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Helgenæs - areal nr. 311, 312, 313 og 316 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Arealerne på det nordlige Helgenæs udgøres af Dragsmur, Rønnen og Vænge Sø. Dragsmur er det 
landskab, der forbinder Mols med Helgenæs. Dominerende i landskabet ligger det store 
forsvarsværk General Ryes Skanse med hovedskansen på nordspidsen af Helgenæs og forskansen 
på det sydligste Mols. Dragsmur adskiller Begtrup Vig og Ebeltoft Vig og giver en sjælden 
landskabsoplevelse med de to vige, halvøen og Mols Bjerge mod nord.   
 
Det sydlige Helgenæs udgøres af arealer fra Ellemandsbjerg, der er det højeste punkt på halvøen 
med en enestående udsigt til hav og landskab, ned over et sammenhængende overdrevslandskab til 
kyststrækingen fra Lushage og Sletterhage Fyr mod syd   
 
Arealfordeling i ha pr. 1. januar 2008. 
 Skov Hede Overdrev Krat Ager Slette Andre arealer I alt 
Hektar 40 23 139 16 4 24 65 311 
 

1.2 Geologi og jordbund 
Arealerne Dragsmur, Rønnen og Vænge Sø er såkaldt marint forland, hvor havaflejringer er 
vokset og hævet op over havniveau og stabiliseret af vegetation.  
 
Vænge Sø er spærret af fra havet af en odde, som udspringer fra de sydfor liggende klinter i 
morænelandskabet. Odden blev dannet i Stenalderhavets tid, da havet stod tre til fire meter højere 
end i dag. Kystudligningen førte til, at den salte fjord blev til en fersk sø. Søen blev tørlagt i 
slutningen af 1800 tallet.  
 
Øen Rønnen ligger i den østlige ende af det lavvandede flak, som stritter knap en kilometer mod 
syd ud i Begtrup Vig. Flakket kaldes også Rønnen. Øen Rønnen er muligvis en rest af 
morænelandskabet, som havet ikke har fået bugt med. 
 

Det fortælles, at den romerske 
historieskriver Tacitus, der levede omkring 
år 100, kom sejlende forbi og beskrev 
Ellemandsbjerg som en vulkan. Om det er en 
røverhistorie eller en reel romerhistorie har 
i skrivende stund ikke kunnet verificeres. 
Men rigtigt er det, at Ellemandsbjerg rager 
op og sætter sit karakteristiske præg på 
landskabet, når man nærmer sig Helgenæs 
fra søsiden. 

 
Helgenæs Syd har samme geologiske historie som Mols Bjerge. Nordvest til sydøst strygende 
randmorænebakker fra Nordøst Isen er overpræget af den Ungbaltiske Is, der efterlod et kuperet 
dødislandskab. Jordartskortet fortæller, at områderne dækkes af et tyndt lag morænesand, der 
overlejrer smeltevandssand. Sletterhage og kysten nord for er et rimme-dobbe landskab med odder 
af havaflejret grus. 
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På sydkysten af Helgenæs mellem Bursklint og Lushage findes et 30 til 40 meter højt profil. Lagene 
viser den indre opbygning af Helgenæs. Der er to morænelag fra henholdsvis Norske Is og Nordøst-
isen. I klintprofilets vestre del står lagene næsten lodret på grund af deformation fra sydøst.  
 

 
Skov- og Naturstyrelsens arealer på Helgenæs. 
 
De geologiske interesser knytter sig lige som i Mols Bjerge til udsigtspunkter, hvorfra landskabet 
kan overskues. Ellemandsbjerget er det vigtigste dels at nyde udsigten fra, dels at kunne betragte på 
afstand som et markant vartegn. Klinten fra Bursklint til Lushage er nationalt geologisk 
interesseområde. 

1.3 Landskab 
Landskabet Dragsmur er meget markant med sine græsklædte skrænter og strandengsarealerne 
mod syd. Mod Begtrup Vig er det en meget smal stribe mellem vandet og vejen, mod øst er det en 
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bredere stribe fra stenalderhavets kystskrænt til havet. Kystskrænten er bevokset og delvist skjult 
bag en lille plantage.  
 
Vænge Sø er en drænet sø, som der nu er forslag om at genoprette.  
 
Den sydlige del af Helgenæs er et markant bakkelandskab ud mod Kattegat. Det højeste punkt er 
Ellemandsbjerg på 99 meter over havet. Området er især præget af den højtliggende, ekstensivt 
udnyttede og stærkt kuperede randmoræne med mosaikken af overdrev og naturskov, nåleskov, små 
landbrugsarealer og mange sommerhusområder. Landskabskarakteren er meget kompleks med 
hensyn til skala, rumforhold og struktur. 
 
Den lille skala findes, hvor området er inddelt i flere landskabsrum afgrænset af bakker, skovbryn 
og levende hegn. Som kontrast hertil er der den store skala, som opleves fra de kystnære arealer og 
de mange højdepunkter med vide udsigter over kystlandskabet. Landskabskarakteren er relativt 
upåvirket af større tekniske anlæg, dog er der en del sommerhusbebyggelse i området. 
 

 
Udsigten langs kystskrænten syd for Tyskertårnet – der anes i toppen af billedet. I baggrunden ses 
Sletterhage Fyr. 
 
Landskabskarakteren afspejler en meget stor tidsdybde og kontinuitet, repræsenteret ved geologiske 
dannelsesformer og kulturspor fra mange forskellige perioder lige fra sidste istid og op til i dag: Fra 
oldtidens jættehøj, forsvarsværker, overdrevs- og agerlandskab til nyere tids hede, den drænede sø, 
marker og sommerhusområder. 
 
Afgrænsningerne af nåleskovene er markant firkantede i dette meget kuperede landskab og udsigten 
fra Ellemandsbjerg er delvist skjult af en del af skovene, hvorfor enkelte delområder er vurderet til 
middel landskabelig værdi. Dette til trods for, at skoven ikke er med til at sløre bakken fra kysten, 
måske nærmere med til at forstærke højden på bakken.  
 
Overdrevsarealerne og skrænterne ved Slettervang er særlig sårbare overfor tilgroning af slåenkrat, 
som ses flere steder. Arealet er vurderet til at have landskabelig god værdi, bl.a. på grund af den 
fantastiske udsigt. De mest tilgroede arealer er dog vurderet til at have middel landskabelig værdi. 
Området ved Sletterhage er vurderet til landskabelig god værdi.  

1.4 Friluftsliv 
Ved Dragsmur kommer hovedparten af publikum for at se skansen eller opholde sig ved vandet. 
Badestranden er fin mod de to vige, men stenbunden gør, at det kun er brugere fra de nærliggende 
sommerhuse, der søger stranden for badning. Der er gode muligheder for kystfiskeri, samt mulighed 
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for at sætte mindre både i vandet til både havjagt og lystfiskeri. Der er en primitiv lejrplads ud mod 
Ebeltoft Vig. 
 

 

Oluf Ryes Skanse på Dragsmur med Begtrup 
Vig i baggrunden. Mindestenen for General 
Rye ses på toppen af bakken. 

 
I forbindelse med genskabelsen af Vænge Sø forventes skabt en vandretute fra søen til Kongsgårde 
og videre via Dragsmur retur til Vænge Sø. 
 
Ved Helgenæs Syd er området ved Sletterhage Fyr særdeles velbesøgt. Det anslås at mellem 60.000 
og 80.000 besøger området om året. Langs kystskrænten er der er fantastisk udsigt over vandet til 
det nordlige Samsø. Et radartårn fra 2. Verdenskrig, Tyskertårnet står endnu og benyttes som 
udsigtstårn.  
Sletterhage Fyr forventes at danne udgangspunkt for fremtidige oplevelsestilbud efter overtagelsen i 
2007.   
 
Både Dragsmur og Sletterhage er gode trækfuglelokaliteter, ligesom der er et fint kystfiskeri. 
 
Området har lejrpladser ved Dragsmur og Tyskertårnet, som er velbesøgte af skoleklasser og andre 
grupper. Ved Naldhøj findes en primitiv overnatningsplads. Ved Ellemandsbjerget er der etableret 
en hundeskov. 

1.5 Natur 
Både nord og syd for Dragsmur forekommer flere mindre partier af ugræsset, men stadig meget 
artsrig overdrevsvegetation. Mod syd langs Ebeltoft Vig findes stenstrand med karakteristisk 
vegetation, som mod land går over i en mosaik af tør kysthede og overdrev. 
 
Vænge Sø er påvirket af landbrugsdrift og rummer pt ingen særlige værdier bortset fra et mindre, 
tidvis vanddækket område i midten. Området har derimod stort naturpotentiale, især som 
fuglelokalitet, hvis det lykkes at genskabe den tidligere sø i rimeligt omfang. Lige vest for søen 
ligger et areal i vedvarende græs, hvoraf den sydlige del er ældre overdrev.  
 
Omtrent halvdelen af Rønnen består af åben sandstrand og den anden halvdel af strandvegetation. 
Øen er ynglefuglereservat. 
 
Helgenæs Syd rummer området ved Klæbjerg og Slettervang med over 100 hektar meget 
værdifuldt overdrev. Der er stor variation i terræn og jordbund, hvilket begunstiger en rig flora med 
over 200 registrerede plantearter. Området har tidligere været opdyrket, men dets enkelte dele er 
successivt udgået af drift fra middelalderen til slutningen af 1900-tallet, og det afgræsses i dag af 
skovkvæg. Til overdrevet knytter sig den mægtige kystskrænt mellem Lushage og Sletterhage, som 
er under tilgroning og hvis værdifulde flora derfor er truet.    
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Området nord for Sletterhage fyr er tidligere ralgravningsterræn, hvor der er opstået en række 
naturtyper som, afhængigt af grundvandstand og saltpåvirkning fra havet, spænder fra stenstrand og 
tørt strandoverdrev til våd mose. Her er ligeledes en rig flora, som er truet af tilgroning. Nord for 
disse områder findes imellem plantagerne omkring Ellemandsbjerg overdrev og marker, som nu er 
udlagt i vedvarende græs og er under udvikling mod overdrev.  

1.6 Kulturmiljø 
Dragsmur er et nu temmelig medtaget stendige tværs over den smalle landtange. Diget markerer 
sogneskellet mellem Helgenæs og Vistoft sogn, men er formentlig opført af Marsk Stig i slutningen 
af 1200 - tallet. Ryes Skanse spillede en afgørende rolle i Treårskrigen 1848 – 51. I skansen er der 
opstillet en genforeningssten, som tillige er en hyldest til General Rye. Forskansen ses mod nord op 
til det tidligere sumpområde, der nu er sommerhusområde.  På flere af de flade kystarealer kan man 
se højryggede agre fra Middelalderen.. 
 
Ved Vænge Sø er registreret to lokaliteter fra Det Kulturhistoriske Centralregister (DKC). Der er 
tale om skaldynger/køkkenmøddinger fra Ertebøllekulturen – de sidste jægerstenalderfolk frem til 
år ca. 4000 før vor tidsregning, hvor landbrug vandt indpas. 
 
Ved Helgenæs Syd er der på det høje overdrevsareal ved Slettervang et mindre areal med 
højryggede agre. Ved Tyskertårnet på den sydvendte skrænt Sletterhage er flere spor fra 2. 
Verdenskrig. 
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Internationale beskyttelsesområder 
Arealerne ved Dragsmur, Rønnen, Klæbjerg/Slettervang og Sletterhage ligger i Habitatområde nr. 
47.  

2.2 Fredninger og vildtreservater 
Skansearealerne ved Dragsmur er beskyttet af en fredning, som har sikret fortidsmindet mod 
byggeri og tilplantning. 3 mindre bygninger er nedrevet med afsæt i fredningsbestemmelserne, for 
at synliggøre forsvarsværket. 
 
Rønnen er udlagt som ynglefuglereservat. 

2.3 Geologiske interesseområder 
Hele Helgenæs hører til det nationale geologiske interesseområde 40 Molslandet. 
 

3 Målsætninger og plan for drift 

3.1 Overordnede målsætninger 
Skov- og Naturstyrelsens arealer på Helgenæs rummer nogle områder af meget høj landskabs-, 
natur- og friluftsmæssig værdi og skal drives med fokus på at sikre disse hensyn. Ved Dragsmur er 
der endvidere særlige kulturhistoriske interesser. Driften skal generelt sikre pleje af de lysåbne 
naturarealer, og samtidig skal der sikres gode sti- og forbindelseslinier for friluftslivet. Den 
eksisterende opkøbsplan for området fastholdes.  
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3.2 Landskabsplan  
Dragsmur: Sikring af åbne overdrev. Skoven omkring P-pladsen fastholdes som lysåben ege-fyr 
blandskov. Strandengsarealerne mellem Dragsmur og Vænge Sø er under tilgroning og holdes fri 
for uønsket opvækst. 
 
Vænge Sø: Bevare det åbne landskab ved at fjerne uønsket opvækst og genskabe søen. 
 
Rønnen skal fortsat bevares som en del af et dynamisk, uforstyrret kystlandskab. 
. 
Helgenæs Syd: Der skal fortsat sikres et lysåbent overdrevslandskab med enkelte småskove og 
holme. Omkring Ellemandsbjerg ryddes en del af skoven, så udsigten forbedres. En lille egeholm 
tæt på selve Ellemandsbjerg bevares dog indtil videre. Nedenfor Ellemandsbjerg og på det 
mellemste delareal bevares også mindre løvtrædominerede skove. Ved Sletterhage fastholdes det 
åbne overdrevslandskab med små holme af løvtræ (ask).  
 

Landskabsplan for arealer på Helgenæs. 

3.3 Naturnær skovdrift 
Helgenæs Syd: Småskovene, som opretholdes på de nordlige delarealer, skal udvikles mod lysåben 
skov domineret af eg og skovfyr.   
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Skove, der findes øst og syd for 
Ellemandsbjerg udvikles mod ege og skovfyr 
domineret skov, der er skovudviklingstype 
(SUT) 23.  
 

3.4 Naturpleje  
Der etableres græsning på nuværende og tidligere overdrevsstykker ved Dragsmur. I områdets 
øvrige dele ryddes holme af nåletræ og invasive arter (især rynket rose og gyvel) holdes fortsat 
grundigt nedskåret. Kystheden skal desuden plejes ved slåning og/eller afbrænding af mindre partier 
ad gangen.  
 
Der arbejdes fortsat for en genetablering af Vænge Sø; arealerne vest for søen afgræsses. 
 
Helgenæs Syd: Ved Klæbjerg/Sletterhage ryddes resterende bevoksninger af østrigsk fyr og dele af 
kystskrænten ryddes og inddrages i størst muligt omfang i græsning. Ved Sletterhage øges andelen 
af åbne arealer ved rydning af pilekrat mm., og de åbne arealer plejes ved høslæt eller græsning. 
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Beskyttede naturtyper (§ 3) ved Dragsmur og Vænge Sø (til venstre) og på det sydlige Helgenæs (til 
højre). Arealerne huser fortrinsvis overdrev, eng og hede, men også stenstrand, tørt strandoverdrev 
og våd mose i det tidligere ralgravningsområde ved Sletterhage. 
 

3.5 Kulturhistorie 
Ved Dragsmur skal Skansen passes med slåning, så den fremtræder tydeligt i terrænet samt er let 
tilgængelig og egnet til ophold. Skansen er formidlet i Helgenæsfolderen og i en særfolder udgivet 
af Århus Amt. 

3.6 Friluftsliv 
Det skal forsat sikres, at adgangsforholdene og de rekreative muligheder i området er i balance med 
naturinteresserne.  
 
I forbindelse med at Vænge Sø retableres, laves en sammenhængende sti gennem arealet med 
forbindelse til Kongsgårde, sommerhusområderne mod vest og nord. Stiforløbet indarbejdes i 
vandretursfolderen for Helgenæs. 

3.7 Særlige forhold 
I forbindelse med retableringen af Vænge Sø er der behov for omlægning af vejene i området. Der 
er udfærdiget et forslag, som betyder anlæg af et nyt vejstykke, men samtidig nedlægges andre 
vejstrækninger. 
 
Mindre landbrugsarealer, som skærer sig ind i naturarealerne, bør erhverves og overgå til græshede, 
eng og strandeng. 
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Kortet viser de mest markante ændringer, der vil ske i løbet af de næste 10 til 15 år på statens 
arealer på Helgenæs. 
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