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Bjødstrup Strand - areal nr. 314 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Lille støtteareal i Isgårdfredningen. Arealet udgøres i væsentlighed af en P-plads og et levende hegn 
langs stranden. Arealet er på i alt 3 ha. En del er lejet ud til landbrugsdrift. 
 

  
Arealet ved Bjødstrup. 

1.2 Geologi og jordbund 
Bjødstrup Strand er et resultat af kystudligning mellem moræneknoldene Hundshøje og Fjeldshoved 
i syd. Arealet består af havaflejret og hævet grus. 
 
1.3 Landskab 
Fra arealet er der en fantastisk udsigt over Århus Bugt. Arealet er beliggende syd for et sommer-
husområde. Den østlige del af arealet er opdyrket mark, mens den vestlige del er strandeng.  

1.4 Friluftsliv 
Opholdsarealet byder på gode bademuligheder og en mindre P-plads, som kan udnyttes som start-
sted for en strandtur i det fredede område. 
Fint udgangspunkt for havjagt og fiskeri fra jolle. 

1.5 Natur 
Langs vandet findes en ca. 50 meter bred bræmme med sandstrand og strandvegetation, som brydes 
af den langsgående tilkørsel til P-pladsen i områdets sydlige ende. Den østlige hoveddel af arealet er 
almindelig mark, som pt. er bortforpagtet.  
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Regionplanlægning 
Arealet er omfattet kystbeskyttelseslinien. 
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2.2 Fredninger og vildtreservater 
Arealet er en del af Isgårdfredningen, og indarbejdet som rasteplads og parkeringsmulighed i fred-
ningens sydlige ende.  

2.3 Geologiske interesseområder 
Bjødstrup Strand ligger i det nationale geologiske interesseområde 40 Molslandet. 
 

3. Målsætninger og planer 

3.1 Overordnet målsætning 
Arealet fastholdes som støttepunkt for rekreative aktiviteter ved kysten og som naturareal.  

3.2 Landskabsplan 
Fastholdes som åbent strandengsareal, der bør ryddes for uønsket opvækst af rynket rose. Gerne ud-
videlse af opholdsarealet med den østlige halvdel, der i dag er lejet ud til landbrugsdrift.  

3.3 Natur 
Strandarealet friholdes for opvækst af træer og buske. Bortforpagtning af landbrugsarealet ophører, 
og det indgår i opholdsarealet med spredte buske. 

3.4 Friluftsliv 
Der skal fortsat være mulighed for at sætte både i vandet fra stranden. Der etableres en primitiv 
overnatningsplads for kajakroer, sejlere og andre. 
 

Kortet viser de mest markante ændringer, 
der vil ske i løbet af de næste 10 til 15 år 
på arealet ved Bjødstrup Strand. 
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