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Mols Bjerge og Karpenhøj - areal nr. 301 og nr. 315
1. Beskrivelse
1.1 Generelt
Mols Bjerge er et enestående kuperet landskab, der forbinder hav og lyngklædte bakker. Området
rummer foruden en storslået natur med sjældne arter også mange kulturhistoriske værdier og Mols
Bjerge besøges hvert år af ca. 2-300.000 gæster.
Sikringen af Mols Bjerge som større sammenhængende naturareal startede i 1968 med
udarbejdelsen af fredningsplan og gennemførelse af fredningen for Mols Bjerge Nord i 1984 og for
Mols Bjerge Syd i 1994.
Fredningsgrænsen og habitatgrænsen er ikke helt sammenfaldende, men tilsammen danner de
rammen om et enestående morænelandskab omgivet af lavvandede vige og Tirstrup Hedeslette mod
nord. Landskabets oplevelsesværdi er stor og naturindholdet udvikles kvantitativt og kvalitativt
efterhånden som landbrugs- og plantagearealer udvikles mod overdrev.
Kulturhistorien lader sig let aflæse gennem de mange fortidsminder, tydelige dyrkningsspor og
skovrejsning fra ”moderne tid” – de seneste 100 år.
Mols Bjerge har længe været er meget søgt udflugtsmål. Men de senere års udvikling af by- og
sommerhusområder, har betydet en stadig stigende tilstrømning til ”bjergene”. På grund af områdets
rummelighed og brugernes hensynsfulde brug er der balance mellem benyttelse og beskyttelse.
Den 29. august 2009 blev nationalparken indviet af Hendes Majestæt Dronningen sammen med
miljøministeren og vicestatsministeren og ca. 3000 naturgæster.
Mols Bjerge er det største af de habitatområder, der danner den naturmæssige baggrund i
Nationalpark Mols Bjerge. De vigtigste naturværdier er de tørre overdrev og egeskovspartier med
status af naturskov. Naturforvaltningsmæssigt arbejdes der med udvidelse af overdrevsarealerne ved
fjernelse af nåletræsplantager og standsning af agerdriften på arealer, der har fragmenteret det
tidligere sammenhængende overdrev. Processen med fjernelsen af plantagerne og standsningen af
landbrusdriften har taget afsæt i tidligere driftsplaner, fredningsbestemmelserne og plejeplanforslag
i fredningen. Fra 2004 til 2008 har LIFE-Natur overdrevsprojektet skabt hovedstrukturen for den
fremtidige naturudvikling.
Nationalparkudpegningen forventes at sætte særligt fokus på natur- og kulturhistoriske værdier i
samspil med det øvrige nationalparkareal. Netop i Mols Bjerge er der et tydeligt sammenhæng
mellem kulturhistorien og landskabsoplevelsen.
Udmøntningen af den samlede nationalpark vil tage en længere årrække, men Skov- og
Naturstyrelsens arealer vil oplevelsesmæssigt kunne benyttes af de mange besøgende, der allerede
benytter de mange tilbud.
Arealfordeling i ha per. 1. januar 2008.
Løvtræ
Nåletræ Eng
Hektar 75
110
20

Overdrev Slette
459
156

Andre arealer
65

I alt
884
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1.2 Geologi og jordbund
Randmorænelandskabet i Mols Bjerge er et resultat af sidste istids to største isfremstød mod
Danmark. Nordøstisen skubbede randmorænebakker op i Molsregionen på sin vej mod
Hovedopholdslinien. Randmorænebakkerne fra Nordøst Isen har sandsynligvis været med til at
styre og opdele det senere Ungbaltiske Isfremstød i to islober i henholdsvis Kalø Vig og Ebeltoft
Vig på dennes vej mod den Østjyske Israndslinie for 16-14.000 år siden.

Udsigt fra Agri Bavnehøj.
Der findes mange dødishuller i området, nogle enkeltvis andre på række. Langmosen er et aflangt
dødishul, der nu huser en hængesæk. Endelig findes veludviklede erosionsdale, der fra højlandet
skærer sig ned mod det omgivende lavland. Hålen nedenfor Provstskov Bjerg er sådan en
erosionsdal, der er dannet efter isen var smeltet bort.
Overfladen af Mols Bjerge området består af sedimenter afsat tæt ved eller i direkte kontakt til
isranden. Karakteristisk for de lyngklædte bakker i Mols er de store fritliggende sten og blokke,
som er smeltet fri ved isranden. Mols Bjerge domineres helt af smeltevandssand med få og små
pletter af moræneler, smeltevandsgrus og ferskvandstørv.
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Mosaikken med de statsejede arealer
1.3 Landskab
Den sydligste del af Djursland er et af Danmarks mest kuperede og varierede landskaber med de
store bakkedrag omkring Ebeltoft Vig, Kalø Vig og Begtrup Vig. Landskabet fremstår som en
udpræget vekselvirkning mellem storbakket landområde og et havområde, der i form af brede vige
skærer sig ind i landet og giver en lang kystlinie. Det karakteristiske i Fuglsø/Karpenhøjområdet er
det åbne, lavtliggende kystnære bakkelandskab, med en mosaik af hede, overdrev, skov,
landbrugsarealer og sommerhusområder
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Mols Bjerge er især præget af den højtliggende, ekstensivt udnyttede og stærkt kuperede
randmoræne med mosaikken af overdrev og naturskov, nåleskov og små landbrugsarealer. Området
er næsten uden bebyggelse og anlæg, bortset fra små samlinger af gårde og huse ved Strandkær,
Toggerbo og Bogens. Landskabskarakteren er uhyre kompleks med hensyn til skala, rumforhold og
struktur.
Bakker og bevoksninger danner mange landskabsrum, men fra højdepunkterne, især Trehøje og
Agri Bavnehøj, er der storslåede udsigter horisonten rundt over kystlandskaberne i Århus Bugt,
Kalø Vig og Ebeltoft Vig samt over Tirstrup hedeslette. Mange forskellige geologiske formationer,
kulturmiljøer og bevoksningstyper giver særlige oplevelsesværdier, herunder bakker, slugter og
dødishuller, koncentrationer af gravhøje, overdrev og naturskov.
Landskabskarakteren er helt upåvirket af større tekniske anlæg og bymæssig bebyggelse, men større
tekniske anlæg horisonten rundt i kystlandskaberne påvirker landskabsoplevelsen fra
udsigtspunkterne, eksempelvis Studstrupværket.

Overdrevsarealer øst for Trehøje.
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 gravhøje, overdrevs- og agerlandskab til nyere tids hede, plantager, marker og små gårde.
Landskabet fremtræder helt uforstyrret af nye bebyggelser og tekniske anlæg.
1.4 Skoven
Skovbevoksningerne i området er hovedsagelig plantager og kun ganske få af disse er over 100 år.
Plantagerne er domineret af skovfyr, østrigsk fyr og rødgran, men der findes også en række
værdifulde løvtræbevoksninger, fortrinsvis eg.
Den samlede naturskovsudpegning i Mols Bjerge omfatter 111 ha, hvoraf 35 ha er overdrev og
skovbevokset mose og derfor desuden er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Resten, dvs.
hovedparten, er naturlige, selvgroede krat af bl.a. ene og bævreasp, ældre naturskov af eg, bøg og
birk og endelig plantet skov af især nåletræ. Af naturskovsarealer kan nævnes Skovbjerg og
Langemosen, der tilsyneladende ikke har været dyrket som agerjord. En del af de gamle
egebevoksninger er registreret som beskyttede egekrat.
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Med afsæt i fredningen og Life-projektet 2004-2008 er en del plantagearealer i de senere år fældet,
idet man har villet genskabe naturtypen overdrev, og samtidig give mulighed for at opleve den
enestående geologi.
1.5 Friluftsliv
Mols Bjerge et af de mest besøgte områder på Djursland (sammen med Kalø Slotsruin). Der er
mulighed for mange forskellige aktiviteter i området. Hovedbenyttelsen er vandring efter
vandretursfolderens forskellige ruter eller på tværs via veje, stier, åbne arealer og skovbunden. Der
er også gode muligheder for ridning, cykling og løbetræning.
I Øvre Strandkær, der ligger nabo til Molslaboratoriet, er der et besøgscenter med en udstilling der
viser en del af områdets natur, kultur og geologi.
Der er indrettet en del publikumsfaciliteter i området bl.a. en udestue ved Tremosegård.
Ved Ebeltoft Vig er der gode bademuligheder. Kystfiskeriet er godt og ofte opleves fugletrækket fra
højdedragene i bakkerne.
Efteråret byder på gode muligheder for bærplukning og svampejagt.
1.6 Natur
Distriktets arealer ligger alle indenfor Habitatområde nr. 186 – ”Mols Bjerge med kystvande”. Af
særligt beskyttede naturarealer findes især overdrev og hede (ca. 450 ha.), græssletter og enge (ca.
125 ha.), enekrat og naturskove bestående af eg bøg (ca. 150 ha.) . Derudover findes en række
mindre arealer med mose, vandløb, småsøer og strand. Alt i alt udgør den særlig beskyttet natur 83
% af områdets samlede areal.
På grund af de geologiske forhold og den relativt lave nedbør er sandede, tørre overdrev den mest
udbredte naturtype i Mols Bjerge. Det skal dog understreges, at mange af overdrevene rummer
større eller mindre islæt af dværgbuske, især hedelyng, og at grænsen mellem overdrev og hede er
særdeles flydende. Overdrev, heder og sletter afgræsses ofte i sammenhæng med hinanden og
sammen med krat og skov, hvilket yderligere giver uskarpe grænser mellem de forskellige
naturtyper, som desuden vil ændre sig over tid.
Det overordnede mål, som der er blevet arbejdet hen imod siden de første fredninger og statslige
opkøb i Mols Bjerge, er netop et varieret og dynamisk landskab, hvor de oprindelige natur- og
kulturtyper uden skarpe skel udfylder hele landskabet i modsætning til det typiske billede
herhjemme, hvor de ligger som isolerede øer i et intensivt udnyttet landskab. Udstrakte
overgangszoner og dynamisk samspil mellem skov, krat, overdrev, hede, eng og vådområder skal
være fremherskende elementer.
En nærmere gennemgang af de enkelte arealtyper og deres historie findes i bilagsdelen, som også
rummer omfattende floralister.
1.7 Kulturmiljø
I Mols Bjerge er registreret 33 gravhøje, som overvejende sandsynligt er fra bronzealderen, hvoraf
Trehøje skal fremhæves som et særdeles velbesøgt udflugtsmål. Der er to dysser og en stenkreds.
Den ene dysse, den restaurerede runddysse ”Poskær Stenhus” er ligeledes et særdeles kendt og
besøgt sted. Desuden er der registreret 1 helligkilde. Her ud over findes store arealer med
højryggede agre.
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Området er rigt på kulturspor fra stenalder til i dag. I oversigtsform ser det således ud:
• Stenalder, køkkenmøddinger langs havskrænten.
• Bronzealder, mange gravhøje, særlig samling ved Trehøje og omkring Poskær Stenhus.
• Jernalder, boplads ved Toggerbo og Sølballegård
• Vikingetid – ingen spor fundet, men alt tyder på at der har været bopladser
• Middelalder, højryggede agre – især stort areal omkring Trehøje
• Gamle gårde fra ca. 1800 og frem – Bogensholm, Strandkær
• Plantagerejsningen fra ca. 1881
• Fredningen fra 1968 – 1994
• Naturforvaltning 2006 - Life
2. Gældende udpegninger
2.1 Nationalpark
Området indgår i Mols Bjerge Nationalpark, der er et af landets mest kuperede og varierede
landskaber. Det afvekslende landskab giver levesteder for mange vilde planter og dyr - men
området byder også på kulturhistoriske seværdigheder.
2.2 Internationale beskyttelsesområder
Distriktets arealer ligger alle indenfor Habitatområde nr. 186 – Mols Bjerge.
2.3 Fredninger og vildtreservater
Området er omfattet af to fredninger. Den nordlige del af Mols Bjerge er fredet i 1984 og den
sydlige del i 1994. Formålet er at sikre de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier
bevares. Fredningerne bestemmer, at en række nåletræbevoksninger skal fjernes og at evt.
gentilplantning skal ske med løvtræ. Fredningens mål for plantagerydninger er nået, dog resterer
mindre stykker, som udgør dele af mindre private skovholme.
2.4 Drikkevandsinteresser
De nordlige og de sydlige dele af Mols komplekset ligger i områder med særlige
drikkevandsinteresser. Indsatsområdet i nord kaldes Lyngsbæk og Skellerup i syd.
Grundvandskortlægningen foretages af Miljøcenter Århus og den efterfølgende indsatsplanlægning
står Syddjurs Kommune for.
2.5 Geologiske interesseområder
Mols Bjerge ligger i det nationale geologiske interesseområde 40 Molslandet.
3. Målsætninger og plan for drift
3.1 Overordnede målsætninger
Mols Bjerge er hjertet i den kommende nationalpark på Djursland og et naturområde af national
betydning. Driften skal derfor understøtte de enestående landskabsmæssige, naturmæssige og
rekreative værdier, som er knyttet til området. Dette vil samtidig sikre en opfyldelse af
forpligtigelserne i forhold til Natura 2000 - udpegning, fredning mv. Områderne med overdrev og
hede er særligt værdifulde, fordi de har en meget artsrig flora af lys- og varmekrævende arter.
Derfor vil der især være fokus på pleje og udvidelse af de åbne overdrev. Mols Bjerges store
rekreative betydning skal også videreudvikles.
3.2 Landskabsplan
Mulighederne for at opleve terrænformationerne, fortidsminderne og overdrevslandskabet sikres
gennem det store plejearbejde med græsning og de rydninger, som gennem de seneste årtier bl.a.
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har frilagt området for en del af de slørende nåletræsbevoksninger. Rydningerne fortsættes i de
kommende år.

Landskabsplanens fordeling mellem skovbevoksede og åbne arealer.
3.3 Naturnær skovdrift
På lang sigt skal der fortsat indgå nogle mindre skovområder i Mols Bjerge. Bl.a. skal en række
områder med løvskov jf. fredningen opretholdes. De fremtidige småskove skal bestå udelukkende af
hjemmehørende træarter, fortrinsvis eg og skovfyr, men også bøg og birk. Skovarealerne vil ikke
have nogen særlig produktionssmæssig værdi men skal drives med vægt på de landskabsmæssige
og naturmæssige interesser med hugst for eg og skovfyr for at sikre, at bevoksninger bliver lysåbne.
Samtidig skal der efterlades meget dødt ved. Nogle skovarealer er omfattet af naturskovsstrategien
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og fastholdes som græsningsskov. Arealer, der i fredningen er markeret som vedvarende græs, og
som indgår i græsningsskoven, holdes åbne. Enkelte gamle skovfyrbevoksninger gives status som
nøglebiotopen, værdifuld gammel nåleskov, hvor de gamle fyr opretholdes så længe som muligt.

Skovudviklingstypernes fordeling i Mols Bjerge. Hovedtypen er Eg med skovfyr og lærk. Desuden
findes stykker med henholdsvis græsningsskov og urørt skov.
3.4 Naturpleje
Fortsat pleje som hidtil af de velgræssede dele af overdrevs- og slettearealet. Forbedret pleje (øget
græsningstryk og evt. slæt eller pletvis afbrænding) af områder med ophobet græsførne. Etablering
af græsning på hidtil ugræssede dele, herunder ryddede plantagearealer i takt med, at vegetationen
etablerer sig ved naturlig indvandring. Der suppleres med slåning og rydning af uønsket opvækst af
træer og buske (gyvel).
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Områder med beskyttede naturtyper. I Mols Bjerge findes især beskyttet overdrev, hede, eng og
egekrat. Naturskov af forskellig art omfatter plukhugstskov og græsningsskov.
Et nyt element i plejen er ved at blive etableret i samarbejde med blandt andet Molslaboratoriet. Det
drejer sig om retablering af såkaldte ”sandmarker”, hvilket vil sige små agre i overdrevet, som blev
dyrket med års mellemrum og med lange brakperioder. Formålet er at skabe levesteder for den
artsrige ukrudts- og insektflora, som var almindelig i agerlandet før sprøjtemidlernes tid. Til
formålet anvendes kun græsarealer, som endnu ikke har udviklet sig til overdrev.
Vedr. de øvrige naturtyper som enge, moser og kystnatur henvises til bilag.
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3.5 Kulturhistorie
Mols Bjerge er karakteristisk ved, at man kan opleve kulturlandskabets historie gennem de mange
velbevarede forhistoriske spor. Også moderne tiders land- og skovbrugsdrift kan ses i og omkring
det storslåede morænelandskab.
Bronzealder højen er de nemmest erkendelige når man går i landskabet. Agri Bavnehøj med sine
137 meter over havet er samtidig et geodætisk målepunkt, som i mange år har været brugt til at
bestemme Danmarks ”0-punkt”. Fra dette punkt kan man se andre markante høje fra samme
periode, mod vest Stabelhøjene og mod syd Trehøje. Nær Knebel kan man se hvordan en sådan
gravhøj ser ud uden tørvelag. Poskær Stenhus er udgravet, og man kan se ringstenen og
gravkammeret som de blev sat for måske 3500 år siden.
Længere tilbage i historien kan man se hvor stenalderbopladerne var placeret i foden af skrænterne
ud mod Ebeltoft Vig. Det var fra disse bopladser at landbrugskulturen langsomt indtog kystlandet,
og gennem mange generationer omdannede de naturlige skove til landbrug og græsningsskov. Der
er i Toggerbo fundet spor af en stor landsby fra Romersk Jernalder. En mindre landsby er fundet
nær Viderup.
Skovene forsvandt næsten helt fra Mols Bjerge i Middelalderen. Der blev kun lidt oldenskov tilbage
i et ellers åbent landskab. Omkring Trehøje kan man se et stort velbevaret middelalderagersystem
fra landsbyen Vistoft. Middelalderens bønder deltes om jordens frugtbarhed, og for dele af Mols
Bjerge manglen på frugtbarhed. Markerne var delt i smalle striber, og vi kan i dag se at selv dårlige
samdmarker og stejle skrænter blev dyrket. Selv omkring Helligkilden midt i bjergene findes
tydlige dyrkningsspor på de meget stejle skrænter.
Plantningen af nåletræer i bjergene begyndte i Vistoft Plantage for ca. 120 år siden. Senere bredte
plantagerne sig over store dele af området. Ikke alle var begejstrede for tilplantningen. For ejerne
var det en naturlig måde at benytte arealerne på, og samfundet påskønnede plantningssagen. Men
byfolk med syn for det landskabsæstetiske talte imod tilplantningen af overdrev og småmarker.
Ved fredningssagsbehandlingen i 1984 var disse fronter stadig markante, og var et af de
vanskeligste punkter i fredningsafgørelsen.
Med fredningen blev landskabsværdierne og den rekreative udnyttelse sat i faste rammer i balance
med naturbevarelsen. Det resulterede i helt moderne kulturspor som p-pladser, afmærkede
vandreruter m.v. som man kan opleve sammen med de mange øvrige brugere af området.
3.6 Friluftsliv
Mols Bjerge har meget stor publikumsmæssig værdi og bruges meget til bl.a. motionsløb, cykling
med mountainbikecykler, marcher af forskellig slags. Men de fleste besøger nok Mols Bjerge for
den fantastiske udsigt over hele området. Arealerne på Mols har hidtil været udpeget som særligt
beskyttelseskrævende, de såkaldte B-skove. Hvilket betyder, at en del større organiserede
arrangementer, såsom orienteringsløb og hundetræning ikke tillades i området. Arealerne vurderes
som meget robuste og områdets B-skovsstatus ophæves.
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Kortet viser indlæggelse af sandmarker, der er en af de ændringer, der vil ske i løbet af de næste
10 til 15 år på statens arealer på Mols.

