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Arealer ved Stubbe Sø - arealerne nr. 334, 335, 336, 337, 338 og 339 

 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Skov- og Naturstyrelsens arealer omkring Stubbe Sø ligger i landskabet mellem Lange Sø og 
Jernhatten ved Kattegatkysten.  
 
Arealerne ved Stubbe Bro består af vådområder og slettearealer i den østlige ende af Stubbe Sø.  
 
Ørnbjerg Mølle- arealerne er navngivet efter den gamle fredede vandmølle ikke langt fra den 
vestlige ende af Stubbe Sø. Arealerne består af eng- og skovarealer ned til Ulstrup Å. I den østlige 
ende er der skabt forbindelse mellem naturstien og Stubbe Sø.  
 
Ved Naturstien Ebeltoft-Gravlev er den gamle jernbane er udlagt som natursti til gående og 
cyklende og forbinder Ebeltoft med Stubbe Sø og Hyllested Bjerge.  
 
Hyllested Bjerge er et kuperet naturområde med skovholme og overdrevsarealer. Arealet rummer 
resterne af den gamle Skærsø Bøgeskov, men bøgene har været drevet som stævningsskov, hvilket 
betyder at der kun er få gamle træer. Arealet har siden 1994 været udlagt som græsningsskov. 
  
Holme Strandarealer og Vibæk Strand er mindre strand- og opholdsarealer ved hhv. 
Kattegatkysten og Ebeltoft Vig. 
 
Arealfordeling i ha pr. 1. januar 2008. 
Bøg Eg Ask og 

ær 
Andet 
løvtræ 

Picea-
arter 

Ædelgran Andet 
nåletræ 

Ubevokset I alt 

1,5 4,8 2,8 3,4 9,1 8,3 28,9 101,4 160,2 
 

 

Arealerne 
ved 
Stubbe 
Sø. 
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Luftfoto fra 2006. Ørnbjerg Mølle Øverst. Areal ved Stubbebro i midten til venstre. Hyllested 
Bjerge i midten til højre. Nederst arealerne ved Holme Strand. 
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1.2 Geologi og jordbund 
Stubbebro ligger sammen med Stubbe Sø i en afsnøret fjord, der eksisterede i Stenalderen.  
 
Ørnbjerg Mølle ligger centralt på en smeltevandsslette, som er afsat ovenpå og mellem de 
dødisklumper, som den Ungbaltiske Is smeltede tilbage fra. Den Ungbaltiske Is lå i Ebeltoft Vig og 
Kalø Vig for 16.000 til 13.500 år før nu og dannede Den Østjyske Israndslinie og Tirstrup 
Hedeslette. Efterhånden som dødisen smeltede, sank sandsletten pletvis sammen mellem enkelte 
tilbagestående bakker med flade toppe. Stubbe Sø er sammen med Langsø og Øjesø de største 
dødishuller på smeltevandssletten. 
 
Naturstien mellem Ebeltoft og Gravlev forløber på det sydligste stykke på overgangen mellem 
morænelandskab og den dødisprægede smeltevandsslette, der findes i trekanten mellem Øjesø, 
østsiden af Stubbe Sø og Skærsø Plantage. På det nordlige stykke krydser stien en fjordarm, som 
eksisterede, da Stenalderhavet var på sit højeste tre til fire meter over nuværende havniveau for 
6.000 til 7.000 år siden. 
 
Hyllested Bjerge ligger på toppen af randmorænebakkerne, som blev presset op under Det 
Ungbaltiske Isfremstød. Jordarten er morænegrus. 
 
Holme Strandarealer og Vibæk Strand ligger på smalle striber af marint forland, som er hævet op 
over havniveau siden Stenalderen. Ved Holme er der tale om et særligt flot eksempel på en 
udligningskyst, hvor tre tidligere fjordarme inden for en seks kilometers strækning er blevet 
afsnøret som følge af kystprocesser. Strækningen er af den grund udpeget som nationalt geologisk 
interesseområde. 
 

Holme Strandareal er fladt marint forland. 
I baggrunden ses en moræneknold. 

   
1.3 Landskab 
Landskabet i området veksler mellem kystlandskaber med høje bakker med vide udsigter og den 
store skovomkransede søflade og tilstødende engdrag med landlig karakter til den lukkede Ulstrup 
Ådal med græssede skrænter og engdrag. 
 
Arealerne ved Stubbe Bro er præget af lavtliggende elleskov med hyld m.m. på arealer, som 
tidligere var søbund. Det er lukket og spærrer for udsyn over søen. Længere mod sydøst findes åbne 
overdrevsarealer på højere liggende moræne. Mod nordøst ligger et delvist tilgroet moseområde. 
 
Området omkring Ørnbjerg Mølle er primært dækket af nåleskov og fremstår stabilt, mens de nære 
arealer i Ulstrup Å-dalen og ved Ørnbjerg Mølle domineres af overdrev og eng. Disse arealer 
fremstår som en del af det oprindelige hedeområde, der for ca. 200 år siden var karakteristisk for 
området. Disse områder er sårbare over for tilgroning og tilplantning. 
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Ebeltoft-Gravlev natursti går fra syd gennem et skovdækket småkuperet landskab, der længere 
nordpå afløses af et mere kontrastrigt, åbnet kystlandskab med marker og hegn. I den nordligste 
ende, ved Stubbe Bro, passerer den naturarealer ned til Stubbe Sø. Området omkring Gravlev med 
de græssede overdrevsbakker med enkeltstående ege og bøge udgør sammen med landsbyen et 
særligt oplevelsesrigt miljø, der er sårbart over for funktionsændringer, herunder opgivelse af 
græsningen. 
Hyllested Bjerge præges primært af et større, sandet, kuperet skovbevokset bakkelandskab. 
 
Vibæk Strand er en del af et smalt strandareal, der forbinder Ebeltoft med Egsmark og Dråby. Det 
består af et strandengsareal mellem en bebygget grund mod syd og en parkeringsplads mod nord. 
Arealet er under tilgroning. 
 
Det nordligste af Holme Strandarealerne er ligesom Vibæk Strand under tilgroning. 

1.4 Friluftsliv 
På grund af de landskabelige oplevelsesværdier rummer landskabsstrøget gode muligheder for 
rekreativ færdsel og udfoldelse. Dette hænger bl.a. sammen med det sammenhængende net af stier, 
skov-, mark- og biveje i området samt raste- og opholdsmuligheder i skoven og ved kysten. 
 
Ved Ørnbjerg Mølle er der etableret både en primitiv overnatningsplads til de forbipasserende 
vandrere eller cyklister og en lejrplads til lidt større grupper. Østersø vandreruten går forbi Ørnbjerg 
Mølle. Endvidere er i en sidebygning etableret en økobase med grejbank til støtte for 
naturformidling for institutionerne i området. 
 

 
Ørnbjerg Mølle med madpakkehus til venstre. Ulstrup Å løber gennem ellesump. 
 
Naturstien på den gamle banestrækning fra Ebeltoft til Gravlev benyttes af rigtig mange gående og 
cyklende og er en del af en regional cykelrute. 
 
Ved Hyllested Bjerge er der ligeledes en primitiv overnatningsplads. 
 
Holme Strand er en del af arealet udlagt som hundetræningsareal. Stranden besøges i øvrigt i 
sommerperioden af badende gæster. 

1.5 Natur 
Areal ved Stubbe Bro rummer først og fremmest gammel ellemose af høj naturværdi. Desuden 
tagrør-/pilemose i gammel tørvegrav og brakarealer med potentiale for genopretning som eng. 
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Ved Ørnbjerg Mølle findes magert, ugræsset overdrev omkring møllen, pile- og ellemose, eng og 
mølledam i dalbunden og en større, græsset eng i øst mod Stubbe Sø. Desuden et ganske lille parti 
med gammel naturskov af bøg langs en hulvej længst i vest. 
 
Naturstien Ebeltoft-Gravlev rummer ingen egentlige naturarealer bortset fra en ubetydelig del af 
en lille sø. Det er dog meget muligt, at skrænterne langs naturstien rummer partier med 
overdrevsflora. 
 
Hyllested Bjerge rummer en varieret mosaik af åbne overdrevspartier, krat, løvskov og fyrre- og 
granplantninger. Løvskoven består dels af plantet eg, dels af gammel, tidligere stævnet bøg, der 
regnes for at være naturskov. Naturværdierne knytter sig særligt til den artsrige overdrevsflora. 
 

Hyldested Bjerge afgræsses som én stor fold.  
 

 
Holme Strandarealer rummer almindelig strandvegetation og tør, gruset/stenet strandmark med 
lidt rynket rose og noget ruderalt præg. 
 
Vibæk Strand er et ganske lille strandareal, som er ca. 2/3-dele tilgroet med rynket rose. Den 
bevarede, lysåbne og lavtvoksende del rummer værdifuldt strandoverdrev med bl.a. gul 
evighedsblomst, timian og blåmunke. 

1.7 Kulturmiljø 
Ved Stubbebro er der registreret een lokalitet i Det Kulturhistoriske Centralregister (DKC). Der er 
tale om en skaldynge/køkkenmødding fra Ertebølle-kulturen. 
 
 

Langs fjordarmen, som dækkede Stubbe Sø og 
areal ved Stubbebro, lå Ertebølle bopladserne 
tæt. Fra Pedersen og Petersen 1997. 
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2. Gældende udpegninger 

2.1 Internationale beskyttelsesområder 
Arealet ved Stubbe Sø indgår i Habitatområde nr. 44 – Stubbe Sø. Der er ikke registreret 
habitatnaturtyper på SNS Kronjyllands arealer. 

2.2 Fredninger og vildtreservater 
Stubbe Sø – fredningen sikrer området mod anlæg og beplantning, som hæmmer udsigten. 

2.4 Drikkevandsinteresser 
Ørnbjerg Mølle og Hyllested Bjerge ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser OSD. 
Indsatsområderne kaldes Lyngsbæk og Tirstrup henholdsvise. Grundvandskortlægningen foretages 
af Miljøcenter Århus og den efterfølgende indsatsplanlægning står Syddjurs Kommune for.  

2.5 Geologiske interesseområder 
Alle Stubbesøarealerne ligger i det nationale geologiske interesseområde 40 Molslandet. Hyllested 
Bjerge ligger i det geologiske interesseområde, Tirstrup Hedeslette. Arealet ved Stubbe Bro ligger i 
Særligt landskabeligt interesseområde, (27.12A) 
 

3 Målsætninger og plan for drift 

3.1 Overordnede målsætninger 
Skov- og Naturtstyrelsens arealer ved Stubbe Sø rummer nogle mindre men meget værdifulde 
naturområder og skal drives med fokus på at sikre disse naturværdier. Samtidig giver arealerne med 
deres placering muligheder for gode sti- og forbindelseslinier for friluftslivet. Disse funktioner skal 
også prioriteres højt. 
 
Areal ved Stubbe Bro: Udvikling af mere spændende naturområde ved fri succession. 
 
Ørnbjerg Mølle: Sikring af landskabs- og naturmæssige værdier omkring ådalen. Skovarealer 
konverteres langsomt mod løvskov. 
 
Naturstien Ebeltoft-Gravlev fastholdes som vigtig forbindelseslinie for friluftslivet. 
 
Hyllested Bjerge: Fastholdelse af åbent kuperet område med fine overdrevsarealer, mindre 
skovpartier samt arealer med spredt trævækst.  
   
Vibæk Strand og Holme Strandarealer: Mindre opholdsarealer uden særlige naturværdier som 
evt. kan overdrages til kommunen. 
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3.2 Landskabsplan 

 

Landskabsplan 
for Areal ved 
Stubbebro, 
Ørnbjerg Mølle, 
Holme strand-
arealer og 
Hyllested Bjerge. 
 

 
Stubbe Bro: Søskoven skal bevares som elleskov, dog således at der bliver friholdt en udsigt over 
søen. 
 
Ørnbjerg Mølle: Det åbne eng- og overdrevslandskab med sumpskov og omgivende skov bevares. 
Fortsat græsning samt udvidelse af græsningsarealet på det vestlige delareal. Nåleskovsplantagen 
konverteres til bøgeskov. Elleskoven i dalbunden bevares men kan indgå i græsningen.  Mindre 
arealer længst mod vest er udlagt som urørt skov. 
 
Naturstien fra Ebeltoft til Gravlev: Brugerne skal fortsat adskilles fra motoriseret trafik, på stien 
der bringer folk gennem skov og landbrugslandskab.  
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Hyllested Bjerge: De åbne arealer med holme af skov og spredt opvækst bevares. Hele området er 
jf. naturskovsstrategien udlagt som græsningsskov. Holmene med gammel bøg er naturskov og 
områderne omkring bøgen græsses ikke, så naturskoven får mulighed for at brede sig lidt. 
Granbevoksninger afdrives og indgår i overdrevsarealet og bjergfyr fjernes. 
 
Holme og Vibæk Strand: Strandarealerne ryddes for uønsket opvækst.  

3.3 Naturnær skovdrift 
Ørnbjerg Mølle: Den nåletrædominerede skov konverteres mod løvskov domineret af bøg med 
indblanding af skovfyr. Arealer med gamle skovfyr bevares så længe som muligt og der hugges i 
disse bevoksninger for de gamle skovfyr. Ellebevoksningen langs Ulstrup Å opretholdes, men kan 
indgå i det græssede areal ligesom arealet nord for vandløbet. Skovgræsningen på skrænterne af 
Ulstrup Ådal er vigtig for også fremover at kunne opleve de terrænmæssige kontraster i området. 
Mindre arealer længst mod vest er jf. naturskovsstrategien udlagt som urørt skov. Østrigsk fyr i 
overdrevets sydkant konverteres til eg på længere sigt. HAH  
 
Hyllested Bjerge: Hele området er jf. naturskovsstrategien udlagt som græsningsskov. Holmene 
med gammel bøg er naturskov. Der foretages ingen egentlig skovdrift . SUT kort rettes for 
græsningsskov HAH 

Skovudviklingstyper (SUT) 
ved Ørnbjerg Mølle (øverst), 
Stubbebro (venstre) og i 
Hyllested Bjerge (højre).  

3.4 Naturpleje  
Ørnbjerg Mølle: Der skal etableres afgræsning af overdrevspartierne i områdets vestlige del og 
etableret græsning opretholdes. Mølledammen skal oprenses. 
 
Hyllested Bjerge: Græsningen gennemføres, så de værdifulde overdrevsarealer holdes helt fri for 
bevoksning, dog må naturskoven brede sig. På de øvrige arealer kan der tillades spredt opvækst.   
 
Ved Stubbe Sø: Elle- og tagrørsmoserne lades fortsat urørt, dog med en udsigtskile til søen. Øvrige 
arealer kan overlades til fri succession med plukhugstdrift for at sikre naturtilstanden på arealerne. 
 
På Holme Strandarealer skal der sættes ind mod rynket rose, mens problemet endnu er af 
beskedent omfang. 
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Ved Vibæk Strand bør skal der foretages bekæmpelse af rynket rose, helst som led i en koordineret 
kampagne i sammenhæng med de øvrige tilgroede strandarealer nord for Ebeltoft. 
 

Arealer til særlig behandling 
ved Ørnbjerg Mølle (øverst), 
Stubbebro (venstre), Hylle-
sted Bjerge (højre) og Holme 
Strand (nederst). Paragraf 3 
områderne dækker overdrev i 
Hyllested Bjerge og mose ved 
Stubbebro. Ved Ørnbjerg 
Mølle findes beskyttet eng og 
overdrev. 

3.5 Kulturhistorie 
Jernbanedæmningen ved Ebeltoft – Gravlev natursti skal bevares. 

3.6 Friluftsliv 
Areal ved Stubbe Sø: Der bør sikres bedre adgang til at opleve naturen ved Stubbe Sø – fredningen 
har kun i begrænset omfang interesseret sig for publikums oplevelsesmuligheder. 
 
Det er vigtig at fastholde muligheden for til fods og på cykel at færdes gennem landskabet adskilt 
fra motoriseret trafik. 
 
Skabe et udsigtspunkt til Stubbe Sø ved nedskæring af en smal bræmme i rørskoven. 
 
Der er mulighed for formidlingssamarbejde med Fugleværnsfonden, som besidder en ejendom på 
nordsiden af søen. 
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Ørnbjerg Mølle: Området opretholdes med madpakkerum og primitiv overnatningsplads for 
vandrere og cyklister. Revision af lokal folder for møllen skal ske i planperioden. Et møllelaug 
forsøges etableret med henblik på formidling af møllens funktion og betydning for området. 
 
Naturstien Ebeltoft-Gravlev: Opretholdes som vigtig rekreativ vandrer- og cykelrute i området. 
 
Hyllested Bjerge: Etablering af velkomsttavle og lokal folder skal ske i planperioden.  
   
Vibæk Strand og Holme Strandarealer: Ingen tiltag for det rekreative. 
 

Kortene viser de mest 
markante ændringer, der vil 
ske i løbet af de næste 10 til 
15 år ved Ørnbjerg Mølle 
(øverst), Hyllested Bjerge 
(venstre) og Stubbebro, hvor 
der dog ikke er planlagt de 
store ændringer (højre). 
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