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Viborg Plantage - areal nr. 401 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Viborg Plantage støder op til Viborg mod øst og til Hald Ege by mod syd. Plantagen rummer et 
gammelt løvskovsområde i vest – Viborg Krat. Resten af hedeplantagen er anlagt på lynghede i pe-
rioden 1846 til ca. 1860. Hele arealet blev erhvervet fra Viborg Købstad i 1846 med henblik på 
plantageanlæg. Plantagen var den sidste i rækken af store statslige plantninger langs den jyske høj-
deryg, som påbegyndtes 1788. 
 
Arealanvendelse pr. 1. januar 2007 (ha)  
Bøg Eg Andet løv-

træ 
Nåletræ Ædelgran Andet nå-

letræ 
Åbne na-
turarealer 

I alt 

59 68 9 224 28 9 39 436 
 
Oversigtskort, Viborg Plantage 

  

1.2 Geologi og jordbund 
Mod slutningen af sidste istid, da isen var smeltet tilbage til en linie øst for Viborg, strømmede 
smeltevandet fra det Midtjyske Søhøjland gennem Gudenådalen til Tange Sø. Da isen blokerede det 
videre forløb af Gudenådalen, fandt smeltevandet vej gennem Viborg området til Lovns Bredning. 
Den flade nordøstlige del af Viborg Plantage består af smeltevandssand fra denne geologiske begi-
venhed. Smeltevandssandet er sur, næringsfattig jordbund med tykke morlag og ringe vandholdende 
evne. Jordbundsforholdende afspejles i skovens sammensætning, idet smeltevandssletten helt domi-
neres af nøjsomme træarter især nåletræ.  
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Det mere kuperede Viborg Krat og Røverhøje i den sydvestlige del af Viborg Plantage ligger på et 
randmorænestrøg. Her findes lerholdige moræneaflejringer. Jordbunden er mere næringsrig og den 
vandholdende evne er generelt højere end på smeltevandssletten. Krattet domineres af mere kræ-
vende træarter især bøg, hvilket tilskrives en frodigere jordbund. 
 
Ved Røverhøje findes to gamle lergrave. Hullerne efter gravningen står tilbage med vand i bunden. 
Lergravene og en sti syd ud af plantagen vidner om teglværkindustri i området tilbage i tiden. 
 
 
1.3 Landskab 
Den østlige del af området er meget fladt i det gamle flodleje. Resten af arealet er fladt til småbak-
ket med enkelte mindre erosionsdale. Der er nogle mindre, men markante, høje i midten af skoven, 
bl.a. de såkaldte Røverhøje.  
 
Plantagen på hedefladen er en karakteristisk rødgranplantage med lange lige veje og ensartede, ens-
aldrende plantninger i firkantede felter i stor skala. Den landskabelige værdi er begrænset, og det vil 
især være oplevelsen af at se en produktionsskov, der er mest iøjnefaldende.  
 
Landskabets styrke er, at den karakteristiske plantage med kvadratiske beplantninger er intakt. I 
området omkring Røverhøje kan den landskabelige værdi forbedres. Her er vejnettet i kontrast til 
landskabsformen og det firkantede mønster ikke vurderet som bevaringsværdigt og det vil være en 
landskabelig forbedring, hvis området ændrer karakter til et mere åbent område, så de elementer der 
er her; gravhøjene og lergravene, kunne ses i landskabet.  
 

Viborg Plantage – lange lige veje omkranset af tæt nåletræsskov. 
 
1.4 Skoven 
Plantagen fremtræder med to markant forskellige dele: 
Den vestligste del, der omfatter hovedparten af arealet vest for Krathusvej, er overvejende bevokset 
med løvskov, om end der er enkelte større partier med nåletræ. Arealet består dels af tidligere tjene-
stejord til skovfogedstedet ”Krathus”, dels gammel løvskov det såkaldte Viborg Krat, der tidligere 
blev kaldt ”Bymandsris”. 
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Viborg Krat var oprindeligt ét ud af en sammenhængende række egekrat fra Gårsdal Krat i nord til 
Hald Ege i syd. Det meste af egekrattet blev ryddet i 1850-erne og gentilplantet med bøg i perioden 
1875-86. Dele af bøgeskoven har været drevet som plukhugst de seneste årtier. En rest af egekrattet 
er bevaret mod sydøst.  
 
Resten af Viborg Plantage fremtræder som en traditionel hedeplantage med retlinede vejforløb og 
dominans af gran, primært rødgran. Hovedparten af bevoksningerne anlagt efter 1950 har dog varie-
rende indslag af andre arter, primært Douglasgran, Nordmannsgran, Lærk og Ædelgran. 
 
Der er anlagt en del bælter med løvtræarter, som gennemgående er ret smalle. Den østligste del af 
plantagen er i dag bevokset med ca. 50 % løvtræ, primært anlagt fra 1984 og frem. 
Plantagens nåletræbevoksninger har været ramt af store stormfald i 1934 (50 % væltet), 1981 (35 % 
væltet) samt i 2005. 
 

1.5 Friluftsliv 
Plantagen er meget bynær. Plantagen er meget brugt af publikum, især mod øst og syd, hvor den er 
mest bynær. Den østlige tredjedel er udlagt som hundeskov, der er flittigt benyttet. Området længst 
mod øst er desuden meget brugt af de lokale dagplejemødre fra Viborgs sydby. Hjemmeværnets ba-
rakker ved skydebanen er flittigt benyttet i den forbindelse. 
 
Der er udgivet en vandreturfolder over plantagen (2006) med 4 markerede vandreruter. 
Hele plantagen er meget benyttet af ryttere, både private og medlemmer af Viborg Rideklub (nabo 
mod sydøst). Der er udlagt et omfattende ridestinet i hele plantagen. Der er desuden udgivet en lo-
kal ridestifolder som dækker Viborg Plantage og Hald-området. 
 
Der er opstillet en række borde og bænkesæt i hele plantagen. Et madpakkehus er opført midt i 
plantagen tæt ved de gamle lergrave. 
 

  
Madpakkehuset i funktion. Bord og bænke er klar til brug. 
 
En del af Alhedestien (tidligere Viborg-Herningbanen, nu kombineret cykel-, gang- og ridesti) går 
gennem den sydlige del af plantagen. Ikke-ryddede skovveje er meget benyttet af skiløbere, når vi 
har fået meget sne.  

1.6 Natur 
Naturindholdet i plantagen er forholdsvis beskedent, og der er således ingen større arealer med åbne 
naturtyper.  
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Af § 3-beskyttede naturtyper findes kun tre 
mindre vandhuller og et større i form af en 
gammel lergrav midt i plantagen. Sidstnævnte er 
sammen med et tidligere vandhul oprenset og 
frilagt i 2007. 
 
I takt med den igangværende omlægning til na-
turnær drift, herunder ikke mindst ændring af 
bevoksningerne med ren nåleskov til blandet 
løv- og nåletræ, er plantagens værdi som leve-
sted for dyr og planter stigende. 
  

Lergraven før oprensningen i 2007. 
1.7 Kulturmiljø 
Der ligger et stort antal gravhøje spredt i de bakkede dele af plantagen. Nogle af de mest markante 
findes dels i skovbrynene dels i midten af skoven. 
 
I Viborg Krat, især i den vestlige del, er et antal mere eller mindre tydelige hulveje. 
Mod øst er en række tydelige hulveje fra et af hærvejens forløb. Her står desuden hærvejsstenen, 
med tekst af Peter Seeberg, sat til minde om de mange vejfarende på hærvejen. 
Der er et skovdige omkring hele plantagen bortset fra langs Finderupvej i nord. 
Enkelte steder, kan man stadig se de render, som blevet gravet af tugthusfanger i forbindelse med 
anlæggelsen af plantagen. 
 
Flere steder er der gravet ler til teglbrænding i 1800-tallet. Det skrå spor gennem midten af planta-
gen (del af de gule vandreruter) stammer fra denne tid. 
 
Skovfogedstedet ”Krathus” (opført 1905) er tegnet af Haack Kampmann. Udbygninger er fra 1850. 
Mindre dele af tjenestejorden er bevaret i dyrkning. 

1.8 Særlige forhold 
Som ovenfor beskrevet, så benytter hjemmeværnet skydebanen i den østlige del af plantagen.  
 
Grundvandsbeskyttelse: Et stort grundvandsreservoir strækker sig under hele Viborg Plantage og 
Hald Sø-området. 
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2. Gældende udpegninger 

2.1 Regionplanlægning 
 

I regionplanen fra det tidligere Viborg Amt er store de-
le af Viborg Plantage samt arealer ved Hald udpeget 
som område med særlige drikkevandsinteresser - OSD. 
Indsatsområdet kaldes Viborg Syd og afgrænsningen 
ses på kortet til venstre. Grundvandskortlægningen fo-
retages af Miljøcenter Ringkøbing og den efterfølgen-
de indsatsplanlægning står Viborg Kommune for. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overlap mellem område med særlige drikkevandsinte-
resser og SNS Kronjyllands arealer ved Hald og Vi-
borg. 

2.2 Naturskov 
Ingen arealer udlagt. Plukhugst er praktiseret i enkelte områder. 
 
2.3 Naturbeskyttelsesloven 
4 små søer på tilsammen mindre end 1 hektar er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. 

2.4 Geologiske interesseområder 
Viborg Plantage ligger i det nationale geologiske interesseområde 60 Faldborgdalen – der er en del 
af Gudenå-systemet. 
 

3. Mål og planer 

3.1 Overordnet målsætning 
Viborg Plantage er meget bynær og samtidig er der væsentlige drikkevandsinteresser. Plantagen 
skal derfor udvikles, så der på lang sigt sikres en robust, lysåben løvskov med god grundvandsbe-
skyttelse og stor værdi for publikum. Friluftsfaciliteterne skal også udbygges. 

3.2 Landskabsplan 
Den nuværende nåleskov skal ændres til en skov domineret af løvtræer, der samtidig skal være lys-
åben. For at give en varieret oplevelse vil de markante bakkedrag med gravhøje bl.a. ”Røverhøje” 
og en bakke i den sydøstlige del af plantagen blive frilagt. På længere sigt vil der opstå en lysåben 
græsningskov i midten af plantagen. 
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Den langsigtede landskabs-
plan for Viborg Plantage. 

Selv om skoven vil udvikle sig mod løvtræ, vil det karakteristiske mønster ikke forsvinde, fordi en 
konvertering fra nåleskov til løvskov vil ske gradvist over en lang årrække, og fordi det tilstræbes at 
bevare en bevoksning med nåletræ som urørt skov.  

3.3 Skovudvikling og naturnær skovdrift 
Der arbejdes med en fortsat udvikling af plukhugst i eksisterende løvtræsarealer. Der tilstræbes en 
lys egedomineret skovudviklingstype på smeltevandssletten, som tillader rig vækst af urter og for at 
sikre drikkevandsinteresser bedst muligt. Den vestlige del af plantagen skal stadig fremstå bøgedo-
mineret med indblanding af gran. Den sydvestlige del af Viborg Krat er registreret som egekrat og 
fastholdes som sådan. 
 
Generelt skal der arbejdes mod en hugst af træer med en bestemt diameter og langsom konvertering 
mod den ønskede skovudviklingstype for at undgå et dyrt kulturanlæg. I en række rødgran-
bevoksninger må det dog forventes, at det af stabilitetsmæssige årsager vil være nødvendigt at fore-
tage renafdrift af ældre bevoksninger. Dette vurderes konkret. Hvor der foretages renafdrift, vil der 
blive etableret løv ved såning eller indplantninger i små holme. 
 
For på lang sigt at øge diversiteten i Viborg Plantage kan der udlægges et større område som urørt 
skov, der er peget på området syd for Egeskovvej. Området vil dog tidligst kunne overgå til urørt 
skov sidst i perioden efter afdrift af rødgranen i området. Et alternativ er området lige vest for Vi-
borg Krat og nord for Hald Ege. 

Skovudviklingstyper (SUT) i 
Viborg Plantage. 
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3.4 Natur 
Eksisterende naturarealer plejes fortsat. Arealet omkring hærvejsstenen holdes med lyng.  
 

Arealer til særlig behandling 
i Viborg Plantage. 

 
 
3.5 Kulturmiljø 
Plejen af gravhøje, skovdiger og hærvejsspor fortsættes. Derudover vil et par af de vigtigste hulveje 
i vest frilægges, og der vil blive skabt sammenhæng mellem de tre store gravhøje i midten af plan-
tagen. Ligeledes frilægges og formidles lergravene midt i plantagen. Endelig vil de bedst bevarede 
gravhøje i midten registreres og beskyttes.  
 
Den langsigtede etablering af en lysåben græsningsskov i den centrale del, vil også medvirke til at 
fremhæve fortidsminderne i dette område.  

3.6 Friluftsliv 
Viborg plantage benyttes i stigende grad, ikke mindst i takt med at Viborg udbygges nord for plan-
tagen. Skydebanen skal ikke udvides hverken i omfang eller i anvendelsen. I planperioden vedlige-
holdes fortsat ridestier, vandreruter, borde/bænke m.v. Samtidig udbydes nye faciliteter i takt med, 
at brugerne efterspørger disse. Mulighederne for at etablere en MTB-rute (forbindelse til området 
ved Hald Sø) i samarbejde med den lokale MTB-klub vil blive undersøgt. 
 

Kortet viser de mest 
markante ændringer, 
der vil ske i løbet af de 
næste 10 til 15 år i Vi-
borg Plantage.  
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Hald - areal nr. 402, 403, 404, 405, 406. 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Kernen i området er godslandskabet omkring Hald Hovedgård samt Hald Sø og Dollerup Bakker. 
Enkelte områder, såsom dele af Hald Ege og Inderø Skov er erhvervet i 1930´erne. Hovedparten af 
arealet tilgik staten ved konfiskationen af Hald Hovedgård efter 2. verdenskrig (1948). Senere er 
arealer omkring sydenden af Hald Sø tilkøbt, hovedparten i forbindelse med opkøb og nedlæggelse 
af dambrug i 1970`erne. 
 
Arealanvendelse pr. 1. januar 2007 
 Skov Krat Ager Eng Hede Mose Overdrev Slette Andre åbne 

naturarealer 
Sø I alt 

Hektar 510 40 79 25 180 27 52 51 42 342 1347 
 
 

 

Kort over området med 
arealerne ved Hald Ho-
vedgård, Stanghede, In-
derø, Dollerup og Gl. 
Almind. 
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1.2 Geologi og jordbund 
Områderne omkring Hald ligger i knækket på Hovedopholdslinien, der markerer Nordøstisens ud-
bredelse under sidste istid, og markerer samtidig det mest betydningsfulde landskabsskel i Dan-
mark. Området er klassisk ved studier af overgangen mellem glaciallandskabet i øst og afstrøm-
ningsområdet i vest.  
 
Området domineres helt af smeltevandsaflejringer. En meget tydelig terrasseflade 40 m over havet 
strækker sig på vestsiden af Hald Sø mod nordøst forbi Hald Hovedgård og videre gennem Hald 
Ege til Viborg Hedeslette. Mange bakketoppe krones med morænesand og smeltevandsgrus. Dette 
er f.eks. tilfældet med Ravnsbjerg og bakken med Niels Bugges Bænk samt de højeste dele af 
Stanghede. I disse bakketopaflejringer findes ofte sten og blokke af bjergarten Larvikit, hvilket er 
tegn på, at Norskeisen udover Nordøstisen har haft indflydelse på landskabsdannelsen i Hald områ-
det.  
 
1.3 Landskab 
Landskabet omkring Hald Sø er et storslået bakke- og sølandskab med åbne marker og overdrev, 
levende hegn og småskove, der grænser markant op til de store indlandshedearealer med bl.a. 
Stanghede mod vest. Området orienterer sig om Hald Sø med Inderøen og de omkransende løv-
skovsklædte stejle skrænter, tydelige terrasser og slugter langs søbredden.  
 
Udviklingen i området har været klassisk: indtil omkring år 1700 har store dele været dækket af 
skove, som i løbet af de næste 100 år blev ryddet til brændsel og holdt åbne af græsning. Det meste 
af det gamle Hald Skov forsvandt og blev til Stanghede, og hvor Dollerup Bakker er i dag lå den-
gang Uderør Skov. Hald Hovedgård havde rettighederne over Hald Egeskov og Inderø Skov, som 
derfor gik fri for denne ændring. I løbet af de næste 100 år ophørte græsningen på flere hedearealer, 
og det resulterede i, at arealerne begyndte at gro til især med eg. Andre arealer blev senere plantet 
til med nåletræer.  
 
Hald Ege består af gammel egeskov, i et storbølget landskab med snoede veje og fletter mod nord – 
uden tydelige skel – sammen med Viborg Krat, Sønderkrat og Langskov. Ind mod bebyggelsen 
Hald Ege er afgrænsningen tydelig. I den nordlige kant ligger en gammel have, som har hørt til 
overlægeboligen, hvor den nordlige del nu er statens.  
 
Den vestlige del – Bækkelund-arealerne – er diametral modsætning til den gamle egeskov. Det er en 
plantage på hedefladen og består af firkantede nåleskovsparceller med lige veje. Mod vest afgræn-
ses den tydelig ud mod dyrkede marker. Der er et lille hedeareal mod nordvest, som aldrig er blevet 
tilplantet. 
 
Fra Hald Ege by over Bækkelund Stationsby løber den nedlagte jernbane i en bue – her og der på 
høje dæmninger, der især 2 steder lukker landskabet. Det er der hvor hovedaksen fra Hald Hoved-
gård går mod nord (se senere beskrivelse) og på det vestligste sted, som er beskrevet i forrige kapi-
tel om geologi og jordbund. Jernbanestrækningen bruges til cykelsti og er statsejet til Skelhøje. 
 
Syd for hovedvejen ligger de åbne marker og tværs gennem markerne går en karakteristisk allé ned 
til Hald Hovedgård. Barokanlægget strækker sig langt, smalt og symmetrisk om anlæggets midter-
akse gennem alléen (som er væk), indgangspartiet, bygningen og fortsætter gennem selve barokan-
lægget med de to små pavilloner ned til søen, over søen hvor aksen findes i skræntskoven på Inder-
øen. Også mod nord kan aksen genfindes til et højdepunkt i Hald Ege skov. 
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 Hald Hdg. 
 

 Dollerup Bakker 
 

 Hald ruin Mod Inderø 
 
Inderø Skov er en løvskovsklædt halvø i søen, og den er med til at skabe to forskellige landskabs-
rum på og ved søen. Fra halvøen er der mange udsigter ud over søen og dens skræntskove. Hvis 
man ved, hvor den er, kan man se aksen fra barokhaven som en udsigtskile fra vejen gennem 
skræntskoven.  
 
Stanghede afgrænses mod nordvest og sydvest i rette linjer af dyrkede, private marker, som står i 
kontrast til den udyrkede, men dog noget tilgroede hede, med flere markante gravhøje på. Mod syd-
sydøst afgrænses Stanghede naturligt af Gjelbæk og de omkringliggende engområder, der holdes 
åbne med græsning.  
 
Efter Gjelbæk rejser Dollerup Bakker sig til 63 meters højde for så igen at falde brat ned igen til 
Hald Sø og Dollerup Bæk ved Dollerup Mølle. Der er mange og meget forskellige oplevelsesmu-
ligheder i Dollerup Bakker, med udsigt over den sydlige og østlige del af Hald Sø. Herfra kan man 
tydelig se de dramatiske terrænforhold med stejle skrænter og slugter fra istiden. Der er ryddet en 
del arealer i Dollerup Bakker, så landskabet træder tydeligt frem igen.  
 
Syd og sydvest for Hald Sø, langs Dollerup Bæk, ejer staten en del åbne eng og overdrevsarealer. 
En del af engarealerne er naturgenoprettede efter tidligere dambrug langs bækken. Overdrevsarea-
lerne er ryddede for skov indenfor de seneste 6 år. 
 
Landskabet omkring Hald fremtræder generelt uforstyrret og i god tilstand. Der er et meget tydeligt 
samspil mellem naturgrundlaget og herregårdslandskabets kulturmønstre og naturmønstre. Halds hi-
storiske barokanlæg har alle grundelementerne bevaret: Midteraksen, symmetrien, terrasseringen og 
lindetræsalléer, dog er anlægget i dårlig tilstand. De hængende dale har i øjeblikket middel landska-
belig værdi, fordi nåleskoven skjuler landskabet. Tilstanden er tydelig forbedret i Dollerup Bakker 
og i bakkerne og engområderne sydfor. Bisballe-Almind området hører ikke med til de øvrige om-
råder i herregårdslandskabet, men er tydeligt en del af noget andet, nemlig dels søskrænten og dels 
landbrugslandskabet ud mod sydøst.  
 
1.4 Skoven 
Skoven er opdelt i fem klart adskilte hoveddele: 
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Hald Ege er et af Danmarks største, oprindelige egekrat. Egeskoven øst og umiddelbart vest for 
Hald Ege by har i hvert fald de seneste 2-300 år været drevet som stævnings- og græsningsskov. 
Denne drift ophørte i løbet af 1900-tallet som følge af fredninger og senere udlægning til urørt skov. 
Skoven har derfor udviklet sig fra et lysåbent egekrat præget af mange enebær og en rig urtevegeta-
tion til en noget tættere og mørkere egeskov. Et enkelt, mindre areal bliver fortsat drevet som græs-
ningsskov. De ældste træer er næppe over 300 år, mens rødderne kan være betydeligt ældre. De 
vestligste dele af krattet vurderes at være tilgroningskrat opstået indenfor de seneste 200 år. Tilknyt-
tet krattet er mindre arealer med anden bevoksning. 
 
Bækkelund-arealerne er tilplantede mark- og hedearealer. Hovedparten er tilplantet i perioderne 
1958-67, 1975-86 og 1990-91. Enkelte arealer er dog tilplantet tidligere. Primært nåletræ (overve-
jende rødgran) med enkelte løvtræbælter og -arealer. 
 
Arealer mellem Stanghede og Hald Sø omfatter bl.a. Troldeslugten (nordligst) er bevokset med 
urørt skov (eg og bøg) af varierende alder. De øvrige arealer er dels tilgroningskrat (primært eg) på 
skrænter og ind mod Stanghede, dels hede- græsnings- og frugtplantagearealer, hovedsagelig til-
plantet 1950-74. Tidligere nåletrædominans på disse arealer er afløst af løvtræ, undtagen i den syd-
ligste del. 
 
Inderø Skov, som er beliggende på en halvø i Hald Sø, har været vedvarende skovbevokset meget 
langt tilbage i tiden. Tidligere gik Hald Hovedgårds svin på olden her. Halvøen var som følge heraf 
overvejende bevokset med bøg. Efter et mellemspil i 1900-tallet med nåletrædominans i de centrale 
og sydvestlige dele af halvøen er skoven nu igen altovervejende bevokset med bøg, med spredte 
indslag af især eg, birk og lærk. Hovedparten af skrænterne ud mod søen er udlagt som urørt skov, 
mens resten af arealet skal drives som plukhugst. 
 
Gl. Almind er et skovareal bestående af en mosaik af selvgroet og plantet eg, nåletræ hovedsagelig 
plantet 1950-70 og pyntegrøntarealer. Den sydlige del er nuværende eller kommende græsnings-
skov. 

1.5 Friluftsliv 
Området er meget benyttet til friluftsaktiviteter. Undersøgelsen ”Friluftsliv ´95” estimerede 180.000 
besøgende årligt i Dollerup Bakker. Fornemmelsen er, at besøgstallet er steget siden da. 
Der findes en vandretursfolder over hele området omkring Hald sø med en række markerede van-
drestier på både offentlige og private arealer. Folderen er suppleret med informationsskilte ved P-
pladserne, som informerer om det lokale delområde (i alt 7 forskellige). 
 
Området benyttes flittigt af den såkaldte almindelige skovgæst, der går til fods rundt på hele arealet. 
Der er udlagt 4 mindre handicapstier i området. 
 
Ved Skytteholm ved nordenden af Hald sø og Dollerup ved sydenden findes to meget benyttede ba-
depladser. Pladsen i Dollerup er forsynet med badebro. 
 
Der er udlagt en del ridestier i Inderø Skov og Hald Ege, med forbindelser nordpå til stierne i Vi-
borg Plantage. Der er fri ridning på Stanghede og nogle af skovarealerne øst herfor. Alhedestien 
(Tidligere Viborg-Herningbanen) er en meget benyttet cykel- og riderute. Området, især Inderø 
skov og Dollerup bakker, er meget benyttet af mountainbikeryttere. 
 
Der er en del sejlads og lystfiskeri fra båd i Hald sø. Antallet af bådtilladelser (sejlads- og fiskeritil-
ladelser) i Hald sø er begrænset til 200. Bredejere har fortrinsret. Et mindre antal pladser er reserve-
ret til udlejningsbåde (Niels Bugges Kro) samt foreningsbåde hos diverse lystfiskerforeninger. Der 
er frit fiskeri for alle fra bredden ud for parken ved Hald Hovedgård samt i Mølledammen ved Dol-
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lerup Mølle. Unge under 16 år må endvidere fiske fra bredden på en strækning af ca. 300 meter ud 
for det nedlagte dambrug nedenfor festpladsen i Dollerup.  
 
I dag er der en del kano- kajak og tømmerflådesejlads på søen, indtil videre efter ansøgning. Fiskeri 
fra bredden må kun ske fra parken ved Hald Hovedgård, fra et areal ved Dollerup samt i Mølle-
dammen ved Dollerup Mølle. Der findes en lokal folder omhandlende fiskeri og færdsel på Hald 
Sø. 
 
Der afholdes af og til store orienteringsløb i området. Området syd for Herningvej har status som B-
skov. Der foregår en del træklatring, især i Inderø skov. Tre børnehaver disponerer over pladser til 
udegrupper i skoven ved Hald Ege. 
 
Naturskolen ved Hald – beliggende i en af udlængerne til Hald Hovedgård – modtager et stort antal 
besøgende, både skolebørn og andre. Naturskolen drives af et fælleskommunalt samvirke (fra 2007 
Viborg kommune). I samme længe er indrettet pilgrimsherberg 2008. En anden udbygning, Hald-
laden, rummer en landskabsudstilling.  
 
I området findes en række lejrpladser: 
”Naturskolepladsen” vest for Hald Hovedgård med fire shelters, som naturskolen disponerer over. 
Fire større lejrpladser (”anmeldepladser”) samt tre primitive overnatningspladser. 
 
I den sydvestlige del af Inderø skov er udlagt hundeskov. Der er et antal bænke og borde/bænke 
spredt i området – af varierende alder og tilstand. 

1.6 Natur 
Den overordnede beskrivelse af det naturmæssigt meget righoldige og varierede Haldområde opde-
les her i arealerne ved Hald Hovedgård, Stanghede mm., Hald Sø, Inderø Skov og arealerne ved 
Bisballe-Almind.  
 
Hald Hovedgård  
Af naturarealer findes især de fredede naturskovsbevoksninger i Hald Ege samt overdrev og moser 
ved nordenden af Hald Sø, i alt 188 ha naturskov og 61 ha åbne naturtyper. Størstedelen af arealet 
ligger indenfor Habitatområde nr. 35 (Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker), undtaget er nåle-
træsplantager og markerne omkring Hald Hovedgård.  
 
Stanghede  
Naturarealerne omfatter hede på Stanghede og i Dollerup Bakker/Ravnsbjerg, moseområdet Gjel-
bæk Kær og naturskov i Troldeslugten, i skovstrækningen syd herfor og ved foden af Dollerup 
Bakker. Området rummer desuden adskillige kildevæld med rent vand og værdifuld fauna. Største-
delen af arealet ligger indenfor Habitatområde nr. 35 (Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker). 
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Efter rydning plejes 
arealerne ved græs-
ning. 
 

 
 
 
Hald Sø  
Hald Sø er med sine 31 meter landets tredje dybeste sø, dens overflade er på 342 hektar og middel-
dybden er 13.1 meter, hvilket giver et volumen på 45 millioner m³. Søen modtager vand fra en ræk-
ke kilder og bække og har afløb mod nord gennem Non Mølleå. Hald Sø ligger indenfor Habitatom-
råde nr. 35 (Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker) og rummer en værdifuld flora og fauna. 
Søen har tidligere været alvorligt belastet med fosfor fra dambrug og byspildevand. Afskæring af 
spildevand og nedlæggelse af samtlige dambrug ved søens tilløbsbække har dog ikke været til-
strækkeligt til at forbedre tilstanden, da der var oplagret en meget betydelig pulje af fosfor i søens 
bundsediment. Der blev derfor i 1985 opstillet et tankanlæg med flydende ilt, som blev pumpet ud 
på de dybeste steder i søen via lange slanger med diffusorer. Iltningen har medført, at der nu bindes 
mere fosfor i sedimentet, end der frigøres og søens tilstand er betydeligt forbedret. Søen opfylder 
dog endnu ikke sin målsætning, og tilførslen af ilt skal foreløbig fortsætte (se nærmere i bilag).  
 
Inderø Skov  
Hele Inderø skov består af særligt beskyttede naturarealer, helt overvejende bøgeskov udlagt til na-
turskov samt et par elle- og birkemoser og et lille hedestykke. Heraf henligger 49 ha (inklusive mo-
serne) som urørt naturskov. Hele området indgår i Habitatområde nr. 35 (Hald Ege, Stanghede og 
Dollerup Bakker). 
 
Bisballe-Almind  
Arealerne ved Bisballe og Gl. Almind rummer overvejende åbne naturtyper og bevoksninger udlagt 
som græsningsskov eller urørt skov. I alt findes godt 60 ha med hede, eng og mose, 16 ha med ved-
varende græs, som er under udvikling mod overdrev og 17 ha skovbevokset areal, der er udlagt til 
kommende græsningsskov. 
 
I området løber desuden to af Hald Søs største tilløb Dollerup Møllebæk og Mostgård bæk. De 
rummer begge vigtige gydeområder for den unikke søørredbestand i Hald Sø. Endvidere Bisballe 
Bæk og flere kildevæld med rent vand og værdifuld fauna. Størstedelen af området indgår som del 
af Habitatområde nr. 35 (Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker). 

1.7 Kulturmiljø 
Hald Hovedgård rummer fire kendte voldsteder: 

• Brattingsborg fra 1200-tallet  
• Niels Bugges Hald fra 1340-erne  
• Hald Ruin (Jørgen Friis´ Hald) fra 1530´erne – muligvis med en eller flere forgængere ne-

denunder. 
• Spidsen af Inderøen (ukendt alder, ej udgravet). 
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Der er en del gravhøje spredt i hele området. Den største koncentration er i den østlige del af Hald 
Ege. Der er mange hulveje spredt i området. De meste markante findes øst for Hald Sø, på Stanghe-
de samt i Hald Ege. Skovdiger findes i Inderø Skov og enkelte steder vest for Hald Hovedgård. I 
Inderø Skov findes talrige gamle savgrave. Flere steder i egekrattet findes dyrkningsspor fra jernal-
deren. 
 
På Stanghede findes en række skyttegravssystemer fra Hald-lejrenes tid (1868-80), hvoraf flere er 
ganske velbevarede. I den vestlige del af Stanghede findes flere cirkelrunde konstruktioner af 
ukendt alder og funktion. 
 
1.8 Særlige forhold 
Dele af Hald Ege, der er oprindelig dansk eg, er udlagt som frøavlsbevoksning (vintereg). I Bække-
lund er anlagt en frøplantage i alm. ædelgran af calabrisk oprindel-
se(http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/10AAC9A2-CFC0-4997-B1DE-
1C3A28BD9096/67881/A_76ebog.pdf) .  
 I skovrejsningsområdet i Bækkelund er der forsøg med jordbearbejdnings metoder, afkomsforsøg, 
integreret overvågningsplot(grundvand, jordvand, hydrologi, ”throughfall”, vegetaion). Skovsund-
hedsovervågning foretages også i området.  
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Regionplanlægning 

 

I regionplanen fra det tidligere Viborg Amt angives 
det, at dele af jorderne til Hald Hovedgård og stør-
stedelen af Stanghede er udpeget som område med 
særlige drikkevandsinteresser - OSD. Indsatsområdet 
kaldes Viborg Syd. Grundvandskortlægningen fore-
tages af Miljøcenter Ringkøbing og den efterfølgen-
de indsatsplanlægning står Viborg Kommune for. 
Regionplanen peger endvidere på, at arealerne nord 
og vest for Bækkelund er udpeget som skovrejs-
ningsområde. Skovrejsningsområdet vises med grønt 
på kortet til venstre. Kort over området med særlige 
drikkevandsinteresser findes under beskrivelsen af 
Viborg Plantage. 
 
 
Regionplanens skovrejsningsområde (grøn) og SNS 
Kronjyllands arealer ved Hald og Viborg (rød). 
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2.2 Internationale beskyttelsesområder 
 

 

Hovedparten af området (bortset fra Bækkelund-
arealerne) er omfattet af Habitatområde nr. 351 (Hald 
Ege, Stanghede og Dollerup Bakker). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overlap mellem Habitatområde (gul) og SNS Kron-
jyllands arealer ved Hald og Viborg (rød). 

2.3 Fredninger  
Hovedparten af området (bortset fra Bækkelund-arealerne) er fredet (Hald Sø fredningen).  
I 2002 blev den gamle fredning fra 1942 moderniseret og udvidet fra 700 til 1600 ha. Formålet med 
fredningen er at bevare områdets landskabsmæssige og geologiske værdier. Herunder at de åbne 
arealer fastholdes og nåletræbevoksninger afdrives og friholdes eller erstattes af løvskov.  

2.4 Geologiske interesseområder 
Arealerne omkring Hald Sø og Skelhøje ligger i det nationale geologiske interesseområde 61 Skel-
høje. 
 

3. Mål og planer 

3.1 Overordnede målsætninger  
Området omkring Hald er et naturområde af national betydning. Det overordnede mål er at fasthol-
de og forstærke de landskabsmæssige, naturmæssige og rekreative værdier i overensstemmelse med 
fredningen. Dette indebærer først og fremmest, at en række arealer under tilgroning ryddes og nå-
letræbevoksninger afdrives og overgår til åbne arealer eller løvskov. Samtidig skal der leves op til 
de internationale plejeforpligtigelser i forbindelse med Natura 2000 udpegningen2. Hald Ege skal 
fortsat sikres og plejes som et af de få naturlige egekrat i Danmark. Herudover er en række andre 
skovarealer udlagt som urørt skov eller med gamle driftsformer. Det nuværende niveau for frilufts-
faciliteter fastholdes. 

3.2 Landskabsplan 
Det karakteristiske herregårdslandskab med de åbne marker, alleen og skræntskovene, samt de ka-
rakteristiske Hald Ege bevares. Den landskabelige sammenhæng mellem Stanghede og Hald Sø 
genoprettes ved at udvide Stanghede mod øst og ændre bevoksninger med nål til løv i Skræntsko-
                                                 
1 http://www.blst.dk/Vandognatur/Natura2000-planer/Se_Natura2000-planerne/Se_natura2000_planerne.htm  
2 http://www.blst.dk/Vandognatur/Natura2000-planer/Se_Natura2000-planerne/Se_natura2000_planerne.htm  
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ven mellem Stanghede og Hald Sø. En række arealer udlagt som græsningsskov ryddes under hen-
visning til fredningens bestemmelser og arealerne udgår af naturskovsstrategien 
 
Den nordlige og den sydlige akse fra Hald Hovedgård op gennem Langskoven til Hald Ege og lige-
ledes i Inderø Skov på skrænten holdes åben. For Hald barokhave udarbejdes særskilt landskabsplan 
med respekt for det oprindelige anlæg.  
 
Kolbækkens øvre løb søges tilbageført til mere naturlig tilstand, som sandsynligvis har været mose. 
Det skal undersøges om der skal foretages en evt. tilkastning af Kolbækkens øvre del, eller om en 
naturlig tilgroning af strømrenden kan genskabe det fugtige moseområde. Nord for bækken genska-
bes åbent overdrev og græsningsskov. Syd for bækken bevares nuværende arboret, P-plads og lyså-
ben skov 
 
Bisballe-Almind udvikles til sammenhængende område med løvskov, græsningsskov og overdrev. 
Pyntegrøntarealerne afvikles og ændres til egedomineret løvskov.  
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Landskabsplanen for Hald området 

3.3 Skovudvikling og naturnær skovdrift 
Skovudviklingen skal leve op til fredningens intentioner samt Natura 2000-udpegning, naturskovs-
strategi og egekratregistrering. De valgte skovudviklingstyper afspejler således disse udpegninger. 
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Skovudviklingstyper i Hald området. Urørt fjernes ved Vandtårn og Hald Ege skole.HAH 
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Hald Ege 
Hald Ege udvides ved at arealerne i Bækkelund fremtidig sigter mod en ændring til egeskov. Area-
ler udlagt som urørt skov drives fortsat med det formål at sikre egeskoven i overensstemmelse med 
fredningens bestemmelser. Dette indebærer bl.a. fjernelse af uønskede træarter. Tilsvarende i øvrige 
skovområder som jf. fredningen skal drives med favorisering af eg (Store og Lille Traneskov, 
Fruerlund, Ugleholm og Non Mølle), idet Fruerlund og Non Mølle fortsat kan indgå i græsnings-
skoven.    
 
Inderø skov 
Hald Inderø udvikles overvejende mod bøg, idet skoven ud mod søen fortsat har status som urørt 
skov. Der fastholdes bræmme af bøg langs søen mod syd. 
 
Stanghede og Troldeslugten 
Skræntskoven mellem Stanghede og Hald Sø konverteres til ren løvskov. Nåletræ ryddes og fremti-
dige skovbevoksede arealer tilplantes med eg. Jævnfør fredningen skal skoven drives, så man kan 
iagttage områdets landskabselementer og der skal tilstræbes et højstammet skovbillede med flere 
ind- og udsigtskiler. Der skal foretages en skånsom pleje af arealet nord for Stanghede, der er udlagt 
som urørt skov. Plejen af arealet skal sikre at egen favoriseres, jævnfør fredningens bestemmelser.  
 
Bisballe - Almind 
I Bisballe - Almind ophører pyntegrøntproduktionen og disse arealer samt øvrige granarealer afdri-
ves og konverteres mod egeskov og græsningsskov. Dette er i overensstemmelse med fredningens 
bestemmelser om, at der i dette område skal ske en favorisering af egen. 
 
Bækkelund 
Nogle arealer, især mod nord, overgår til overdrev/hede. Ellers skal der i planperioden påbegyndes 
en ændring, så vidt muligt under skærm, fra nåletrædominans til egeskov på lang sigt. Der skal i vi-
dest mulig udstrækning bygges på eg fra Hald Ege.  

3.4 Naturpleje 
Rydningen og græsningspleje fortsættes på hede- og overdrevsarealer i Bækkelund, Stanghede, 
Dollerup Bakker, Bisballe Bakker og Gl. Almind. Samtidig udvides hede- og overdrevsarealerne 
ved rydning af skov i Dollerup Bakker og på Stanghede.  
 
Der igangsættes rydninger og græsningspleje på mose- og engarealer ved Skytteholm, Gjelbæk, 
Dollerup Bæk, Mostgård bæk og arealer ved Hald Sø. 
 
Den vigtigste naturplejeindsats i planperioden vil være fortsat afgræsning af overdrevsarealet øst for 
Hald Hovedgård og en udvidelse heraf ved inddragelse af tidligere marker til langsigtet udvikling 
mod overdrev. Desuden etablering af græsning på tidligere eng nord for dambruget ved Non Møl-
leå. Langt den største del af naturskovsarealet henligger fortsat urørt, dog med visse plejemulighe-
der. 
 
Omdriftsarealerne ned mod søen overgår til græsning. Arealerne er ikke drænet.  
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Arealer til særlig behandling i Hald området. Egekrat (lodret rødskravering) falder for en stor del 
sammen med urørt skov (grøn krydsskravering). Paragraf 3 beskyttede naturtyper omfatter hede, 
overdrev, mose mm. Urørt skov rettes ved Vandtårn og Hald Ege skole.hah 
 

3.5 Kulturmiljø 
Istandsættelse og vedligehold af Hald Ruin færdiggøres i planperioden i samarbejde med National 
Museet. Renoveringen følges op med en formidling.  
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Vedligehold og pleje skal fortsat sikre bl.a. Hald Hovedgård, fortidsminder og diger i området.  
 

3.6 Friluftsliv 
Området er meget besøgt, men det vurderes samtidig, at området generelt er robust. Den hidtidige 
status som B-skov bliver derfor ophævet, bortset fra Inderø Skov. Det nuværende niveau for facili-
teter opretholdes.  
 
De eksisterende faciliteter skal vedligeholdes - en række bænke og sønære stier på Inderøen og 
langs vestbredden af Hald Sø skal istandsættes i planperioden. 
 
Der vil blive arbejdet på, at få opført informations- og toiletbygninger på de to badepladser. Derud-
over vil distriktet overveje at opsætte multtoiletter på de større lejrpladser. 
 
Udbygning af formidlingen af området, med bl.a. en ny landskabsudstilling i Hald-laden, samt ved-
ligehold af seværdighedskilte og velkomsttavler. 
 
Flytning af MTB-færdsel fra sønære stier ved Hald sø til Bækkelundarealerne m.v. via stianlæg og 
information. 
 

• Udbygning af ridestinet med enkelte stier, især i Hald Ege. 
• Evt. etablering af stiforbindelse øst om Hald Sø. Kan betinge opkøb. 
• Nye formidlingstiltag (eks. ”Kunst i landskabet”) 
• Åbning for øget færdsel med kano, kajak m.v. på Hald Sø 
• Legeplads ved Dollerup kiosk 
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Kortet viser de mest markante ændringer, der vil ske i løbet af de næste 10 til 15 år på statens area-
ler rundt Hald Sø. 
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Bruunshåb – areal nr. 407 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 

Naturstyrelsen administrerer den gamle papfabrik i Bruunshåb, der i dag lejes af den selvejende in-
stitution Bruunshaab gamle Papfabrik. I dag fremstår bygningerne som et arbejdende museum og 
har et årligt besøgstal på ca. 7000 gæster. 

Ejendommen er på 3.5 ha og udgøres i væsentlighed af bygningskomplekset og den tilstødende 
mølledam.  

Kort 1 – området i dag. 
 

1.2 Geologi og jordbund 
Arealet Bruunshåb ligger i bunden af en lille smeltevandsdal, hvor Mølleå fungerer som afløb for 
Viborg Søerne over i Nørreåen. Dalbunden dækkes af ferskvandssand og ferskvandsgytje. 

1.3 Landskab 
Bruunshåb Papfabrik ligger markant i landskabet mellem den stejle, skovbevoksede skrænt mod 
nord og den bymæssige bebyggelse, der i dag udgør Bruunshåb by, mod syd. Mølledammen og 
bygningskomplekset, som papfabrikken er en del af, udgør en landskabelig og kulturhistorisk hel-
hed, som har stor oplevelsesmæssig værdi. Området har landskabelig høj værdi. 

1.4 Friluftsliv 
Arealerne ved Bruunshåb ligger forbundet i et større stisystem med Viborg Kommunes arealer og 
Naturstyrelsens arealer ved Klostermarken. Stisystemet benyttes af mange gående og cyklende. 
Endvidere er arealet beliggende tæt på den tidligere jernbanelinie, som i dag er en del af det regio-
nale cykelstinet (se oversigtskortet – den stiplede rute). Besøgende og forbipasserende kan nyde 
omgivelserne ved fabrikken. SNS Kronjylland har sat et par borde og bænke op til besøgende. 
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1.5 Natur 
Området rummer en mølledam omgivet af mose med tagrør og pil mm. I østenden en lille bevoks-
ning af gamle el og ask, som længe har været stort set urørt. Der er etableret omløbsstryg i forbin-
delse med opstemningen af mølledammen for at sikre fri fiskepassage. 

1.6 Kulturmiljø 
Papfabrikken er unik i den forstand, at man kan 
se bygningerne og maskinerne i funktion. Pap-
fabrikken udgør sammen med mølledammen og 
flere fredede arbejderboliger i Bruunshåb et bil-
lede af et tidligt industrielt arbejdsmiljø. 
 
 
 
 
 

Foto af Papfabrikken  
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Fredninger  
Den vestligste del af ejendommen er omfattet af fredningen omkring Mølleåen fra 1959 – se nær-
mere beskrivelse under Klostermarken. 
 
Murstensbygningerne er bygningsfredede. 

2.2 Geologiske interesseområder 
Bruunshåb ligger i det nationale geologiske interesseområde 60 Faldborgdalen – del af Gudenå-
systemet. 
 

3. Mål og planer 
3.1 Overordnede målsætninger 
Fastholdes som arbejdende museum. Arealer og bygninger hører naturligt sammen. Bruunshaab kan 
afhændes, hvis det bliver muligt.  

3.2 Landskabsplan 
Ingen ændringer i forhold til nuværende brug. 

3.3 Naturpleje 
Den gamle elle-/askemose øst for dæmningen lades urørt dog under hensyntagen til sikkerheden på 
de omkringliggende veje og stier. Ved behov kan der fjernes pilebuske mv. for at sikre udsyn over 
mølledammen. 

3.4 Friluftsliv 
Øget fokus på formidlingen vedr. naturen og området med infotavler og evt. yderligere et par borde 
og bænke. 
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Klostermarken - areal nr. 408 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Naturstyrelsen overtog administrationen af arealet i 2002 efter Forsvarsministeriet. 
Arealet ligger meget bynært i forhold til Viborg, med ideelle muligheder for en række rekreative 
udfoldelsesmuligheder. 
 
Arealet er for en stor dels vedkommende ubevokset, hvilket giver et uforligneligt indblik til Viborg. 
 
Arealopgørelse i hektar per 1. januar 2008. 
 Skov Slette Sø Mose Hede I alt 
Hektar 29 32 1 3 5 71 
 

  
 

1.2 Geologi og jordbund 
Den nordlige del af Klostermarken ligger på en jævnt skrånende moræneflade. Den sydlige del lig-
ger på kanten en lille smeltevandsdal med Mølleåen, der er afløb for Viborg Søerne over i Nør-
reåen. Flanken af dalen fures af erosionsdale, hvilket giver et bakket og kuperet terræn. 
Morænefladen dækkes af morænesand, kun afbrudt af mindre lavninger med tørv og gytje. De fal-
ske bakker langs ådalen præges af smeltevandssand. 

1.3 Landskab 
Viborg egnens landskaber er stærkt opdelte i store bakkedrag og ådale. Bakkedragene har ofte stejle 
sider og brede plateauer på toppene. Klostermarken ligger med den nordlige del på kanten af et 
bakkedrag, mens den sydlige del ligger på de stejle sider. 
 
Området kan landskabelig bedst beskrives i to delområder. Det nordlige er karakteriseret ved at væ-
re et relativt åbent, bølget landskab i udkanten af et større bakkedrag, der på dette sted skråner mod 
vest, mod Søndersø. Der ligger tre søer/vådområder i området. Der er to skovområder, som er under 
etablering som naturlig succession. Disse arealer er landskabeligt i kontrast til den eksisterende 
struktur. Det nordligste og største skovområde vil – når det er vokset noget højere – danne en 
skærm ind mod Viborg Øst/Overlund. Den trekantede bevoksning vil på længere sigt være med til 
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at give noget variation til området. Det, at skovområderne henligger til naturlig succession, er ople-
velsesmæssigt interessant i sig selv. De åbne arealer bliver enten afgræssede af kreaturer og får eller 
bliver slået. Herfra er der en fin udsigt ud over Søndersø og Viborg.  
 

 

Fra Klostermarken er der en fin udsigt 
ind over Viborg. 
 

Det sydlige område er mere kuperet med lukkede skov- og kratområder, der veksler med åbne, af-
græssede hedeflader på dalsiden og i dalbunden. Skovområderne er klart afgrænsede, beliggende på 
dalsiderne. Dette er et særkende for ådalene i denne del af landet. Skovområderne bærer præg af 
stort brug, bl.a. af mountainbikere. 
 
Der er vide udsigter fra flere forskellige højtliggende punkter. Mest markant er udsigten fra Brod-
dingbjerg og den sydligste del ved Krathøje, som er hhv. 53 og 54 m.o.h. 
 
Den nordlige del er vurderet som et robust landskab og i en spændende udvikling. Den sydlige del 
er vurderet til at være særdeles karakteristisk med særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Tilstanden 
er middel på grund af det ret markante slid, bl.a. af mountainbikere. 

1.4 Skoven 
Skoven midt i området består overvejende af eg (stilkeg), men der står også mange, gamle, krogede 
skovfyr samt gamle rødgraner og østrigsk fyr. Skoven har et højt naturindhold med mange selvsåe-
de træer og vil på sigt udvikle sig til egekrat, hurtigst i den sydlige del. I den sydlige del af området 
udgøres skoven af et spændende gammelt egekrat i naturtilstand, med nogle gode naturstier. Der er 
indblanding af især bævreasp. 

1.5 Friluftsliv 
Klostermarkens meget bynære placering til Viborg gør, at der er rigtig mange gæster på arealet. Der 
er en lang tradition for, at områdets hunde luftes på arealet, og der er for at imødekomme denne ef-
terspørgsel etableret en hundeskov på den nordlige halvdel. 
 
Mod syd er der en mountainbikebane til de mange unge motionister i området. Desuden er der etab-
leret en shelter i egeskoven, så de overnattende har en fantastisk udsigt ud over ådalen mod syd. I 
samarbejde med Viborg Kommune er der udarbejdet en lokal vandretursfolder for et stisystem, der 
omfatter styrelsens og kommunens arealer. 

1.6 Natur 
Den nordlige, åbne del af Klostermarken præges af græsarealer og partier med unge egetræer. Om-
rådet rummer enkelte helt små pletter med overdrevsvegetation. Den østlige fjerdedel græsses af 
kreaturer, mens der foregår høslæt i en flerårig turnus på ca. halvdelen af resten; den sidste halvdel 
heraf består dels af de områder med eg, som er selvsået og får lov at udvikle sig frit mod naturligt 
egekrat, dels af områder, som bliver slået i en 3-årig turnus, hvor der samtidig efterlades enkelte 
træer og buske. Et lille hedeareal sydligst i området afgræsses med får. Området rummer desuden 
den ca. 1 ha store Storf Sø med hængesækmose og et par mindre, udtørrende vandhuller.  
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Stof Sø 
 

 
I dalbunden og i bunden af slugterne findes lynghede. 
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Fredninger 
Den sydlige halvdel af Klostermarken – fra Broddingbjerg og sydover - er omfattet en fredning fra 
1959. Denne fredning tager i høj grad ”et landskabeligt-æstetisk naturfredningshensyn”, med ho-
vedformål at bevare de en gang så typiske østjyske ådale, med et samspil mellem de græssede enge 
og de åbne tilstødende bakkeskråninger. 
 
Fredningsdeklarationen indeholder servitutter, der hindrer, at arealet bebygges eller at der opføres 
andre skæmmende indretninger, opdyrkes eller beplantes og sikrer, at der ikke sker terrænændrin-
ger. Det er stadig tilladt at omlægge græsarealer og de eksisterende bevoksninger (herunder egekrat-
tet) skal bevares. 
 
Egebevoksningerne i syd er registreret som bevaringsværdige egekrat.  

2.3 Geologiske interesseområder 
Klostermarken ligger i det nationale geologiske interesseområde 60 Faldborgdalen – del af Gudenå-
systemet. 
 

3. Mål og planer 

3.1 Overordnede målsætninger 
Klostermarken skal fungere som nærrekreativt område for Viborg samtidig med at fredningens for-
mål opfyldes og at det eksisterende egekrat sikres. Området skal derfor bevares som et overvejende 
åbent, varieret og kuperet landskab. Området er robust og derfor skal de rekreative muligheder styr-
kes.    
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3.2 Landskabsplan  
Det åbne fælledpræg bevares. Nogle arealer udlægges til videre fri 
udvikling mod egeskov for at sikre afskærmning mod omgivende 
byområder. Disse partier med selvsået opvækst af eg friholdes der-
for for græsning/høslet, så de med tiden kan danne mindre skovpar-
tier. . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landskabsplanen på kort

3.3 Naturnær skovdrift  
Arealer i den nordlige del af området udlagt til fri succession vil 
udvikle sig mod egeskov med indblanding af andre løvtræarter, 
især bævreasp. Skoven og egekrattet i den sydlige del af området 
drives og tyndes med henblik på at bevare gamle fyrre- og egetræ-
er længst muligt. 
 
 
 
 
 
 
 

Skovudviklingstypenes fordeling

 

3.4 Natur 
Den nuværende pleje af områdets nordlige halvdel fortsættes, 
hvilket blandt andet betyder, at de tætteste partier med selvsået eg 
udvikler sig mod egeskov med indblanding af andre løvtræarter.  
Desuden holdes arealer omkring Storf Sø og de mindre vandhul-
ler fri for opvækst og dermed sikres, at vandhullerne får rigeligt 
med sollys. 
  
Brodding Bjerg og egekrattet i syd drives med henblik på at sikre 
egekrattet. Der skal foretages rydning af træopvækst på hedearea-
lerne imellem de to områder og selvsået Gyvel, Eg, Fyr og Bæv-
reasp fjernes.  
 
 

Arealer til særlig behandling
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3.5 Kulturmiljø 
Gravhøjen på Brodding Bjerg holdes ryddet for opvækst af træer og buske.  

3.6 Friluftsliv 
Arealerne ved Klostermarken er robuste, der fortsat kan og skal benyttes intensivt til rekreative 
formål. P-plads mod vest gøres mindre og renoveres. 
 
Friluftslivets muligheder skal i den kommende planperiode fortsat styrkes ved udvikling af nye mu-
ligheder og pleje af de etablerede faciliteter. Øget fokus på formidling af arealet og dets muligheder 
samt på mulige grønne samarbejdsprojekter med eksempelvis spejdere og mountainbike-klubben. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortet viser de mest markante ændringer, der vil ske i løbet af 
de næste 10 til 15 år i Klostermarken. 
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Sundstrup arealerne samt Ulbjerg Klint - areal nr. 234 og 233 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Arealerne ved Sundstrup, der fordeler 
sig henholdsvis nord og syd for byen, 
udgør tilsammen 27 ha.  
 
Der er tre sommerhusgrunde på det 
nordlige areal. Disse grunde er udlejet 
permanent til sommerhuse. 
 

 

 
Ulbjerg Klint er på 24 ha 
 
Arealopgørelse for begge arealer i hektar per 1. januar 2008. 
Ager Eng Krat Overdrev Slette Sø Strand Skrænt I alt 
5 13 2 26 1 1 1 1 51 
 

 
 

Arealerne ved Sundstrup                                        og Ulbjerg Klint. 
    

1.2 Geologi og jordbund 
Arealerne ved Sundstrup samt Ulbjerg Klint ligger, hvor morænelandskabet møder havet ved Lovns 
Bredning og Hjarbæk Fjord. Både Ulbjerg Klint med Store Klinthøj og det sydlige Sundstrup areal 
spænder over marint forland og morænelandskab. Morænefladen afgrænses af nutidige kystklinter 
og kystklinter fra Stenalderhavets tid. 
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Klinten er 30 meter høj, og på grund af den stadig pågående erosion i klintfoden, skrider klinten 
indimellem ned og blotter landskabets indre. 
 
En fjordarm omsluttede Store Klinthøj mod syd og øst i Stenalderen, hvor havet stod 2 til 3 meter  
højere end i dag. Søen syd for Store Klinthøj er en gammel mergelgrav, der blev udnyttet i perioden 
1914-16. Klintens kerne består af kalkblandet ler, der blev brugt til at kalke store dele af Vesthim-
merland. Gravningen blev genoptaget i 1938 og varede måske helt til 1947, og igen i perioden  
1951- 55.  
 

 

Stranden neden for kystklinten dækkes af sten udvasket af 
klinten. Der er mange ledeblokke blandt andet rhombepor-
fyr, larvikit og flintkonglomerat, der alle vidner om ind-
landsis fra Norge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Store Klinthøj set fra syd. 

 
1.3 Landskab 
Arealerne ved Sundstrup ligger i et kuperet landskab med vestvendte kystskrænter. Afgrænsningen 
af arealet er ikke synligt i området, men udgør en del af et åbent naturområde. De oplevelsesmæssi-
ge muligheder er de høje klinter og en tur langs stranden med udsigt ud over Lovns Bredning. Selve 
området byder på stille naturoplevelser, da området er uden tekniske anlæg og virker øde.  
 
Længere syd på, i den nordlige udkant af Sundstrup har Naturstyrelsen et areal med tre sommerhu-
se, en P-plads og et opholdsareal. Afgrænsningen og ejerforholdet er ikke synlige i landskabet. 
Landskabsmæssigt er det udsigten ud over Lovns Bredning og Virksundbroen, der er oplevelsesmu-
ligheden her.  
 
Syd for Virksundbroen ligger et overdrevsareal på et højdedrag med to landskabeligt meget flotte 
og markante bronzealderhøje – Marens Patter. Oplevelsesmulighederne her er igen udsigten fra 
gravhøjene over Hjarbæk Fjord. Den østlige del adskiller sig fra overdrevsarealet og er i land-
brugsmæssig omdrift. 
 
Alle tre arealer er vurderet til at have god landskabelig værdi 

1.4 Friluftsliv 
Ulbjerg Klint er særdeles godt besøgt, ikke alene på grund af udsigten fra klinten, men også forårets 
store bestand af Opret Kobjælde trækker mange besøgende til klinten. Der er adgang fra P-pladser 
både øst for klinten og ved den mindre klint mod syd. Der er etableret en primitiv overnatningsplads 
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ved foden af Ulbjerg Klint. Denne plads indgår i en række af overnatningsmuligheder for de der 
kommer fra søsiden i kajak, kano eller lignende. 

1.5 Natur 
Både Ulbjerg Klint og det sydlige af Sundstrup-arealerne omkring gravhøjene Marens Patter er me-
get værdifulde, gamle overdrev. Vegetationen på de to overdrev er ret forskellig, men er begge ste-
der artsrig med adskillige sjældne arter. Særlig bemærkes en tusindtallig bestand af Opret Kobjælde 
på Ulbjerg Klint og Hønsebær mfl. ved Marens Patter. Begge overdrev er velgræssede, de centrale 
dele er formentlig aldrig dyrket eller gødet og de omgives af ligeledes værdifulde naturengsarealer.   
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Regionplanlægning 
Arealet ligger inden for strandbeskyttelseslinien. Det meste af strandbredden er beskyttet af natur-
beskyttelseslovens § 3 som strandeng. 

2.2 Internationale beskyttelsesområder 
Størstedelen af arealet er en del af habitatområde nr. 30 Lovns bredning, Hjarbæk Fjord, samt fug-
lebeskyttelsesområde nr.14 
 
2.3 Andet 
Sommerhusene er omfattet af en bevarende lokalplan. 
 

3. Mål og planer 

3.1 Overordnede målsætninger 
Både Ulbjerg Klint og det sydlige af Sundstrup-arealerne omkring gravhøjene Marens Patter har 
store landskabelige og naturmæssige værdier og skal fortsat plejes som åbne overdrevsarealer.  
Arealet ved selve Sundstrup er oprindelig erhvervet for at undgå sommerhusbyggeri. Dette areal 
kan overdrages f.eks. til kommunen med servitut om fortsat sikring af opholdsarealer. 

3.2 Landskabsplan 
Arealerne syd for Sundstrup bevares 
som åbne arealer. Den østlige mark kan 
med fordel tages ud af omdrift og læg-
ges med ind i græsningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort med Landskabsplan
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3.3 Natur 
Natur- og plejetilstand ved Ulbjerg Klint 
er meget fin og bør fastholdes i den 
fremtidige drift. Areal syd for Sundstrup 
ligeledes i fin plejetilstand. Begge over-
drevsarealer skal drives ved sommer-
græsning med kvæg som hidtil. Ved Ma-
rens Patter er der desuden behov for 
græsning helt ned til vandet og nedskæ-
ring af gyvel. 
 
 
 
 

Kort med arealer til særlig behandling
 

3.4 Friluftsliv 
Etablering af videreførelse af sti om Lovns Bredning langs stranden. Herudover ingen yderligere fa-
ciliteter ved Ulbjerg Klint, der samlet set vurderes som sårbart. 
 
Ved arealet syd for Sundstrup skal stiadgangen og formidlingen søges forbedret.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortene viser de mest markante tiltag, 
der vil ske i løbet af de næste 10 til 15 
år på Sundstrup arealerne og ved Ul-
bjerg Klint.  
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Hærup P-plads - areal nr. 232 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Hærup P-plads er en parkeringsplads på knapt 1200 m², pladsen er belagt med stabil grus. 
 
 
Kort 1 viser et flyfoto af arealet – bemærk den tynde røde linie der går gennem arealet, det er af-
grænsningen af Hærup Sø fredningen. 
 

 
Kort 1, flyfoto af arealet 
 

 
Kort 2, arealets placering i området. 
 

1.2 Geologi og jordbund 
P-pladsen ligger ovenfor Hærup Sø. Hærup Sø ligger i en lille sidedal til Skals Ådalen. Skals Åda-
len var en smeltevandsdal, som ledte smeltevand fra isranden til Hjarbæk Fjord, da isranden var 



Naturstyrelsen, Kronjylland – Arealvise beskrivelser  side 2 
 

smeltet tilbage til en linie mellem Randers og Hobro. I Stenalderen var havspejlet 2 til 3 meter høje-
re end i dag ved Hjarbæk Fjord, som derfor strakte sig helt ind til Hærup Sø og Rødsø sydvest for. 

1.3 Friluftsliv 
P-pladsen danner støttepunkt for gåture ud i området.  

 

2. Mål og planer 

2.1 Målsætning 
Arealet opretholdes som p-plads. 
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 Vindum Skov - areal nr. 201 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Vindum Skov ligger på sydsiden af den lille tunneldal Rindbækdalen, forholdsvis langt fra større, 
bymæssige bebyggelser. Skoven er erhvervet fra Vindum Overgaard i 1845. Skoven består af 8 
navngivne mindre skove (Rindskov, Stenhus skov, Store Enemærke, Lille Enemærke, Hestehave, 
Roslej, Brokgrave og Klosterskov) og en række mellemliggende tidligere mose-, eng- og markarea-
ler, som nu er tilplantet. Højmosekomplekset Store og Lille Filsø (nu tilplantet) ligger i den østlige 
del af skoven. 
 
Arealopgørelse i hektar per 1. januar 2008. 
Bøg Eg Ask og 

ær 
Andet 
løvtræ 

Arter af 
graner 

Ædelgran Andet 
nåletræ 

Mose I alt 

101 46 1 8 78 33 21 45  331
 
 

 
 
 

1.2 Geologi og jordbund 
Vindum Skov ligger på en moræneflade mellem dødislandskab mod syd og en tunneldal med Rind-
bækken mod nord. Vinkelret på tunneldalen strækker Kaskadedalen sig med forgreninger mod syd 
og deler skoven i en østlig og en vestlig del. Kaskadedalen er en markant erosionsdal med stejle si-
der. Dødislandskab præger den sydøstlige del af skoven, hvor der er mange afløbsløse lavninger. 
Nordvest i skoven er morænefladen mere jævn. 
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Morænefladen præges af morænesand og moræneler. Smeltevandssand findes i de stejle dalsider til 
Kaskadedalen og ned mod Rindbækken. Større og mindre lavninger med ferskvandstørv og fersk-
vandssand præger den sydøstlige del af skoven. 

1.3 Landskab 
Der er ikke andre skove inden for kilometers afstand – kun levende hegn. Derfor er skoven markant 
i landskabet. Mod nord afgrænses skoven af tunneldalen og dens markante skovbevoksede skrænter 
på begge sider. Skræntskove, som er typiske for egnen mellem Viborg og Randers. 
 

Vindum Skov ligger i et meget afvekslende ter-
ræn. 
 

 
Mod syd, øst og vest grænser skoven ud til marker. Kun i det sydøstlige hjørne grænser skoven op 
mod anden privat skov.  
 
Vindum Skov er fuld af forskellige oplevelsesmuligheder. Noget af det karakteristiske for skoven er 
de stejle skrænter. De kan følges hele vejen gennem skoven fra Damhus gennem Kaskadedal til 
tunneldalen mod nord. Et andet karakteristisk træk er de mange små og store mosehuller oppe på 
fladen. Flere af dem er drænede og tilplantede med rødgran, sitkagran eller andre nåletræer, og det 
forringer oplevelsen af mose. Særlig tydelig er Filsø Mose. Der går offentlig vej gennem Vindum 
Skov, så mange oplever skoven fra bil. Her er det især den klare afgrænsning man oplever, samt af-
vekslingen fra at køre i det åbne land til den lukkede skov. 
 
Skoven er vurderet til at have landskabelig god tilstand, bortset fra de drænede moseområder. Dal-
bundene er sårbare overfor tilgroning, der slører landskabet. Skrænterne er sårbare overfor flereta-
geret skov, der slører landskabets form. 

1.4 Skoven 
De oprindelige skovarealer fremtræder i dag med dominans af løvtræ (bøg og eg), især efter omfat-
tende gentilplantning med løvtræ efter stormene i 1981 og 2005. Der er dog stadig en del større om-
råder med nåletræ, især i Hestehave, Roslej, Brokgrave og Klosterskov. Mose- og engarealerne er, i 
det omfang de stadig er skovdækkede, tilplantet næsten udelukkende med nåletræ, primært rødgran 
og sitkagran. 

1.5 Friluftsliv 
Der findes en vandretursfolder over Vindum Skov med flere afmærkede vandreruter. Folderen revi-
deres i første del af planperioden. Skoven har en del besøgende, både fodgængere og ryttere, om 
end færre end de øvrige skove under SNS Kronjylland på grund af stedets beliggenhed langt fra 
større byer. 
 
Der foregår en del O-løb og hundeprøver i skoven. Slædehundekørere har mulighed for at træne i 
skoven som det eneste sted på SNS Kronjylland.  
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I skoven findes både en anmeldelejrplads og en primitiv overnatningsplads. Der er desuden fri telt-
ning i skoven. Skoven karakteriseres af mange som en stille skov – der er langt til industrier og tra-
fikerede vejnet. Så her er skoven for den der søger stilheden i naturen.  
 
Jagten udlejes til et konsortium. 

1.6 Natur 
Naturmæssigt er Vindum Skov ikke mindst interessant på grund af sine mange moser, som dog for 
langt størstedelen er afvandet med omfattende grøftesystemer og tilplantet med nåletræ. Heldigvis 
er der i den nordlige ende af Store Filsø Mose bevaret en veludviklet hængesæk omkring den lille 
brunvandede Filsø, hvor der vokser en række sjældne arter, heriblandt dyndstar, blomstersiv og li-
den åkande (fuldstændig artsliste findes i bilag). Dette lille område på knap 1 ha er en bevaret rest 
af Store Filsø Mose, som er ved at udvikle sig tilbage til mosetilstand p.g.a undladelse af gen-
tilplantning og oprensning af grøfter.  
 
I nord findes den gamle skoveng ”Gammelkær”, som mod nord hænger sammen med spredte kær-
arealer langs Dalsgårde Bæk, hvor rødgranbevoksninger er under afvikling. 

1.7 Kulturmiljø 
I Vindum Skov er der enkelte og spredte gravhøje. Der er etableret skovdiger omkring det meste af 
skoven. Specielt er der et ældre skovdige omkring skoven ”Hestehave” i nordøst. Der er rester af en 
gammel svinefold og muligvis en ulvegrav.  
 
Kilden Dyrekilde, har tidligere været benævnt ”Karlsbrønd” (Tors brønd), og er muligvis en gam-
mel helligkilde. Skovfogedstedet ”Damhus” (opført 1896) er tegnet af Haack Kampmann. Tjeneste-
jorden knyttet til skovfogedstedet er bevaret i dyrkning i næsten fuldt omfang. Et moselig, ”Vin-
dumpigen” er fundet ved tørvegravning i Smedemosen. 
 

2. Gældende udpegninger 
2.1 Kommuneplaner 
Vindum skov er i kommuneplan 2009 for Viborg kommune udpeget som særligt beskyttelsesområ-
de og som støjfrit område. 

3. Mål og planer 

3.1 Overordnede målsætninger 
Vindum Skov er en god produktionsskov, der skal drives med fokus på produktion af løvtræ af god 
kvalitet. Samtidig skal de landskabsmæssige og naturmæssige værdier styrkes ved at stoppe afvan-
dingen af en række vådområder og genskabelse af naturlige skovmoser. Der skal også gennemføres 
en større naturgenopretning i forbindelse med genskabelsen af Filsø.  
 
3.2. Landskabsplan 
Målet er at genskabe de gamle afgrænsninger af skoven, som i langt højere grad fulgte naturgrund-
laget. Det vil sige at rydde de arealer, som er plantet på højmosen i Filsø Mose, og mod nord træk-
kes skoven væk fra dalbunden og ind på det tørre areal på skrænterne.  
 
Inde i skoven vil landskabet også ændre sig i takt med, at den naturlige hydrologi genindføres og 
rørlagte løb frilægges. De tidligere moseområder genskabes og de mange afløbsløse lavninger bli-
ver mere våde og dermed domineret af elle- og asketræer, som er med til at give et varieret skovbil-
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lede. Målet er desuden at bevare det dramatiske landskab ved at sikre en skov som nogle steder la-
der landskabet synligt, f.eks. en søjlehal af bøg. 
 
 

Vindum Skov på Målebordsbla-
det fra slutningen af 1800-tallet, 
som den fremstår på Måle-
bordsbladet. Filsø Mose står 
med mose- og lyngsignatur om-
givet af signatur for nåleskov. 
Størstedelen af Vindum Skov var 
løvskov med flere åbne mosefla-
der, da målebordsbladet blev 
tegnet. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Landskabsplanen for Vindum 
skov.  
 

 

3.3 Skovudvikling og naturnær skovdrift 
Vindum Skov skal udvikle sig mod en ren løvskov, som er bøgedomineret på tørre jorde og egedo-
mineret på våde jorde. Herudover vil en række skovmoser på længere sigt udvikle sig mod elle- og 
askeskov eller birk.  
 
I forhold til de generelle naturnære principper skal der omkring de markante skrænter arbejdes mod 
en mere ensartet skovstruktur i form af bøgesøjlehaller, så det fortsat bliver muligt at opleve det 
dramatiske. I de øvrige dele af skoven behandles løvtræbevoksningerne efter de generelle naturnære 
principper, hvor det gælder om at skabe strukturvariationer og forskydninger i kronetaget samt at 
sikre en levedygtig underetage. Det er målet, at foryngelsen løbende skal opstå i mindre grupper el-
ler ved udtag af enkelttræer. Strukturvariation og påbegyndt foryngelse bør være sikret allerede fra 
en bevoksningsalder omkring 80 år. På de lerede jorde, hvor egen skal være dominerende, skal den 
understøttes med aktiv hugst for eg.  
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Nuværende nåletræbevoksninger overgår som udgangspunkt til måldiameterhugst og langsom kon-
vertering mod den ønskede skovudviklingstype, der forventes at kunne nås ved naturlig foryngelse.  
 
 

Skovudviklingstyper 
(SUT) i Vindum Skov 
 
I skovens nordvestlige 
hjørne findes urørt skov 
langs Dalsgård bæk. Area-
let med urørt skov er i for-
hold til tidligere ind-
skrænket til løvskoven for 
at gøre plads til, at dal-
bunden ryddes for træer. 

 
Nåletræbevoksninger i St. og Ll. Brokgrav Mose afdrives i indeværende periode og grøfter lukkes. 
Skoven mellem St. Brokgrav Mose og det åbne agerareal overgår på længere sigt til græsningsskov. 
 
Tilplantede mose- og engarealer naturgenoprettes så vidt muligt. 
 

Filsø Mose med den unikke 
hængesæk. 
 

3.4 Natur 
Hovedtemaet for naturplejen i Vindum Skov er genskabelse af naturlige afvandingsforhold først og 
fremmest i de gamle skovmoser, hvor afvandingen stopper, evt. nåletræbevoksninger afdrives og 
arealerne overlades til naturlig succession. Herudover skal der ske en egentlig naturgenopretning 
med fortsat pleje af det tidligere højmosekompleks bestående af Store og Lille Filsø Mose. 
 



Naturstyrelsen, Kronjylland – Arealvise beskrivelser  side 6 
 

Arealer til særlig behand-
ling i Vindum Skov. 

 
På kortere og længere sigt genoprettes en række nu drænede og tilplantede moser:  

• Store Brokgrav Mose – genopretning nu 
• Lille Brokgrav Mose – genopretning nu 
• Mose i Rindskov – genopretning nu 
• Folddalmose – genopretning nu 
• Ørnemose – genopretning nu 
• Hvidemose – genopretning efter planperioden 

 
Derudover skal der retableres eng-/mosearealer langs Dalsgård Bæk/Rindbæk, samt etableres åb-
ning af 2 vandløb rørlagt i 1970´erne. Der vil også blive retableret en lang række mindre vandhul-
ler/vådområder via lukning eller ophøre med at vedligeholde grøfterne. Smedemosen skal dog fort-
sat afvandes af hensyn til private naboarealer. Agerjorden omlægges til vedvarende græs. 

3.5 Kulturmiljøet 
Distriktet skal fortsætte den løbende vedligehold af gravhøje, diger m.v. i planperioden.  
”Tjenestejordslandskabet” ved Damhus skal fortsat bevares som sådan. 

3.6 Friluftsliv 
En af kvaliteterne ved Vindum Skov er stilheden, hvilket bør bevares. Der er ikke her og nu behov 
for udbygning af faciliteter for friluftslivet. Vandretursfolderen skal revideres og velkomsttavler 
skal udfærdiges og opsættes. 
 
Jagten lejes fortsat ud i Vindum skov. 
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Kortet viser de mest 
markante ændringer, 
der vil ske i løbet af de 
næste 10 til 15 år i 
Vindum Skov. 
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Hjermind Skov, Kjællinghøl og Busbjerg – areal nr. 202 og nr. 211  
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Området ligger, bortset fra Busbjerg, på nordsiden af Gudenådalen mellem Bjerringbro og Ulstrup. 
Hjermind skov og Kjællinghøl er erhvervet i 1978.  
 
Det fredede Busbjerg ligger syd for Gudenåen, hvoraf en mindre del af området er ejet af staten. 
 
Arealopgørelse i hektar pr. 1. januar 2008. 
Bøg Eg Ask og 

ær 
Andet 
løvtræ 

Gran Ædelgran Andet 
nåletræ 

Åbne arealer I alt 

49 13 1 10 32 36 40 91 272 
 

 

1.2 Geologi og jordbund 
Hjermind Skov nord for landevejen ligger i et meget kuperet terræn. Skoven ligger på overgangen 
mellem højtliggende morænelandskab mod vest og nord og de lavereliggende jævne smeltevands-
terrasser i Gudenådalen. Bakkerne er såkaldte falske bakker mellem dybe slugter. Dalene er dannet 
af rindende vand efter istiden. Kjællinghøl syd for landevejen ligger på jævne terrasseflader gen-
nemskåret af fire dale fra nord og den dybestliggende del af Gudenådalen langs arealernes sydlige 
rand. 
 
Morænesand dominerer i de flade dele af Hjermind Skov, der især findes langs skovens vest- og 
nordrand. Smeltevandssand findes under de stejle dalsider. Terrassesand og –grus dominerer natur-
ligt nok Gudenå terrasserne syd for jernbanen. 
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Busbjerg ligger i et terræn af falske bakker på Gudenådalens sydflanke. De stejle bakkesider består 
af smeltevandssand.  
 
1.3 Landskab 
Hjermind Skov grænser mod nord og vest op til markerne på morænefladen, som er et forholdsvis 
fladt plateau. Mod øst er grænsen utydelig og går ved Trine Møllebæk over i en anden skov. Mod 
syd afgrænses skoven af landevejen mellem Bjerringbro og Langå. Der ligger dog nogle private 
parceller med mindre ejendomme på langs vejen. Der er mange oplevelsesmuligheder i skoven. Det 
er især de stejle bakker, der er adskilt af erosionsdale og moseområder, som giver området det sær-
lige landskab. Hjermind Skov har en landskabelig god værdi, fordi skoven ligger meget klart og 
præcis i landskabet med en flot overgang til det åbne land mod vest. Inde i skoven er flere områder 
vurderet til at have middel værdi. Det er de drænede moseområder, der er tilplantet med især nåle-
træer. Det er ligeledes vurderet, at det vestlige område ”Bakkerne” har et større landskabelig poten-
tiale ved at blive pakket mere ud, og holdt åbent evt. som græsningsskov.  
 
 
Kjællinghøl ligger syd for jernbanen. Parallelt med landevejen løber jernbanen, ca. 150 m længere 
mod syd. Arealet her imellem er privat ejet. Denne del af skoven er, i modsætning til Hjermind 
Skov, ikke beliggende på dalskrænterne, men på en mindre terrasse i Gudenådalens bund. Kjæl-
linghøl har en landskabelig middel værdi, fordi den ligger i dalbunden og er med til at sløre denne.  
 
 
Busbjerg er en del af et større område med skræntskove på den sydlige side af Gudenådalen. Na-
turstyrelsens areal ligger på bagsiden af skrænten, og det er på ingen måde muligt at se i landskabet 
hvor det afgrænses. Selve Busbjerg er et lille, åbent hedeareal med en højde på 92 meter, og med en 
flot udsigt ud over Gudenådalen. 
 

Udsigten fra Busbjerg ned 
over Gudenåen.  
 
I det fjerne kan man ane 
Kjællinghøl og Hjermind 
Skov. 
 

 
1.4 Skoven 
Hjermind skov: I midten af 1800-tallet bestod skoven af forblæste ege- og bøgekrat adskilt af mo-
ser, enge og lyngbakker. De sidstnævnte arealer blev gennem en periode plantet til, overvejende 
med nåletræ. De seneste 20 år har man konverteret en del af disse arealer til løvtræ, men skoven 
fremstår dog stadig med en dominans af nåletræ.  
  
Kjællinghøl: Knapt halvdelen af arealet er under afgræsning. Den anden halvdel er skov og er alt-
overvejende plantet i perioden 1955-75. Enkelte pyntegrøntarealer er plantet senere. Der er et større 
areal med selvgroet birk m.m. mod øst. 
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1.5 Natur 
Hjermind Skov: Med varierende held er tidligere granbevoksede mosearealer i Langemose, Vin-
tønden og Brundmose forsøgt genskabt. Længst mod øst langs Trine Møllebæk findes en forholds-
vis uforstyrret ellesump. Der er ligeledes en ellesump nord for Bøgely. 
 
Kjællinghøl: Der er et sammenhængende strøg af mere eller mindre våde enge, overdrev, græs-
ningsskov og birkemose langs Gudenåen. Nærmere jernbanen er markerne omkring den nedlagte 
Kjællinghølgården udlagt til vedvarende græs uden gødskning og omlægning. Størstedelen af de 
nævnte arealer afgræsses.  

1.6 Kulturmiljø 
I den vestlige del af Hjermind Skov er der enkelte gravhøje. Da denne del også er den oprindelige 
del af skoven, er den derfor omgivet af et skovdige. Desuden kan man endnu se et velbevaret plan-
teskoledige, samt resterne af en tidligere mølledæmning ved det nu nedrevne Brundmosehus. 
 
Voldstedet ”Kjællinghøl”, som har givet navn til hele området, er et meget markant, tredelt vold-
sted. Soklen til den nedrevne gård Kjællinghøl er markeret med sten. 

1.7 Friluftsliv 
Området er meget benyttet som nærrekreativt område for borgerne i Bjerringbro. Det gælder især 
Kjællinghøl, hvortil der er stiforbindelse fra Bjerringbro. Der findes en vandretursfolder over områ-
det. Kanopladsen ved Gudenåen er meget benyttet, her findes tillige en primitiv overnatningsplads 
med god plads til flere grupper. Der findes desuden en anmeldeplads på Kjællinghøl og en primitiv 
overnatningsplads i Hjermind Skov. 
 
Bjerringbro Sportsfiskerforening har fiskeretten langs Gudenåen. Der er frit fiskeri fra en handicap-
fiskeplatform nær kanopladsen. Jagten i Hjermind Skov er udlejet til et privat konsortium.  
 
Viborg kommunes naturskole har til huse dels i det historiske center ved Kjællinghøl, dels i den tid-
ligere skovløberbolig ”Bøgely” i Hjermind Skov samt den nærliggende ”Jægerhytten” med tilknyt-
tet shelterplads. 
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner 
Regionplanen fra det tidligere Viborg Amt udpeger den nordlige del af Hjermind Skov, som et areal 
hvor man ønsker at sikre grundvandet.  

2.2 Fredninger og vildtreservater 
Arealet ved Busbjerg er omfattet af en fredning fra 1953. Fredningen sigter mod at bevare Busbjerg 
som et åbent lyngareal med vid udsigt over Gudenå-dalen. 

2.3 Drikkevandsinteresser 
Hjermind Skov ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser OSD. Indsatsområdet kaldes 
Bjerringbro Nord. Viborg Kommune har udarbejdet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. 
Planen findes på www.viborg.dk.  
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3. Mål og planer 

3.1 Overordnede målsætninger 
Hjermind Skov og Kjællinghøl er et vigtigt nærrekreativt skov- og naturområde i forhold til Bjer-
ringbro og skal udvikles som sådan. I selve Hjermind Skov kan de rekreative værdier understøttes 
ved en udvikling mod ren løvskov. De naturmæssige og landskabsmæssige værdier skal samtidig 
forbedres gennem en genopretning af skovmoser. Kjællinghøl, syd for jernbanen skal udvikles som 
et åbent overdrevsareal ned mod Gudenå med spredte lysåbne skovarealer. 
 

Store fyrretræer dominerer Bakkerne. Efter etablering af græs-
ningsskov i Bakkerne bliver skoven mere lysåben end nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Landskabsplan 
Hjermind Skov skal udvikles mod kuperet skov domineret af bøg. Herudover vil en række skovmo-
ser på længere sigt udvikle sig mod elle- og askeskov. Syd for jernbanen udvides de åbne naturarea-
ler ved at fjerne en række eksisterende pyntegrønt- og nåletræsbevoksninger i planperioden. 
  

Den langsigtede landskabs-
plan for Hjermind Skov. 
 
Busbjerg findes indsat i ne-
derste højre hjørne. 
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Busbjerg rummer bl.a. en lille skovholm, der er delvis fredet. Overordnet holdes arealet fortsat ly-
såbent med god udsigt ned i ådalen. Eventuel aftale om afgræsning søges indgået med ejere af na-
boarelerne.  

3.3 Naturnær skovdrift 
Hjermind Skov skal udvikle sig mod overvejende bøg. Løvtræbevoksningerne behandles efter målet 
om at skabe strukturvariationer og sikre en levedygtig underetage. Det er målet, at foryngelsen lø-
bende skal opstå i mindre grupper eller ved udtag af enkelttræer. Foryngelsen bør være påbegyndt 
fra en bevoksningsalder omkring 80 år. På mosearealerne afdrives nåletræbevoksningerne i planpe-
rioden og moserne får lov til at udvikle sig mod naturlige skovmoser, domineret af rødel, ask og 
birk. Der skabes en sammenhæng mellem de fragmenterede områder med urørt skov. Omkring 
Bakkerne etableres et større område med græsningsskov.  
 
 

Skovudviklingstyper (SUT) i 
Hjermind Skov 
 
Det indsatte udsnit nederst til 
højre viser Busbjerg. 

 

3.4 Naturpleje  
I Hjermind Skov skal der sikres så naturlig vandstand som muligt i Brundmose, Vintønden og Lan-
gemose ved sløjfning af grøfter. Det forventes, at der sker en gradvis genindvandring af naturlig fat-
tigkærsvegetation. Hvis okkerindholdet falder i mosernes afløbsvand, kan der ske oprensning og 
sløjfning af de to ”okkerdamme”.  
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En af de såkaldte okkerdamme i Hjermind Skov. 
 
I Kjællinghøl vil der fortsat blive arbejdet for at sikre og udvide store sammenhængende græsnings-
arealer med bedre naturindhold, bl.a. ved overgang til græsningsskov efter afvikling af de betydeli-
ge pyntegrøntarealer. 
 

Arealer til særlig be-
handling i Hjermind 
Skov og Busbjerg. 
  

3.5 Plejetiltag for kulturmiljøet 
Fortidsminder og diger skal fortsat plejes. Specielt skal plejen af Kjællinghøl voldsted fremhæves, 
som noget der vil blive lagt vægt på.  

3.6 Friluftsliv 
Vedligehold af eksisterende faciliteter skal fortsætte, men specielt vil der blive lagt vægt på P-
pladser og at skiltningen gøres mere brugervenlig. På længere sigt vil der arbejdes for etablering af: 

• En bro over Gudenåen (cykel-/gangsti) nær kanopladsen Kjællinghøl, 
• En tunnel under Bjerringbro-/Ulstrupvejen (sikker stiforbindelse) nær Bøgely, samt 
• Flere borde-/bænkesæt i skoven. 
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Jagten lejes fortsat ud i Hjermind Skov og Kjællinghøl. 
 

Kortet viser de mest 
markante ændringer, der 
vil ske i løbet af de næste 
10 til 15 år i Hjermind 
Skov. 
 
Busbjerg findes indsat i 
nederste højre hjørne. 
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Ind- og Udskovene - areal nr. 101 og 102 
 

1 Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Skovene omkring det gamle gods Fussingø ligger dels som Indskovene i terrænet omkring Fussing 
Sø, som er det geografiske opland til Skals Å systemet, dels som Udskovene, der er beliggende på 
nordsiden af Nørre Å-dalen. 
 
Arealerne har for størstedelens vedkommende været skovbevokset i en meget lang periode. Terræ-
net er meget kuperet og har været svært tilgængeligt set med landmandens øjne. Skovene ligger da 
hovedsageligt også på skråningerne af å- og smeltevandsdalene.  
 
Indskovene - oversigt med arealopgørelse i ha pr. 1. januar 2008. 
Bøg Eg Ask og 

ær 
Andet 
løvtræ 

Gran Ædelgran Andet 
nåletræ 

Ubevokset I alt 

146 107 17 24 59 14 6 461 833 
 
De ubevoksede arealer udgøres af følgende arealtyper: 
Ager Eng Slette Sø Andet I alt 
83 96 19 229 35 461 
 
Udskovene - oversigt med arealopgørelse i ha pr. 1. januar 2008. 
Bøg Eg Ask og 

ær 
Andet 
løvtræ 

Picea-
arter 

Ædelgran Andet 
nåletræ 

Ubevokset I alt 

111 64 3 14 78 23 27 31 351 
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1.2 Geologi og jordbund 
De overordnede linier i landskabet tegnes af de store ådales forløb. Indskovene ligger på skrænterne 
af Skals Åen, der har sit udspring i Fussing Sø og derfra løber mod øst og nord. Udskovene ligger 
på nordsiden af Nørre Ådalen, der strømmer mod øst. Herimellem rejser sig et morænelandskab, der 
som en halvø er forbundet med morænelandskabet ved Randers. Fussing Sø ligger ikke i et dø-
dishul, men lavningen skyldes derimod indsynkning i randen af en salthorsten i undergrunden. 
 
I Indskovene nord og syd for Fussingø findes lerjorde og svære lerjorde, der er så uigennemtrænge-
lige, at de stuver vand tæt under overfladen i kortere eller længere tid. Det er dårligt drænede jorder. 
Vest for Fussingø er jorderne mindre lerholdige men til gengæld veldrænede.  
 
I Udskovene er der en tæt sammenhæng mellem landskab og jordbundsforhold. På skråningerne 
findes næringsfattige sandjorde med lille vandholdende evne. På morænefladerne findes sandblan-
det lerjord og lerblandet sandjord. I øst og nord er lerindholdet så højt, at en lerudfældningshorisont 
findes omkring én meters dybde. Sydvest i Udskovene er morænedækket ofte tyndere end én meter, 
så der i stedet for en lerberiget horisont findes sandede og grusede smeltevandsaflejringer.  

1.3 Landskab 
Godset og det franske parkanlæg med resterne af Skeels herreborg (Gammelhaven) danner i samspil 
med Fussing Sø og de omgivende skove en fin landskabelig helhed. Fussingø området er især præ-
get af de lukkede skovområder på skrænterne og åbne sø- og landbrugsflader, samt godsbygninger-
ne med bl.a. vandmøllen. Karaktergivende er også de store solitære træer langs vejene og på mar-
kerne. 

 
Kurvekortet over Fussingø, hvor man tydeligt kan se, at skovområderne ofte er placeret på skrånin-
gerne ned til ådalene.  
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Området orienterer sig om, og har centrum ved Fussingøs bygningskompleks. Det er inddelt i flere 
landskabsrum afgrænset af skovbryn og vejtræer. De skrånende markflader nord for Fussing Sø er 
sammen med søfladen med til at give indsyn til godslandskabet fra landevejen mellem Randers og 
Viborg. 
 

 
Det høje målebordsblad fra 1850’erne, hvor skovens afmærkning fremgår. Bemærk at Indskovene 
og Udskovene dengang var adskilte af åbne marker og at Udskovenes udbredelse mod øst kun gik 
til Ålum Bakker, som var lyngbakker dengang. 

 
Indskovene omkranser Fussingø gods. Den er karakteriseret ved, at der er mange skrænter; skræn-
ter ned mod Skals Å-dalen og skrænter ned mod Fussing Sø og Møllebækken. Enkelte arealer ligger 
på plateauet, det er især de sydvestlige, der ligesom Udskovene grænser op mod landbrugslandet 
ved landsbyen Svinding. Der går flere offentlige veje gennem skoven, ligesom der er skovveje, hvor 
offentlig motorkørsel er tilladt. Der er mange forskellige oplevelsesmuligheder både fra disse veje 
og langs de markerede stier i skoven. På grund af tilgroning af søkanten, kan man ikke udefra se, at 
Gammelhaven er noget særligt. Den ligner en skovbevokset holm. Først når man går derud, viser 
der sig flere højstammede lindealléer og resterne af fundamentet fra Skeels herreborg. 
 
Udskovene ligger som en kantskov på skrænter og smeltevandskløfter rundt om landsbyen Svin-
ding og tilhørende marker. Flere steder afgrænses skoven mod markerne af gamle skovdiger. Denne 
skarpe afgrænsning er dog udvisket på grund af den ekstensivering, der sker i landbrugslandet ved 
Svinding. Det ses ved flere juletræsplantninger, flerrækkede (ikke egnstypiske) læhegnsplantninger, 
vildtremiser m.m. En langsom men sikker lukning af den før åbne landbrugsflade, der i samspil med 
Fussingø Gods var med til at sikre godslandskabet her. På skræntsiden (på ydersiden) har skovens 
præcise afgrænsning stor betydning for oplevelsen af landskabet når man ser det sydfra – på den 
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anden side af Nørreådalen. Der går flere offentlige veje gennem skoven op gennem kløfterne, hvor-
fra man kan opleve det dramatiske landskabs former. Er man på cykel eller til fods kan man fra det 
gamle serpentinespor se landskabet tæt på.  
 
Landskabet fremtræder uforstyrret og i god tilstand. Der er et meget tydeligt samspil mellem natur-
grundlaget og godslandskabets kulturmønster.  

1.4 Skoven 
Ind- og Udskovene er overvejende løvskov. Især i Indskovene dominerer bøg og eg, mens der i Ud-
skovene gennem tiden også er etableret mange nåletræbevoksninger, især rødgran men også doug-
lasgran. I Udskovene er der også plantet en del nordmannsgran. Der er generelt tale om gode skov-
jorde, hvor de fleste træarter vokser godt og der kan opnås en god produktion og vedkvalitet. På de 
svære lerjorde i den nordlige del af Indskovene er træartsvalget dog begrænset. Her trives fortrins-
vis egen. Store områder i Ind- og Udskovene er udlagt som urørt skov, plukhugstdrift eller græs-
ningsskov i henhold til naturskovsstrategien fra 1994. 

1.5 Friluftsliv 
Ind- og Udskovene er særdeles godt besøgt af både den almindelige skovgæst og af de organiserede 
brugere. Fussingø ligger i en afstand af bare 10 kilometer fra motorvejen og knapt 15 kilometer til 
Randers Centrum. Der blev allerede på et tidligt tidspunkt udgivet en vandretursfolder for området, 
og dækker både Ind- og Udskovene med tekst og kort.  
 
Der er en lang række publikumsfaciliteter i Ind- og Udskovene, herunder vandreruter, bålpladser, 
lejrpladser, primitive overnatningspladser og mountainbike ruter. Af de lidt større attraktioner kan 
nævnes badepladsen i vestenden af Fussing Sø, som hver sommer er flittigt besøgt af mange gæster. 
Derudover er der indrettet en madpakkestald i den tidligere kostald ved avlsgården, et madpakkehus 
i Udskovene tæt ved Ålum samt to shelters ved Nørre Å.  

1.6 Natur 
I Indskovene er andelen af områder med særligt beskyttet natur i form af naturskov, habitatområder 
og § 3-områder på ca. 60 % af skovenes areal. En væsentlig del af naturarealet udgøres af Fussing 
Sø, og desuden forekommer betydelige arealer med græssede enge, skovbevoksede tørvemoser og 
naturskov af især bøg og eg. De enkelte naturområder er nærmere beskrevet i bilag. 
 
I Udskovene er godt 20 % af arealet udlagt til naturskov, mens skovmose, eng og småsøer mm. kun 
udgør en ganske lille del af skoven (se bilag). 

1.7 Kulturmiljø 
Indskovene: Her findes ”Skeels Fussingø” fra 1555, 30 gravhøje, formentlig fra bronzealderen og 
de fleste ganske markante, 2 mindesten og 1 iskælder benævnt ”Ulvegrav”. 
Her udover 2 forløb af hulvejsspor samt 2 lokaliteter fra Det kulturhistoriske Centralregister i dette 
tilfælde 2 overpløjede høje, som tydeligt ses i marken afd. 86. 
 
Udskovene: Her findes 40 gravhøje, formentlig fra bronzealderen og de fleste ganske markante og   
1 vejvisersten. Her ud over 6 hulvejsspor samt ”Lundals Kilde”, som dog næppe er af kulturhisto-
risk interesse.  
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2. Gældende udpegninger 

2.1 Internationale beskyttelsesområder 
Indskovene er delvis omfattet af EU’s habitatdirektiv, da en del af skovene ligger i Habitatområde 
nr. 30 – Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal. Udskovene ligger ikke i 
habitatområde.  

2.2 Fredninger  
Arealer omkring Skals Åen og Fussing Sø er fredet i 1953. Fredningen er i væsentlighed en land-
skabsfredning omkring godsmiljøet med sikring af eng- og landbrugsarealer samt lystskovarealer. 
Fredningen indeholder også bestemmelser om opretholdelse af vandstanden i Fussing Sø og Mølle-
dammen.  

2.3 Forsøg 
Foulum og DMU foretager græsningsforsøg i engene i Skalsåen. 
 

3. Mål og planer 

3.1 Overordnede målsætninger 
Arealerne ved Fussingø gods er et populært udflugtsområde for Randers og den øvrige region. Der 
skal derfor sikres et stort sammenhængende natur- og skovområde, hvor godslandskabet med dets 
særlige værdier bevares. Skoven skal udvikles mod løvskov og de særlige naturværdier i forhold til 
åbne naturarealer, urørt skov og gamle driftsformer bevares. Mulighederne for friluftsliv skal ud-
bygges.  

3.2 Landskabsplan 
Det er målet at bevare det karakteristiske godslandskab med de åbne marker og enge, omkranset af 
lukkede skove, især på skrænterne ned til Skalsådalen og Nørreådalen. Genskabe et mere åbent nær-
landskab omkring godsbygningskomplekset ved at stævne søkantskoven og skoven ved Mølledam-
men som lavskov, hvor alle træer stævnes regelmæssigt. Enkelte karakteristiske træer kan bibehol-
des. Det levende hegn langs Møllebækken nord for Svinemade tyndes ofte og skal bestå af enkelte 
solitære træer. Det samme gælder for vejtræerne i nærmiljøet, der bevares som enkeltstående træer. 
 
På grund af øget vandstand er der ikke muligt at pleje en del af engarealerne nord for Mølledammen 
ved Møllekrogen. Disse arealer får lov til at udvikle sig mod urørt sumpskov.  Det er vigtigt for 
landskabsoplevelsen, at de øvrige engområder (Haldagereng, Møllereng, Skovfogedeng og Skovri-
dereng mod vest og Læsten Eng, Lange Agre og Ko-eng mod øst) prioriteres og bevares som åbne 
engområder, så længe afgræsning eller høslet kan gennemføres.  
 
I Ålum Bakker er det hensigten, at der på længere sigt bliver skabt græsningsskov. 
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Landskabsplan for Indskovene. 
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Landskabsplan for Udskovene. 
 
Gammelhaven: Overordnet mål er sikring af kulturhistoriske interesser, men området må gerne 
have udtryk af gammel have/park med skånsom pleje og fokus på naturværdierne. Der er udarbejdet 
en særskilt og mere detaljeret plan for Gammelhaven. Planen sikrer den kulturhistoriske værdi, sik-
re at halvøen ligner et haveanlæg udefra og at man kan se søfladen inde fra haven. 

3.3 Naturnær skovdrift 
Ud fra landskabsmæssige og publikumsmæssige hensyn skal Ind- og Udskovene udvikles mod næ-
sten rene løvskove. Der er tale om gode vækstlokaliteter og samtidig med sikring af natur og land-
skabsværdier kan der derfor fortsat produceres træ af høj kvalitet, først fremmest bøg, eg, ask, ær, 
men også douglasgran. På jorder med højt lerindhold i de østlige dele af Indskovene er det langsig-
tede mål en skovudviklingstype domineret af eg og ask. I de øvrige dele af Indskovene skal bøg væ-
re den dominerende træart. Mod øst med hyppig indblanding af ask og ær. I de centrale dele af Ind-
skovene som mere ren bøg. I Udskovene er det langsigtede mål også en bøgedomineret skov. Næ-
sten ren bøg på de mest kuperede dele og bøg med indblanding af douglasgran på de højereliggende 
dele.  
 
I de nuværende bøgebevoksninger er målet for hugstbehandlingen at skabe strukturvariationer og 
forskydninger i kronetaget og at sikre en levedygtig underetage. Det langsigtede mål er således, at 
foryngelsen opstår spontant ved hugst af mindre grupper eller gennem en måldiameterhugst. Struk-
turvariation og påbegyndt foryngelse bør være sikret fra omkring 80 år. På de lerede jorder, hvor 
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der skal ske en overgang til en egedomineret skovudviklingstype, kan der indbringes eg i mindre 
grupper med flyvende hegn. I de eksisterende egebevoksninger vil der ofte ske en indvandring af 
mere skyggetålende arter først og fremmest bøg og dermed en udvikling mod en bøgedomineret 
skovudviklingstype. Hvor den fremtidige skovudviklingstype er eg, skal der arbejdes med forholds-
vis store grupper, hurtig afvikling af overstandere og aktiv hugst for egen. De nuværende rene nå-
letræbevoksninger konverteres til løvtrædomineret skov som udgangspunkt gennem en måldiame-
terhugst og langsom konvertering for at undgå et dyrt kulturanlæg. Hvor det er nødvendigt at fore-
tage renafdrift, skal det vurderes, om en efterfølgende tilplantning af holme af bøg/dgr eller eg er 
nødvendig.  
 

Skovudviklingstyper i Indskovene. 
 



Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland – Arealvise beskrivelser  side 9 
 

Skovudviklingstyper i Udskovene. 

3.4 Naturpleje  
Den største naturplejeindsats i planperioden vil være fortsat, årlig afgræsning af de betydelige eng-
arealer og etablering af græsningsskov i nordranden af Hesselbjerg Skov. Desuden ønskes der i 
planperioden etableret et omløbsstryg forbi opstemningen af Møllebækken ved Fussing Vandmølle 
og et vådområde langs bækken (se bilagets lok. 12). 
 
Endelig skal der ske en indsats, i samarbejde med Miljøcenter Århus og Randers Kommune samt de 
øvrige lodsejere omkring Fussing Sø, for yderligere at forbedre miljøtilstanden i Fussing Sø. På di-
striktets areal vil en planlagt omlægning af markdræn og ekstensivering af randzoner på markerne 
ved Grønne Grove bidrage hertil. 
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Arealer til særlig behandling i Indskovene. 
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Arealer til særlig behandling i Udskovene. 

3.5 Kulturmiljøet 
Trehøje friholdes for opvækst af træer og buske. Digerne holdes ryddet. 

3.6 Friluftsliv 
Friluftslivet bliver fortsat styrket med udvikling og vedligehold af faciliteter til både den almindeli-
ge skovgæst og til de organiserede aktiviteter. Der skal etableres multtoiletter ved shelterpladsen, 
bænke ved udvalgte udsigtskile langs serpentinesporet og andre steder på kanten af ådalen. Der 
etableres hundeskov med hegn i skoven i nærheden af Ålum. Serpentinervejen i Udskovene gøres 
sammenhængende fra Høvejen til Svinding Kirkevej.   

3.7 Andre driftsgrene  
Landbrug: Nuværende drift fortsættes bl.a. for at sikre det åbne godslandskab. For at minimere evt. 
næringsstoftilførsel til Fussing Sø skal drænrør søges stoppet tidligere. Der udlægges dyrkningsfri 
bræmmer langs skovbryn og langs afgrødeskel. Grusgravsmarkerne samt de små marker i syd ved 
hhv. Mårdalshus og Podeledshus overgår til vedvarende græs. 
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Kortet viser de mest markante ændringer, der vil ske i løbet af de næste 10 til 15 år i Indskovene. 
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Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Arealerne ved Mariager Fjord består af flere mindre satellitter: Frydensbjerg og Katbjerg Odde, 
Hohøj, Hadsund Bane, Ajstrup Strand samt Mosely. 
 
Frydensbjerg, Katbjerg Odde og Ajstrup Strand er naturarealer, der ligger ned til Mariager 
Fjords sydlige bred. SNS Kronjylland overtog forvaltningen Katbjerg Odde fra Århus Amt 1. jan 
2008. 
 
Arealerne ved Hohøj rummer et græsareal med fortidsminder fra en jernalderboplads. Desuden er 
der på arealet et gammelt, stråtækt hus, der er restaureret i 2003. Huset indeholder en udstilling om 
Hohøj og om undersøgelser af gravhøjen. 
 
På et stykke af den nedlagte Hadsund Bane findes nu Naturstien Å Mølle-Havndal. Stien er ca 7 
km lang. 
 
Brugsretten til arealerne ved Mosely er overdraget til Friluftsrådet i forbindelse med rådets 60 års 
fødselsdag d. 27. november 2002. SNS Kronjylland står som ejer, men aktiviteterne koordineres af 
Friluftsrådet.  
 
Arealopgørelse i hektar pr. 1. januar 2008. 
Bøg Eg Ask og Ær Andet løvtræ Ubevokset I alt 
6 11 3 8 51 79 
 
Det ubevoksede areal dækker i store træk over: 
Strandeng Eng Overdrev  Ager  Græsslette  Andet I alt 
6 6 3 14 7 14 51 
 
 

 

Kort 1. Arealerne ved Frydens-
bjerg. 
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Kort 2. Katbjerg Odde. 

 

 

Kort 3. Arealerne ved Hohøj. 

 

 

Kort 4. Den knapt 7 km lange 
natursti, Å Mølle-Havndal 
mellem Havndal og Mariager 
Fjord. 
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Kort 5. Arealet ved Ajstrup 
Strand. 

   
 

Kort 6. Mosely, syd for Mariager.

1.2 Geologi og jordbund 
Mariager Fjord er en af flere tunneldale, der som en vifte stråler ud fra ”knækket” på Hovedop-
holdslinien sydvest for Viborg. Under de fleste af disse dale findes et dalsystem, hvis historie kan 
føres længere tilbage end istiden – således også under Mariager Fjord. Mariager Fjord er en tærskel-
fjord. Den lavvandede yderfjord er flodlignende snoet og omgivet af vadehavslignende vader. In-
derfjorden er et bådformet bassin med bund i 30 meters dybde. På begge sider af fjorden findes mo-
rænelandskab fra sidste istid. 
 
1.3 Landskab 
Frydensbjerg ligger umiddelbart nordøst for Mariager på skrænten ned mod fjorden. Den gennem-
skæres af veteranjernbanen nederst på skrænten. Størstedelen af arealet består af skræntskov af bøg. 
Øverst er der to åbne plateauer, hvorfra der tidligere var udsigt over fjorden.  
 
Katbjerg Odde er en af de flere odder, der ligger langs Mariager Fjord. Den ligger som et trekan-
tet, fladt forland til den gamle kystskrænt længere mod syd. Landskabsmæssigt har man oplevelsen 
af at stå midt i fjorden, når man går ud på odden. 
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Hohøj ligger meget markant i landskabet og fra dens top er der vid udsigt. Terrænet falder brat mod 
fjorden i vest og Marenmøllebækkens smeltevandsdal i nord. Alstrup Krat ligger fra foden af Hohøj 
og nordpå. Mod øst og syd ligger landbrugslandskabet, med mange småplantninger og levende 
hegn. 
 

  
Udsigt fra Hohøj over Alstrup Krat til Mariager Fjord samt Det Røde Hus med en udstilling om 
Hohøj og om undersøgelser af gravhøjen. 
 
Naturstien Å Mølle-Havndal på den nedlagte Hadsundbane løber fra Hadsund i nord til Havndal i 
syd og er ca. 7 km lang. Fra Hadsund snor naturstien sig de første par kilometer langs Kastbjerg Å 
med åen på sin vestlige side, og på den østlige side langs først skræntskov siden marker på skrånin-
gerne. Ved Norup drejer naturstien op på et højereliggende mere fladt terræn og her løber den de 
næste par kilometer snorlige gennem landbrugslandet, for derefter ved Nebstrup at bugte gennem et 
kuperet og varieret landskab med småplantninger og med udsigt til Bavnehøj på 52 m.o.h. Det sid-
ste stykke af naturstien løber umiddelbart syd om herregården Trudsholm. 
 
Ajstrup Strand ligger på østsiden af den moræneknold, hvor Ajstrup landsby med jorde og enge 
ligger. Området ligger meget yderligt, og er man så heldig at finde derud, får man sig en pragtfuld 
oplevelse af et uberørt og sårbart landskab. Området består af et højtliggende overdrevsareal, der 
græsses og en lille sø. Herfra falder landskabet stejlt ned og skrænten er bevokset med urørt, gam-
melt løvskov. Neden for skoven ligger den flade strandeng.   
 
Mosely er en mindre skov- og landbrugsejendom på 32 ha, hvor ca. halvdelen er gammel løvskov 
og den anden halvdel er marker, der afgræsses af kvæg eller er i omdrift. Tidligere lå der en gård på 
arealet, men den er revet ned og i stedet ligger der nu tre sheltere. Området er delt i to af en gen-
nemgående landevej. Det sydlige areal er en mark. 

1.4 Friluftsliv 
Frydensbjerg, Katbjerg Odde og Hohøj benyttes som nærrekreative områder af lokalbefolkningen.  
Naturstien Å Mølle-Havndal indgår i Nordsøstien og er meget benyttet af både turister og lokalbe-
folkning. Ved Hohøj og Frydensbjerg er indrettet primitive overnatningspladser. Mariager Fjord 
Kommune har udfærdiget en folder, ”Fjorden Rundt”, om rekreative muligheder i området. Folder-
materialet inddrager bl.a. de statslige arealer. Tidligere Århus amt har udgivet en folder om Kat-
bjerg Odde og der er udgivet en folder om Hohøj i et samarbejde mellem SNS, Amt og museum. 
 

1.5 Natur 
Ved Frydensbjerg mellem strandkanten og jernbanen ligger en smal, vældpræget mose, som er til-
groet med pil og tagrør og under udvikling mod birke-/ellemose. Den gamle bøgeskov ovenfor 
jernbanen er naturskov af oprindelig dansk bøg.  
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Katbjerg Odde er et værdifuldt, artsrigt strandoverdrev og strandengsareal, som sommergræsses af 
kvæg. 
 
Hohøj arealerne og Naturstien Å Mølle-Havndal rummer ingen beskyttede naturtyper 
 
Ajstrup Strand rummer en meget righoldig natur i et velbevaret, gammelt landskab. Her findes 
bl.a. overdrev, fersk eng og strandeng, gammel naturlig skræntskov og sumpskov med el og ask, 
som er udlagt som naturskov med stævningsdrift. 
 
Området ved Mosely rummer værdifuld egeskov, som har karakter af egekrat og viser tydelige spor 
af tidligere stævnings- og græsningsdrift. De lysåbne arealer rummer mest dyrkede marker, men og-
så brakmark udlagt til vedvarende kvæggræsning og en lille sø som er oprenset i 2007. 
 

1.6 Kulturhistorie 
På det lille græsareal ved Hohøj, som SNS Kronjylland forvalter, findes gravhøjen Grønhøj. Ar-
kæologiske undersøgelser har afsløret rester af en landsby fra førromersk jernalder under græsover-
fladen. Arealet rummer også en P-plads, som er udgangspunkt for ture rundt på Hohøj, der er Dan-
marks største gravhøj med en diameter på 72 og en højde på 12 meter, samt ture til det nærliggende 
Alstrup Krat med de usædvanlig flotte højryggede agre.  
 
På bakkedraget i skoven ved Mosely findes bronzealderhøjen Mellerhøj. 
 

 

Mellerhøj ved Mosely med de omgivende ege. 

 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Internationale beskyttelsesområder 
Den nordligste del af Naturstien Å Mølle-Havndal ligger i habitatområde nr. 223, Kastbjerg Ådal. 
 
Arealet ved Ajstrup er for størstedelens vedkommende omfattet af habitatområde nr. 14, Ålborg 
Bugt og Randers Fjord. Arealet er desuden del af EF-fuglebeskyttelsesområde 11 og Ramsar-
område 15 (dele af Mariager Fjord mm.) 

2.2 Fredninger og vildtreservater 
En del af arealerne ved Hohøj er omfattet af en fredningsdeklaration. 
 
Hele arealet ved Ajstrup Strand er omfattet af fredning (FN 15/10 97). Fredningen skal sikre area-
lernes nuværende tilstand. Græsnings- og overdrevsarealer skal henligge som sådanne og skovarea-
ler skal opretholdes som skov. Specifikt om Ajstrup Krat fremgår det, at de karakteristiske etager 
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med højskov og underliggende kratskov skal bevares. Der kan foretages gruppevise foryngelser, så-
ledes at der opretholdes en varieret etageret uensaldrende løvskov. Stævningsskov kan praktiseres.  
Arealet ved Ajstrup grænser endvidere op til vildtreservatet ved Mariager Fjord. 

2.3 Drikkevandsinteresser 
Mosely ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser OSD. Indsatsområdet kaldes Gjerlev. 
Grundvandskortlægningen foretages af Miljøcenter Århus og den efterfølgende indsatsplanlægning 
står Randers Kommune for.  
 

3. Mål og planer 
3.1 Overordnet målsætning 
Arealerne ved Mariager Fjord udgøres af mindre naturarealer, der alle rummer vigtige naturmæssi-
ge, rekreative og kulturhistoriske værdier. Disse værdier skal sikres og videreudvikles, idet vægt-
ningen mellem de forskellige hensyn dog vil variere fra areal til areal. Distriktets arealer kan sam-
men med offentligt ejede arealer nord for Mariager Fjord indgå i et netværk af rekreative støtte-
punkter omkring Fjorden og kan formidles som sådanne. 

3.2 Landskabsplan 
Frydensbjerg: Skræntskoven bevares, idet der dog genskabes enkelte udsigtspunkter.  
  
Katbjerg Odde: Bevares som åben strandeng. 
 
Mosely: Arealet omkring Grønhøj holdes fortsat i græs. 
 
Ajstrup strand: Der er græsning på arealet og det fortsættes. 
 
Mosely: Løvskoven og de åbne markarealer bevares som nu. Der kan dog etableres småholme i det 
åbne landskab. Tilstanden på og omkring Mellerhøj opretholdes. 
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Landskabsplan for Frydens-
bjerg, Katbjerg Odde, Hohøj, 
Ajstrup Strand og Mosely. 
 
 

3.2 Naturnær skovdrift 
Frydensbjerg: Hele skovarealet syd for banen fastholdes som bøgeskov med vægt på rekreative in-
teresser og samtidig produktion af kvalitetstræ. Udsigtspunkter genskabes. 
 
Ajstrup Strand er udlagt som stævningsskov i forbindelse med naturskovsstrategien, men drifts-
formen er i praksis vanskelig at opretholde pga. af det meget kuperede terræn. Arealet overgår til 
græsningsskov, hvor der lysnes, idet der også her forventes at opstå en dynamik og variation som 
det er tilsigtet i fredningen.  
 
Mosely: Egeskoven er udpeget som egekrat og vedligeholdes som sådan.  
 
 

Naturnær skovdrift i Frydensbjerg, Ajstrup Strand og Mosely.  

3.3 Naturpleje 
Frydensbjerg: Areal nord for banen overlades til fri succession.  
 
Katbjerg Odde: Arealerne græsses som hidtil som led i den samlede pleje af de fredede arealer 
omkring Katbjerg Oddegård. 
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Hohøj: Afgræsning skal fortsættes. 
 
Ajstrup Strand: Arealerne skal fortsat sommergræsses af kvæg.  
 
Mosely: Den tilgroede sø oprenses, så der bliver mulighed for vandhulsaktiviteter i forbindelse med 
områdets flittige benyttelse til friluftsformål. Omdriftsarealer omlægges til vedvarende græs. 
 

   
Naturskovsstrategien og Naturbeskyttelsesloven ved Katbjerg Odde, Ajstrup Strand og Mosely.  

3.4 Friluftsliv 
Frydensbjerg: Der etableres havkajakplads. 

 

Katbjerg Odde er et udmærket sted at lystfiske 
fra. 

 
Hohøj: På det midterste delareal findes en primitiv overnatningsplads. Toiletbygning renoveres. 
 
Naturstien Å Mølle-Havndal: Naturstien er robust og holdes fortsat i en stand, der indbyder gåen-
de og cyklister til at benytte stien.  
 
Ajstrup Strand: Området er generelt sårbart og der skal ikke anlægges mange faciliteter. Der an-
lægges en primitiv overnatningsplads (havkajakplads). Adgangsforholdene skal forbedres ved bl.a. 
at styrke skiltningen og formidlingen af området. 
 
Mosely: Friluftsrådet fortsætter med at udbygge og koordinere aktiviteterne på ejendommen.  
 
3.5 Andre driftsgrene 
Ingen bemærkninger. 
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Kortene viser de mest markante ændringer, der vil ske i løbet af de næste 10 til 15 år ved Frydens-
bjerg, Hohøj og Ajstrup Strand.  
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Øer i Randers Fjord - areal nr. 510 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
I og ved Randers Fjord er der dannet tre mindre øer, som tilhører staten.  
 

 
 
 

 
Kort over de statsejede øer i ydre del af Randers Fjord. Øerne er markeret med rødt. Luftfoto er 
fra 2006. 
 

1.2 Geologi og jordbund 
De tre øer i Randers Fjord er aflange banker, som findes på kanten af sejlrenden. Det er såkaldte le-
véer. Levéer dannes, når vandstanden stiger i sejlrenden og breder sig ud over vaderne. Det stigende 
vand medbringer sediment, som aflejres ved det fald i strømhastighed, der sker netop i det øjeblik, 
vandet skvulper over kanten. Når vanddybden efterhånden bliver tilpas lille indfinder vegetationen 
sig. Vegetation fanger endnu mere sediment og accelererer pålejringen. 
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1.3 Landskab 
Den inderste ø er ca. 375 m lang og op til 45 meter bred. Der er en lav vegetation på enkelte dele af 
øen. De to yderste øer er mindre, 50x3 meter og 25x3 meter og ligger begge ude i midten af deltaet 
på nordsiden af sejlrenden. Der er ikke adgang til øerne, men de kan opleves fra bredden.  

1.4 Natur 
Øerne, der er bedømt ud fra serier af flyfotos fra 1995-2006, består dels af nøgent sand, dels af par-
tier med sandstrands- og strandsumpsvegetation. Øernes størrelse, form og vegetationens udstræk-
ning ser ud til at have været ret stabil i den nævnte årrække. Øerne har uden tvivl betydning for ra-
stefugle og ynglende vandfugle, men der foreligger tilsyneladende ingen oplysninger herom. Der-
imod findes oplysninger fra Mellempoldene, der er øer af lignende karakter, som ligger umiddelbart 
nord for i mundingen til Randers Fjord. Mellempoldene hører til IBA lokaliteten ”Dele af Randers 
& Mariager Fjorde og Ålborg Bugt”. (IBA=Important Bird Area). Nedenfor ses udtræk fra DOFba-
sen (www.dof.dk) fra ynglesæsoner 2007 og 2008 på Mellempoldene. 
 
Art Antal ynglepar 2007 Antal ynglepar 2008 
Dværgterne 6 5-6 
Engpiber 12-15 12-16 
Fjordterne 0-2 0-2 
Gravand 1 4 
Gråand  1 
Havterne 75-125 90-150 
Hættemåge  0-1 
Klyde 0-2  
Knopsvane 1  
Rødben 35-60 20-30 
Rørspurv 1 2 
Sanglærke 7-10 8 
Stor Præstekrave 3-4 5-7 
Strandskade 10-13 8-13 

 
Færdsel, ræv og tilgroning er de tre alvorligste trusler mod ynglefuglene på øerne i Randers Fjord. 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Internationale beskyttelsesområder 
Øerne ligger i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15, Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, 
sydlige del. Samtidig med at de også ligger i Habitatområde nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og 
Mariager Fjord. 
 
De to yderste øer ligger i Vildtreservat, Sødring. Disse øer er ynglefuglereservat med adgangsfor-
bud i ynglesæsonen. 

3. Mål og planer 

3.1 Overordnede mål 
Øerne lades fortsat i så uforstyrret tilstand som muligt. 

http://www.dof.dk/
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Arealerne ved Randers By - areal nr. 103, 104 og 507 

- Randers Nørreskov, Nordre Fælled og Randers Sønderskov 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
De tre områder ligger henholdsvis syd og nord for Randers. Randers Kommune har ikke meget 
skovbevoksning og slet ikke i nærheden af byen. Derfor udgør disse tre arealer store rekreative ud-
foldelsesmuligheder for Randrusianerne. 
 
Randers Nørreskov og Randers Sønderskov er begge blevet til som skovrejsningsprojekter inden for 
de sidste par årtier. Nordre Fælled administreres af Skov- og Naturstyrelsen efter et magelæg med 
forsvarsministeriet i 2002. 
 
Nordre Fælled og Randers Nørreskov ligger adskilt af Mariagervej. Der arbejdes på et sammen-
hængende stinet mellem de to grønne områder i den nordlige del af Randers. 
 
Arealerne er kendetegnet ved, at det primært er de rekreative værdier, der er i fokus.  
 
Arealopgørelse per 1. januar 2008 i hektar 
Bøg Eg Ask og 

ær 
Andet 
løvtræ 

Ædelgran Gran Ubevokset I alt 

32 28 17 6 5 2 100 188 
 
Det ubevoksede areal udgøres af: 
Krat Mose Overdrev Slette Sø Vej Andet I alt 
2 3 35 51 2 3 5 100 
 

 

Kort 1 viser Randers 
Nørreskov (arealet mod 
vest) og Nordre Fælled. 
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Kort 2 viser Randers 
Sønderskov. 

1.2 Geologi og jordbund 
Arealerne ligger i morænelandskaber fra sidste istid. Jordbunden i Randers Nørreskov og Nordre 
Fælled er ikke undersøgt, men består sandsynligvis af kalkfri moræneler. 
 
De øverste jordlag i Randers Sønderskov domineres af morænegrus, moræneler og smeltevands-
grus. Dybere nede findes mægtige forekomster af sand og grus, og fra områderne omkring skoven 
hentes grus i store grusgrave. De store grus- og sandforekomster er aflejret i smeltevandsfloder for-
an Nordøstisen, der siden gled henover sine egne smeltevandsaflejringer og efterlod moræneaflej-
ringer af vekslende tykkelse ovenpå. Sand og grus findes til stor dybde og huser store grundvands-
magasiner. I skovens østre ende findes et vandværk, hvorfra drikkevand ledes til Romalt nord for 
landevejen.  

1.3 Landskab 
Nordre Fælled ligger i byranden mellem Randers by og landbrugsflade nord for. Områdets syd- og 
vestlige afgrænsning går således i kanten af planteskole, butikscenter, idrætsanlæg, de gamle kaser-
nebygninger, nyere boligblokke, industri, fagskoler og køreteknisk anlæg. Mod nord og øst afgræn-
ses området af marker, dog med mindre anlæg som en flyveplads og rideanlæg.  
 
At området tidligere var ingeniørtroppernes øvelsesområde ses stadig tydelig i form af asfalterede 
veje, skydebane, små høje, kanaler og gravede vandhuller. Derudover består området af et vekslen-
de åbent landskab med overdrev, græsarealer, mose samt små skove af løv og nåletræ. En del af 
området er tilplantet med ny skov. 
 
Randers Nørreskov er en meget undseelig lille firkantet skov i tre striber, som er plantet i mellem 
levende hegn på markjord. Mod syd grænser skoven op til et nyetableret og endnu ikke færdigud-
bygget industriområde. Mod vest og nord grænser skoven op til marker.  
 
Randers Sønderskov er en ung skov fra 1990-1993. Den ligger på en sydskrånende moræneflade 
ned mod Paderup Mose. Syd for mosen ses og høres motorvej E45. Området er meget præget af 
grusgravning i og øst for området, og af de større veje, der løber langs med eller i nærheden af 
skovrejsningsområdet. Der løber en højspændingsledning gennem områdets sydlige del, og skov-
rejsningsområdet grænser her op til et større elforsyningsanlæg. Vest for arealerne ejer kommunen 
en del af skovrejsningsområdet, hvor på der er etableret skov nogenlunde samtidig. Hele området er 
meget sammensat og bærer præg af forandring og af urban nærhed. 
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For alle tre arealer gælder, at de er meget nye og ufærdige/midlertidige. Nordre Fælled er vurderet 
til at have god landskabelig værdi. Randers Sønderskov er vurderet til middel-dårlig landskabelig 
værdi på grund af de sammensætninger der er. 

1.4 Skoven 
På Nordre Fælled er der etableret en række mindre løvtræbevoksninger, der skal sikre landskabs-
mæssig variation. Planteavlsstationen har udlagt tre bevoksninger til frøavl, hhv. Eg, Birk og Ask. 

1.5 Friluftsliv 
Nordre Fælled er et flittigt benyttet rekreativt areal med både motionister, hundeluftere, spejdere, 
børnehaver, rollespillere og mange andre. Der foreligger en aftale med Randers Kommune om til-
syn og renholdning af naturlegepladsen, samt en aftale om evt. at benytte et stort centralt beliggende 
areal til festivalplads.  
 

Billedet er fra indvielsen af Nordre Fælled i 2001. 
 
En motionssti (5 km) med km angivelse er blevet etableret i samarbejde med Randers Cykelklub, 
Randers kommune og SNS. 

1.6 Natur 
På grund af den tidligere intensive udnyttelse til grusgravning, landbrug og militærøvelser rummer 
skovrejsningsarealerne omkring Randers kun meget lidt oprindelig natur. Der er til gengæld opstået 
nye, gravede småsøer, som er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Der findes også lidt mose og 
midt på Randers Nordre Fælled er der opstået en smuk hvidtjørneslette, som nu græsses af kvæg og 
med god vilje kan karakteriseres som overdrev. 
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Regionplanlægning 
Alle tre arealer ligger inden for de områder som i Regionplanen er udpeget som potentielle vand-
indvindingsområder og som skovrejsningsområder. Randers Sønderskov ligger delvis i råstofområ-
de. De dele af arealerne der indgår i råstofindvindingsområdet planlægges fremover udnyttet til rå-
stofindvinding.. Der er i samarbejde med Randers Kommune og Nymølle Stenindustri udarbejdet en 
retableringsplan for området. Arealerne planlægges efterbehandlet til bynær skov med vægt på fri-



Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland – Arealvise beskrivelser side 4 
 

luftsliv. Desuden lægges der vægt på at opretholde flere stejle skrænter samt lysåbne arealer med 
muligheder for flere forskellige levesteder for planter og dyr. 

2.2 Drikkevandsinteresser 
Arealerne ved Randers By ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser OSD. Randers 
Sønderskov hører til indsatsområdet Vilstrup. De to arealer nord for Randers hører til indsatsområ-
derne Råsted og Harridslev. Grundvandskortlægningen foretages af Miljøcenter Århus og den efter-
følgende indsatsplanlægning står Randers Kommune for.  
 

3. Mål og Planer 

3.1 Overordnede målsætninger 
Nordre Fælled: Nordre Fælled skal fastholdes som et lysåbent rekreativt område med mindre 
skovpartier. Friluftsmulighederne skal videreudvikles bl.a. gennem forbedrede adgangsforhold og 
bedre informationsmateriale. Der skal jf. kommuneplanen arbejdes for at skydebanen flyttes. 
 
Randers Nørreskov: Denne lille bynære løvskov der gøres mere attraktiv for friluftslivet, bl.a. ved 
at etablere stier.  
 
Randers Sønderskov: Randers Sønderskov skal på lang sigt og i takt med afslutningen af råstof-
indvindingen udvikles til et rekreativt område for især Romalt men også Randers. Området skal be-
stå af løvskov og åbne naturarealer. På længere sigt, når der er tale om mere sammenhængende are-
aler, skal friluftsmulighederne også udbygges. Søges udbygget i takt med afslutningen af råstofind-
vindingen og hvis opkøb er muligt. Der er godkendt en reetableringsplan for grusgravningen i om-
rådet, der reetablerer området til skov med større åbne naturarealer og muligheder for rekreativ ud-
nyttelse.  
 

 
 

Den nordvest-
lige del af 
Nordre Fælled 
er en meget 
besøgt hunde-
skov.  
 

3.2 Landskabsplan  
Randers Nordre Fælled: Fordelingen mellem lysåbne og bevoksede arealer fastholdes. Overgan-
gene mellem de lysåbne og skovbevoksede arealer gøres mindre skarp ved f.eks. at lade nogle af 
overgangsarealerne gro til. Det er vigtigt at bevare den landskabelige sammenhæng med de åbne 
landbrugsarealer mod nord, ved at holde en udsigtskile åben. 
 
Randers Nørreskov: Fastholdes som bevokset.  
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Landskabsplan for 
Randers Nørreskov og 
Nordre Fælled.  

 
 
Randers Sønderskov: Der vil blive udarbejdet en samlet retableringsplan for graveområ-
det/skovrejsningsområdet. 
 

 

Landskabsplan for 
Randers Sønderskov 

 
 

3.3 Naturnær skovdrift 
De tilplantede løvtræarealer skal på lang sigt udvikle sig til hhv. bøge- og egedominerede skovom-
råder. 
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Randers Nordre Fælled: Udvikling af 
mindre løvskove domineret af bøg og 
eg i form af skovudviklingstype 11 og 
22. I Randers Nørreskov udvikles bø-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
Kort med Skovudviklingstyper. 

 
Randers Sønderskov: Udvikling af 
løvskov domineret af bøg og eg i form 
af skovudviklingstype 11 og 22. Nuvæ-
rende slettearealer overlades til fri suc-
cession. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort med skovudviklingstyper 

3.4 Naturpleje 
Mulighederne undersøges for at skabe flere vådområder ved lukning af markdræn mm. De åbne 
græsarealer plejes endvidere ekstensivt ved slåning eller græsning uden omlægning og gødskning 
mm., så de på længere sigt kan få et større naturindhold. 
 

Paragraf 3 udpegninger i Randers Nør-
reskov og Nordre Fælled.  

 



Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland – Arealvise beskrivelser side 7 
 

Paragraf 3 udpegninger i Randers Søn-
derskov. 

 

3.5 Friluftsliv 
Randers Nordre Fælled: Publikums ønsker til faciliteter vil løbende blive vurderet. Kort- og in-
formationsmaterialet for området forbedres. Eksisterende veje og stier udbedres og klargøres til den 
megen trafik.  
 
Randers Nørreskov: Der etableres stier i området og udbedrer adgangen til området og informati-
onsniveauet om adgangsmulighederne og arealet. 
 

Kortet viser de mest 
markante ændringer, 
der vil ske i løbet af de 
næste 10 til 15 år i 
Randers Nørreskov og 
Nordre Fælled.  
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Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212 
 

1. Beskrivelse  

1.1 Generelt 
Der er i denne Driftsplan kun planlagt for de to små arealer Frisenvold Laksegård og Frisenvold 
Eng. De to arealer dækker hhv 0,5 og 0,8 ha og er fremhævet med blå på nedenstående oversigts-
kort. De øvrige arealer er opkøbt i den periode, hvor driftsplanlægningen for SNS Kronjylland har 
pågået fortrinsvis i 2006 og 2007. Statens arealer i området dækker tilsammen 139 ha. Opkøbene 
indgår i et projekt for Stevnstrup og Midtbæk enge.  
Midtbæk enge omgiver et tilløb til Gudenåen, Midtbækken. Jordfordelingen fortsætter i 2010 og 
målet er statsligt ejerskab eller fortsat privat med en deklaration om vådområde på engen. 
Projektet omfatter en genslyngning af bækken og en højere vandstand i engene, primært for at fjer-
ne kvælstofbidraget fra den omliggende landbrugsjord som afdræner til Midtbæk. Når projektet er 
gennemført, kan de statslige arealer genafhændes eller udgøre offentlige naturområder lang Guden-
åen. 
Stevnstrup Enge er naturlig lavbundsjord uden pumpelag men gennemskåret af afvandingsgrøfter. 
Staten har erhvervet størstedelen af engene gennem jordfordeling delvist finansieret med jagttegns-
midler. Planen er et samarbejde med tilbageværende lodsejere om hævet vandstand gennem reduce-
ret grøfterensning. Jagten søges reguleret gennem et frivilligt jagtlag der samarbejder om planlæg-
ning og afholdelse af jagt. 
Der er ikke planer om genafhændelse af arealerne, men de mest tørre dele af engene er udlejet til 
privat afgræsning. 
 

 
Kortet viser statens 
ejendom ved 
Frisenvold, 
Stevnstrup Enge og 
Midtbæk Enge. Med 
blåt er fremhævet 
de to arealer, som 
der er planlagt for i 
denne driftsplan. 
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Frisenvold Laksegård er en reminiscens fra en længst forsvunden tid, hvor man, som navnet anty-
der, fangede laks i Gudenåen. I dag fremstår laksegården som en mindre ø midt i åløbet. Øen, der 
måske er på 100-200 m², er primært bevokset med rødel. 
 
Frisenvold Eng øst for Gudenåen udgør knap 1 ha og har igennem en meget lang periode ikke væ-
ret omlagt.  
 

1.2 Geologi og jordbund 
Laksegården ligger på en Gudenå terrasse langs Gudenåens nuværende løb. 
Frisenvold Eng ligger på kanten af en lille tunneldal, der støder til Gudenådalen. Engen præges af 
udsivende grundvand. Området var en fjord i Stenalderen. 

1.3 Landskab 
Frisenvold Laksegård har været og er en del af godslandskabet ved Frisenvold Gods. Det er samti-
dig en lille ø i Gudenåen og en åbrink med elleskov. Oplevelsesværdien er den kulturhistoriske for-
tælling om laksegårdens og pramdragerstiens betydning for godset og for egnen. Frisenvold engen 
udgør en del af et sammenhængende skrånende engstrøg ned mod den gravede grøft i bunden af 
tunneldalen. 
 
Landskabet fremtræder uforstyrret og i god tilstand. Det har en lang tidsdybde og fortæller historier 
langt tilbage i tiden. 
 

Frisenvold Laksegård set fra luften. 
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1.4 Friluftsliv 
Der er sikret adgang for gående til Frisenvold via den fredede ”Pramdrager sti”. Stien går langs Gu-
denåen, men der er ikke adgang til selve øen i åløbet. Hertil er der kun adgang fra vandsiden. 
Alle har adgang til at fiske i Gudenåen fra Randers og opstrøms til Laksegården. Fiskeriet er altså 
frit fra pramdragerstien langs styrelsens areal. Der er en folder om pramdragerstien fra Randers til 
Silkeborg. 

1.5 Natur 
Arealerne ved Laksegården ligger hen som urørt skov. Elletræerne på øen er plantede, hvorimod 
askeskoven på åens nordlige bred vurderes at være selvsåede. Begge bevoksninger har længe været 
urørt.  
 
Engen ved Frisenvold er enestående ved at have været drevet som høeng i århundreder. Dog fik 
den, til alvorlig skade for floraen, kunstgødning i 1977. På foranledning af Eiler Worsøe blev engen 
opkøbt af Danmarks Naturfredningsforening og overdraget til Århus Amt med krav om, at den igen 
blev drevet med høslæt. Distriktet har nu overtaget engen og plejeforpligtelsen efter amtets nedlæg-
gelse. Engen er dog langtfra i optimal stand og plejen er ikke uproblematisk, se nærmere i bilag 7 
om natur. 
De øvrige enge og græsmarker i området, som er tilgået distriktet i 2007 rummer såvel gødskede 
kulturgræsmarker som mere naturlig eng og mose. 

1.6 Kulturmiljø 
Laksefiskeriet i Gudenåen og Randers Fjord var tidligere stærkt reguleret og byggede på rettighe-
der, som var eftertragtet af konge, adel, borgere og bønder. Laksefangsten var belagt med faste af-
gifter i de perioder, hvor den var af betydning. Laks blev fanget i særlige fangstgårde, der var et sy-
stem af garnhække, samlet som folde i spids vinkel mod strømmen. Det hele var indrammet af pæ-
lerækker til beskyttelse mod tryk fra is. 
 
I begyndelsen af forrige århundrede var laksegården ved Frisenvold den eneste, som lå på tværs af 
Gudenåen. For at slippe for åbning af systemet for passerende kåge og laks i hovedstrømmen blev 
der i 1830’erne gravet en særlig kanal på sydsiden af Frisenvold Fiskergård, som derved kom til at 
ligge som en ø i Gudenåen. 
 
Statistiske oplysninger om laksefangst i de tidligere tider er sparsomme, men allerede fra sidste 
halvdel af 1600-årene klages der over, at forekomsten er for nedadgående, og dette bliver helt tyde-
ligt gennem forrige århundrede. Den sidste af laksegårdene i Gudenåsystemet blev nedlagt omkring 
1915.  
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Regionplanlægning 
Arealet vest for Frisenvold er i regionplanen udlagt til negativt skovrejsningsområde.  

2.2 Fredninger og vildtreservater 
Som ovenfor nævnt er Pramdrager-stien fredet og sikrer fri adgang for gående, dog ikke med hunde. 

2.3 Geologiske interesseområder 
Denne del af Gudensystemet ligger i det nationale geologiske interesseområde 57 Fladbro – del af 
Gudenåsystemet. 
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3. Mål og planer 

3.1 Landskabsplan 
Frisenvold Laksegård skal 
bevares som en urørt ø og 
åbred med elleskov. Engen 
bevares åben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort med landskabsplanen 

3.2 Skovudviklingstyper 
Frisenvold laksegård 
henligger som urørt 
skov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort med skovudvik-
lingstyper 
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3.3 Natur 

 

Frisenvold eng-
parcellen plejes 
ved høslet. Fri-
senvold Laksegård 
henligger som 
urørt skov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort med Areal-
bindinger i pro-
jektområdet. 

 

3.4 Friluftsliv 
Information om områdets historie vil blive forbedret f.eks. ved et link på hjemmesiden, samt et skilt 
med ”Velkommen til Frisenvold Laksegård” på Pramdragerstien. 
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Lysnet - areal nr. 213 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Lysnet er med sine ca. 9 ha et mindre areal beliggende mellem Langå og Hadsten. 
Arealet, der rummer en gammel lergrav, er overdraget til Skov- og Naturstyrelsen i 1977 fra Fred-
ningsstyrelsen. 
 
Lysnet ligger som et åbent areal med partier af overdrev og vandhuller. Arealets værdi ligger i det 
rekreative som et udflugtsmål med hovedvægt på den storslåede udsigt.  Lysnet ligger meget højt i 
terrænet og er således med sine omkring 130 meter over havet et af regionens højest beliggende 
arealer. Der er en pragtfuld udsigt udover det omgivende landskab. 
 

 

Lysnet Bakke set fra 
luften i 2006 samt lidt 
mere af omgivelserne 
på Kort25 fra KMS 
2004. 
 

 

1.2 Geologi og jordbund 
Lysnet Bakke har særlig geologisk værdi i kraft af udsigten, indblikket til undergrundens lag og en 
særegen geologisk historie. Lysnet er geologisk set knyttet sammen med Ølst Bakker, idet de begge 
er opbygget af stærkt isforstyrrede lerlag fra Tertiærtiden. På sydsiden af Lysnetbakken findes en 
nedlagt lergrav, hvori lagene kan ses. Lagene er alle plastisk havaflejret ler fra Eocæn tiden. Lig-
nende lag findes som nævnt i Ølst Bakker men også i kystklinter ved Lillebælt og Røsnæs (Lille-
bæltsler og Røsnæsler). Lysnet Bakke og Ølst Bakker rager op i en jævn moræneflade. De to bakker 
er sandsynligvis randmorænebakker fra næstsidste istid, der har overlevet adskillige isfremstød un-
der sidste istid.  

1.3 Landskab 
Lysnet Bakken ligger på et udstrakt, højt plateau, der afgrænses af en række dybe dale. Skov- og 
Naturstyrelsens areal udgør en mindre del af bakken, og det er ikke klart afgrænset i landskabet, 
hvor det grænser op mod naboarealerne. Det primære indhold er den gamle lergrav med de stejle 
skrænter, der stadig eroderer, hvilket giver området en spændende karakter. Oplevelsen af at stå på 
en stor bakke af ler får man også ved at se på vegetationen. Det er ikke almindeligt at finde lysesiv 
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på toppen af bakkerne, og jordbunden er ofte fugtig. En anden væsentlig oplevelsesmulighed er ud-
sigten til alle sider. På sydsiden er der to parkeringspladser. Hele området fremstår spændende og 
med mange oplevelsesmuligheder.  
 
Landskabskarakterens styrke er, at man her kan opleve geologien, med flere oplevelsesmuligheder 
både direkte ved at se leret i graven og indirekte ved at se vegetationen. Tilstanden er vurderet til 
god. Området er sårbart over for tilgroning og henkastning af affald. 

1.4 Friluftsliv 
Lysnet besøges kun af få gæster, men arealet har potentiale til langt flere besøg. Færdsel langs de 
ustabile skrænter langs den gamle lergrav er dog ikke uden risiko, idet udskridninger finder sted fra 
tid til anden, specielt i regnfulde perioder. Udover den frie adgang på statens arealer er der også sik-
ret adgang til toppen af arealet via en privatejet grusvej nordøst for statens areal.  

1.5 Natur 
Ved lergravene er der registreret en betydelig bestand af kødfarvet gøgeurt og majgøgeurt. En del af 
arealet er registreret som beskyttet naturtype overdrev. Disse arealer er i dag truet af tilgroning med 
træer. 
 

  
Gøgeurter fotograferet af Otto Hansen, DN lokalkomiteen i Hadsten. Sommeren 2006. 
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Regionplanlægning 
Arealet er i regionplanen udlagt som negativt skovrejsningsområde. Endvidere er flere af de beskyt-
tede naturtyper, sø, mose og overdrev registreret på arealet. Arealet ligger i et nationalt geologisk 
interesseområde. 

2.2 Geologiske interesseområder 
Toppen af Lysnet Bakke er helt central i det nationale geologiske interesseområde 46 Lysnet. 
 

3. Mål og planer 

3.1 Overordnede målsætninger  
Arealet skal fortsat fremstå som et overvejende åbent naturareal med en enestående udsigt over om-
rådet ved bl.a. at sikre afgræsning overdrevsarealerne, samt vedligeholde evt. udsigtskiler. De re-
kreative tilbud udbygges ikke væsentligt.   
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3.2 Landskabsplan 
Området skal fortsat væ-
re overvejende lysåbent, 
men det eksisterende 
krat mod vest får fortsat 
lov til at udvikle sig na-
turligt. Der er behov for 
en generel oprydning af 
murbrokker mv. samt 
opsætning af røde pæle 
og informationsmateria-
le. 
 
Landskabsplan på kort 

3.3 Naturpleje 
Overdrevsarealet skal sikres ved, at der foretages en førstegangsrydning af trævæksten, og efterføl-
gende bør der ideelt indgås en græsningsaftale, alternativt ryddes med mellemrum. Den lille mose i 
vest og det omgivende krat er længe urørt og foreslås fortsat at henligge i fri udvikling. Den store 
bestand af gøgeurter er interessant på grund af det usædvanlige voksested og bør sikres mod tilgro-
ning med pil mm. 
  
Flere besøgende ved Lysnet vil naturligvis kunne medføre negative påvirkninger af eksempelvis 
arealet med de mange gøgeurter. Informationstavle om landskabet, geologien og naturindholdet bør 
kunne modvirke dette; særligt bør der gøres opmærksom på, at gøgeurter er fredede. 
 

Overdrevet omkring lergraven er ligesom 
søen i bunden af lergraven paragraf 3 
beskyttet. 

 

3.4 Friluftsliv 
Arealet skal være tilgængeligt og publikum skal kunne opleve det omkringliggende landskab fra 
Lysnet.  
 
Lysnet vil med sin placering højt i terrænet kunne tiltrække gæster, der gerne vil have et sted at slå 
sig ned for en kort stund, måske ved borde og bænke til den medbragte kaffe eller madpakke. Stisy-
stemet forbedres. Og hvis egentlige udsigtskiler på de tilstødende private arealer kan etableres, vil 
det også kunne medvirke til langt flere besøgende på arealet. Man skal dog være opmærksom på at 
færdsel på skråningerne af plastisk ler langs lergraven kan være farlig. 
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Kortet viser de mest markante 
ændringer, der vil ske i løbet 
af de næste 10 til 15 år ved 
Lysnet. 
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Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet har tidligere været udnyt-
tet til råstofindvinding. I dag er arealet flittigt benyttet til rekreative formål, og der er gode bademu-
ligheder samt bådpladser. 
 
Arealet fremstår som et klitareal, der er delvist beplantet med nåletræ i forbindelse med retablerin-
gen efter råstofindvindingen. 
 
Flere af sommerhusnaboerne har over årene ønsket at rydde træer for skabe udsigt. Skov- og Natur-
styrelsen har i nogen grad imødekommet dette ved at give tilladelse til, at grundejerne kan fjerne 
træer uden for egen grund. 
 
Arealopgørelse i hektar per 1. januar 2008. 
Løvtræ Nåletræ Hede Klitter Krat Mose Overdrev Strand Andet I alt 
9 2 4 4 8 4 8 8 1 48 
 

 
Kort over Gjerrild Strand 
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Luftfoto over Gjerrild Strand. 

1.2 Geologi og jordbund 
Størstedelen af arealet ligger i et grusgravsområde, der før grusgravningen var et flyvesandsoverfø-
get landskab af strandvolde. Ved jordartskortlægningen kunne geologerne ikke se, hvad der var op-
rindelig strandvold, og hvad der var opfyld, udgravning og henkastet affald. Arealet optræder derfor 
som ”BY” på jordartskortet, hvilket på dette sted skal forstås som et sted med menneskeskabte af-
lejringer. Strandvoldene er dannet i forbindelse med den almindelige kystudligning, som hele Djurs-
lands nordkyst er præget af. 

1.3 Landskab 
Landskabet er ved Gjerrild Strand karakteriseret ved, at arealanvendelsen er skov eller sommerhuse. 
Statens areal er en del af den sammenhængende kyststrækning og er samtidig overgangen fra et 
skovområde til et åbnet strandområde med landbrugsflader længere inde i landet. Arealet er afgræn-
set mod land af et sommerhusområde. 
 

 

Udsigt over klitterne 
til havet. 
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Efter grusgravningen i området er ophørt, er området henholdsvis tilplantet og naturligt tilgroet fra 
vest mod øst ud i det ellers åbne klithedeområde. Denne udvikling er landskabelig uheldig, da den 
lukker landskabet, og slører oplevelsen af kyststrækningen. 
 

1.4 Skoven 
I forbindelse med retableringen efter råstofindvindingen blev en stor del af arealet tilplantet med nå-
letræ. Vækstvilkårene har fra starten være vanskelige på grund af manglende næringsstoffer og høj 
vandstand, så på en del af arealet er der fremvokset en naturlig skovvegetation domineret af pil og 
birk. 
 

1.5 Friluftsliv 
Arealet er hele året et meget benyttet rekreativt område, med stort bagland af sommerhuse og cam-
pingplads. Arealet rummer en meget fin badestrand, med standard af Blå Flag-strand (det er kom-
munen, der udpeger disse). Kommunen har toilet ved den kommunale p-plads og etableret et muld-
toilet ved vejen ud til vestre p-plads. Der er etableret to bådpladser, som tilses af grundejerforenin-
gen. Stranden er et populært sted at starte havjagten og fiskeriet med jolle fra, ligesom stedet er en 
god lokalitet at iagttage trækfugle fra. 
 
Der er en aftale med en lokal efterskole om overnatning og naturaktiviteter på en konkret plads. 
 
Nordsøstien og Gjerrildstien går gennem arealet. Stierne har forbindelse til den såkaldte Molssti. 

1.6 Natur 
Ved Gjerrild Strand findes sandstrand og lave klitter. Bag klitterne ligger i områdets vestligste del et 
tidligere ralgravningsområde, hvor der nu er opstået en variation af naturtyper med lavvandet sø, 
tagrørsump, pilekrat og hedemose. I pilekrattet findes en bestand af den ret sjældne orkidé Koralrod 
og i hedemosen findes bl.a. Klokkelyng og Soldug.  
 

I områdets centrale dele findes en 
blanding af strandoverdrev og selv-
groet skov af birk og fyr, som sammen 
med Gyvel og Rynket Rose breder sig 
på bekostning af den pletvis artsrige, 
lyskrævende vegetation. 

1.7 Kulturmiljø 
Der vokser en såkaldt pesttjørn i den østlige del af hedestykket. Disse tjørne mener man, blev plan-
tet på gravene af de, som døde efter pestens hærgen. Ideen med den stikkende tjørn på gravene var, 
at man ikke så gerne skulle – bevidst eller ubevidst – grave dette sted. 
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Fredninger  
Fredningen fra 1972 skal sikre arealerne som opholds- og badeareal for offentligheden.  
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3. Målsætninger og plan for driften 

3.1 Overordnede målsætninger 
Gjerrild Strand skal fungere som rekreativt område med gode adgangs-, opholds- og bademulighe-
der. De landskabsmæssige værdier sikres ved at friholde den østlige del af området for opvækst. 
Store dele af den vestlige del kan overlades til fri succession, men de mest værdifulde biotoper skal 
fortsat plejes.   

3.2 Landskabsplan  
Strandengsarealet i den østlige halvdel af arealet skal fastholdes som åbent areal. Her skal yderlige-
re tilgroning forhindres. Kystnære arealer og arealet omkring den vestlige p-plads friholdes også 
fortsat.  
 
I den vestlige halvdel bevares skoven – for så vidt at skoven ikke truer de lysåbne hedemoser og 
arealerne med Koralrod. Ved at lade tilgroningen med skov finde sin naturlige afgrænsning, skabes 
et skovbryn, som på længere sigt vil gå helt ud til klitterne. 
 

Landskabsplanen for Gjerrild 
Nordstrand.  
 
 

3.3 Naturnær skovdrift 
Eksisterende skovarealer og arealer under tilgroning mod vest overlades til fri succession og drives 
med plukhugst. Plukhugsten rettes mod nåletræ og invasive vedplanter, hvilket vil skabe rum for en 
naturlig kratskov med pil og birk som dominerende træarter, efterfulgt af en højskov i birk, der med 
tiden vil afløses af eg. De værdifulde levesteder på tilgroningsarealerne skal fortsat plejes.  
 
 

Skoven vil på lang sigt udvik-
le sig til egeskov.  
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3.4 Naturpleje 
Nåletræerne fjernes og de invasive buske (rynket rose og gyvel) bekæmpes. Der søges en balanceret 
afgrænsning mellem de mest interessante dele af den selvgroede løvskov, som har naturskovskvali-
teter, og de lysåbne klit- og strandoverdrevspartier. Desuden vil tilgroningen udviske sporene af rå-
stofindvindingen og skabe en righoldig kystnatur med sammenhæng til naboarealet mod vest. 
 
I dele af blandingsskoven mellem pil og birk er en større koloni af den sjældne snylteplante Koral-
rod, som kræver tyndingspleje i kronetaget, for at kunne overleve og brede sig. Bestanden af koral-
rod sikres ved nedskæring af birk og fastholdelse af vandstanden. De hedemoselignende lysninger 
med bl.a. klokkelyng og soldug fastholdes og øges. 
 

 

Paragraf 3 beskyttet natur 
dækker størstedelen af arealet 
Gjerrild Strand. 
 
 

3.6 Friluftsliv 
Friluftsbenyttelsen fastholdes som nu – men der er god plads til flere brugere hele året rundt. 
 

Kortet viser de mest markante 
ændringer, der vil ske i løbet 
af de næste 10 til 15 år ved 
Gjerrild Nordstrand.  
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Mågeøen - areal nr. 330 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Mågeøen er navnet på to odder i Løgten Bugt syd for Rønde og Følle by. Statens areal omfatter dog 
også et strandengsareal og et par mindre lodder i baglandet. Det samlede areal er på knap 10 ha. 
 

 
Kort over arealerne ved Mågeøen 

1.2 Geologi og jordbund 
Mågeøen ligger på et undersøisk, lavvandet flak, som stikker ud fra kysten mod syd. 300 meter fra 
Mågeøen er der stadig kun 3,5 meter dybt. Der er to odder: En stor bygget ud fra øst mod sydvest 
og en væsentlig mindre bygget ud fra vest mod øst. Odderne er skabt af det sand, som materiale-
transporten langs kysten bringer med sig i kombination med bølgernes afbøjning omkring flakket. 
De to odder er ved at udvikle sig til et tosidigt opbygget vinkelforland. I læ af odderne findes en la-
gune, der kan afsnøres til en strandsø, hvis odderne vokser sammen. Strandsøen vil da med tiden 
udvikle sig til en strandsump. 
 
1.3 Landskab 
Det lille højtliggende areal oppe på morænebakken består af en firkant med krat på, og hvor den 
østlige side er en parkeringsplads. Området grænser mod nord og vest op til åbne marker, mod øst 
ud til vejen og derefter også marker, og mod syd op til et lille sommerhusområde. Da arealet ligger 
højt i landskaber er der mulighed for udsigt til alle retninger. Og det er muligt at se ud over Kalø 
skovene, Kalø slotsruin og ud over bugten.  
 
På strandengen neden for morænebakken ligger Mågeøen. Arealet består af to dele. En del nord for 
landevejen og en del syd for. Den nordlige del er et trekantet areal, der mod nordvest afgrænses af 
en lille bæk. Mod øst og nord afgrænses arealet af levende hegn og krat. Området fremstår mest 
åbent med en bevoksning parallelt med bækken og to mindre kratområder. Det sydlige og noget la-
vere liggende areal består af en tør del med parkering samt toiletbygning og en strandeng.  
 
Området er vurderet til at have høj landskabelig værdi, men området er vurderet til at være særlig 
sårbart over for tilgroning. 
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Landskabsplanen fortæller, at arealet skal holdes som lysåben natur. 

1.4 Friluftsliv 
Arealet benyttes meget af lokale, ikke blot i badesæsonen, men hele året til bl.a. hundeluftning på 
strandarealet. 

1.5 Natur 
Områdets naturværdier knytter sig især til den meget rige variation i kystnaturtyper, som kan ople-
ves indenfor ganske korte afstande syd for parkeringspladsen: Lavvandet kyst, strandsø med strøm-
render mellem odderne, sandstrand, strandvolde, strandsump og strandeng. Området er meget dy-
namisk, og der sker en stadig forandring af oddernes form samt strandsøens og strandengens til-
stand, hvilket er med til at give en rig og varieret plantevækst. Op mod landevejen findes en slette 
med spredte hvidtjørn og andre buske. Nord for landevejen en kreaturgræsset almindelig græsmark, 
som rummer lidt mose og krat. 
 

Størstedelen af arealerne er paragraf 3 beskyttet natur. 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Fredninger 
Arealerne er omfattet af fredningen for Ugelbølle Hoved. Fredningen sigter mod at sikre områdets 
landskabelige værdier, gode udsigtsforhold over Kalø Vig samt offentlighedens adgang. 
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3. Målsætninger og plan for drift 

3.1 Overordnede målsætninger 
Fastholdelse af et åbent område under henvisning til fredningen samt sikring af offentlighedens ad-
gang til arealerne. 
 

Fra toppen af højen er 
en flot udsigt over 
Løgten Bugt og Kalø 
Vig. 
 

3.2 Landskabsplan 
Krattet på det højtliggende areal skal bevares dog med udsigtskiler fra bænken mod syd (afd. 845). 
For engområdet er målet, at holde arealet åbent med enkelte grupper af træer og buske. Der skal 
stadig være noget bevoksning langs parkeringspladsen og toilettet, så man ikke har oplevelsen af, at 
bilerne parkeres ude på strandengen. 

3.3 Naturpleje 
De kystnære dele har ikke behov for forvaltning og bør fortsat bevares med fri dynamik.  Græsnin-
gen af arealerne nord for landevejen og de højereliggende dele syd for landevejen opretholdes. 
 

Arealerne ved kysten 
er meget besøges ofte 
af badende gæster i 
sommerperioden, 
mens hundeluftere be-
søger arealerne hele 
året. 
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Klokkerholm Skov - areal nr. 503 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Klokkerholm Skov ligger ca. 3 km nordvest for Rønde. Skoven er på alle sider omgivet af markare-
aler.   
 
Arealfordelingen pr. 1. januar 2008 i ha. 
Bøg Eg Ask og ær Andet 

løvtræ 
Picea-
arter 

Ædelgran I alt 

10 6 6 2 2 7 32 
 

 
 

1.2 Geologi og jordbund 
Skoven ligger på østsiden af en lille slugt i det kuperede randmorænelandskab, som Sydøst Isen 
dannede i slutningen af sidste istid. Højdeforskellen er mere end 60 meter fra syd til nord i det lille 
terræn. Jordbunden består af moræneler med et enkelt indslag af morænesand og smeltevandssand. 

1.3 Landskab 
Skoven ligger markant i landskabet omgivet af marker til alle sider. Det er en gammel løvskov, som 
med meget få undtagelser har haft den samme afgrænsning i lang tid. Landskabet i skoven er meget 
spændende på grund af det kuperede terræn. I den nordlige del krydser der en offentlig vej ind gen-
nem skoven, på et sted, hvor skoven er meget smal. Skoven er som element i det ellers åbne land-
brugslandskab meget karaktergivende. 
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1.4 Skoven 
Skoven er domineret af løvtræarterne bøg, eg, ask og ær og dyrkningsforholdene er gode. 

1.5 Friluftsliv 
Klokkerholm Skov er omfattet af ordningen med fri overnatning. Skoven ligger afsides og besøges 
ikke af ret mange gæster. 
Skoven benyttes i Vildtforvaltningsskolens undervisning. 

1.6 Natur 
Af beskyttede naturtyper findes to mindre søer, en gammel, tidligere stævnet ellemose i den nordli-
ge del af skoven og pletvis askevæld på skrånende terræn. På et længere stykke langs skovens vest-
lige side danner Humlebækken skel. 
 

 

Vedbend findes i Klokkerholm Skov. 

 

2 Gældende udpegninger

2.1 Drikkevandsinteresser 
Klokkerholm Skov ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser OSD. Indsatsområdet kal-
des Mørke. Grundvandskortlægningen foretages af Miljøcenter Århus og den efterfølgende indsats-
planlægning står Syddjurs Kommune for.  
 

3 Mål og planer 

3.1 Overordnede målsætninger 
Klokkerholm Skov skal fortsat drives som en lille frodig løvskov med fokus på produktion af kvali-
tetstræ.  



Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland – arealvise beskrivelser side 3 
 

3.2 Landskabsplan 
I Klokkeholm Skov bevares en bøgedo-
mineret løvskov, som giver mulighed for 
at opleve terrænet under træerne. Skovens 
markante afgrænsning bevares i landska-
bet og det ubevoksede areal syd for sko-
ven holdes forsat åbent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landskabsplan  

3.3 Naturnær skovdrift 
Skoven udvikles mod en blandskov af 
Bøg, Ær og Ask. (Skovudviklingstype 
12). Eksisterende nåletræholme kan som 
udgangspunkt konverteres ved selvsåning 
fra omgivende løvtræbevoksninger. Der er 
tale om en frodig skov, hvor strukturvaria-
tion og påbegyndt foryngelse bør være 
sikret allerede, når bevoksningen når en 
alder af omkring 60 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan for naturnær skovdrift  
 

3.4 Naturpleje 
Omdriftsareal mod syd omlægges til vedvarende græs. Ellemosen i nord skal fortsat drives meget 
ekstensivt. Ved skovning og udkørsel tages generelt udstrakt hensyn til vældprægede skovbundspar-
tier og beskyttede vandløb.  
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Ved den sydligste af de to kunstige søer, sikres bedre lys til vandhullet, især fra syd og vest. Den 
nordligste sø er også meget skygget, men her prioriteres foreløbig bevaring af de gamle bøge fra 
1800, som står mod vest. 
 

3.5 Friluftsliv 
Klokkerholm skov giver mulighed for en god skovtur, selv om den ikke er ret stor. Der er god of-
fentlig vejforbindelse med rimelig busdækning i skoletiden. Der er endvidere mulighed for fri telt-
ning i skoven.  
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortet viser de mest markante ændringer, 
der vil ske i løbet af de næste 10 til 15 år i 
Klokkerholm Skov.  
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Elløv Enge - skov nr. 603 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Arealet, der er på godt 27 ha, består næsten udelukkende af græssede engarealer dog med en mindre 
holm af løvtræ.  
 

 

1.2 Geologi og jordbund 
Norddjursland var en ø i stenalderen. Havvand dækkede Kolindsund og dalen med Ryom Å. Syd 
herfor fandtes et ørige, hvor havvand dækkede Elløv Enge og Korup Sø. I det statsejede areal i El-
løv Enge findes saltvandsgytje og saltvandsand. Gytje er betegnelsen for en blanding af organisk og 
mineralske bestanddele, som blev aflejres under stille forhold inderst i fjorden. Siden er havbunden 
og havaflejringerne hævet. Landhævningen på Djursland andrager mellem tre og fem meter siden 
Stenalderen. 

1.3 Landskab 
Elløv Enge er en mindre del af et større engområde i Korup Ådal. Engene består af en mosaik af 
forskellige flader, linjer af hegn og vandløb (Saksvad Bæk og Korup Å), samt punkter med gravede 
vandhuller. Arealet består af eng, flere småvandhuller og en firkantet skovholm i den sydlige del af 
Elløv Enge. Mod syd grænser statens areal op mod landbrugslandet på morænen. Området er drænet 
ud til en stor kanal. 
 
Arealet har karakter af jagtområde, med den firkantede remise og de gravede ”andehuller”. 

1.4 Natur 
Elløv Enge rummer både kulturenge og almindelig græsmarker, som drives med kvæggræsning og 
slæt. Driften har tidligere været intensiv med omlægning og gødskning mm. Området rummer to 
små søer og et antal temporære vandhuller. 
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Engen blev udnyttet til tørveproduktion under krigen. Herefter henlå Ellev engen udyrket til 1970, 
hvor der blev givet et landvindingslån og tilskud til dræning og opdyrkning. Herefter blev der ryd-
det pilekrat, drænet og etableret grøfter og en pumpestation ved kanalen fra Korup. Jorden er ler-
holdig og frugtbar og blev anvendt til kornavl og foderproduktion til kvægbesætningen på Kalø. 
 
Efter 1996 blev arealet ikke længere pløjet, der blev kun dyrket græs til ensilage til kreaturene på 
Kalø. I 1999 ophørte gødskning af engen og der blev indgået en kontrakt med en nabo om afgræs-
ning og høslæt, uden omlægning. Drænsystemer og pumpekanal vedligeholdes fortsat, idet flere 
lodsejere er interessenter i pumpelaget. 
 

Elløv Enge drives med græsning og høslet 

1.5 Friluftsliv 
Området bruges af Vildtforvaltningsskolen til undervisning og demonstration af vildtplejetiltag. 

Gældende udpegninger 
Der er ingen fredninger eller andre udpegninger på dette areal bortset fra paragraf 3 beskyttelsen, 
som fremgår af kort over arealbindinger nedenfor. 

2. Målsætninger og plan for drift 

2.1 Overordnede målsætninger 
Arealet er i sig selv et værdifuldt naturområde og kan indgå i et samlet naturgenopretningsprojekt i 
området. 

2.2 Landskabsplan 
Elløv Enge bevares som en ekstensivt dyrket 
eng, gerne med vedvarende græsning og 
skovholmen som løvskov/græsningsskov. 
Det kan med fordel for landskabsoplevelsen 
indgå i et samlet naturgenopretningsprojekt 
for hele engområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landskabsplanen på kort 
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2.3 Naturpleje 
Drives fortsat ekstensivt med græsning og uden gødskning. Herved forventes en mere naturlig eng-
tilstand gradvis at genopstå. Holmen med kratskov kan indgå i græsningen. 
 
Der er indgået aftale med Vildtforvaltningsskolen (VFS) om anvendelse af arealet til undervis-
ningsbrug. Skolen etablerer for egen regning mindre striber med vildtafgrøder som led i ovennævn-
te aftale, ligesom flere mindre damme på arealet er etableret i samarbejde med VFS. 
 

Elløv Enge er paragraf 3 beskyttet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort med bindinger 
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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 kulturhi-
storisk 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 

Ær 
Andet 
løvtræ 

Picea-
arter 

Ædelgran Andet 
nåletræ 

Ubevok-
set 

I alt 

Hektar 180 59 16 13 41 16 1 473 799 
 
Specifikation af Ubevokset: 
 Ager Eng Slette Krat Strandeng Mose Overdrev Andet I alt 
Hektar 326 28 28 24 34 3 4 27 473 
 
 
 



Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland – arealvise beskrivelser side 2 
 

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 syd-
østlig retning. Set i en større sammenhæng indgår randmorænebakkerne i en såkaldt "glacial land-
skabsserie". Heri indgår Kalø Vig som en lavning, der er eroderet af indlandsis kommende fra syd-
øst. Randmorænebakkerne er opstået, hvor isranden har ligget i samme position i længere tid. Dø-
dislandskab 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 ler-
nedslemning. Kalken er siden istiden opløst og udvasket ned til omkring én meters dybde. Kaløsko-
venes lavbundsarealer blev drænet i 1930'erne. Derefter er tørven sunket sammen på grund af udtør-
ring 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 end-
videre 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 af-
grænset af skovbryn, alléer, fægyde, vildtremisser og levende hegn. Hertil kommer de to skovområ-
der, 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 upå-
virket 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 vedlige-
holdt 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 min-
dre 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 or-
ganiserede 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 p-
plads 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 væ-
ret 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 Ringelmo-
se, til Kaløhalvøens græsningsarea-
ler 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. 
 

http://www.vandognatur.dk/Emner/Naturplaner/Naturomraader/230_kaloeskovene_kaloevig.htm
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I Kaløskovene findes urørt skov udpeget efter Naturskovsstrategien samt paragraf 3 beskyttede na-
turtyper 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, sam-
menhængende 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 kultur-
historiske 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 højrygge-
de agre, 1 lertag, 1 galgebakke og 1 jorddige, samt 12 lokaliteter fra Det kulturhistoriske Centralre-
gister. 
 
1.8 Særlige forhold 
 
Hesthave skov afd. 950a og 952 a og b er forsøgsparceller med formål at undersøge foryngelsesme-
tode. 
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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. Sitkabe-
voksningen 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 solitæ-
re 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 omdrifts-
arealer 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 våd-
områder udvikles mod el og ask. Det langsigtede mål er at opbygge en varieret struktur i bevoks-
ningerne, 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 ska-
be 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 påbe-
gynde foryngelse for at undgå, at de senere hugstindgreb bliver for voldsomme og indebærer pro-
blemer 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 nåle-
træsbevoksninger lukkes i forbindelse med afdrift. Efter afdriften foretages der indplantning af løv-
træ 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 He-
stehave Skov kan grøfterne i Øvre og Nedre Mølledamme samt Langemose forfalde naturligt. I Rin-
gelmose 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. Kaløhalv-
øen og engene ved Føllebund afgræsses fortsat. 
 

3.5 Kulturhistorie 
Ringelmose Skov: Gravhøjenes, dyssernes og stenkredsens tilstand er stort set i orden og oprethol-
des. De to vejvisersten holdes stedse synligt. Tilstanden omkring ”Tobiæ Kilde” opretholdes. Hul-
veje 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 forud-
sætning 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 ud-
lægges 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 Ka-
lø 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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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 Overdrev Slette Andre arealer I alt 
Hektar 75 110 20 459 156 65 884 
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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.  
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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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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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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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