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Baggrundsnotat for Naturnationalpark Mols Bjerge 
 

I december 2020 indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet 

aftale om Natur- og Biodiversitetspakken med blandt andet etablering af yderligere 13 nye 

naturnationalparker ud over de allerede igangsatte naturnationalparker i Fussingø og Gribskov. I april 2021 

blev Tranum, Stråsø og Almindingen udpeget til naturnationalparker af regeringen og aftalepartierne. I 

marts 2022 blev placeringen af de sidste 10 naturnationalparker besluttet, herunder Naturnationalpark 

Mols Bjerge. Ifølge aftalen om naturnationalparker blev det besluttet, at naturnationalparken skal etableres 

med et lavt trådhegn, og at størrelsen på det endelige areal vil være fleksibelt ift. lokale forhold og behov. 

Det endelige areal kan således blive mindre end de planlagte 775 ha. 

Der er nedsat to nationale arbejdsgrupper (en arbejdsgruppe for interessenter og en videnskabelig 

arbejdsgruppe) og en lokal projektgruppe pr. naturnationalpark.  

Dette baggrundsnotat er udarbejdet til brug for den videnskabelige arbejdsgruppe, arbejdsgruppen for 

interessenter og den lokale projektgruppe i forbindelse med etablering af Naturnationalpark Mols Bjerge. 

Formålet med dette baggrundsnotat er at give medlemmerne i de respektive grupper en introduktion til 

områdets nuværende status. 

I tilknytning til dette baggrundsnotat er der udarbejdet en kortfunktion, hvor det er muligt med en større 

detaljeringsgrad at undersøge udbredelse af beskyttede naturtyper, kortlagt Natura 2000 habitatnatur, 

fredede områder, fortidsminder, træartsfordeling, fordeling mellem skov og lysåben natur mv. 

Kortfunktionen tilgås via dette link: 

https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0df64bf0be6a4db7a8abb6692ae82d38&cente

r=598346.0,6231366.0,25832&level=7   

I venstre hjørne finder man dette bogmærke  , hvor man kan skifte mellem de forskellige 

naturnationalparker. Ved siden af finder man denne lagliste  , hvor de forskellige temaer, som er 

beskrevet nærmere i baggrundsnotatet, kan klikkes til og fra. 
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1. Områdebeskrivelse og historie 

1.1 Naturnationalparkens område og historie 
Projektområdet Naturnationalpark Mols Bjerge omfatter ca. 775 ha og er centralt beliggende på Mols. 

Området er en del af et større sammenhængende naturområde med forskellige privatejede arealer, bl.a. 

Molslaboratoriets arealer mod nordøst og private plantager mod nord, øst og vest. En del af 

naturnationalparken grænser op til privatejede landbrugsarealer. Den tilgrænsende landbrugsproduktion er 

i overvejende grad permanente græsarealer, men der findes særligt i den sydlige del, også tilstødende 

landbrugsarealer i omdrift.  

Mols Bjerge er et enestående kuperet landskab, der med sin nærhed til havet giver meget fine 

landskabelige oplevelser. Området rummer, foruden en storslået natur med sjældne arter, mange 

kulturhistoriske værdier. 

Hederne og overdrevene i Mols Bjerge blev primært dannet af middelalderens opdyrkning, ager- og 

husdyrbrug. Nyere studier af knoglefund af blandt andet heste i Mols Bjerge viser dog, at der har været 

store græssende dyr tilstede i Mols Bjerge i flere årtusinder. Egentligt agerbrug blev gradvist opgivet i den 

sene middelalder på nogle arealer, og området overgik til at blive ekstensivt afgræsset - med det resultat, 

at der mange steder i bakkerne findes græssede overdrev og heder med en meget lang græsningshistorie 

og stor artsrigdom. Kombineret med det, efter danske forhold, usædvanligt store, sammenhængende areal 

med lysåben natur giver det området stor naturværdi.  

I 1866 blev Det danske Hedeselskab stiftet, og fra 1881 og fremefter begyndte blandt andre Hedeselskabet 

at tilplante store områder i Mols Bjerge med nåletræsplantager. Inden for de seneste årtier er flere store 

nåletræsplantager på statens arealer dog igen blevet afviklet for at genskabe den lysåben overdrevsnatur. 

Landskabsformerne er herved blevet mere synlige, og arealet af det græssede overdrev er udvidet markant 

for at give plads til den lysåbne natur. 

Sikringen af Mols Bjerge som et større sammenhængende naturareal startede i 1968 med udarbejdelsen af 

en fredningsplan. Senere kom gennemførelsen af fredningen for Mols Bjerge Nord i 1984 og for Mols 

Bjerge Syd i 1994. Landskabsfredningerne har bl.a. betydet, at området stort set ikke indeholder synlige 

tekniske anlæg. 

Landskabet 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. 
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Staten erhvervede de første arealer på Mols i 1971 og har løbende siden 1970’erne foretaget yderligere 

erhvervelser med henblik på at skabe sammenhængende statsejede naturområder. Den hidtil seneste 

erhvervelse skete i 2021. 

 

Kort 1. Naturnationalpark Mols Bjerge. 
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Kort 2. Høje målebordsblade (1842-1899) 

Mols Bjerge er især præget af den højtliggende, ekstensivt udnyttede og stærkt kuperede randmoræne 

med mosaikken af overdrev, naturskov, nåleskov og små landbrugsarealer. Området er næsten uden 

bebyggelse og tekniske 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 skaber et varieret landskab, og fra højdepunkterne, især Trehøje og Agri Bavnehøj, 

er der storslåede udsigter horisonten rundt over kystlandskaberne i Århus Bugt. 
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Kort 3. Nuværende arealanvendelse: løvskov, nåleskov, lysåbne arealer mv. 

 

2. Landskab, jordbund og hydrologiske forhold 

 

2.1 Landskabsdannelse og jordbund 
Det kuperede landskab med markante bakkerygge og store dødishuller i Mols Bjerge blev dannet i 

slutningen af sidste istid. Jordbunden er generelt sandet, udvasket og næringsfattig. Jordens pH-værdi er 

generelt lav. Dog er der flere arealer med en mere kalkrig jordbund, da isen her har blandet kalk fra 

undergrunden op i morænejorden. 

Overfladematerialet i Mols Bjerge området består af sedimenter afsat tæt ved eller i direkte kontakt til 

isranden. Karakteristisk for bakkerne i Mols er de store fritliggende sten og blokke, som er smeltet fri ved 

isranden. Mols Bjerge domineres helt af smeltevandssand med få mindre pletter af moræneler, 

smeltevandsgrus og ferskvandstørv.  

Der findes mange dødishuller i området, hvor nogle ligger enkeltvis og andre på række. Langmosen er fx et 

aflangt dødishul, der nu huser en hængesæk. Endelig findes veludviklede erosionsdale, der fra højlandet 

skærer sig ned mod det omgivende lavland.  
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Kort 4. Højdemodel – højeste punkt i Mols Bjerge er Agri Bavnehøj med 137 m.o.h.  . 

 
2.2 Arealernes hydrologi 

Grundet naturnationalparkens høje beliggenhed og sandede jordbund er der generelt en høj 

infiltrationsevne, hvorfor der sjældent stuves vand i længere tid. 

Dræningsindsatser mv. har historisk været meget begrænsede grundet jordens høje infiltrationsevne, og 

områdets hydrologi er derfor meget tæt på naturlig. 

Der er ikke registreret beskyttede vandløb inden for området, men der findes et antal mindre søer under 

0,5 ha. 

Sydvest for Strandkær mod Fuglsøvej findes et lavereliggende engareal, hvor grundvandet står højere. 

 

2.3 Sammenhæng i landskabet 
Naturnationalparken er placeret i den sydlige del af Djursland og er et af Danmarks mest kuperede og 

varierede landskaber med de store bakkedrag omkring Ebeltoft Vig, Kalø Vig og Begtrup Vig. Landskabet 

fremstår med en udpræget vekselvirkning mellem storbakket landområde og et havområde, der i form af 

brede vige skærer sig ind i landet og giver en lang kystlinje.  
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De 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. 

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. 

 

3. Natur 

3.1 Skoven  
Landbrug blev reelt opgivet i Mols Bjerge i 1800-tallet. Grundet jordens sandede og næringsfattige karakter 
blev jorden til sidst så udpint af landbrugsproduktionen, at jorden blev for ringe at opdyrke. Fra 1880’erne 
og fremefter blev store dele af Mols Bjerge tilplantet typisk med nåletræer. Plantagerne bredte sig i Mols 
Bjerge og slørede efterhånden landskabets konturer, når række efter række af nåletræer indtog bakker og 
dale. 

 
Skovbevoksninger i området har derfor i flere årtier været domineret af nåletræsplantager bestående 
hovedsageligt af rødgran og skovfyr. Størstedelen af disse plantager på statens arealer er dog siden blevet 
fældet for at skabe plads til den lysåbne natur. Rydning af træopvækst på arealerne kom for alvor på 
dagsordenen i perioden 2004-2008 i forbindelse med et stort EU-finansieret projekt under navnet LIFE 
Overdrev. Projektet gav mulighed for at fjerne store dele af plantagerne for derved at genskabe de lysåbne 
naturområder. For at genskabe overdrevene blev der også etableret græsning på arealerne. I perioden 
under og efter LIFE-projektet har afgræsningen primært været foretaget med kreaturer, men også får og 
heste har bidraget til at fastholde et lysåbent landskab i Mols Bjerge. 
 
Udover at rydninger kombineret med græsning og supplerende maskinel slåning har givet mulighed for at 
overdrev og heder er blevet genskabt som levesteder for dyr, planter og svampe karakteristisk for de 
lysåbne naturtyper, har rydningerne samtidig betydet, at landskabet igen fremstår tydeligt for de mange 
besøgende i Mols Bjerge. Vidder, bakker, dale og dybe dødishuller præger i dag den oplevelse man som 
publikum får ved en tur rundt i Mols Bjerge. 
 
Der findes, udover de tidligere nåletræsplantager, dog også en række værdifulde men mindre 
løvtræsbevoksninger, fortrinsvis med eg og bøg. Inden for naturnationalparken er der i forbindelse med 
tidligere naturskovsudpegninger registreret 111 ha naturskov, hvoraf 35 ha er overdrev og skovbevokset 
mose, som derfor er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Resten af skoven, der er registreret som 
naturskov, dvs. hovedparten, er naturlige, selvgroede krat af bl.a. ene og bævreasp samt ældre naturskov 
af eg, bøg og birk, og endelig plantet skov af især nåletræ. Som særlige naturskovsarealer kan nævnes 
Skovbjerg og Langemosen, der tilsyneladende aldrig har været dyrket som agerjord. En del af de gamle 
egebevoksninger er registreret som beskyttede egekrat. 
 

 Tabel 1: Arealmæssige fordeling af træarter og lysåbne arealer 
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Areal i hektar Løvskov Nåleskov 
Lysåben 
natur 

Våde 
naturtyper 

Total 

Naturnationalpark  
Mols Bjerge 

92 43 636 4 775 

 

Som det ses af tabellen ovenfor, udgør skov kun en begrænset del af Naturnationalpark Mols Bjerge.  

På trods af at der gennem det sidste årti er fjernet en del nåletræsplantager i området, så er der fortsat 

mindre skovområder i Mols Bjerge. En række af de mindre løvskovsområder skal jf. fredningskendelsen for 

Mols Bjerge Nord opretholdes som løvskov (se fredningskendelsens §4; afsnit C). Der er tale om skove med 

hjemmehørende træarter såsom eg og skovfyr, men også bøg, bævreasp og birk er til stede.  

 

Kort 5. Urørt skov (Urørt skov, der blev udpeget med Naturskovsstrategien fra 1994 er på kortet markeret som baseline.) 
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3.2 Beskyttet og registreret natur 
Grundet områdets generelt sure og næringsfattige jordbund tilhører overdrevene fortrinsvis 

habitatnaturtypen surt overdrev. Der er dog også islæt af planter, som normalt findes på en mere kalkrig 

jordbund. Forklaringen er, at isen flere steder har blandet kalk fra undergrunden op i morænejorden.  

Flere steder er ph i jordbunden så lav (sur), at vegetationen er overgået til egentlig hede med dominans af 

hedelyng. Denne naturtype har tidligere været mere udbredt, men lyngen er langsomt blevet afløst af 

græsarter. Flere steder er der glidende overgange til lysåbne, græssede egekrat, som er bevaret som 

oprindelig skovnatur på den magre jordbund i bakkerne mellem nåletræsplantagerne. Især større arealer 

med egekrat af stilkeg på Skovbjerg og mellem Strandkær og Femmøller har stor naturværdi, fordi de længe 

har henligget som naturskov.  

Resultatet af jordbund og driftshistorie i Mols Bjerge gør, at arter med ret forskellige krav til jordbund kan 

findes tæt på hinanden. Det giver en udpræget grad af mosaiknatur, hvor udpegede naturtyper ligger 

integreret og afvekslende i det store lysåbne landskab. 

 

 

3.2.1 Natura 2000-udpegninger 

Arealet er en del af Natura 2000-område nr. 227 Mols Bjerge med kystvande, som også er udlagt til 
Habitatområde (H186). Inden for naturnationalparken er der kortlagt habitatnaturtyper i kategorierne 
lysåbne naturtyper og skovnaturtyper jf. Udkast til Natura 2000-plan 2022-27 (se link). 

Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte bestemte arter og/eller naturtyper, der er sjældne, truede 

eller karakteristiske for EU-landene. Disse udgør områdets udpegningsgrundlag. Udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000 området Mols Bjerge med kystvande ses nedenfor. Tabellen indeholder naturtyper og arter, 

der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de 

talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om 

en prioriteret naturtype: 

https://mst.dk/media/235480/n227-natura-2000-plan-2022-27-mols-bjerge.pdf
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De lysåbne naturtyper omfatter følgende: 

Surt overdrev (6230) er den mest udbredte naturtype i Natura 2000-området. Naturtilstanden er god-høj 

på ca. 70 % af det kortlagte areal. Den gode tilstand kan henføres til, at arealerne primært forvaltes i form 

af kreaturgræsning. Strukturerne, såsom tilstedeværelsen af artsrig urtevegetation, store fritliggende sten, 

tilstedeværelsen af dværgbuske, engmyretuer, er derfor gode, og der er fravær af trusler. På ca. 25 % af 

arealet er naturtilstanden moderat og på de sidste 5 % er tilstanden ringe. Årsagerne til en væsentlig andel 

med moderat eller lav tilstand er, at der inden for disse forekomster ikke er fundet partier med veludviklet 

overdrevsvegetation, hvilket bl.a. hænger sammen med, at naturtypen her er kortlagt på tidligere agerjord 

eller nåletræsplantage uden lang og ubrudt overdrevskontinuitet. Der er i varierende grad registreret 

middelhøj til høj tilgroning af græs/urtevegetation og vedplanter. 

Tør hede (4030) findes spredt i området mellem kortlagte arealer af surt overdrev. Naturtilstanden er god 

på stort set hele det kortlagte areal, hvilket skyldes den nuværende hedepleje, som primært er 

kreaturgræsning, men også maskinel rydning af opvækst anvendes efter behov.  

Enekrat (5130) findes spredt i hele området og er ofte blandet i mosaikstruktur med surt overdrev. Godt 

halvdelen af arealet er i god eller høj naturtilstand grundet gode strukturer med lav, lysåben vegetation 

mellem enebuskene. Knap halvdelen af arealerne er i moderat eller ringe tilstand. Det skyldes kraftig 

tilgroning med vedplanter, som ligger et stykke over det optimale for naturtypen. Tilgroning med andre 

vedplanter end enebuskene udgør en trussel mod naturtypen i området. Tilgroning med invasive 

plantearter eller direkte påvirkning af næringsstoffer fra tilstødende marker forekommer, men på et meget 

lavt niveau.  

Kalkoverdrev (6210) findes især på kystskrænter i den sydlige del af området. Godt 40 % er i god eller høj 

naturtilstand. Årsagen er, at der er drift på arealerne og dermed relativt gode strukturer og begrænsede 

trusler. Knap 60 % af arealet er i moderat tilstand grundet fravær af drift, som ligger til grund for stedvis 

tilgroning med vedplanter og invasive arter. Dækningen med middelhøj græs/urtevegetation er også større 

end hvad der optimalt for naturtypen. På kystskrænterne er artsindekserne forringede grundet indslag af 

problemarter. Dette kan hænge sammen med, at en del af arealet er direkte påvirket af næringsstoffer fra 

tilstødende marker.  
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Rigkær (7230) findes på et meget lille areal neden for Strandkær. Naturtilstanden er god grundet drift og 

deraf afledt gode strukturer og fravær af trusler.  

Hængesæk (7140) findes få steder udviklet i dødishuller. Den mest kendte er Langemosen. Omkring 2/3 er i 

god naturtilstand og ca. 1/3 i moderat tilstand. Den moderate tilstand kan skyldes, at arealet præges af 

tilgroning med middelhøj-høj græs/urtevegetation og vedplanter. Fravær af naturpleje er ikke nødvendigvis 

et problem, da der er tale om en tørvemos-domineret hængesæk, som ikke er plejebetinget. Dog kan 

manglende rydning udgøre en trussel.  

 

Kort 6. Udbredelsen af Natura 2000 lysåbne naturtyper. 

 

Skovnaturtyperne omfatter følgende: 

Stilkege-krat (9190) forekommer spredt flere steder bl.a. på litorina-skrænten sydøst for Strandkær-

gårdene. Der er registreret 1-5 store træer pr. ha på knap 2/3 af arealet og 6-10 træer pr. ha på ca. 1/10 af 

arealet. Der er registreret 1-5 stk. stående dødt ved pr. ha på godt halvdelen af arealet og 6-10 stk. stående 

dødt ved pr. ha på ca. 1/4 af arealet. Endelig er der registreret 1-5 stk. liggende dødt ved pr. ha på godt 1/3 

af arealet og 6-10 stk. liggende dødt ved pr. ha på godt 1/3.  

I elle- og askeskov (91E0) er der registreret 1-5 store træer pr. ha på 15 % af arealet, mens der er <1 stort 

træ/ha på langt hovedparten. Der er registreret 1-5 stk. stående dødt ved pr. ha på knap halvdelen af 

arealet og <1 stk/ha på den anden halvdel, mens der er registreret 1-5 stk. liggende dødt ved pr. ha på 60 % 

af arealet og 6-10 stk. liggende dødt ved pr. ha på 40 % af arealet. 
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I bøg på muld (9130) er der registreret 1-5 store træer pr. ha på ca. 25 % af arealet, mens der er <1 stort 

træ/ha på den resterende del. Af stående dødt ved er der registreret 1-5 stk. pr. ha på knap 20 % af arealet, 

af liggende dødt ved er der registreret 1-5 stk. pr. ha på knap 10 % af arealet og 6-10 stk. pr. ha på 15 % af 

arealet, mens der for begge parametres vedkommende er <1 stk./ha på den resterende del. 

I bøg på mor (9110) er der registreret 1-5 store træer pr. ha på 30 % arealet, og over 5 store træer pr. ha. 

på 70 % af arealet. Der er registreret 1-5 stk. stående dødt ved pr. ha på 2/3 af arealet og 6-10 stk. stående 

dødt ved pr. ha på ca. 20 % af arealet. Desuden er der registreret 1-5 stk. liggende dødt ved pr. ha på 85 % 

af arealet og 6-10 stk. liggende dødt ved pr. ha på en lille del af arealet. 

I det lille areal med ege-blandskov (9160) er der registreret 1-5 store træer pr. ha samt 1-5 stk. af både 

stående og liggende dødt ved pr. ha. 

I Natura 2000-området er der kortlagt 30 småsøer med habitatnaturtypen næringsrig sø (3150), hvoraf 

nogle af disse ligger inden for naturnationalparken. De er tilstandsvurderet med hhv. 6 i høj tilstand, 15 i 

god tilstand og 8 i moderat tilstand. Søerne i høj og god tilstand er generelt præget af en artsrig 

undervandsvegetation, næringsfattige forhold med en lav forekomst af trådalger samt en lav påvirkning fra 

jordbrugsdrift.  

 

 

Kort 7. Udbredelsen af Natura 2000 skovnaturtyper. 
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3.2.2 §25 – naturmæssigt særlig værdifuld skov 

Inden for naturnationalparken er der kortlagt i alt 25 ha som naturmæssigt særlig værdifuld skov (§25 

skov). De registrerede arealer består primært af egekrat og skovfyr (se tabel 2 og kort 8).  

 

Tabel 2 Forekomst af §25 særlig værdifuld skov. 

§25 beskrivelse Areal (ha) 

Registreret egekrat 9,2 

Egekratlignende skov 1,5 

Skovfyr domineret skov med stor strukturel variation 14,3 

Hovedtotal 25,0 

 

 

 

Kort 8. Forekomsten af §25 skov samt beskyttede vandløb. 
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3.2.3 §3-områder 

Store dele af området er registreret som beskyttet natur efter §3 i naturbeskyttelsesloven (NBL). Det er 

især naturtyperne hede og overdrev der dominerer, men der er også ganske få områder, der er registreret 

som mose og søer. Det er særligt for området, at der ikke er beskyttede vandløb. Vand er i det hele taget 

sparsomt i området, men bidrager også til områdets unikke karakter. 

I området er der et par håndfulde mindre søer eller vådområder. Eksempelvis ved den tidligere 

Tremosegård er der to mindre lavninger, som holder vand hele året. Den ene har et åbent vandspejl og den 

anden fremstår mere som en tilgroet mose med tørvemos.  

Udbredelsen af beskyttede naturtyper (§3) ses på kort 9.  

. 

 

 

 

Kort 9. Udbredelsen af beskyttede naturtyper (§3-arealer). 

 

3.3 Øvrige lysåbne arealer 
Ud over de arealer, der enten er registreret som §3-beskyttet under Naturbeskyttelsesloven eller er 

habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, er der en del lysåbne arealer. Disse 

arealer stammer hovedsageligt fra de rydninger af nåletræsplantager, som tidligere er nævnt, og arealerne 
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har mulighed for at udvikle sig hen mod §3-beskyttet overdrev eller hede eller habitatnaturtyper alt efter 

naturforvaltning. 

 
 

3.4 Sammenhæng mellem naturelementerne 
Naturtyperne er vidt udbredte i hele området, og plejeindsatsen har gennem det seneste årti ændret sig fra 

mange mindre folde mod samling af disse folde til færre og større arealer. Dels for at give dyrene mulighed 

for frit at bevæge sig rundt på et større areal med forskellige muligheder for ly, læ og græsning, og dels for 

at sikre en potentiel spredning af plantearter mellem arealer med henholdsvis høj og lav naturværdi.  

 

 

3.5 Truede og sjældne arter 
 

Globalt truede arter 

Generelt for Mols Bjerge er, at der er flere gode indikatorarter på en lang overdrevskontinuitet uden 

forstyrrelser i form af intensiv landbrugs- og/eller skovbrugsproduktion. Blandt overdrevsarterne er 

svampegruppen vokshatte. Vokshatte ses oftest på overdrev, der aldrig eller kun for lang tid siden har 

været omlagt til intensiv landbrugsproduktion. Ud over de to, der er nævnt som globalt truede arter i bilag 

7; Grøngul vokshat og Jensens vokshat, er der også en række andre vokshatte på overdrevene i området. Jo 

flere forskellige arter af vokshatte et område, jo ældre er overdrevene og des større er naturværdien i 

området.  

 

Arter på habitatdirektivets bilag II eller IV, samt fugle på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 

I alt er der registreret 16 arter i Mols Bjerge, som enten er listet og beskyttet jf. habitatdirektivets bilag 2, 4 

eller 5. Dertil kommer 6 fuglearter listet på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Det gælder i overvejende 

grad arter som er knyttet til de lysåbne og sandede jorde, der er i Mols Bjerge.  

Markfirbenet er karakteristisk for naturtyperne i Mols Bjerge og udbredt i området. Den er krævende i 

forhold til levesteder, idet den både har brug for åbne steder, hvor den kan suge sol til sig, og tæt lav 

bevoksning, hvor den hurtigt kan søge skjul for rovdyr. Markfirben lægger - i modsætning til dens nære 

slægtning almindelig firben – æg, som kræver høj varme for en hurtig og effektiv udvikling. Markfirben 

søger derfor efter tørre og sandede områder, der fuldt soleksponerede i peroden fra april til september. I 

Mols Bjerge findes sådanne pletter utallige steder på overdrevene. Pletterne er oftest skabt af store 

græssende dyr, som har skrabet hul i græslaget for, at komme ned til sandet, og dermed få mulighed for at 

udføre pelspleje. 

I samme område finder man også én af de beskyttede fugle, rødrygget tornskade. Den rødryggede 

tornskade lever næsten kun af større insekter. Dem er der heldigvis rigtig mange af i Mols Bjerge. Her er 

både græshopper, biller og sommerfugle (både dag- og natsommerfugle), flere af dem er sjældne i 

Danmark, men altså ikke i Mols Bjerge. Den rødryggede tornskades krav til levested er varme og masser af 

føde, hvilket gør de vidt udbredte overdrev med spredte buske og masser af blomstrende planter i Mols 

Bjerge til det oplagte levested, hvor der er flere par af arten. 
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Den komplette liste over EU listede bilagsarter registreret i Mols Bjerge kan findes i nedenstående Kap. 7 

Bilag i tabel 2. 

 

Arter der er truet ifølge den danske rødliste 2010 og som ikke er nævnt i ovenstående kategorier 

Af rødlistede arter i Naturnationalpark Mols Bjerge kan nævnes en række insektarter med charmerende 

navne, såsom lille hårmøgbille, stor møggraver og stor gødningsrovflue. Som navnene antyder så er disse 

dyr tilknyttet områder med rigeligt møg fra store græssende dyr – eksempelvis kokasser. Et fællestræk for 

disse arter er, at de lever i, på eller omkring ekskrementer. Lige netop i Mols Bjerge har der i lang tid været 

adgang til disse for insekterne afgørende næringskilder og levesteder.  

Kokasserne er ikke blot vigtige for de arter der direkte lever af ekskrementerne, men også for en lang 

række andre arter, der lever af arter knyttet gødningsbunkerne. Hele nedbrydningskæden af dyr, planter og 

svampe tilknyttet ekskrementer er afgørende for disse og andre sjældne arters tilstedeværelse i 

Naturnationalpark Mols Bjerge. 

 

4. Kulturmiljø 

Kulturhistorien i området lader sig let aflæse gennem de mange fortidsminder, tydelige dyrkningsspor samt 

skovrejsning fra ”moderne tid”. 
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Kort 6. Beskyttede kulturhistoriske spor. 

 

I Mols Bjerge er registreret 33 gravhøje, som sandsynligvis overvejende er fra bronzealderen, hvoraf 

Trehøje er et markant og særdeles velbesøgt udflugtsmål. Herudover findes store arealer med højryggede 

agre. 

Området er rigt på kulturspor fra stenalder til i dag. I oversigtsform ser det således ud: 

• Stenalder: køkkenmøddinger langs havskrænten samt en enkelt dyssetomt i bjergene. 

• Bronzealder: mange gravhøje, særlig samling ved Trehøje. 

• Jernalder: boplads ved Toggerbo og Sølballegård 

• Middelalder: højryggede agre – især stort areal omkring Trehøje. Desuden findes den stensatte 

helligkilde kaldet ”Helligkilden”. 

• Gamle gårde fra ca. 1800 og frem – Bogensholm, Strandkær, Tremossegård, Tørvehuset, 

Toggerbogård 

• Mindre samlinger af gårde fra middelalder og senere – Toggerbo, Strandkær, Bogens 
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5. Friluftsliv 

 

Kort 7. Friluftsfaciliteter og ruter i naturnationalparken 

Mols Bjerge er sammen med Kalø Slotsruin Naturstyrelsens mest besøgte områder på Djursland. Der er 

mulighed for mange forskellige aktiviteter i området. Hovedbenyttelsen er vandring, der primært sker på 

de mange veletablerede afmærkede vandreruter i området. Derudover er der flere muligheder for at 

bevæge sig rundt via veje, stier samt uden for stierne. Der er også gode muligheder for ridning, cykling og 

løbeture.  

De afmærkede vandreruter i området rummer både et par kvalitetsvandreruter og en fjernvandrerute, hvor 

begge er certificeret efter bestemte krav og normer.  

Der er etableret større ankomst- og velfærdsfaciliteter for besøgende ved henholdsvis Øvre Strandkær, som 

er nabo til Molslaboratoriet, og ved Agri Bavnehøj tæt på landsbyen Agri. 

Ved Øvre Strandkær er der foruden p-plads, toiletter og madpakkerum indrettet en mindre udstilling, som 

viser en del af områdets natur, kultur og geologi. 

Ved Agri Bavnehøj er der en stor p-plads, toiletter samt et mindre overdækket madpakkerum.  

Grundet fredningen er det ikke tilladt at overnatte i området. Der er dog dispenseret til indretningen af en 

primitiv overnatningsplads ved den tidligere Tremosegård.  
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I området er der etableret et udbredt ridestinetværk, hvor stierne er placeret uden for folde med 

græssende dyr. I forbindelse med dette netværk er der også etableret to hestetrailerpladser ved 

henholdsvis Agri Bavnehøj og i nærheden af Øvre Strandkær. 

Den nationale cykelrute Østkystruten passerer nordkanten af naturnationalparken. 

Der er etableret en afmærket cykelsti gennem området fra Agri til Fuglsø. Denne sti har forbindelse til et 

større cykelstinetværk i Syddjurs Kommune. Stierne er velafmærkede med angivelse af både næste 

destination og afstand.  

Landskabet indbyder med store højdeforskelle til kørsel med terrængående cykler. Dette er dog henvist til 

at foregå på etablerede veje og stier i området. Stier udlagt i fredningen giver adgang for såvel gående som 

cyklende.  

De eksisterende friluftsfaciliteter ses af kort 10. Offentligheden færdes mest i nærheden af faciliteterne, på 

de afmærkede ruter samt vej og stier. Der foregår orienteringsløb, motionsløb mv. 

Vejene er i højsæsoner meget belastet af biltrafik på områdets offentlige veje og private fællesvej, hvilket 
kan give både støvgener og udfordringer for gående og cyklende i området. 
 
Tabel 4. Godkendte aktiviteter i perioden 2012 til 2021. 
 

Aktivitetstype 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt 

Dagorienteringsløb 2 6 8 15 16 8 15 6 2 12 90 

Hundetræning            

Motionsløb  2 5 5 5 13 6 10 3    7   9 65 

MTB/cykling (konkurrence)  1            1 

Natorienteringsløb  1       1 2    5 1    2   1 13 

Ridning 1 7 3   11   5 4   5 3    3   2 44 

Skovtur  5 9 5   6   4   1 4 4 92 130 

Øvrige   2 1    8  9 9 17  7 53 

I alt 9 24 25 36 41 32 45 26 35 123 396 

 

 

6. Øvrige plan- og beskyttelsesmæssige forhold 

6.1 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner 
 

Nedenfor oplistes de kommunale udpegninger og planer, der findes inden for naturnationalparkens 

afgrænsning jvf. Syddjurs kommunes Kommuneplan 2020.  

 Ifølge Grønt Danmarkskort – som alle kommuner gennem deres kommuneplaner bidrager til - er 

naturnationalparken, samt en stor del af det omkringliggende område, udlagt med særlige 
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naturbeskyttelsesinteresser, og området er udpeget som et område med økologiske forbindelser. 

Skovrejsning er uønsket i det meste af området.  

 Dele af Mols Bjerge udlagt som et område med kulturhistorisk bevaringsværdi og værdifuldt 

kulturmiljø.  

Hele naturnationalparkområdet er udlagt som bevaringsværdigt landskab samt historisk landskab. Der er 

endvidere lagt vægt på områdets specifikke geologiske bevaringsværdier.  

Naturnationalpark Mols Bjerge er med en afgrænsning på ca. 775 ha kun en begrænset del af den større 

National Park Mols Bjerge, som dækker i alt 18.000 ha. Nationalpark Mols Bjerge har jævnfør Lov om 

nationalparker udarbejdet en nationalpark plan. Den gældende plan dækker perioden 2018-2024. I planen 

er de sigtelinjer, som Nationalpark Mols Bjerge arbejder efter, præciseret. Det drejer sig om en række 

forhold herunder natur, geologi, friluftsliv, erhvervsliv, formidling, undervisning og forskning med mere. 

Nationalparkplanen har blandt andet fokus på at sikre sammenhæng i indsatser på tværs af interessenter til 

gavn for Nationalpark Mols Bjerges overordnede visioner.  

Ud over de formelle kommunale, regionale og statslige rammeplaner for den fysiske planlægning, så har 

Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune udarbejdet 

et forslag til en fysisk-strategisk udviklingsplan. Udviklingsplanen vil fungere som inspiration for både 

Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge og andre aktører som et konkret bidrag og inspiration for 

den fremtidige udvikling af balancerne mellem naturbeskyttelse og outdoor-oplevelser. I planen peges 

blandt andet på en fremtidig zonering og anvendelse af området i og omkring naturnationalparkens 

afgrænsning. Planen foreslår bl.a. reduceret biltrafik på vejene i området og nogle større ankomstpunkter 

omkring Naturstyrelsens arealer.  

 

 

6.2 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 i området samt 

offentlighedens adgang.  

Her findes ingen vildtreservater. 
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Kort 8. Fredninger 

6.3 Drikkevandsinteresser 
De nordlige og de sydlige dele af Mols-komplekset ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser. En 

del af området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. 

6.4 Råstofplaner 
Der er ikke planlagt for råstoffer inden for området. 

 

6.5 Naturskovsstrategien 
I 1994 blev der jf. Naturskovsstrategien udlagt skov inden for området jævnfør kort 5 (se ovenstående).  

 

6.6 Andre udpegninger eller planer 
Vandområdeplan for Vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn, og dækker planperioden 2015 –2021. Næste 

generation af vandområdeplaner for perioden 2022-2027 er i offentlig høring frem til den 22. juni 

2022. Vandområdeplanen indeholder oplysninger om påvirkningerne af vandområderne, beskrivelse af 

overvågningen af vandområderne, vurderinger af tilstanden i vandområderne, de miljømål, der gælder 

for det enkelte område, samt et resumé af de indsatser, der gennemføres med henblik på at opfylde 

de fastlagte mål.  
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7. Bilag 

I de følgende artstabeller er data er knyttet til et PhD studie fra 2018 som anvender data fra 1991-2015 og 

er er baseret på Rødliste 2010 og global rødliste 2016. Bemærk at listerne derfor kan indeholde arter, 

der ikke længere vurderes som truet ift. Rødliste 2019, og at der omvendt kan mangle arter, der 

har ændret status til truet jf. Rødliste 2019, samt arter der først er registreret efter 2015 i 

områderne*. 

Tabel 1. Liste med områdets* globalt truede arter. 

Artens navn Artsgruppe Økologiske behov Antal statsskove med arten 

Grøngul vokshat Svampe Lysåbent, næringsfattigt 4 

Jensens vokshat Svampe Lysåbent, næringsfattigt 7 
 

Tabel 2. Liste med områdets* arter på habitatdirektivets bilag 2, 4 eller 5, samt fugle på fuglebeskyttelses-

direktivets bilag 1 

Artens navn artsgruppe Økologiske behov Antal statsskove med arten 

Almindelig hvidmos Mos Uforstyrret morbund 42 

Almindelig tørvemos Mos Våd mose 60 

Askegrå rensdyrlav Lav Ren fugtig luft 15 

Brodspids-tørvemos Mos Våd mose 49 

Butsnudet frø Padder Lavt klart ynglevand fri for fisk 187 

Grøn frø Padder Ret rene vandhuller og småsøer. 120 

Gulhvid rensdyrlav Lav Lysåbent, næringsfattigt. 20 

Hedelærke Fugle Insektrig tør lysning m. spredte træer 105 

Hede-rensdyrlav Lav Ren fugtig luft 65 

Hvepsevåge Fugle Skov i mix med lysninger 94 

Langøret flagermus Pattedyr Insektrig skov-lysåben mix, huler 8 

Lille fluesnapper Fugle Gammel løvskov 35 

Markfirben Reptile Solåben sandjord til æglægning 124 

Natravn Fugle Insektrig tør lysning m. spredte træer 87 

Pjusket tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 24 

Rødrygget tornskade Fugle Insektrig lysning m. kvas / buske 201 

Sod-tørvemos Mos Vådt, lyst, næringsfattigt 21 

Sortspætte Fugle Dødt ved og gl. bøg, fyr, gran, asp mv.  113 

Spidssnudet frø Padder Lavt klart ynglevand fri for fisk 179 

Stor vandsalamander Padder Rent klart ynglevand fri for fisk 142 

Troldflagermus Pattedyr Insektrig skov-lysåben mix, huler 19 

Vinbjergsnegl Snegl Frodig halvfugtig vegetation 101 
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Tabel 3. Liste med områdets* dansk truede arter, som ikke også er globalt eller EU-truede. Bemærk at 

listen er baseret på Rødliste 2010. 

Artens navn Artsgruppe Økologiske behov Antal statsskove med 
arten 

Almindelig bogstavlav Lav Ren fugtig luft.  2 

Almindelig kantskivelav Lav Ren fugtig luft 16 

Argusblåfugl Dagsommerfugl
e 

Lysåbent, næringsfattigt, lyng 75 

Azurbille Biller Gl nåleskov med dødt ved 6 

Bleg rødblad Svampe (tom) 1 

Bronze-parasolhat Svampe Gammel løvskov 2 

Brun bjørnesvirreflue Svirrefluer Lysåbent, næringsfattigt 24 

Brun skjoldlav Lav Lysåbent, næringsfattigt 5 

Brungul rødblad Svampe Sumpskov, overdrev 5 

Bøgeskovspinder Andre 
sommerfugle 

Gl bøgeskov 4 

Det hvide w Dagsommerfugl
e 

Lysåbne elmetræer 97 

Engblåfugl Dagsommerfugl
e 

Høslætagtig drift, blomsterrigt 56 

Entoloma anatinum (en art 
svamp) 

Svampe (tom) 3 

Entoloma caesiocinctum (en art 
svamp) 

Svampe Lysåbent, næringsfattigt 5 

Entoloma turci (en art svamp) Svampe Lysåbent, næringsfattigt 6 

Femplettet køllesværmer Køllesværmere Lysåbent, næringsfattigt 59 

Finskællet parasolhat Svampe Gammel løvskov 7 

Gele-skivelav Lav Ren fugtig luft.  2 

Glat navlelav Lav Lysåbent, næringsfattigt 5 

Gråblå rødblad Svampe Lysåbent, næringsfattigt 14 

Gråbrun vokshat Svampe Lysåbent, næringsfattigt 19 

Gråbåndet bredpande Dagsommerfugl
e 

Lysåbent, næringsfattigt 44 

Grågrøn bægerlav Lav Ren fugtig luft.  26 

Guldhale Dagsommerfugl
e 

Solåbne slåen / mirabel + 
blomster 

54 

Gulfodet vokshat Svampe Lysåbent, næringsfattigt 13 

Gulgrå køllesvamp Svampe Kalkrig / lerbund 7 

Hare Pattedyr Mix af div biotoper nær 
hinanden 

321 

Hedeoldenborre Biller (tom) 1 

Kantet kohvede Karplanter Lysåbent, næringsfattigt 4 

Kejserkåbe Dagsommerfugl
e 

Blomsterrigt eng-skov-mix 
med violer 

132 

Klippe-porina Svampe Lysåbent, næringsfattigt 7 
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Klitperlemorsommerfugl Dagsommerfugl
e 

Lysåbent, næringsfattigt 65 

Kløver-køllesværmer Køllesværmere Høslætagtig drift, blomsterrigt 17 

Knudret skållav Lav Sten eller klipper at vokse på 7 

Kommabredpande Dagsommerfugl
e 

Lysåbent, næringsfattigt 48 

Kromgul vokshat Svampe Sumpskov, overdrev 13 

Kvist-kantskivelav Lav Ren fugtig luft 13 

Kæruld-græsugle Andre 
sommerfugle 

Lysåbent, næringsfattigt, vådt 8 

Lakrød bægerlav Lav Ren fugtig luft.  50 

Liden bredskivelav Lav (tom) 1 

Liden skæglav Lav Ren fugtig luft.  10 

Lille hårmøgbille Biller (tom) 1 

Lille lynggræshoppe Græshoppe (tom) 1 

Mariehøneedderkop Edderkop Lysåbent, næringsfattigt 18 

Markperlemorsommerfugl Dagsommerfugl
e 

Lysåbent, næringsfattigt 72 

Mel-rødblad Svampe Lysåbent, næringsfattigt 9 

Messing-skållav Lav Lysåbent, næringsfattigt 10 

Metal-skivelav Lav (tom) 1 

Metalvinge Køllesværmere Lysåbent, næringsfattigt 96 

Moseperlemorsommerfugl Dagsommerfugl
e 

Højmose 34 

Mycena clavata (en art svamp) Svampe Kalkrig / lerbund m. dødt 
nåletræ 

11 

Mørk kantskivelav Lav (tom) 2 

Mørkøjet rødblad Svampe Lysåbent, næringsfattigt 7 

Navle-stjernebold Svampe Lysåbent, næringsfattigt 6 

Okkergul pletvinge Dagsommerfugl
e 

Lysåbent, næringsfattigt 129 

Overdrevsskarnbasse Biller Lysåbent, næringsfattigt 4 

Pimpinellekøllesværmer Køllesværmere Lysåbent, næringsfattigt 16 

Pirol Fugle Gammel løvskov 43 

Purpur-champignon Svampe Urørt skovjordbund i løvskov 
og krat 

14 

Ramaria suecica (en art svamp) Svampe Gl krat på overdrev med 
nåletræer 

6 

Ringspinder Andre 
sommerfugle 

Lysåbent, næringsfattigt 26 

Rod-gråblad Svampe Næringsfattig skovbund, især 
nål 

4 

Rodstreg-øreugle Andre 
sommerfugle 

Lysåbent, næringsfattigt 10 

Rosenrød vokshat Svampe (tom) 1 

Rudret skivelav Lav Lysåbent, næringsfattigt 17 
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Rødbrun ordenugle Andre 
sommerfugle 

Lysåbent, næringsfattigt 4 

Rødmende vokshat Svampe Lysåbent, næringsfattigt 6 

Røggrå køllesvamp Svampe Lysåbent, næringsfattigt 5 

Skarlagen-vokshat Svampe Lysåbent, næringsfattigt 20 

Smalrandet humlebisværmer Andre 
sommerfugle 

Lysåbent, næringsfattigt 26 

Småknoppet skållav Lav Lysåbent, næringsfattigt 8 

Snyltende posesvamp Svampe Tåge-tragthat at snylte på 10 

Soral-bredskivelav Lav Lysåbent, næringsfattigt 9 

Spættet bredpande Dagsommerfugl
e 

Lysåbent, næringsfattigt 85 

Stengærde-kantskivelav Lav Lysåbent, næringsfattigt 17 

Stor gødningsrovflue Rovfluer mv Lysåbent, næringsfattigt, 
græsning 

11 

Stor malakitbille Biller Lysåbent, næringsfattigt 2 

Stor møggraver Biller (tom) 4 

Strågul køllesvamp Svampe Kalkrig / lerbund 6 

Trævlet vokshat Svampe Lysåbent, næringsfattigt 7 

Tæge-vokshat Svampe Lysåbent, næringsfattigt 10 

Vendehals Fugle Myrer på åbne steder, 
redehuller 

59 

Violetgrå rødblad Svampe (tom) 2 

Violetrandet ildfugl Dagsommerfugl
e 

Lysåbent, næringsfattigt 87 

 

*I fjerde kolonne skal antal statsskove med arten forstås som, hvor mange af Naturstyrelsens 976 

delarealer (både skov og lysåbne) arten er kendt fra i perioden 1991-2015. Da der er en usikkerhed 

forbundet med præcision i artsdata, er det ikke muligt at stedfæste og henføre alle arter præcist til de 

udpegede arealer. Listen indeholder derfor arter, der er fundet på Naturstyrelsens arealer i området såvel 

udenfor som inden for udpegningen. 

 

 

 

 


