Skov 225 – Ajstrup Strand
Afd. 130abcd, 131abcde, 132abcd
§ 3-beskyttet overdrev, mose, fersk eng og strandeng. De skovbevoksede dele er
udlagt som naturskov med stævning og/eller græsning. En del af området indgår i
habitatområde nr. 14; her forekommer habitatnaturtyperne 91E0 (elle- og askeskov på
fugtig bund) og 1330 (strandeng).
Ditriktets areal ved Ajstrup Strand udgør en del af et større, sammenhængende
naturområde og deles i to af den nordvest-sydøstgående stenalderhavskrænt, som på
grund af landhævningen ligger ca. 500 meter fra den nuværende kystlinie. Hele
distriktets areal er kvæggræsset og ovenfor skrænten ligger et tørt overdrev, hvis
sydlige del er gammelt, mens den nordlige hoveddel har været dyrket til omkring 19?
Her findes desuden græsningsskov med rødel, dunbirk og ask på både tør og fugtig
bund samt en ældre tørvegravssø. Selve skrænten er bevokset med gamle bøg og eg
og er stærkt præget af erosion fra kvægets færdsel. Midt på skrænten findes et
vældområde og langs skræntfoden er der kalkrig muldbund med blå anemoner. Den
hævede havbund nedenfor skrænten rummer en mosaik af småskove, ferske enge
(desværre med præg af tidligere gødskning) og yderst langs fjorden en smal bræmme
af strandeng i naturtilstand med små loer og saltpander. Der er hegnet tæt langs
vandkanten og lige uden for hegnet vokser den invasive vadegræs.
Skoven står på fugtig/våd, ofte vældpræget bund og domineres af el og ask, men
rummer i øvrigt en rig variation af hjemmehørende træer og buske. Mange træer viser
tegn på tidligere stævning herunder efterstævning, således at flertallet er
enkeltstammede. Skoven har været urørt længe og bunden er overvejende mørk og ret
præget af kvægtramp.

Karsporeplanter
Fjerbregne
Mangeløv, Bredbladet
Padderok, DyndEnkimbladede
Andemad, Liden
Annelgræs, Strand- **
Bunke, MoseFløjlsgræs
Harril **
Hvene, KrybKamgræs
Kogleaks, Strand- **
Konval, Stor
Kvik, Hybrid- **
Rapgræs, Alm.
Rapgræs, EngRævehale, Knæbøjet
Siv, LyseStar, Akselblomstret
Star, SkovSvingel, RødTagrør **
Vadegræs **

Tokimbladede
Anemone, Blå
Asters, Strand- **
Bellis
Bingelurt
Borst, HøstBrunelle, Alm.
Dueurt, Lodden
Fladstjerne, Stor
Forglemmigej, EngFuglegræs, Alm.
Galtetand, SkovHøgeurt, Håret *
Hønsetarm, Alm. *
Jordbær, SkovKabbeleje, EngKløver, HvidKorsknap
Kvan, Strand- **
Malurt, Strand- **
Mjødurt, Alm.
Mynte, VandMælkebøtte sp.
Nellikerod, EngNælde, Stor

Potentil, Gåse- **
Ranunkel, Bidende
Ranunkel, Knold- *
Ranunkel, KærRanunkel, Lav
Rødknæ *
Røllike, Alm. *
Sandkryb **
Sanikel
Skovsyre
Skræppe, Kruset **
Skræppe, SkovSteffensurt, Dunet
Storkenæb, Stinkende
Strandgåsefod **
Sværtevæld
Tidsel, AgerTidsel, HorseVandkarse
Vandnavle
Vejbred, Lancet- *
Vejbred, Strand- **
Viol, EngViol, Skov-/KratÆrenpris, Tykbladet

Træer og buske
Ask
Benved
Birk, DunBirk, Vorte- *
Brombær
Bævreasp
Bøg
Eg, StilkEl, RødElm, SkovEne *
Gedeblad, Alm.
Hassel
Hindbær
Hvidtjørn, Alm.
Hvidtjørn, Engriflet *
Hyld, Alm.
Hæg, Alm.
Kvalkved
Mirabel *
Pil, Femhannet
Pil, GråRose, Rynket *
Rose, Æble- *
Røn, Alm.
Slåen
Vedbend
Æble, Vild

Floraliste for distriktets arealer ved Ajstrup Strand. Arter mærket med * er kun fundet på overdrevet ovenfor
den gamle kystskrænt. Arter mærket med ** vokser kun i den smalle, saltvandspåvirkede bræmme langs
fjorden. SNS 05.10.2006.

Naturværdi: 1 Plejebehov: 1
Målsætning: Den efter naturskovsstrategien foreskrevne stævningsdrift af elle/askemoserne igangsættes. Der udarbejdes en særlig plan herfor, som fastlægger
størrelse og antal af stævnede parceller. Der sikres bevaring af diversiteten af træer
og buske, særlige enkelttræer og spættetræer mm.
Området sommergræsses fortsat med kvæg, men i to fenner hhv. ovenfor og nedenfor
skrænten, så erosion af denne begrænses (til en fægang i sydøst), og så græsning af de
våde partier nedenfor skrænten kan begrænses til relativt tørre perioder. Hegnet langs
stranden fjernes for at undersøge, om græsning i vandkanten giver effekt på
vadegræs.
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