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Åmosen og Tissø - indgangen til oldtidens natur

1    Sæt bilen ved parkeringsplad-
sen ved  Maglemosevej og gå 
en tur ned i Kongesmosen.
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Nationalparker i Danmark

Danmarks Naturfredningsforenings 
forslag til 14 nationalparker. 
Hjørnestenene i en sammen-
 hængende natur.

Ta’ hæ
ftet m

ed på tur

Masser af 

spæ
ndende turforslag
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14 nationalparker 

– i sammenhæng med naturen i det øvrige Danmark

Danmarks Naturfredningsforening har en vision for Dan-
marks natur. En vision, hvor store naturområder er bundet 
sammen af ådale, skove, heder, overdrev og naturprægede 
kystlandskaber. Nationalparker skal være hjørnestenene i et 
sammenhængende grønt netværk, der forbinder alle Dan-
marks smukke og varierede naturområder på land og i vores 
lavvandede marine områder. På den måde vil naturen udvikle 
sig fra små isolerede øer i kulturlandskabet til sammen-
hængende naturlandskaber, hvor dyr og planter kan leve og 
brede sig frit. Det vil styrke den biologiske mangfoldighed og 
vende den negative udvikling, vores natur har gennemgået. 
Udpegningen af nationalparker er et første skridt i retning af 
den tiltrængte og storstilede naturgenopretning, som blev 
anbefalet af Wilhjelmudvalget i 2001. 

Nationalparker vil forbedre befolkningens muligheder for at 
opleve naturen, og de vil synliggøre naturværdierne, så vi 
alle får større lyst til at passe på dem. Danmarks Naturfred-
ningsforening har valgt at præsentere 14 områder, der alle 
har kvaliteter til at blive nationalpark. Nogle vil kunne blive 
nationalpark her og nu, andre skal først hjælpes på vej med 
naturgenopretning. Der er dels de syv nationalpark-pilotpro-
jekter, Miljøministeren har udpeget, og dertil syv kandidater, 
Danmarks Naturfredningsforening har foreslået. Flere af 
Danmarks Naturfredningsforenings kandidater har været 
undersøgelsesområder i den nu overståede pilotprojektfase. 

Riv hæftet ud og tag det med på tur. I hæftet kan du læse 
om de særlige kvaliteter områderne har, og hvad der hver 
især gør dem enestående. Du kan også læse Danmarks 
Naturfredningsforenings forslag til naturforbedringer. Sidst 
men ikke mindst giver vi et bud på, hvordan du kan opleve en 
lille bid af hvert område.

Ella Maria Bisschop-Larsen 
Præsident i Danmarks Natur-
fredningsforening
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Møns Klint 
- nationalklenodie nummer 1 

Rig skov. Kalkundergrunden afspejles i bøgetræ-
ernes lysegrønne blade. Selv den ikke-fl orakyndi-
ge forbløffes over artsrigdommen i skovbunden.
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Bjergvandring på Møn
1

2
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Turforslag
Bjergvandring på Møn

Fo
to

: L
ar

s 
G

ej
l

  www.dn.dk  ·  Natur  og  Mi l jø  ·  n r.  3  ·  2006  

TurforslagTurforslagTurforslag

Fo
to

: K
ri

st
ia

n 
Ø

rs
te

d
 P

ed
er

se
n

K
o

rt
: K

o
rt

- 
o

g
 M

a
tr

ik
e

ls
ty

re
ls

e
n

Oplev kontrasten fra et velfriseret park-
landskab i Liselund til ægte natur på 
skrænterne, der er overladt til egen fri 
dynamik. Nedstigningen gennem Djævle-
kløften fører til Østersøen. Her er naturen 
levende, så udvis en vis påpasselighed. 
Måske hænger vandrefalken i luften på 
sine smalle vinger og følger med i trafi k-
ken på stranden. Kyststrækningen sydover 
er stenet og kræver solide støvler. Bliver 
man ikke afskrækket af 10 kilometer, 
fortsætter man til Maglevands Fald forbi 
Dronningestolen, der fremviser et frit 

fald på 128 meter. Her starter en egentlig 
bjergbestigning. Fra toppen kan man i 
klart vejr se vore store naboer mod syd 
og øst. Vælg stien langs klinten nordover. 
Her går man med en fantastisk udsigt over 
Østersøen til den ene side og Klintesko-
ven, der er en pragtfuld naturskov, på den 
anden side. Hvor sko-
ven stopper, træder 
man ud på Jydelejet.

Vendingen er brugt mange gange. For 
med rette er Høje Møn med  klinten, 
Høvblege og Jydelejet et sandt  klenodie.

Med klinten i centrum kan området 
blive en nationalpark af internationalt 
format i både landskabelig, geologisk 
og biologisk henseende. Intet andet 
sted i verden står kridtklinten så hvid 

som her. Møns klint huser mere end 
300 af Danmarks rødlistede arter, og 
det gælder både gøgeurter, fugle og 
insekter. For eksempel den kønne og 
sjældne sortplettede blåfugl. De helt 
særlige naturtyper er klinten, bøgeskov 
og overdrev på kalk, strandenge og 
strandoverdrev. Enge og lavvandede 
havområder er vigtige internationale 

raste- og overvintringspladser for 
andefugle og vadefugle. Vandområdet 
nord for den fi ne og lyse naturskov på 
Ulvshale og strandengene på Nyord kan 
synes helt hvidt i perioder, og det skyl-
des hverken sne eller is. Svanen er en 
stor fugl, men der skal mange til for at 
farve et helt kystområde hvidt. Klinten 
på Møn og Ulvshales og Nyords beskyt-
tede kystlandskaber rummer allerede fri 
naturlig dynamik. Havet høvler konstant 
materiale af klinten og transporterer 
det nordover, hvor det afl ejres. Således 
er Nyord og Ulvshale blevet skabt. 

DN’s forslag til 
naturforbedringer :
Naturområderne på Høje Møn, Ulvs-
hale og Nyord skal forbindes, så man 
opnår større sammenhæng mellem 
kerneområderne. Forøg arealer med 
overdrev og etabler græsningsskov 
samt vådområder med 
fri dynamik og na-
turlige vandstands-
forhold i Borre 
Sømose. Det vil 
skabe den øn-
skede naturlige 
sammenhæng.

Sjælden sommerfugl på sjælden plante. 
Sortplettet blåfugl, som her hviler et øjeblik 
på planten esparsette, har sit sidste tilholds-
sted ved Høvblege i udkanten af Klinteskov.

Dramatisk hvid væg. Ingen andre steder står 
kalken så hvid som på Møns klint. Kalken spej-
ler intense farvenuancer i havet afhængigt af 
sollysets skiften.

1    Sæt bilen ved det lille slot 
Liselund og gå gennem Djævlekløften

2    Oplev den store kontrast til de bratte klinter 
her ved Jydelejet. Det er en blød og afrundet dal.

3    Ved Dronningestolen begynder den store 
 opstigning til toppen af klinten.
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TEMA
Nationalparker i Danmark

Stejle klippesider og frodige 
sprækkedale gør Bornholm 
 enestående i dansk naturmæs-
sig sammenhæng. 

Grundfjeldet ligger lige under mulden 
på store dele af Bornholm, og mange 
steder bryder det overfl aden i større 
partier eller titter frem mellem træer 
og lyng. Et dramatisk landskab, der er 
helt unikt for Danmark, og som er med 
til at give øen sit særpræg. Naturen på 
Nordbornholm og i Paradisbakkerne 
er en stor oplevelse på alle årstider 
– særligt de mange sprækkedale, der 
står som kløvet ind i det stenede land-
skab. Døndalen er blandt de smukkeste 
og grønneste. Dansk regnskov tænker 
man umiddelbart. Som med den rigtige 
regnskov er artsrigdommen både stor 

og speciel. De fl orakyndige har talt 
320 forskellige plantearter 

alene i Døndalen og deri-
blandt mange sjældenhe-
der. I bunden af samme 
sprækkedal falder vandet 
pludselig 20 meter ned. 

Brusende vandfald er en 

Bornholmerspecialitet. En anden spe-
cialitet er sammensætningen af arter. 
Den meget sydlige og østlige placering 
efter danske forhold er årsag til et spe-
cielt klima. Blandt andet derfor er der 
mange arter, der enten kun fi ndes på 
Bornholm eller er sjældne andre steder 
i Danmark. Blåvinget ørkengræshoppe 
og bombarderbillen er eksempler på 
det første, og sommerfuglene iris og 
hvid admiral er eksempler på det andet.

DN’s forslag til naturforbedringer:
Det tidligere så åbne bornholmske 
landskab bør hjælpes på vej ved 
rydning, og siden plejes med kreatur-
græsning. Det giver en lys skov og et 
åbent guldalderlandskab. Ved at styrke 
afgræsningen, kan man slippe af med 
de selvsåede og ikke naturligt hjem-
mehørende træer, samt sikre lyngen 
og forbedre de mange fantastiske 
udsigter. 

Turforslag
Gul rute på slotslyngen:
Snør vandrestøvlerne godt til og gå 
ud fra Finnedalshuset i den sydlige 
ende af Slotslyngen. Man fi nder de 
gule afmærkninger på sten, træer og 
pæle, og ruten går rundt på Slotslyn-

gen. Højt oppe går man og kan kigge 
ned på Østersøen. Man hører tydeligt 
de store drøn fra Østersøens svære 
bølger, der med stor kraft banker mod 
sten og massive klipper. Den åbne del 
af slotslyngen er et af de fl otteste kul-
turlandskaber på Bornholm. Det åbne 
præg, der opretholdes ved afgræsning 
og rydning, fremhæver de isskurede 
klipper og den stejle kyst. Halvvejs på 
ruten får man pludselig et fænomenalt 
udkig til slotsruinen Hammershus. Tu-
ren er ikke for de sarte. Utallige sten og 
fremstikkende klippeknolde påkalder 
solidt fodtøj. Ude over havet kan man 
skimte alke, sølvmåger og stormmåger, 
der yngler på de høje og bratte klipper. 
Man er fri for myggestik, men husk at 
undersøge for skovfl åt. 

Nordbornholm og 
Paradisbakkerne
– stenet og særegen natur

1    Parker ved Finnedalshuset og 
 følg de gule afmærkninger.

1

Brusende vandfald. Døndalen er stenet og frodig. 
Inde i dalen høres vandløbets rislen som stem-
ningsmusik til den fortættede naturoplevelse.
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Stejl natur. Der er langt ned til vandet, alligevel er bruset fra bølgernes 
slag mod klippesiderne en dominerende del af lydbilledet. 

Stor edderkop. Grotte edderkoppen er stor som 
en gammeldags fem-krone. Den fi ndes fl ere 
steder på Bornholm, men er nemmest at få øje 
på i de gamle slotsruiner. 
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Velkommen til en af Danmarks 
biologisk set rigeste løvskove.

Naturområdet er rigt på både skov og 
sø, og ligger placeret midt i landets tæt-
test befolkede område. Nationalpark-
forslaget dækker et stort område af høj 
international kvalitet. Gribskov står på 
gruset randmoræne. I nationalparkfor-
slaget indgår både naturskov og sump-
skov, samt klitter, klitplantage og hede. 
På internationalt plan glimrer området 
især ved at rumme fi ne eksempler på 
Danmarks oprindelige naturtype: Den 
tempererede løvskov. Gribskov fl anke-
res mod øst af en af landets største og 
reneste søer Esrum Sø, der åbner op for 
en perlerække af fl otte udsigter. Den er 
en af Europas bedst udforskede søer, og 
den bruges som international referen-
ce. Der fi ndes over 20 forskellige vand-
planter i den klarvandede sø, og i den 
sydlige ende fi ndes en fornem skarvko-
loni med over 500 reder. Gribskov er et 
paradis for alskens fugle og et klassisk 
ynglested for eksempelvis svaleklire. 
Glædeligt er det, at rød glente synes på 
vej ind i området, og ravnen for alvor er 
kommet tilbage. 

DN`s forslag til naturforbedringer: 
Der er gode muligheder for at skabe 
større sammenhængende naturom-
råder, og for at højne kvaliteten af 

naturen blandt andet via korridorer i 
det åbne land langs vandløb og fauna-
passager. Pleje af lysåbne arealer ved 
naturnær afgræsning er meget vigtigt. 
Forøg arealet med urørt skov. Genskab 
Søborg sø ved at udlægge fl ere områder 
med naturlige vandstandsforhold. Såle-
des får man den oprindelige sumpskov 
tilbage. Arealer med nåletræer af uden-
landsk oprindelse bør erstattes med 
naturligt hjemmehørende løvtræer.

Turforslag
Tag med ud i vangen:
Sæt bilen ved det gamle cistercienser-
kloster i Esrum, som nok er et besøg 
værd. Søg derfra mod de store og 

smukke fl ådeege ved Krogdalshuset. 
Nogle af egetræerne blev plantet, efter 
englænderne stjal fl åden i 1807. Ingen 
kunne vide, at træ blev utidssvarende 
som materiale 100 år senere, og nu får 
de imponerende træer lov at blive stå-
ende så længe som muligt. Sæt kursen 
stik syd mod Esrum Sø. Sand Port leder 
ind til de tidligere stutterivange, hvor 
Kongens heste græssede og skabte det 
landskab, vi i dag priser så højt: Det 
åbne og lyse overdrev med få spredte 
træer. Og så må Søvej være kandidat til 
titlen som Danmarks smukkeste skov-
vej. På udturen har man en pragtfuld 
udsigt til venstre over Esrum Sø. På 
hjemturen er man ikke ked af at skulle 
dreje hovedet lidt til højre.

Kongernes Nordsjælland 
- Københavns vilde baghave

Udsøgt udsigt. Bliver man træt af, at øjet konstant støder ind i træer, 
så kan man lade dem slappe af ved de mange fantastiske udsigter ved 
Esrum sø.
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1    Parker ved Esrum Kloster.
2    Sand Port leder ind til de gamle 

kongelige  stutterivange. 
Fortsæt stik syd langs den smukke Søvej.

1

2

Kongernes Nordsjælland 
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Vandelsker. Den farverige sommerfugl 
jomfrubjørn er en af de dyrearter, der nyder 
godt af, at skovbunden igen blive mere fugtig.
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Oldtidsnatur. Ved at nedlægge dræn og tilstoppe grøfter genopstår fugtige områder som moser. 
Det er til stor glæde for både dyrelivet og øjet.
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TEMA
Nationalparker i Danmark

Naturen med de mange smukke 
kystprofi ler.

Områdets natur er et druknet moræne-
landskab. Mod syd Lollands mange lyse 
skove, der når helt ned til kysten, og 
mod nord Sjællands enestående række 
af laguner – den såkaldte dobbeltkyst. 
Mange af de sydsjællandske kyster er 
relativt uberørt af landbrug og indu-
stri. Det giver dem en stor naturmæssig 
værdi nationalt set. De store lavvan-
dede områder har stor international 
betydning som rasteplads for fugle. De 
fl este øer i Smålandsfarvandet ligger 
som små naturperler med overdrev og 
enge. De giver anledning til et usæd-
vanligt rigt dyre- og planteliv. For 
eksempel den lille Ormø, der ligger i et 
af Danmarks fuglerigeste områder, og 
som rummer vores næstældste skarv-
koloni. Om vinteren lægger naturen 
luftrum til en stor bestand af havørne. 
Knudshoved Odde er et naturmæssigt 
højdepunkt i enhver forstand. Den 15 
kilometer lange tange rummer usæd-
vanligt mange forskellige naturtyper, 
også den type som Danmarks mest 
sjældne padde – klokkefrøen – fore-
trækker. I forsommeren kan man opleve 

en sand koncert, der lyder som klokke-
spil i det fjerne, når hannen som en de-
sperat Romeo forsøger at gøre indtryk 
på hunner. Knudsskov midt på odden 
indeholder fl ere ellesumpe og mange 
gamle mangestammede kreaturbidte 
træer. Dele af skoven, samt overdrevs-
arealer rundt omkring afgræsses af det 
hårdføre Galloway kvæg, og her fi ndes 
Danmarks eneste kendte forekomst af 
den sjældne gaffelsnudebille. 

DN`s forslag til naturfor-
bedringer: 
Den naturnære kreaturafgræsning 
bør udvides. For eksempel på Knuds-
hoved Odde og andre strandenge på 
den sjællandske dobbeltkyst. En eks-

tensivering af landbrugsproduktionen 
i oplandet til Dybsø Fjord vil nedsætte 

udvaskningen af næringsstoffer til den 
sårbare fjord. En naturgenopretning 
af Svinø Nor vil give området endnu 
større værdi som yngle- og rasteplads 
for vandfugle. 

Turforslag
Den lange vandring til 
verdens ende:
Tag på vandretur til Knudshoved. Sæt 
bilen lige før Knudsskov. Her kan man 
være heldig at opleve både pirol og 
natugle. Efter skoven følger et stræk 
med landbrugsareal, overdrev med 
spredte træer og vindformede buske. 
Langs kysten ligger store sten, og mod 
Avnø Fjord i nordlig retning fi ndes 
strandenge med fi n rørskov. Kig ud 
over fjorden. Måske ligger der en spæt-
tet sæl og slapper af på en af de store 
sten i fjorden. Herefter snævrer landet 
ind til en smal tange af sten, og man 
kommer ud på selve Knudshoved, der 
er vandringens egentlige mål. Også 
her afgræsses et af Danmarks fi neste 
overdrevslandskaber af Galloway kvæg. 
Husk at medbringe mad og drikke. Tu-
ren til verdens ende tager hele dagen.

Smålandsfarvandet
- det druknede morænelandskab

Fri natur. Den lyse løvskov står helt ned til vandet og bidrager til en fortættet naturoplevelse af lys, 
vand, skov og sten.
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Lang vandring. Turen ud på Knudshoved Odde 
tager hele dagen, så husk godt med proviant og 
godt fodtøj. Vandreturen sætter uforglemmelige 
spor i erindringen.

1    Her kan bilen sættes, og 
her starter en fantastisk 
vandretur til oddens 
spids.

1
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Klokkelyd. Den sjældne klokkefrø holder af 
klimaet og naturen på Knudshoved. Hannens 
kald lyder som dybe fl øjtetoner. 
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Et spændende landskab med 
mange kvaliteter af både 
natur- og kulturarvsmæssig art.

Naturområdet er oprindeligt og hoved-
sageligt en druknet smeltevandsslette, 
præget af søer, skove, våde enge og 
moser, samt andre vådområder langs 
Åmose Å. I Store Åmose fi ndes føl-
somme naturområder som Ulkestrup 
Lyng, Fugleå Enge, Storelyng og Verup 
mose. Det er højt prioriterede naturty-
per, der er hjemsted for en lang række 
sjældne og truede dyr og planter – for 
eksempel odderen, som i den vestlige 
del af Åmosen har sit sidste tilholds-
sted på Sjælland. Området har både 
internationale, nationale og regionale 
værdier. De internationale værdier 
skyldes et rigt vandfugleliv med mange 
andefugle, men også andre fugle som 
sorthalset lappedykker og rørdrum, 
samt en række fi ne oldtidsfund. Intet 

andet sted i Europa kan fremvise en 
så rig og varieret 5-11.000 år gam-
mel kulturarv. Store Åmose er relativt 
mennesketom. Alligevel ligger Åmosen 
placeret så omkring to millioner men-
nesker har mindre end en times kørsel 
til den smukke  og særprægede natur. 
Før en ødelæggende dræning var det 
Sjællands største moseområde med et 
væld af forskellige mosetyper præget 
af tørvebund og fl ere steder også kalk. 

DN`s forslag til naturfor bedringer:
Genslyng Åmose å og nedlæg Bromøl-
letunnelen, hvilket vil bidrage til en 
forbedret vandløbskvalitet. Åmosen skal 
gøres mere fugtig ved at afbryde dræn 
og tilstoppe grøfter. Det giver en mere 
naturlig vandstandsdynamik, hvor de 
oprindelige vandforhold genskabes. Det 
er meget væsentligt for dels at skabe 
større sammenhæng mellem de våde 
enge og moser samt andre naturomåder 

på Sjælland som for eksempel Saltbæk 
Vig, men også for bevarelsen af de kul-
turhistoriske værdier. Genopret de tru-
ede naturtyper ved at pleje områderne 
ved kreaturgræsning og genskab enge 
ved høslæt. Udvid adgangsforholdene 
med fl ere stier langs med åen. 

Turforslag
En kultur-rejse gennem mosen:
På tur i mosen, der kan afsløre naturens 
Danmarkshistorie. Fra Maglemosevej 
lige nord for byen Assentorp fi ndes en 
pragtfuld udsigt over Kongemosen. 
Det er altid rart at se det hele lidt fra 
oven, inden man dykker ned i naturen. 
Bilen kan man lade stå på parkerings-
pladsen. Langs stien ind i Kongemosen 
fi ndes en række informationsskilte, der 
beretter om oldtidsfund og de mange 
stenalderbopladser, der har ligget her. 
På et tidspunkt deler stien sig, og til 
højre kommer man hen til Åmose Å, og 
går langs med åen. Følg stien rundt og 
ind i Sandlyng, der oprindeligt var en 
lyngklædt højmose. Der er stadig rester 
af den sårbare natur, og dyrelivet har i 
stor udstrækning holdt stand, hvorfor 
man stadig kan opleve en række ellers 
sjældne dyre- og planteearter på Sjæl-
land.

Åmosen og Tissø - indgangen til oldtidens natur

Fo
to

: L
ar

s 
G

ej
l

1    Sæt bilen ved parkeringsplad-
sen ved  Maglemosevej og gå 
en tur ned i Kongensmosen.

1

- indgangen til oldtidens natur

oprindelige vandforhold genskabes. Det 
er meget væsentligt for dels at skabe 
større sammenhæng mellem de våde 
enge og moser samt andre naturomåder 

man stadig kan opleve en række ellers 
sjældne dyre- og planteearter på Sjæl-
land.      Kulturarv. I Åmosen 

     ligger vores rigeste kilder 
til livet i oldtiden. Det er helt 
afgørende at holde Åmosen 
fugtig for at bevare kilderne 
til vores kulturhistorie.

Vandland. Det er vandet, der binder nationalparkens landskaber sammen. Det er Sjællands grønne hjerte.

Elegant undervandsjæger. Man troede den var forsvundet fra Sjælland, 
men der er stor sandsynlighed for, at den fortsat fi ndes i den vestlige 
del af Åmosen. Danmarks Naturfredningsforening står i spidsen for en 
stor undersøgelse der i efteråret skal fastlægge om odderen fi ndes her.
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TEMA
Nationalparker i Danmark

Det Sydfynske Øhav - et paradis til vands

Med sine omkring 50 småøer 
er Det Sydfynske Øhav et af 
de mest betagende farvande i 
Danmark.

Det Sydfynske Øhav er et af de mest 
afvekslende naturområder i Danmark. 
Runde, blide og frodige bakker lig-
ger som en lille bjergkæde inde bag 
den fynske kyst. Præsten fra Ollerup 
døbte i 1750 bakkelandskabet ”De 
Fynske Alper”, og navnet har hængt 
ved. Kysterne i øhavet er præget af fi ne 
bugter, nor og små fjorde, og her ligger 
en vrimmel af eventyragtige småøer 
og holme. Området er hovedsageligt 
et morænelandskab, der med tiden er 
blevet opslugt af havet. Som en skarp 
modsætning til de stejle Fynske Alper 
ligger de mange fl ade strandenge som 

for eksempel Monnet på den sydlige 
del af Tåsinge. Strandengene huser et 
artsrigt plante- og dyreliv. Et andet 
særkende for morænelandskabet er 
de henved 1.000 mystiske hatbak-
ker på Langeland. Hatbakkerne er en 
usædvanlig og underfundig geologisk 
formation fra sidste istid. På Sydlange-
land har stævningsskovene en urtefl ora 
i høj klasse. Bundfl oraen nyder godt af 
lyset og luften, der kommer af, at man 
med jævne mellemrum skærer træerne 
næsten ned. De lavvandede kysters ka-
rakterfugl er havternen. Den foretager 
den længste rejse blandt fugle. År efter 
år fl yver den til drivisbæltet nede ved 
Sydpolen, inden den igen ankommer til 
ynglepladserne bl.a. i Danmark. Måske 
det vidner om, at Det Sydfynske Øhav 
er værd at vende tilbage til. 

DN ś forslag til naturforbedringer: 
Vandkvaliteten skal forbedres i Øha-
vet, primært ved at begrænse nærings-
stofudledningen. Skab større sammen-
hængende områder med overdrev og 
enge i baglandet. Ved at pleje natur-
områderne med kreaturafgræsning 
kan man styrke de botaniske værdier 
i området. Øer og holme i Øhavet bør 
i større omfang afgræsses med for 
eksempel køer og får. 

Turforslag
Sejl ud i Det Sydfynske Øhav:
Øhavet er som skabt til kajakture 
og jollesejlads. Har man ikke sit eget 
fartøj, kan man leje et i lokalområ-
det. Man kan også få undervisning 
i at sejle havkajak, inden man på 
egen hånd padler ud i det pragtfulde 
farvand. Hele familien kan være i 
en smakkejolle, som også kan lejes 
lokalt. Båden stikker ikke dybere, 
end man nemt kan komme i land 
direkte på stranden på de mange øer. 
Blot skal man være opmærksom på, 
at det i yngletiden ikke er tilladt at 
gå i land på alle øer. På internettet 
kan man fi nde fl ere udbydere af både 
kajakker og joller. Brug Øhavskortet 
for området, der viser sejlruter og 
overnatningspladser samt hvilke øer, 
man skal holde sig fra af hensyn til 
fuglelivet.

Sejler-paradis. Øhavet er et yndet farvand for alskens sejlere.

Foto: B
ert W

iklund

Kajak-land. Det sydfynske øhav er et optimalt farvand for 
havkajak. Det er stort set altid muligt at fi nde bølgelæ i 
mellem de mange øer.

Foto: B
ert W

iklund
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1    Svendborg er et oplagt udgangspunkt 
for sejlture med kajak og jolle i det Syd-
fynske Øhav. Her fi ndes fl ere kursus- og 
udlejningssteder.

1
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Snylter. Den sjældne ager-
kohvede er en karakterplante 
i det sydfynske. Den vokser 
i overgangen mellem stran-
denge og krat, hvor den suger 
næring fra de andre planter.
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Det Midtjyske Søhøjland 
- kuperet og skovrig egn med store søer
Ingen ord er for stærke til at 
 beskrive sjælen bag dette 
 koncentrat af dansk natur.

Det Midtjyske Søhøjland er et storslået, 
frodigt og afvekslende landskab præget 
af ådale, skove og store, afl ange søer. Af 
mange betragtet som landets smukke-
ste naturområde. Landskabet er domi-
neret af landets længste og prægtigste 
å, Gudenåen, der skærer sig gennem 
lyngklædte bakker, smukke skove og 
frodige engarealer. Ingen andre steder 
i landet fi ndes så mange høje bjerge og 
så mange søer. For eksempel Hampen 
Sø, hvis vandspejl ligger i 79 meters 
højde, og som er en af de reneste og 
mest klarvandede søer. De mange søer 
er tilholdssted for mange fugle, og 
isfuglen er nærmest karakterfugl her. 
I Velling fi ndes ægte urørt naturskov, 
hvor 300 år gamle bøgetræer er blandt 

de ældste og smukkeste i landet. På 
skovbunden får væltede træer lov 
at blive liggende til gavn for både 
planter, svampe og dyr, og området er 
et paradis for alle hulrugende fugle 
som grønspætte og sortspætte, der har 
deres rigeste udbredelse her. Den store 
variation i naturen og koblingen mel-
lem skov, sø og å gør det store område 
til et enestående landskab i national 
sammenhæng.

DN’s forslag til Naturforbedringer:
Nedsæt næringsstofudledningen i 
Gudenåen. Det har stor betydning for 
vandkvaliteten, og dermed plante- 
og dyrelivet i de mange søer, som 
Gudenåen gennemstrømmer. Begræns 
udbredelsen af nåletræer i skovene 
mellem Himmelbjerget og Julsø og 
genskab de oprindelige lyngbakker og 
løvskov. De mange naturområder skal i 

højere grad bindes sammen af grønne 
korridorer. Etabler fri faunapassage i 
Gudenåen forbi Tangeværket. 

Turforslag
På vandretur i Det Midtjyske 
Søhøjland:
Vil man opleve lidt af alt det, naturen 
kan byde på i Det Midtjyske Søhøj-
land, kan man begive sig op på en af 
områdets mange og mest seværdige 
bjergtoppe – Sukkertoppen. På den 
kegleformede top står man 108 meter 
over havets overfl ade midt i Højlund 
skov og har en pragtfuld udsigt over 
landskabet. Flere steder kan se det  
hvide glimmersand, der har givet top-
pen sit navn. Den røde rute fører til 
Klostermølle, hvor vandet fra Gu-
denåen løber ud i Mossø. Ved bredden 
af Jyllands største sø står et fugletårn, 
hvorfra der er en fantastisk udsigt over 
å-deltaet. Herfra er gode chancer for 
at opleve fl ere kredsende fi skeørne. 
På tilbageturen kan man følge den 
tvungne å, som formentlig blev skabt  
for næsten 1000 år siden af Benedikte-
nermunkene, der havde brug for vand 
til Klostermølle. Munkene er for længst 
væk, men området rummer fortsat en 
rig og spændende fl ora af lægeurter.

Svimlende. I århundreder er folk valfartet til Himmelbjerget for at nyde udsigten 
over det fantastiske landskab med store søer, bakker, skov og lyng.
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Karakterfugl. Isfuglen holder til 
mange steder langs med Gudenåen. 
Vær opmærksom på dens skingre 
kald ”tsiii…” og prøv at lokalisere 
lyden. Ellers ser man den sjældent.

1    Nede ved Klostermølle bør man unde 
sig selv at komme op i fugletårnet på det 
gamle tørreloft. Der er en fi n udsigt over 
å-deltaet.

2    Fra toppen af sukkertoppen får man et 
godt indtryk af det storeslående landskab.

1
2

Det Midtjyske Søhøjland Det Midtjyske Søhøjland Karakterfugl. Isfuglen holder til 
mange steder langs med Gudenåen. 
Vær opmærksom på dens skingre 
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TEMA
Nationalparker i Danmark

Mols Bjerge 
- meget mere end bakker 
Her kan man roligt tage turistbro-
churernes forsikringer om ene-
stående udsigter bogstaveligt.

Mols bjerge er et ekstremt varieret 
landskab med utallige smukke bak-
ker, farverig hede og lys skov, og så 
er kystlandskabet i særklasse. For 
eksempel Helgenæs, der med sine fi ne 
stenstrande med rullesten, lerskræn-
ter og klinter er et område med fri og 
naturlig dynamik. Landskabsmæssigt 
og geologisk set er Mols helt særegent 
i dansk sammenhæng. Området er 
meget artsrigt og indeholder store va-
riationer i naturtyper inden for både 
kyst samt lyse og åbne overdrevsland-
skaber. Her fi ndes også næringsfattige 
områder med hede, urørte løvskove, 
overdrev og strandenge. Alene va-
riationen i kystnaturen vil give en 
nationalpark på Mols betydning på 
internationalt niveau. Her er en stor 
rigdom af planter, insekter og kryb-
dyr, der alle nyder godt af de mange 
soltimer og det relativt varme klima. 
Mange af arterne er internationalt 
beskyttet eller rødlistede. 

DN`s forslag til naturforbedringer: 
Forøg omfanget af afgræsning - også 
af kystområdet ud mod Kalø Vig. Det 
vil forøge sammenhængen mellem de 
forskellige marine områder og højne 

repræsenta-
tionen af det 
værdifulde 
østdanske 
kystlandskab. 
De særlige og 
sårbare na-
turtyper skal 
beskyttes mod 
tilgroning. Omdan plantager til rigtig 
skov med hjemmehørende træarter. 
Skab forbindelser mellem de forskel-
lige naturtyper via grønne korridorer. 
Genskab Korup sø blandt andet ved at 
hæve vandstanden. Endelig bør man 
genskabe og opretholde sandmarker 
af hensyn til de mange arter, der ny-
der godt af solopvarmede sandmiljøer. 
Det vil øge biodiversiteten i området.

Turforslag
Helgenæs rundt:
Rundt om Helgenæs på én dag. Ja, hvis 
man er sej. Turen er 25 km lang og 
underlaget er mestendels løse rulle-
sten. Udsigten til den ene side veksler 
mellem stejle klinter og strandenge. 
Til den anden side har man hele tiden 
det blå og salte hav. Der er et stort 
udbud af vadefugle, og man får i stille 
vejr med garanti øje på marsvin, der 
patruljerer tæt på kysten. Ved Ørby 
klint kan man se vulkanske askelag i 

leret, og fra de høje klinter på sydsi-
den myldrer digesvalerne ud af deres 
redehuller, som havde de et internt 
kommunikationssystem, for pludselig 
er de alle i luften, og minuttet efter er 
de alle tilbage hos ungerne. 

Holder bentøjet ikke til den lange 
tur, kan man køre direkte til parke-
ringspladsen ved Lushage og følge 
den gule rute. Her går man oppe på 
de høje kystskrænter med den mest 
fantastiske udsigt. I klart vejr kan man 
tydeligt skimte Nordsamsøs bløde og 
runde bjerge.

1    Er man til den lange tur rundt om Helgenæs kan 
bilen sættes på pakeringspladsen her.

2    Ved Lushage kan man bestige klinten og få en skøn 
udsigt mod Norby bakker på Samsø.
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Vild broccoli. Strandkålen er 
karakterplante på de stenede 
kyster i østjylland. Planten 
nyder godt af næringen fra 
opskyllet tang.Fo
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 Synkront. Pludselig myldrer alle digesvaler ud af 
deres huler, og svirrer omkring i luften på jagt 
efter små insekter og andet spiseligt til deres 
unger, og minuttet efter fl yver de alle tilbage til 
deres huler.

2

1

Åbent landskab. Der fi ndes et utal af smukke udsigter over både land og hav.
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Lille Vildmose - Danmarks mest originale natur
Velkommen til Danmarks  største  
højmose.

Lille Vildmose er et fuldstændig ene-
stående og meget sårbart stykke natur 
efter danske forhold. Det rummer 
Danmarks største og bedst bevarede 
højmose og er et glimrende eksempel 
på oprindelig dansk natur. Naturom-
rådet huser en helt speciel og særegen 
fl ora og fauna. Tofte Skov er noget af 
Danmarks fi neste naturskov med et 
rigt dyreliv. Her kan man møde mange 
af de oprindelige større danske dyre-
arter - vildsvinet inklusiv. Det er en 
åben og lys skov med en usædvanlig 
artsrig fl ora i skovbunden. Lille Vild-
mose er også ynglested for en række 
meget sjældne fuglearter. Tranen 
har fundet den nødvendige ro i Lille 
Vildmose, og kongeørnen har ynglet 
her siden 2001. Tofte Sø har været 
uden vand i over 200 år. I mere end 
30 år har der igen været vand i søen, 

og naturen har kvitteret med kyshånd. 
Nu bebos søen af Danmarks største 
skarvkoloni. Det lavvandede havom-
råde bag de græsklædte Mulbjerge er 
internationalt værdifulde rastepladser 
for mange vandfugle. Næsten hele 
området er omfattet af Danmarkshi-
storiens største fredningssag.

DN`s forslag til naturforbedringer:
Udnyttelsen af naturressourcerne ved 
tørvegravning til spagnum-produktion 
bør stoppes øjeblikkeligt. Genskab 
den naturlige vandstand i mosen og i 
de omkringliggende kær-arealer. Det 
vil give højmosen mulighed for at re-
etablere sig der, hvor det er muligt, og 
skabe en række andre værdifulde mo-
setyper. Skab forbindelse mellem de to 
indhegnede skove Tofte og Høstemark 
med et ”mellemhegn” så kronvildt og 
vildsvin kan færdes mere frit i områ-
det. Man kunne f.eks i Portlandmosen 
etablere en natursti gennem højmo-

sen, som regulerer adgangen samtidig 
med, at man faktisk kan opleve den 
fantastiske natur i højmosen. 

Turforslag
På cykeltur i Lille Vildmose:
Store dele af naturområdet i Lille 
Vildmose er hegnet ind, og der er ikke 
umiddelbart offentlig adgang. Allige-
vel bør man unde sig selv oplevelsen af 
det ur-Danmark, der gemmer sig bag 
hegnet. Start med at sætte cyklen ved 
foden af bakkeøen Mulbjerge og kæmp 
dig til toppen for at få et overblik over 
storheden i dette naturområde. Top-
pen er et udmærket sted at være lidt 
alene. Et blik til den anden side over 
Kattegat skader ikke. Nede igen kører 
man til Tofte Sø, og her kan man be-
tragte skarvkolonien og skue ud over 
højmosefl aden fra det imponerende, 
handicapvenlige fugletårn. 

Majestætisk fugl. Den stolte 
kongeørn har ynglet i 
Lille Vildmose i fl ere år.

Fo
to

: K
en

ne
th

 J
oh

an
ss

on

De vilde svin. Sammen med kronvild plejer vild-
svinet skoven i stor stil. Ved at rode i jorden 
skaber vildsvinet fi n og gavnlig dynamik i skov-
bunden. 
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Vild skov. Når skoven bliver overladt til sig selv, og man ikke ”rydder op”, bliver der 
plads til mange fl ere dyr og planter.
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1    Der er en pragtfuld udsigt tra 
toppen af Munkebjerg 

1    Fra fugletårnet kan man skue 
ud over højmosen og den fi ne 
natur.  

1

2

- Danmarks mest originale natur

Majestætisk fugl. Den stolte 
kongeørn har ynglet i 
Lille Vildmose i fl ere år.
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TEMA
Nationalparker i Danmark

Vadehavet
- her bestemmer vandet

1    Der er fl ere parkeringspladser i forbin-
delse med Tvismark plantage. Herfra kan 
man gå ud i ægte ”atlantisk klithede”.

Det føderige område med de 
kolossale vidder regnes blandt 
de ti vigtigste tidevandsområder 
på jorden.

Vadehavet er et af landets mest sær-
egne landskaber. Det er stærkt præget 
af tidevandets massive og kraftfulde 

bevægelser to gange i døgnet. Det er 
hovedsageligt et vådområde, der med 
sin omfangsrighed har overordentlig 
stor naturmæssig betydning både 
nationalt og internationalt. Med sine 
vadefl ader og kystnære natur med 
klitter, strandenge og marsk udgør 
Vadehavet et helt særligt og dynamisk 
økosystem. Området er afgørende som 
rasteplads for millioner af fugle på 
træk, men også for en lang række af 

Danmarks ynglende fugle. Det er her, 
man kan opleve ”sort sol”, når stære i 
ufattelige mængder letter på samme 
tid og skygger for sollyset. For andre 
dyr som fi sk og havpattedyr er områ-
det af helt vital betydning. På sand-
bankerne i forbindelse med de tre hav-
skabte barriereøer mod vest - som for 

eksempel Rømø 
- ses tit større 
fl okke af spæt-
tet sæl. Vandlø-
bene i området 
er meget ældre 
end i den øvrige 
del af Danmark, 
fordi området gik 
fri af isen under 
den seneste istid. 
Der fi ndes fl ere 
bevaringsværdige 
planter og dyr. I 
Vidåen fi ndes for 

eksempel snæblen, der er en yderst 
sjælden laksefi sk. 

DN`s forslag til naturforbedringer:
Gør forsøg med at lade vandet fra 
Vadehavet løbe ”baglæns” op i åerne 
gennem sluserne og i perioderne 
vinter og forår oversvømme de mindst 
driftsikre arealer. Det giver en mere 
naturlig vandstandsdynamik med 
store gevinster i form af renere og 

mindre næringsstofbelastet vand. 
Vadefl ader og havområder skal sikres 
mod uhensigtsmæssig erhvervsudnyt-
telse. Strandengene bør afgræsses, og i 
inddigede marskområder etableres en 
mosaik af driftsformer til gavn for fug-
lelivet. Lad strande og klitter udvikle 
sig lidt mere naturligt.

Turforslag
Rømø tur retur:
Køreturen over den seks meter høje 
og ni kilometer lange dæmning til 
Rømø er en stor oplevelse. Ankommet 
til fuglenes mekka forbløffes man over 
den ualmindeligt brede strand. Der 
er over en kilometer til vandkanten på 
det smalleste sted. Utallige stier leder 
på kryds og tværs af øen. På marsken 
og strandengene bag stranden fi ndes 
et utal af fugle, også fl ere usædvanlige 
arter. Fra rørskoven i fl ere af søerne 
på Rømø kan man på lune aftner 
høre rørdrummens dybe pauken. I de 
lavvandede områder møder man stor 
præstekrave og stor regnspove samt 
stor kobbersneppe og fl ere andre arter. 
Under efterårstrækket hjemsøges Rømø 
af hundredtusindvis af især vadefugle. 
Alene rylerne kan være repræsenteret 
med over hundredetusinde fugle. Husk 
at se efter klyderne ved dæmningen i 
sensommeren.

Larmende fugl. Strandskaden er meget talrig i vadehavet. Enkelte overvin-
trer endda. Man er ikke i tvivl, hvis man forvilder sig ind på strandskadens 
territorium. Særligt ikke i yngletiden. Så skræpper den op med sit gen-
nemtrængende ”ka-bik”.
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Uendelig vidde. Det samlede europæiske vade-
hav anses for at være et af verdens ti mest vær-
difulde tidevandsområder – biologisk set.

Ormeland. Tidevandet bidrager til et 
gigantisk fødekredsløb. Frisk plankton 
fi ltreres af et enormt antal sandorme, 
og ormene er i sig selv føde for et 
stort antal vadefugle. Særligt regn-
spoven kan med sit lange næb nå ned 
til ormene. 
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1    Her starter turen rundt på Skjern Enge.
2    Lige syd for pumpestation Nord kan man 

 benytte de to trækfærger for at komme 
videre.

1
2

Stor å. Skjern Å er landets vandrigeste å, som udmunder i et kæmpe å-delta. 

Ringkøbing Fjord og Skjern Å  
- fra kilde til fjord
Ringkøbing Fjord og Skjern Å

Sjælden vandplante i Vestjyl-
land. Vandranken blomstrer ikke 
hvert år, men den er en fryd, 
når den dækker vandet med sit 
hvide blomstertæppe.

Ringkøbing Fjord og Skjern Å  

Ja tak, siger naturen. Kort 
tid efter at åen fi k sine 
slyng ninger tilbage, indfandt 
skestorken sig i området.
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Skjern Å – visionen om 94 km unik 
og sammenhængende natur.

Med Skjern Å har man en enestående 
mulighed for at skabe rigtig sammen-
hængende natur. Lige fra de spæde 
ferske dråber i Tinnet Krat til fjordens 
brakvand og til sidst havet. En national-
park, der omfatter hele vandoplandet 
for Skjern Å, vil sikre større naturlig 
dynamik og spredning af dyre- og 
plantearter i naturen. Med sine 94 km 
er åen Danmarks vandrigeste og en af 
landets længste åer. Den udspringer i 
hovedvandskellet midt på den jyske høj-
deryg. På sin lange vej gennem Jylland 
slynger den sig i nogle af landets fl ot-
teste og bedst bevarede fugtige klok-
kelyngheder og hedemoser samt tørre 
heder som ved Borris. Hele området er 
et værdifuldt levested af international 

betydning for en række dyre- og plan-
tearter, hvoraf mange er yderst sjældne 
eller udryddelsestruede i den danske 
natur. Datidens helte betvang natu-
ren ved at rette åen ud efter en lineal. 
Nutidens helte har gendannet naturen 
som led i Nordeuropas største natur-
genopretningsprojekt. På rekordtid 
har naturen genfundet en stor rigdom 
i Skjern Enges fantastiske delta-land-
skab. I vandet trives Skjernå-laksen og 
den sjældne fi nnestribet ferskvandsulk 
er i fremgang. Det samme er odderen. I 
luften over Skjern Enge kan man opleve 
havørne hele året, og se skestorkene 
trækkende mellem ynglepladsen i Ring-
købing Fjord og fourageringsområdet i 
Skjern Åens store delta.

DN`s forslag til naturforbedringer:
Genskab de naturlige vandstandsmæs-

sige tilstande så de oprindelige vådom-
råder gendannes. Etabler naturkor-
ridorer mellem de omkringliggende 
naturområder. Udvid naturafgræsning 
på engarealerne ned til Skjern Å og 
gendan rørskovene på egnede steder. 
Lad plantagerne udvikles i retning af 
urørt naturskov med hjemmehørende 
danske arter. 

Turforslag
På cykeltur i Skjern Enge:
Fra bådehavnen i Skjern cykler man mod 
Pumpestation Nord. Her er højt til loftet 
og hele tiden har man en pragtfuld 
udsigt over de våde enge Hestholm og 
Vesterenge. Et par trækfærger fører over 
Skjern Å via øen Kalvholm. Tilbage på 
fastlandet møder man Skjern Enge Na-
turcenter, hvor man kan hvile bagen og 
se udstillingen om de mange usædvan-
lige fugle i området - f.eks. skestorken, 
som man senere kan se ved selvsyn på 
engen. Inden man kommer tilbage til bå-
dehavnen, skal man krydse den smukke 
Kong Hans hængebro, hvor Kong Hans 
kom så galt af sted 1513. Hesten kastede 
ham i det kolde vintervand i Skjern Å, og 
Kong Hans døde kort tid efter.
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TEMA
Nationalparker i Danmark

De store sammenhængende 
klit- og klithedelandskaber i Thy 
er enestående i både national og 
international sammenhæng.

Med udstrakte klitheder, lavvandede 
klitsøer og hedekær er området blandt 
de største sammenhængende klitheder 
i Europa. Floraen og faunaen er både 
særpræget, sjælden og sårbar efter 
dansk målestok, og det er et af landets 
vigtigste yngleområder for hedefugle. I 
Hanstholm-reservatet yngler fl ere trane-
par. Det er også her man møder landets 
største bestand af ynglende tinksmed. 
Søerne i reservatet er blandt de reneste 
i landet. Floraen er domineret af hede-
planter. Den meget sjældne grenet star 
vokser her. Planten vokser kun ét andet 

sted i Danmark. På strandengene fi ndes 
fl ere orkidéarter. Et særligt interessant 
planteliv fi nder man også i naturområ-
dets markante kalkskrænter. Det er den 
vildeste natur, Danmark kan byde på, og 
alene størrelsen af naturområdet er med 
til at give nationalparkforslaget interna-
tionalt format.

DN`s forslag til naturforbedringer: 
Fjern op mod 30 pct. af plantagerne, og 
giv området tilbage til naturen. Herved 
skabes mulighed for spredning af 
egnens naturlige og særegne plante- og 
dyreliv. Fortsæt med at fjerne ikke-
hjemmehørende træarter som for 
eksempel bjergfyr. Foretag ændring af 
plantageskoven til mere lysåbne natur-
typer med skov af eg og birk. Genskab 

naturlige vandforhold ved at nedlægge 
grøfter. Plej heden med afbrænding, og 
fi nd egnede steder at skabe fredfyldte 
forhold, så krondyr og rådyr kan bidra-
ge til afgræsningen. Styrk den naturlige 
dynamik i naturen ved for eksempel at 
lade en del af klitterne vandre.

Turforslag
På vildmarkstur i Thy:
Oplev Danmarks sidste rigtige vild-
mark, hvor man som det eneste sted i 
landet kan vandre i fl ere dage uden at 
møde andet end storslået natur. Man 
går på Vestkyststien, der er en 80 ki-
lometer lang strækning fra Bulbjerg til 
Agger. Ruten følger mange steder den 
gamle redningsvej, og den er afmær-
ket med redningsbåden som logo på 
opsatte pæle i landskabet. Andre steder 
går man direkte på stranden med lar-
men fra vinden og Vesterhavet i ørene. 
Der fi ndes primitive overnatningsste-
der fl ere steder, og turen er en oplagt 
udfl ugt for den friske familie med lidt 
større børn. Man kan for eksempel van-
dre fra Hanstholm til sydspidsen af Ag-
ger Tange, hvor man kan tage den lille 
færge over til Thyborøn. Fra Thyborøn 
er der togforbindelse til omverdenen. 
Vær opmærksom på, at der er særlige 
adgangsforhold i Hanstholm-reservatet.

Ensom majestæt. Krondyret har kun været i Thy i omkring 30 år, men den stortrives her. I Thy er intet 
hegn mellem os og vores største vilde dyr.

Klitterne i Thy - Danmarks sidste vildmark
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meget almindelig i Nord og 
Vestjylland, men sjælden 
andre steder. Den pynter, 
hvor den vokser.

K
o

rt
: K

o
rt

- 
o

g
 M

a
tr

ik
e

ls
ty

re
ls

e
n

2

1

1    Hanstholm er et oplagt sted at starte turen ud i Danmarks 
vildmark. Der er ca. 60 km, til Vestkyststien ender på 
Agger Tange, og der er fl ere primitive overnatningssteder 
undervejs.

2    Tag med den lille færge til  Thyborøn, hvorfra det er muligt 
at komme tilbage til Hanstholm med offentlig transport.

Ynglende fugl. Tranen kræver fred 
og store vidder, og det fi nder den i 
Hanstholm-reservatet.Fo
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Skagens Odde  - et monument af et landskab

Naturens eget kunstværk skabt 
af naturens store kunstner  
- havet.

Hvor de to store have, Kattegat og 
 Skagerak, mødes ligger en sublim 
natur. Skagens Odde er en af verdens 

største oddedannelser og noget af 
det yngste Danmark. Odden vokser 
hele tiden som følge af landhævning 
og afl ejret materiale, der er ført hele 
vejen op langs den jyske vestkyst. 
Odden strækker sig hele vejen sydfra 
Hirtshals i vest til Frederikshavn i øst. 
Oprindelig har hele området været et 
sandfl ugtslandskab med vandreklit-
ter. Digteren Jeppe Aakjær mente, at 
den største klit, Råbjerg Mile, skulle 
bevares som en sidste udæmpet van-

dremile. Synspunktet vandt gehør, og 
i år 1900 købte staten arealet. Stort 
set alle de arter, man fi nder på den 
”atlantiske klithede” langs Jyllands 
vestkyst, er repræsenteret på Skagens 
Odde. Her fi nder man klitter, heder, 
moser, enge, stensletter, søer og plan-

tager. Og specielt den nordlige spids 
er om foråret Nordeuropas bedste 
fugletræksted. Rovfugletrækket er 
i særklasse med over 30 forskellige 
arter. Området indeholder en rig 
insektfauna, som nyder godt af det 
tørre og varme mikroklima der opstår 
i klitgryderne.  

DN`s forslag til natur forbedringer
Det er helt essentielt at opretholde og 
pleje landskabet, så klitterne f.eks ryd-

des for selvsåede nåletræer, og land-
skabet kan udfolde sig i fri dynamik. 
Genskab Gårdbo Sø som en lavvandet 
sø. Den var tidligere Vendsyssels 
største sø og ved at hæve vandstanden 
bliver det drænede areal igen en sø. 

Turforslag
På oplevelsestur i Råbjerg Mile
Som at stå midt i Sahara. Her kan man 
opleve et fuldstændigt unikt lys og 
naturkræfternes frie spil. Det er et 
landskab i evig forandring. De fantasti-
ske skagensmalere har opdraget os til 
at se naturen og har gengivet lyset, som 
kun opleves her. Råbjerg Mile er en 
kæmpe dynge sand på omkring 1000 
gange 1000 meter. Det er Danmarks 
største vandreklit på omkring fi re mil-
lioner kubikmeter sand. Sandet bevæ-
ger sig omkring 15 meter mod øst om 
året. Overfl aden er gold og tør, og der 
vokser absolut intet. På bagsiden ses 
skeletagtige og forkrøblede fyrretræer, 
der har været dækket af milen i mere 
end 40 år. Her fi nder man en unik og 
broget lavfl ora med et smukt farve-
spil. I de små søer i området kan man 
høre strandtudser i tusindvis kvække. 
Søerne huser hverken fi sk eller ænder, 
og derfor kan man se den lille vand-
salamander. I meget tørre år ligger de 
indtørret på sandet, når de i tusindvis 
forsøger at vandre henover milen.

1    Der kan parkeres på nord-
siden af Råbjerg Mile.

Dansk Sahara. Det er en helt unik oplevelse at se ud over sandhavet på Råbjerg Mile. 

1

- et monument af et landskab
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Rovdyr. Den brune sandspringer er 
et aggressivt rovdyr, der lever af ed-
derkopper, hvepse, fl uer og alt, hvad 
den kan overmande på sandfl aderne. 
Foto: Kristian Ørsted Pedersen

Hedefugl. Hjejlen er hedens ka-
rakterfugl og har indtil for nylig 
ynglet på Hulsig Hede. Måske 
kan en nationalpark hjælpe hjej-
len tilbage som ynglefugl.Fo
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Rovdyr. Den brune sandspringer er 
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TEMA
Nationalparker i Danmark

Læsø - den marine nationalpark 

Havområdet fra Læsø over 
Anholt til Nordsamsø er et 
 naturmæssigt skatkammer.

I det lavvandede havområde med 
farvandet omkring Læsø som fornem-
ste repræsentant, og hvor Nordsøens 
salte vand mødes med Østersøens 
ferske vand, er alle Danmarks marine 
rigdomme repræsenteret. Ved Læsø 
fi nder man den største variation i 
bundtyper i hele det danske søterrito-
rium. Det er donor-område for en lang 
række arter til de øvrige danske far-
vande. Utallige stenrev og undersøiske 
skrænter giver unikke opvækstbetin-
gelser for planter og dyr – selv i euro-
pæisk målestok. Her lever dyr som blå 
hummer, småhajer, sæler og marsvin. 
Man vil også kunne møde naturfæ-
nomener som boblende kalksøjler og 

koldvandskoraller. Om vinteren er de 
lavvandede områder tilholdssted for 
op mod et par millioner andefugle. På 
land byder Læsø på enestående natur 
af stor national betydning. Naturen er 
generelt af høj kvalitet og Rønnerne 
er af international betydning som 
rasteplads og fourageringslokalitet 
for fl ere ande- og vadefuglearter. For 
eksempel huser Læsø størstedelen af 
den danske bestand af stenvenderen. 
De tre øer i Kattegat er geologisk set 
meget forskellige. Læsø glimrer ved sit 
totale fravær af moræne, på Anholt er 
cirka 10 pct. moræneoverfl ade, mens 
landskabet på Samsø næsten overalt er 
morænebakker.

DN`s forslag til naturforbedringer: 
Den specielle og sårbare natur skal 
sikres gennem strategier, der begræn-

ser negativ menneskelig påvirkning 
ved at regulere for eksempel fi skeri, 
jagt og sejlads. Det er meget vigtigt 
at få begrænset næringsstoftilførslen 
yderligere. Ved at intensivere brugen 
af naturnær afgræsning kan man 
modarbejde den stigende tilgroning 
på enge, heder og overdrev.

Turforslag
Rundt på Rønnerne:
Rønnerne på det sydligste Læsø er på 
en gang et af de mærkeligste landska-
ber og et af landets mest fantastiske 
strandengslandskaber. Her møder 
man uendeligheden både lodret og 
vandret. Det er muligt at gå helt til 
vandgrænsen på den sydligste røn 
kaldet Hornfi skrøn. Undervejs krydser 
man de mange ”fl oder” mellem Røn-
nerne, og man går blandt tomter med 
spor af fortidens saltkogerier. Overalt 
vokser de særlige strandengsplanter, 
der alle tåler saltpåvirkningen fra ha-
vet. I højsommeren kan man nyde den 
smukke violette hindebæger, og yderst 
på Hornfi skrøn står blomstrende lyng. 
Den uberørte natur på Rønnerne er 
et eldorado for strandengsfugle. For 
eksempel den energiske stenvender. 
På turen rundt på Rønnerne kan man 
også træffe rødben, dobbeltbekka-
sin og stor regnspove samt en række 
andre fuglearter.

Uendelighed. Her fi ndes de store vidder kun afbrudt af ”fl oderne” mellem de fl ade øer. Rønnerne 
bliver hvert år lidt større, og fl oraen skal kunne tåle salt. En fi n fuglelokalitet.
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Havets oaser. Stenrevene 
rummer et enestående 
plante- og dyreliv og en 
stor skønhed. 
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1    Parkér ved saltsydehytten og følg stien sydover 
mod Horfi skrøn. Lige før Pigestenen kan man 
tage en lille afstikker ind til Fuglesangssøen. 
For at komme helt ud til Hornfi skrøn må man 
tage skoene af og gå barfodet over Ebbevej.

1

Marin farverigdom. Den marine natur 
omkring Læsø er usædvanlig rig og  varieret. 
Ålegræsset er opvækstområde for en kolos-
sal mængde arter af fi sk.
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