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OPLEV MERE AF 
DEN DANSKE NATUR

Flere har genopdaget naturen det seneste år. Vi er strømmet 
ud i de grønne bakker, har vandret ved de endeløse kyster og 
holdt kaffepauser med afstand i skove og parker. Mange af os 
er blevet mindet om, hvor enestående og eventyrlig den dan
ske natur er, og hvor vigtigt det er, at vi passer på den.

I 110 år har utallige folk gennem Danmarks Naturfrednings
forening værnet om naturen, så der i dag er enestående natur
perler, som er beskyttet, så også kommende generationer kan 
nyde dem. Danmarks Naturfredningsforening blev stiftet med 
et klart mål for øje: Naturen skal bevares og opleves. Og gen
nem fredninger er foreningens medlemmer stadig med til at 
sikre naturoplevelser og bedre plads til Danmarks unikke natur.

Det er derfor, vi i dag kan glæde os over de ca. 4500 pletter på 
Danmarks kortet, der i dag er fredet. Disse fredninger har sikret, at 
der i et lille og relativt intensivt opdyrket landbrugsland alligevel er 
skønne og uspolerede landskaber i en rig og varieret natur.

Vi har samlet 15 fantastiske fredninger i guiden her, lige til at gå på 
opdagelse i. Måske oplever du dem for første gang, eller måske kan du 
opleve dem på en ny måde. Og husk: Vi mennesker er kun på besøg i 
naturen. Tag hensyn til naturen, og forsøg at undgå myldretiden.  
Rigtig god tur.

Klik her og læs mere om de udvalgte fredninger.
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BULBJERG
Bulbjerg er et vaskeægte fuglefjeld. Her yngler 
cirka 500 par af den nordatlantiske mågefugl  
riden. Foruden nogle enkelte ynglepar, der  
yngler andre steder, er Bulbjerg landets yngle
plads for den smukke fugl. Under drabelige og 
højlydte kampe i foråret tilkæmper de stær
keste fugle sig de bedste ynglepladser. Frem 
til august, hvor ungerne kommer på vingerne, 
er her et leben af den anden verden på klippe
hylderne. 

I den periode er det som gæst vigtigt at holde 
sig på afstand og bidrage til fuglenes behov for 
et uforstyrret yngleliv, inden de igen kan søge 
ud på havet, hvor fuglene primært lever resten 
af året. 

Bulbjerg er en 41 meter høj kystklint, der står 
lodret op fra havet i Jammerbugten. Kernen i 
klinten består af hvidlig kalk og grå flint dannet 
for omkring 60 millioner år siden. 

Som så mange andre steder blev fredningen 
af Bulbjerg iværksat for at sikre både natur 
og kulturmæssige værdier. Der har ad flere 
omgange været tilløb til at opføre sommerhuse 
i området. I dag og fremover kan du dog nyde 
den storslåede natur i sin uforstyrrede form.
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Toppen af Bulbjerg 
Er du i bil, er det gjort let for dig at bestige  
Bulbjerg. På toppen ligger en parkeringsplads, og  
i bunkermuseet lige ved er der både toilet og en 
fin lille udstilling om områdets historie. 

Herfra er det blot at træde ud på selve klippen  
og nyde landskabet, udsigten og få et lille sug i 
maven, når du kigger de 41 meter ned på havet.

Stranden 
Det er selvfølgelig nærliggende blot at klatre 
ned ad de stejle stier for at fornemme klippen fra 
stranden. Alternativt ligger der en pplads nær 
stranden lige syd for klinten, hvorfra Bulbjerg 
tager sig allerflottest ud. 

Det er naturligvis fristende, men det kan være 
ganske farligt at bade udfor Bulbjerg. Vælg hellere 
stranden lidt derfra, men vær stadig opmærksom. 
Her bliver både hurtigt dybt , og strømmen er stærk. 

Troldsting og Harkens Bakke
Højdedraget Trolsting strækker sig fra Bulbjerg 
og ind i landet. Her vidner landskabet om menne
skelig aktivitet helt tilbage til stenalderen i form af 
gravhøje og bautasten. Men også spor af det mere 
mystiske. 

Gå på Nordsøstien
Når du er her, er det nærliggende at gå en tur 
langs kysten, og hvorfor ikke benytte den interna
tionale vandrerute Nordsøstien, der er markeret 
med et svunget N. Stien er i alt omkring 6000 
kilometer lang og indrammer hele Nordsøen langs 
kysterne i Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Eng
land og Skotland. Ja og Danmark, naturligvis. 

Vester Thorup Klitplantage
Turen kunne evt. gå til den kystnære Vester 
Thorup Klitplantage, der primært er bevokset 
med nåletræer, iblandet få gamle løvtræer, hvor 
spætter og andre hulrugende fugle yngler. Her
fra kan du også være heldig at høre natravnen i 
sommer skumringen.

Er du frisk på en lang travetur, fortsætter Nord
søstien til det gamle fiskerleje Thorupstrand, hvor 
fiskerne stadig haler deres kuttere op på stranden.

BULBJERG

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

DYR OG PLANTER
Det er Vesterhavet, som dikterer, hvem der 
kan leve på disse kanter. Både for dyrenes og 
planternes vedkommende. 

De barske omgivelser kræver hårdføre plan
ter, og yderst på knuden vokser her netop den 
slags. Gyldenris, plettet kongepen, bidende 
ranunkel og almindelig hundegræs. Af dyr kan 
foruden fuglen riden nævnes hugorm, mark
firben, mallemuk, og så er der rigeligt med 
ræve, krondyr og rådyr. 

Længere inde mod Troldsting er der mere 
sarte og sjældne arter som majblomst, liden 
vintergrøn og almindelig timian. 

Den mest bemærkelsesværdige i området 
er dog nok den lille uanseelige klitøjentrøst, 
som kun vokser her og ved Hanstholm. En lille 
fint hvid eller sart lilla blomstret plante med 
savtakkede blade. 

Er du frisk på en lang travetur, 
fortsætter Nordsøstien til det 
gamle fiskerleje Thorupstrand, hvor 
fiskerne stadig haler deres kuttere  
op på stranden. 

RIDE / FOTO: SIMON TRANBJERG VAMMEN



ÆBELØ
Æbelø ligger nordøst for Bogense på Fyn. Vil du en tur derud, må du regne med at 
få våde tæer. For der er ingen andre transportmuligheder end at trave gennem tide
vandet mellem Lindø Hoved og Æbelø Holm og videre ud til selve Æbelø. Til gengæld 
får du besøgt en af landets absolut mest charmerende og smukke øer. 

Det er den rå og vilde natur, som for alvor gør Æbelø til noget særligt. Øen har siden 
1995 været ejet af Aage V. Jensens Fonde og det meste af området ligger urørt hen. 
Man har endvidere fjernet de fleste af øens tidligere bygninger, så naturen kan udfolde 
sig mest muligt. Æbelø har været fredet siden 1999, men naturen har reelt haft fred 
siden naturfondens opkøb i 1995. Det betyder, at skoven får lov til at udvikle sig, som 
naturen dikterer, og samtidig er det dyre og plantelivet, som har førsteret. For at pas
se på den sarte natur, er det vigtigt at overholde restriktionerne på Æbelø. Tag derfor 
et grundigt kig på Aage V. Jensens hjemmeside, inden du bevæger dig hertil.
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Turen hertil
Turen fra Lindø over Æbelø Holm til selve Æbelø 
er en oplevelse i sig selv. Gåturen gennem vandet 
og videre til selve Æbelø er 4 kilometer, hvoraf 1,5 
kilometer foregår i vand. Her er det vigtigt at have 
styr på tidevandstabellen, så du ikke bliver overra
sket af tidevandet. 

Skoven
Det er lidt af en dansk sjældenhed at kunne præ
stere en 200 år gammel skov, som ligger helt ud 
til kysten. De gamle krogede bøge og egetræer 
giver skoven et særligt eventyrligt præg, og her 
findes et ualmindeligt varieret dyre- og planteliv 
med ufatteligt mange arter.

Kystlinjen 
Øens sider skrider stadig ud i vandet og har gen
nem tusindvis af år dannet nogle smukke terrasser 
langs kysten. Landskabet forandres hele tiden, og 
det er ikke ualmindeligt, at en af de gamle yderste 
bøgetræer ryger i vandet. 

Fyret
Fyret tilhører Søfartsstyrelsen og er ikke tilgæn
geligt for offentligheden, men du kan opleve det 
nede fra stranden. Her står det enormt smukt 
og titter op over skoven og skrænterne. Det 
er bygget i bornholmsk granit og er et såkaldt 
anduvnings fyr, som angiver, at det åbne vand 
bliver til mere kystnært farvand.

Bliv på stier og veje
Grundet Æbeløs beskedne størrelse og dens 
uhyre rige natur er det her særlig vigtigt at være 
opmærksom på, at du er gæsten, og de mange 
dyr og planter har hjemme her. Derfor er det her 
særlig vigtigt at overholde øens færdselsregler 
og holde turen til de markerede stier og veje. De 
fører dig gennem alle de bedste natursteder og på 
en måde, så du forstyrrer mindst muligt.

ÆBELØ

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

Øens sider skrider stadig ud i vandet og har gennem tusindvis 
af år dannet nogle smukke terrasser langs kysten. 

DYR OG PLANTER 
Man har de senere år registreret 175 forskel
lige fuglearter. Havørnen yngler her blandt 
andet, og det samme gør skovhornuglen. Og 
i visse år endda pirolen, som har et af sine få 
danske yngelsteder i kystskoven. På holmene 
syd for Æbelø er der blandt andet vadefugle 
som hjejler og ryler, mens her er gæs i store 
flokke.

Et lidt mærkværdigt dyr på Æbelø er muflon-
fårene, som blev indført som jagtobjekter i 
midten af 1900tallet. I dag er de sammen 
med dådyrene med til at holde de åbne områ
der fri for ny opvækst. 

Derudover er der registreret mere end 880 
forskellige slags biller. Det er en fjerdedel af 
alle hjemmehørende biller i Danmark.

I skoven vokser gamle ege og bøgetræer, 
her er lindetræer, og i skovbunden blomstrer 
først blå anemone, skovviol og senere bliver 
her hvidt af blomstrende ramsløg. 

HAVØRN 



EJBY ÅDAL  
OG KYST
SKRÆNTERNE
Ådalen ligger i det sydvestlige Hornsherred og løber 
ud i Isefjorden og byder på noget af den fineste botani
ske natur, vi kan mønstre i hele Danmark. Fredningen 
fylder 133 hektar. 

Ejby Ådal opstod for 15.000 år siden, da isen begyndte 
sin tilbagetrækning. I takt med at isen smeltede, forme
de gletsjernes ufattelige vandmasser hele dalen til ét 
stort U. 

Selve ådalens løb bugter sig på må og få og er svøbt af 
stejle skrænter til begge sider, som på sit højeste når helt 
op i 31 meter over Isefjorden.

Her er registreret mere end 450 forskellige plantearter, 
hvoraf mange er ganske sjældne. I foråret er ådalen visse 
steder knaldgul af engkab belejer og andre steder violet 
af majgøgeurt.

Går du cirka ti meter op ad Flækkebakke fra kystsiden, 
støder du på et jordlag, hvor der er fundet bearbejdet 
flint og andre spor fra mellem 120.000 og 140.000 år 
tilbage i tiden. Ud fra disse fund er det konkluderet, at 
her muligvis var en neandertalerboplads i forrige istid. 
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For de lokale er den klassiske gåtur at starte ved 
ppladsen for enden af Kyndeløse Strandvej og gå 
langs den nordlige sti ned til vandet og gennem 
selve ådalen tilbage igen. Du kan som gæst i Ejby 
Ådal være med til at beskytte naturen ved at gå 
langs stierne, have hunden i snor og lade planter 
og blomster være. 

Toppen af Flækkebakke
Udsigten fra den karakteristiske bakke 31 meter 
over Isefjorden er ganske imponerende. ‘Hylder
ne’ kaldes i folkemunde for fårestierne, men er 
opstået ved mindre jordskred gennem tusindvis 
af år. Får, kvæg og andre typer husdyr har yndet 
at græsse på både hylderne og i resten af ådalen 
siden stenalderen. Netop derfor har ådalen kunne 
udvikle sig til et så mangfoldigt og planterigt 
natur område. 

Når overdrevet blomstrer af gule kællingetand i 
juni, er her magisk. Med den mørkegrønne dal un
der sig, den dybblå Isefjord mod vest og det tørre 
overdrev mod syd og øst. 

Troldkællingen
Lige efter den nordlige parkeringsplads løber man 
på bautastenen kaldet Troldkællingen. 

Ifølge sagnet er stenen en forstenet troldkælling. 
Trolde kan ikke tåle sollys og vil blive til sten, hvis 
de rammes af solens stråler. Troldbykællingen 
siges at have deltaget i at rive en kirke ned, men 
nåede ikke under jorden, inden solen stod op. Hun 
blev ramt af solens stråler, medens hun stod på 
kanten af Ejby Ådal, og blev til en sten. Der står 
hun endnu. 

Åen
Intet besøg i Ejby Ådal uden en vandring gennem 
selve dalen. Her pibler åen lifligt, mens naturen 
går sin stille gang, som den uhindret har gjort i 
tusindvis af år. 

EJBY ÅDAL OG KYSTSKRÆNTERNE

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

Det er de mange forskellige orkideer 
og floret af de hundredevis af andre 
vilde blomsterarter, som først og 
fremmest gør Ejby Ådal til noget helt 
særligt. 

DYR OG PLANTER 

Det er de mange forskellige orkideer, og 
floret af de hundredevis af andre vilde bloms
terarter, som først og fremmest gør Ejby Ådal 
til noget helt særligt. Du kan finde arter som 
nikkende kobjælde, tyndakset gøgeurt, den 
violette majgøgeurt og den sjældne grenet 
edderkopurt, som har sin største danske 
bestand netop her. Du må hverken plukke 
blomster eller grave dem op i Ejby Ådal.

Selvom ådalen ikke er en stor sommerfugle
lokalitet, er der naturligvis både helt alminde
lige og lidt mere sjældne sommerfugle her. 
Ikke mindst guldhale, som kommer frem i 
august og september. Den yngler på slåen og 
er i fremgang i området. Vejrandøje og for
skellige underarter af blåfugl lever her også. 

Endelig er selve åen en vigtig ynglelokalitet 
for havørred, og her lever også markfirben og 
butsnudet frø. 

BUTSNUDET FRØ  / FOTO: KRISTIAN ØRSTED PEDERSEN



SKAGEN 
GREN
I den nordligste del af Danmark mødes havene 
Kattegat og Skagerrak og omkranser Skagen 
Gren. Siden de københavnske kunstmalere 
opdagede Skagens mange kvaliteter i 1800 
tallet, er byens og naturområdets popularitet 
blot gået op og op. I dag besøges Grenen af 
mere end en million gæster hvert år. 

Mange gæster nøjes med en gåtur, men har 
du tiden til det, skulle du afsætte en hel dag 
og dvæle lidt ved Grenens uforlignelige natur. 
I foråret er Grenen blandt Europas vigtigste 
af fyringsramper for trækfugle, som skal nordpå 
for at yngle. Og Grenen er også vokseplads for 
en lang række forskellige spændende planter.

Første fredning af Skagen Gren kom allerede i 
stand i 1940. På det tidspunkt begyndte inte
ressen for at bygge sommerhuse nær stranden, 
og som modsvar blev områdets første 262 
hektar sikret imod byggeri og beplantning.



Grenen
Selve turen ud til spidsen af Grenen er en ople
velse i sig selv. Uanset om man går langs strand
kanten eller kører med traktoren Sandormen. Tag 
dig god tid. Jo længere tid du bruger, desto flere 
naturoplevelser får du med. 

Skagen Fuglestation
Lige syd for Grenens parkeringsplads ligger Skagen 
Grå Fyr. Her formidles områdets spektakulære 
fugleliv, arrangeres fugleture og meget andet.

Drachmanns Grav
Digteren og kunstmaleren Holger Drachmann 
er begravet lige nord for Grenen parkering. Han 
tilbragte en lang årrække i Skagen i slutningen 
af 1800tallet og malede hovedsageligt marine 
motiver.

De gamle bunkere
Under 2. verdenskrig opførte besættelsesmag
ten en lang række bunkeranlæg fordelt over den 
øst lige del af Grenen. I dag kan man tage et smut 
forbi Skagen Bunkermuseum syd for Grenen 
parkering. 

Nordstranden
Vil du stå på Danmarks absolut nordligste fast
land, kan du via Batterivej køre op til Skagen 
Nordstrand. Her malede P.S. Krøyer i øvrigt sit 
allerførste store billede fra Skagen: “Fiskere træk
ker vod ved Skagen Nordstrand. Sildig eftermid
dag”. I baggrunden fornemmer man Grenens spids 
og en travl sejlskibstrafik. 

Nyd sælerne, men hold afstand
Både gråsæl og spættet sæl holder til på Grenens 
strande. Hold altid god afstand til dem. Også når 
deres unger ligger efterladte i sommersolen og 
hyler hjerteskærende. Deres mødre er på jagt 
efter føde for at kunne producere mælk til dem, 
og de fodrer dem oftest om natten, hvor der er 
færrest forstyrrelser. 

SKAGEN GREN

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

DYR OG PLANTER

I løbet af et år er her millioner af fugle. Både 
trækfugle, havfugle og ynglefugle. På Skagen 
Gren er der registreret mere end 350 for
skellige fuglearter. Alene på én dag i træk
sæsonen kan du være heldig at se op mod 20 
forskellige arter af rovfugle. 

Der er gode muligheder for at se både gråsæl 
og spættet sæl på Grenen. Spækhuggere og 
vågehvaler observeres næsten hvert år ud for 
Grenen. De langt mindre tandhval og marsvin 
er hyppige gæster og kan ses året rundt. 

Grenen har også mange forskellige spænden
de planter. Heriblandt mange sjældne. Blandt 
andet den lille nordisk øjentrøst, som udover 
tre steder på Grenen kun findes ganske få 
andre steder i Danmark. Ellers findes her en 
lang række orkideer, der tilsammen har deres 
blomstrende højtid i juli. 

Vil du stå på Danmarks absolut nordligste fastland, kan  
du via Batterivej køre op til Skagen Nordstrand. SPÆTTET SÆL



GUDENÅENS KILDER, 
TINNET KRAT OG 
RØRBÆK SØ
Det store område, der ligger over 100 meter over Kattegats overflade, blev i 
sin helhed fredet i 1992. Hærvejen bugter sig gennem landskabet, og du kan 
finde både Skjern Ås og Gudenåens udspring indenfor 300 meter. Det menes, 
at Hærvejen netop er ført her i sin tid, for at den rejsende kunne undgå at 
skulle krydse åerne.

Her har kun været begrænset dyrkning af jorden, og den mosaikagtige natur 
har altså kunnet udfolde sig i nogenlunde fred og ro gennem mange år. Det har 
fredningen sikret. 

Heder og overdrev afløses af gamle egekrat, som igen hælder ned mod fugtige 
enge og moser. Mod nordvest har istidens smeltevand formet en tunneldal, 
hvor tre smukke aflange søer ligger som perler på en snor. Kulsø, Nedersø og 
Rørbæk Sø.

Sidstnævnte er omkranset af skovklædte stejle skrænter, og her lever en lang 
række forskellige svømme og dykænder. Og så er her odder. 

Alle herlighederne er bundet sammen af et netværk af vandreruter, som kan 
føre dig til alle hjørner og kroge af området. 
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Kilderne
Hvis du byggede en tilpas god papirbåd og satte 
den ud ved Gudenåens kilder, ville den sejle om
kring 150 kilometer, før den blev ført ud i sit udløb 
ved Randers Fjord. 

Parkerer du på ppladsen ved Vandskellet er der 
kun få meters gang til Gudenåens udspring og 
cirka 300 meter til Skjern Åens udspring. 

Koutrupgaard Naturskole
Områdets lokale skolebørn nyder gennem året 
godt af muligheden for at få naturundervisning på 
Koustrupgaard Naturskole. Men Naturstyrelsens 
formidlingsgård er også et godt udgangspunkt for 
udflugter i området. 

Hærvejen
Måske blev Hærvejen anlagt på selve den jyske 
højderyg, så dens brugere skulle krydse færrest 
mulige vandløb. Det er blandt teserne om dens 
placering. Sikkert er det i hvert fald, at lige i områ
det omkring Tinnet Krat er Hærvejen en vandring 
værd. Her er masser af smukke passager, og både 
natur og kultur varierer hele tiden. 

Rørbæk Sø
3 kilometer lang, 500 meter bred og ned til 5 meter 
i dybden. Det er dimensionerne på den smukke 
langsø, som blandt andet tidligere husede ynglende 
fiskeørne gennem forår og sommer. Søen ligger i en 
tunneldal og er i øvrigt gennemløb for Skjern Å. 

Fiskeri er tilladt og i sommerperioden også kano
sejlads på selve åløbet. 

Markerede vandreruter
Langt det meste af området tilhører staten, og 
Naturstyrelsen har afmærket en række forskellige 
vandreruter af varierende længe, natur og svær
hedsgrad. Find dem på vejle.dk

GUDENÅENS KILDER, TINNET KRAT OG RØRBÆK SØ

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

Egekrattene er tilsammen landets 
mest udbredte og har visse steder 
udviklet sig til troldeskove. 

DYR OG PLANTER

Selvom Tinnet Krat ikke er urskov, er her 
stadig et godt udgangspunkt for en rig og va
rieret natur. De forskellige naturtyper skaber 
plads og levesteder til en lang række dyre og 
plantearter. Egekrattene er tilsammen landets 
mest udbredte og har visse steder udviklet sig 
til troldeskove. Her vokser almindelig kohve
de, kantet konval, liljekonval og majblomst. 
 
På både enge og heder er her gyvel, rev
ling, perikon og forskellige arter af lyng. I de 
fugtige moser og enge vokser blandt andet 
den kødædende soldug og flere orkidearter, 
blandt andet plettet gøgeurt. Her lever odder, 
krondyr, løgfrø, den smukke isfugl og flere 
sommerfugle, blandt andet kommabred
pande, brun pletvinge og isblåfugl. 

ISFUGL / FOTO: LARS GEIL

https://www.vejle.dk/media/23520/rorbaeksoe-folder_2019_web.pdf


MØNS KLINT 
OG HØJE 
MØN
Høje Møn og Møns Klint er blandt landets mest 
besøgte naturattraktioner, og det er der mange 
gode grunde til. Her finder du et af nationens 
mest spektakulære landskaber, og naturen 
byder på ganske mange unikke oplevelser. Ikke 
mindst når det handler om orkideer, stjerne
himler og verdens hurtigste dyr vandrefalken. 

Faktisk er området den første danske lokalitet, 
som er blevet optaget i UNESCOs verdens
omspændende netværk af biosfæreområder. 
Møns Klint og naturområderne bagved blev 
fredet i 1983 for at give naturen på klinten 
lov til at udvikle sig uden påvirkning, og for at 
overdrevene plejes som de kulturlandskaber, de 
nu er. Samtidig har fredningen og statens køb af 
arealer sikret offentlighedens adgang til store 
dele af området.
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Klinten
Møns Klint står som en bar væg ud mod havet. De 
hvide klinter, der rejser sig over det turkisgrønne 
hav, er noget af et syn. Klinten strækker sig syv 
kilometer langs kysten. Klintens højeste punkt 
kaldes Dronninge stolen og troner 128 meter over 
havet. 

Klinteskoven
Udover sine særlige lyse bøge er Klinteskoven 
særlig kendt for at være landets bedste svampe
lokalitet. Alene blandt de sjældne svampe er her 
omkring 500 arter, som kun kendes på mindre end 
ti danske lokaliteter. 235 arter er rødlistede. 

Aborrebjerg
Bakken Aborrebjerg peaker hele 143 meter over 
havet. Her er der på klare dage udsigt til naboklin
ten på Stevns og Farøbroerne. Er du her på en klar 
nat, er det også blandt landets bedste steder at se 
på stjerner. Husk i så fald at tage en rødskinnende 
lampe med, så du ikke forstyrrer de andre stjerne
kiggeres oplevelser. 

Jydelejet og Høvblege
Er du glad for blomster og særligt orkideer, er 
overdrevene Jydelejet og Høvblege fantastiske på 
en lun sommerdag. Faktisk betragtes de som Dan
marks mest værdifulde kalkoverdrev. På skrånin
gen Høvblege øst for landsbyen Mandemarke har 
den sortplettede blåfugl sit eneste levested i Dan
mark. Her er en overflod af forskellige orkideer, 
som tiltrækker både sommerfugle, andre insekter 
og ikke mindst nysgerrige naturinteresserede.

Hundevæng Overdrev
Lige syd for Klinteskoven ligger der en tidligere 
brakmark, der i dag er kendt som Hundevæng 
Overdrev. Her står på gode år en kvart million  
orkideer. Det er primært skovgøgeliljer, som  
næsten kan farve marken hvid i juni. Der findes 
ikke et lignende syn nogen andre steder i landet, 
og slet ikke med det mørkeblå hav i baggrunden.

Geocenter Møns Klint
Oplevelsescentret Geocenter Møns Klint har 
samlet alle de mange fortællinger om både geolo
gi, natur og kulturen i området. Og fortæller dem 
på en moderne og nærværende måde, som både 
vil appellere til store og små. Herfra arrangeres 
der også ture ud i området, klatring i Klinteskoven 
og meget mere. 

MØNS KLINT OG HØJE MØN

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

Udover sine særlige lyse bøge er 
Klinteskoven særlig kendt for at 
være landets bedste svampelokalitet. 

DYR OG PLANTER

Udover selve Møns Klint er den mest berømte 
attraktion i området nok vandrefalken. Udover 
at være verdens hurtigste dyr, når den jager 
med op mod 300 km/t, er den også en sjælden 
ynglefugl i Danmark. Men den yngler på netop 
klintens stejle sider, hvor den i ro og mag kan 
gemme sine unger væk og samtidig jage.

Området har mange sjældne planter, og det 
giver også gode levevilkår for en række lige så 
sjældne sommerfugle. Heriblandt sortplettet 
blåfugl og timiankøllesværmer.

Den kalkholdige jord giver optimale vækst
betingelser for orkideer. Og her er hele 18 
forskellige arter. Deriblandt landets største or
kide stor gøgeurt og den sjældne horndrager, 
som i Danmark kun vokser her. Orkideerne ses 
særligt i dalen Jydelejet. Et andet godt sted er 
Hundevæng Overdrev syd for Klinteskoven, 
hvor der i nogle år er talt op mod en kvart 
million orkideer. 

VANDREFALK



REBILD BAKKER  
OG LINDENBORG Å
Rebild Bakker er slet ikke rigtige bakker, men et dallandskab udskåret af smeltevandet fra 
seneste istid. For foden af de falske bakker snor Gravlev Å sig i sin dal. Åen er en del af den langt 
større Lindenborg Å, der udspringer lidt syd for og fortsætter helt ud i den østlige Limfjord. 

Området ved Rebild Bakker er en del af det enorme Rold Skov kompleks, som udfolder sig mel
lem Skørping og Arden, Haverslev og Terndrup. I alt er her 85 kvadratkilometer skov. Lige syd for 
Rebild Bakker finder du, hvad der nok er Rolds Skovs mest berømte del. Nemlig den lille trolde
skov, hvor de flere hundrede år gamle bøge krymper sig sammen i deres misvækst. Rebild Bakker, 
Gravlevdalen og dele af Lindenborg Å blev fredet i 2005 for at beskytte, pleje og genskabe nogle 
af de specielle landskaber, der domineres af enge, åer, fugtige strøg, småheder, bakker og små
skove af såvel bøg som eg.
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Rebild Bakker
Det oplagte valg er at køre op til Rebild og lade 
indgangspartiet ved Top Karens Hus være ud
gangspunkt for turen ned gennem bakkerne. 
Går du ned ad grusstien, kommer du lige til de to 
flagstænger i Gryden, hvor Rebildfesten hvert år 
afholdes 4. juli.

Troldeskoven
De krogede bøge i Troldeskoven er blevet et ikon 
for Rold Skov. Hvert bøgeindivid har mange stam
mer. Det særprægede syn skyldes en kombination 
af bøgenes afstamning og de vækstvilkår, de er 
vokset op under. De ældste træer er over 300 år 
gamle og tæt på deres maksimale levealder.

Ådalen og kilderne
I Gravlev Ådal for foden af Rebild Bakker springer 
flere kilder. En af de mere spændende er Gravlev 
Kilde, som er en af landets største. Den sender 
100150 liter vand i sekundet ud i Gravlev Sø, og 
så giver den liv til en række sjældne smådyr, ørre
der og både isfugl og overvintrende vandstær. 

Den Jyske Skovhave
Er du interesseret i træer, er Den Jyske Skovhave 
et must. Her kan du se mere end 150 forskellige 
træarter fra den nordlige halvkugle. Et af de mest 
spektakulære træer er en amerikansk kæmpe
gran, der blev plantet i 1896. 

Store Økssøs brune badevand 
Den smukke skovsø er ganske speciel, fordi van
det er tydeligt brunt, samtidig med at det er helt 
rent. Den brune farve stammer fra den nærliggen
de højmose og er opløste hummusstoffer. Søen 
er ganske fiskerig med mange aborrer, og det er 
tilladt at fange dem. Søen tiltrækker mængder af 
forskellige fugle. Blandt andet større flokke af den 
smukke hvinand.

REBILD BAKKER OG LINDENBORG Å

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

DYR OG PLANTER

Bakkerne er domineret af hedelyng og de 
skulpturelle enebærbuske, som er spredt i 
hele landskabet. På særligt gunstige år blom
strer lyngen nærmest eksplosivt i august, og 
bakkerne skifter farve til dyb lilla. 

Ådalens mange klare kilder, søer og enge ska
ber livsbetingelser for en lang række sjældne 
planter. Ikke mindst orkideer som rød skovlilje 
og fruesko.

Den konstante vandtilførsel danner grundlag 
for et rigt fugleliv med blandt andet isfugl, 
vandstær og bjergvipstjert. Derudover er der 
krondyr, rådyr og odder i området. 

Er du interesseret i træer, er Den Jyske Skovhave et must. Her kan du  
se mere end 150 forskellige træarter fra den nordlige halvkugle. KRONHJORT  / FOTO: KRISTIAN ØRSTED PEDERSEN



AMAGER OG 
KALVEBOD 
FÆLLED
Det er de færreste hovedstæder i verden, som kan 
præstere en så varieret, vild og artsrig natur, som det kan 
opleves på de to fælleder. På klare forårsdage kan du her 
se havørnen jage, brushønsene danse, en SAS-flyver lette 
fra Kastrup og aflæse klokken på Københavns Rådhus
tårn. Inden for samme synsfelt vel at mærke. 

De to fælleder samt de sydlige skove og kyststræknin
ger er i dag samlet i Naturpark Amager. 

Fra Kalvebodbroen og nordpå ejes og drives området af 
Københavns Kommune, mens naturen mod syd er ejet 
af staten og dermed drives af Naturstyrelsen. I hele det 
enorme område har du mulighed for at nyde forskellige 
naturplejedyr som kvæg, får og heste. Naturreservatet 
ved Klydesø er helt lukket for gæster, mens Kofoeds 
Enge ved Kongelundsfortet er lukket i sommerhalvåret.

Kalvebodkilen og Amager Fælled blev fredet i henholds
vis 1990 og 1994 med det primære formål at beskytte 
naturen mod byudvikling. I 2019 skete et brud med 100 
års fredningstradition, da de tre arealer; Lærkesletten, 
Stejlepladsen og Selinevej blev affredet af Folketinget. 
Lærkesletten svarer til cirka 5 procent af Amager  
Fælled, og planen er, at der skal ligge et nyt bykvarter. 



Bjerget
Fra toppen af det majestætiske 11 meter høje 
skraldebjerg på Amager Fælled kan du både se, 
høre og mærke storbyens puls, når du skuer mod 
nordvest. Vender du derimod blikket mod syd, for
nemmes den næsten uendelige Kalvebod Fælled.

Udsigtspunktet ved Slusen
Lige midt mellem motocrossbanen og den del af 
havnen, der kaldes Sluseløbet, kan du klatre op på 
et cirka ti meter højt plateau, der muligvis rummer 
hele fredningens mest komplekse udsigt.

Amarminoen
Er du i god form og har 56 timer til rådighed, 
giver den afmærkede vandrerute Amarminoen et 
rigtig godt indtryk af den store sammenhængende 
natur. Følg de turkise dråbeformede piktogram
mer, og  tag evt. appen Naturpark Amager med på 
mobilen.

Dæmningsvejen
Fra Sluseholmen og hele vejen ned til Kongelunden 
kan du cykle på den fineste asfalt. Undervejs er 
der mulighed for at benytte flere fugleskjul, plukke 
blomster eller bare nyde udsigten til havnen. 

Byskoven
Nord for Kalvebodbroen har Københavns  
Kommune plantet en skov, som endnu er ganske 
ung og lav. Men et spændende stop, der de kom
mende mange år vil udvikle sig markant. 

Skrædderholm
Den lille ø ude i Kalvebod Løbet kan nås via cykel
stien på selve Kalvebodløbet og Kalvebodbroen. 
Her har kunstneren Thomas Dambo placeret en 
af sine troldeskulpturer, og generelt byder øen 
på unikke perspektiver på både København og 
Amager. 

Naturcenter Amager
Her finder du både et traktørsted, offentlige toi
letter, en butik samt flere naturskoler. Heriblandt 
Taarnby Naturskoles helt særlige formidlings
bygning skabt til de 06 årige. 

Klydesø
Det store vådområde ved Klydesø er beskyttet 
fuglereservat. Stedet er blandt de danske lokali
teter, hvor flest forskellige fuglearter registreres 
gennem et år. Havørnen er fast inventar, her er 
nærmest alle tænkelige vadefugle, masser af gæs 
og ofte besøg af ganske sjældne arter. 

AMAGER- OG KALVEBOD FÆLLED

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

DYR OG PLANTER

Trods et umiddelbart tæt naboskab med 
hoved stadens halvanden million indbyggere 
er de to fælleders dyre og planteliv impo
nerende varieret. På Amager Fælled er der 
rådyr, harer, lærker og forskellige krybdyr. 
Blandt andet den fredede stor vandsalaman
der. Du kan også møde en af Københavns 
største nattergalekolonier og på strandengen 
en unik og mangfoldig flora med mere end 
500 forskellige plantearter.

Fuglereservatet omkring Klydesø er blandt de 
danske fuglelokaliteter med flest forskellige 
artsregistreringer. I den forholdsvist unge og 
selvsåede birkeskov Pinseskoven mod syd, 
dukker der fortsat nye sjældne plante og 
dyrearter op. 

Aflandshage, Kongelundsstranden og Dragør 
Sydstrand
Langs store dele af Amagers sydlige kyst kan du op
leve fuglelivet udfolde sig. Kystområderne er af stor 
betydning for en lang række vade og andefugle. 
Blandt andet troldand, pibesvane samt stor og lille 
skallesluger. Og så er her ualmindeligt smukt. 



DØNDALEN 
OG HELLIG
DOMSKLIP
PERNE
Bornholms nordlige del er skabt på granit, og her 
finder man to vaskeægte naturlige turistattrak
tioner: De imponerende Helligdomsklipper og 
Døndalen med Danmarks største vandfald. 

Næsten 20 svimlende meter hamrer vandet 
ned. Fugtigheden i Døndalen giver enormt gode 
betingelser for liv, og her er registreret langt 
over 300 plantearter. 

Blot halvanden kilometer fra vandfaldet ligger 
Helligdomsklipperne. De 22 meter høje klippe
formationer har stået der i årtusinder, mens 
vind, vand og vejr har slidt og skåret i dem. Klip
perne er også ynglepladser for en række fugle. 
Og under Helligdomsklipperne kan du med en 
tændt mobiltelefon eller lommelygte bevæge 
dig ind i dybe grotter.
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Danmarks største vandfald
Døndalen byder på spændende natur hele året 
rundt. Men om sommeren kan Danmarks største 
vandfald tørre ud. Det 20 meter høje vandfald er 
klart mest vandholdigt i det sene efterår og om 
vinteren. 

Amtmandsstenen
Døndalens nordvestlige klippevæg kaldes Amt
mandsstenen. Den er 20 meter høj og kan nås via 
en trappe op til udsigtspunktet på toppen. Herfra 
kan du endnu se over dalens trætoppe ud over 
Østersøen mod Christiansø.

Selve Døndalen
Det menes, at dele af Døndalen er rester fra 
Bornholms oprindelige skov. Det betyder, at her 
har været skov i 8000 – 9000 år. Det har ganske 
enkelt været umuligt at dyrke landbrug blandt da
lens klipper og sprækker, så den har sandsynligvis 
fået lov at stå i fred visse steder. 

Helligdomsklipperne
Der er to måder at komme til de 22 meter høje 
klippeformationer på. Enten fra Bornholms 
Museum og videre ad stien og trapperne ned til 
kysten. Eller ad søvejen fra Gudhjem med den lille 
båd M/S Thor, som sejler hertil i sommersæsonen. 
Det er også spændende at gå på opdagelse i de 
forskellige grotter under Helligdomsklipperne. 
Den mest imponerende er Sorte Gryde, som er 
en smal lang grotte, hvor du kan være heldig at se 
den bornholmske grotteedderkop.

Bornholms Kunstmuseum
Et af landets smukkeste kunstmuseer med blandt 
andet en mindre udstilling om Danmarks Natur
fond. Den ellers rørlagte helligkilde, der har givet 
navn til klipperne, løber i en rende i granitgulvet 
inde i bygningen.

DØNDALEN OG HELLIGDOMSKLIPPERNE

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

Kombinationen af Døndalens høje 
fugtighed og dens kalkrige jord 
skaber gode livsbetingelser for 
stedets mere end 300 forskellige 
plantearter. 

DYR OG PLANTER 

Kombinationen af Døndalens høje fugtighed 
og dens kalkrige jord skaber gode livsbetin
gelser for stedets mere end 300 forskellige 
plantearter. Her vokser en række orkideer 
som tyndakset gøgeurt, ægbladet fliglæbe og 
skovhullæbe. Skovbunden er dækket af både 
hvide, gule og blå anemoner, mens tæpper af 
duftende ramsløg lægger an til at farve områ
det hvidt, når skoven bliver grønnere. 

Fuglelivet er overvældende, og her er masser 
af forskellige fuglestemmer det meste af året. I 
vintermånederne kan du være heldig at møde 
den smukke vandstær, som dykker efter føde 
i åen. Og når nattergalen synger solen op eller 
ned, bliver her decideret magisk. 

De mange afsatser på Helligdomsklipperne 
bliver til gode ynglepladser for en række 
forskellige mågearter. Dybt under dem an
kommer edderfuglehunnen med årets kuld 
fra Ertholmene, mens toppet skallesluger og 
gravand også yngler her.

NATTERGAL



FURS BAKKE
LANDSKAB
Midt ude i Limfjorden ligger Fur og lokker. Fra 
færgelejet på fastlandet syd for, ser øen flad og 
hyggelig og indbydende ud. Men mod nord forbi 
de små gamle huse og samfund, rejser landska
bet sig pludselig stejlt op for øjnene af dig. 

Unikt for området er først og fremmest det  
bløde og luftige moler. Det blev dannet for 55 
millioner år siden, mens det meste af Danmark 
var havbund, og havet var propfyldt med kisel
alger. Når de mikroskopiske alger døde, sank 
de mod havbunden, hvor deres indre kuglefor
mede skaller blandede sig med havbundens ler. 
Furs moler består derfor cirka af 2/3 plankton
skaller og 1/3 ler. 

Dertil findes der omkring 200 askelag i moleret. 
De er skabt fra de mange vulkanudbrud, som 
opstod, da Grønland og Skandinavien trak sig 
fra hinanden, og asken derfra blev ført med 
vinden hertil. 



Bispehuen og resten af Stendalgraven
Stendalgraven er en spektakulær grusgrav. Her 
kan du se, mærke og fornemme hvordan naturen i 
tusindvis af år har formet det specielle landskab, og 
de mange askelag kan tydeligt ses her. Den skulp
turelle søjle kaldes Bispehuen og er blandt efterla
denskaberne fra de store molersudgravninger. 

Molermanden
Over det hele skuer bronzeskulpturen Moler
manden. Den er skabt af kunstner Erik Nygaard 
og er blevet til med afsæt i et gammelt foto af 
en molerarbejder fra 1925. Dengang udgravede 
arbejderne moleret med håndkraft, og den greb, 
som molermanden står med, er ganske ægte og 
har været brugt på Fur. 
 
Langstedhuller
De godt 20 meter høje kystklinter ved Langsted
huller på det nordlige Fur består mest af moræne 
og danner skrå vinkler ned mod den sandede og 
stenede kyst. Men Langstedhuller er især kendt 
for det smukke system af forgrenede erosionsdale, 
som gennem tiden er dannet af afløb fra voldsom
me regnskyl. I foråret blomstrer hulkravet kodriver 
og nikkende kobjælde på kystskråningerne.

Svenskehulen ved Stolleklint
I begyndelsen af 1800tallet troede man, at de 
mange askelag i moleret var spor fra stenkul, og  
at der gemte sig mere inde i klinten. 

Under ledelse af en svensk bjergværksmand, gik 
man derfor i gang med at grave en cirka 50 meter 
minegang med en brønd for enden. Forgæves, 
siden der intet kul var. Stedet blev kaldt Sven
skerhulen. I dag har havet ædt de cirka 50 meter 
af klinten, og mine gangen er derfor væk. Men 
klinten er opkaldt efter projektet. Ordet stolle 
betyder nemlig minegang. 

Rødstenen og Den Røde Sten
Blandt Furs attraktioner er to forskellige sten 
skabt i den samme særlige forbindelse af grus, 
sand og jern. Rusten fra jernet giver farven til 
de to klipper, som hhv. kan findes på stranden og 
lidt inde i landet. For at gøre forvirringen total er 
Rødstenen slet ikke rød, men beklædt med laver, 
der farver den grå. Den Røde Sten, som ligger ved 
stranden, er knaldrustrød. 

Fur Museum
Der er stor mulighed for at finde fossiler i det blø
de ler. På Fur Museum kan du se en imponerende 
samling og få den store uddybende fortælling om 
øens tilblivelse og det særlige moler. 

FURS BAKKELANDSKAB

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

DYR OG PLANTER 

Ved øens nordlige skrænter kan du blandt an
det se den særlige lyngsilke. En rødlig plante 
med sarte lyserøde blomster, der snylter på 
hedelyngen. 

I foråret står Langstedhullerdalene i et gult 
flor af hulkravet kodriver, og senere på som
meren er her mange andre blomster. Blandt 
andet en række forskellige orkideer. 

Fur er også kendt for sine mange arter 
af svampen vokshat, der nærmest ligner 
vingummi. 

Blandt dyrene er der en lang række yngle
fugle som strandskade, engpiber, tornirisk 
og mange andre. I foråret og sommeren 
tiltrækker de mange vilde blomster en lang 
række sommerfugle – blandt andet perlemor
sommerfugl – og så er det ikke ualmindeligt 
at se spættede sæler langs kysterne. Her bor 
også oddere. 

VOKSHAT / FOTO: PETER GÜNTHER



LILLE  
VILDMOSE
Lille Vildmose er blandt Danmarks største 
sammenhængende naturområder. Med sine 
76 kvadratkilometer er den landets største 
sammen hængende fredning. Her lever de 
fleste af Danmarks store dyr som kronhjort, 
havørn, konge ørn, elg, europæisk bison og 
landets største bestand af vildsvin.

Højmosen har været drænet, men de mange 
dræn er blevet stoppet for at genoprette natu
ren. Området står nu igen delvist under vand, 
og derved føres moselandskabet visse steder 
langsomt tilbage til dets oprindelige udgangs
punkt. 

For at beskytte den helt unikke natur bedst 
muligt er de mest sårbare skove og moser ikke 
tilgængelige for offentligheden. Til gengæld er 
her ni fugletårne med spektakulære udsigter 
over mose, søer og skov. Og her er mere end 
to kilometer plankestier over selve mosen og 
mange andre muligheder for at komme helt tæt 
på naturen uden at forstyrre dyr og fugle. 
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Høstemark Skov
6000 forskellige organismer. Det er, hvad forskere 
har registret i vildmosens nordlige Høstemark 
Skov. Lige syd for skoven finder du to udsigtstårne 
med nærliggende ppladser, hvorfra der er spekta
kulære udsyn til store dele af området. Er du hel
dig, traver den højbenede elg gennem synsfeltet.

Tofte Skov og Mose
Mod syd ligger Tofte Skov og den enorme Tofte 
Mose. Den har i mere end 100 år været et enormt 
indhegnet reservat med både krondyr og landets 
største vildsvinebestand. Her yngler tranerne, og 
er du heldig, giver de måske en opvisning i deres 
unikke parringsdans i det tidlige forår. Tag med på 
en af de guidede ture til skoven eller gå op i et af 
fugletårnene og nyd naturen derfra.

Tofte Sø
Her var engang landets største koloni af skarver. 
Kolonien, der nåede sit højeste på 4.000 par i 
2002, var måske årsagen til at kongeørne og hav
ørne slog sig ned og begyndte at yngle i området. 
I dag er tallet faldet til ca. 200 ynglepar. Fra Tofte 
Sø Tårnet, kan du ofte følge kongeørnenes jagt på 
netop skarver eller gæs. Herfra er det heller ikke 
unormalt at se odderen, og  ved vintertide er søen 
fyldt med ænder, svaner og gæs. 

Mellemområdet
Arealet mellem Tofte Mose og Høstemark Skov på 
21 kvadratkilometer kaldes Mellemområdet. Hele 
Mellemområdet er nu indhegnet, så de store græs
sende dyr kan holde naturen fri og åben. Der er 
faunapassager i hegnet, så rådyr og mindre dyr frit 
kan bevæge sig ind og ud af området. Hvor hegnet 
krydser de offentlige veje, er der nedlagt færiste, 
og området er frit tilgængeligt for besøgende.

Lille Vildmosecentret  
Du finder Lille Vildmosecentret  cirka midt i natur
området nær Birkesø. Herfra foregår der en lang 
række familievenlige aktiviteter, som formidler na
turen i Lille Vildmose. Flyv en tur i ørnesimulato
ren, tag med på en guidet udflugt og få de mange 
gode historier om dette helt særlige naturområde. 

Se naturen fra bussen 
Hvert år er der fra maj til midt i august 50 guidede 
busture ind i Høstemark Skov og 30 tilsvarende 
ture ind i Tofte Skov. Man kan bestille plads på 
turene ved at kontakte Lille Vildmosecentret.

LILLE VILDMOSE

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

Fra Tofte Sø Tårnet, kan du ofte følge 
kongeørnenes jagt på netop skarver 
eller gæs.

DYR OG PLANTER 

Der er ufatteligt mange arter i Lille Vildmose. 
Alene i Høstemark Skov er der registreret 
om kring 6000 forskellige dyreog plante arter. 
I vildmosens skove er talt 600 forskellige 
svampe arter og mere end 250 fuglearter. 
Mange af dem yngler udelukkende i Lille Vild
mose. For eksempel kongeørnen.

De fleste af landets store dyr lever i Lille 
Vildmose. Det gælder for eksempel kronhjort, 
trane, havørn, kongeørn, elg, euro pæisk bison 
og vildsvin. Det var i 2015, at der første gang 
blev sat elge ud i Lille Vildmose, hentet fra 
Sverige. Siden er bestanden vokset. 

Særligt Tofte Skov er en mosaik af forskellig
artet skov. Her er bøgeskov, egeblandings
skov, elleskov og birkeskov. Desuden er der 
steder med småbladet lind, som er rester af 
skovene fra stenalder tiden, hvor linden var 
det dominerende træ.

ELG / FOTO: ANJA ROBANKE



MELBY 
OVERDREV 
Langs Sjællands nordligste kystlinje finder du 
øens største hede Melby Overdrev. Indrammet 
af Kattegat, sommerhuse i tusindvis samt Lise
leje og Asserbo plantager ligger den åbne hede 
helt forladt. Ved første øjekast en knasende tør 
og nærmest gold hede. Men du skal ikke have 
siddet længe i klitterne og kigget ind mod det 
lyngklædte landskab, før her sker ting og sager. 

En flok hjejler flyver over for rovfuglene i det 
sene efterår. 100+ sangsvaner på vintertræk 
suser forbi langs kysten en pivkold december
dag. I sensommeren blinker hele overdrevet 
lilla, når hedelyngen blomstrer. Det gamle 
militære øvelsesareal er et naturmæssigt over
flødighedshorn, uanset hvilken tid på året du  
er her. Overdrevet er også kendt som en af 
Sjællands bedste sommerfuglelokaliteter. 

I 1700tallet satte områdets bønder deres 
kreaturer herud for at græsse. Siden overtog 
millitæret, og i 1930 blev overdrevet fredet for 
at skåne naturen mod den stigende sommer
husbebyggelse i området. 
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Liseleje Plantage 
Er du her for første gang, venter der en stor 
oplevelse ved at køre direkte til den sydligste 
parkeringsplads i Liseleje. Gå gennem de vindblæ
ste krat og småskove, der både byder på birk, eg 
og nåletræer. Pludselig åbenbarer det forrevne 
hedelandskab sig foran dig, og du føler dig i højere 
grad hensat til et forblæst Vestjylland end et pænt 
nordsjællandsk sommerhusområde. 

Klitterne
Selve overdrevet er flad som en pandekage, så for 
at få lidt overblik, kan du klatre op i klitterne. Kig 
udover Kattegat eller på den spændende natur 
den modsatte vej. 

Stranden
Den nordsjællandske kyst er både interessant for 
sandstrandselskende badegæster, men også for 
fugleelskere. Ikke mindst under forårsfugletræk
ket, hvor kysten er en vigtig affyringsrampe for de 
nordskandinaviske ynglefugle. 

Tisvilde Hegn i almindelighed
Det store samlede naturområde fra Liseleje Plan
tage i syd til Tisvilde i nord, kaldes Tisvilde Hegn. 
Store dele af skoven er udlagt som urørt skov. Den 
får altså lov at passe sig selv, så naturen udfolder 
sig, som den vil. 

Her er der ført et tætmasket netværk af veje, 
stier og vandreruter, så du let og frit kan udforske 
området. 

Troldeskoven
Selvom det er udenfor fredningen, er Trolde
skoven virkelig et besøg værd. Her står nogle 
af landets ældste træer, og de ældste er plantet 
i slutningen af 1700tallet. Med over 200 års 
påvirkning af vejr, vind og fyrreviklerlarver er 
stammerne forvredne og bugter sig langs jorden. 

MELBY OVERDREV

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

En række af sommerfuglene lever i tæt 
partnerskab med overdrevets sjældne planter,  
så her finder du en række arter, som ellers har  
det svært. 

DYR OG PLANTER 

Mellem egnens mange sommerhusområder 
er Melby Overdrev et fristed og lidt af en 
magnet på både fugle og sommerfugle. 
En række af sommerfuglene lever i tæt part
nerskab med overdrevets sjældne planter, så 
her finder du en række arter, som ellers har 
det svært. For eksempel vejrandøje, plettet 
perlesommerfugl og den ualmindeligt smukke 
seksplettede køllesværmer. 

I foråret titter nikkende kobjælder, forskelli
ge arter af gøgeurt og mange andre sjældne 
planter frem. Og i sensommeren blinker hele 
overdrevet lilla, når hedelyngen blomstrer.
Nyd blomsterne, hvor de er. Pluk aldrig eller 
grav op. Planterne lever i symbiose med 
svampe under jorden, og de vil hurtigt visne. 

Her yngler også sjællandske fuglesjælden
heder som natravn, hedelærke og sortstrubet 
bynkefugl. 

SEKSPLETTET KØLLESVÆRMER / FOTO: KRISTIAN ØRSTED PEDERSEN



RÅBJERG MILE
Råbjerg Mile er Danmarks største og mest imponerende vandreklit. Milen befinder sig 
sydvest for byen Hulsig på Skagen Odde og farer afsted mod nordøst med en hastighed 
på cirka 20 meter om året. 

Omkring en kvart million årlige gæster går på opdagelse i det spektakulære ørkenland
skab. Selvom sandet og dets evigt foranderlige landskaber nok er den primære attrakti
on, er hele Råbjerg Hede fyldt med et spændende og ganske unikt liv. Fra milen strækker 
heden sig mod syd og vest og er levested for en lang række sjældne plantearter. Både på 
selve heden og i områdets forskellige næringsfattige søer. Hele naturområdet er fredet 
med det formål at bevare vandreklitten og den natur, den har lagt bag sig. Endvidere har 
der af flere omgange været tilløb til at opføre sommerhuse i området, hvilket er blevet 
forhindret gennem fredningerne. 
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Selve milen
Det en indiskutabel stor oplevelse at bestige 
sandbjergene på en klar dag og nyde udsigten 
360 grader rundt. Både for store og for små. Ikke 
mindst når vinden leger med sandet og skaber de 
mest utrolige og Instagramvenlige mønstre. 

Danmarks største sandkasse menes at være 
opstået som direkte følge af den periode, vi kalder 
den lille istid. Den fandt sted i perioden mellem 
år 13001850. Her var vandet betydeligt koldere 
end i dag, langt mere havvand var is, og derfor 
var strandene væsentligt bredere. Det medførte, 
at vestenvinden kunne sende enorme mængder 
sand indover land, og dermed opstod en lang ræk
ke vandreklitter langs den nordlige jyske vestkyst. 
De fleste vandreklitter er igen spadseret ud i 
Katte gat, andre blev plantet til med træer, og nog
le få lever stadig i mindre skala. Men Råbjerg Mile 
er den største og mest imponerende vandreklit,  
vi kan præstere herhjemme.

Milesøerne
Mængden af vand i de særprægede lobeliesøer af
gøres af grundvandet. I perioder med megen regn 
står vandet højt, og er regnen udeblevet længe 
nok, kan de næsten udtørre. Udover de nøjsom
me planter, der er knyttet til søerne, yngler her 
blandt andet traner, stor regnspove og gråstrubet 
lappedykker. 

Vandreruter
Naturstyrelsen har markeret en gul og en blå 
vandrerundtur i Bunken Klitplantage. Endvidere 
er større stisystemer som Nordsøstien, Vestkyst
ruten og Østkystruten ført gennem området. For 
folk til hest, løber Rideruten i Vendsyssel også 
gennem området. Se mere på naturstyrelsen.dk

Sperrbatterie Aalbæk Bucht
Der er flere bakketoppe i klitplantagen, hvorfra 
du kan nyde synet udover hele den nordlige del af 
Skagen Odde. Det benyttede besættelsesmagten 
sig også af, og i 1944 opførtes et bunkeranlæg, Be
tonanlægget kan stort set opleves i sin oprindelige 
form, hvis du går derop i dag. 

RÅBJERG MILE

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

DYR OG PLANTER
Her er flere eksempler på både sjældne plan
ter og dyr, der nyder godt af områdets særlige 
natur. F.eks. sommerfuglen hedepletvinge, 
der kun ellers lever ganske få andre steder 
i landet. Men her er også mere almindelige 
arter som krondyr, hugorme, salamandre og 
strandtudser.

Umiddelbart sydvest for sandet ligger Mile
søerne og de langstrakte afblæsningsflader, 
hvor milen engang lå. Fladerne huser en 
mængde spændende og sjældne planter: 
Flere underarter af den kødædende soldug, 
liden vintergrøn, klitvintergrøn, samt liden og 
almindelig ulvefod. Man kan også finde små 
sarte orkideer hist og her. 

For folk til hest, løber Rideruten i 
Vendsyssel også gennem området. BRUN SANDSPRINGER / FOTO: KRISTIAN ØRSTED PEDERSEN

https://naturstyrelsen.dk/media/255194/raabjergmileogbunken_07-12-2018.pdf
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MOLS  
BJERGE
Mols Bjerge er indiskutabelt i en særlig kategori 
blandt Danmarks ypperste naturområder. Det 
siges, at halvdelen af alle landets plantearter 
findes inden for områdets 25 kvadratkilometer. 
Det medfører automatisk et overrumplende 
mylder af biller, sommerfugle og fugle. 

På en lun og solrig dag er her en umiskende
lig stemning af Sydeuropa, og man skal ikke 
bevæge sig meget rundt for at føle sig hensat til 
Toscana.

Du kan bevæge dig frit overalt i Mols Bjerge, og 
parkeringspladserne ligger tæt. På varme week
enddage er du langt fra alene, men pladsen er 
enorm, og udsigterne uendelige. 



Agri Baunehøj
Med sine 137 meter over havet er Agri Baunehøj 
det højeste punkt i Mols Bjerge. Og naturligvis 
også den højeste af bjergenes fire bronzealder
høje. I dag står her et lille monument, der har 
fungeret som målestation. Pilen på toppen kan i 
dag blot udpege en række interessante punkter i 
horisonten.

Trehøje
Selvom viljen virkelig skal være der, kan vi jo godt 
sige, at molboerne har deres helt egen bjergkæde 
fra Agri Baunehøj i nord og ned til Trehøje. Imel
lem finder du Langbjerg og Høvelshøj.

Men de tre sydlige tinder er en vaskeægte klas
siker. Herfra er udsigten over det sydlige Mols 
uforlignelig. I bunden glimter Ebeltoft Vig.

Tinghulen
Foruden Mols Bjerges tinder er her også en række 
dybe dale. Den mest kendte er Tinghulen. Den er 
skabt af en enorm isklump, som blev liggende, ef
ter seneste istid smeltede over resten af landska
bet. Her har i tidernes morgen været holdt ting. 
Altså forsamlinger, hvor man har afgjort vigtige 
spørgsmål, som vi i dag gør i Folketinget. 

Molslaboratoriet
Karen Blixens søster Ellen Dahl overdrog i 1941 
ejendommen til Naturhistorisk Museum i Aarhus, 
så videnskabsfolkene kunne studere de omkring
liggende jorde. I dag er Molslaboratoriet fortsat 
centrum for naturmæssige forskningsprojekter og 
rewilding med kvæg og heste, men også naturvej
ledning og feltbaseret undervisning. Det er tilladt 
at færdes på laboratoriets arealer, hvis du følger 
stedets regler. Hunde skal f.eks. være i snor. 

Den Italienske Sti
Infrastrukturen i området er fintmasket og ganske 
godt afmærket. Og der er masser af vandreruter 
at vælge imellem. En klassiker og måske en af de 
allersmukkeste er Den Italienske Sti, som bug
ter sig fra Molslaboratoriet og ned til landsbyen 
Femmøller. 

Karpenhøj Naturcenter
I Karpenhøj Naturcenter arbejder medarbejdere 
på at gøre naturen tilgængelig gennem gode ople
velser. Til glæde for både skoleklasser, virksomhe
der og private. Endvidere udbydes en lang række 
arrangementer, hvor man som familie kan deltage. 
Området rundt om centrets gamle gård er altid 
åbent for alle. Her er shelter og bålpladser åbne 
for alle. Det er dog en god ide at reservere på 
forhånd via centrets website. 

MOLS BJERGE

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

DYR OG PLANTER 

I Mols Bjerge er der en enorm variation af 
både dyr og planter. Således er der fundet 
cirka halvdelen af alle landets plantearter på 
stedet. Kombinationen af områdets sande
de undergrund, den forholdsvist beskedne 
nedbør og det bakkede landskab, skaber 
særligt gunstige betingelser for en række 
tørkekrævende planter. Blandt andet nikken
de kobjælde, tjærenellike, nikkende limurt og 
gul evighedsblomst. Alt det tiltrækker som
merfugle som brunlig perlemorsommerfugl, 
okkergul pletvinge og mange flere. Blomster 
må ikke plukkes eller graves op. 

På Molslaboratoriet arbejder man med re
wilding. Her har man udsat et mindre antal 
vilde heste og kreaturer, som fuldstændig på 
egen hånd lever på Molslaboratoriets cirka 
150 hektar jord. Året rundt og uden fodring. 
Det har vist sig at være yderst gavnligt for 
blomsterfloret, insekterne og sommerfuglene. 

BRUNLIG PERLEMORSOMMERFUGL / FOTO: MICHAEL STOLTZE



SVANNINGE 
BAKKER 
 
Sammen med Sollerup Skov og Svanninge 
Bjerge er Svanninge Bakker det største 
sammenhængende skov og naturområde 
på Fyn og kaldes de fynske alper. Det blødt 
svungne bakkelandskab blev formet af glet
sjerne under seneste istid. 
 
Helt op til årtusindskiftet var områderne 
primært dækket af skov. Men den vold
somme orkan i 1999 væltede store dele af 
nåletræerne og satte for alvor gang i den 
proces, som siden har handlet om at føre 
naturen tilbage til de græs og blomsterfyld
te overdrev. 
 
Rydningsarbejdet har resulteret i, at her i 
dag findes et rigt og varieret dyre- og plan
teliv. Selvom Svanninge Bakker blev fredet 
allerede i 1953, er det først for alvor siden 
årtusindskiftet, at terrænet er blevet ført 
tilbage til de oprindelige overdrevsland
skaber. Naturstyrelsen ejer i dag store dele 
af naturen i området. Foruden et overflødig
hedshorn af planter og insekter, lever alle 
landets fem arter af krybdyr her. Her lever 
den sjældne hasselmus, og så kan du løbe på 
Danmarks største løbebille læderløberen. 
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Hestebakken 
Mod nordvest ligger Hestebakken sådan lidt for 
sig selv. Med omkring 125 forskellige plantearter 
samt masser af sjældne insekter og sommerfugle 
er Hestebakken den naturmæssige superstjerne 
her i bakkerne. 

Vandreruter 
De fynske alper er et populært mål for brugere af 
naturen, og det er der blevet kvitteret for, med en 
lang række afmærkede vandreruter. I den lange 
afdeling løber Øhavsstien på i alt 220 kilometer 
gennem både bakker og bjerge. Naturstyrelsen 
har mærket en gul og en rød rute, mens der i bjer
gene er markeret hele ni tematiserede ruter. 

Svanninge Kirke 
Er du taget i bakkerne, kan du slet ikke undgå at 
få øje på den meget specielle Svanninge Kirke. 
Kirken er bygget i 1838 og er inspireret af byg
herre Preben Bille Brahes mange rejser til Østrig. 

Tårnet ved Skovlyst 
Fra toppen af tårnet ved Restaurant Skovlyst er 
der en skøn udsigt over Svanninge Bakker. Her 
kan du også se en udstilling om Svanninge Bakkers 
natur og kulturhistorie. 
 

Arreskov Sø 
Selvom Fyns største sø, Arreskov Sø, dækker 
dækker hele 317 hektar, er den ret lavvandet og 
når en maksimal dybe på 4 meter. Den er også 
fredet og er livsgrundlag for en lang række planter 
og dyr. På engene langs søen vokser i alt 9 orki
dearter som majgøgeurt, sumphullæbe og den 
sjældne engensian. Her yngler havørn, hvepse
våge og mange andre arter. Ved den østlige bred 
ligger Arreskov Slot, der har eksisteret i forskelli
ge udgaver i mere end 1000 år. 

Svanninge Bjerge 
I 2005 købte Bikubenfonden det meste af  
Svanninge Bjerge, der ikke er fredet men  
bestemt et besøg værd alligevel. Naturen er  
lige så varieret og artsrig som i bakkerne.

 

SVANNINGE BAKKER

UDFLUGTSMÅL, OPLEVELSER 
OG FOTOVENLIGE SPOTS

Og særligt på den særlige skråning Hestebakken 
der er et eldorado for sjældne planter, svampe, 
insekter og dyr. 

DYR OG PLANTER 
Naturtypen overdrev er den dominerende i 
Svanninge Bakker. Her er undergrunden så 
næringsfattig, at den ikke har været værd at 
dyrke og derfor blot er blevet brugt af områ
dets bønder til at sende kreaturerne ud og 
græsse på. 
 
Den slags giver til gengæld ofte en rig natur. 
Det er i særdeleshed tilfældet her i Svanninge 
Bakker. Og særligt på den særlige skråning 
Hestebakken, der er et eldorado for sjældne 
planter, svampe, insekter og dyr. 

Blandt de mange arter finder du hasselmus, 
hugorm, markfirben, lille og stor vand-
salamander, stålorm og sommerfugle som 
okkergul pletvinge og lille ildfugl. 

HASSELMUS
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