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DN Naturplejenetværkstræf 2020  
 
 
Du indbydes hermed til DN Naturplejenetværkstræf 2020 på naturlokaliteter i Syddjurs 
Kommune, Djursland, Jylland.  
 

Træffet holdes fra lørdag den 2. maj kl. 10 til søndag den 3. maj kl. 16. 
Det er muligt at ankomme fredag den 1. maj, fra kl. 17. 
 
Tilmelding senest fredag den 3. april 2020 på DN’s hjemmesides tilmeldingsmodul. 
https://aktiv.dn.dk/naturens-universitet/alt-det-praktiske/tilmelding/  
Deltagelse efter ’først til mølle’ princip. Vi går efter et maksimum på 30 overnattende 
deltagere.  
Ved tilmelding skal man notere, om man kommer fredag, og om man i givet fald deltager i 
turen fredag aften. Efterfølgende udsender vi en mail om, hvem der kommer fredag. 
  

Natur i Syddjurs 
I samarbejde med Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge, muligvis nogle frivillige 
fra nationalparkgruppen, og især DN Syddjurs og DN Aarhus, skal vi besøge og pleje 
forskellige naturtyper og diskutere naturpleje - hvornår, hvordan og hvorfor. Vi får også tid 
til at botanisere og lytte til og se på fugle. 
Vi har fokus på tre lokaliteter, som ligger tæt på hinanden (dvs. der er 3 til 6 km mellem de 
tre steder), hvor vi gør en større indsats.  
Vi befrier et område med få planter af Opret kobjælde for vissent plantemateriale, Gyvel, 
Glansbladet hæg, Brombær og små egetræer. Vi regner med at brænde materialet i et 
bål.   
Vi fjerner mindre fyrretræer på et par flotte højdedrag på et artsrigt overdrev, så en del af 
området kommer til at fremtræde som savanne-overdrev. Området overgår efterfølgende 
til græsning med heste.   
Vi fjerner Ahorn og veteraniserer andre træer i en biodiversitetsskov. Denne skov huser 
Ahorn, gamle bøge- og egetræer, mange fine svampe, fugle og flagermus. Men der 
mangler mere stående dødt ved. Området vil forhåbentlig fremover indgå i en 
græsningsfold. 
Lørdag aften vil der, efter en dags naturplejearbejde og en dejlig middag, blive mulighed 
for at netværke og udveksle erfaringer om naturpleje. Har du lyst til at holde et lille oplæg, 
eller bare kort fortælle om gode eller dårlige erfaringer med naturpleje, så giv gerne 
arrangørerne besked af hensyn til planlægning.   
  

Mødested lørdag den 2. maj kl. 10:  
Skelhøj Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej (NØ for Danhostel). 
Se kort nedenfor. 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://aktiv.dn.dk/naturens-universitet/alt-det-praktiske/tilmelding
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Tidsplan og program:  
Ved ankomst fredag den 1. maj. 
Det er muligt at ankomme fredag den 1. maj fra kl. 17 til vores bosted, som er ”Skovhuset”, 
Astrupvej 16, 8550 Ryomgård. Kl. 18 tager vi til et naturområde, hvor vi botaniserer og 
spiser egen medbragt madpakke/picnickurv. Kl. ca. 21 er vi igen i Skovhuset og hører om 
Nationalpark Mols Bjerge (Odd og Signe fra DN Aarhus fortæller). Ved tilmelding skal man 
derfor notere, om man kommer fredag, og om man i givet fald deltager i denne aftentur.  
 
 
Lørdag den 2. maj   
Kl. 8: Morgenmad, som vi selv står for. Medtag krus og varmt vand i thermokande til 
dagens kage. 
 
Kl. 9.15 afgang til Skelhøj, Carl Th. Dreyers Vej (NØ for Danhostel), Ebeltoft, som er den 
første naturplejelokalitet. Der er parkeringsplads på højre side af Carl Th. Dreyers Vej. 
Kl. 10: Velkomst på Skelhøj, Ebeltoft. 
Kort præsentationsrunde af deltagerne og præsentation af naturplejelokaliteten ved en af 
biologerne i Syddjurs Kommune.  
Naturpleje af fortidsmindet Skelhøj og området heromkring i en fold med periodevis 
hestegræsning. Vi befrier et område, med fragmenter af Opret kobjælde, for vissent 
plantemateriale, Gyvel, Glansbladet hæg, Brombær og små egetræer. Vi regner med at 
brænde materialet i et bål. 
 
Kl. 12.45 – 13.30: Der afsluttes på Skelhøj med frokostsandwich med juice/vand/øl 
doneret af Nationalpark Mols Bjerge. 
 
Kl. 13.30 - 13.45: Fra Skelhøj kører vi til overdrevet på Øervej (området syd for Hækvej). 
Der kan parkeres i vejkanten, eller på et lille område ca. 10 m op imod en 
”Mountainbikebane”. 
 
Kl. 13.45 – 17.00: Introduktion til overdrevet ved en af biologerne i Syddjurs Kommune. 
Derefter aktiv naturpleje på fyrrebevokset overdrev på Øervej. Vi befrier et par højdedrag 
på det flotte overdrev for mindre fyrretræer, så området kommer til at fremtræde som 
savanne. Området er indhegnet, og det overgår til græsning med heste.   
Pause undervejs til kage og egen medbragt the/kaffe. 
 
Kl. 17.00 pakkes der sammen og vi kører til ”Skovhuset” mellem Ryomgård og Kolind (der 
er ca. 24 km).  
 
Kl. 18.00 - 19.00: Indkvartering mm. - Syddjurs Kommune har givet tilskud til vores ophold 
her. 
 
Kl. 19.00 - 20.00: Aftensmad. 
 
Kl. 20.15 - : Aftenhygge med erfaringsudveksling om naturpleje, og et foredrag (emnet 
oplyses senere). 
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Bostedet Skovhuset, Astrupvej 16, 8550 Ryomgaard.  
https://www.lejrskolekataloget.dk/arkiv/sted/skovhuset-ryomgaard 

  
  
 
Søndag d. 3. maj   
Kl. 7.00 Morgenmad, som vi selv står for. Vi smører madpakke. Medtag krus og varmt 
vand i termokande til dagens kage. 
Kl. 8.15 Rengøring. 
 
Kl. 8.45 Tjek ud og afgang fra Skovhuset til Tolløkke Skov, Skovalleen (SV for Ebeltoft) 
 

https://www.lejrskolekataloget.dk/arkiv/sted/skovhuset-ryomgaard
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Kl. 9.30 – 13.30. Naturpleje i Tolløkke Skov. 
Der parkeres på Skovalleen i Tolløkke Skov (i den østlige del af skoven). Parkering kan 
være i vejsider eller på parkeringsplads for enden af Skovalleen. 
Ved ankomst til skoven starter vi med at lytte til skovens fugleliv: Spætter, spætmejse og 
mejser m.v. Derefter hentes redskaber, og der gives en instruktion i f.eks. arbejdshold, 
arbejdsområder og sikkerhed. 
Kl. 10 kommer biolog Jens Reddersen, Nationalpark Mols Bjerge, og giver en introduktion 
til skoven. Vi arbejder i et hjørne af Tolløkke skov, som er udlagt til biodiversitetsskov. 
Kommunen samarbejder med Nationalpark Mols Bjerge om forvaltnings- og plejeplan af 
skoven med en tilstødende eng. For at dokumentere indsatsen instrueres i 
fremgangsmåden - muligvis opdeles området i felter (f.eks. 10 x 10 m) hvor antallet af 
optrukne og små fældede træer tælles, og der tages foto før og efter. 
Mindre Ahorn optrækkes, andre lidt større Ahorn/stangskov fældes, og vi veteraniserer på 
forskellig måde større træer. Dette pga. at der mangler mere stående, dødt ved – så her 
kan vi altså gå helt naturamok. Forhåbentlig sættes der efterfølgende dyr på området. 
Dyrene kan så spise de helt små Ahorn.  
 
Kl. 13.30 - 14.00: Frokost i Tolløkke Skov. Vi spiser vore egne smurte og medbragte 
madpakke. Juice/øl/vand serveres. 
 
Kl. 14.00 – 15.00: Vi kører (ca. 400 m) til en parkeringsplads på Ahlvej. P-pladsen er tæt 
på hvor Ahlvej krydser Færgevejen. Derfra går vi ned ad en sti og hen til venstre til et 
rigkær tæt på stranden. Der botaniseres i rigkæret.  
Desuden informerer vi hinanden om, hvilke elektroniske registreringsskemaer mv.  og 
andre hjælpemidler, vi kan bruge i felten, og om hvordan vi kan medvirke til, at der til 
stadighed kommer oplysninger om naturen i relevante databaser. Vi ser bl.a. på MST’s §3 
App (Miljøstyrelsen), HNV kortet (High Nature Value), Landbrugsstyrelsens trafiklyskort 
(hvis tilgængelig) og www.fugleognatur.dk. Vi laver evt. en dokumentationscirkel (se 
www.dmu.dk) og øver os på at bruge §3-registreringsskema.  
 
Kl. 15.00 - ca. 16: Vi går tilbage til parkeringspladsen, hvor der er bænke og borde, og får 
der kaffe/te (medbragt thermokande med varmt vand) og kage. 
 
Evaluering og afklaring af hvem, der påtager sig at arrangere Naturplejenetværkstræf 
2021 – overvej allerede nu om din DN afdeling tager stafetten, så I kan få mere fokus på 
naturpleje i din kommune. 
  
 
 

PRAKTISK 
Transport til Djursland: DN refunderer rejse til netværksmøde efter gængse regler. Da 
nogle nok kommer med færge fra Sjællands Odde, opfordrer vi til at lade bilen stå på 
Sjælland og arrangere samkørsel, så færrest muligt biler skal sejles over. Det samme 
gælder Storebælt. Vi sender deltagerliste ud forinden.   
 
Anbefaling: Djursland er meget seværdig og idyllisk, så det kan anbefales, at overveje et 
endnu længere ophold før eller efter – området er meget egnet til ture til fods eller på 
cykel. Se også Nationalpark Mols Bjerge hjemmeside  https://nationalparkmolsbjerge.dk/.  
 

http://www.fugleognatur.dk/
http://www.dmu.dk/
https://nationalparkmolsbjerge.dk/
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Overnatning: Vi skal fra fredag til søndag overnatte i ”Skovhuset”, Astrupvej 16, 8550 
Ryomgaard. I stueetagen er der 5 soverum hvoraf 3 er med 8 køjer, og på 1. sal er der 2 
store rum med i alt 24 madrasser. Det er muligt at slå telt op og ophænge hængekøje. 
https://www.lejrskolekataloget.dk/arkiv/sted/skovhuset-ryomgaard 
Alle skal medbringe sovepose/dyne, sengelinned, håndklæder og sæbe. 
Husk at du, ved tilmelding, skal informere om det, hvis du ønsker, at overnatte fra fredag til 
lørdag.  
 
Forplejning: Vi er på egen betalt kost fredag aften (madpakke og drikkevarer). Der er 
købt ind til simpel morgenmad lørdag og søndag. Vi kan fylde vore termokander om 
morgenen. Medbring derfor termokande, krus og også vandflaske.  
Lørdag frokost serveres der sandwich og vand/juice/øl. Lørdag aften spiser vi middag på 
bostedet. 
Søndag morgen smører vi selv madpakke. Til frokost serveres vand/juice/øl til 
madpakkerne. 
 
Kage: Vi håber, nogle deltagere melder sig til at medbringe kage til lørdag eftermiddag 
(fingeregnet), lørdag aften (gerne til ske og tallerken) og søndag eftermiddag (fingeregnet).  
 
Praktiske forhold vedr. naturplejen: DN sørger for diverse naturplejeredskaber (træ-
optrækkere, river, leer, spader, save, grensakse, økser, hånd-kædesave etc.). Medtag 
gerne træ-optrækker, økser, mukkerter, river, høgrebe etc. egnede redskaber, hvis du 
hellere vil bruge det.  
 
Medbring: Praktisk tøj, handsker, gummistøvler (ved regnvejr)/vandrestøvler, 
siddeunderlag, vandflaske, krus, termokande til varmt vand. Naturplejeredskaber.  
 
Tilmelding: Tilmelding senest fredag d. 3. april 2020 på DNs hjemmeside for 
kursusmoduler. https://aktiv.dn.dk/naturens-universitet/aldt-det-praktiske/tilmelding/  
Deltagerne vil få tilsendt en deltagerliste. Udfra den kan I arrangere samkørsel.  
 
 
 

 OM NATURLOKALITETERNE. 
Skelhøj. Carl Th. Dreyers Vej. 
Højen har fredningsnr. 24181. Den blev fredet (muligvis) i 1937. Det er en anselig rundhøj 
fra oldtiden. Toppen er affladet med flere forsænkninger. Nordsiden er meget ujævn. Den 
er lyng- og græsklædt. Fra højen er der en flot udsigt hele vejen rundt – man kan bl.a. se 
Mols Bjerge, Helgenæs, Samsø, Tunø og Hjelm. Der er desuden stor chance for at se 
rovfugletræk.  
 

https://www.lejrskolekataloget.dk/arkiv/sted/skovhuset-ryomgaard
https://aktiv.dn.dk/naturens-universitet/aldt-det-praktiske/tilmelding
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Skelhøj lokaliteten. Udsigt fra fortidsminde. 

 
Overdrevet ved Øervej. Syd for Hækvej. 
Det er et 13,2 ha stort hede- og overdrevsareal ved Øervej. Det har været braklagt i op 
mod 20 år, og det har udviklet sig til et naturområde, der er omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens § 3. Det er desuden via en tinglysning sikret, at kommunen 
viderefører driften af den tidligere naturplejeindsats. Arealet har status som 
landbrugsareal, og er i dag regisreret som overdrevsnatur, hvoraf 1,9 ha udgøres af 
fredskov. Det er et af de bedste og største arealer med den typiske Mols-natur af 
sandmarkstypen, som er basis for en særlig natur. Der forekommer sjældne og endda 
rødlistede arter af sommerfugle (f.eks markperlemorssommerfugl), biller, krybdyr (f.eks. 
markfirben) og planter.  
 

 
Lokaliteten Øervej. Overdrev med alt for mange mindre fyr (Skov- og Østrisk Fyr) 
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Tolløkke Skov. Skovalleen. Skoven ligger mellem Færgevejen og Ahlvej. 
Oprindeligt har Ebeltoft halvøen været skovdækket, men rovdrift gjorde, at skoven 
forsvandt. I 1700 tallet blev området omkring den nuværende skov – som da var sump 
med pil og el – udpeget til skov. Først ved fredskovsforordningen i 1805 blev skoven 
inddiget og husdyrene gik ikke mere og åd olden i skoven. Skoven blev grøftet, så man 
kunne dyrke bl.a. bøg. Pil- og ellekrat blev forvandlet til løvskov med bøg, eg, ask og 
ahorn (som har bredt sig for meget).  
Tolløkke Skov er den eneste rest af gammel skov på hele Ebeltoft-halvøen. I skoven gror 
der gamle skovplanter som hvid anemone, skovsyre, skovmærke m.v., som tegn på, at 
skoven er gammel. Disse arter har meget svært ved at sprede sig til andre skove. I dag 
drives skoven mere naturnært, og man planter i stedet træer, der kan tåle den sumpede 
bund, såsom ask. Desuden hæger man om de gamle træer og freder f.eks det døde træ.  
Skoven ejes af Ebeltoft Kommune. I 2016 blev der indledt et samarbejde mellem 
Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune om at gøre en indsats for, at dele af 
skoven skal være urørt. Skoven er på 33 ha. 
 

 
Lokaliteten Tolløkke Skov. I forgrunden engen, som sammen med dele af skoven bliver 
forhåbentlig til græsningsfold.  
 

  
Lokaliteten Tolløkke Skov. Stangskov af Ahorn. Gamle ege frisættes og større Ahorn 
veteraniseres. 
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HNV Skov. MST Biodiversitetskort. 3. okt. 2019. 

 
 

 

Lokalitet Skelhøj. Kortet viser overdrev (skraveret), fredskov (grøn krusedulle), 
fortidsminde (blå cirkel) og HNV (se skala). Vi skal arbejde ved den blå stjerne.  
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Lokalitet Tolløkke Skov og strandkæret. HNV (se skala). 

 
Områder med tilsagn 2015-2020 om pleje af græs og naturarealer (naturpleje)  
(skraveret). 

 
Områder med GrundBetaling (landbrugsdrift). Trafiklys (grøn, gul og rød). Status den 
3. oktober 2019.  
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Vi glæder os til at se jer til en spændende og aktiv weekend! 
  
Med venlig hilsen  
DN Naturplejenetværket ved Anna Bodil Hald (formand for DN Naturplejenetværk), Bjørn 
Petersen (medlem af DN Naturplejenetværk), Thomas Neumann (DN Sekretariatet), Signe 
Nielsen og Odd Frederiksen, DN Aarhus, og Hasse Schneidermann, DN Syddjurs. 
 
 


