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Figur 1: I Mols Bjerge genskabes der et stort sammenhængende overdrevsområde.  Mols Bjerge 
Marts 2007. 

 
 

Baggrund 
Området ved Mols bjerge ligger i et kuperet terræn og er bygget op af sand og grus der 
blev efterladt af isen efter sidste istid. Den magre jord og beliggenheden i meget kuperet 
terræn gjorde at landbruget ofte brugte arealerne til græsning og evt. dyrkning, men det 
blev opgivet mange steder i 1700-tallet. På steder hvor der blev afgræsset og eventuelt 
slået hø, blev jorden udpint for næringsstoffer, som netop er en forudsætning for et 
overdreven med dets tilknyttede vegetation og fauna. 
 
På baggrund af Dalgas’ kampagne for tilplantning, blev meget store dele af Mols Bjerge 
plantet til med nåletræsplantager efter 1881. Dette slørede det markante landskab og 
reducerede og fragmenterede de mange overdrevs- og hedeområder, som nu lå isolerede 
mellem nåletræsplantagerne. De høje træer i plantagerne fungerede som en barrierer for 
dyr og planters spredning og det betød, at der var ringe eller ingen sammenhæng mellem 
levesteder for f.eks. insekter og planter tilknyttet overdrev og hede i Mols bjerge.  
 
Overdrev rummer en stor biologisk mangfoldighed og er samtidig en sjælden naturtype, 
der er i tilbagegang på landsplan. Derfor har der i nyere tid været en stor fokus på netop 
denne naturtype og dens bevaring. Dette har medført at Skov- og Naturstyrelsen sammen 
med tre af de tidligere amter i 2004 startede et EU-finansieret projekt for at bevare 
overdrevene i Danmark. Projektet løber til med 2008 og går under navnet LIFE-overdrev. 
Dette projekt gennemføres også for de mange, men opsplittede overdrev ved Mols Bjerge.
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Formål 
LIFE- overdrev har til hensigt at forøge arealet af overdrev samt at forbedre den 
økologiske kvalitet af de eksisterende overdrev i Danmark – herunder at der skabes bedre 
sammenhæng mellem de tilbageværende overdrev. Overordnet set er hovedformålet at 
opretholde og genskabe en gunstig bevaringsstatus for EU-prioriterede naturtyper 
(habitattype 6120,6210,6230) som findes i Danmark. 
 
Projektet har som delmål at der ryddes 65 ha plantager på tidligere overdrevsarealer, 
fjernes opvækst på 1065 ha hvor tilgroning er et problem samt genskabes 180 ha overdrev 
på allerede fældede plantager, krat eller lignende – herunder en del i Mols Bjerge. 
Yderligere er det et delmål at etablere og sikre et passende græsningstryk på 1780 ha og 
herunder ny græsning på 600 ha. 
 

 
 
Figur 2: Ved at fjerne plantager er det målet at genskabe et sammenhængende overdrevsareal i Mols Bjerge. 
Rød skravering: gennemførte rydninger. Gul skravering: planlagte rydninger. Der overvejes om der skal 
foretages flere rydninger end de viste. 
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Teknisk udførelse 
De plantager der er fjernet i Mols Bjerge under projektet er primært fældet i vinteren 2005-
2006, hvorefter de fældede træer blev liggende på arealet. Herefter er der sket en flisning 
af træet i 2006-2007 og efterfølgende en knusning af stød og andet organisk materiale ved 
jordbunden i foråret 2007.  Der er etableret store sammenhængende indhegninger, hvor 
græssende dyr – primært kødkvæg – skal hjælpe til med at udpine jorden og få 
genetableret overdrevsvegetationen.  
Store indhegninger bevirker yderligere, at frø fra den eksisterende overdrevsvegetation får 
mulighed for at sprede sig til de ny-etablerede potentielle overdrevsområder via kvægets 
færden.  
 

 
Figur 3: Genetablering af overdrevsarealer medfører rydning af store plantageområder. Århus 
plantage i Mols Bjerge. Marts 2007 
 
Naturtype 
Overdrev (Habitatnaturtype 6120 Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på 
kalkholdig sand; 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund;  6230 
Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund) 
 
Arter  
Plantearter som gul evighedsblomst, hulkravet kodriver, stor gøgeurt og andre orkidéarter 
tilknyttet overdrev. Varmekrævende sommerfugle som violetrandet ildfugl samt krybdyr og 
biller.  
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Opdragsgiver:  
Skov- og Naturstyrelsen (Ansvarlig for det samlede projekt) 
Mols Bjerge: Fussingø Statsskovdistrikt 
Vasevej 7 
8900  Randers 
Projektleder: Søren Rasmussen 
Email: SRA@sns.dk 
Tlf 46 46 85 00 
 
Lov- og planlægningsstatus 
Mols Bjerge er omfattet af lokal fredning og naturtypen Overdrev er beskyttet under 
Naturbeskyttelseslovens §3 
 
Skala 
Lokal/regional 
 
Virkning på flora/fauna 
De sammenhængende overdrevsarealer i Mols Bjerge får nu fjernet mange af de barrierer 
i form af plantager og høje træer, der har bidraget til fragmentering af overdrevene. 
Desuden bliver der nu væsentligt flere levesteder for de mange arter tilknyttet 
overdrevene. Ved at der er skabt sammenhæng mellem gamle eksisterende 
overdrevsarealer og nye ryddede områder der skal blive til overdrev med tiden, er der 
gode muligheder for spredning af planter og insekter til de nye overdrevsområder. 
 
Overdrev kan dog kun bevares hvis de fortsat afgræsses. Hvis overdrevene ikke 
afgræsses, overtager højere og mere konkurrencestærke plantearter pladsen for 
overdrevsplanter. Endelig kan overdrev springe i krat og senere skov, hvis ikke opvækst af 
buske og træer fjernes. Enkelte buske som f.eks. enebær har dog en vigtig lægivende rolle 
på overdrev, da mange sommerfuglearter har brug for læ for at have optimale levesteder. 
 
Budget 
Ukendt 
 
Evaluering  
Projektet er ikke afsluttet, men ved afslutning på projektet vil der blive lavet en rapport med 
en evaluering.     


