HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND

Faktablad - Kulturmiljøer
Landskabskarakterområde (LK)
1. Skarrehage/Feggeklit (se kort)
06.04.2008

Færgeleje ved Feggesund (KM1)

Molerværk ved Skarrehage (KM2)

Skarresøerne med molerværk
i baggrunden (KM3)

Kulturmiljøer – Morsø kulturmiljøatlas (www.kma-mors.dk)
Feggeklit (KM1): det nordligste Mors rummer, en helt speciel landskabelig dramatik mellem det
flade land og Feggeklits markante profil. Det fungerende færgeleje er af stor betydning for
området, både historisk set, men også som et aktiv for samfærdslen.
Hesselbjerg (KM2): Molerværk med molergrave. Værket ligger på strandengen nærmest i
vandkanten – og derfor er den visuelle påvirkning markant.
Skarregaard (KM3): Det – nu fredede – landbrugskompleks ligger på grænsen til dette LK
område. Nord for komplekset ligger strandarealerne, med Skarresøerne og græsningsarealer.
Fortidsminder: Der findes en milesten (fortidsminde) umiddelbart ud for Feggeklit.
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Landskabskarakterområde

KM - kulturmiljø, Morsø Kulturmiljøatlas
KE - andet kulturmiljø (kortlagt emne)
Kirke i det åbne land
Kirkefredning (Provst Exner)

Beskyttelse af kirkeomgivelser (RP2005)

(

Fortidsminde
Beskyttet dige

Landskabskarakterområde
1. Skarrehage/Feggeklit
Kulturmiljøer

4.5.08

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND

Faktablad – Natur
Landskabskarakterområde (LK)
1. Skarrehage/Feggeklit (se kort)
14.05.2008

Generelt om området
Hele landskabskarakterområdet med de tilliggende øer Ejerslev Røn og Blinderøn er beliggende i
Natura 2000-område nr. 16 – Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Af udpegningsgrundlaget,
som vurderes at være relevant i f. t. området på Mors, kan nævnes følgende:
• Naturtyperne: Strandenge samt Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund
• Ynglefugle: Dværgterne
• Pattedyr: Odder og Spættet Sæl
• Bilag IV arter: Strandtudse og Stor Vandsalamander.
De lavvandede områder langs med kysten er rasteområde for Hvinand og Toppet Skallesluger.
Kerneområder
Feggerøn (N1)
Sandø som er forbundet med resten af Nordmors ved et ca. 900
m langt stendrag. Vigtig ynglelokalitet for strandfugle, bl.a.
Dværgterne og rasteområde for Spættet sæl.
Området er robust overfor fodslid; men særdeles sårbar overfor
uro.
Feggesund syd (N2)
Strandengsareal sydøst for Feggesund. Ynglelokalitet for
strandtudse og rasteområde for strandfugle. Området er robust
overfor fodslid og sårbar over for uro.
Området er afhængigt af græsning.
Feggeklit (N3)
Overdrevsskrænter på mere eller mindre kalkrig jordbund samt
krat på vest- og nordøstsiden af Feggeklit. Vegetationen på østsiden er åben på grund af havets stadie erosion med skred til
følge. Vestsiden er domineret af græsser med stedvis krat og
veludviklede fårestier. Plantesamfundene er typisk for naturtypen, som dog er sjælden på Mors. Området er robust overfor
fodslid og uro. Plantesamfundene er afhængige af græsning.
Holmene (N4)
3 sandholme som ligger umiddelbart vest for sydenden af Feggeklit. Holmene er delvist overskyllede ved højvande; men har
en begyndende vegetation på de højestliggende arealer. Hol-
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mene er en vigtig ynglelokalitet for Dværgterne og er særdeles sårbar overfor uro. Da der er tale
om unge landdannelser med en sparsom bevoksning er de relative sårbare overfor færdsel.
Feggehals (N5)
Strandengsareal med strandsumpe og –søer, som strækker sig langs vestsiden af Feggesundvej.
Vigtig yngle- og rasteområde for strandfugle, bl.a. Havterne og Klyde. Vigtig ynglelokalitet for
Strandtudse. Området er delvist robust overfor fodslid og sårbar over for uro. Området er afhængigt af græsning.
Skarresøer (N6)
To lavvandede strandsøer på i alt ca. 20 ha beliggende på strandengen vest for Skarregård. Søerne overskylles jævnligt af fjorden og er derfor saltvandspåvirkede. Søerne er beliggende i et
område med adgangsforbud. Ynglelokalitet for Strandtudse(?).
Den største trussel mod søernes tilstand er næringsstofbelastning.
Skarreenge (N7)
Stort sammenhængende strandengsareal nordvest for Skarregård. Langs foden af den gamle kystskrænt findes en række
vældpåvirkede kærområder med en artskarakteristisk plantesamfund. Yngle- og rasteområde for strandfugle. Området er udlagt til vildtreservat i medfør af Bekendtgørelse af 08.08.2007 om Skarrehage Vildtreservat. Der er ifølge bekendtgørelsen forbud
mod færdsel for andre end ejere og brugere i hele området.
Området er afhængigt af afgræsning. Den største trussel mod området er dræning og gødskning.
Ropsø (N8)
Næringsrig sø beliggende vest for Skarregård Plantage. Søen er under tilgroning med tagrør.
Ynglelokalitet for Stor Vandsalamander. Området indgår i Skarrehage Vildtreservat og der er forbud mod jagt i området. Færdsel til fods er dog tilladt.
Den største trussel mod søens tilstand er næringsstofbelastning og yderligere tilgroning med tagrør.
Ejerslev Røn (N9)
Sandø ligger ca. 2,3 km nordøst for Ejerslev havn. Øen består af
en central del med landvegetation og et ca. 250 m langt smalt rev
mod syd. Vigtig yngle- og rastelokalitet for Spættet sæl. Rønnen
og det omgivende søterritorium er udlagt til sælreservat, hvor der
er forbud mod landgang og sejlads i perioden 1.4. - 31.8.
Blinderøn (N10)
Ca. 600 langt sandrev beliggende ca. 5,8 km ØSØ for Ejerslev
havn. Vigtig yngle- og rastelokalitet for Spættet sæl. Revet og det
omgivende søterritorium i en afstand på 50 m er udlagt til sælreservat, hvor der er forbud mod landgang hele året og forbud mod
sejlads i perioden 1.3 - 30.9.
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Hede §3 (NBL)
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Skærpet målsætning fjord
Særligt beskyttelsesområde

Potentielt vådområde
Pumpelag

SFL områder

Ferske enge §3 (NBL)
Sø §3 (NBL)
Vandløb §3 (NBL)
Fredskov
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Faktablad - Geologi
Landskabskarakterområde (LK)
1. Skarrehage/Feggeklit,
2. Sejerslev/Ejerslev
4. Sønder Dråby
5. Dråby vig (se kort)

26.05.2008

Molergrav ved Ejerslev

Geologi - Den nordlige del af Mors
Sejerslev-Ejerslev området (G1)
Nordmors er flere steder udbygget som kystlandskab med karakteristisk marint forland: vinkelforlandet Skarrehage, Krumodden Bugsør Odde og dragene mod Feggeklit og Feggerøn, forbundet
med hovedøen via hævet havbund fra litorinahavet, samt strandvolde, strandsøer og Skarreklit.
Der er tillige også mulighed for at studere stenalderhavets kystklint på store dele af kysten, samt
det tilhørende marine forland. Dele af den østlige og nordvestlige del af kysten bærer præg af
tidligere og stadig udført molergravning, bl.a. ved Skarregård og Ejerslev.
Området rundt omkring Sejerslev er udformet som kystnært bakkelandskab med stærkt kuperede
højderygge, der består af morænemateriale, der er presset op og overskredet af forskellige isfremstød (randmorænestrøg resp. glacialtektoniske komplekser). Overskydningsplanerne ligger
derfor forskudt til hinanden, hvilket giver sig udtryk i en livlig og kompliceret foldningsstruktur. Det
kuperede landskab omkring Sejerslev afgrænses fra Ejerslev’ bakkelandskab af en bugtet dal
med bred bund og svagt skrånende sider, der kan opfattes som den del af det oprindelige morænelandskab, der ikke blev presset op og overskredet af isen.
Mod syd afgrænses området af et litorinahavssund (nuværende Frostkær), der er lukket af et
drag og fyldt op med postglaciale sedimenter og mosedannelser i ferskvandslavningerne.
Værdi
Molerprofilerne på Nordmors med deres lag af vulkansk aske har international forskningsmæssig
betydning (jf. Sundby-Flade området). Størstedelen af molerserien er blottet i profilerne, og det er
muligt at studere de forskellige typer moler- og askelag. Endvidere er der gode muligheder for
indsamling af fossiler. Oplevelsesmæssigt har området særlig stor betydning.
Naturforvaltning
Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at kystprofilerne holdes åbne af de naturlige
kystdynamiske processer. Det vil være værdifuldt at der er mulighed for at oprense profilerne i de
gamle molergrave, samt holde landskabet åbent (se kommentarer til Sundby-Flade området).
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Geologisk interesseområde (nr.)

Landskabskarakterområde
1. Skarrehage/Feggeklit
2. Sejerslev/Ejerslev
4. Sønder Dråby, 5. Dråby Vig
Geologi
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Faktablad – Friluftsliv og turisme
Landskabskarakterområde (LK)
1. Skarrehage/Feggeklit (se kort)
13.05.2008

Færgeleje ved Feggesund

Friluftsliv og turisme
Det nordlige Mors forbindes med Thy og Hanherred med færgen ved Feggesund. Ved færgen
ligger den velfungerende Feggesund færgekro med en flot beliggenhed.
På vejen ud mod færgen ligger en lille parkeringsplads ud for Feggeklit, hvor Kong Fegges grav
efter sagnet befinder sig.
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Faktablad - Lokale landskabsbilleder
Landskabskarakterområde (LK)
1. Skarrehage/Feggeklit (se kort)
15.05.2008

Færgeleje ved Feggesund

Feggeklit

Skarresøerne med molerværk
i baggrunden

Lokale landskabsbilleder
1. Feggeklit kong Fegges grav, i Saxo: Fenge, historie om en disput mellem Sandemose og
turistforeningen om placeringen af graven.
Markant landskab, natur. Fredning. Natura 2000. Flot natur, dejlig sejltur, hyggelig kro, smukt
landskab, historie og geologi. Geologi/ enestående formidling, land/ vand
(Men man kan ikke gå ovenpå)
2. Feggesund færgen lille hyggelig færgeleje, miljø, cykeltur
3. Feggesund nedlæg Feggesund farten, lav en bro i stedet for…….
4. Molerværket/ Hesselbjerg et spændende indblik i områdets geologi
5. Skarrehage strandslette (Skarresøer)
6. Skranderup Strand god gåtur langs stranden, god udsigt karakteristiske skrænter.
Skranderupvejen meget flot natur med dybe slugter med storslået udsigt. Fin strandparkering.

Fortidsminder: Der findes en milesten (fortidsminde) umiddelbart ud for Feggeklit.
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Lokale landskabsbilleder - positiv (nr.)
Lokale landskabsbilleder - negativ (nr.)

Landskabskarakterområde
1. Skarrehage
Lokale landskabsbilleder
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