
BILAG 3 
TÅSTRUP MOSE OG LILLERING SKOV 

Tåstrup Mose består af et netværk af mange gamle tørvegrave. Foto: Lars Eg Hoppe 

Beskrivelse af stedet 

Omtrent 8 kilometer vest for Aarhus og 10 kilometer nord for Skanderborg, mellem Harlev, Stjær, Lillering og 
Tåstrup ligger Tåstrup Mose og Lillering Skov, som sammen med Tåstrup Sø og Stjær Stenskov og Søskov, 
danner et smukt helstøbt landskab i en del af Aarhus Ådal. Foruden en stor landskabelig herlighedsværdi 
rummer området en ganske varieret natur med elementer af international betydning, geologiske forekomster 
og kulturhistoriske spor af national betydning og stor forsknings-, undervisnings- og formidlingsmæssig 
værdi. 

Skråningerne i Aarhus tunneldal samt det småkuperede landskab nord for ådalen er primært skovklædte 
med et mindre overdrevsareal beliggende i det bakkede terræn. Sø og mose dækker bunden af tunneldalen i 
mosaik med mindre engområder. I den sydlige del af området findes den sidste rest af en større 
stenbestrøning, der blev aflejret i randen af indlandsisen i en stilstandsperiode under isens afsmeltning. 
Skrænterne rummer systemer af kildevæld og vældbække.  

Særlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi for Aarhus Kommune 

Området blev i 2017 fredet. Det betød, at to adskilte Natura 2000-områder blev bundet sammen til en 
prægtig naturperle med øget offentlig tilgængelighed. Området er særlig rigt på plante- og dyrearter, da der i 
området findes en pallette af mange forskellige naturtyper, der i mange år har ligget som uberørte 
naturarealer. Dele af skovene har formentligt aldrig været ryddet eller opdyrket, hvilket gør skovene unikke i 
et dansk kulturpræget landbrugsland.   

Sådan kommer du til Tåstrup Mose og Lillering Skov  

Hvis du vil bruge GPS, rejseplanen eller ruteplanlægger, kan du benytte adressen Rødlundvænget 37, 8462 
Harlev J. Her er der parkeringsmuligheder, og der går en sti videre til Lillering Skov. Fra p-pladsen er der 
cirka 350 meter til fods. 



 

SKÆRING HEDE 

 

Foto fra august 2019 - viser et udsnit fra Skæring Hede. Foto: Marianne Popp 

Beskrivelse af stedet 

Skæring Hede ligger på sandet jord helt ud til havet nord for Skæring Strand og syd for Kaløvig Bådelaug. 
Området har været militært skydeterræn og de tidligere skydeaktiviteter har været med til forme terrænet. 
Skæring Hede er på ca. 3 hektar, og den er omgivet af birke- og fyrreskov. Hedens placering helt ud mod 
bugten giver en smuk udsigt over Kalø Vig og Mols. På heden er rejst en mindesten for fem danske 
frihedskæmpere, som blev henrettet på heden i december 1943. 

Du har mulighed for at vandre mod nord langs kysten til Kaløvig Bådelaug eller mod syd langs kysten til Egå 
Marina og videre helt ind til Aarhus. 

Særlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi for Aarhus Kommune 

Skæring Hede er Aarhus Kommunes eneste hedeområde. Heden består af områder med lyngdække og med 
mere græsdominerede partier. Du kan bl.a. finde arter som klokkelyng, lav skorzoner, liden klokke, gul 
snerre og tormentil. 

Der er de seneste år foretaget foryngelse af lyngen ved at slå og fjerne det gamle lyngdække samt opvækst 
med selvsåede træer og buske. Plejen skal bidrage til at fastholde den særegne hedevegetation med 
blomster og dværgbuske. 

Sådan kommer du til Skæring Hede 

I bil kan du køre efter adressen Åstrup Strandvej 1, 8250 Egå - der er p-pladser langs Åstrup Strandvej. Med 
offentlig transport kan du tage linje 17 – se rute og stoppesteder på  
https://www.midttrafik.dk/media/13885/17-ny.pdf  


