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Mulig Naturnationalpark Ulvshale Skov
 

Figur 1. Forslag til mulig Naturnationalpark Ulvshale Skov 
på 297 ha.  

Natur 
En mulig Naturnationalpark Ulvshale vil kunne 
udgøres af et ca. 300 ha stort område ejet af 
Naturstyrelsen. Det består af en mosaik af skov og 
åbent landskab med bl.a. eng, krat, kær og klit.  

Hele området rummer væsentlige naturværdier, der 
hænger sammen med den store landskabelige 
variation og det forhold, at det meste af området 
aldrig har været opdyrket. 

Helårsgræsning 
Græsning i området er afgørende for at understøtte 
den høje biodiversitet. Størstedelen af området er i 
dag afgræsset ved helårsgræsning med kvæg og 
heste uden tilskudsfodring, dog i to store hegn, med 
mulighed for opdeling.  

Der afgræsses i dag 140 ha i en samlet fold syd for 
Ulvshalevej og 110 ha nord for vejen, hvoraf 30 ha 
er skovgræsning. Med færiste over offentlig vej kan 
en storfold realiseres, evt. stadig med mulighed for 
opdelinger. Dette vil indebære inddragelse af 
yderligere ca. 40 ha skovgræsning til i alt ca. 300 ha.   

Området er velegnet til helårsgræsning med ly og læ 
til dyrene og med mulighed for at finde tørt leje. En 
opretholdelse af naturmosaikken og den tilhørende 
biodiversitet forudsætter afbalanceret 
helårsgræsning.  

Arrondering og ejendomsstruktur 
Naturstyrelsen ejer i alt ca. 400 ha på Ulvshale, men 
de resterende lodder ligger mellem private parceller 
og kan ikke umiddelbart indgå i en stor samlet 
hegning.  

Områdets historie 

Ulvshale er et ungt landskab, der har udviklet sig på marine 
aflejringer siden istiden. Ulvshale har været et stort 
græsningsområde, og skoven er opstået som græsningsskov. 
Men i takt med gradvis indfredning af skoven fra 2. halvdel af 
1800-tallet blev der indplantet bl.a. nål og bøg. I dag fremstår 
skoven urørt, hvor skyggetræer bliver stadigt mere 
dominerende og på sigt truer især egeskov-naturtyperne.  

 
Beskrivelse af området 

Kendetegnende for området er en høj biodiversitet og stor 
naturvariation med forekomst af omkring 25 terrestriske 
habitatnaturtyper. Den nuværende drift er en bestræbelse på at 
vedligeholde det lysåbne og græsningsprægede landskab. 
Naturstyrelsen har 14 Exmoor Ponyer, fordelt i to områder, 
nord og syd for Ulvshale vej. Derudover er der 28 stk. 
Galloway kvæg i området 

 Nuværende anvendelse i ha 

Løvskov 71 

Nåleskov 2 

Lysåben natur 139 

Våde naturtyper 85 

Total 297 

Hegnslængde 23 km 

 

Særlige arter 

Tarmvridrøn, småbladet lind, vintereg, stor kærguldsmed, 
lægeigle, forårsfereje, hugorm, m.fl. Ynglende stor 
skallesluger. Af sommerfugle kan nævnes flere regionalt 
sjældne arter som spættet bredpande og isblåfugl. Der er 
registreret 42 rødlistede svampearter. Området er rigt 
entomologisk med især en meget alsidig billebestand. 
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Projektområdet kan potentielt fordobles ved køb af 
private arealer, så der tilsammen kan afgræsses godt 
600 ha på Ulvshale og langs Stege Bugt. Hvis 
Nyord, Stege Skov og Hegnede skov medtages, kan 
området blive 1200 -1400 ha, evt. i kombination 
med private arealer. 

Naturlig hydrologi 
På engområder kan der lukkes enkelte mindre 
grøfter til at forbedre hydrologien. Især naturtypen 
tidvis våd eng kan forbedres herved. Ellers er 
naturlig hydrologi vanskeliggjort pga. diger og 
afpumpning.  

Friluftsliv 
Ulvshale har flere store sommerhusområder på 
begge sider af Naturstyrelsens arealer. Der findes 
over 1500 sommerhuse, og der bygges stadig flere 
på ledige grunde. Vandreruten Camønoen går 
igennem området via den populære og frahegnede 
”Telefonsti”, som hvert år tiltrækker et stort antal 
gående og cyklende. 

Ulvshale Naturcenter, der ejes af Naturstyrelsen, 
anvendes jævnligt i forbindelse med 
naturvejledning. Og fra centret er der afmærkede 
vandreruter i området. 

Ulvshale er ikke aktivitetszone, og der er derfor få 
store arrangementer i skoven.  

I nær tilknytning til den mulige naturnationalpark 
findes der ikke andre statsejede arealer, hvor 
udførsel af friluftsaktiviteter og udbygning af 
friluftsfaciliteter kan finde sted. 

Infrastruktur 
Ulvshale området er delt i to af Ulvshalevej, hvor 
der er meget trafik i sommerhalvåret. Ulvshalevej er 
også den eneste vej ud til Nyord, hvor der årligt er 
ca. 300.000 besøgende først og fremmest i bil.  

 

 
Exmoor ponyer i Ulvshaleskoven 

Eksisterende beskyttelse 
Ulvshale er en del af Natura 2000-område nr. 168 og 
fuglebeskyttelsesområde F89. I forbindelse med 
projektbeskrivelse og udarbejdelse af 
forvaltningsplan skal der ses nærmere på forholdet 
til Natura 2000 målene.  

Store dele af Naturstyrelsens areal er fredet. 
Fredningerne er status quo fredninger, der særligt 
har haft til formål at standse råstofgravning 

Kulturarv 
Der findes flere vigtige kulturspor, fx Skansen på 
nordkysten, der blev etableret i 1808 ifm. 
Englandskrigen. Det 300 år gamle tangdige langs 
nordkanten af Ulvshale Skov er et ældgammelt 
ejendoms- og forvaltningsskel.  

Ulvshaleskoven udgør i sig selv en landskabelig 
kulturarv med tydelige tegn på de gamle driftsformer 
som skovgræsning, stævnede gamle ege mv.  

Gennem en stor del af 1900-tallet har der været 
industriel afgravning af flintestensstrandvolde 
forskellige steder på Ulvshale. Flintegravene er i dag 
værdifulde levesteder for vandinsekter. 
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