
MOLSLABORATORIET
Velkommen til Naturhistorisk Museums 
feltstation midt i Mols Bjerge. 
Molslaboratoriets arealer omfatter 1½ km2 
naturarealer, hvorpå der udføres 
økologisk forskning og eksperimenter 
med naturforvaltning.

I denne folder kan du læse mere om 
selve Molslaboratoriet, om arealerne og 
om forskningen og naturplejen.

Molslaboratoriet kan også bookes som 
kursusfacilitet.

Regler for færdsel
Færdsel til fods er tilladt overalt, dog 
ikke i hegninger, hvor der går dyr. 
På cykel er færdsel tilladt på etablerede 
veje og stier.

Det er forbudt at henkaste affald samt 
at beskadige vegetation eller 
forsøgsopstillinger. Hunde er velkomne, 
men kun i snor.

NATURHISTORISK MUSEUM
MOLSLABORATORIET

Strandkærvej 6 · Femmøller · 8400 Ebeltoft
Tlf: 86 36 25 35 · 86 12 97 77 

STIER

VELKOMMEN TIL

Hele området er fredet. 
Der må ikke overnattes i området, 
og al brug af åben ild er forbudt.

Hvis du er interesseret i at gøre
brug af Molslaboratoriets 
kursusfaciliteter eller har 
spørgsmål, er du velkommen til at 
henvende dig på tlf. 86 36 25 35 
eller molslab@molslab.dk

Hvis der er akutte problemer 
med dyrene, kan vores forvalter 
træffes på tlf. 21 53 09 13.

Se mere på 
www.molslab.dk eller på 

www.facebook.com/molslab



Om Molslaboratoriet
Molslaboratoriets historie går tilbage til 
1941, hvor Naturhistorisk Museum 
af ejeren Ellen Dahl fik overdraget retten 
til at forske på gården 
Nedre Strandkærs jorde.

I 1951 blev hele ejendommen – en 
firlænget gård, et husmandssted 
og 120 ha jord – doneret til museet. 
Ellen Dahl var datter af godsejer 
og forfatter Wilhelm Dinesen 
og søster til forfatterne Thomas Dinesen 
og Karen Blixen.

I 1980 tilkøbte Molslaboratoriet 
yderligere 30 hektar, så arealerne 
i dag omfatter i alt 150 ha beliggende 
nord for Strandkærvej.

Bygningerne
Selve gården Nedre Strandkær er tredje 
generations bygninger. Det er uvist, 
præcist hvornår de nuværende bygninger 
blev opført, men de ældste dele 
kan formentlig dateres til omkring 1730.

I dag bruges Molslaboratoriets bygninger 
bl.a. som kursussted for universiteter, 
virksomheder og private grupper. 
Der er plads til 49 overnattende gæster 
midt i naturen – på afstand af byens 
travlhed. Derudover er der kontorer og 
laboratoriefaciliteter, som benyttes af det 
faste personale og gæstende forskere.

Landskabet
Hele området er et typisk istidslandskab 
med morænebakker, dødishuller, 
smeltevandsslugter, en stejl 
kystskrænt fra stenalderhavet samt et 
bredt marint forland.

Bortset fra selve Strandkær og området 
umiddelbart neden for kystskrænten 
er jorden sandet og næringsfattig. 
Derfor har Molslaboratoriet altid 
henligget med et ekstensivt landbrug 
– et såkaldt hede- eller sandmarksbrug.

Manglen på næring gjorde, at man kun 
kunne høste en afgrøde med mange års 
mellemrum. I mellemtiden blev arealerne 
afgræsset med husdyr, som medvirkede 
til at skabe ideelle, lysåbne forhold 
for blomsterplanter, insekter og fugle.

Kun de stejleste arealer kunne ikke 
opdyrkes. Her fik krat og skov lov til at stå. 
I dag findes bøgeskov på de oprindelige 
skovarealer, mens de tilgroede 
heder primært er domineret af eg.

Godt halvdelen af Molslaboratoriets 
arealer er lysåbne heder, overdrev og 
enge, mens resten henligger som såkaldt 
klimaks-skov med bøg, ask og rødel og 
som successions-skov med skov-abild, 
hvidtjørn, tørst, stilk-eg og birk.

 

Biodiversitet
Mange sjældne dyre- og plantearter er 
desværre forsvundet fra Mols Bjerge – 
og resten af landet. Alligevel finder vi i 
Molslaboratoriets lysåbne naturtyper 
stadig en stor mangfoldighed af arter – 
altså en høj biodiversitet. 
Når man sammenligner med andre 
områder i Danmark, er Mols Bjerge et hot 
spot for biodiversitet.

Molslaboratoriet huser således mere end 
60% af Danmarks sommerfuglefauna, 
og en række planter, insekter og svampe 
har her deres sidste jyske levested.

Naturpleje
Natur har ikke brug for pleje. Naturen 
kommer af sig selv overalt, og de 
fleste arealer vil med tiden springe i skov. 
Men en lang række sjældne arter er 
knyttet til det lysåbne, udpinte landskab 
med græssende dyr og blottede 
sandflader. Derfor benytter vi 
Galloway-kreaturer samt får og heste 
i naturplejen.

Ligeledes eksperimenteres der med 
udpining af jorden, bl.a. ved høslæt, hvor 
det høstede materiale fjernes og bruges 
til vinterfoder. Endelig slår vi gyvelen med 
maskiner og fælder opvækst af uønskede 
træer. Det kan synes som en kunstig natur, 
men mennesket har i årtusinder 
sat rammerne for naturen i Mols Bjerge. 
I sidste instans er det op til arterne selv, 
om de vil være her eller ej.

Forskning
Gennem tiden har en lang række forskere 
fra ind- og udland studeret naturen på 
Molslaboratoriets arealer. 
Især jordbundens dyreliv har i alle årene 
tiltrukket sig stor opmærksomhed. 
Intet sted i Danmark har så mange 
bittesmå springhaler været under lup.

Ligeledes er der blevet forsket i 
bl.a. løbebillers livscyklus, sandspringeres 
temperaturregulering, myrers 
kolonistruktur, edderkoppers yngelpleje, 
sankthansormes lysshow, humlebiers 
nektarsøgning, græshoppers sang og ikke 
mindst vegetationens udvikling 
som funktion af landbrugsdrift og 
husdyrgræsning.

Hver sommer afholder Aarhus 
Universitet sine zoologiske feltkurser på 
Molslaboratoriet.


