
Grave- og efterbehandlingsplan for matr. 26d, 26q, 122i og 34n Fur 

Præstegård, Fur (Skive 30) 
 

 

Beskrivelse af området 
Graveområdet består af en række mere eller mindre sammenhængende grave, der strækker sig i et 

ca. 200 meter bredt bælte langs nordsiden af vejen, der på øens højderyg forbinder Stendalhøje i 

vest med Smedjehøje i øst. 

Nord for gravene falder terrænet stærkt mod Limfjorden, som et vældigt bakkedrag gennemskåret 

af slugter der forløber med vekslende dybde, bredde og retning for at ende i stejle kystskrænter. 

Syd for gravene falder terrænet i modsat retning ned mod fladlandet, her gennemskåret af de 

såkaldte hængende dale og med en jævn overgang til det flade land. 

Det dyrkede land er dels agre- og græsningsjorde, og dels måleskove, som ved deres vindhærgede 

tilstand og tilfældige placering i landskabet, slører såvel landskabsformerne som 

udsigtsmulighederne. 

 

Graveplanen 
Den oprindelige graveplans hovedsigte fra ”Molerrapporten” var at have udnyttet hovedparten af 

Midtfurs tilgængelige ressourcer inden år 2002. Da dette ikke har været opnået, har 

molerindvindingen fortsat under administration af råstofmyndighederne og iht. de eksisterende 

råstofplaner. 

Det var tiltænkt at molerindvindingen skulle indstilles ved gravetilladelsens udløb 31/21-2020. Der er 

imidlertid blevet vurderet, at der stadig er væsentlige mængder moler tilbage i graveområdet, 

specielt i den sydlige del af graveområdet. 

Gravningen af moler kommer altså til at foregå fra nordlig retning mod syd, så hele moler ressourcen 

i graveområdet udnyttes. 

 

Efterbehandlingsplanen 
 Efterbehandlingsplanen skal ses i nøje sammenhæng med graveplanen, og tænkes virkeliggjort i takt 

med at gravningen skrider frem. 

I den efterbehandlede grav vil der blive efterladt en karakteristisk, næsten lodret molervæg mod 

nord, og udfladede skråninger langs den sydlige del af graven. Skråningerne i den sydlige del af 

graven vil have vekslende hældning hovedsagelig 1:1,5 – 1:3, men aldrig stejlere end 1:1.  

Mod øst vil graven grænse op til det tidligere graveområde matr. 24h, og altså blive 

sammenfaldende med dette område. Mod vest bliver graveområdet begrænset af skovbevoksning 

og overdrev. 

Beplantningen i den efterbehandlede grav vil være af vekslende karakter og tæthed, dels 

sammenhængende skovplantninger af løvtræer, som eg, bøg, ask, løn, naur og fuglekirsebær, og dels 



mere spredt lundagtig beplantning på skråningerne i syd bestående af løvtræer og buske, som tjørn, 

slåen, hyld, hunderose, syren og endelig fritstående træer og trægrupper på store, åbne flader. 

På skråningerne i syd vil det være muligt at anlægge vildtagre mellem lundbeplantningerne, der 

sammen med den øvrige vildtvenlige vegetation vil kunne medvirke til en yderligere forøgelse af 

områdets værdi for ikke blot vildtet, men for hele faunaen i bred forstand. 

Efterbehandlingsplanen er efter forskrift fra ”Molerrapporten”. 

 

 

Snit gennem efterbehandlet molergrav med lodret molervæg mod nord (venstre side af tegningen) og 

skråninger mod syd (højre side af tegningen). 

 

 

Andet snit gennem efterbehandlet molergrav med lodret molervæg mod nord (venstre side af tegningen) og 

skråninger mod syd (højre side af tegningen). 



 

Oversigtskort over hele Fur midtø molerområde, bestående af flere graveområder inkl. det nærværende 

ansøgte graveområde. Oversigtskortet viser hvordan hele området er sammenhængende efter endt 

efterbehandling af alle graveområderne. Til venstre på tegningen ses det nærværende ansøgte graveområde 

matr. 34n, 122i, 26q og 26d i sammenhæng med de andre graveområder mod øst bla. matr. 24h m.fl.  


