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Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt 2000-2014

1 Introduktion
For hvert statsskovdistrikt udarbejdes hvert 15. år en ny driftsplan. Driftsplanen indeholder generelle
retningslinier for behandlingen af de arealer, som distriktet administrerer. De angiver også specifikke
forskrifter for bestemte arealer. F.eks. om der skal foretages naturpleje eller hvad der skal plantes, hvis
træerne på stedet skal fældes.
Nærværende ”Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt” skal tjene som et hjælpemiddel til de institutioner, organisationer samt enkeltpersoner, der ønsker at tilkendegive særlige interesser i forbindelse med udarbejdelsen af en ny driftsplan.
Denne plan-forslagsmappe med tilhørende bilag præsenterer Silkeborg Statsskovdistrikts arealer via
tekst, tekniske oversigter og kort. Arealernes planlagte anvendelse i de kommende 15 år fremgår også
og det er især denne del, som Skov- og Naturstyrelsen forventer vil have læsernes interesse.
Der findes en del fagord i teksten, og af samme grund indgår der en ordforklaring i bilagsdelen (bilag
1.1)
Driftsplanen udarbejdes af distriktet samt Skov- og Naturstyrelsens Driftsplankontor under inddragelse
af Skov- og Naturstyrelsens relevante fagkontorer. Silkeborg Statsskovdistrikt og Driftsplankontoret vil
være behjælpelige med evt. yderligere oplysninger.
Plan-forslagsmappen udsendes til de faste bidragydere. Disse er Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet samt de amter og kommuner, hvor distriktet administrerer arealer. Endvidere udsendes den
til medlemmerne af distriktets brugerråd. Endelig lægges driftsplanen også på internettet under
www.sns.dk.
Borgerne har på lige fod med de faste bidragydere mulighed for at fremsætte ønsker til driften af Skovog Naturstyrelsens arealer. Det kan ske i forbindelse med offentlige møder eller ved indsendelse af
skriftlige bidrag i forlængelse heraf. I forbindelse med bidragyderfasen afholdes en offentlig ekskursion
på distriktet af ca. ½ dags varighed, hvor konkrete emner i planen kan diskuteres.
Planen indeholder, med enkelte undtagelser, alle de dele som samlet vil komme til at udgøre den endelige driftsplan. De væsentligste undtagelser er de økonomiske overslag over distriktets drift i den kommende periode.
Alle arealopgivelser sker - hvor intet andet anføres - i hektar (ha).
Denne forslagsmappe incl. korttegningsarbejde, er udarbejdet fra efteråret 1999 til vinteren 2001/2002.
God læsning.
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2 Skov- og Naturstyrelsen og Silkeborg Statsskovdistrikt
2.1 Administrativ struktur
Silkeborg Statsskovdistrikt er et af 25 statsskovdistrikter under Skov- og Naturstyrelsen. Distriktet er
organiseret med et centralt distriktskontor og 3 skovparter.
Nedenfor opgives navne og adresser på de kontaktpersoner, der er tilknyttet arealerne. Endvidere opgives navne og adresser på de personer i Skov- og Naturstyrelsens Driftsplankontor, som koordinerer og
forestår driftsplan-udarbejdelsen. I parenteser er angivet de enkelte medarbejderes E-mail-adresser.
Distriktskontoret
Vejlbo
Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 08 44
Fax.: 86 80 47 30

Skovrider Niels Juhl Bundgård Jensen (NBJ@sns.dk)

Lyngsøhus Skovpart (skp. 1)
(bl.a. Nordskov og Århus-arealerne)
Lyngsøhus
Frederiksberggade 104
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 06 07

Skovfoged Carl Jensen (CRL@sns.dk)

Kongshus Skovpart (skp. 2)
(bl.a. Velling Skov, Samsø og Vesterskov)
Kongshus
Vesterlundvej 98B
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 05 84

Skovfoged Anders Søsted (AST@sns.dk)

Rødebækshus Skovpart (skp. 3)
(bl.a. Sønderskov og Mossø-arealerne)
Rødebækshus
Rødebæksvej 4
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 84 72 19
Driftsplankontoret
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 39 47 25 00
Fax.: 39 47 26 62

Skovfoged Allan Stjerne Hansen (ALL@sns.dk)

Forstfuldmægtig Ole Juul Andersen (OLA@sns.dk)
Skovfoged Jes Kramer (JEK@sns.dk)
Skovtekniker Lars Bruun Hansen (LBH@sns.dk)
Naturvejleder Jan Kjærgaard (JKJ@sns.dk)
Distriktssekretær Susan Lunde (SLU@sns.dk)

Skovtaksator Bendt E. Andersen (BEA@sns.dk)
Forstfuldmægtig Lars Trier (LHT@sns.dk)
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2.2 Administrativ arealoversigt
Silkeborg statsskovdistrikt omfatter 68 større eller mindre arealer fordel på 3 skovparter således:
Skovpart
Nr. og navn
1. Lyngsøhus

Skov Skovnavn
nr.
101 Kobskov Øst
103 Nordskov
104
105
106
107
108
109
110
111
404
405
406
407
408
409

Bjørnholt
Arealer ved Skæring og Egå
Ajstrup Strand og Norsminde
Areal ved Brabrand Sø
Stendysse ved Ormslev
Kollens Mølle
Himmerig og Bærmose Skov
True Skov
Sminge kanolejrplads
Gjern Bakker
Anderiet m.m.
Bøsmølle Bro
P-plads ved Nebel Bæk
Trækstien

I alt Skovpart 1
2. Kongshus

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Forsættes på
Næste side

216
217
218
219
220
221
222
401
402
403
410

Snabegård Skov
Velling Skov
Arealer i og ved Bryrup
Illerup Ådal
Opholds- og stiarealer ved
Stilling Sø
Areal ved Solbjerg Sø
Ring Kloster
Fårbjerg
Naturstien Horsens-Silkeborg
Slaggård Banke
Vorsø m.m.
Trustrup Høje
Tunø og små øer
Arealer på Samsø
Naturstien Stensballe SundHaldrup
Maden Kirkeruin
Kysing Strand
Hølken Strand
Spøttrup Strand
Hou Strand
Hundslund-Åkjær Natursti
Mosevej
Lysbro Skov
Østerskoven Vest
Vesterskov
Kobskov Vest

I alt Skovpart 2

Areal Afdelingsnumre
Ha
80,4 29-47 incl. 1029-1047 o.lign.
951,6 50-147 incl. 1029-1047 o.lign.
samt 451-460 incl 1451-1460 o.lign.
66,4 601-613 samt 619
9,3 501-503
28,9 504-507 samt 509
0,4 512
0,1 513
2,7 514
216,0 830-860
342,4 900-965
0,8 801
33,5 802-807
4,7 470 og 810
0,2 811
0,1 812
10,6 820-821
1748,1
134,9 5609-5639
372,5 641-704 og 5705-5710
6,1 5720-5724
28,8 788
7,2 780-787
8,3
0,7
3,7
83,0
2,1
62,1
8,3
35,0
258,6
9,2
0,1
6,1
9,5
1,7
1,3
9,5
0,1
153,5
18,2
684,1
82,0
1986,6

3

790
794
798
219, 398 og 5800-5804
5810
5400-5408 og 5410
5500
530-534, 540 og 542-545
550-590
5420-5422
5509
5510
5515
5520
5522
5525-5526
5527
4-27 incl. 1004-1027 o.lign.
1150, 2150, 1151, 2151 og 5199
314-397 incl. 1314-1397 o.lign.
40-43, 2037, 3037 og 1047

Kort
nr.
1
3
4
5
5
5
5
5
6
7
27
28
27
27
27
27
8
9
10
11
12
12
12
12
13
15
16
15
17
18
14
15
15
15
15
15
15
15
1
26&2
26
26&1
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3.Rødebækhus

102
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

Østerskoven Øst
Thorsø Bakker
Lovdal Skov
Sønderskov
Himmelbjerget
Høgdal
Østre Stenhule
Alling Vest
P-plads syd for Alling
Arealer ved Maskenkol
Areal ved Knudsø
Knudhule Strand
Kallehave
Odderholm
Dalgård
Mariedal
Klostermølle
Ny Vissingkloster
Vestbirksøerne
Mossø Brå
Bryggebjerg
Birkhede
Hulbakken
Øm Kloster
Pindals Mose
Vilholt

I alt Skovpart 3
I alt Silkeborg distrikt

380,4
180,6
33,6
693,5
7,6
54,4
68,1
8,7
0,1
0,6
4,0
20,4
39,2
22,9
55,9
40,3
61,2
88,8
59,1
31,5
0,1
7,8
8,0
0,2
0,6
0,4
1868,0

148-199 incl. 1148-2199 o.lign
286-313 incl. 1286-1313 o.lign.
401-405
200-285 incl 1200-1285 o.lign.
399-400
735-747
750-761
621-622
624
625
626
627
705-712
714-718
720-725
726-731 og 734
1752-1758 og 1760-1762
1750-1751 og 1763-1773
1740-1745
770-771
620
623
732
733
1759
1775

2
19
19
20
21
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
24
23
23
24
24
24
24

5602,7

Silkeborg Statsskovdistrikts administrative inddeling.

2.3 Distriktets opgaver
Distriktet administrerer Skov- og Naturstyrelsens arealer i den sydlige del af Århus Amt og i den nordligste del af Vejle Amt. Hovedopgaven er dels skovdrift, men også opgaver som skovrejsning, naturpleje, tilvejebringelse af friluftsmuligheder og naturvejledning er store og vigtige opgaver.
Kortbilag 2.1. viser distriktets arealer.
Herudover varetager Silkeborg Statsskovdistrikt myndighedsarbejde vedrørende Skovloven og Jagt- og
vildtforvaltningsloven.
Silkeborg Statsskovdistrikt administrerer Skovloven i 14 kommuner beliggende i den sydlige del af Århus Amt og i den nordligste del af Vejle Amt. Her findes der ca. 36.000 ha skov, som er fredskov, og
som er beskyttet af Skovloven. Arbejdet er primært tilsyn med lovens overholdelse samt afgørelser vedrørende tilskudsansøgninger. Der gives tilskud til ”god og flersidig skovdrift” samt til skovrejsning på
private arealer.
Forvaltningen af Lov om jagt og vildtforvaltning omfatter bl.a. drift og tilsyn med vildtreservaterne i distriktets område. Disse omfatter ca. 3.800 ha, hvoraf dog ca. 85% ligger på søterritoriet. Se afsnit 6.17.
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2.4 Oversigt over distriktets arealanvendelse
Arealanvendelsen af distriktets arealer fremgår af tabellen på næste side. Tabellen opgør status, d.v.s.
præsenterer arealanvendelsen pr. 1. januar 2000. Alle arealer er i ha. Hovedtrækkene er;
− Distriktet administrerer 5602,7 ha.
− Knap 63 % af arealet er skovbevokset. Heraf udgør løvtræ ca. 41 % og de såkaldte ”robuste nåletræarter” douglasgran, skovfyr, lærk, alm. ædelgran, østrigsk fyr og thuja ca. 25 %.
− Rødgran og sitkagran udgør ca. 29 % af det skovbevoksede areal og pyntegrønt-nåletræarterne
(nordmannsgran og nobilis) udgør lidt over 3 % af det skovbevoksede areal.
− Ca. 37 % af distriktets areal er ikke-skovbevokset. Søer udgør ca. 12 % af det samlede areal.
− Enge, søer, moser, overdrev og andre åbne arealtyper som er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven
udgør 56 % af det ikke-skovbevoksede areal. (Faktisk er 59 % af de ikke-skovbevoksede arealer registreret som arealer der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser, idet nogle
skrænt-, publikums- og kratarealer også er registreret som §3-områder. Se senere).
− Ager-arealer udgør ca. 15 % af det ikke-skovbevoksede areal. (Det drejer sig primært om arealer
som er erhvervet til skovrejsning men ikke tilplantet endnu.)
Planteksten anvender trebogstavskoder for træarter og andre former for arealanvendelse. Trebogstavskoderne er gengivet og forklaret i signaturplanen i kortbilagsmappen samt delvis i tabellen på næste side.
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Træart/anvendelse
BØG bøg
EG eg
ASK ask
ÆR ær
BIR birk
EL el
REG rødeg
LIN lind
ALØ diverse løvtræer
POP poppel
KIR kirsebær
ELM elm
RGR rødgran
SGR sitkagran
OMO omorika
ÆGR ædelgran
NOB nobilis
NGR nordmannsgran
AGR grandis
AVE veitchii
SKF skovfyr
DGR douglas
LÆR lærk
COF contortafyr
ØSF østrigsk fyr
CYP cypres
TSU tsuga
THU thuja
ANÅ diverse nåletræ
FBF fransk bjergfyr
BJF Bjergfyr
I alt skovbevokset
SØ sø
AGE ager
SLE slette
ORE overdrev
MOS mose
VEJ vej
ENG eng
STI sti
PUB publikumsareal
STB strandbred
STG strandeng
HED hede
KRT krat
HUS hus og have
AAN anden anvendelse
VLB vandløb
SKR skrænt
BRL brandlinie
CAM campingplads
UKU afdrifter
PAR park
KLI klit
VAG vildtager
RUI ruin
Total

Areal
878,3
330,6
40,9
13,1
93,4
37,9
29,2
2,0
2,0
1,3
0,5
0,5
774,6
248,3
7,6
89,3
62,3
54,5
28,5
5,0
403,4
264,4
100,3
12,6
6,5
4,1
3,4
1,1
0,5
0,4
7,7

Driftsklasse
Bøg
Eg
Ask og ær

Areal
878,3
330,6
54,0

Andet løv

166,8

Gran

1030,5

Ædelgran

239,6

Andet nål

804,4

669,3 Ikke-skovbevokset
305,4
277,0
160,0
118,6
90,1
83,8
82,4
43,8
42,7
41,3
35,8
29,7
23,9
23,4
22,4
18,9
11,3
8,8
4,4
3,1
1,2
0,8
0,4
5602,7

Arealanvendelsen pr. 1. januar 2000 på Silkeborg Statsskovdistrikt.
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3 Planforslags-mappens struktur
3.1 Planforslags-mappens og den endelige driftplans struktur
Den endelige driftsplans struktur vil komme til at svare meget til strukturen i denne planforslagsmappen. Driftsplanens forventede struktur er:
Kapitel 1:

Distriktets administrative opbygning.
(Udgår af nærværende plan-forslagsmappe, idet den stort sét fremgår af kapitel 2
heri.)

Kapitel 2:

Distriktets historie og geologi.
(Kap. 4 i nærværende plan-forslagsmappe.)

Kapitel 3:

Distriktets skovdyrkningserfaringer.
(Kap. 5 i nærværende plan-forslagsmappe.)

Kapitel 4:

Overordnede retningslinier for arealdriften.
(Kap. 6 i nærværende plan-forslagsmappe.) Der foreligger – naturligvis - et stort
antal generelle retningslinier for driften af statsskovsarealerne. Disse resuméres i
dette kapitel og deres betydning for Silkeborg Statsskovdistrikt kommenteres kort.

Kapitel 5:

Den områdevise beskrivelse.
(Kap. 7 i nærværende plan-forslagsmappe.)
Beskrivelse af de enkelte arealer. Indeholder bl.a.;
- målsætning for arealets drift i perioden
- præsentation af ekstern planlægning
- status (bl.a. skovdriften, naturregistrering, friluftsliv, fortidsminder)
- opsummering af forskrifter
- litravise forskrifter.

Kapitel 6:

Hugsten i den kommende periode.
(Kap. 8 i nærværende plan-forslagsmappe.)
Estimering af vedmasser. Udkast på baggrund af dette planforslag er udarbejdet
men forventes kun at have begrænset interesse for bidragyderne. I kapitel 8 er dog
et kort sammendrag af planforslagets konsekvenser på vedmasseforholdene og
arealanvendelsen på distriktet.

Kapitel 7:

Økonomi i den kommende periode.
Økonomisk overslag over indtægter og udgifter i den kommende periode til brug
for bevillingsstyring. Udkast på baggrund af dette planforslag er udarbejdet men
forventes ikke at have nævneværdig interesse for bidragyderne. Er derfor ikke
vedlagt.

Kapitel 8:

Driften i forrige periode.
Primært vurdering af hugstmasse-, kulturareal- og økonomiske resultater i den
foregående periode. Er udarbejdet, men forventes ikke at have nævneværdig interesse for bidragyderne. Er derfor ikke vedlagt.
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3.2 Skovkort
Kortene i kortbilagsmappen er baseret på Driftsplankontorets markarbejde i 1999-2001. Alle kortene er
udarbejdet i målestoksforholdet 1:10.000, men flere af kortene i kortbilagsmappen er blevet nedfotograferet, for at passe dem ind i et A3-format. Kortene viser arealernes status pr. 1. januar 2000. De er inddelt i afdelinger (nummerede) og herunder litra (med bogstavangivelse). En litra er den mindste administrative enhed, og for hver litra angiver kortet anvendelsen (træart eller andet), og for træarter desuden
anlægsåret.

3.3 Bidragydernes forslag
Det skal understreges, at de anførte dispositioner i denne plan-forslagsmappe er påtænkte dispositioner.
Der er således tale om et arbejdspapir og Skov- og Naturstyrelsen vil ændre på en del af de påtænkte
dispositioner i takt med, at ændringsforslag fra bidragyderne indkommer.
Ved indsendelse af bidrag, der omhandler enkeltarealer, bør både skovnavn, afdelingsnummer og litrabetegnelse angives.
Alle skriftlige bidrag vil blive besvaret. Ved høringsperiodens udløb, og efter at Skov- og Naturstyrelsen har drøftet de modtagne ændringsforslag fra bidragyderne, indbydes alle endvidere til et møde på
distriktet, hvor Skov- og Naturstyrelsen vil orientere om resultatet af den offentlige høring og de ændringer i planforslaget som ændringsforslagene har medført.
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4 Distriktets historie og geologi
4.1 Historie
Nedenstående figur viser arealudviklingen for Silkeborg Statsskovdistrikt gennem de seneste knap 100
år. Bl.a. fremgår det, at distriktets arealstørrelse næsten er blevet fordoblet fra 1935 til 2000. Udviklingen skyldes primært tilkøb af arealer til skovrejsning og naturgenopretning samt distriktssammenlægninger med Palsgård og det tidligere Boller Statsskovdistrikt.

Arealudvikling Silkeborg Statsskovdistrikt
6000
5000
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4000

ubevokset

3000

bevokset

2000
1000
0
1905

1920

1935

1950

1965

1983
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Arealudvikling Silkeborg Statsskovdistrikt.
Silkeborg Gods nævnes i begyndelsen af det 15. århundrede. I samme periode erhverves Silkeborg
Gods af den katolske biskop i Århus. Efter reformationen i 1536 bliver Silkeborg Gods et kongeligt len
men frasælges i 1660 (til en vinskænk i Glückstadt !) som havde lånt Kongen penge de foregående år.
Kongen køber dog Silkeborg Gods tilbage i 1720 og gør det til Ryttergods, men dette sælges igen i
1767. Silkeborg Gods er herefter i privateje indtil staten overtager det ved en tvangsauktion i 1823.
Godset bortforpagtes i en årrække, men i 1837 bliver ejendommen gjort til kongeligt jagt- og skovdomæne. I 1851-57 overgår bøndergodset til selvejendom, d.v.s. godsets landbrugsarealer bliver overdraget/solgt til bønderne på stedet, således at kun de nuværende skove; Lysbro Skov, Kobskov, Vesterskov, Nordskov, Østerskov, Sønderskov, Thorsø Bakker og Velling Skov, er tilbage.
Velling Skov overføres administrativt til Palsgård Statsskovdistrikt i 1861, og Silkeborg distrikt udgøres
herefter og indtil ca. 1970 primært af de ovennævnte resterende skove som alle ligger i umiddelbar
nærhed af Silkeborg by.
Der sker dog mindre arealkøb og arealsalg i perioden fra 1861 til ca. 1970. Bl.a. erhverves arealet ved
Himmelbjerget i 1892 (ca. 6 ha). Lovdal Skov erhverves i 1931 (ca. 33 ha). I Nordskoven erhverves
”Fedtkogeren” (afd. 455 og 456 på ca.13 ha ), ”Nyløkke” (afd. 458-460 på ca. 20 ha) og ”Hårup Skov”
(afd. 451-454 på ca. 41 ha) i 1940’erne. Ved Driftsplanen i 1950 indregnes de søarealer som grænser
op til statsskoven indtil midtstrømslinien. Tidligere var kun medregnet de søer som distriktet ejede fuldstændigt f.eks. Pøtsø, Lillesø og Slåensø. Fra 1950 medregnes altså også vandarealerne i de søer som
staten kun ejer delvist, d.v.s. Silkeborg Langsø, Kalgård Vig, Ørnsø, Remstrup Å, Brassø, Borresø og
Thorsø. I alt 422 ha som distriktets areal ”stiger” med ved driftsplanen i 1950.
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Af bemærkelsesværdige frasalg i perioden 1861 til ca. 1970 kan nævnes Marielund, den tidligere skovriderbolig med tjenestejord og skov på i alt ca 100 ha, som frasolgtes i 1899 samt yderligere 12 ha i tilknytning hertil i 1935. Nu er her Stadion, Ferskvandscentret Aqua, campingplads, beboelseskvarter og
andet. Grunden på ca. 10 ha, hvor Silkeborg Bad ligger, blev udstykket og solgt fra Vesterskoven i
1919. Der blev også eksproprieret ca. 35 ha til forskellige jernbaneanlæg i perioden. Herudover blev der
frastykket og frasolgt relativt store arealer af Lysbro Skov bl.a. mellem Vestergade og Kalgård Vig, og
syd for Lysbro Skov ned til åen mellem Ørnsø og Silkeborg Langsø til byudvidelse allerede før 1. Verdenskrig. Ligeledes blev et stort areal i den nordvestlige del af Nordskoven, der lå vest for Lillesø og
nord for den gamle Langå-jernbanelinien (der nu er cykelsti), afgivet til byudvikling i starten af 1900tallet. I stedet modtog distriktet ”Fedtkogeren”, ”Nyløkke” og ”Hårup Skov” som nævnt tidligere.
Ovenstående er en kort beskrivelse af distriktets historie indtil ca. 1970. M.h.t. en mere detaljeret beskrivelse af distriktets tidlige historie, henvises til driftsplanen af 1965.
I det følgende anføres summarisk og i kronologisk rækkefølge de arealer, som distriktet har erhvervet
efter 1970 og som stadig er i Skov-og Naturstyrelsens eje. Mindre arealarronderinger f.eks. i forbindelse
med vejarbejder o.lign nævnes ikke.:
• I 1976 overtog distriktet ca. 10 ha af den nuværende Naturstien Horsens – Silkeborg (kaldes også
Bryrupbane-stien men i denne plan benyttes navnet Naturstien Horsens – Silkeborg) i Sønderskoven og Vesterskoven fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• I 1976 overtog distriktet Kollens Mølle fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• I 1976 overtog distriktet areal ved Knudsø fra det daværende Fredningsplanudvalg, jf. fredningskendelsen af 5. maj 1975.
• I 1976 overtog distriktet Alling Vest, Birkhede og Bryggebjerg fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• I 1976 overtog distriktet Sminge Kanolejrplads fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1976 overtog distriktet Gjern Bakker fra det daværende Fredningsplanudvalg..
• I 1976 overtog distriktet Trækstien fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1976 overtog distriktet Bjørnholt fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1976 overtog distriktet Dalgård fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1976 overtog distriktet Knudhule Strand fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1976 overtog distriktet Anderiet fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1976 overtog distriktet Ajstrup Strand fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1976 overtog distriktet Areal ved Skæring og Egå fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1976 overtog distriktet Areal ved Brabrand Sø fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1977 overtog distriktet Stendysse ved Ormslev fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1977 overtog distriktet Kallehave (18 ha) fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1977 overtog distriktet Høgdal.
• I 1977 overtog distriktet Østre Stenhule.
• I 1978 overtog distriktet Odderholm fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1978 overtog distriktet Bøsmølle Bro fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• I 1978 overtog distriktet Mariedal, Hulbakken og Øm Kloster fra det daværende Fredningplanudvalg.
• I 1979 overtog distriktet P-plads syd for Alling fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• I 1979 overtog distriktet et Areal ved Maskenkol fra det daværende Fredningsplanudvalg.
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• I 1980 overtog distriktet P-plads ved Nebel Bæk i forbindelse med en kendelse i det daværende
Overfredningsnævn.
• I 1991 erhverves Vilholt Mølle.
• I 1992 påbegyndtes tilplantningen af Himmerig og Bærmose Skov. Erhvervelserne var startet nogle
år tidligere og pågår stadig.
• I 1994 påbegyndtes tilplantningen af True Skov. Erhvervelserne var startet nogle år tidligere og pågår stadig.
• I 1996 erhverves 28 ha i Illerup Ådal i forbindelse med fredningen.
• Ifølge loven tilhører nyopdukkede øer på søterritoriet Staten. Distriktet administrerer i den forbindelse en del småøer - primært sandbanker - på søterritoriet. Især i farvandet mellem Samsø og Jylland men også i Horsens Fjord.
I forbindelse med distriktsomlægningerne pr. 1. januar 1990 overtog Silkeborg Statsskovdistrikt følgende arealer fra det nu nedlagte Boller Statsskovdistrikt:
• Tunø og små øer; overdraget til Boller Statsskovdistrikt i ca. 1976 fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• Arealer på Samsø (ca. 143 ha); overdraget til Boller Statsskovdistrikt i ca. 1976 fra det daværende
Fredningsplanudvalg.
• Naturstien Stensballe Sund – Haldrup; overdraget til Boller Statsskovdistrikt i ca. 1976 fra det
daværende Fredningsplanudvalg.
• Kysing Strand, Hølken Strand, Spøttrup Strand og Hou Strand; overdraget til Boller Statsskovdistrikt i ca. 1976 fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• Trustrup Høje; overdraget til Boller Statsskovdistrikt i ca. 1976 fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• Hundslund –Åkjær Natursti og Mosevej; overdraget til Boller Statsskovdistrikt i ca. 1976 fra det
daværende Fredningsplanudvalg.
• Vorsø; overdraget til Boller Statsskovdistrikt i 1978 fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• Maden Kirkeruin; overdraget til Boller Statsskovdistrikt i 1988 fra Nationalmuseet.
I forbindelse med distriktsomlægningerne pr. 1. januar 1990 overtog Silkeborg Statsskovdistrikt også
følgende arealer fra Palsgård Statsskovdistrikt:
• Velling Skov; som blev erhvervet af staten i starten af 1800-tallet samtidigt med Silkeborg Gods.
Som nævnt tidligere blev Velling Skov administreret af Silkeborg distrikt indtil 1861.
• Snabegård Skov; som blev erhvervet af staten i samme periode som Silkeborg Gods d.v.s. i starten
af 1800-tallet.
• Klostermølle og Ny Vissingkloster incl. Pindal Mose (i alt ca. 101 ha); overdraget til Palsgård
Statsskovdistrikt i 1975 fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• Areal ved Solbjerg Sø; erhverves af Palsgård Statsskovdistrikt i 1968.
• Naturstien Silkeborg-Horsens; overdraget til Palsgård Statsskovdistrikt i 1973 fra det daværende
Fredningsplanudvalg.
• Arealer i og ved Bryrup; overdraget til Palsgård Statsskovdistrikt i 1976 fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• Mossø Brå; overdraget til Palsgård Statsskovdistrikt i 1976 fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• Opholds- og stiarealer ved Stilling Sø; overdraget til Palsgård Statsskovdistrikt i 1977 fra det daværende Fredningsplanudvalg.
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• Ring Kloster; erhverves af Palsgård Statsskovdistrikt i 1977.
• Fårbjerg; overdraget til Palsgård Statsskovdistrikt i ca. 1977 fra det daværende Fredningsplanudvalg.
• Vestbirksøerne; erhverves af Palsgård Statsskovdistrikt i 1979.
• Areal ved Slaggård Banke; erhverves af Palsgård Statsskovdistrikt i 1986.
I en del tilfælde er der efterfølgende blevet tilkøbt, frasolgt eller magelagt jorder omkring ovennævnte
arealer, således at de i dag er større eller mindre end ved overtagelsen.
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4.2 Geologi
4.2.1

Generelt.

Distriktets landskabsformer og jordbund er primært dannet i forbindelse med den sidste istid der sluttede for ca. 10.000 år siden. Under sidste istid var størstedelen af det nuværende Danmark - incl. den del
af Danmark hvor Silkeborg Statsskovdistrikts arealer er beliggende – dækket under et flere hundrede
meter tykt lag indlandsis. Under isen dannedes store smeltevandsfloder. Disse floder dannede bl.a. de
store tunneldale som er så karakteristiske for Det Midtjyske Søhøjland. Størstedelen af distriktets skove
omkring Silkeborg er beliggende i eller på kanten af sådanne tunneldale. Det skal dog nævnes, at der er
diskussion om, hvordan tunneldalene præcist er dannet, og hvor gamle de er.
I afsmeltningstiden har smeltevandsfloderne benyttet tunneldalene som afstrømningskanaler og yderligere udformet disse ved erosion og aflejringer. Et særligt markant fænomen i den forbindelse er de såkaldte ”falske bakker”, hvorved forstås bakker som ikke er opstået ved ophobning af morænemasser,
men ved vanderosion af moræneplateauers flanker langs tunneldalene, hvorved der i Søhøjlandet mange
steder er fremkommet meget stejle og efter danske forhold meget høje skrænter. Himmelbjerget er et
godt eksempel men mange andre udsigtspunkter i skovene omkring Silkeborg incl. Velling og Snabegård Skov har samme oprindelse.
Bunden af tunneldalene består i større eller mindre grad af såkaldte extramarginale smeltevandsaflejringer, som er aflejringer/landskaber dannet af smeltevand efter isen trak sig tilbage (heraf navnet extramarginalt d.v.s. uden for isens margin), ligesom nogle dalstrøg er rene extramarginale smeltevandsfloddale d.v.s. dale dannet udelukkende ved, at smeltevandet fra de tilbagetrækkende gletschere dannede ny
dale i terrænet og ikke benyttede eksisterende tunneldale til afstrømningen. Det sidste gælder således
store dele af Gudenå-dalen og omfatter bl.a. Vestbirk-søerne.
I forbindelse med gletchernes tilbagetrækning dannedes også såkaldte randmoræner, som primært opstod ved at gletcherne ”stoppede” efter først at have smeltet relativt hurtigt tilbage. Når en gletscherrand
står det samme sted i længere tid ophobes en masse materiale her, fordi det jordmateriale som er i isen,
efterlades her, når isen smelter. (En gletscher fungerer populært sagt som et transportbånd der transporterer jordmateriale frem, som så efterlades hvor isen smelter, d.v.s. primært ved gletscherranden).
Randmoræner findes på en del af distriktets arealer i Søhøjlandet, men det største og mest markante område med randmoræne er dog Nordby Bakker på Samsø.
Egentlige morænelandskaber, hvor isranden er smeltet relativt hurtigt tilbage og efterladt et relativt fladt
landskab - og som ikke ligger i eller på kanten af en tunneldal – findes også på distriktet. De motorvejsnære arealer ved True Skov er et eksempel men også den centrale del af Vesterskoven er et relativt
almindeligt morænelandskab (selvom Vesterskoven er omgivet af store tunneldale, hvilket i kanten har
medført dannelsen af mange dale ved nedbørens afstrømnings-erosion siden istiden).
Udover ovennævnte dominerende landskabstyper findes også et betydelig indslag af andre landskabstyper i distriktets område f.eks. flyvesands-prægede landskaber (bl.a. Hårup Sande i den nordlige del af
Nordskoven), dødis-landskaber (f.eks. en del af Bærmose Skov) og områder præget af geologiske processer i forbindelse med havets påvirkninger efter istiden (de kystnære arealer).
I nedenstående skema beskrives mere udførligt, end ovenfor, de geologiske processer der har skabt
landskaberne på distriktets arealer.
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I skemaet på denne og næste side er angivet de forskellige landskabstyper som kan findes i distriktets
forskellige områder.

1. Lyngsøhus

101 Kobskov Øst

X

X
X

103 Nordskov

X

X

104 Bjørnholt

X

X

105 Arealer ved Skæring & Egå

X

106 Ajstrup Strand & Norsminde

X

Stenalder-havets
kystlinier

X

X

X

X

X

X

X

107 Areal ved Brabrand Sø

Flyvesand

Randmoræne-landskab

Marint Forland

Kyst-klint

side 1 af 2
Ekstra-marginal
smeltevands-floddal

Tunneldal

Dødis-landskab

Skov Skovnavn
Nr.

Moræne-landskab
Sandbund

Skovpart
Navn

Moræne-landskab
Lerbund

LANDSKABSTYPER PÅ SILKEBORG STATSSKOVDISTRIKT
Fra Per Smeds landskabskort primært

X
X

108 Stendysse ved Ormslev
109 Kollens Mølle

X

X

110 Himmerig/Bærmose Skov

X

X

111 True Skov

X

X

X
X

404 Sminge Kanolejrplads

X

405 Gjern Bakker

X

X

407 Bøsmølle Kro

X

408 P-plads ved Nebel Bæk

X

409 Trækstien
2. Kongshus

X

406 Anderiet

X

201 Snabegård Skov

X

X

202 Velling Skov

X

X

203 Arealer i og ved Bryrup

X

X

204 Illerup Ådal

X

205 Opholds- og stiarealer ved
Stilling Sø
206 Areal ved Solbjerg Sø

X

X
X

X

X
X

207 Ring Kloster

X

208 Fårbjerg

X

209 Naturstien Horsens Silkeborg

X

210 Slaggård Banke

X

211 Vorsø m.m.

X

212 Trustrup Høje

X

213 Tunø og små øer

X

214 Arealer på Samsø

X

215 Naturstien Stensballesund –
Åkær
401 Lysbro Skov

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

403 Vesterskov

X

410 Kobskov Vest

X
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X
X

X

402 Østerskoven Vest

X

X
X
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3. Rødebækhus

102 Østerskoven Øst
301 Thorsø Bakker

X

302 Lovdal Skov

X

303 Sønderskov

X

304 Himmelbjerget

X

305 Høgddal

X

306 Østre Stenhule

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

307 Alling Vest

X

X

308 P-plads syd for Alling

X

X

309 Arealer ved Maskenkol

X

X

310 Areal ved Knudsø

X

X

311 Knudhule Strand

X

X

312 Kallehave

X

X

313 Odderholm

X

X

314 Dalgård

X

X

X

315 Mariendal

X

X

X

316 Klostermølle

X

X

X

X

317 Ny Vissingkloster
318 Vestbirksøerne
319 Mossø Brå

X

X

X
X

Stenalder-havets
kystlinier

Flyvesand

Randmoræne-landskab

Marint Forland

Kyst-klint

Tunneldal

Dødis-landskab

Skovnavn
Moræne-landskab
Sandbund

Skov
Nr.

Moræne-landskab
Lerbund

Skovpart
Navn

side 2 af 2

Ekstra-marginal
smeltevands-floddal

LANDSKABSTYPER PÅ SILKEBORG STATSSKOVDISTRIKT
Fra Per Smeds landskabskort primært

X

X
X

X

Dominerende landskabstyper på Silkeborg Statsskovdistrikt.
Ovenstående kategorisering af størstedelen af distriktets arealer til landskabstyper er gjort primært efter
“Landskabskort over Danmark” af Per Smed, Geografforlaget, 1981. Dette kort udgør kortbilag 4.1.
Ovenstående skema er kun en oversigtlig beskrivelse af de landskabelige forhold på Silkeborg Statsskovdistrikt. I kapitel 7 er beskrevet landskabdannelse og jordbundsforhold for de enkelte arealer som
distriktet administrerer.
Som tillæg til den endelige driftsplan er udarbejdet en særlig geologi-bilagsmappe, der mere grundigt
beskriver landskabsdannelsen og jordbundsforholdene i distriktets område samt på distriktets enkeltarealer. Nedenfor følger dog en overordnet beskrivelse af de geologiske processer, der har skabt distriktets
landskabsformer.
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4.2.2

Landskabsdannelsen i distriktets område.

Kortbilag 4.1. og figurerne i dette afsnit illustrerer landskabsdannelsen i distriktets område.
Som sagt er landskabet i distriktets område dannet primært i forbindelse med sidste istid. Den istid var
dog præget af flere forskellige isfremstød, der herunder forklares nærmere.
Det største isfremstød kom ind over landet fra det nuværende
Sverige/Norge. Den såkaldte Nordøstis. Den stoppede ved
den midtjyske Hovedstilstandslinie for omkring ca. 18.000 år
siden. Hovedstilstandslinie er kanten mellem det blå og det
hvide på figuren til højre. Linien kan følges ud i den nordlige
del af Nordsøen og østover, hvor den forbindes med det
såkaldte Frankfurt stadium. I Vestjylland dannedes de store
hedesletter af materiale transporteret af de vældige
smeltevandsfloder, der strømmede ud fra isen. Nordøstisens
rand smeltede sig gradvis tilbage til Sverige/Norge fra ca.
18.000 til 16.000 år siden.
Omkring for 15.000 år siden kommer så det sidste isfremstød
ind over Danmark. Det kom fra Østersøen og kaldes det
Ungbaltiske Gletscherfremstød. Under Nordøst-isens stadige
tilbagesmeltning trængte havet sig dybere ind i Kattegat, men
samtidigt bredte den Ungbaltiske is sig ind over Danmark,
Nordtyskland og Polen. For mellem 15.000 og 14.000 år
siden havde den ungbaltiske is sin største udbredelse og
dannede den Østjyske Israndslinie. I løbet af den generelle
tilbagesmeltning rykkede isranden dog frem adskillige gange,
og under disse fremstød (se på figuren til højre) dannedes
mange karakteristiske randmoræne-landskaber f.eks. Mols
Bjerge, Nordby Bakker på Samsø, Røsnæs og Langeland.
Store mængder Ungbaltisk is overgik til dødis, og sammen
med efterladt Nordøst-dødis begyndte en arealnedsmeltning,
der førte til dannelsen af de iøjnefaldende dødislandskaber,
som findes mange steder i Østdanmark.
Samtidig med dødisnedsmeltningen trængte havet sig ind
over de af isen nedpressede områder foran den vigende
isrand. Fund af ringsæl og Polartorsk, der er omkring 14.000
år gamle, fra Øresunds-området vidner om, at havet allerede da befandt sig nede i det sydlige Kattegat.
De to figurer vist på denne side er fra Varv, nr.2, 1989 og de viste årstal er baseret på Kulstof-14 målinger. Nye undersøgelser har vist at ovenstående processer måske faktisk foregik et par tusinde år tidligere end det angivne.
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4.2.3

Jordbunden og vækstforholdene generelt i distriktets område.

Kortbilag 4.2. viser i grove træk jordbundsforholdene i distriktets område.
Jordbunden på distriktets forskellige arealer og betydningen for dyrkningsforholdene i distriktets skove
beskrives mere udførligt under afsnittene om de enkelte arealer i kapitel 7. Beskrivelserne i kapitel 7
bygger på den førnævnte Geologi-bilagsmappe som indeholder grundige beskrivelser af jordarts- og
jordbundsforholdene på distriktets enkelte arealer.
Langt hovedparten af distriktets skovbevoksede arealer findes i Silkeborg-området (hvortil regnes Velling Skov og Snabegård Skov). Udfra kortbilag 4.2. kan det helt overordnet konstateres, at størstedelen
af disse skove vokser på sandjord. Som det vil blive forklaret i kapitel 7, så er jordbundsforholdene dog
meget variable i Silkeborg-skovene. Udover sand kan også grus, tørv og ler findes. Overordnet set må
Silkeborg-skovenes jordbund derfor betragtes som relativt mager jord uden at være ringe, men med betydelig variationer. Jordbunden er glimrende til dyrkning af de fleste nåletræsarter, mens løvtræer har
vanskeligere forhold.
Mange af Silkeborg-skovene er beliggende i kuperet terræn og den heraf følgende vandbevægelse i jorden er oftest fordelagtig for træernes vækst. Det kuperede terræn betyder også, at bevoksninger der gror
på læsiden af bakkerne har gode vækstforhold, mens bevoksningerne på bakkesiderne ud mod vest har
tilsvarende vanskeligere vækstforhold p.g.a. vindens påvirkning. I forbindelse med det kuperede terræn
vil indstrålingen også være større på sydvendte bakker og mindre på nordvendte bakker, hvilket også
betyder forskelle i vækstforholdene.
Nedbøren i Silkeborg-området er ca. 10 % højere end landsgennemsnittet, hvilket er en fordel for trævæksten. I Silkeborg falder normalt mellem 700 og 750 mm på årsbasis mod ca. 660 mm i Danmark i
gennemsnit.
Silkeborg-skovene har ikke været hærget af stormfald de seneste årtier. Hverken de store stormfald i
1981 og 1982 eller 3. december 1999 ramte Silkeborg i nævneværdigt omfang.
Silkeborg Statsskovdistrikt har også en række områder ved Mossø. Jordbunden er her ringere end generelt i skovene ved Silkeborg. Der er helt overvejende tale om sandjorder dannet ved aflejringer fra
smeltevand fra istidens gletscher, og således svarende til jordarterne på den jyske hede. I flere af disse
skove er der endvidere flyvesandsområder.
Himmerig og Bærmose Skov samt True Skov – skovrejsningsområderne ved Århus – er derimod primært beliggende på fed lerjord (15-30 % ler). Vækstforholdene er her ideelle for løvtræ.
4.2.4

Nationale geologiske interesseområder.

Nationale geologiske interesseområder blev udpeget i 1984 af den daværende Fredningsstyrelse til brug
for amtslig og anden offentlig planlægning. De Nationale geologiske interesseområder i distriktets område er vist i kortbilag 4.3.
Nationale geologiske interesserområder på Silkeborg Statsskovdistrikt er:
53 Sminge Gudenå. Omfatter et område hvor også Gjern Bakker, Sminge Kanolejrplads, P-pladsen
ved Nebel Bæk og Trækstien er beliggende. Området er udpeget p.g.a. veludviklede terrasser i Gudenådalen der viser Gudenå-systemets udvikling.
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54 Grønbæk Gudenå. Omfatter et område hvor også Trækstien er beliggende. Området er udpeget
p.g.a. veludviklede terrasser i Gudenådalen der viser Gudenå-systemets udvikling.

Foto fra det Midtjyske Søhøjland. Borresø med de tre øer Bredø, Langø og Borreø. Østerskoven
til venstre og Sønderskoven til højre.
65 Det Midtjyske Søhøjland. Dette er et meget stort område der strækker sig helt fra Horsens og
Skanderborg i øst til Silkeborg, Pårup, Isenvad, Ejstrupholm og Thyregod i vest. Området omfatter således størstedelen af distriktets arealer. Området er valgt, fordi det Midtjyske Søhøjland er et af de mest
imponerende landskabsområder i Danmark med et stort og mangfoldigt geologisk indhold, og hvor terrænbygningen er præget af flere forskellige geologiske tildragelser. I området er dog udvalgt nogle særlig interessante delområder. I tre af disse er der beliggende arealer tilhørende Silkeborg Statsskovdistrikt. Se herunder.
65g Thorsø Bakker – Rustrup Skov. Omfatter et område hvor Thorsø Bakker og Lovdal
Skov er beliggende. Om Thorsø Bakker og Lovdal Skov anføres specielt, at området er stærkt
præget af senglaciale erosionskløfter, og at der i terrænskrænterne stedvis træffes mindre profiler med miocæne aflejringer (aflejret for 24- 5,5 mio. år siden d.v.s. før istiderne) indeholdende både lyst kvartssand og mørkt glimmerler samt undertiden brunkul. Dette kendes også
fra andre skrænter i Silkeborg-skovene. Disse lag bliver synlige, fordi erosionen af moræneplateauets har fjernet mere end det materiale, der blev aflejret i istiderne, hvilket medfører, at
de lag der blev aflejret ved geologiske processer før istiderne bliver synlige. Se det tidligere
skrevne om ”falske bakker”. I brunkullene kan ofte findes fossiler.
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65i Tulstrup Lassen. Omfatter et område hvor også Maskenkol og arealet ved Knudsø ligger.
Området er udpeget p.g.a. forekomsten af en israndslinie fra Nordøstisens afsmeltning fra Hovedopholdslinien.
65p Vissing Kloster. Omfatter et område hvor Ny Vissingkloster og Klostermølle er beliggende. Området er udpeget som et afsnit af Gudenådalen med gode eksempler på terrasser fra
flere forskellige afstrømningsstadier.
67 Pilbrodalen. Omfatter et område hvor dele af distriktets arealer ved Stilling Sø og Solbjerg Sø er
beliggende. Området er udpeget, fordi det er et godt eksempel på en tunneldal, selvom det er noget
usikkert om det virkelig er en tunneldal!
69 Stavns Fjord. Omfatter et område hvor Kanhave Kanal er beliggende. Området er udpeget p.g.a. sin
rige mangfoldighed af kystformer og processer.
70 Nordby Bakker. Omfatter det meste af Nordøen på Samsø incl. distriktets arealer dér. Nordby Bakker er et randmorænestrøg fra sidste istid. I terrænets form er der træk der går tilbage til Nordøstisens
virksomhed i området. Træk som senere er overpræget af det Ungbaltiske Gletscherfremstød. Bakkerne
står således som et resultat af to isbevægelser vinkelret på hinanden. I kystklinterne findes profiler, der
belyser bakkernes indre bygning.
Ovenstående oplysninger om de “Nationale geologiske interesseområder” i distriktets område er fra
”Geologisk set: Det mellemste Jylland”. Udgivet af Geografforlaget og Skov- og Naturstyrelsen, 1994.
Der henvises til denne bog for yderligere beskrivelse af de enkelte områder.
På de dele af distriktets arealer, der udgør centrale dele af “Nationale geologiske interesseområder”,
skal der gøres en særlig indsats for at informere om de særlige geologiske forhold på disse steder, d.v.s.
i Silkeborg-skovene, ved Klostermølle og på Nord-Samsø.
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5 Skovdyrknings-erfaringer
5.1 Distriktets skovdyrkningerfaringer
Distriktet har i forbindelse med driftsplan-udarbejdelsen udfærdiget notater om skovdyrknings- og andre driftserfaringer på distriktet. Disse notater vil være vedlagt den endelige driftsplan men er ikke
vedlagt nærværende plan-forslagsmappe.
Distriktets drift og planens forskrifter hviler i høj grad på disse erfaringer. Nedenfor er erfaringerne kort
resumeret.
5.1.1

Skovene omkring Silkeborg incl. Velling og Snabegård Skov.

Jordbundsforholdene og vækstforholdene iøvrigt er her ideelle til dyrkning af nåletræ. Se også afsnittet
om jordbundsforholdene i kapitel 4.
Særligt de nordvest-amerikanske træarter douglasgran og sitkagran udviser her stor vækstkraft og sundhed. Træerne kan opnå imponerende størrelser og nogle af Danmarks højeste træer (hvis ikke de højeste) er douglasgraner på Silkeborg Statsskovdistrikt på omkring 49 meter. Tilvæksten for douglasgran
og sitkagran er typisk omkring 17 kbm/ha pr. år. De ikke-nordvestamerikanske nåletræarter rødgran,
lærk, ædelgran o.s.v. har også en absolut rimelig vækst men de fleste dog ikke helt så høj som douglasgran og sitkagran. Tilvæksten for rødgran og ædelgran er typisk omkring 14 kbm/ha pr. år.
Naturforyngelser af douglasgran og sitkagran optræder normalt i skovene og kan være massiv. Selvforyngelser af de øvrige nåletræarter, især rødgran og ædelgran, kan også optræde temmelig massivt, og
generelt kan der findes naturforyngelser af de fleste nåletræarter i Silkeborg-skovene.
Nåletræet på Silkeborg har tidligere været drevet med relativ svag hugst, hvilket også medfører en god
kvalitet tømmer (små knaster). Tyndingsgraden er på det seneste sat noget op svarende i højere grad til
det der er det normale i Danmark. Tyndingsindgrebene i bevoksningerne på Silkeborg besværliggøres i
øvrigt ofte af det kuperede terræn. På distriktet er der en tradition for opstamning af douglasgran, hvilket yderligere er med til at sikre en høj kvalitet på tømmeret - samt på længere sigt nogle imponerende
skovbilleder for de besøgende skovgæster. Se f.eks. forsiden.
Skovfyr dækker over 400 ha på Silkeborg Statsskovdistrikt, hvoraf størstedelen i Nordskoven i området
der kaldes Hårup Sande. Skovfyr har generelt en lav produktion på distriktet på ca. 7 kbm/ha/år, men
skovfyr har ikke desto mindre en betydelig skovdyrkningsmæssig værdi p.g.a. sin etableringssikkerhed,
stabilitet, selvforyngelsesevne og produktionsevne selv på de ringeste jordbunde. Hertil kommer skovfyrs meget store landskabelige og naturmæssige værdi både som større samlede skovbevoksninger, som
f.eks. i Hårup Sande, men også som enkelttræer i bevoksninger af andre træarter, hvor skovfyr p.g.a. sin
stabilitet kan nå betydelige aldre og dimensioner.
I skovene omkring Silkeborg-søerne er mulighederne for at gennemføre naturnær dyrkning af nåletræ d.v.s. hvor der ikke bruges renafdrifter, og foryngelsen primært sker ved naturlig foryngelse – nogle af
de bedste i Danmark. Se i øvrigt afsnittet om Naturskovsstrategien i næste kapitel.
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Foto af douglasgran-bevoksning fra 1928 (ca. 36 meter høj) med veludviklet naturforyngelse.
Sønderskoven, litra 280b.
Løvtræ vokser ikke nær så godt som nåletræ i Silkeborg-skovene. Sandsynligvis er det det begrænsede
lerindhold i jorden som er hovedårsagen.
Bøg vokser dog rimeligt, når først bevoksningerne er kommet over 2-3 meters højde, men selvforyngelserne kan være vanskelige at få etableret, særligt hvis der er kommet en kraftig græspels i bevoksningerne. Dette er naturligvis særligt udtalt, hvis bevoksningerne dækker store arealer og der ikke er nogen
lægivende undervækst eller i øvrigt er udsatte for træk, f.eks. på bakketoppe. Bøg gror dog med en
PK=8 (d.v.s. i gennemsnit 8 kbm./ha pr år), hvilket er bedre, end man kunne forvente med den overvejende grusede og sandede jordbund på distriktet.
Eg gror generelt dårligt. Bevoksningerne har som oftest udtalt lav vækstkraft sammenlignet med bøgeog nåletræsbevoksninger i nærheden. Eg bliver dog til skov og ikke kun til krat. Formmæsigt flotte bevoksninger af eg findes dog bl.a. ved Pøtsø i Lysbro Skov samt i Østerskoven og i den sydlige del af
Thorsø Bakker.
Birk dominerer relativt store arealer i Silkeborg-skovene. Der er dog primært tale om vådbundsområder,
bl.a. mange skovmoser. Økonomisk og produktionsmæssigt har arealerne med birk næsten ingen betydning, men naturmæssigt er de af stor værdi, og arealet med birk ønskes gjort endnu større i den kommende periode, hvor et betydeligt antal ”sitkahuller” foreslås afdrevet og udlagt til fri succession, d.v.s.
de sandsynligvis primært vil gro til med birk.
Der findes en del rødel særligt langs de store søer. Oftest er ellebevoksningerne udlagt til særlig naturskovstyper; stævningsskov eller urørt skov. Ask og ær findes kun i meget begrænsede mængder og gror
sjældent godt.
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5.1.2

Arealerne omkring Mossø.

Jordbundsforholdene er her generelt set ringe. Se også kapitel 4. Træartsvalget er begrænset til primært
skovfyr, birk, eg og rødgran. Forårsfrost er et problem, fordi der er fladt, modsat i Silkeborg-skovene,
hvor det kuperede terræn gør, at frostproblemerne oftest begrænses til de lavestliggende dele.
5.1.3

Skovrejsningsområderne ved Århus.

Jordbundsforholdene er her ideelle til løvtræer, og det er også, hvad der primært er blevet plantet. Det
skal dog bemærkes, at bl.a. thuja og lærk også gror ganske godt. Et vist indslag af nåletræ vil der skulle
være i disse skovene, selvom løvtræ vil blive det altdominerende. Et indslag af nåletræ ønskes primært
af rekreative årsager (variation).
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6 Overordnede retningslinier for SNS’s arealdrift
6.1 Retningsliniernes baggrund og gyldighed
De love, som regulerer anvendelsen af det åbne land fastlægger en række regler som gælder alle grundejere. Skov- og Naturstyrelsen administrerer bl.a. en række af disse love, hvoraf Skovloven, Jagt og
Vildtforvaltningsloven og Naturbeskyttelsesloven (sammen med amterne) er de væsentligste.
Skov- og Naturstyrelsen forvalter ca. 190.000 ha skov- og naturarealer. Ved driften af disse arealer har
styrelsen et særligt ansvar for at der tillægges landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftslivsmæssige hensyn en ekstra vægt.
I de sidste 15-20 år har styrelsen derfor udarbejdet en række strategier og generelle retningslinier for
arealdriften. Strategierne og retningslinierne fastlægger, hvorledes de særlige hensyn skal varetages.
Nogle af strategierne gælder alene for styrelsens arealer, mens andre er led i overordnede strategier for
en landsdækkende politik på området, hvor udmøntningen på styrelsens arealer skal ses som led i strategiens virkeliggørelse.
I bilag 6.1. er disse strategier og retningslinier beskrevet kortfattet. Adskillige af strategierne og retningslinierne kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside på adressen www.sns.dk. De kan i
øvrigt rekvireres/bestilles fra Skov- og Naturstyrelsens Informationskontor.
Bilag 6.1. er generelt dækkende. I det efterfølgende er de væsentligste strategiers betydning for Silkeborg distrikt beskrevet. Det skal understreges, at det følgende er ufuldstændige resuméer af de forskellige overordnede retningslinier, og at Silkeborg distrikt naturligvis følger retningslinierne i deres helhed.
De overordnede retningslinier er i videst muligt omfang indarbejdet i driftplanforslaget og er iøvrigt generelt gældende for driften af distriktets arealer. Hertil kommer nogle specifikke retningslinier for arealdriften på netop Silkeborg Statsskovdistrikt, som er fastsat for at sikre en kontinuitet og konkretisering
af driften også på mere detaljeret niveau.
Der er dog også andre typer retningslinier end de ovennævnte. Fredninger, EU-habitatområder, regionplan-udpegninger, “Rødliste 97” etc. kan også betragtes som overordnede retningslinier for statsskovdistrikternes arealdrift, hvis distriktets arealer er omfattet af nogle af disse udpegninger. I det følgende er
disse udpegninger derfor også beskrevet.

6.2 Skovdriften
Udgangspunktet er følgende bestemmelser i Skovlovens formålsparagraf (§1 i Skovloven, Lov nr. 959
af 2. november 1996):
Lovens formål er (bl.a.):

•
•

at bevare og værne de danske skove
at forbedre skovenes stabilitet og produktivitet
(samt)
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Ved lovens administration lægges der vægt på at sikre, at skovene dyrkes med henblik på både at forøge
og forbedre træproduktionen. I de offentlige skove skal der lægges særlig vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet.
Regeringen nedsatte i 2000 et udvalg (Wilhjelmudvalget) som skulle komme med anbefalinger til,
hvorledes biodiversiteten i Danmark sikres og forbedres. Udvalget afsluttede sit arbejde i 2001 og anbefalede blandt meget andet, at Skov- og Naturstyrelsens skovarealer skal omlægges til drift efter naturnære principper. Foreløbigt er der alene tale om et forslag som skal afvejes politisk, men gennemføres
dette forslag, skal der udarbejdes en handlingsplan for, hvorledes naturnær skovdrift kan implementeres
i praksis på Skov- og Naturstyrelsens arealer og hvor hurtigt.
Til forskel fra det nuværende skovdyrkningssystem bygger den naturnære skovdrift i højere grad på at
efterligne skovens egne organiseringsprincipper og reguleringsprocesser som for eksempel spontan foryngelse og naturlig uddifferentiering. Skovdyrkerens opgave begrænser sig således til, gennem målrettede og gruppevise indgreb at styre bevoksningsudviklingen. Plantning og renafdrift benyttes i mindst
mulige omfang.
Når en eventuel handlingsplan er udarbejdet vil den blive indarbejdet i denne plan enten ved plantillæg
eller planændring.
6.2.1

Træartsvalg.

De overordnede mål for træartsvalget er fastlagt i styrelsens træartspolitik af 1999, hvori der bl.a. står:
Træartspolitikken skal understøtte den gode og flersidige drift i statsskovene. Den skal samtidig sikre en
langsigtet udvikling i retning mod et mere naturnært skovbrug med hovedvægten lagt på de enkelte
skoves stabilitet og fleksibilitet, herunder muligheder for naturlig foryngelse. Træartspolitikken skal
således medvirke til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At øge den langsigtede økologiske stabilitet i statsskovene
At dyrkningsgrundlag og skovklima i statsskovene bevares og forbedres.
At fremme anvendelsen af stabile træarter og arter tilpasset til lokaliteten, især hjemmehørende træarter.
At fremme etablering af stabile og naturnære skovdyrkningssystemer og vedvarende skovdække.
At sikre en bæredygtig produktion og udnyttelse af træ som et fornybart råstof.
At medvirke til at produktionen i statsskovene især baseres på en på langt sigt rationel produktion af
kvalitetstræ i et bredt og kontinuert udbud.
At bevare og forbedre skovenes miljøbeskyttende virkninger.
At sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed i statsskovene.
At sikre og udvikle de landskabelige, rekreative og kulturhistoriske værdier i statsskovene.

For at sikre, at disse mål kan opfyldes også på meget langt sigt, er et af de vigtigste virkemidler, at
statsskovenes generelle stabilitet og fleksibilitet opretholdes og forøges. I tråd hermed skal arealet med
hjemmehørende træarter og træarter, der kan forynges naturligt, øges.
I “Træartspolitik for Statsskovene” er anført nogle konkrete mål for træartsfordelingen i statsskovene
frem mod år 2080. Eksempelvis skal arealet med hjemmehørende træarter (de fleste løvtræer + skovfyr)
øges fra 40 % til 55 % i 2080, og arealet med Douglasgran i statsskovene skal stige fra 1210 ha i 1999
til 5000 ha i 2080.
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Statsskovdistrikterne er administrativt grupperet i ”Klit-distrikter”, ”Hede-distrikter”, ”Gl. Skovegne
Vest” og ”Gl. Skovegne Øst”. Silkeborg distrikt hører til ”Gl. Skovegne Vest” sammen med Fyn, Gråsten, Åbenrå, Haderslev, Buderupholm og Fussingø Statsskovdistrikter. Om ”Gl. Skovegne Vest” står i
Træartspolitikken, at ”dyrkningsforholdene er meget varierende fra de næringsrige jorder i det sydøstlige Jylland og på Fyn, hvor dyrkningsbetingelserne er optimale for en række løvtræarter, til jorder
med mere beskedent lerindhold ved den jyske højderyg, hvor mange nåletræarter har en meget fin
vækst”.
Det langsigtede mål for statsskovdistrikterne i ”Gl. Skovegne Vest” er en forøgelse af løvtræandelen på
det bevoksede areal fra de nuværende 60 % til 66 % senest i år 2080. Endvidere er det et langsigtet mål,
at nåletræs-arealet i fremtiden i højere grad skal udgøres af mere stabile træarter (f.eks. douglas og
lærk) end idag, hvor rødgran er den dominerende nåletræart.
For statsskovdistrikterne i ”Gl. Skovegne Vest” står der særligt i “Træartspolitik for Statsskovene”, at:
• Anvendelsen af naturnære skovdyrkningssystemer baseret på permanent skovdække og selvforyngelse skal forøges.
• Bøge-arealet skal forøges.
• Ege-arealet skal forøges, især i forbindelse med skovrejsning og på skovjorde med dårlige dræningsforhold.
• Rødel skal anvendes på vådbundslokaliteter, der forsat ønskes skovbevoksede
• Birke-selvsåninger skal i højere grad udnyttes, især til indblanding og på fugtige arealer.
• Rødgran skal forsat benyttes og være en vigtig produktionstræart i det midtjyske, men stabiliteten i
rødgrandyrkningen skal forbedres ved øget anvendelse af bl.a. blandingsbevoksninger.
• Douglasgran og sitkagran skal bruges i øget omfang, primært istedet for rødgran eller som indblanding heri.
• Thuja og cypres skal benyttes mere, især på stive lerjorde, hvor der ønskes et indslag af nåletræ.
• Lærk, skovfyr, østrigsk fyr og ædelgran kan anvendes på magre lokaliteter og som indblanding for at
sikre variation.
På Silkeborg Statsskovdistrikt er de planlagte foryngelser i den kommende periode i overensstemmelse
med ovenstående retningslinier.
6.2.2

Kultur-anlæg.

Skov- og Naturstyrelsens retningslinier for kulturinvesteringer af 31. januar 1991 er stadig gældende.
Hovedtrækkene i retningslinierne er:
I løvtræ:
Plantetallet ligger indenfor 3.000- 6.000 stk./ha inklusive eventuelle ammetræer. De højeste plantetal
anvendes på de gode boniteter (hvortil Silkeborg distrikt ikke hører, bortset fra arealerne ved Århus).
Eventuelle hjælpe/ammetræer samt indblandingstræarter er indregnet i dette plantetal. Løvtrækulturer
bør i videst muligt omfang anlægges ved selvforyngelser. Kunstige kulturer anlægges kun i overensstemmelse med driftsplanforskrifter.
I nåletræ:
På de bedste boniteter (hvortil Silkeborg distrikt hører) bruges et plantetal på 3.500 - 4.000 stk./ha.
Målet er produktion af kvalitetstømmer.
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6.2.3

Pesticider og gødskning.

I efteråret 1998 blev det besluttet, at brugen af pesticider på offentlige arealer skal ophøre senest 31. december 2002. Dette gælder naturligvis også for statsskovene. Se s. 33 i bilag 6.1.
Brugen af pesticider i skovbruget er dog forholdsvis begrænset sammenlignet med f.eks. landbruget. I
forhold til den hidtidige drift bliver pesticiderne sværest at undvære til pyntegrøntdyrkning (især lusebekæmpelse i nordmannsgran) samt til etablering af skovkulturer på renafdrifter (rodhalsbehandling
mod nåletræsnudebille og bekæmpelse af græs).
Dyrkningen af nordmannsgran på Silkeborg distrikt reduceres af samme årsag meget kraftigt i perioden.
Til gengæld stiger arealet med nobilis som ikke har de samme dyrkningsproblemer (se afsnit 6.4). Og
andelen af arealer der forynges ved renafdrift vil ligeledes blive søgt mindsket betragtligt, men det
skyldes også ønsket om en mere naturnær skovdrift.
På skovrejsningsarealerne har Silkeborg distrikt allerede indført en effektiv metode til mekanisk renholdelse af kulturerne uden brug af pesticider. Metoden er blevet brugt og bruges i projekterne Himmerig-Bærmose Skov og True Skov ved Århus.
Vildtafværgningsmidler (herunder musemidler) er tilladt på skov- og pyntegrøntsarealer i statsskovene
indtil år 2003. Herefter er det endnu ikke afgjort, om de forsat vil være tilladt.
Skov- og Naturstyrelsens gødskningsstrategi fra 1998 foreskriver en restriktiv anvendelse af gødningsstoffer på statsskovenes arealer. De konkrete regler fremgår af bilag 6.1. s. 34-36.
På Silkeborg distrikt anvendes gødskning næsten udelukkende på pyntegrøntarealerne. Ved klip af
grønt og hugst af juletræer fjernes betydelige mængder af næringsstoffer. Ved hugst af kævler og tømmer i almindeligt skovbrug fjernes relativt få næringsstoffer, fordi man kun fjerner stammerne og efterlader blade og grene. Det er i bladene/nålene og de små grene, at de fleste af træernes næringsstoffer
findes. Det er derfor oftest nødvendigt at kompensationsgødske pyntegrøntbevoksninger.
6.2.4

Driftplanens specifikke retningslinier for skovdriften.

På baggrund af de gældende strategier o.lign. er fastsat følgende specifikke retningslinier for distriktets
skovdrift i den kommende planperiode:
•

Driftplanens kulturplan er bindende. Ændring kan kun ske ved en planændringsgodkendelse. Det er
dog tilladt distriktet at indblande op til 20 % af andre træarter end de i kulturplanen angivede. Herunder kan op til 20% af en kultur også efterlades utilplantet, såfremt chancen for succes ved tilplantning af frostudsatte eller vandlidende delarealer synes for ringe.

•

Bøg selvforynges overalt, hvor det er muligt. Bøgeopvækst under andre træarter vil ofte være en
skovdyrkningsmæssig fordel. Bøg kan indplantes som underetage, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

•

Jordbearbejdning i ældre bøgebevoksninger, der er udlagt til særlige naturskovstyper, må kun udføres i meget begrænset omfang. D.v.s. på max. 30 % af bevoksningens areal, og jordbearbejdingen
må kun foretages, hvis det via gamle kulturbøger o.lign. er sandsynliggjort, at bevoksningen har
været jordbehandlet tidligere. Dette for at sikre upåvirkede skovjordbunde bedst muligt.

•

Hvor der kommer opvækst af selvsået douglasgran, sitkagran, rødgran, bøg o.a. i bevoksninger der
ellers ikke er sat til foryngelse, kan der eksperimenteres med selvforyngelse, såfremt det skønnes at
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der kan opstå en tilfredsstillende kultur. Planændring-ansøgning indsendes, når eksperimentet ser
ud til at blive en succes.
•

Renafdrift vil fortsat blive anvendt, men i så begrænset omfang som muligt, og primært der hvor
andre foryngelsesmetoder ikke kan anvendes (f.eks. ved stormfald eller ved kulturanlæg af eg).

•

Skærmforyngelser anvendes overalt, hvor bevoksningerne er egnet hertil.

•

Der anlægges ikke monokulturer (bortset fra på ganske små arealer og pyntegrøntarealer), ligesom
spontan opstået indblanding af andre træarter end kulturtræarter(ne) søges bevaret og fremmet.

•

Mindre huller op til 0,3 ha i bevoksninger p.g.a. stormfald eller trametes-svampen kan lukkes med
skovfyr, douglas eller lærk, eller overlades til naturlig tilgroning.

•

Mislykkede pletter (0,1-0,3 ha) i kulturer bør fyldes ud med en egnet indblandingstræart - f.eks.
nåletræ i bøgeforyngelser, lærk i rødgranforyngelser. Efterbedring af helt små huller foretages normalt ikke.

•

Fugtige lavninger, som er domineret af birk eller el, skal bevares selvom litraen i øvrigt er sat til
foryngelse.

•

Kulturmetoder og teknik foreskrives ikke i driftsplanen. Generelt forudsættes, at de gældende normer for statsskovene følges i distriktets praksis. Af budgetgrundlaget fremgår, hvilket niveau for
kulturintensiteten, der er lagt til grund for beregning af distriktets driftsramme.

•

Opstamning i douglasgran gøres allerede i vid udstrækning på distriktet. Da douglasgran generelt
har meget gode vækstvilkår på distriktet, og bliver en endnu mere betydende træart på distriktet i
fremtiden, iværksættes et egentlig opstamningningsprogram, der skal sikre opstamningens udførelse
i hver bevoksning samt dokumentation herfor. Opstamningsprogrammet er beskrevet i bilag 6.2.

•

Opstamningen kan også omfatte andre træarter end douglasgran, f.eks. lærk, bøg, eg og skovfyr.

6.3 Naturskov
I 1992 fremlagde Miljøministeriet “Strategi for de danske naturskove og andre bevaringsværdige bevoksningstyper”. Formålet med strategien var i første omgang at sikre skovenes biologiske mangfoldighed. Som middel hertil blev det bl.a. besluttet:
• At al naturskov (se definition nedenunder) i statsskovene skal vedblive med at være naturskov
• At alle statsskovenes egekrat, græsningsskove, stævningsskove og urskovsagtige skove bevares som
sådanne
• At der udpeges og sikres ca. 9.000 ha med særlige naturskovstyper inden år 2000
• At der udpeges og sikres ca. 40.000 ha med særlige naturskovstyper inden år 2040.
Der skal ske en revision af Naturskovsstrategien inden for de nærmeste år.
6.3.1

Naturskovs-definitioner.

I Naturskovsstrategien defineres “naturskov” som “de oprindelige skoves efterkommere – d.v.s. selvgroet skov af danske træer og buske. Naturskov er således skov, som har indfundet sig på lokaliteten af
sig selv, og som består af naturligt indvandrede træer. Naturskov er i Danmark næsten altid kulturpåvirket, f.eks. ved hugst eller jordbearbejdning, men må ikke være plantet eller sået kunstigt”.
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I medfør af Naturskovsstrategien blev der udpeget ca. 9.000 ha med særlige naturskovstyper i statsskovene i 1995. De særlige naturskovstyper er:
• Urørt skov; arealet lades urørt med henblik på, at det kan udvikle sig til at blive urskovsagtig. Oftest
er det naturskove, der er blevet udlagt til urørt skov, men også kulturskove, f.eks. nåleskov er blevet
udlagt til urørt skov på nogle statsskovdistrikter.
• Græsningsskov; træbevoksede arealer hvor der tillades græsning. Græsningsskov var for et par
hundrede år siden en meget udbredt biotop i Danmark, men er siden reduceret til ganske få arealer i
landet.
• Plukhugstdrift; skovarealet holdes vedvarende dækket af skov bestående af flere træarter og aldre i
blanding. Foryngelse sker ved hjælp af naturlig foryngelse, dog kan jordbearbejdning og/eller plantning accepteres, hvis foryngelsen ikke vil komme af sig selv. Renafdrift og fladeforyngelser bruges
ikke. Dødt ved efterlades i vid udstrækning til glæde for dyr og svampe. Som ovedregel bevares løbende minimum 5-10 træer pr. ha til størst mulig alder og efterfølgende henfald, udover at et væsentlig antal træer holdes længere end normal omdriftsalder
• Stævningsskov; arealer med især hassel, el, ask og eg der forynges ved stødskud hvert 10-30 år.
Kvasset, som man erhverver ved denne hugst, udgjorde før opfindelsen af ståltråden hovedbestanddelen i markhegnene på landet.
Mere nøjagtige definitioner og driftsprincipper for de særlige naturskovstyper kan ses på s. 13-15 i bilag
6.1.
6.3.2

Arealer udpeget til særlige naturskovstyper på Silkeborg Statsskovdistrikt.

På Silkeborg Statsskovdistrikt er store arealer udpeget til særlige naturskovstyper. Bl.a. det største
samlede sammenhængende areal under strategien, nemlig det mere end 1000 ha store areal der er udpeget omkring Silkeborg-søerne. Af særligt bemærkelsesværdige naturskovarealer på Silkeborg distrikt er
desuden det meste af Velling Skov samt Vorsø. Vorsø har ligget urørt stort set siden 1929.
Arealerne der er udpeget til særlige naturskovstyper kan ses af temakortene “Arealer til særlig behandling på Silkeborg Distrikt”. Se kortbilagsmappen.
I alt er der udpeget følgende arealer til særIige naturskovstyper på Silkeborg Statsskovdistrikt:
Urørt Skov
Plukhugst
Græsningsskov
Stævningsskov
I alt

Senest i 1994 eller 2000
343,5
507,6
67,6
13,1
931,8

Efter år 2000 (oftest senest i 2040)
291,8
250,5
542,3

I alt
635,3
758,1
67,6
13,1
1474,1

Dette svarer til mere end 40 % af det bevoksede areal på distriktet, og til ca. 16 % (en sjettedel) af det
samlede areal udlagt til særlige naturskovstyper i statsskovene.
De konkrete arealer som er blevet udpeget til særlige naturskovstyper vil blive beskrevet nærmere under
de skovvise beskrivelser i kapitel 7.
Som skrevet tidligere skal der snart ske en revision af Naturskovsstrategien. Denne revision var oprindelig sat til år 2000, men p.g.a. bl.a. Wilhelmudvalgets arbejde er blev det vurderet hensigtsmæssigt at
afvente dette. Evt. ændringer i naturskovstypernes udbredelse og indhold i forbindelse med revisionen
vil blive indarbejdet i form af driftsplanændringer til den tid.
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Der er ingen tvivl om, at efterhånden som de store arealer udlagt til særlige naturskovstyper på Silkeborg distrikt udvikler sig med flere gamle døde træer, mere løvtræ, flere vådområder etc., så vil den
biologiske værdi givetvis også øges betydeligt. Herudover vil også skovenes meget kuperede terræn, de
mange søer og andre vådområder samt driften af de øvrige statsskovarealer omkring – der jo også bliver
mere naturnær – bidrage til, at den biologiske mangfoldighed og de landskablige værdier vil øges betydeligt i Silkeborg-skovene i fremtiden.
Det skal dog også nævnes, at udpegningen af de særlige naturskovstyper ikke i alle tilfælde er helt problemløst, og der på flere af de udpegede arealer er tvivl om, hvad der er mest hensigtsmæssigt at foretage sig – eller ikke at foretage sig. Muligheden for at foretage en gennemgang af udpegningerne i forbindelse med denne driftsplan-udarbejdelse - for at være forberedt til ovennævnte revision af Naturskovsstrategien - har været drøftet. En konkret gennemgang af alle de udpegede arealer er dog ikke blevet gennemført. De to væsentligste problematikker beskrives dog kort herunder:
1) Nåletræs-arealer med stort selvforyngelsepotentiale som er udlagt til særlig naturskovstype.
Ca. 150 ha af de 291,8 ha der er udlagt til urørt skov efter år 2040 er nåletræ (heraf udgør skovfyr dog
ca. 7 ha) og af det samlede plukhugstareal på 758,1 ha er ca. 330 ha nåletræ (heraf udgør skovfyr dog
ca. 70 ha). En væsentlig del af disse nåletræsbevoksninger har et betydeligt selvforyngelses-potentiale,
som gør det vanskeligt at få disse bevoksninger til at overgå til løvtræsdominerede bevoksninger på en
let og elegant måde. Skærmstilles disse nåletræbevoksninger med henblik på at få diverse løvtræer til at
så sig selv ind under, samtidigt med at skovklimaet bevares, risikerer man at skulle bruge en masse
penge og arbejdstimer på fjernelse af den kraftige nåletræselvforyngelse for at sikre løvtræindblandingens overlevelse. Alternativet er fuldstændig fjernelse af frøtræerne, d.v.s. renafdrift, med deraf følgende tab af skovklima og dertil knyttede biologiske, landskabelige og rekreative værdier. Spørgsmålet er
om det i alle tilfælde er besværet værd, eller om indsatsen kunne give mere natur anvendt et andet sted ?

Foto af massiv selvforyngelse, eller rettere naturforyngelse, af sitkagran i afd. 386 i Vesterskoven.
Bevoksningen er plantet i 1954. Tilvæksten er ca. 17 kbm./ha/år. Bevoksningen er udlagt til plukhugst fra år 2040. Afd. 386 er et godt eksempel på en nåletræsbevoksning, der vil være egnet til
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”naturnær nåletræsdyrkning”, d.v.s. uden brug af renafdrift og plantning, og hvor den eneste
menneskelig påvirkning kan begrænses til hugstindgreb med passende mellemrum.
Alternativet kunne f.eks. være at ”bytte” disse bevoksninger med andre arealer som måske allerede er
løvtræ eller på anden måde er bedre egnet til udlæggelse til en eller anden form for naturskovsdrift, men
ikke blev udpeget til det i 1995, og så drive nåletræsarealerne med de store selvforyngelsespotentialer
med naturnær nåletrædrift, hvilket de jo er særdeles egnet til. Arealer som disse nåletræsarealer bl.a.
kunne ”byttes” med, er de ”sitka-huller” der i den kommende planperiode foreslås afdrevet og erstattet
med birkemoser ved fri succession (se de skovvise beskrivelser i kapitel 7) og som ikke blev udpeget til
særlige naturskovstyper i 1995, hvad de egentlig lige så godt kunne, da driftsformålet her fremover primært bliver forbedring og bevarelse af naturværdierne.
2) Ældre ensaldrende bøgebevoksninger hvor foryngelsen er vanskelig.
Ca. 100 ha ældre bøg på 150-200 år er udpeget til plukhugst på Silkeborg distrikt. Disse bevoksninger
er typisk en-etagerede ”søjlehaller” med meget græsvækst på skovbunden, og de dækker ofte støre
sammenhængende arealer på 5-10 ha eller mere. Ingen af disse bevoksninger er i dette driftsplanforslag
sat til foryngelse, selvom de forstligt sét er modne til foryngelse. En foryngelse af sådanne bøgebevoksninger ved konventionel skovdrift ville typisk ske ved ret intensiv jordbearbejdning - for at ødelægge
græspelsen - om efteråret i et oldenår, hvorefter der det kommende forår som reglen vil fremspire en
større eller mindre dækkende foryngelse på arealet. De følgende 20-30 år fjernes de gamle træer gradvis, mens foryngelsen vokser op, og 20-30 år efter har man så en ny bøgebevoksning på arealet. Sådan
vil disse bevoksninger dog under ingen omstændigheder blive drevet. Jordbearbejdning vil under alle
omstændigheder blive begrænset mest muligt jf. afsnit 6.2.4. og målet er på kortere elller længere sigt at
skabe en fleretageret skov på disse arealer, men hvordan og hvor hurtigt dette skal foregå er ikke konkretiseret i retningslinierne for plukhugstdrift.

Foto af ældre forblæst, græsplaget og en-etageret bøgebevoksning, der er udlagt til plukhugst.
Mulighederne for naturforyngelse i denne bevoksning er meget ringe. Afd. 208 i Sønderskoven.
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Groft sagt kan man sige, at der formentlig er to yderpunkter i den drift som kan udføres, for at transformere disse ” bøge-søjlehaller” til fleretagerede bevoksninger. Det ene er en langsom nærmest urørtagtig transformering, hvor der ikke jordbearbejdes og kun hugges de allerbedste træer samt evt. træer
der måtte være til fare for skovgæsterne. Resultatet vil sandsynligvis blive, at bevoksningerne - fordi
træerne når nedbrydningsfasen nogenlunde samtidigt alle sammen - i en periode bliver relativt åbne og
ligeledes i en periode herefter ikke virker særlig bøgedominerede. Man må forvente et skovbillede á la
”Knagerne” i Vesterskoven i en periode. Se afsnittet om Vesterskoven i kapitel 7. Det andet yderpunkt
er en aktiv foryngelseshugst i ”lysbrønde” kombineret med f.eks. jordbearbejdning i lysbrøndene eller
evt. indplantning (af selvsåede bøgeplanter fra nærliggende bevoksninger), startende fra vest, hvorved
der i løbet af måske 40-50 år skabes en fleretageret skov primært bestående af bøg.
Fordelen ved den første metode er, at den er mindst ”menneskepåvirket” og giver en meget stor mængde dødt træ i skoven, hvilket principielt er godt for biodiversiteten. Den er dog dyr (ca. 200-300 kbm.
efterlades pr. ha som man ved den anden metode ville kunne hugge og i 2001-priser få ca. 400 kr for pr.
kbm.= ca. 80-120.000 kr/ha, og de fremtidige indtægter vil iøvrigt ligeledes være stærkt begrænset), og
man skal erkende, at skovbilledet vil blive væsentlig anderledes end det nuværende i lang tid fremover,
og det vil formentlig vare længe inden der skabes en egentlig fleretageret skov. Fordelen ved den aktive
foryngelseshugst er, at der relativt hurtigt skabes en fleretageret skov og at de fleste af de økonomiske
værdier udnyttes ligesom de fremtidige indtægtsmuligheder vil være betydelige. Ulempen er her, at bevoksningerne bliver meget bøgedominerede og let bliver tætte og mørke, ligesom mængden af dødt ved
vil afhænge af antal træer man efterlader (dog minimum 5-10 træer pr. ha).
I forbindelse med revisionen af Naturskovsstrategien vil Skov- og Naturstyrelsen sikre, at ovenstående
problemstillinger bliver diskuteret. Som sagt er der ikke sket en detaljeret gennemgang af distriktets
arealer udlagt til særlige naturskovstyper med henblik på udarbejdelse af ændringsforslag i forbindelse
med den kommende revision af Naturskovsstrategien. Enkelte steder under de skovvise beskrivelser er
der dog peget på steder, hvor der kunne ske ændringer i udpegningen, bl.a. hvor der kan ske yderligere
udlæg f.eks. til græsningsskov og urørt skov, men også hvor udpegningerne er særligt problematiske
jævnfør ovenstående. Det er klart, at både yderligere udlæg, ophævelse og ”bytning” af arealer udpeget
til særlige naturskovstyper, skal ses i sammenhæng med distriktets øvrige udpegede arealer samt statsskovenes samlede forpligtigelser.
Til sidst skal bemærkes, at enkelte nåletræsbevoksninger som er udpeget til urørt skov ved afdrift senest
i år 2000 ikke er blevet afdrevet endnu. Det skyldes stormfaldet 3. december 1999, som ellers ikke berørte Silkeborg distrikt nævneværdigt. Statsskovene indførte dog hugststop umiddelbart herefter for at
sikre bedst mulige afsætningsforhold for det stormfaldne træ. Hugststoppet er netop blevet ophævet og
disse nåletræsbevoksninger vil blive skovet snarest. Herudover er der dog også en række nåletræsbevoksede øer som er udpeget til urørt fra år 2000, hvor skovningen ikke er sket. Skovningen på øerne vil
ske ved førstkommende isvinter.
Ønskes yderligere information om Naturskovsstrategien så se “Strategi for de danske naturskove” udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i 1994, eller “Særlig beskyttet naturskov - lokaliteter i statsskovene (to
bind)” udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i 1997.
6.3.3

Habitat-træer.

I forbindelse med Naturskovsstrategien blev det besluttet, at i alle løvskovsbevoksninger – også bevoksninger der ikke er udpeget til særlig naturskovstype - skal der ved foryngelsen efterlades 3-5 træer/ha af de træer, der indtil da har udgjort en del af det øverste kronetag i bevoksningen. Disse træer
skal efterlades til naturligt henfald og nedbrydning på arealet. Disse træer må efterfølgende kun fældes,
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hvis sikkerhedshensyn tilsiger det, og hele træet skal i så fald efterlades på skovbunden til naturlig henfald.

6.4 Produktion af klippegrønt og juletræer
Pyntegrøntstrategien for statsskovene blev fremlagt i 1999. Hovedindholdet i denne strategi er en generel nedsættelse af driftsaktiviteterne på dette område, og en koncentration af den pyntegrøntdyrkning,
der skal ske, på de bedst egnede statsskovdistrikter. Se side 39 i bilag 6.1.
Baggrunden for denne reduktion af pyntegrøntproduktionen er bl.a. den indgåede aftale i 1998 mellem
amterne, kommunerne og staten, som medfører et stop for brug af pesticider på offentlige arealer fra og
med 1. januar 2003.
Hovedlinierne i pesticidstrategien er:
• Fremtidige pyntegrøntskulturer anlægges m.h.p. pesticidfri produktion.
• Der indføres indtil videre et anlægsstop for nordmannsgran med undtagelse af anlæg som led i
forskningsaktiviteter. Det er siden ophævet.
• Produktionen koncentreres på relativt få distrikter. Silkeborg er et af disse distrikter.
Ovenstående er indarbejdet i driftsplanforslaget, således at der i planperioden foreslås afviklet 26,5 ha
med nordmannsgran men kun tilplantes 2,1 ha, og afviklet 14,4 ha med nobilis men tilplantes 61,4 ha.
Nordmannsgran og nobilis udgør pr. 1. januar 2000 116,8 ha. Ved planperiodens ophør med udgangen
af år 2014 vil der ifølge planforslaget være 139,4 ha med nobilis og nordmannsgran, hvoraf nobilis vil
udgøre 109,3 ha. 139,4 ha svarer til ca. 4,0 % af distriktets bevoksede areal.
Juletræer
Salg stk.
Salgspris kr./stk.
Klippegrønt
Salg ton
Salgspris kr./kg

Regnskab 1998

Regnskab 1999

1520
94,81

900
98,00

131
7,15

157
7,22

Produktionen af pyntegrønt på Silkeborg Statsskovdistrikt i 1998 og 1999.
Det skal bemærkes, at der på Silkeborg distrikt findes en række ældre nordmannsgran- og nobilisbevoksninger som alene bliver drevet som vedproducerende bevoksninger. Især nobilis kan opnå anselige størrelser på Silkeborg distrikt. Meget store nobilistræer på omkring 40 meters højde findes bl.a. i
Vesterskoven ved Kroghs Bænk i afd. 330 og i afd. 337 ud til Naturstien Horsens – Silkeborg. Nobilisklippebevoksninger, der udgår af pyntegrøntproduktion, vil i visse tilfælde blive bevaret som vedproducerende bevoksninger med henblik på skabelsen af bl.a. sådanne store monumentale træer på sigt. Veddet er dog oftest ikke særlig godt, så typisk vil sådanne bevoksninger blive underplantet med bøg, hvilket på sigt også vil medvirke til skabelsen af et flot skovbillede.

6.5 Skovbryn
I Skovlovens §16 stk. 7 står: “På fredskovspligtige arealer skal ydre skovbryn af løvtræer og buske bevares”. Skovbryn er af stor vigtighed både landskabsmæssigt, naturmæssigt og træproduktionsmæssigt.
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Der findes ikke nogen særlige retningslinier for pleje og sikring af statsskovenes skovbryn. I et internt
notat er dog bl.a. anført:
Skovbryn er karakteriseret ved en stor variation i arter af urter, buske og løvtræer - i mange tilfælde
småtræer af egnstypiske arter - og er dermed normalt let at adskille fra den bagved værende produktionsbevoksning, som typisk består af én eller nogle få træarter. I skovbrynet kan buske og træer ofte have meget forskellig alder, mens produktionsbevoksningen bagved i reglen er ensaldrende.
Bevaringen sker ved, at brynet plejes med henblik på opnåelse af høj stabilitet. Det medfører, at der
skal gentilplantes med nye løvtræer og buske, når de ældre går til eller fældes, med mindre der sker
selvforyngelse
Det er af betydning for skovdyrkningen, at et stabilt og robust skovbryn af løvtræer og buske bevares.
Stabile skovbryn medvirker til at mindske vind og træk - forhold der kan forringe både træproduktion
og miljøet.
Det tilrådes, at distriktet altid behandler mindst de yderste 20 meter af en bevoksning i skovens vestvendte yderkant som bryn.
Generelt vurderes skovbrynene på Silkeborg distrikt at være af god kvalitet, og i overensstemmelse med
ovenstående. Dog skal det undgås, at bøg kommer til at dominere for meget i den yderste del af skovbrynene, således at busk-underetagen bortskygges. Løvskovbryn vil typisk blive drevet med ekstensiv
plukhugst-drift og toppen af skovede træer kan med fordel efterlades for at medvirke til at skabe læ.

6.6 Retningslinier for “økologiske principper” i skovdriften
I 1982 udsendte den daværende Skovstyrelse “Økologiske retningslinier for skovdriften” til statsskovdistrikterne. Retningslinierne er stadig gældende, men de fleste er dog blevet indarbejdet i nogle af de andre strategier o.lign. som nævnes i dette kapitel. Se side 8-9 i bilag 6.1 for en nærmere beskrivelse.
De væsentligste ”økologiske retningslinier, der ikke er blevet indarbejdet i andre strategier o.lign.:
• Redetræer for rovfugle, ugler, spætter, kolonirugende fugle og flagermus må ikke fældes med mindre sikkerhedshensyn tilsiger det. Det samme gælder hule træer.
• Ny afvandingsprojekter foretages ikke. Eksisterende grøftesystemer i værdifulde skovbevoksninger
skal vedligeholdes. Efter konkret vurdering og godkendelse kan grøfter lukkes, f.eks. hvis der derved
kan (gen)skabes et værdifuldt vådområde.
• Tilplantning af små restarealer (afskårne hjørner, pladser langs veje m.v. ) undgås. Det samme gælder randzoner mod vådbundsarealer.
• Hvor naturlig undervækst under lystræarter af løvtræer ikke indfinder sig, underplantes med danske
løvfældende arter.
• Enkelttræer og grupper - især af eg - bevares til høj levealder og eventuelt så længe de er levedygtige.
• Ellesumpe opretholdes, evt. ved stævning.
På Silkeborg distrikt findes et væsentligt antal ældre enkeltstående løvtræer i yngre nåletræsbevoksninger - ofte ud til skovveje og stier. Disse ældre løvtræer er i mange tilfælde presset af de omkringstående
nåletræer. Distriktet vil i den kommende planperiode, i forbindelse med de almindelige tydingsindgreb i
nåletræsbevoksningerne, sikre, at der er rimelig ”luft” mellem nåletræerne og de gamle løvtræer, således at disse gamle løvtræers forsatte sundhed og eksistens sikres bedst muligt.
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Foto af en gammel eg der presses hårdt af omkringstående nåletræer. Afd. 42 i Kobskov Vest.

6.7 Naturpleje
Udgangspunktet er Skov- og Naturstyrelsens Naturplejestrategi fra 1999. Se side 44-46 i bilag 6.1.
Naturplejestrategien udstikker retningslinier for driften af de af Skov- og Naturstyrelsens arealer, der er
omfattet af den generelle biotopbeskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens §3 og §4. D.v.s.:
• Søer over 0,01 ha.
• Vandløb eller dele af vandløb, der af Miljøministeren efter indstilling fra amtsrådene er udpeget som
beskyttede.
• Heder, overdrev, ferske enge, strandenge, strandsumpe, moser hvis areal enkeltvis eller tilsammen
eller i forbindelse med andre §3 beskyttede arealer er større end 0,25 ha.
• Sten- og jorddiger.
Herudover omfatter strategien klitter og strandbredder, selvom de ikke alle er omfattede af Naturbeskyttelseslovens §8 om klitfredning. Desuden omfatter Naturplejestrategien vedvarende græsarealer
udenfor §3-beskyttelsen, idet disse ofte kan udvikle sig til enge, overdrev eller andre beskyttede naturtyper.
Det skal bemærkes, at §3-beskyttede naturtyper der er mindre end Naturbeskyttelseslovens
størrelsesangivelser er beskyttet efter Skovlovens §16, stk. 6, hvis de ligger i fredskov. Det er dog
Skov- og Naturstyrelsens politik, at der på egne arealer bør tages hensyn til alle de ovennævnte
naturtyper, uansét disses størrelse eller beliggenhed i eller uden for fredskov.
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I Skov- og Naturstyrelsens driftsplanlægning er den nedre arealgrænse for selvstændig litrering af et
naturareal ca. 0,3 ha, hvilket stemmer godt overens med Naturbeskyttelseslovens arealgrænse på 0,25
ha for de fleste naturtyper. De helt små naturarealer vil således ikke figurere som selvstændige enheder i
det CentraleSkovRegister (CSR), men de skal vises ligeværdige hensyn i den daglige drift.
Arealer på Silkeborg distrikt der er §3-beskyttet eller i øvrigt omfattet af Naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelse er vist på ”Arealer til særlig anvendelse”-kortene i kortbilagsmappen samt vist i
naturregistreringsbilagene i bilagsmappen. Se afsnit 6.7.3. og 6.7.4.

Foto af et af distriktet plejekrævende naturarealer. Plejen sker ved græsning. Eng ved Høgdal
(afd. 745).
6.7.1

Skov- og Naturstyrelsens plejepligt på egne §3- og §4-arealer.

I Naturplejestrategien står:
“Miljøministeren har i bemærkningerne til Naturbeskyttelsesloven (§52) forudsat, at de statslige,
arealforvaltende myndigheder plejer deres arealer omfattet af lovens §§ 3-4. Det anføres i
lovbemærkningen, at de statslige myndigheder løbende skal træffe de foranstaltninger, som er
nødvendige for at holde deres arealer i en rimelig stand, herunder at de pågældende områder ikke
varigt ændrer karakter.
Dette fortolkes således, at det primært gælder om at sikre, at naturområderne bevarer deres status som
§3-områder, og at de dermed hindres i at “vokse sig ud af” beskyttelsen.
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Nogle naturtyper, primært de mere tørre som heder og overdrev, vil uden pleje ændres til krat og skov,
som ikke er omfattet af beskyttelsen. Hvis disse skal opretholdes, er en plejeindsats nødvendig. Det kan
dog tillades og endvidere have stor værdi at udlægge uplejede delområder som demonstrationsobjekter
og videnskabelige referenceområder.
De mere våde naturtyper vil derimod uden pleje i de fleste tilfælde udvikle sig til andre naturtyper, som
også er omfattet af beskyttelsen. F.eks. vil relativt våde enge og lavvandede søer ændres til moser og
videre til sumpskov, som også er § 3-beskyttede. Pligten til at opretholde den nuværende tilstand gælder
kun for de kulturbetingede naturtypers vedkommende. Naturbeskyttelseslovens plejepligt omfatter således ikke søer og vandløb.”
6.7.2

Målsætninger for naturarealernes drift; naturregistrerings-bilagene.

Det fremgår af Naturplejestrategien (se pkt. 15 på side 46 i bilag 6.1.), at der i forbindelse med driftsplanlægningen skal ske en vejledende registrering af naturområder, der er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven for samtlige Skov- og Naturstyrelsens arealer i forbindelse med driftsplanlægningen. Dette arbejde er for Silkeborg distrikt udført i form af naturregistreringsbilagene for de enkelte områder. Disse
udgør bilag 7.2., 7.4. og 7.5. Alle §3 områder samt strandbredder og klitter, som er angivet i naturregistreringsbilagene, er desuden vist på temakortene “Arealer til særlig behandling på Silkeborg Distrikt”,
som kan ses i kortbilagsmappen.
I de skovvise beskrivelser i næste kapitel er der henvisninger til de tilhørende naturregistreringsbilag.
Der er også henvisning til de tilhørende temakort i kortbilagsmappen.
Naturregistrerings-bilagene angiver, hvilke naturtyper, der er fundet på distriktets områder. De enkelte
litra, naturtype, arealstørrelse, en naturværdiklassifikation, en plejebehovsklassifikaion, om arealet er
§3-beskyttet eller ej, driftsformål samt evt. bemærkninger for de enkelte biotoper.
Driftsformålene, som er anført i naturregistreringsbilagene for de enkelte naturarealer, udgør retningslinierne for driften af distriktets naturarealer.
Naturværdiklassifikationen er en subjektiv karaktergivning foretaget af Driftsplankontoret og distriktet.
Karakteren 1 gives til arealer med exceptionelle store naturværdier f.eks. Nordby Bakker på Samsø. Karakteren 4 gives til arealer med ganske lille naturværdi. Naturværdiklassifikationen skal bruges til prioritering af ressourcerne, således at det i videst muligt omfang sikres, at der ikke er nogle arealer, der ved
næste driftsplanrevision har tabt naturværdi. En del af arealerne med karakterne 3 og 4 skulle tværtimod
gerne være gået en eller to karakterpoint frem.
Plejebehovsklassifikationen er også en subjektiv karaktergivning foretaget af Driftsplankontoret og distriktet. Karakteren 1 gives til de mest plejekrævende arealer, f.eks. når der skal (gen)etableres søer eller
nyhegnes et areal. Karakteren 2 gives til de knap så dyre arealer, f.eks. enge og overdrev der skal græsses hvert år. Karakteren 4 gives til arealer, der er stort set omkostningsfrie, f.eks. moser der bare skal
lades urørt. Plejebehovsklassifikationen bruges til at anslå udgiftsniveauet for naturplejen på Silkeborg
distrikt i den kommende periode.
I bilagene er i de fleste tilfælde anført en planteliste for de enkelte arealer. Plantelisten er udarbejdet på
grundlag af Driftsplankontorets gennemgang af arealet, distriktets kendskab til naturindholdet af arealerne ligesom der er indhentet oplysninger fra Amternes registrering og Flora Danica-undersøgelsen.
M.h.t. jord- og stendiger (§4-arealer) så er de ikke registreret i tabellerne. Men de er registreret i forbindelse med kortarbejdet og indtegnet på skovkortene. Se også afsnit 6.9.
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Til sidst skal bemærkes, at naturregistreringsbilagene primært angiver de steder, som er beskyttet efter
Naturbeskyttelsesloven og/eller naturmæssigt særlig interessante. Især m.h.t. de egentlige skovområder
betyder dette dog ikke, at resten af skovområderne er biologisk uinteressant. I distriktets egentlige skove sker der en forstlig drift som i vid udstrækning også vil tage hensyn til de biologiske værdier her.
F.eks. kan nævnes, at de bevoksninger, hvor der i perioden vil ske et træartsskifte fra nåletræ til løvtræ
ikke er nævnt i naturregistreringsbilagene, selvom beslutningen om at foretage et sådant træartsskifte i
høj grad også skyldes et ønske om at øge den biologisk værdi af disse litra. Arealer udlagt til særlig naturskovstyper er heller ikke nævnt i alle tilfælde i naturregistreringsbilagene.
6.7.3

Rødliste 97.

En rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter, som inden for et afgrænset geografisk område
(f.eks.et land) er forsvundet i nyere tid, er i fare for at forsvinde eller er sjældne.
Den seneste Rødliste for Danmark er fra 1997, og kaldes i denne plan for “Rødliste 97”.
I den områdevise beskrivelse i næste kapitel er det bemærket, hvis Skov- og Naturstyrelsen er vidende
om, at der findes rødliste-arter på et areal. Det er naturligvis planens hensigt, at leveforholdene for rødlistede arter på Skov- og Naturstyrelsens arealer i videst mulige omfang skal forbedres eller i hvert fald
ikke forringes p.g.a. planens driftsforskrifter.
Eksempler på rødlistede arter på Silkeborg distrikts arealer er:
- Salep-gøgeurt i Nordby Bakker
- Odder og Isfugl ved Silkeborg-søerne
- Damflagermus ved Klostermølle
- Sekshannet Bækarve i Snabe Igelsø i Velling Skov
- Otteradet Ulvefod i Thorsø Bakker
Samtidigt med udarbejdelsen af “Rødliste 97” er der også udarbejdet en “Gulliste 97”. På “Gulliste 97”
er anført dyre- og plantearter som er opmærksomhedskrævende, fordi de enten er i tilbagegang, eller
fordi Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar overfor bevarelsen af disse arter.
Eksempler på gullistede arter på Silkeborg distrikts arealer er:
-

Skarv på distriktets kystnære arealer.
Tvepibet Lobelie i Almind Sø

6.8 Landbrugsdriften
Udgangspunktet er ”Retningslinier for driften af Skov- og Naturstyrelsens landbrugsarealer” fra 1995.
Se side 25 i bilag 6.1.
Det skal bemærkes, at der er et betydeligt overlap mellem disse retningslinier og naturplejestrategien for
især enge, overdrev og øvrige vedvarende-græs-arealer. Disse biotoper betragtes nemlig både som arealer, der skal naturplejes, og som arealer der er omfattet af landbrugsretningslinierne, idet naturplejen
oftest består af græsning.
Nedenstående er et sammendrag af Skov- og Naturstyrelsens retningslinier for landbrugsdrift på egne
arealer.
Følgende betragtes som landbrugsarealer:
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1. Arealer som er i omdrift, d.v.s.;
• landbrugsjorder som indgår i et almindeligt sædskifte (CSR-kode = AGE),
• græsarealer som er i omdrift, d.v.s. omlægges med få års mellemrum (CSR-kode = AGE).
2. Arealer med vedvarende græsning, d.v.s.;
• enge efter Naturbeskyttelseslovens §3 (CSR-kode = ENG),
• overdrev efter Naturbeskyttelseslovens §3 (CSR-kode = ORE),
• strandeng efter Naturbeskyttelseslovens §3 (CSR-kode = STG),
• slette-arealer, d.v.s. vedvarende græsarealer der ikke har et naturindhold, som gør dem §3 omfattet (CSR-kode = SLE).
6.8.1

Generelt forbud mod brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

Brug af kemiske bekæmpelsesmidler er ikke tilladt på landbrugsarealer, d.v.s. såvel på jorder med fri
avl som på arealer med vedvarende græs.
6.8.2

Gødskning.

Der må ikke udbringes gødning på vedvarende græsarealer.
For arealer i fri avl må der maksimalt tilføres kvælstof svarende til 80 % af den kvælstofnorm, der er
fastsat af Landbrugsministeriets Plantedirektorat i bekendtgørelse nr. 71 af 26. januar 1994 om behov
for tilførsel af kvælstof og indhold af kvælstof i husdyrgødning.
Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, skal der indgås naboaftaler om aftagning af husdyrgødning med
bedrifter der har husdyrgødning i overskud, således, at der sikres en fornuftig anvendelse af husdyrgødning, inden der anvendes handelsgødning.
6.8.3

Omlægning til vedvarende græs.

Hvis det efter offentligt udbud viser sig, at et areal i fri avl ikke kan bortforpagtes med de begrænsninger, der ligger i ovenstående, kan distriktet indstille som driftsplanændring at lade arealet overgå til
anden anvendelse, som f.eks. vedvarende græs.
6.8.4

Økologisk landbrug.

Skov- og Naturstyrelsen ønsker at bidrage til en fremmelse af det økologiske jordbrug som en natur- og
miljøvenlig driftsform.
6.8.5

Undtagelsesbestemmelser.

I forbindelse med særlige driftsformer eller under helt ekstraordinære omstændigheder kan der ved
skriftlig forelæggelse for styrelsen gives en konkret dispensation fra ovenstående retningslinier.
Landbrugsarealer, som styrelsen overtager, og hvor landbrugsdriften midlertidigt fortsættes, inden arealet overgår til anden anvendelse (f.eks. skovrejsning), undtages fra ovenstående retningslinier. Dette er
f.eks. en vigtig undtagelsesbestemmelse for Silkeborg distrikt, idet f.eks. de store skovrejsningsområder
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ved Århus oftest ikke kan nå at blive tilplantet i samme takt som der erhverves jord. Skovtilplantningen
sker derfor ofte nogle år efter erhvervelsen.

6.9 Fortidsminder og kulturhistoriske spor
Fredede fortidsminder og arkæologiske lokaliteter er beskyttet efter henholdsvis Naturbeskyttelsesloven
og Museumsloven. Andre registrerede kulturhistoriske spor er ikke nødvendigvis omfattet af disse love,
men det er Skov- og Naturstyrelsens politik at behandle dem, som om de var.
I forbindelse med driftsplanudarbejdelsen er kendte fortidsminder og arkæologiske lokaliteter på distriktet blevet besigtiget.
Fredede fortidsminder er anført på skovkortene, enten med en fortidsmindesignatur, CSR-koden RUI,
jorddigesignatur eller som en benævnt genstand. Det skal således bemærkes, at kortene ikke nødvendigvis indeholder oplysninger om ikke-fredede fortidsminder, f.eks. vil højryggede agre ikke være
indtegnet på skovkortene.
Samtlige kendte fredede fortidsminder, arkæologiske lokaliteter og kulturhistoriske spor indtegnes dog
på et særligt sæt skovkort. Sammen med dette sæt skovkort følger en liste med beskrivelse af samtlige
anlæg samt kommentarer om tilstanden og forslag til pleje. Dette fortidsmindekatalog findes på distriktet. Fortidsmindelisten er vedlagt som bilag 7.3. Se endvidere de skovvise beskrivelser i kapitel 7.
Fortidsmindekataloget vil blive revideret og suppleret i hele planperioden i takt med, at der registreres
flere fortidsminder eller kulturhistoriske spor, eller der opkøbes nye arealer.
6.9.1

“Minimumspleje-princippet” og plejeplaner.

"Notat om varetagelse af kulturhistoriske interesser på Statsskovdistrikterne" fra 1992 danner grundlag
for plejen af fortidsminder o.lign. på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Se side 12 i bilag 6.1. Notatet
fastslår, at statsskovdistrikterne skal sikre fortidsminder o.lign. bedst mulig.
I 1996 er endvidere bestemt, at der skal gælde følgende “minimumsplejeprincip” for fortidsminder på
Skov- og Naturstyrelsens arealer:
Fredede fortidsminder er omfattet af minimumsplejeprincippet;
• fortidsmindet skal holdes ryddet for kvas
• bestående trævegetation på fortidsmindet skal opstammes til mandshøjde
• der skal ved tynding arbejdes for en langsom afvikling af trævegetationen på fortidsmindet.
Minimumsplejeprincippet omfatter det fredede fortidsminde og arealet indtil en afstand af to meter
derfra. Opstamning samt rydning for kvas, hvor dette er relevant, udføres ved først givne lejlighed.
Distriktet kan fremhæve yderligere udvalgte fortidsminder. Indsatsen prioriteres ved større anlæg, og
anlæg som besøges af mange mennesker. Pleje af disse fortidsminder skal finde sted på baggrund af en
plejeplan udarbejdet i samarbejde med den centrale styrelse.
Fremhævelse af fortidsminder og kulturhistoriske spor i øvrigt foretages i overensstemmelse med
anbefalinger i "Notat om varetagelse af kulturhistoriske interesser på Statsskovdistrikterne".
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Ovenstående fortrænger ikke distriktets pligt til at ansøge om driftsplanændring eller driftsplantilføjelse
i visse situationer i henhold til de til enhver tid gældende retningslinier herfor. Driftsplankontoret
inddrages ved udarbejdelse af plejeplaner.

Foto af gravhøj plejet i henhold til ”minimumspleje-principperne”. Østerskoven, afd. 175.
6.9.2

Fortidsminder og kulturhistoriske spor på Silkeborg Statsskovdistrikt.

Som sagt findes der i bilag 7.3. skemaer over samtlige registrerede fortidsminder og kulturhistoriske
spor på Silkeborg distrikt.
I alt er der registreret følgende fortidsminder som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §12:
83 Gravhøje (mange steder)
2
Dysser (Ormslev og Illerup Ådal)
1
Bro (Kollens Mølle)
1
Offermose (Illerup Ådal)
3
Ruiner (Maden Kirkeruin, Øm Kloster og Voer Kloster)
1
Maltkølle (rum hvor man opbevarede byg til maltning d.v.s. ølbrygning, findes i afd. 757
Østre Stenhule)
2
Kanaler (Kanhave og Klostermølle Kanal)
Af øvrige kulturhistoriske spor, der skal behandles som om de er fredede fortidsminder, skal nævnes:
1
1
1
1
1
1
3
8

Tørvefabrik (Kobskov Øst)
”Røverstuen” (Velling Skov)
Ruin under jorden (Ringkloster)
Sagntræ (”Den gamle eg” faktisk på kommunens vejareal ved afd. 53 i Nordskoven)
Brønd (i afd. 740 i Høgdal)
Hustomter og brønd (i afd. 750 i Østre Stenhule)
Planteskoler (i Lysbro Skov, Vesterskoven og Sønderskoven)
Mindesten/mindesmærker (På Vorsø, ved Mossø Brå og på Himmelbjerget (6 stk.))
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1
1
1
2
2
1
2
12
1
5
79

Stenbrolægning (i afd. 361 i Vesterskoven)
”Jens vejmand Sten” (Armbolt til skærveslåning i afd. 361 i Vesterskoven)
Ulvefaldgrube (i afd. 721 Dalgård)
Lokaliteter med trækulsmiler (på Borreø og afd. 325 i Vesterskoven)
”Glashytter” (primitive glasproduktionssteder i Sønderskoven afd. 2279 og Østre Stenhule afd.
750)
Brunkulsmine (i afd. 2387 i Vesterskoven)
Lokaliteter med engvandingsanlæg (i afd. 689 i Velling Skov og afd. 391 i Vesterskoven)
Lokaliteter med hulveje (bl.a. i Snabegård, Velling og Lysbro Skov samt Sønderskoven)
Husmandsagre (på Samsø)
Områder med jernalderagre og rydningsrøser (i Vesterskoven)
Stenkister ved Trækstien

Endvidere er der mange km jord- og stendiger på og omkring distriktets arealer. De er alle beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

6.10 Friluftsliv
I 1999 fandtes der følgende større publikumsfaciliteter på distriktets arealer:

4 Primitive overnatningspladser
7 Lejrpladser
8 Grill- /bålpladser
0 Skovlegepladser
3 Fugleiagttagelsestårne
37 Kortborde og informationstavler

6 Naturskoler/naturcentre/lejrskoler
0 naturbørnehaver
96 km vandreruter
20 km ridestier
68 p-pladser
10 toiletter

Antallet er steget noget siden denne opgørelse i 1999. Det nuværende antal af friluftsfaciliteter på de
enkelte arealer vil fremgå af de områdevise beskrivelser i næste kapitel.

Foto af den mest almindelige
”facilitet” for friluftslivet på
Silkeborg distrikt; bænke og
borde. Afd. 2243 i Sønderskoven.
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Naturvejledning dels ved naturvejlederen dels ved skovens øvrige personale er meget efterspurgt. I
1999 blev der på distriktet gennemført 153 naturformidlingsarrangementer med 5.800 deltagere. I 2000
deltog 21.910 i 333 O-løbsarrangementer på distriktet.
Særlige hensyn til friluftslivet er i øvrigt taget via forskrifter for behandling af enkeltarealer og er baseret på styrelsens friluftspoltik som formuleret i “Oplevelser i statsskovene”. Se side 22-23 i bilag 6.1.
Distriktet har stort set allerede opfyldt politiken for såvidt angår det nye skilteprogram, der blev indført
på distrikterne i år 2000. I den forbindelse skal bl.a. færdselstavler overalt erstattet af piktogramstandere.
De generelle regler for statsskovenes friluftsmæssige brug findes i folderen “Organiseret brug af statsskovene – regler og gode råd”, som kan rekvireres hos distriktet eller hos Skov- og Naturstyrelsen centralt.
I “Oplevelser i statsskovene” står på s. 12, at “Efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse findes der intet
objektivt grundlag for at fastlægge naturens “bæreevne” for friluftsliv. Det vil altid være en politisk og
subjektiv vurdering, hvilke og hvor store forandringer, skabt af friluftsliv, der kan accepteres.” På
konkrete arealer der er fredet, udpeget til internationalt beskyttelsesområde eller lignende skal den friluftsmæssige brug dog naturligvis ske indenfor rammerne af de i den forbindelse angivede driftsrammer.
Og på s. 39 og s. 40; “Planlægningen af anvendelsen af statsskovene sker i statsskovenes driftsplanlægning. Det er i driftsplanerne, de mange forskellige interesser belyses og afvejes. Her fastlægges hvert
15. år rammerne for det enkelte skovdistrikts dispositioner. En færdig driftsplan er distriktets rettesnor
for den daglige vægtning af træproduktion, naturbeskyttelse og friluftsliv de næste 15 år”. “Skov- og
Naturstyrelsen vil kortlægge ønskerne om friluftsliv som led i planprocessen.” “Idag indhentes bidrag
til driftsplanlægningen fra Friluftsrådet, Amtsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Synspunkterne indgår i arbejdet med den endelige plan. Andre myndigheder, organisationer og befolkningen skal
inddrages i udarbejdelsen af planerne, og det konstruktive samarbejde med organisationerne og amtskommunerne skal udbygges.”
Yderligere oplysninger om styrelsens politik på friluftsområdet kan indhentes fra Skov- og Naturstyrelsens Friluftskontor eller fra Driftsplankontoret.
I de skovvise beskrivelser i næste kapitel er de konkrete publikumsmæssige forhold for de enkelte arealer under Silkeborg distrikt beskrevet. Der er i en række tilfælde givet forslag til tiltag, der kan gennemføres i perioden. Nedenfor er friluftslivet på distriktets arealer beskrevet yderligere.
6.10.1 Friluftslivets intensitet på Silkeborg distrikts arealer.
Silkeborg Statskovdistrikt administrerer flere meget besøgte arealer, f.eks. store dele af Silkeborgskovene, Issehoved på Samsø og Himmelbjerget. Et særligt areal er dog Vorsø, hvor der af videnskabelige årsager er adgang forbudt for offentligheden.
5 af distriktets skove indgik i en undersøgelse over skovenes friluftsfunktion fra 1980 af Niels Ehlers
Koch. I undersøgelsen rubriceres skovene til 5 klasser efter besøgsintensitet; moderat anvendt er 30-100
timer/ha/år, meget intensivet er mere end 1000 timer/ha/år og meget ekstensivt er mindre end 10 timer/ha/år.
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Område

Klasse

Lysbro Skov
Nordskov
Østerskov og Vesterskov
Thorssø og Lovdal Skov
Sønderskov

Intensivt anvendte skovområder
Intensivt anvendte skovområder
Intensivt anvendte skovområder
Ekstensivt anvendte skovområder
Intensivt anvendte skovområder

Antal skovbesøgtimer
pr. ha pr. år (estimat)
133
129
195
23
116

Den rekreative benyttelse af Silkeborg Statsskovdistrikts skove som målt ved “Skov og Folk” undersøgelsen i 1980.
Ovennævnte undersøgelse er gentaget i 1997 af Forskningscentret for Skov & Landskab. Resultaterne
herfra forventes publiceret meget snart. Disse resultater bør indgå i distriktets overvejelser omkring prioriteringen af midlerne til friluftsliv.
Der kan endnu ikke angives oplysninger om besøgsintensiteten er øget eller mindsket siden 1980. Det
forventes, at besøgsintensiteten på landsplan er øget med størrelsesordenen 10 – 15 % siden ovennævnte undersøgelse. Om det også er tilfældet for de fem nævnte områder på Silkeborg distrikt, kan
endnu ikke dokumenteres, men der er dog ikke tegn på det modsatte.
6.10.2 Informationsfoldere.
Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en vandreturfolderserie for pt. 110 forskellige statsskovs-områder.
I vandretursfolderne kan skovgæsten finde såvel generel information som en markeret rute, hvor konkrete seværdigheder omtales. Seks af vandretursfolderne dækker arealer på Silkeborg distrikt.
For en række af distriktets arealer er der desuden udarbejdet andre informationsfoldere af forskellige
slags. Se tabellen herunder.
Folderne er vedlagt bilagsmappen som bilag 6.3. (dog ikke Mossø- og Stavns Fjord folderne!)
Areal
Skovnr. Bemærkning:
Slåensø (Sønderskoven)

303

Vandretursfolder nr. 12

Nordskoven

103

Vandretursfolder nr. 19

Naturstien Horsens-Silkeborg

209

Vandretursfolderen nr. 26

Velling-skovene

202+201

Vandretursfolder nr. 37

Nordby Bakker, Samsø

214

Vandretursfolder nr. 62

Himmerig og Bærmose Skov

110

Vandretursfolder nr. 101

True Skov

111

Lokalfolder

Vorsø

211

Lokalfolder

Mossø

flere

Oplysningsfolder udarbejdet i samarbejde med Århus og
Vejle Amt

Trækstien Randers – Silkeborg

409

Oplysningsfolder udarbejdet i samarbejde med Århus og
Viborg Amt

Offermosen i Illerup Ådal

204

Oplysningsfolder udarbejdet i samarbejde med Søhøjlandets Økomuseum

Vildtreservater i Horsens Fjord

211

Vildtreservatfolder udgivet af Skov- og Naturstyrelsen

Vildtreservatet Stavns Fjord

214

Vildtreservatfolder udgivet af Skov- og Naturstyrelsen

Informationsfoldere om Silkeborg Statsskovdistrikts arealer.
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Herudover er der opsat næsten 40 informationstavler (1999) på distriktets arealer. Herunder er en række
informations-pavilloner opsat de seneste år i Nordskoven, Vesterskoven og Velling Skov der især informerer om Naturskovsstrategien og de i den forbindelse udpegede arealer på Silkeborg Statsskovdistrikt. Yderligere informationstavler på andre steder samt fornyelse af de eksisterende skal ske i den
kommende periode, men der lægges ikke nogen decideret plan herfor i driftsplanen, idet drøftelse heraf
bl.a. vil ske i distriktets brugerråd.
6.10.3 Naturskoler/naturcentre/lejrskoler.
Der er seks naturskoler/naturcentre/lejrskoler på distriktet; Lystrupminde ved Snabegård Skov, Høgdal i
Høgdal, Troldhøjhytten i Gjern Bakker, Klostermølle naturskole, Thomasminde Friluftsgård og Lystruphus i Velling Skov (ikke ret langt fra Lystrupminde).
Lystrupminde naturskole er beliggende mellem Velling og Snabegård Skov. Naturskolen ejes af Silkeborg Statsskovdistrikt men bookes gennem Silkeborg kommune. På naturskolen er der mulighed for
overnatning. En mulighed der benyttes ca. 100 gange om året. Målsætningen er, at skolelærerne selv
står for den egentlige undervisning på stedet, men distriktet tilbyder dog naturvejledning på forespørgsel. Der opkræves et beløb for brug af naturskolen, et beløb der betyder, at driften af naturskolen næsten
hviler i sig selv.
Høgdal er et historisk værksted indrettet i en gammel gård, der ligger ved Salten Skov mellem Rodelund og Ry. Gården ejes af Skov- og Naturstyrelsen og drives af Silkeborg og Them kommuner i fællesskab med Silkeborg museum. Undervisningen forestås af Arne Lindgaard.
Troldhøjhytten er en økobase. Den er indrettet i et tidligere husmandssted i Gjern bakker. Den daglige
drift står Gjern kommune for. Distriktet giver også her vejledning på forespørgsel. Antallet af besøgende grupper er ca. 80 om året.
Klostermølle naturskole drives i fællesskab af skovdistriktet og Natur og Ungdom. Den er indrettet i
kælderen i Hovedbygningen på Klostermølle. Målsætningen er at få de omliggende kommuner inddraget i driften og få skolen permanent bemandet.
Thomasminde Friluftsgård ligger på Samsø og drives som lejrskole af distriktet.
Lystruphus i Velling Skov er udlejet til Århus Amt og anvendes til naturskole for handicappede i Amtet.
6.10.4 Hundeskove.
Hundeskove er arealer, hvor færdsel med løsgående hunde er tilladt. Hundene skal dog forsat være under ejerens kontrol jf. Hundelovens regler. På Silkeborg distrikt er der 5 steder udlagt områder til hundeskove:
Lysbro Skov: Hele Skoven. I alt ca. 150 ha
Kobskov: Både Kobskov Øst og Vest, d.v.s. ca. 160 ha.
Nordskoven, lille indhegning ved gl. grusgrav nordøst for Resenbrokrydset. Litra 1094d på 0,2 ha.
Nordskoven, indhegning syd for Århusvejen. Afd. 60 på 4,3 ha.
Indhegning i Bærmoseskov. Litra 835b på 2,2 ha.
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6.10.5 B-skove.
Ca. 12.400 ha, d.v.s. ca. 7 % af Skov- og Naturstyrelsens areal er udpeget som B-skove. B-skove er
skov-arealer, som i videst mulig omfang skal fredes for større forstyrrende friluftsaktiviteter.
Ifølge folderen “Organiseret brug af statsskovene - regler og gode råd” skal brugere af statsskovene
indhente tilladelse fra statsskovdistriktet, hvis der f.eks. er tale om et kommercielt arrangement, et
sportsarrangement eller et arrangement med mere end 30 deltagere o.lign. Se folderen for de præcise
regler for, hvornår man skal søge distriktet, og hvornår man ikke behøver søge distriktet. Som udgangspunkt skal man ikke regne med at få tilladelse til tilladelseskrævende arrangementer i B-skove.
B-skove er udpeget for at skabe bedst mulig trivsel for flora og fauna samt “den stille skovgæst”.
På Silkeborg distrikt er Thorsø Bakker, Lovdal Skov, Velling Skov, Snabegård Skov og Høgdal udlagt
som B-skov svarende til 676,0 ha eller 12 % af distriktets areal.
6.10.6 Udsigtspunkter.
Rundt omkring på distriktet er en række udsigtspunkter. Det bedst kendte er naturligvis Himmelbjerget,
men der er herudover også en række navngivne udsigtspunkter i især Silkeborg-skovene.
Udsigtspunkter har en naturlig tiltrækningskraft på skovgæster. I skov kan bevarelsen af udsigtspunkter
dog være problematisk, idet de kan ”vokse til”. På distriktet er et net af udsigtspunkter som vedligeholdes. Distriktet udpeger og skilter for supplerende udsigtspunkter, hvis et ellers kendt udsigtspunkt er
under tilvoksning i en periode. Efter en årrække kan man som regel benytte udsigtspunktet igen, når
træerne er vokset så meget op, at man kigger ud under kronetaget. Det skal bemærkes, at med Skovlovens nuværende ordlyd kan det være muligt at få dispensation til rydning af et ellers skovbevokset areal
af rekreative årsager for f.eks. at sikre en udsigt.
Fotoet til højre viser udsigten mod Himmelbjerget
fra Caroline Amalies Høj i
Østerskoven i december
2001.
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6.10.7 Sejlads.
Hele Silkeborg-egnen er landskabeligt stærkt præget af Gudenåen og de mange søer i åsystemet.
Det er samtidig Danmarks største område for fritidssejlads i ferske vande. Det drejer sig især om sejlads
med sejl- og motorbåde på Silkeborg-søerne og kanosejlads på Gudenåen.
Da en række af distriktets arealer ligger ned til dette rekreativt stærkt benyttede vandsystem, påvirker
det naturligvis brugen af arealerne til friluftsliv. Distriktet stiller en lang række faciliteter til rådighed
for sejladsen bl.a. :
•
•
•
•
•
•

Vestbirk-vandkraftværk; ”kano-overslæbningsplads”, rasteplads, toilet og informationspavillon.
Kloster Mølle; lejrplads for kanosejlere med toilet, bålplads, vand etc.
Alling Vest; lejrplads for kanosejlere med toilet, bålplads, vand etc.
Silkeborg skovene; utallige anløbsbroer og rastepladser ved søbredderne. Pasning og opstilling af
mange af disse sker i øvrigt via et fortrinligt samarbejde med ”Brosamvirket”.
Silkeborg Sejlklub i Nordskoven.
Sminge Kanolejrplads; lejrplads for kanosejlere med toilet, bålplads, vand etc.

Den rekreative sejlads på Gudenåsystemet har siden 1982 være reguleret af en sejladsbekendtgørelsen
udstedt i medfør af Naturbeskyttelsesloven. Der er fuld enighed mellem de 3 berørte amter og Miljøministeriet om, at et grundlæggende træk i kanopolitikken for Gudenåen er at flytte gruppesejlads med
kanoer (primært lejrskoler) væk fra den sydlige og mest sårbare del af Gudenåen og mod nord hvor åen
er bredere. Dette kræver et startsted for kanoer i Det Midtjyske Søhøjland. Denne politik er lykkedes,
og hovedparten af gruppesejladsen starter i dag ved Gudenåmuseet syd for Gl. Ry (mellem Ny Vissingkloster og Kallehave). Dette startsted er privat ejet og fungerer gennem midlertidige aftaler med amterne. Der er et stort behov for at finde et permanent startsted for kanoer i Det Midtjyske Søhøjland.
Distriktets ejendom Odderholm har tidligere været foreslået som et permanent startsted, men projektet
blev opgivet efter lokal modstand ved lokalplanhøringen. Senest har kanoudlejerne foreslået et nyt
startsted ved Kloster Mølle. Skov- og Naturstyrelsen finder dog ikke et startsted her foreneligt med
dette steds store natur- og kulturmiljøværdier. Distriktet er nu sammen med amter og kommuner i gang
med at analysere hvor og hvordan et startsted for kanoer bedst kan etableres, herunder om det kan
etableres på Skov- og Naturstyrelsen nuværende arealer eller evt. på et tilkøbt areal.

6.11 Jagt og fiskeri
6.11.1 Jagt.
Jagten reguleres af styrelsens retningslinier for “Jagt- og vildtforvaltning på Skov- og Naturstyrelsens
arealer” fra 1994 (se side 17-18 i bilag 6.1.), der forener følgende delmål:
•
•
•
•
•
•

Der skal tages hensyn til vildtet.
De skader, vildtet kan give anledning til, skal begrænses.
Befolkningens rekreative behov skal tilgodeses.
De kulturhistoriske traditioner skal vedligeholdes.
Statsskovene skal kunne virke som lokale vildtreservoirer.
Styrelsen skal fastholde viden og erfaring, så der er et stadigt grundlag for det rådgivende
lovforberedende og lovadministrerende arbejde.
• Styrelsens økonomiske interesser skal under hensyntagen til ovenstående optimeres.
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I praksis opdeles styrelsens arealer i tre kategorier:
A=

Områder hvor der ikke drives jagt, f.eks. reservater eller meget publikumsbenyttede småskove.

B=

Områder hvor jagten forestås af distriktet, f.eks. bynære arealer, arealer med særlig reservoirfunktion for kronvildt, råvildt m.v., samt arealer, hvor Kongehuset har jagtretten jf. Civillisteloven.

C =

Områder hvor jagten lejes ud, d.v.s. arealer hvor der ikke er særlige grunde til, at Skov- og
Naturstyrelsen udøver jagten. Jagttrykket på de udlejede arealer reguleres ved forskellige begrænsninger i jagtformer, jagtintensitet og afskydningstal som indarbejdes i de respektive
kontrakter.

De fleste af Silkeborg distrikts arealer er i kategori B, idet arealerne er meget bynære og publikumsbelastede eller undergivet kongehusets ret til jagt i skovene.
Reservatet Vorsø samt en række små publikumsarealer f.eks. Himmelbjerget er i kategori A.
I kategori C er Snabegård Skov, den del af Sønderskoven der er mindst publikumsbelastet incl. Østre
Stenhule, arealer ved Solbjerg Sø, hovedparten af arealerne på Nordsamsø samt Søby Rev og Svanegrunden på søterritoriet imellem Jylland og Tunø. Baggrunden for lejemålet af Søby Rev og Svanegrunden er, at det er den bedste måde at opfylde intentionen bag udpegningen af EFfuglebeskyttelsesområdet, idet en af betingelserne for lejemålet er, at der ikke må drives jagt på øerne
mandag, tirsdag og onsdag. Med denne ordning får fuglene fred 3 dage om ugen. Se evt. afsnit 7.27.
Ændring af jagtkategoriseringerne skal behandles som planændringer.
I overensstemmelse med de overordnede rammer for jagt og vildtforvaltning udøves der generelt et lavt
jagttryk på Skov- og Naturstyrelsens arealer. En undersøgelse fra jagtsæsonen 91/92 viste, at det relative vildtudbytte pr. ha fra Skov- og Naturstyrelsens samlede arealer i gennemsnit udgjorde ca. 3 % af
vildtudbyttet pr. ha fra de private skove. Endvidere viste undersøgelsen, at det relative vildtudbytte pr.
ha fra Skov-og Naturstyrelsens ikke-udlejede arealer var ca. det halve af vildtudbyttet pr. ha fra de udlejede arealer.
For selve jagtudøvelsen er der også fastsat konkrete retningslinier, bl.a. følgende:
• Der udsættes ikke vildt.
• Andefugle fodres ikke i og ved vandhuller og vådområder.
• I søer med en vandoverflade større end 2 ha jages vandfugle ikke.
• Under jagt tages særlige hensyn til øvrige brugere af arealerne.
• Statsskove lukkes ikke for publikum i forbindelse med jagt.
• Der afholdes normalt kun en fællesjagt om året på samme areal.
• Der afholdes ikke repræsentationsjagter i weekender og på helligdage.
• Distriktspersonalets afskydning af vildt (primært råvildt, der er det største skadevoldende vildt i
skovbruget) sker primært på hverdage.
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6.11.2

Fiskeri.

Fiskeriet reguleres af styrelsens overordnede politik for “Fiskeri og fiskepleje i Skov- og Naturstyrelsens søer og vandløb” fra 1997. Se side 29 i bilag 6.1.
Hovedformålene med forvaltningen af styrelsens søer og vandløb er beskyttelse og bevarelse af naturen
i overensstemmelse med tilstand og målsætning for de pågældende vande, samt at give mulighed for en
rekreativ udnyttelse af de ferske vande. Hertil kommer varetagelse af kulturhistoriske hensyn. Der skal
endvidere i de ferske vande, så vidt muligt, bevares eller genskabes sunde og naturlige bestande af vore
hjemmehørende fiskearter.
De ferske vande inddeles i følgende tre kategorier:
A=

Vande hvor der ikke udøves fiskeri, f.eks. naturfølsomme vande, vande der er omfattet af særlige reservatbestemmelser eller vande uden fiskerimæssig interesse.

B=

Vande hvor fiskeriet udlejes. Her tillades fiskeri men det gives af forskellige hensyn ikke frit.
Det vil således dreje sig om salg af dagkort til uorganiserede lystfiskere, udlejning til lokale
lystfiskerforeninger (der aftalemæssigt kan blive pålagt salg af fiskekort på dagsbasis til uorganiserede lystfiskere) samt decideret erhvervsfiskeri på styrelsens største søer. Derimod må der
generelt ikke etableres nyt “put and take-fiskeri” i Skov- og Naturstyrelsens ferske vand.

C=

Vande hvor fiskeriet er frit. Fiskeriet kan gives frit, hvor statsskovdistriktet vurderer, at søen og
dens omgivelser kan bære det.

Derudover indeholder styrelsens fiskeripolitik regler omkring direkte og indirekte fiskepleje samt fiskemetoder og fangstredskaber.
Størstedelen af distriktets sø- og vandløbsareal er i kategori B og kan for overskuelighedens skyld deles
i to grupper:
• Søer og vandløb i kategori B ved Silkeborg;
Almindsø, Ørnsø, Silkeborg Langsø, Remstrup Å, Funder Å, Brassø, Borresø, Slåensø, Thorsø, Pøtsø, Ellesø, Avnsø, Uglsø, Lillesø, Tranevig, Schoubyes Sø og Lyngsø,
• Søer og vandløb i kategori B som ikke ligger ved Silkeborg;
Klostermølle, Gudenå, Karlsø, Vestbirk Sø, Naldal Sø, Bredvad Sø, Stilling Sø, Solbjerg Sø,
Gudensø og Birksø.
For alle søer og vandløb i kategori B gælder, at lejeren er forpligtiget til at sælge dagkort til offentligheden. Lejeren er i de fleste tilfælde lokale lystfiskerforeninger. I Slåensø er fiskeriet dog forbeholdt lejeren, som er den lokale lystfiskerforening.
Selvom om fiskeri er tilladt mod erhvervelse af dagkort i ovennævnte søer er der dog strækninger, hvor
lystfiskeri er forbudt på grund af andre hensyn f.eks. badning. Hvor der må fiskes fremgår enten af de
dagkortet eller af kort eller skiltning på stedet.
Følgende vandområder er i kategori C, med frit fiskeri;
• Mossø Brå, Hjulsø (Himmerig Skov), Lergraven (Bærmose Skov) og Skov- og Naturstyrelsens del
af Brabrand Sø.
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Følgende vandområder er i kategori A, hvor der af naturmæssige og andre hensyn ikke gives adgang til
fiskeri;
• Søer og vandløb i kategori A ved Silkeborg;
Vejlbo Mose, Vejlsø, Sokær (Nordskoven), Mørkesø (Østerskoven), Diggerdam (Sønderskoven) og Jenskær (Vesterskoven).
• Søer og vandløb i kategori A som ikke ligger ved Silkeborg;
Knudsø, Odderholm, Snabe Igelsø, Velling Igelsø, Hundsø, nogle arealer ved Mossø, Bryrup
Langsø, Engholm (Salten Å) og Kollens Mølle.

6.12 Frøavlsbevoksninger og diverse forsøgsarealer
Skovlovens §2, stk. 2 siger: “I statsskovene skal der desuden lægges vægt på udviklingsopgaver og forsøgsvirksomhed.”

Foto af en kåret frøavlsbevoksning på Silkeborg Statsskovdistrikt. Litra 134a i Nordskoven med
eg fra 1934.
På Silkeborg distrikt er der følgende forsøgsbevoksninger og kårede bevoksninger til frøavl:
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Skovnr.
101

Skov
Nordskoven

Litra

Træart

56abc

SKF (1920)
FBF (1920)
ØSF (1920)
SKF (1942)
NGR (1983)
SKF (1955)
COF (1962
SGR (1953)
DGR (1948)
SKF (1926)
EG(1923)
RGR (1977)

70b
77a
106a
114b
122a
123ab
131a
134a
2135b
102

Østerskov Øst

175a
178a&
179b

110

Himmerig og
Bærmose Skov

111

True Skov

201

Snabegård Skov

202

Velling Skov

830b
851a
851cd
853a
929c
929e
937d
623?
&
624?
658a
682a
686e
702a

301

Thorsø Bakker

302
303

Lovdal Skov
Sønderskov

305
401

Høgdal
Lysbro Skov

403

Vesterskov

303c
311a
403h
209a
214d
231c
256b
270c
1275a
741b
8a &
9b
336k
337e
352d
1363b
2385a

RGR (1946)
DGR (1926)
&
DGR (1933)
SGR (1992)
LÆR (1995)
EG&BØG (1995)
NOB (1993)
EL (1998)
SLE
NGR (1999)
÷LÆR

LÆR (1956)
LÆR (1954)
÷LÆR
LÆR (1954)
ANÅ (1999)
RGR (1953)
RGR (1987)
SKF (1849)
SGR (1930)
AGR (1956)
DGR (1895)
SGR (1955)
RGR (1936)
DGR (1988)
SGR (1962)
SGR (1963)
DGR (1890)
AGR (1953)
SGR (1895)
DGR (1972)
SGR (1941)

Formål
FSL. Proveniensforsøg. Anlagt 1916

FSL. Hugstforsøg. Anlagt 1968.
Planteavlsstationen. Frøplantage. FP 259
FSL. Proveniensforsøg. Anlagt 1950
FSL. Proveniensforsøg. Anlagt 1960
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F490
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F736
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F373
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F735
Arboretet. Forsøg med stiklinge kloner fra Hedeselskabets frøplantage med
rødgran af rumænsk oprindelse. Kun i et hjørne af bevoksningen.
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 558
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 398

Planteavlsstationen. Frøplantage. FP 256
Planteavlsstationen. Frøplantage. FP 264
FSL. Plantetidsforsøg med eg og bøg.
Planteavlsstationen. Frøplantage. FP 260
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. FA 338
FSL. Proveniens-og træartsforsøg med nobilis og Abies magnifica
Planteavlsstationen. Proveniensforsøg
Kårede bevoksninger af japansk lærk. F 392e og F392f. Kan ikke længere
findes. Kun få spredte træer tilbage.
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 392a
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 392b
Kåret bevoksning af japansk lærk. F 392c. Findes ikke længere
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 392d
FSL. Proveniensforsøg med Abies Lasiocarpa. 26 provenienser
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 476
Arboretet. Forsøg med stiklinger.
FSL. Produktionsforsøg. Anlagt 1920
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 437
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 738
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 397. (OS’er på Kongestolen)
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 438
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 610
Planteavlsstationen. Douglasforsøg
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 557
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 557
FSL. Produktionsforsøg. Anlagt 1926.
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 737
FSL. Produktionsforsøg. Anlagt 1934.
FSL. Proveniensforsøg. Anlagt 1971.
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 557

Forsøgs- og frøavlsbevoksninger på Silkeborg Statsskovdistrikt.
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I dette driftsplanforslag foreslås ca. 10 af ovennævnte bevokninger forynget i perioden. Forskningscentret for Skov og Landskab (FSL) og Planteavlsstationen er blevet hørt herom, og de har ikke haft indvendinger.

6.13 Grundvand
I Skov- og Naturstyrelsens grundvandsstrategi fra 1998 står; “Samlet set, ønsker styrelsen i sin arealforvaltning at gå forrest i beskyttelsen af grundvandet, og er positiv overfor indvinding af drikkevand
på egne arealer.” Se side 32 i bilag 6.1.
I strategien anføres, at styrelsen middel til at sikre grundvandet er de førnævnte strategier; pesticidstrategi, gødskningsstrategi, træartspolitik, naturskovsstrategi, landbrugsstrategi o.s.v.
Der var i 1998 ca. 70 aftaler om kollektive drikkevandsboringer på Skov- og Naturstyrelsens arealer.
I strategien anføres, at vandboringerne skal etableres uden varige væsentlige negative virkninger på arealernes naturindhold. Dette skal sikres ved evt. at udføre prøveboringer, samt ved at vandboringer ikke
under normale omstændigheder skal tillades i områder udlagt til urørt skov, §3-områder og arealer som
indgår i internationale beskyttelsesområder (f.eks. EF-fuglebeskyttelsesområder).
Se også et af de følgende afsnit om regionplanlægningen.

6.14 Naturforvaltningsprojekter: statsopkøb til skovrejsning, natur og friluftsliv
De statslige midler til naturforvaltningsprojekter gives på baggrund af Naturbeskyttelseslovens kapitel
8. Før Naturbeskyttelseslovens vedtagelse i 1992 blev midlerne givet på baggrund af Naturforvaltningsloven af 1989. Statslige opkøb til skovrejsning, natur og friluftsliv blev før 1989 bevilget via konkrete indstillinger til Finansudvalget (via den såkaldte lov 230).
I perioden 1989-2000 er der givet ialt ca. 1,5 mia. kr til naturforvaltningsprojekter, hvoraf ca. 35 mio. kr
hvert år er gået til amternes naturforvaltning.
Skov- og Naturstyrelsens andel af naturforvaltningsmidlerne er primært blevet brugt til statslige opkøb
af arealer, men også til anlægs- og beskæftigelsesprojekter på egne arealer. Skjern Å projektet har indtil
for nyligt lagt beslag på en forholdsvis stor del af beløbet. Midlerne er i de senere år tilstræbt anvendt
med ca. 40 % til naturgenopretningsprojekter, ca. 30 % til skovrejsningsprojekter, ca. 20 % til friluftsprojekter og ca. 10 % til kulturmiljø-projekter
Ordningen eller en tilsvarende ordning forventes at ville eksistere i en årrække fremover.
6.14.1 Skovrejsningsprojekter.
I forbindelse med Naturforvaltningslovens vedtagelse i 1989 vedtog Folketinget en hensigtserklæring
om, at Danmarks skovareal i løbet af den kommende 80-100 årige periode skal fordobles fra de nuværende ca. 12,5 % til ca. 25 % af landets areal. Halvdelen af denne skovrejsningen forventes at skulle ske
i offentlig regi og den anden halvdel i privat regi.
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Den offentlige skovrejning forventes primært at skulle ske i nærheden af større byområder, for at maximere den rekreative nytteværdi. Beskyttelse af grundvandet kan være en anden væsentlig årsag til at
rejse statsskov i nærheden af større byer, og ofte vil dette hensyn kunne tilgodeses samtidig med varetagelsen af bynære friluftsinteresser. Fremme af naturværdier er også en vigtig begrundelse for statslig
skovrejsning.
På Silkeborg distrikt er der blevet igangsat to egentlige skovrejsningsprojekter; Bærmose og Himmerig
Skov og True Skov ved Århus. Efter plandato er der også erhvervet arealer til et skovrejsningsprojekt
vest for Silkeborg; Hvinningdal Skov. Dette skovrejsningsprojekt sker i samarbejde med Silkeborg
Kommune.
I 1999 har Naturforvaltningsudvalget på baggrund af indstillinger fra Statsskovdistrikterne udpeget
”Fremtidige indsatsområder for statslig skovrejsning”. Indsatsområderne er beliggende i områder udpeget til skovrejsningsområder i regionplanen. Indsatsområderne er udgangspunkt for planlægningen af
den fremtidige statslige skovrejsning. Områderne revurderes løbende.
For Silkeborg Statsskovdistrikt er udpeget 5 indsatsområder:
Indsatsområde
True Skov, Århus
Bærmose- og Himmerigskov, Århus/Hinnerup
Hvinningdal, Silkeborg
Bovlstrup, Odder
Skanderborg Syd
I alt

Mål/ha
550
410
280
130
540
1880

Indsatsområder for statslig skovrejsning i Silkeborg Statsskovdistrikts område.
I Bærmose- og Himmerigskov er der ved plandatoen 1/1-2000 i alt erhvervet 216 ha og i True Skov 342
ha. De første erhvervelser i Hvinningdal Skov blev gennemført i 2000 med 20 ha. Der forventes tilgang
af flere arealer i de kommende år. M.h.t. Bovlstrup og Skanderborg Syd så er der ikke sket arealerhvervelser endnu.
6.14.2 Naturgenopretnings-, friluftsliv- og kulturmiljøprojekter.
Hensyn til friluftsliv og - i mindre grad - kulturmiljø vil ofte også være indeholdt i skovrejsnings- og
naturgenopretningsprojekter.
Silkeborg distrikts opkøb af arealer på Samsø og efterfølgende naturpleje og åbning for offentligheden
er et eksempel på et projekt der indeholder både naturgenopretnings-, friluftsliv- og kulturmiljøhensyn.
Illerup Ådal og Klostermølle er andre eksempel.

6.15 Regionplanlægningen
Regionplanerne 2001-2013 for Århus Amt og Vejle Amt er netop blevet vedtaget.
Størstedelen af Silkeborg Statsskovdistrikts arealer er beliggende i Århus Amt. Følgende arealer er dog
beliggende i Vejle Amt; Klostermølle, Ny Vissingkloster, Pindal Mose, Vilholt, Vestbirk-søerne, Slaggård Banke, Vorsø, Naturstien Stensballe Sund – Haldrup samt lidt over halvdelen af Naturstien Horsens – Silkeborg.
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Århus Amt anfører i Regionplan 2001 – 2013, at det åbne land ønskes anvendt flersidigt. Benyttelsesog beskyttelsesinteresserne skal afvejes, og det skal sikres, at det åbne land kan udnyttes til land- og
skovbrug samtidig med, at det er levested for vilde dyr og planter, og de landskabelige og miljømæssige
interesser beskyttes.
De væsentligste områdeudpegninger i Regionplanen for Århus Amt for Silkeborg distrikt er:
 Jordbrugsområde(-Skov)
 Skovrejsningsområde
 Områder hvor skovrejsning er uønsket
 Naturområder
 Mulige Naturområder
 Områder af særlig landskabelig interesse
 Bevaringsværdige kulturmiljøer
 Områder med særlige drikkevandsinteresser
 Vandkvalitetsmålsætning for vandløb og søer.
Regionplanen anfører, at Jordbrugsområderne så vidt muligt skal forblive i jordbrugsdrift. Til ikkejordbrugsmæssige formål kan kun inddrages arealer som har begrænset betydning for jordbruget eller
som efter en samlet vurdering findes mest hensigtsmæssigt placeret i et jordbrugsområde. Ved udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og bygninger skal der tages særligt hensyn til de jordbrugsmæssige interesser. Mængden af levende hegn og småbitoper af værdi for det vilde dyre – og
planteliv bør opretholdes og nye etableres, hvor det kan ske uden væsentlig gene for jordbrugsdriften.
Alle Silkeborg distrikts skove i Århus Amt er beliggende i Jordbrugsområde – Skov.
Skovrejsningsområderne er udpeget efter tre hovedhensyn: Grundvands- og drikkevandsressourcen
skal beskyttes, mulighed for skovarealer til bynære friluftsinteresser samt fremme af den biologiske
mangfoldighed i landskabet. Af de 5 indsatsområder for statslig skovrejsning nævnt i afsnit 6.14.er beskyttelse af grundvandsressourcen det væsentligste formål for områderne ved Hvinningdal og Bovlstrup. For de to Århus-arealer Himmerig-Bærmose Skov og True Skov er beskyttelse af grundvandet
også et væsentlig formål, men skabelsen af bynære rekreative arealer er dog den primære. Området syd
for Skanderborg er prioriteret højt p.g.a. bynærhed og ønsket om øget biologisk mangfoldighed i landskabet. Grundvandsbeskyttelse er her et sekundært mål.
Århus Amt ønsker skovarealet i amtet forøget til det dobbelte indenfor en trægeneration.
Områder hvor skovrejsning er uønsket er områder hvor amtet vurderer at skovrejsning vil stride mod
andre, især landskabelige, hensyn. Nordby Bakker på Samsø, Tunø, Illerup Å-dal og distriktets arealer
ved Solbjerg Sø og Stilling Sø er eksempler på arealer på Silkeborg distrikt der er placeret i Områder
hvor skovrejsning er uønsket.
Naturområder er områder i Århus Amt der er registreret og beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3.
Herudover er udpeget Mulige Naturområder som er landbrugsarealer der i øjeblikket er i omdrift, men
som ønskes ændret til primært vedvarende græsning. Mulige Naturområder er bl.a. lavbundsområder
men også arealer som bl.a. vil kunne være med til at styrke natursammenhængene, som del af en spredningskorridor. I Naturområder og Mulige Naturområder skal levesteder for vilde dyr og planter bevares og om muligt forbedres. Inddragelse af arealer i Naturområder og Mulige Naturområder til
formål, der kan forringe naturindholdet, skal så vidt muligt undgås. Det samme gælder formål, som kan
vanskeliggøre, at landbrugsjord udpeget som Mulige Naturområde på et senere tidspunkt udgår af
omdrift. Århus Amt har udarbejdet en naturkvalitetsplan som bl.a. skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af plejeindsatsen på de udpegede områder. Bortset fra Silkeborg-søerne er det største samlede
Naturområde og Mulige Naturområde på Silkeborg distrikt arealerne i Nordby Bakker på Samsø.
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Områder af særlig landskabelig interesse er bl.a. dalstrøg, flotte åbne udsigter og kystlandskaber. Her
skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Ikkelandbrugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Langt størstedelen af distriktets arealer er beliggende i Områder af særlig landskabelig interesse. Eneste undtagelse er strandarealerne ved Århus der ligger i by- eller sommerhuszonen samt skovrejsningsområder
True Skov og Himmerig-Bærmose Skov.
Århus Amt har i øvrigt aftalt med elselskaberne, at nye el-forsyningsledninger så vidt muligt skal udføres som jordkabler, og at mindst 40 % af de i 1995 værende luftledninger skal være væk i 2015. Højspændingsledningerne i Illerup Ådal og i Nordby Bakker er blandt de luftledninger der er planlagt fjernet inden 2015. Dette vil være af stor landskabelig værdi.
En del af Områder af særlig landskabelig interesse er også udpeget til Områder af særlig geologisk
interesse. Det gælder bl.a. de dele af Århus Amt som er udpeget til Nationale Geologiske Interesseområder jf. kapitel 4, men herudover er også andre arealer, bl.a. to arealer der inkludere distriktets areal
ved Brabrand Sø samt et område der dækker Ring Kloster og Fårbjerg.
I Århus Amts regionplan 2001-2013 er også udpeget Bevaringsværdige kulturmiljøer. Inddragelse af
areal til formål, der kan forringe bevaringsværdige kulturværdier skal så vidt muligt undgås her. Indenfor områder udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer må der normalt ikke etableres anlæg og bebyggelse der forringer kulturmiljøets tilstand eller oplevelsesværdi. Følgende arealer på Silkeborg distrikt er udpeget som del af Bevaringsværdige kulturmiljøer:
 Den centrale del af Vesterskoven p.g.a. mange gravhøje
 Silkeborg Bad ved Vesterskoven. Inkluderer ikke direkte distriktets arealer, men de mange bunkers
og øvrige stillingsanlæg fra besættelsen i statsskoven omkring Silkeborg Bad er også en væsentlig
del af kulturhistorien omkring Silkeborg Bad.
 Velling Skov med omgivelser. Udpeget fordi området fra Velling via Lystrupminde til Kathrinedal
taget under ét, rummer mange elementer der tilsammen har stor fortælleværdi der anskueliggør områdets kulturhistorie. Til de enkelte elementer hører de beskedne husmandssteder, vandkraftens- og
skovdriftens betydning for området. Området er et godt eksempel på et kulturhistorisk interesseområde, hvor samspillet menneske/natur bliver anskueliggjort af mange delelementer – som tilsammen
har betydelig større interesse end når kulturelementerne vurderes hver for sig.
 Høgdal. Intakt skovhusmandssted, fastfrosset anno 1900.
 Trækstien. Den gamle pramdragersti fra Silkeborg til Randers.
 Odderholm og Dalgård. Bopladser langs Gudenåen.
 Øm Kloster. Det store cistercienserkloster, der blev anlagt i 1172 og revet ned igen i 1561, var ikke
kun et kirkeligt centrum, men også landbrugs- og handelscenter, hospital, plejehjem og latinskole
og havde i det hele taget stor betydning for området. Klosterets tilstedeværelse i området er i dag
synlig i resterne af den store pilgrimskirke i Gl. Rye, i ruinerne ved Øm Kloster Museum og i de
kanaler munkene gravede mellem Mossø og Gudensø.
 Ring Kloster.
 Illerup Ådal. Boplads- og gravområder. Offerfund fra jernalderen.
 Husmandsagre ved Onsbjerg på Samsø. Karakteristiske 0,1 – 0,3 tønder land lange og smalle
husmandslodder fra slutningen af 1800-tallet.
 Kanhave Kanalen på Samsø. En 500 meter lang og 11 meter bred kanal mellem Stavns Fjord og
Mårup Vig. Kanalen er formodentlig bygget i vikingetiden.
 Norsminde. Norsminde Ladeplads. Var tidligere et vigtigt udskibningssted, men Norsminde mistede sin betydning, da man i 1880’erne uddybede havnen i Hou og senere fik jernbaneforbindelse til
Århus. Kroen og købmandshandlen vidner stadig om stedets betydning som ladeplads.
 Arealerne ved Stilling Sø og Solbjerg Sø udgør en meget lille del af et bevaringsværdigt kulturmiljø omkring den stjerneudskiftede landsby Vitved.
 Bryrup-Vrads banen løber gennem Snabegård Skov og fungerer som en aktiv veteranjernbane.
Skov- og Naturstyrelsen ejer dog ikke denne del af den gamle Bryrupbane.
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I regionplanen f2001-2013 for Århus Amt er udpeget Områder med særlige drikkevandsinteresser,
Nitratfølsomme vandindindvindingsområder og ”Indsatsområder”. De tre områder er stort set
sammenfaldende. Formålet med udpegningen af disse arealer er at sikre grundvandet i disse særlige
vigtige områder mod forurening med nitrat, sprøjtemidler og andet. For hvert ”Indsatsområde” skal
der udarbejdes en indsatsplan. I disse planer beskrives det, hvad der skal gøres for at sikre grundvandsressourcen nu og i fremtiden. Tiltagene der vil blive foreskrevet vil typisk være; oprensning af jordforurenede grunde, grundvandstruende forureninger stoppes, jordbrugsproduktionen på landbrugsarealer
ekstensiveres (f.eks. ved skovrejsning) og brugen af gødskning og pesticider reduceres eller opgives.
På Silkeborg distrikt er bl.a. Nordskoven, Nordby Bakker, True Skov, og Himmerig-Bærmose Skov
beliggende i ”Indsatsområde”.
Vandkvalitetsmålsætning for vandløb og søer som tildelt af Århus Amt er angivet for de enkelte
vandløb og søer i de arealvise beskrivelse i kapitel 7.
Vejle amts regionplan 2001 –2013 indeholder principielt de samme områdeudpegninger som regionplanen for Århus Amt og områdeudpegningerne har stort set også samme navn og indhold. ”Områder af
særlig landskabelig interesse” kaldes dog ”Værdifulde landskaber” i Vejle Amt og ”Bevaringsværdige kulturmiljøer” kaldes ”Kulturhistoriske beskyttelsesområder”. ”Naturområder” hedder også ”Naturområder” i Vejle Amt men i Vejle Amt er også inkluderet andet end §3-områder bl.a. værdifulde og
større skove, samt skovpartier af værdi som element i de økologiske forbindelser. Herudover er der i
Vejle Amt udpeget ”Særlig værdifuldt Naturområde”, hvilket svarer til Århus Amts naturkvalitetsplan, hvor de højestprioriterede områder i stedet kaldes ”Naturområde med målsætning A”.
Af Silkeborg Statsskovdistrikts arealer i Vejle Amt er Vorsø, Klostermølle, Ny Vissingkloster, Pindals
Mose og Vilholt alle beliggende i ”Særlig værdifuldt Naturområde”. Vestbirk-søerne er beliggende i
”Naturområde”. Klostermølle, Ny Vissingkloster, Vilholt og vandkraftværket ved Vestbirk er alle del
af ”Kulturhistoriske beskyttelsesområder”. Alle Silkeborg Statsskovdistrikts arealer i Vejle Amt er
beliggende i ”Værdifulde landskaber”. Det gælder også Naturstien Stensballe Sund – Haldrup samt
det meste af den del af Naturstien Horsens – Silkeborg der ligger i Vejle Amt.
Under de områdevise beskrivelser i næste kapitel er for hvert område nævnt hvilke regionplanudpegninger de enkelte områder er underlagt.

6.16 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder
Skov- og Naturstyrelsen ønsker - naturligvis - at efterleve fredningskendelser og internationale arealudpegningsbestemmelser bedst mulig. Internationale naturbeskyttelsesområder er Ramsar-, EFfuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder.
De arealer på distriktet som er omfattet af fredninger og/eller indgår i internationale beskyttelsesområder er angivet nedenfor, men er desuden også bemærket under de pågældende arealer i den områdevise beskrivelse i næste kapitel.
6.16.1 Fredninger.
Samtlige landskabs- og bygningsfredninger vedrørende distriktets arealer er vist i tabellen på de næste
sider. Distriktets arealer kan udgøre større eller mindre dele af fredningsområderne.
Undtagen bygningsfredningerne fremgår disse fredninger af skovkortene med fredningsgrænse og en
oplysning om fredningsnummeret.
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Kopi af Fredningskendelserne i deres helhed incl. kort samt de væsentligste efterfølgende kendelser er i
forbindelse med udarbejdelsen af denne driftsplan blevet samlet i et særligt bilags-ringbind, der findes i
to eksemplarer; én i Driftsplankontoret og én på distriktet.
Den drift af arealerne, der er foreskrevet i denne plan er ikke i konflikt med frednings-bestemmelserne.
M.h.t. de fredede bygninger, så siger loven om bygningsfredning (lov nr. 845 af 13/11-97) at:
“En fredet bygning skal af ejeren eller brugeren holdes i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag.
Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra Miljø- og Energiministeren
(Skov- og Naturstyrelsens Bygningsfredningskontor), hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse.”
Skovnr.
105

Areal:
Areal ved Skæring. Kun en
lille del af afd. 501 er omfattet.
Kollens Mølle

Fredningsdato
20/8 1962

28/9 1979

5924.00

Snabegård Skov dog kun afd.
5620, 5609, 5610 og litra
5638b.
Arealer i og ved Bryrup (kun
en mindre del af arealet (primært veje), som distriktet administrerer her, er omfattet)
Illerup Ådal

28/9 1976

5867.00

5/2 1985

7565.00

Landskabsfredning, sikring af offentlig adgang og videnskablig fredning af Nimdrup Bæk.

29/11 1996

7876.00

Opholds- og stiarealer ved
Stilling Sø (dog ikke litraerne
781ab og afd. 787)
Areal ved Solbjerg Sø
Ring Kloster og Fårbjerg

25/5 1964

2777.01

Fredning med henblik på sikring af arkæologiske
værdier.
Landskabsfredning og sikring af offentlighedens adgang ved bl.a. offentlig erhvervelser.

12/2 1965
15/7 1971

3358.00
4825.00

Landskabsfredning.
Landskabsfredning og sikring af offentlighedens adgang ved bl.a. statens erhvervelse af Fårbjerg.

25/3 1969

4548.00

Landskabsfredning.

211

Naturstien Horsens-Silkeborg.
Kun en lille del ved Virklund
er omfattet.
Vorsø

211

Vorsø m.m. (kun afd. 5410)

29/4 1974

5437.00

212

Trustrup Høje

8/7 1977

5596.00

213

Tunø og små øer (kun afd.
532)
Tunø og små øer (kun arealerne på Tunø)

26/8 1933

401.00

8/11 1965

3608.00

Arealer på Samsø (kun den
sydligste totredjedel af afd.
570)
Arealer på Samsø (kun afd.
585)
Arealer på Samsø (den nordligste totredjedel af afd. 550;

25/1 1936

503.00

Naturfredet ved Statministeriets bekendtgørelse af 8.
december 1936, der foreskriver, at Vorsø har status
som naturvidenskabeligt reservat og skal forvaltes og
benyttes i overensstemmelse med legatstifteren Herluf Winges testamentariske bestemmelser.
Landskabsfredning og sikring af offentlighedens adgang ved bl.a. statens erhvervelse af afd. 5410.
Landskabsfredning og sikring af offentlighedens adgang ved bl.a. statens erhvervelse af Trustrup Høje.
Landskabsfredning og sikring af offentlighedens adgang. Tunø Spids-fredningen.
Landskabsfredning og sikring af offentlighedens adgang ved bl.a. statens erhvervelse af de nuværende
statsejede arealer på øen. Tunø-fredningen.
Landskabsfredning. Møgelskår-fredningen.

4/4 1940

483.00

Landskabsfredning. Sælvig Bugt fredningen.

8/1 1949

1158.00

Landskabsfredning. Issehoved-fredningen.

109
201

203

204
205

206
207 &
208
209

213

214

214
214

Frednings nr.
2486.00

8/12 1936
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Landskabsfredning. Jeksendal-fredningen. Kollens
Mølle udgør kun en lille del.
Landskabsfredning.
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Skovnr.

Areal:

Fredningsdato

Frednings nr.

Formål:

8/10 1963

2891.01

Landskabsfredning. Petersborg-fredningen.

16/5 1967

2599.00

Landskabsfredning. Nordvest-Samsø fredningen.

12/5 1975

5586.00

Sikring af kulturhistoriske spor.

10/7 1980

2599.01

10/7 1980

6626.00

Landskabsfredning og sikring af offentlighedens adgang. Brøndkæret-fredningen
Landskabsfredning og sikring af offentlighedens adgang. Issehoved/Kragemose-fredningen.

17/11 1981

7246.00

Issehoved)
214

214

214
214
214

214

Arealer på Samsø (den vestligste totredjedel af afd. 567;
Petersborg)
Arealer på Samsø (størstedelen af distriktets arealer i
Nordby Bakker som ikke er
omfattet af Møgelskår-, Petersborg- og Brøndkæret fredningerne og de to Issehovedfredninger)
Arealer på Samsø (kun afd.
590; Husmandsagre)
Arealer på Samsø (kun afd.
551, 553 og 554)
Arealer på Samsø (kun den
sydligste tredjedel af afd. 550
og afd. 563)
Arealer på Samsø (kun afd.
580 og 583; St. Vorbjerg og
Kanhave Kanal)

Landskabs- og naturbeskyttelsesfredning og i vist
omgang sikring af offentlighedens adgang. Stavns
Fjord-fredningen. Frednings-bestemmelser anfører af
Kanhave Kanal skal holdes græsbevokset.
Landskabsfredning og sikring af offentlig adgang,
herunder statslig erhvervelse af Alling Vest, Bryggebjerg og Birkhede.

307 &
320 &
321
308 &
309 &
310

Alling Vest, Bryggebjerg og
Birkhede

26/3 1969

4283.00

P-plads syd for Alling, Maskenkol og areal ved Knudsø

30/12 1980

6134.00

311

Knudhule Strand. Kun en meget lille del af den nordligste
del af afd. 627 er omfattet.
Kallehave, Odderholm, Dalgård, Mariedal, Mossø Brå,
Hulbakken og Øm Kloster

9/8 1973

5430.00

10/5-1977

5386.00

Landskabsfredning. Mossø-fredningen. Indeholder
også bestemmelser der sikre offentlighedens færdsel
og evt.videnskabelig brug. Kallehave er udlagt som
område der kan indrettes til ”kollektivt friluftsliv”;
f.eks. opførelse af div. klubhuse og campingplads.

5/3 1971

4948.00

15/3 1984

4948.01

Landskabsfredning. Vissingkloster-fredningen. Indeholder også bestemmelser der sikre offentlighedens
færdsel og evt.videnskabelig brug.
Landskabsfredning og sikring af offentlighedens adgang.

10/12 1980

6940.00

13/3 1957

0106.01

29/10 1975

0400.00

312 &
313 &
314 &
315 &
319 &
322 &
323
316 &
317

Klostermølle og Ny Vissingkloster. Afd. 1752 er ikke omfattet.
Klostermølle (kun en del af
afd. 1752 er omfattet), Pindals
Mose og Vilholt.

316 &
324 &
325
401 & 403 Lysbro Skov og Vesterskov.
Kun langs Ørnsø.

403

Vesterskov. Ca. 7,5 ha gl. bøge i afd. 361 og 366. ”Knagerne”.

404 &
Sminge kanolejrplads, Gjern
405 & 407 Bakker og Bøsmølle Bro

58

Landskabsfredning og sikring af offentlig adgang,
herunder statslig erhvervelse af p-plads syd for Alling, Maskenkol og areal ved Knudsø. Areal ved
Knudsø blev dog erhvervet allerede i 1972 i forbindelse med en Overfredningsnævnskendelse da.
Landskabsfredning og sikring af offentlig adgang.

Fredning omkring Ørnsø med henblik på sikring af
naturværdier og offentlig gående færdsel. Indeholder
en forpligtigelse for statsskovdistriktet om at opretholde en sti langs søen.
Fredes som ”urørt skov”. Dog må syge træer og vindfælder fjernes (!) (Nu er ”Knagerne” også udlagt til
”urørt skov” efter Naturskovstrategien og intet må
fjernes med mindre til fare for publikum ved stier
o.lign.)
Landskabsfredning og sikring af offentlighedens adgang samt offentlig erhvervelse af Sminge kanolejrplads og Bøsmølle Bro.
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Skovnr.
406 &
408 &
409
316

Areal:
Anderiet, p-plads ved Nebel
Bæk og Trækstien (fra Østre
Ringvej til Nebel Bæk)
Klostermølle. Vandmøllen
med to tilbygninger (ca.
1800), den gamle hovedbygning (ca. 1872), staldbygningen of tørreladen
Ring Kloster. Agerumsladen.
(ca. 1750-1800)

207

Fredningsdato
30/9 1978

Frednings nr.
05889.00

Formål:
Landskabsfredning og sikring af offentlighedens adgang.

1989

Matr.nr. 9a og 9k, Bygningsfredet
Voerlade- gård
By, Voerladegård

1981

Matr.nr. 1b, Ring- Bygningsfredet
kloster by, Hylke

Landskabsfredninger og bygningsfredninger på Silkeborg Statsskovdistrikt.
6.16.2 EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder.
I 1979 vedtog EF’s Ministerråd “Rådets direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle” - populært kaldet fuglebeskyttelsesdirektivet. Direktivet forpligtiger medlemslandene til at forbedre situationen for Fællesskabets vilde fuglebestande - både fugle, der yngler i medlemslandene, og fugle der optræder som trækfugle. I Danmark er udpeget 111 områder. De 27 områder der i 1971 blev udpeget som
Ramsar-områder i Danmark indgår alle nu i EF-fuglebeskyttelsesområder.

SILKEBORG

ÅRHUS

33
35

34

30

31

44

HORSENS

36

Kort over EF-fuglebeskyttelsesområderne i Silkeborg Statsskovdistrikts område.
(Skov- og Naturstyrelsens arealer er vist med gult og fuglebeskyttelsesområderne er vist med nummerering og rød omkransning. Bemærk at andre Statsskovdistrikters arealer er vist end Silkeborg distrikts.)
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I EF-fuglebeskyttelsesområder må der ikke etableres anlæg, der kan medføre forringelser af områderne
eller medføre forstyrrelser, som har betydelige konsekvenser for de arter, for hvilke områderne er udpeget. Der påhviler også en fremadrettet forpligtelse til at opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de beskyttede arter.
Følgende fire arealer på Silkeborg Statsskovdistrikt er helt eller delvis beliggende i EFfuglebeskyttelsesområder:
Kanhave Kanal er en del af EF-fuglebeskyttelsesområde 31 ved Stavns Fjord. Området er udpeget
med grundlag i yngleforekomster af Klyde, Dværgterne og Havterne samt store forekomster af trækgæsterne: Edderfugl, Knopsvane, Sangsvane, Edderfugle og Stor Skallesluger.
Snabegård Skov og den allervestligste del af Velling Skov og ligeledes en del af Naturstien HorsensSilkeborg er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 34. Området er udpeget med grundlag i yngleforekomster af Hvepsevåge, Sortspætte og Isfugl.
Mariedal, Klostermøllen, Ny Vissingkloster og Mossø Brå er en del af EF-fuglebeskyttelsesområde 35
ved Mossø. Området er udpeget på baggrund af yngleforekomster af Rørhøg, samt store forekomster af
trækgæsten: Stor Skallesluger.
Vorsø og en del øer på søterritoriet i Horsens Fjord og heromkring er del af EFfuglebeskyttelsesområde 36. Området er udpeget med grundlag i yngleforekomster af Klyde, Splitterne, Havterne og Dværgterne samt store forekomster af trækgæsterne Edderfugl, Fløjlsand og Stor Skallesluger.

6.16.3 EF-habitatområder
EF-habitatdirektivet fra 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter indebærer først og
fremmest en forpligtigelse for Danmark til at udpege og beskytte særlige bevaringsområder for en række naturtyper, dyrearter og plantearter. Danmark har overfor EU-Kommissionen foreslået 194 habitatområder i juni 1998. De 194 områder dækker et samlet areal på ca. 10000 km2, hvoraf 72 % er hav og
28% er land. I april 2001 er der sendt endnu et forslag ud om udpegning af yderligere 56 habitatområder. I dette indgår desuden et forslag om udvidelse af 35 af de tidligere foreslåede 194 områder. Endeligt indeholder det nye forslag reduktion af et enkelt område. Som det fremgår af kort-figurerne med
EF-fuglebeskyttelsesområderne og EF-habitatområderne, så er de fleste EF-fuglebeskyttelses-områder
også udpeget som del af et EF-habitatområder.
Habitatområderne komplementerer den tilsvarende udpegning af EF-fuglebeskyttelsesområder til et
samlet europæisk naturbeskyttelses netværk kaldet Natura 2000.
Habitatområde-udpegningen medfører ligesom EF-fuglebeskyttelsesområde-udpegningen bl.a. en restriktiv regulering af anlægsvirksomhed i områderne, men medfører normalt ingen indskrænkninger i
den aktuelle udnyttelse af arealerne. Tilladelse til øget eller nye aktiviteter i et EF-habitatområde forudsætter, at der ikke sker forringelser eller væsentlige forstyrrelser af de arter og naturtyper som området
er udpeget for.
Der foregår på planskrivningstidspunktet stadig et arbejde omkring håndteringen af habitatområder i
statsskove – herunder konkretisering af forpligtelserne vedrørende skovdrift. Resultatet af dette arbejde
vil være at betragte som driftsforskrifter for de berørte områder. Foreløbigt vurderes denne plans gennemgang af §3-områderne (gengivet i de skovvise beskrivelser i kapitel 7) - med den efterfølgende
fastlæggelse af naturværdi og plejebehov til efterlevelse i perioden – kombineret med den centrale styrelses udmelding i brev af 9. juni 1999 vedrørende de skovbevoksede arealer, at være tilstrækkelig for
opretholdelse af den nødvendige standard af områdeudpegningen.
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Brevet af juni 1999 indeholder bl.a. følgende:
”Konkretisering af forpligtigelserne vedrørende skovdrift afledt af habitatudpegningen. Hensigten er,
 at fastlægge hvilke arealer der er omfattet af habitatdirektivets skovtyper (og dermed beskyttelse)
 at beskrive retningslinier for driften, som skal følges for disse arealer med direktivskovtyper og
 at beskrive hvordan der skal forholdes på øvrige skovområder inden for habitatområderne.
Indtil videre skal de nærmere definerede bevoksninger inden for skovtyperne drives uden gødskning,
sprøjtning og hovedskovning (bortset fra foreskreven stævning).





For arealer, der er omfattet af Naturskovsstrategien, følges driftsforeskrifterne herfra.
For arealer, der er omfattet af deklarationsfredninger, der har til hensigt at sikre en gunstig bevaringsstatus, foretages intet særskilt. Hvis fredningerne er mindre vidtgående, men åbner mulighed
for at varetage hensynene, tilrettelægges driften herefter.
Andre skovtyper inden for habitatområderne drives i øvrigt videre efter driftsplan og generelle retningslinier.
Forstyrrelser med betydelige negative konsekvenser for et antal plante- og dyrearter, der er listet i
brevet, skal undgås i habitatområderne og i nærheden heraf.”
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SILKEBORG
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ÅRHUS

181
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51

66

HORSENS

52

70

Kort over EF-habitatområder i Silkeborg Statsskovdistrikts område.
(Skov- og Naturstyrelsens arealer er vist med gult og habitatområderne er vist med nummerering og
grøn omkransning. Bemærk at også andre Statsskovdistrikters arealer er vist end Silkeborg distrikts.)
Silkeborg Statsskovdistrikt har arealer i følgende otte EF-habitatområder:
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• Sminge Kanolejrplads, Gjernbakker, Anderiet m.v. og Trækstien er en del af EF-habitatområde 45
(området omkring Gudenå og Gjern Bakker). Området er udpeget med grundlag i forekomsten af
følgende naturtyper: Vandløb med vandplanter, Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige
planter, Våde dværgbusksamfund med klokkelyng, Tørre dværgbusksamfund, Bræmmer med høje
urter langs vandløb eller skyggende skovbryn, Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i
vand og Stilkegeskov og krat på mager sur bund. Området er desuden udpeget på baggrund af forekomsten af følgende arter: Grøn kølleguldsmed, Stor vandsalamander, Damflagermus og Odder.
• Kallehave, Odderholm, Dalgård, Mariendal, Klostemølle m.v., Ny Vissing Kloster, Mossø Brå, Vilholt og Pindals Mose (alle arealerne på kortbilag 7.41.1) er alle en del af EF-habitatområde 48.
Området er udpeget på grundlag af forekomsten af følgende naturtyper: Kalk- og næringsfattige søer
og vandhuller, Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, Brunvandede
søer og vandhuller, Vandløb med vandplanter, Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige
planter, Våde dværgbusksamfund med klokkelyng, Tørre dværgbusksamfund, Enekrat på heder,
overdrev eller skrænter, Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, Tidvis våd
eng på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop, Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende
i vand, Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe, Rigkær, Bøgeskov på morbund med kristtorn, Stilkegeskov og krat på mager sur bund, Skovbevoksede tørvemoser og Elle- og askeskove ved
vandløb, søer og væld. Området er desuden udpeget på baggrund af forekomsten af følgende arter:
Lys skivevandkalv, Bæklampret, Stor vandsalamander, Damflagermus og Odder.
• Hele Velling Skov og næsten hele Snabegård Skov samt en del af Naturstien Horsens – Silkeborg er
en del af EF-habitatområde 49 (og EF-fuglebeskyttelsesområde 34). Området er udpeget med
grundlag i følgende naturtyper: Indlandsklitter med lyng og visse, Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene, Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller, Brunvandede søer og
vandhuller, Vandløb med vandplanter, Våde dværgbusksamfund med klokkelyng, Tørre dværgbusksamfund, Enekrat på heder, overdrev eller skrænter, Tidvis våd eng på mager eller kalkrig bund, ofte
med blåtop, Aktive højmoser, Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand, Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv, Rigkær, Bøgeskov på morbund
med kristtorn, Bøgeskov på muldbund, Stilkegeskov og krat på mager sur bund, Skovbevoksede tørvemoser og Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. Desuden er området udpeget på baggrund
af forekomsten af Bæklampret, Damflagermus, Odder og Blank seglmos.
• Kanhave Kanal er del af EF-habitatområde 51 ved Stavns Fjord (og EF-fuglebeskyttelseområde
31). Området er udpeget med grundlag i følgende naturtyper: Sandbanker med lavvandet vedvarende
dække af havvand, Kystlaguner og strandsøer, Større, lavvandede bugter og vige, Flerårig vegetation
på stenede strande, Klinter eller klipper ved kysten, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter der koloniserer mudder og sand, Strandenge, Stabile kystklitter med urteagtig vegetation
(grå klit og grønsværklit ), Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede), Tørre dværgbusksamfund, Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter) og Rigkær.
Desuden er området udpeget på baggrund af forekomsten af Marsvin og Spættet sæl.
• Vorsø m.m. er en del af EF-habitatområde 52 (og EF-fuglebeskyttelseområde 36). Området er udpeget med grundlag i følgende naturtyper: Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, Kystlaguner og strandsøer, Større, lavvandede bugter og vige, Vegetation af kveller eller andre
enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Vadegræssamfund, Strandenge, Tørre
dværgbusksamfund, Rigkær, Bøgeskov på muldbund og Elle- og askeskove ved vandløb, søer og
væld. Desuden er området udpeget på baggrund af forekomsten af Marsvin, Gråsæl og Spættet sæl.
• EF-habitatområde 181 er en del af Silkeborgskovene. En stor del af statsskovsarealerne omkring
Silkeborg der er udpeget til habitataområde 181. Det er helt overvejende de arealer der også er udpeget til særlige naturskovstyper i medfør af Naturskovsstrategien som også er udpeget til en del af EFhabitatområde 181. Området er udpeget på baggrund af forekomsten af følgende naturtyper: Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter, Hængesæk og andre kærsam
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fund dannet flydende, Bøgeskov på morbund med kristtorn, Bøgeskov på muldbund, Skovbevoksede
tørvemoser og Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. Området er dertil udpeget på baggrund
af forekomsten af følgende arter: Stor Vandsalamander og Odder.
• Arealer på den nordlige del af Samsø hører ind under EF-habitatområde 182. Området er udpeget
på baggrund af forekomsten af følgende naturtyper: Enårig vegetation på strandvolde, Flerårig vegetation på stenede strande, Klinter eller klipper ved kysten, Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand, Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter) og Rigkær.
• Søarealet ved Brabrand Sø indgår i EF-habitatområde 233. Området er udpeget på baggrund af
forekomsten af følgende naturtyper: Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store
vandaks, Rigkær, Bøgeskov på muldbund, Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
Formålet med både EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområderne er at opretholde eller genoprette en
gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper for hvilke områderne er udpeget. Dette hovedprincip
vil være bærende for indarbejdelsen af EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder i styrelsens
arealdrift. Se derfor også de områdevise beskrivelser i næste kapitel.
Habitatdirektivets artikel 6.3. anfører, at alle planer og projekter som kan påvirke et habitatområde væsentligt vurderes, og kun vedtages, hvis de ikke skader lokalitetens integritet. Det er særskilt Skov- og
Naturstyrelsens vurdering, at det nærværende forslag til drifts- og plejeplan ikke vil medføre nogen forringelser for de pågældende arter eller naturtyper.
6.16.4 Beskyttelse af dyrearter omfattet af Habitatdirektivets artikel 12.
Dyrearterne der nævnes i habitatdirektivets artikel 12 må ikke efterstræbes – d.v.s. bestandene af disse
dyr må f.eks. hverken jages, indsamles eller reguleres – og der må ikke gives tilladelser til aktiviteter,
som vurderes at kunne ødelægge eller beskadige de pågældende arters aktuelle yngle- eller rasteområder. Beskyttelsen gælder, uanset om dyrearten lever i et område som er udpeget til EF-habitatområde
eller ej !
Artikel 12 beskyttelsen kan således betragtes som en særlig form for artsfredning.

Foto af det sjældne pattedyr Odder
som dog ikke desto mindre findes i et
vist antal på mange at de sø- og
vandløbsnære arealer på Silkeborg
Statsskovdistrikt.
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Dyrearter i Danmark som er omfattet af artikel 12:
Alle arter af flagermus, hasselmus, birkemus, odder, alle arter af hvaler, europæisk sumpskildpadde,
markfirben, glatsnog, stor vandsalamander, klokkefrø, spidssnudet frø, springfrø, løgfrø, strandtudse,
grønbroget tudse, løvfrø, snæbel, bred vandkalv, lys skivevandkalv, eremit-billen, sortplettet blåfugl,
grøn mosaikguldsmed, stor kærguldsmed, grøn kølleguldsmed og tykskallet malermusling.
Flere af disse arter er også på Rødliste 97.
En del af disse arter findes på Silkeborg distrikts arealer (bl.a. europæisk sumpskildpadde). De fornødne
hensyn vil blive taget i driften, således at bestandene af disse dyr bedst muligt sikres og evt. forøges.

6.17 Vildtreservater
Vildtreservater oprettes med hjemmel i Jagt- og vildtforvaltningsloven. Oprettelsen af vildtreservater
har oftest til formål at sikre disse områder som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle. Reservatbestemmelserne indeholder derfor oftest restriktioner vedrørende jagt, fædsel og sejlads indenfor
området. Nedenstående figur viser vildtreservaterne i distriktets område.

SILKEBORG

Ebeltoft Vig
ÅRHUS

Begtrup Røn

Norsminde Fjord

Stavns Fjor
Hov Røn
HORSENS

Søby Rev
Vorsø Lerdrup Bugt

Mølle- og Svanegrunden

Kort over Vildtreservater i Silkeborg Statsskovdistrikts område.
(Skov- og Naturstyrelsens arealer er vist med gult og vildtreservaterne er vist med navn og rød omkransning. Bemærk at også andre Statsskovdistrikters arealer er vist end Silkeborg distrikts.)
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Kun et enkelte større areal hørende under distriktet er beliggende i et vildtreservat; Vorsø. De fleste af
øerne på søterritoriet er dog også del af vildtreservater. Størstedelen af vildtreservaternes areal udgøres
af havområder.
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7 Områdevise beskrivelser
7.1 Kobskov Øst (skovnr. 101)
7.1.1

Beliggenhed, størrelse og anvendelse.

Kobskov Øst ligger umiddelbart syd for Silkeborg og strækker sig fra Lyngsø over Vejlsø til Remstrup
Å. Skovens beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Bøg
Løvtræ ÷bøg
Rødgran og sitkagran
Douglas, skovfyr, lærk og alm. ædelgran
Nobilis og nordmannsgran
Sø (Lyngsø, Vejlbo Mose og Vejlsø)
Mose og eng
Andet (AAN (arboret, hus, vej)
I alt (ha)

Kobskov Øst
2,0
15,9
4,5
16,2
0,7
24,5
3,9
12,7
80,4

Skovens anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.1.1.
7.1.2

Driftsformål.

Skoven drives ved flersidig skovdrift, d.v.s. skoven dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre
træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til
friluftslivet. Med den meget bynære beliggenhed har friluftslivet særlig stor indflydelse på driften af
Kobskov Øst. Det er et mål at tilfredsstille mange menneskers nærrekreative behov i dette skovområde.
Eksempelvis er området øst for Vejlbo (afd. 1046) udlagt til Arboretum Paludosum. Arboretum Paludosum betyder et vådbundsarboret, d.v.s. en samling af forskellige arter af træer og buske fra fugtige tempererede områder. Herudover er Kobskov Øst også udlagt som hundeskov.
Skoven drives med en blanding af nål og løvtræ, med hovedvægt på at stille gode rekreative oplevelsesmuligheder til rådighed for skovgæsterne. Skovnaturen ønskes bevaret uden større faciliteter bortset
fra gode stier og bænke, idet der lægges vægt på at tilgodese den almindelige skovgæsts oplevelser. Arboretet udgør her en undtagelse, idet informationsniveauet her vil være betydeligt over det almindelige
for området, men informationen foretages på en diskret form.

7.1.3

Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.

Kobskov Øst er ikke omfattet af fredninger, og er heller ikke omfattet af nogen form for international
beskyttelsesområde.

66

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt 2000-2014

7.1.4

Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.

Kobskov Øst er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Jordbrugsområde –
Skov”. Vejlbo Mose er dog udpeget til ”Naturområde”.
7.1.5

Landskabsdannelse og jordbundsforhold.

Kobskov Øst ligger i bunden af tunneldalen, der også huser Julsø, Brassø, Vejlsø, og Almind Sø. Tunneldalen er en del af Gudenå systemet og Gudenådalen. Den nordvestlige del af Kobskov Øst, d.v.s.
primært området lige syd for Lyngsø er dog del af en ”moræne-ø” der ligger mellem Almind Sø og tunneldalsbunden. Denne ”moræne-ø” udgøres ellers af Kobskov Vest.
Der er 4 jordarter i Kobskov Øst. Smeltevandssand, der er aflejret uden for en isrand som en smeltevandsslette i tunneldalens bund - og derfor ligger i uforstyrret lejring, dækker den østlige del af skoven.
Ferskvandssand og ferskvandstørv, der er aflejret efter istidens afslutning, findes omkring Vejlbo Mose.
Smeltevandssand og grus, der ligger i isforstyrret lejring, dækker den nordvestlige del af skoven mellem
Kobskov Vest og Lyngsø Sø (”moræne-øen”).
Der er så vidt vides ikke lavet jordbundskortlægning eller lokalitetskortlægning i skoven, men i driftsplanen af 1965 er dog anført om Kobskov (både Kobskov Øst og Vest): ”I den vestlige højere del temmelig næringsrig, pletvis svagt lerblandet, partivis i god tilstand med muldække og skør overgrund,
partivis, navnlig mod udkanterne, morklædt med tykt blysands- og rødjordslag, pletvis ahl. I den østlige
del er jordbunden betydelige magrere, nærmest som i hovedparten af Lysbro Skov. I mosen dels temmelig mager, dels federe tørv.
7.1.6

Foryngelser i den kommende periode.

De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 1 i bilag 7.1 som er den planlagte
foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Desuden kan foryngelsesarealerne ses af
foryngelseskortet i kortbilag 7.1.2.
Der er kun planlagt foryngelse af 2 litraer i Kobskov Øst; 1037a og e. De to litraer er henholdsvis 1,1 ha
bøg fra 1873 og 0,2 ha lærk fra 1915. De forynges med bøg over de næste 30 år. Det vil ske ved en
gradvis lysning, hvor ca. halvdelen af den nuværende vedmasse fjernes i denne periode, og hvor bøgen
herefter vil så sig selv under de efterladte træer. Der vil også blive et betydeligt indslag af ædelgran som
allerede findes selvsået.
7.1.7

Naturregistreringen.

Skoven rummer ialt 32,9 ha § 3-beskyttede naturområder, hvilket er 41% af skovens areal. Naturarealerne udgøres først og fremmest af sø med 24,5 ha og mose med 7,7 ha, hvoraf 4,5 ha er skovmose med
især birk. Desuden findes ca. 0,3 km målsat vandløb.
§3-beskyttede naturarealer i Kobskov Øst er vist på kortbilag 7.1.3. Nedenfor er kort omtalt de naturmæssigt væsentligste arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse
kan ses i bilag 7.2. Bilag 7.2. er Naturregistreringsbilaget for skovpart 1. Bl.a. en beskrivelse af Vejlsø
og vandløbene i Kobskov Øst.
Skovrider-engen (litra 2046b).
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Skovriderengen udgjorde tidligere hele afd. 2046, men det egentlige engareal er nu reduceret til 0,7 ha,
som er bevaret ved rydning af træopvækst og årlige slåninger. Af planter er der bl.a. Fløjlsgræs, TueKæruld, Ris-Dueurt, Rosmarinlyng og Trævlekrone. Der er tidligere fundet Maj-gøgeurt. Endvidere er
fundet Stålorm og Sumpedderkop (Dolomedes fimbriata).
Naturplejen bliver i den kommende planperiode udvidet med sammenrivning og fjernelse af høet efter
slåning. Skovriderengen har sandsynligvis været drevet som høslætseng gennem størstedelen af de sidste århundreder undtagen de seneste årtier. Der er derfor betydelige natur- og kulturhistoriske værdier
knyttet til denne driftsform, og genetablering af Skovriderengen som en høslæts-eng forventes at få en
betydelig formidlingsmæssig værdi.
Vejlbo Mose (afd. 34, 1044 og 2035).
En brunvandet tørvegravssø på 3,3 ha omgivet af åben mose med spredte træer. Mosens vegetation er
artsrig med forekomst af mange af de plantearter som kan findes på sur og mager tørvebund. Bl.a. findes her alle de arter af dværgbuske som kan vokse i danske moser (Hedelyng, Klokkelyng, Rosmarinlyng, Revling, Blåbær, Tyttebær, Mose-Bølle og Revling). Efter ophør af tørvegravning omkring 1872
groede mosen til med tæt bevoksning af birk og nåletræer, hvoraf det meste er ryddet i to etaper i
1980’erne og i 1990’erne. Mosens sydøsthjørne (1044b) tyndes dog kun og ryddes ikke. Dette gøres
dels for at bevare variation, men også for at undersøge om det vil kunne dæmpe den kraftige genvækst
af birk samtidigt med, at bundfloraen bevares.
Søen er overalt ca. 1 meter dyb. Søen modtager ingen tilløb og har afløb til Vejlsø i sydenden. Den er
dog alligevel meget næringsrig med 219 mikrogram fosfor per liter (sommer). Sommersigtdybden er på
kun 0,3 meter. Søen anses for naturligt næringsrig.
Mosens naturværdi er knyttet først og fremmest til den artsrige dværgbuskflora og desuden dyrelivet.
Her findes Hugorm, Stålorm og flere spættearter, både Sortspætte, Grønspætte og Stor Flagspætte.
Mosen friholdes for træopvækst, således at den lysåbne tilstand og udsigten fra den meget benyttede
vandresti til søen bevares , dog med undtagen af litra 1044b som nævnt ovenfor.
Lyngsø (afd. 29).
Sø på 9,6 ha. Lyngsø er meget stærkt forurenet med over 200 mikrogram fosfor per liter (sommer).Tilstanden forventes at blive bedre efter at kommunen har etableret separatkloakering og regnvandsbassiner. Der er bl.a. etableret regnvandsbassiner på distriktets arealer ved Lyngsø. I 1999 blev
der således anlagt et bassin i nordøst-hjørnet af afd. 36 til at tage overfladevand fra dele af sydbyen.
Bassinet er etableret, så det ligner et naturligt vandhul. Allerede første år fremspirede der Maj-gøgeurt
her og fra 2000 har der ynglet Spidssnudet Frø.
7.1.8

Naturskov.

Der er ikke udlagt arealer til særlige naturskovstyper i Kobskov Øst.
7.1.9

Friluftsliv.

Den bynære beliggenhed gør skoven meget benyttet af publikum. Ved Lyngsø og Vejlbo Mose er der
anlagt stier for publikum.
Hertil kommer 1 p-plads, 4 informationstavler og 5 bænke. Der er desuden ca. 1 km skovvej (grusveje)
og ca. 5 km trampestier.
I afdeling 1037 er et mindre areal friholdt for bevoksning og benyttes som kælkebakke.
Arboretum Paludosum (betyder et vådbundsarboret) ligger i afdeling 1046. Århus Amts vandrerute Silkeborg- Århus fører gennem arboretet.
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Der findes anløbsbroer for lyst- og rutebåde.
Kobskov er udlagt til hundeskov. Det vil sige et areal, hvor færdsel med løsgående hunde er tilladt.
Hundene skal dog forsat være under ejerens kontrol jf. Hundelovens regler.

7.1.10 Fortidsminder og kulturhistorie i øvrigt.
Der er ingen kendte fredede fortidsminder i Kobskov Øst.
Cirka 50 meter nordøst for Vejlbo Mose og 50 meter syøst for Vejlbo Mose er der gamle spor af tørvebede fra dengang der blev gravet tørv i mosen. Se kortbilag 7.1.1. Tørvegravning i Vejlbo Mose stoppede omkring 1872.
Genoptagelsen af høslætsdriften på Skovriderengen vil også have betydelig kulturhistorisk værdi.
Kobskov Øst var tidligere væsentlig større. Som nævnt i kapitel 4 under den historiske gennemgang
blev over 100 ha frasolgt inden 2. Verdenskrig, bl.a. den tidligere skovriderbolig Marielund med tjenestejord samt de arealer, hvor der nu er Fersklvandscenter, Stadion og villakvarterer op til skoven. Ligeledes er det klart, at udbygningen af Horsens Landevejen i løbet af 1900-tallet har haft betydning for
skovens struktur.
For yderligere information henvises til den lille bog ”Vejlbo Mose” af Hans Boe, Daghøjskolens forlag
(1991).
7.1.11 Bygninger.
Der er følgende bygninger i Kobskov Øst.
Litra
32 a
4037 a
39 a
3046

Navn
Maskinhuset
Lyngsøhus
Kobskovhus
Vejlbo

Anvendelse
Maskinhus
Tjenestebolig
Skovløberbolig
Distriktskontor

Bemærkninger
Tidligere stakitfabrik. Nedlagt i 1994
Skovpartskontor. Opført 1941
Opført 1969
Tjenestebolig. Opført 1936.
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7.2 Nordskoven (skovnr. 103)
7.2.1

Beliggenhed, størrelse og anvendelse.

Nordskoven ligger øst for Silkeborg og strækker sig til Resenbro og Sejs. Skovens beliggenhed fremgår
af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Bøg
Løvtræ ÷bøg
Rødgran og sitkagran
Skovfyr
Douglas, lærk og alm. ædelgran
Nobilis og nordmannsgran
Andet nåletræ (grandis, omorika etc.)
Sø (primært Silkeborg Langsø)
Vandløb (Remstrup Å/Gudenåen)
Hede, mose og eng
Andet (brandlinier, veje, slette,UKU etc)
I alt (ha)

Nordskoven
114,4
77,7
263,0
264,2
66,2
14,3
31,7
44,6
6,9
17,6
51,0
951,6

Skovens anvendelse og udstrækning ses desuden af skovkortet i kortbilag 7.2.1.
7.2.2

Driftsformål.

Skoven drives ved flersidig skovdrift, d.v.s. skoven dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre
træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til
friluftslivet. På de høje dele af Nordskoven og på skrænterne udnyttes de gode dyrkningsmuligheder til
produktion af kvalitetstræ. I området langs Remstrup Å og Silkeborg Langsø vægtes hensynet til friluftslivet og de landskabelige værdier højt. På de sandede jorder i Hårup Sande især omkring Schoubys
Sø tillægges friluftslivet særlig vægt. I bakkerne i den østlige del af Hårup Sande prioriteres de biologiske interesser højt. De arealer som er omfattet af Naturskovsstrategien drives efter strategiens foreskrifter.
Særligt om skovdriften gælder, at Nordskoven drives med en blanding af løv og nåletræer, med vægt på
produktion af kvalitetstræ. En stor del af skoven, især løvskovsarealerne og arealerne med skovfyr,
douglas og lærk er umiddelbart egnet til naturnær skovdrift (se afsnit 6.2). Disse muligheder udnyttes i
størst muligt omfang. Arealet med løvskov og ”robuste” nåletræarter ønskes forøget i denne planperiode på bekostning af især arealet med rødgran og sitkagran. Skovfyr er en meget dominerende og markant træart i Nordskoven især i den nordlige del. Den rolle skal fastholdes og øges, da skovfyr har stor
naturmæssig, landskabelig, rekreativ og skovdyrkningsmæssig værdi.
I dele af Nordskoven er det muligt at dyrke især douglasgran men også andre nåletræarter til meget stor
størrelse. Denne mulighed udnyttes. Forekomsten af et betydeligt indslag af store douglasgraner er karakteristisk for Silkeborg skovene og er af stor landskabelig, rekreativ og skovøkonomisk værdi.
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Silkeborg Statsskovdistrikt er udpeget til et af Statsskovbrugets pyntegrøntdistrikter jf. afsnit 6.4. Derfor vil arealet med nobilis og nordmannsgran skulle stige i planperioden, herunder også i Nordskoven,
hvor der findes arealer, der er glimrende til dyrkning af især nobilisklippegrønt.
7.2.3

Internationale naturbeskyttelsesområder.

I et bælte langs Remstrup Å, over Dronningestolen, Ulvehoved til Vadsti Dal og gennem Hårup Sande
til Gudenåen er arealerne udpeget som del af EF- habitatområde 181. De udpegede EF-habitatområdearealer i Nordskoven er sammenfaldende med de arealer i Nordskoven, der er udlagt til særlige naturskovstyper i medfør af Naturskovsstrategien.

EF-habitatområde i Nordskoven (det mørkegrøn-skraverede).
EF-habitatområde 181 er udpeget på baggrund af forekomsten af følgende naturtyper:
 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende
 Bøgeskov på morbund med kristtorn
 Bøgeskov på muldbund
 Skovbevoksede tørvemoser
 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
Området er desuden udpeget på baggrund af forekomsten af følgende arter: Stor Vandsalamander og
Odder.
Bevaringsstatus for disse biotoper og arter må ikke forringes i de udpegede områder.
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7.2.4

Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.

Størstedelen af Nordskoven er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse”. Dog er størstedelen af Hårup Sande ikke medtaget (? Bør ændres ved næste regionplanrevivision). Nordskoven er
også ”Jordbrugsområde – Skov”.
Stort set hele Nordskoven er udpeget til ”Indsatsområde for grundvand” og den sydlige del er endvidere karakteriseret som ”Nitratfølsomt vandinvindingsområde”.
I forbindelse med den påtænkte motorvej mellem Herning og Århus er i regionplanen angivet en mulig
fremtidig motorvejsstrækning gennem den østlige del af Nordskoven, primært Hårup Sande. Fastlæggelsen af motorvejens eventuelle forløb omkring Silkeborg er dog langt fra besluttet på nuværende tidspunkt. Et forløb nord om Silkeborg og Resenbro overvejes også.
7.2.5

Landskabsdannelse og jordbundsforhold.

Gudenå-tunneldalen slår et skarpt knæk ved Silkeborg fra at løbe mod nordvest til at løbe mod øst.
Nordskoven ligger lige i dette knæk. I Nordskovens centrale del rager morænelandskabet ud fra sydøst
som en tange i dalsystemet. Skrænter og falske bakker markerer overgangen mellem tunneldalens flanke og morænelandskabet. Landskabet i tunneldalens bund er fladt, medens overgangen til morænelandskabets mere kuperede terræn præges af stejle skrænter. Ovenfor skrænterne bliver terrænet til en let
kuperet moræneflade. Indlandsklitter bryder smeltevandsslettens flade i den nordlige del af skoven i det
område der kaldes Hårup Sande.
Nordskoven er ikke fuldstændig jordbundskortlagt. Udfra det foreliggende materiale kan dog siges følgende. Jordarten under skovens nordlige del, d.v.s. Hårup Sande, domineres helt af smeltevandssand,
der er aflejret uden for en isrand, og derfor ligger i uforstyrret lejring. Herpå findes områder med flyvesand. Skrænterne og de falske bakker op mod morænefladen domineres af smeltevandssand, hvis lejring
er forstyrret af isoverskridelse. Under det let kuperede terræn ovenfor skrænterne findes morænesand.
Af ovenstående jordartsfordeling kan stedets geologiske historie udredes: Indlandsisen skrider frem
mod Hovedstilstandslinien mod vest. Foran isen aflejres smeltevandssand. Isen overskrider derefter sine
egne smeltevandsaflejringer og aflejrer et lag af morænesand ovenpå. Gudenådalen skærer sig ned i
denne lagserie sandsynligvis både under isens fremmarch og efter at isranden er smeltet tilbage til et
sted øst for Nordskov. Under tilbagesmeltningen aflejres smeltevandssand i bunden af dalen. Dette sand
overskrides ikke af is igen, men dele omlejres af vinden efter istiden, hvorved indlandsklitterne i Hårup
Sande dannes. Erosion i dalsiderne efter istiden blotter det ældste smeltevandssand og der dannes falske
bakker.
Der er så vidt vides ikke lavet jordbundskortlægning eller lokalitetskortlægning i skoven bortset fra en
række jordbundsprofiler i Hårup Sande omkring Schoubyes Sø i forbindelse med nogle plantningsforsøg der. I driftsplanen af 1965 er dog anført om Nordskoven: ”Jordbundens tilstand er tarvelig, såvel
på en stor del af skrænterne som på de lavere terræner, med tykt morlag, udpræget blysand og løsere til
fastere rødjord, på de lavere dele endog større partier med fast humusahl. I den nordøstlige del af skoven – Silkeborg Hede – er overlaget enten afføget, så at ahlen eller undergrunden ligger blottet eller
den oprindelige overgrund er dækket af flyvesand. På højdeplateauet samt på enkelte partier af skrænterne, navnlig af de nordlige, træffes derimod ovenpå det lagdelte sand og grus med mange sten, hvoraf
højderyggen er opbygget, et dække af sand med svagere til stærkere indblanding af ler, eller, hvor dette
mangler af mere næringstrig sammensætning end ellers i Nordskoven. Jordbundsdækket er i hovedsagen mor, dog ofte i opløsning, kun holmevis findes muld. Overgrunden er skør til meget skør, ofte med
blysand og svagere rødjord.
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7.2.6

Foryngelser i den kommende periode.

De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 2-7 i bilag 7.1 som er den planlagte foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Desuden kan foryngelsesarealerne ses
af foryngelseskortet i kortbilag 7.2.2.
Der er planlagt foryngelse af 80,2 ha. Disse arealers nuværende anvendelse og deres kommende, fremgår af nedenstående tabel.

Bøg
Eg
Birk og andet løvtræ
Rødgran og sitkagran
Douglas
Skovfyr
Lærk
Nobilis og nordmannsgran
Andet nåletræ (omorika, contorta o.a.)
Hede
Afdrifter og ubevoksede arealer (SLE)
I alt (ha)

Nuværende anvendelse
0,0
0,0
2,0
39,6
4,1
13,7
3,8
4,7
9,4
0
2,9
80,2

Anvendelse i år 2015
9,3
2,0
7,1
1,7
16,4
27,1
0,0
15,7
0,0
0,9
0,0
80,2

Ovenstående viser planlagte arealbevægelser på hovedtræartsniveau. Som det fremgår af bilag 7.1. (og
afsnit 6.2.) så vil der dog blive benyttet indblandingstræarter, og forekommer der selvforyngelse af andre træarter end den planlagte hovedtræart vil denne selvforyngelse også blive benyttet. Endvidere
planlægges der også efterladt overstandere, hvor dette er muligt, d.v.s. hvor der findes skovfyr, douglas,
bøg, eg, lærk og andre stormfaste træarter. Dette betyder, at ovennævnte talangivelser ikke skal betragtes som absolutte tal. Eksempelvis vil der på de arealer som forynges med douglas ved plantning ofte
blive indplantet over 50 % rødgran eller sitkagran, og arealer der forynges med birk ved selvforyngelse
vil ofte få et betydeligt indslag af flere forskellige træarter.
Endvidere skal der tages forbehold for, at en del af foryngelserne skal ske med afviklingstider der
strækker sig længere end den kommende planperiode. D.v.s. at selvom foryngelserne påbegyndes i denne planperiode vil en stor del af vedmassen stadig stå på arealet i 2015.
Af ovenstående skema fremgår, at arealet med rødgran og sitkagran falder drastisk i perioden (dog vil
der som nævnt blive brugt en del rødgran og sitkagran som indblanding i især douglaskulturer) ligesom
arealet med ”andet nåletræ” falder drastisk. I stedet vil arealet med især bøg, douglas, skovfyr og nobilis
stige.
Særlige bemærkninger til foryngelsesplanen:
• Skovfyr-bevoksningerne, der planlægges forynget i perioden, forynges ved selvforyngelse og med
efterladelse af et betydeligt antal overstandere. Tilsvarende gælder douglasbevoksningerne.
• En del af de planlagte foryngelser sker på arealer der er udpeget til særlige naturskovtyper. Foryngelserne sker her i overensstemmelse med retningslinierne for disses drift. Det drejer sig helt overvejende om nåletræsarealer der forynges med løvtræ. Det er især arealer langs Silkeborg Langsø,
Remstrup Å og ved Dronningestolen.
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• Arealet med nobilis og nordmannsgran stiger i perioden fra 14,3 ha til 25,3 ha. 25,3 ha svarer til ca.
3 % af det skovbevoksede areal i Nordskoven. Jf. afsnit 6.4. vil det primært være nobilis der bliver
plantet, og bevoksningerne skal bruges til produktion af klippegrønt.
• Lige nord for Schoubyes Sø afdrives et mindre areal (0,9 ha) med bjergfyr og plejes med henblik på
etablering af hedevegetation.
• Lærkebevoksningerne der forynges, skal primært forynges med bøg ved underplantning. En betydelig del af lærkene beholdes som overstandere.
7.2.7

Naturregistreringen.

I Nordskoven er registreret 79,3 ha med § 3-beskyttede naturområder fordelt på 44,6 ha sø (hvoraf Silkeborg Langsø udgør 39,6 ha), 13,2 ha mose (hvoraf ca. halvdelen er skovbevokset), 8,1 ha hede, 6,9 ha
vandløb (Remstrup Å) og 1,9 ha eng. Der er udlagt 281,1 ha til særlige naturskovstyper under Naturskovsstrategien. Når der tages forbehold for, at ca. 14 ha både er §3-område og udlagt til særlig naturskovstype bliver det samlede areal med særligt beskyttet natur på ca. 342 ha, svarende til ca. 36 % af
skovens areal. Desuden findes ca. 3,5 km målsat vandløb.
§3-beskyttede naturarealer og arealer udpeget til særlige naturskovstyper er vist på kortbilag 7.2.3.
Af særlige naturplejetiltag der planlægges i den kommende planperiode er:
• Udvidelse af hedearealet omkring Schoubyes Sø ved afdrift af hedearealet i litra 103b.
Til ovenstående skal lægges de store områder udpeget til særlige naturskovstyper i Nordskoven som
ved passende drift, eller mangel på drift, i løbet af planperioden – forhåbentlig – vil blive af større naturmæssig interesse end i dag. Det gælder bl.a. mange arealer langs Silkeborg Langsø og Remstrup Å.
Nedenfor omtales kort de naturmæssigt mest interessante arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse incl. bl.a. floralister og beskrivelse af de øvrige naturarealer i
Nordskoven kan ses i bilag 7.2. som er naturregistreringsbilaget for skovpart 1. Bl.a. skal bemærkes, at
Silkeborg Langsøs og Remstrup Ås naturindhold omtales i bilag 7.2. men ikke her.
Af særligt sjældne arter i Nordskoven som ikke nævnes nedenfor skal her kort nævnes:
• Fra de gamle skovfyrbevoksninger i Hårup Sande kendes bl.a. den meget sjældne bladhveps Caenolyda reticulata, som her er fundet for første gang i Danmark i 1968 og i øvrigt kun kendes fra én
anden lokalitet i landet. Desuden kendes svampene Elfenbensmælkehat (Lactarius musteus, rødlistet som truet (E)) og Fyrrerørhat (Leccinum vulpinum, rødlistet som sårbar (V)) samt to arter af
skæglav (Usnea hirta og Usnea subfloridana).
• Langs jernbanen i skovens sydvestside findes den meget sjældne natsværmer Brachionycha nubeculosa - rødlistet som truet (E). Den er knyttet til gamle, fritstående birk langs banen. På baneskråningen findes desuden Markfirben. Det er vigtigt at de solbeskinnede baneskrænter bevares som
lysåbne.
• Under ædelgran i afd. 126: findes Lakskørhat (Russula rhodopoda, rødlistet som sårbar (V)) og den
sjældne og meget giftige Spidspuklet Giftslørhat (Cortinarius speciosissimus) som er under udbredelse herhjemme.
• Fra Nordskoven iøvrigt kendes Nøddekrigen, som har været anset som uddød som ynglefugl herhjemme og derfor er rødlistet som sådan (Ex), hvilket burde ændres til truet eller sjælden, da der
foreligger sikre ynglefund i de senere år bl.a. fra Nordskoven.
• Fra skoven kendes desuden snudebillen Brachyderes incanus - rødlistet som sårbar (V) - og af
planter Skov-Hullæbe (fredet), Femradet Ulvefod og Lungelav (Lobaria pulmonaria, rødlistet som
sårbar (V)).
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Lillesø (Afd. 61 og 62).
Naturlig, uforurenet sø på 1,5 ha omgivet af hængesæk med bl.a. kæruld og tørvemos. Søen er uden
egentlige tilløb og har et lille grøfteafløb til Silkeborg Langsø ved særlig høj vandstand. Mosen har ved
søens nordside været tæt afgrøftet, men disse grøfter er uden betydning i dag. Lillesø er naturligt næringsfattig, svagt sur og noget brunvandet. Den har en gennemsnitsdybde på 2,6 meter og en maksimaldybde på 6,0 meter. Sommersigtedybden er 1,8 meter.
Lillesøs naturværdi er især knyttet til hængesækken på nord- og østsiden, hvor der er fattigkærsvegetation, men den er desuden værdifuldt opholdssted for snog og hugorm og ynglested for padder. Søen benyttes meget til undervisning.
I planperioden ryddes opvækst langs søens nordside.
Schoubyes Sø (afd. 103) (SØ - 3.10 ha, HED - 2.20 ha),
En sø med 3 øer og en bræmme af hede omkring. Søen er kunstig. Den er etableret ved opgravning af
sand til vejanlæg i 1959. Se senere. Søen, som er uden til- og afløb, er klarvandet og næringsfattig.
Vandstanden svinger ret kraftigt; således er der spiret lyng på søbunden i de tørre somre midt i 90’erne.
Søen er meget besøgt og anvendes i varme somre intensivt til badning. De sandede bredder er derfor
stærkt slidprægede, hvilket også gælder den smalle ”hedebræmme” omkring søen. Bræmmen rummer
en åben bestand af skovfyr og bunden er enten lyng eller nøgent sand som følge af publikums slid. I søen er en meget sjælden gulalge Chryschromulina parva fundet for første gang i Danmark i 1971. Søen
har en gennemsnitsdybde på ca. 0,8 meter med en maksimaldybde på 2,1 meter. Søen har tilsyneladende siden sin opståen stabiliseret sig i en klarvandet tilstand med udbredt undervandsvegetation. Årsagen
hertil er utvivlsomt den meget næringsfattige jordbund og den beskyttede beliggenhed i skov. Naturværdien knytter sig frøst og fremmest til søens meget næringsfattige status. Det er faktisk en sø af typen
”lobelie-sø”, men da den er kunstig og ret ny findes de typiske arter ikke - endnu.
I den kommende planperiode foreslås hedearealet udvidet omkring søen ved afdrift af bjergfyrene i litra
103b.
Hedearealer i (eller rettere resterne af) Hårup Sande (afd. 105 og 108).
Et samlet hedeareal på 4,6 ha. Tør, lyngdomineret hede på ekstrem mager, afføget sandbund, som udgør
den sidste åbne rest af Hårup Sande. Mellem lyngen findes åbne pletter med mos og lav, heriblandt et
meget stort antal hede-tilknyttede laver, hvoraf mange er sjældne. Der er ryddet en del skovfyr især i
kanterne af heden i begyndelsen af 1990’erne og der er p.t. kun lidt træopvækst. Det meste af de omgivende skovfyrbevoksninger er udlagt til urørt naturskov. Naturværdien knytter sig især til den åbne,
ekstremt magre lavhede.
Plejen i den kommende periode er fjernelse af al træopvækst tidligst muligt
Sokær (afd. 1132).
Lille kunstig skovsø på 0,1 ha i højtliggende terræn skygget af gamle bøge. Oprenset i midten af 1990erne. Sokær er sandsynligvis etableret omkring 1912 (den er vist på skovkort fra 1920 men ikke på
skovkort fra 1905). Søen er meget isoleret og med et ekstremt lavt indhold af iod (Gudenådalen er tidligere kendt som et område med iodmangel). Faunaen i søen er begrænset på grund af den isolerede beliggenhed. Her forekommer kun dyr som kan sprede sig over land, medens grupper som snegle, igler og
fladorme helt mangler.
Bestanden af Lille Vandsalamander i Sokær er speciel ved, at en meget stor del af yngelen overvintrer
som larver og først forvandle sig den anden sommer. Dette er muligvis forårsaget af iodmangel. Butsnudet frø har gentagne gange forsøgt at kolonisere dammen uden held; øjensynlig kan haletudserne ikke forvandles til frøer. Søens værdi knytter sig til de meget specielle økologiske og faunamæssige forhold.
I den kommende periode holdes bredzonen fri for opvækst.
Vadstidal (afd. 453 og 454).
Meget varieret, smalt mose- (i nord) og engdrag i bunden af en markant dalgang sammen med arealer
der er udlagt til urørt skov og græsningsskov. Hvor dalbunden hæver sig op mod landevejen i syd findes
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et lille overdrevsparti. Vadstidal ligger i et område som er ryddet for nåletræer og udlagt til hhv. urørt
skov (afd. 453) og græsningsskov (afd. 454). Engen og overdrevet afgræsses af kreaturer sammen med
de nyryddede lysninger på de omgivende bakkesider. Dalbunden gennemstrømmes af en lille bæk med
godt fald og er mange steder præget af væld. Bækken udspringer af drænvand fra marker syd for hovedvejen og vandet er derfor næringsrigt, hvilket giver sig udslag i store nældebevoksninger langs bækken. Lidt udenfor dalen forsvinder bækken igen i jorden. I mosen i 453d findes en lille tørvegravssø,
hvor der yngler en god bestand af butsnudet frø.
Områdets naturværdi knytter sig mest til den artsrige urteflora, der afspejler de topografiske og jordbundsmæssige forskelle.
Plejen i planperioden vil være forsat græsning af eng og overdrev, som indgår i en helhed med den omgivende græsningsskov. Mosedelen lades fortsat urørt ligesom arealerne udlagt til urørt skov.
Sluttelig skal bemærkes, at den meget særegne skovtype i den nordlige del af Nordskoven (Hårup Sande) med store arealer, hvor der står skovfyr og en flora domineret af bl.a. blåbær og andre dværgbuske
vil blive søgt bevaret og udvidet i den kommende planperiode. Det er en af de få store skovfyrdominerede skove i Danmark, og dette meget ”svenske” skovbillede er derfor både af biologiske og
landskabelige årsager særdeles bevaringsværdigt. En del af skovfyr-skoven er dog udlagt til urørt skov,
og det skal blive spændende at se, hvordan det vil udvikle sig. Skovfyr er jo en pionértræart.

Foto af skovfyr i Nordskoven.
7.2.8

Naturskov.

En betydelig del af løvtræbevoksningerne i Nordskoven er sandsynligvis efterkommere af de “oprindelige” træer på arealet, d.v.s. naturskov ifølge Naturskovsstrategiens definition (se afsnit 6.3). En gennemgang af distriktets kulturbøger har vist, at litraerne 66a, 79a, 88d, 92a, 92c, 1073a, 127a, 1132a,
2132ac, 120a, 451b, 452a, 454d og 109d givetvis er naturskov, mens de øvrige løvtræbevoksninger
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(undtagen birkekrat o.lign.) sandsynligvis består i større eller mindre grad af plantede træer, hvis oprindelse oftest er ukendt.
I forbindelse med Naturskovsstrategien i 1994 blev der udlagt 281,1 ha til særlige naturskovstyper i
Nordskoven. Arealerne der er udlagt til særlige naturskovstyper i Nordskoven fremgår af kortbilag
7.2.3. Som nævnt under punkt 7.2.3. svarer udpegningen til de områder der er udpeget til EFhabitatområde. De fordeler sig til de forskellige naturskovstyper således:
Urørt skov senest år 2000

Urørt skov efter år 2000
(oftest senest år 2040)
Plukhugst senest år 2000

Plukhugst efter år 2000
(oftest senest år 2040)
Græsningsskov

Træarter
Bøg
Eg
Birk og el
Bjergfyr, rødgran og lærk
Skovfyr
Slette, UKU og mose
Eg
Rødgran og sitkagran
Skovfyr og lærk
Bøg og eg
Andet løvtræ
Rødgran, omorika og contorta
Skovfyr og lærk
Mose og PUB
Birk
Rødgran, sitkagran og UKU
Nobilis og grandis
Douglas og lærk
Bøg, eg og rødeg
Skovfyr
Slette og eng

I alt

Ha
32,5
11,1
3,2
5,8
42,9
5,9
0,7
2,2
5,2
53,3
7,4
6,7
36,9
7,0
0,6
28,7
2,2
17,3
6,4
0,7
4,4

Ha ialt
101,4

8,1
111,3

48,8

11,5
281,1

281,1 ha svarer til 29,5 % af Nordskovens skovbevoksede areal. Disse arealer drives i overensstemmelse med de overordnede driftsprincipper som er forklaret i bilag 6.1. side 13-15. Herudover er der dog i
forbindelse med udpegningen af disse arealer i 1994-95 blevet fastsat nogle mere konkrete retningslinier:
•
•
•
•
•

•

Løvskov, som skal overgå til urørt skov, drives med plukhugst indtil det tidspunkt, hvor de skal være urørt.
Granbevoksninger som skal overgå til urørt skov, konverteres så vidt muligt til løv-/blandskov uden
brug af renafdrift, hvis de støder op til registreret gammel naturskov. I øvrigt foretages renafdrift,
og det er den derpå kommende naturlige opvækst der videreføres som urørt naturskov.
Grankulturer som skal overgå til urørt skov, konverteres til løvskov ved (så vidt muligt) at hugge
graner væk til fordel for naturlig opvækst af løvtræer – d.v.s. ved omvendt skrubhugst.
I de områder der er udlagt til plukhugst må nåletræer, f.eks. douglasgran indplantes som efterbedring i begrænset omfang
Granbevoksninger, der er udlagt til plukhugst år 2040, må afdrives og arealet må (evt. under hegn)
tilplantes eller tilgro med træarter, som egner sig til plukhugstdrift. Ved plantning undgås rækker og
systematiske blandinger. Der bruges ca. 1-2000 planter af lokal eg og skovfyr til at etablere en pionerskov, hvori birk, bøg m.v. kan indfinde sig ved selvsåning. Vintereg prioriteres meget højt.
I plukhugstområderne begrænses kørsel med tungt maskinel mest muligt, for at forhindre ødelæggelse af jordbund.
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•
•
•
•
•

•

Vådbundsarealer i områder udlagt til plukhugst kan genoprettes til åbne træfrie moser.
Der kan frihugges udsigtskiler langs søer og ved markante udsigtspunkter uanset arealet er udpeget
til særlig naturskovstype.
I urørt skov kan opvækst af gran ryddes som plejeforanstaltning.
Skovfyr sidestilles med løvtræer.
Overstanderne af gammel bøg fra slutningen af 1700-tallet i afd. 1073, 127, 1132 og 2132 hugges
svagt eller ikke indtil videre. Denne forskrift fastholdes. Der tilstræbes kun skovet træer der kan
forventes at være af mindst B-kævle kvalitet, bortset fra hugst med henblik på at skabe større variation i den ellers meget ensartede og massive bøgeselvforyngelse der er undervejs i området. En sådan ”lysbrønd-hugst”, hvor en del af foryngelsen gives meget lys og andre dele fastholdes i kraftig
skygge, skal foretages. Toppe og kævler af ringe kvalitet, der skoves i forbindelse med ”lysbrøndhugst”, efterlades i vid udstrækning til henrådning på skovbunden.
I afd. 109 skal granopvækst i den gamle bøge-naturskov (der er udlagt til urørt skov) ryddes og i resten af afdelingen (som er udlagt til plukhugst) skal rødgran-og douglasbevoksningerne fra ca. 1970
hugges kraftigt med henblik på, at selvsåede asp, birk, bøg og skovfyr overtager arealet.

Mange af arealerne udpeget til særlige naturskovstyper i Nordskoven vil sandsynligvis blive af væsentlig biologisk værdi og muligvis også af en vis landskabelig og rekreativ værdi. I første omgang bliver
det nok arealerne langs Remstrup Å og Silkeborg Langsø, det store areal med skovfyr i den centrale del
af Hårup Sande, græsningskovarealet i Vadstidalen og de spredte bevoksninger af gammel bøg der er
udlagt til urørt skov eller ekstensiv plukhugst (afd. 1073, 127, 1132 og 2132), der vil blive af størst
biologisk og rekreativ værdi. Skovgæsterne skal dog nok vænne sig til det mere ”rodede” skovbillede.
Distriktet har derfor informeret meget om udpegningen. F.eks. er der en informationspavillon herom i
litra 2089a.
På længere sigt vil de andre arealer som er udpeget til særlige naturskovstyper sammen med ovennævnte arealer danne et naturskovs-bælte gennem Nordskoven fra Silkeborg Langsø til Remstrup Å
som det kan ses af kortbilag 7.2.3. Denne sammenhæng er naturligvis planlagt. På en del af disse arealer
står der nåletræer i dag, og flere steder er disse nåletræers selvforyngelsespotentiale meget betydeligt
f.eks. i afd. 119. Jf. afsnit 6.3. bør det i forbindelse med den kommende revision af Naturskovsstrategien overvejes at ændre på udpegningen af nogle af disse arealer, og evt. ”bytte” med andre arealer.
I forbindelse med revisionen af Naturskovsstrategien bør det endvidere overvejes at udlægge en større
del af den nordøstlige del af Nordskoven til græsningsskov udover Vadstidalen (afd. 454). Det kunne
være en mulighed at gøre hele Hårup Skov, d.v.s. afd. 451, 452, 453 og 454, til græsningskov.En del af
dette areal er gammel bøg som i dag er udlagt til urørt skov, men der er undersøgelser der peger på, at
den største biodiversitet opstår i skove der i gennem længere tid er ekstensivt græsset og kun næsten
urørte. I den nordligste del af afd. 451 Grøndal er der et betydeligt antal enebær, og skoven er stadig
temmelig lysåben, hvilket er et meget tydeligt tegn på at der sandsynligvis har været græsset indtil for
relativt få årtier siden.
7.2.9

Fortidsminder og kulturhistorie i øvrigt.

Bortset fra jord- og stendiger er alle kendte fredede fortidsminder angivet i bilag 7.3. Der er 9 gravhøje
og 1 langhøj i Nordskoven. Langhøjen og 3 af gravhøjene findes i afdeling 91.
Alle fredede fortidsminder er vist med signatur, ”RUI” eller som benævnt genstand på kortene.
Af nyere kulturhistoriske spor som ikke er fortidsminder eller stadig i brug kan nævnes det gamle jernbanespor i den nordlige del af skoven som nu er cykelsti. Selve banen ejes dog ikke af Skov- og Natur
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styrelsen men af DSB. Det var den gamle Langåbane. Den blev åbnet i 1908 og nedlagt i 1970’erne. Nu
er der cykelsti til Fårvang (etableret i 2001).
Schoubyes Sø er også et markant kulturhistorisk minde. Schoubyes Sø er en kunstig sø udgravet omkring 1960, hvor man skulle bruge fyldjord til konstruktion af vejdæmningerne ved viadukten over
Langåbanen og broen over Gudenåen. Den daværende skovrider Schoubye udnyttede muligheden til at
få gravet denne sø som har været af stor rekreativ værdi siden bl.a. som badesø.
Sandflugtshistorien i Hårup Sande, og arbejdet gennem 1700-tallet og 1800-tallet med at dæmpe den, er
en væsentlig del af Nordskovens kulturhistorie. Det var et stort arbejde, hvilket bl.a. kan forstås fra nedenstående citat fra J.C.Schythes bog ”Skanderborg Amt” fra 1843:
”Endnu eet Onde lider denne Egn af, nemlig Flyvesand, et Onde, hvis Virkninger ere saameget mere
fordærvelige, som de ere umulige at forudsee og vanskelige at forebygge. I Linaa Sogn, paa Silkeborg
Grund, i den østlige Ende af Nordreskoven, tæt ved Gudenaaens højre Bred, ligger en flad Strækning
paa omtrent 145 Tdr. Land, hvis næsten nøgne Sand er saa fint, at det af Vindstrømningerne kan føres
langt ud over de tilgrænsende Egne, til største Fordærv for et Jordsmon, der alt i Forvejen ikke er synderligt muldrigt.”
Sandflugtshistorien omkring Hårup Sande o.a. er grundigt fortalt i ”Hårup Sande og Schoubyes Sø” af
Hans Boe og Jan Kjærgaard Jensen, Silkeborg Biblioteks Forlag (1993), som der hermed henvises til
for yderligere information.
Nåege ved Remstrup Å var i fordums tider skovriderbolig, og har siden også været traktør- og dansested.

7.2.10 Friluftsliv.
På baggrund af optællinger i forbindelse med ”Skov og Folk” undersøgelsen i 1980 blev det estimeret,
at der var ca. 129 skovbesøgstimer pr. ha pr. år i Nordskoven. Skoven karakteriseres derfor som intensivt anvendt til friluftsliv. Skoven må betragtes som en skov med meget stor rekreativ værdi.
Der er udgivet en vandretursfolder om Nordskoven. Vandretursfolderen er vedlagt i bilag 6.3. Vandreruterne i Nordskoven vedligeholdes med ruteafmærkning og rydning/slåning.
I Nordskoven er der følgende særlige anlæg for friluftslivet:
• Skydebane (i litra 70a)
• Lejrpladsen “Korsdalshus” (i litra 2073a). Her lå indtil 1991 Korsdalshus som da blev nedrevet.
• Anløbsbroer m.m. i samarbejde med Silkeborg Sejlklub (i litra 2141a)
• Opholdsareal, kanolejrplads og kiosk ved “De små Fisk” (i litra 3144a)
• To arealer udlagt til hundeskov (afd. 60 og litra 1094d, i alt 4,5 ha)
• En informationspavillon (i litra 2089a)
• En badesø (Schoubyes Sø i litra 103d)
Afd. 60 og litra 1094d på i alt 4,5 ha er udlagt til hundeskov. Det vil sige arealer, hvor færdsel med løsgående hunde er tilladt. Hundene skal dog forsat være under ejerens kontrol jf. Hundelovens regler.
Hertil kommer 7 p-pladser, 5 bord/bænke sæt og ca. 10 bænke. Der er desuden ca. 15 km skovveje
(grusveje), ca. 10 km trampestier og ca. ½ km asfalteret cykelsti som dog ikke er ejet af Skov- og Naturstyrelsen men DSB (Langåbanen),
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Foto af lejrpladsen ”Korsdalshus” i afd. 2073.

Der er ikke umiddelbart planer om at udvide antallet af publikumsfaciliteter, men dette er i vidt omfang
noget der afgøres lokalt på distriktet bl.a. i samråd med brugerrådet.
Det skal bemærkes at Skov- og Naturstyrelsens del af Remstrup Å er en af de mest benyttede dele af
Gudenåen. Her sejler bl.a. Hjejlen dagligt i sommerhalvåret, samt et utal af kanoer, sejlbåde, kajakker
og andre både hver dag.

7.2.11 Frøavlsbevoksninger o.lign.
I Nordskoven findes følgende forstlige forsøgs- samt frøavlsbevoksninger.
Litra
56abc

Træart
SKF (1920)
FBF (1920)
ØSF (1920)
70b
SKF (1942)
77a
NGR (1983)
106a SKF (1955)
114b
COF (1962
122a SGR (1953)
123ab DGR (1948)
131a SKF (1926)
134a
EG(1923)
2135b RGR (1977)

Formål
FSL. Proveniensforsøg. Anlagt 1916

FSL. Hugstforsøg. Anlagt 1968.
Planteavlsstationen. Frøplantage. FP 259
FSL. Proveniensforsøg. Anlagt 1950
FSL. Proveniensforsøg. Anlagt 1960
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F490
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F736
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F373
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F735
Landbohøjskolens Arboret. Forsøg med stiklinge kloner fra Hedeselskabets
frøplantage med rødgran af rumænsk oprindelse. Kun i et hjørne af bevoksningen.
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7.2.12 Bygninger.
I Nordskoven findes følgende bygninger.
Litra
51k
52a
70a
1089a
95a
2141a
3144a
2457a

Navn
Ivershave
Nåege
Hvidehus

Nyløkke

Anvendelse
Butik mm
Skovløberbolig
Skydebanehus
Lejebolig, medarbejder
Skovløberbolig
Klubhus
Kiosk og toilet
Skovløberbolig

Bemærkninger
Udlejet til Sø Camping
Opført 1937
Udlejet til Skyttekredsen
Forstfuldmægtig-bolig. Opført 1902
Opført 1861
Udlejet til Silkeborg Sejlklub
Udlejet til Silkeborg Kommune
Opført 1825
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7.3 Bjørnholt (skovnr. 104)
7.3.1

Beliggenhed, størrelse og anvendelse.

Bjørnholt er beliggende kun ca. 1 km øst for Nordskoven mellem Sejs og Hårup på begge sider af Borgedalsvej. Mellem Nordskoven og Bjørnholt ligger de fredede lyngbakker Sindbjerg og Stoubjerg. Skovens beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Bjørnholt
9,9
0,3
15,5
9,4
19,8
9,8
1,7
66,4

Bøg og eg
Birk
Rødgran og sitkagran
Douglas, skovfyr og lærk
Overdrev, hede og slette
Ager
Andet (hus, vej og PUB)
I alt (ha)

Skovens anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.3.1.
7.3.2

Driftsformål.

Ejendommen skal tjene en flerhed af formål. De skovbevoksede arealer dyrkes efter de flersidige principper, og de ikke-træbevoksede arealer langs Borgedalsvej samt overdrevet i afd. 608 holdes fortsat
åbne og græsses af landskabelige og biologiske grunde. Arealet udpeget til stævningsskov i afd. 604
drives efter Naturskovsstrategiens foreskrifter.
Bjørnholt blev overtaget af Silkeborg Statsskovdistrikt fra det daværende Fredningsplanudvalg i 1976.
De oprindelige intentioner med erhvervelsen har været at bevare det landskabsæstetiske flotte område.
Denne målsætning fastholdes. Konkret betyder det, at der skal etableres smukke og stabile skovbryn af
især løvtræer, hvor disse ikke allerede findes. Herudover skal det produktive potentiale udnyttes ved
anvendelse af længelevende og robuste nåletræarter som bl.a. douglasgran og skovfyr i blanding med
løvtræer. Flere arealer kan drives som plukhugst.
Ager-arealet reduceres betydeligt i perioden. Ager-arealerne ud til Borgedalsvej i afd. 602 og 603 udlægges til vedvarende græs. Det store agerareal i afd. 604 tilplantes med nobilis.
7.3.3

Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.

Ingen. Men umiddelbart vest for afd. 601 ligger de fredede lyngbakker Sindbjerg og Stoubjerg.
7.3.4

Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
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Bjørnholt er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Jordbrugsområde –
Skov”. Med undtagelse af litraerne 604bc er de åbne arealer i Bjørnholt udpeget til ”Område hvor
skovtilplantning er uønsket”.
7.3.5

Landskabsdannelse og jordbundsforhold.

Bjørnholt har samme geologiske historie som bakkesiderne i Nordskoven, som beskrevet i afsnit 7.2.5.
Bjørnholt ligger på grænsen mellem moræneflade og tunneldal og gennemskæres af den markante senglaciale erosionsdal Borgedal. Borgedalsvej løber i bunden af Borgedal.
Den sydlige del af Bjørnholt er ikke jordartskortlagt, men den nordlige del domineres af smeltevandssand, hvis lagdeling er forstyrret af isoverskridelse.
Der er så vidt vides ikke lavet jordbundskortlægning eller lokalitetskortlægning i området. Jordoverfladen er dog generelt meget sandet. På overdrevet i afd. 608 findes to højtliggende kildevæld, så det formodes at tertiære ler- eller brunkulslag strækker sig videre ind under arealerne og virker som vandstandsende lag. Der er flere grusgrave i den nordlige del af arealet, og der findes et brunkulsleje fra 1.
Verdenskrig i Borgedals østlige flanke.

7.3.6

Foryngelser i den kommende periode.

De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 8-9 i bilag 7.1 som er den planlagte foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Desuden kan foryngelsesarealerne ses
af foryngelseskortet i kortbilag 7.3.2.
Der er planlagt foryngelse af 21,7 ha. Disse arealers nuværende anvendelse og deres kommende, fremgår af nedenstående tabel.
Rødgran og sitkagran
Ager
Slette
Douglas
Skovfyr
Nobilis
Hede
Bøg, eg og andet løvtræ
I alt (ha)

Nuværende anvendelse
12,2
8,1
1,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
21,7

Anvendelse i år 2015
0,0
0,0
2,4
4,3
6,0
5,7
1,2
2,1
21,7

Ovenstående viser planlagte arealbevægelser på hovedtræartsniveau. Som det fremgår af bilag 7.1. side
7-8 (og afsnit 6.2.) så vil der dog blive benyttet indblandingstræarter, og forekommer der selvforyngelse
af andre træarter end den planlagte hovedtræart, vil denne selvforyngelse også blive benyttet. Ovenstående skal derfor ikke betragtes som absolutte tal. Der vil være flere forskellige træarter på arealerne,
men de ovenfor nævnte forventes at være de dominerende træarter på arealerne om 15 år.
Endvidere planlægges der også efterladt overstandere hvor dette er muligt, d.v.s. hvor der findes
douglas, bøg, eg, lærk og andre stormfaste træarter. Anvendelsen af overstandere og eksisterende selvforyngelser betyder, at selvom det er en forholdsvis stor andel af det bevoksede areal der forynges i
planperioden, så vil synsindtrykket være begrænset. Det bliver ikke tale om egentlige renafdrifter.
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Særlige bemærkninger til foryngelsesplanen:
• Arealet med rødgran decimeres kraftigt i perioden, hvilket er helt bevidst og i overensstemmelse
med driftsformålet.
• Ager-arealet falder ligeledes markant. Agerarealerne i afd. 602 skal fremover drives som vedvarende græs. Med tiden vil disse arealer ligesom de øvrige SLE-arealer i Bjørnholt forhåbentlig udvikle
sig til overdrev - i litra 601b dog forhåbentlig hede.
• Agerarealerne i afd. 604 tilplantes med nobilis med henblik på klippegrønt produktion. Arealerne
vil givetvis være særdeles velegnede hertil, fordi der er sandet bund, arealerne ligger højt og der er
svag hældning på terrænet, så frostfaren er begrænset. Arealet er i landskabelig henseende afskærmet af afd. 605 på størstedelen af strækningen langs Borgedalsvej. Der hvor afd. 604 går helt ud til
Borgedalsvej etableres et løvskovbryn. Se evt. afsnit 6.4.
• De små holme af gran i afd. 606, 608 og 609 sættes til foryngelse i planperioden, fordi det forventes
at de bryder sammen i perioden, og fordi de landskabeligt er uheldigt placeret.

7.3.7

Naturregistreringen.

Der er kun registret 9,0 ha §3-beskyttede naturtyper i Bjørnholt. Det drejer sig om det lille hedeareal i
det sydvestlige hjørne af afd. 601 og det store overdrevsareal i afd. 608.
§3-beskyttede naturarealer og arealet udpeget til særlige naturskovstyper er vist på kortbilag 7.3.3. Nedenfor er kort omtalt de naturmæssigt væsentligste arealer og deres pleje i den kommende planperiode.
En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilag 7.2. Bilag 7.2. er Naturregistreringsbilaget for Skovpart 1.
Se evt. også afsnit 6.7.
Overdrevet i afd. 608 er et meget fint gammelt overdrev der sandsynligvis aldrig har været gødsket. På
overdrevet er der store myretuer af engmyer. Den gullistede plante Kattefod, og den rødlistede bille
Smal Blomsterbuk kan ligeledes findes her. Smal Blomsterbuk er afhængig af dødt egetræ for at yngle,
herunder gamle hegnspæle. Ved udskiftning af hegnspæle skal de gamle pæle derfor efterlades.
De §3-beskyttede naturarealer i Bjørnholt skal naturligvis drives, så de bevares som sådanne. Endvidere
skal de – som nævnt ovenfor – søges udvidet med de eksisterende og kommende SLE-arealer, som derfor også skal drives med henblik på at udvikle sig til overdrev og hede.
Den øgede andel af løvtræ i de skovbevoksede arealer på bekostning af især rødgran, forventes på længere sigt at medvirke til at forøge biodiversiteten i Bjørnholt.
7.3.8

Naturskov.

Hvor stor en del af løvtræbevoksningerne i Bjørnholt, der er efterkommere af de “oprindelige” træer på
arealet, d.v.s. naturskov ifølge Naturskovsstrategiens definition (se afsnit 6.3), er uvist.
Der er kun udlagt et enkelt arealer til særlige naturskovstyper i Bjørnholt. Det er litra 604a på 1,4 ha og
som består primært af bøg men der er også noget eg. Bevoksningen er dateret til 1915 og er fremkommet ved stævning. Arealet er derfor udpeget til stævningsskov, og vil blive drevet i overensstemmelse
med driftsforskrifterne herfor. Konkret betyder det, at mindre arealstykker på ca. 0,2 ha vil blive stødsat
med passende mellemrum. I denne planperiode vil det givetvis blive gjort et par gange.
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7.3.9

Friluftsliv.

I Bjørnholt findes der følgende særlige anlæg for friluftslivet:
• Pistol-skydebane (i litra 605b).
• Træningsbane for gravhunde (i litra 605b).
Hertil kommer 2 p-pladser. Der er desuden ca. 2 km skovveje (grusveje), skovspor og trampestier som
kan benyttes som udgangspunkt for gående færdsel i området.
Der er ikke umiddelbart planer om at udvide antallet af publikumsfaciliteter, men dette er i vidt omfang
noget der afgøres lokalt på distriktet bl.a. i samråd med brugerrådet.
7.3.10 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.
Der er ingen kendte fortidsminder i Bjørnholt.
Af kulturhistoriske spor er der de førnævnte grusgrave og brunkulslejet.

7.3.11 Bygninger.
Der er følgende bygninger i Bjørnholt.
Litra
605b
605b
607a

Navn
Lille anlæg
Lille skur
Bjørnholt

Anvendelse
Hundetræning
Pistolskydning
Hestestald

Bemærkninger
Udlejet
Udlejet
Udlejet
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7.4 Arealer ved Skæring og Egå (skovnr. 105)
7.4.1

Beliggenhed, størrelse og anvendelse,

Arealerne er beliggende ca. 10 km nord for Århus centrum ved Skæring Strand. Der er primært tale om
bade- og opholdsarealer ved havet. Arealerne udgør samlet et areal på 9,3 ha. og er fordelt på tre delarealer. Arealernes beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Arealernes anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.4.1.
7.4.2

Driftsformål.

Strand-arealerne er nogle af distriktets mest besøgte arealer, hvilket selvfølgelig skyldes deres bynære
beliggenhed i Århus’ nordegn, men også at det er nogle meget seværdige strande.
Driftsformålet i den kommende planperiode er at bibeholde strandene som attraktive natur- og friluftsarealer med fri adgang for alle. Arealerne skal have en indretning der lever op til dette formål under
hensyntagen til deres ”bæreevne”. Antallet af parkeringspladser og toiletter og deres indretning afpasses
hertil. Etablering af evt. nye publikumsfaciliter afgøres lokalt på distriktet i samråd med de relevante
parter.
Arealerne ved Skæring og Egå blev overtaget af Silkeborg Statsskovdistrikt fra det daværende Fredningsplanudvalg i 1976. De oprindelige intentioner med erhvervelsen har været at sikre offentlighedens
adgang til stranden.
Distriktet har en aftale med Århus kommune om driften af arealerne. Denne aftale ønskes videreført i
den kommende planperiode.
7.4.3

Fredninger

En mindre del af området i afd. 501 er fredet. Fredningen er en status quo fredning, der indebærer at der
ikke må foretages ændringer af landskabet eller etableres tekniske anlæg.
7.4.4

Regionplan 2001-2013 for Århus Amt og Kommuneplan 2001.

Arealerne ved Skæring og Egå er beliggende i Århus Byzone. Kommuneplanen angiver at: ”Anvendelsen er fastlagt til offentlige rekreative formål (strandareal og offentligt tilgængeligt rekreativt områdel).
Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at drive området som offentligt rekreativt område. På kystarealerne kan der efter en samlet plan udpeges arealer til jolleoplæg.” (Den sidste sætning gælder kun for den nordligste del af arealet.)
For afd. 503 er dog anført: ”Anvendelsen er fastlagt til offentlige rekreative formål (strandareal og
lystbådehavn). Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at drive området som offentligt rekreativt område. På kystarealerne kan der efter en samlet plan udpeges arealer
til jolleoplæg.”
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7.4.5

Landdskabsdannelse og jordbundsforhold.

Der er tale om et kystlandskab. Jordbunden består helt overvejende af havaflejret sand. Skæring Bæk og
Hjortshøj Bæk har udløb i henholdsvis afd. 501 og 502.
7.4.6

Friluftsliv.

Afd. 501 og 502 er strandarealer med et meget stort publikumsbesøg.
Der er to p-pladser og en toiletbygning ved afd. 502.
Afd. 503 er ikke et egentlig strandareal, men beliggende omkring Lystbådehavnen. Der er en p-plads.

7.4.7

Naturregistreringen.

Af særligt beskyttede naturområder rummer distriktets arealer ved Skæring Strand 1,2 ha klit, 1,1 ha
strandbred og 0,2 ha § 3-beskyttet vandløb (ca. 300 m) i form af udløbene til Kalø Vig af Skæring Bæk
og Hjortshøj Bæk.
Naturarealer er vist på kortbilag 7.4.2.
Skæring Bæk, der har udløb i afd. 501, har en god bestand af ørred. Der er ligeledes en bestand af ørred
i Hjortshøj Bæk, der har udløb i afd. 502.
Se i øvrigt bilag 7.2. for yderligere information om arealernes naturindhold.
7.4.8

Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.

Der er ingen kendte fortidsminder på arealerne.
I afd. 502 er der dog registreret fund af to stenalderbopladser. Ved evt. gravearbejde skal derfor udvises
særlig påpasselighed.
7.4.9

Bygninger.

Der er følgende bygninger.
Litra
502a

Navn

Anvendelse
Toilet
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7.5 Ajstrup strand og Norsminde (skovnr. 106)
7.5.1

Beliggenhed, størrelse og anvendelse.

Arealerne er beliggende ca. 15 km syd for Århus centrum lige nord for Norsminde. Der er tale om badeog opholdsarealer langs Kattegat. Arealerne omfatter knap 29 ha, beligggende som attraktive strandarealer i fuldt udbyggede sommerhusområder og inkluderer også en campingplads og et mindre slette-areal
lige vest for campingpladsen. (Campingpladsen og slettearealet er dog i 2001 magelagt med Århus
kommune til gengæld for nogle kommunalt ejede skovrejsningsarealer ved True Skov). Arealernes beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Arealernes anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.4.1.
7.5.2

Driftsformål.

Arealerne er nogle af distriktets mest besøgte, hvilket selvfølgelig skyldes deres bynære beliggenhed i
Århus’ sydegn, men også at det er nogle meget seværdige strande.
Driftsformålet i den kommende planperiode er at bibeholde strandene som attraktive natur- og friluftsarealer med fri adgang for alle. Arealerne skal have en indretning der lever op til dette formål under
hensyntagen til deres ”bæreevne”. Antallet af parkeringspladser og toiletter og deres indretning afpasses
hertil. Etablering af evt. nye publikumsfaciliter afgøres lokalt på distriktet i samråd med de relevante
parter.
Ajstrup Strand blev overtaget af Silkeborg Statsskovdistrikt fra det daværende Fredningsplanudvalg i
1976. De oprindelige intentioner med erhvervelsen har været at sikre offentlighedens adgang til stranden.
Da Silkeborg Statsskovdistrikt overtog arealet i 1976 var der lavet aftale med Århus kommune om
driften af arealerne ved kommunens foranstaltning. Denne aftale eksisterer stadig, og driften varetages i
det daglige stadig af Århus kommune, mens distriktet varetager de ejermæssige dispositioner.
Indtil videre fortsætter den nuværende drift i medfør af den indgåede aftale med Århus kommune. Der
lægges ikke op til egentlige ændringer af driften, men der bør ryddes op omkring klubhus og stejleplads, således at området fremtræder ryddeligt og pænt. Der skal skabes ordnede forhold for folk, der
kommer for at sætte både i vandet fra arealet. Dette arbejde er påbegyndt sammen med Århus kommune.
7.5.3

Regionplan 2001-2013 for Århus Amt og Kommuneplan 2001.

Arealerne ved Ajstrup Strand og Norsminde er beliggende i Århus Byzone. Området omkring er sommerhusområde og ”Område af særlig landskabelig interesse”.
Kommuneplanen angiver, at: ”Anvendelsen er fastlagt til offentlige rekreative formål (offentligt tilgængelige strandområder). Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at
drive området som offentligt rekreativt område. På kystarealerne kan der efter en samlet plan udpeges
arealer til jolleoplæg.”
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For afd. 507 er dog anført: ”Anvendelsen er fastlagt til offentlige formål (havnefaciliteter, herunder bebyggelse som toilet, klubhus, garnhus og lignende). Der må i området kun opføres bebyggelse der er
nødvendig for områdets anvendelse til eksisterende fritids- og erhvervshavn.”
Området ved Norsminde er i regionplanen også udpeget til ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” p.g.a.
stedets betydning som ladeplads indtil slutningen af 1880’erne.
7.5.4

Landskabsdannelse og jordbundsforhold.

Der er tale om et kystlandskab. Jordbunden består helt overvejende af havaflejret sand. Den sydligste
del af arealerne støder op til Norsminde Fjord som er et smukt lille nor af stor landskabelig værdi.

7.5.5

Friluftsliv.

En stor del af området er strand med et meget stort publikumsbesøg.
Der er tre p-pladser og tre toiletbygninger. Der er også brusemulighed ved toiletbygningerne i afd. 506.
På nordsiden af Norsminde Fjord findes en mindre marina med tilhørende klubhus. Hele området er
stærkt besøgt af publikum fra Århus og de omkringliggende sommerhusområder.

7.5.6

Naturregistreringen.

Distriktets arealer ved Ajstrup Strand og Norsminde rummer ca. 15 ha strandeng og 2 ha strandbred.
Naturarealerne er vist på kortbilag 7.4.2. Der er tale om stærkt publikumsbenyttede strandarealer. Området er stærkt præget af publikumsslid og er uden egentligt naturplejebehov, bortset fra evt. rydning af
hybenrose og ”styring” af publikumssliddet ved passende skiltning.
Se i øvrigt bilag 7.2. for yderligere information om arealernes naturindhold.
7.5.7

Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.

Der er ingen kendte fortidsminder på arealerne.
Norsminde har på grund af sin fine naturhavn været et yndet bosted gennem tiderne. Inderste i fjorden
(ikke på Skov- og Naturstyrelsens arealer) er fundet rester af stenalderbopladser, og det yderste af
Norsminde Fjord - Norsminde Ladeplads - var op til 1880’erne et vigtigt udskibningssted. Området
omkring Norsminde Ladeplads derfor udpeget til ”bevaringsværdigt kulturmiljø” i regionplanen.
7.5.8

Bygninger.

Der er følgende bygninger
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Litra
506 c

Navn

eAnvendelse

Bemærkninger

To toiletter med brus

507b
507b

Klubhus
Toilet

Udlejet til jolleklub

(På campingpladsen er en række bygninger som ikke nævnes her da campingpladsen som nævnt tidligere er fragået Skov- og Naturstyrelsen for nyligt.)
7.5.9

Køb og salg.

Campingpladsen og slette-arealet i afd 504 er i 2001 magelagt med Århus kommune til gengæld for et
skovrejsningsareal ved True Skov (se afsnit 7.10).
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7.6 Areal ved Brabrand Sø (skovnr. 107)

7.6.1

Beliggenhed, størrelse og anvendelse,

Arealet er et lille græsbevokset sletteareal, som giver adgang til Brabrand Sø. Arealet er på 0,4 ha,
hvoraf 0,1 ha er sø. Arealets beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Arealets anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.4.1.
7.6.2

Driftsformål.

Arealet er et rekreativt støttepunkt meget tæt på Århus, som skal sikre befolkningens adgang til Brabrand Sø.
Arealet blev overtaget af Silkeborg Statsskovdistrikt fra det daværende Fredningsplanudvalg i 1976.
Arealet skal også fremover henligge som et græsbevokset sletteareal med enkelte træer uden egentlige
tiltag. Der må fiskes frit i søen fra arealet uden betaling.
7.6.3

Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.

Arealet er beliggende i ”Indsatsområde for grundvand”, ”Område af særlig landskabelig interesse”, ”Naturområde”, ”Område hvor skovtilplantning er uønsket” og et område af ”Særlig geologiske interesse”.
7.6.4

Landskabsdannelse og jordbundsforhold.

Arealet ligger på kanten af den tunneldal, der huser Brabrand Sø. I stenalderen var tunneldalen en fjord,
idet havniveauet da var højere.
7.6.5

Friluftsliv.

Arealet har et stort publikumsbesøg. Der gøres dog intet specielt herfor, udover at arealet bevares som
åbent græsareal med enkelte træer. Arealet passes af Århus Kommune.
Som nævnt er det tilladt for alle at fiske i Skov- og Naturstyrelsens del af Brabrand Sø fra arealet.
7.6.6

Naturregistrering og fortidsminder.

Der er ingen kendte fortidsminder og heller ikke et naturindhold der er specielt nævneværdigt. Søparcellen er naturligvis §3-beskyttet.
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7.7 Stendysse ved Ormslev (skovnr. 108)

7.7.1

Beliggenhed, størrelse og anvendelse.

Stendyssen er en markant høj på ca. 10x10 meter med et fritstående dyssekammer på toppen bestående
af fem sidesten, en gavlsten og to dæksten over kammeret. Stendyssen ligger ca. 1 km øst for Ormslev
Stationsby. Området som Skov- og Naturstyrelsen ejer omkring dyssen udgør ca. 0,1 ha. Arealets beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Arealets anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.4.1.

Foto af stendyssen ved Ormslev.

7.7.2

Driftsformål.

Beskyttelse og synliggørelse af fortidsmindet. Den store pil skal beskæres lidt.
Stendyssen blev overtaget af Silkeborg Statsskovdistrikt fra det daværende Fredningsplanudvalg i 1977.
De oprindelige intentioner med erhvervelsen har været at sikre fortidsmindets beskyttelse og synliggørelse.
Det skal opsættes en piktogramstander og evt. udarbejdes et informationsskilt om fortidsmindet. Der
kan anlægges en trampesti fra landevejen til fortidsmindet.
Skov- og Naturstyrelsen ejer faktisk arealet helt ud til landevejen, selvom nabolandmanden driver arealet mellem stendyssen og landevejen som en del af sin landbrugsjord. Skov-og Naturstyrelsen er imidlertid mere interesseret i at sikre en større beskyttelsesradius omkring fortidsmindet i form af f.eks
yderligere to-tre meter omkring dyssen, der lægges i vedvarende græs og afmærkes med pæle samt en
diskret trampesti fra landevejen til stendyssen, fremfor ejerskabet af de ca. 500 kvm. mellem dyssen og
landevejen som naboen driver som en del af sin egen landbrugsjord. Distriktet vil kontakte nabolandmanden med henblik på at indgå en skelforandringssag af denne karakter.
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7.7.3

Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.

Arealet er beliggende i ”Indsatsområde for grundvand” og ”Område af særlig landskabelig interesse”.
7.7.4

Fortidsminder.

Stendyssen er sandsynligvis fra Bondestenalderen, d.v.s. ca. 5.000 år gammel. Se i øvrigt bilag 7.3. for
yderligere information om stendyssen.
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7.8 Kollens Mølle (skovnr. 109)

7.8.1

Beliggenhed, størrelse og anvendelse.

Kollens Mølle på 2,7 ha. er beliggende i Jeksendalen ca. 16 km sydvest for Århus centrum. Ejendommen er et lille fint naturareal med skov og mose omkring en gammel møllesø. Arealets beliggenhed
fremgår af kortbilag 2.1.
Arealets anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.4.1.
7.8.2

Driftsformål.

Driften skal sikre natur- og kulturmiljøværdierne omkring møllesøen og samtidig give muligheder for
publikums brug af arealet.
Arealet blev overtaget af Silkeborg Statsskovdistrikt fra det daværende Fredningsplanudvalg i 1976. De
oprindelige intentioner med erhvervelsen har været at sikre natur- og kulturmiljøværdierne og sikre offentlighedens adgang.
Møllesøen skal oprenses i planperioden. For de øvrige arealer fortsætter driften som hidtil.
7.8.3

Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.

Kollens Mølle er omfattet af Jeksendal-fredningen, hvor Kollens Mølle dog kun udgør en lille del.
Fredningen indebærer, at der ikke må bygges eller foretages andre fysiske ændringer af landskabet.
Der skal sandsynligvis indhentes dispensation fra Fredningsnævnet til oprensning af møllesøen.
7.8.4

Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.

Kollens Mølle er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Jordbrugsområde –
Skov”.
Kollens Mølle ligger i ”Indsatsområde for grundvand” som endvidere er karakteriseret som ”Nitratfølsomt vandinvindingsområde”.
7.8.5

Landskabsdannelse og jordbundsforhold.

Kollens Mølle er beliggende i bunden af Jeksen-dalen. Der er tale om et meget smukt, primært skovklædt, ådals-område. Området er i øvrigt et morænelandskab med dødisrelief.
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7.8.6

Friluftsliv.

På arealet er en p-plads. Der er også en af amtet opsat informationstavle om hele Jeksendal-fredningen
Vandreruten Århus - Silkeborg går gennem arealet.
Kollens Mølle omtales både i Amtets folder om Jeksendalen og Amtets folder om Vandreruten Århus –
Silkeborg.
7.8.7

Naturregistreringen.

Der er 1,9 ha §3-beskyttet mose - heraf 1,4 ha bevokset med rødel – på arealet. Herudover er der 0,2 ha
sø i form af møllesøen og 0,1 ha vandløb som også er §3-beskyttet. Ellemosen har ligget urørt længe og
er meget fugtig.
§3-beskyttede naturarealer er vist på kortbilag 7.4.3. Nedenfor er kort omtalt de naturmæssigt væsentligste arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilag
7.2.
Møllesøen virker som sandfang, og giver herved gode gydebetingelser for ørred nedstrøms. Møllesøen
er dog efterhånden ved at være sandet til. Det eneste yderligere plejetiltag, der foreskrives på arealet i
planperioden er derfor oprensning af Møllesøen. Det er tilgengæld et sandsynligvis dyrt og krævende
projekt. Distriktet søger konkret projektbevilling herom, når mere konkret viden om udgiftsniveau er til
stede. Amtet kontaktes med henblik på indhentning af tilladelser og information om, hvorledes oprensningen teknisk bedst gennemføres.
Vandløbet der løber igennem arealet er af meget stor biologisk værdi. Opstrøms fra Møllesøen kaldes
vandløbet Jeksen Bæk og nedstrøms for Kollensmølle Kilde. Generelt har Jeksen Bæk et meget flot,
ureguleret forløb med godt fald og fremragende fysiske forhold. Der har dog tidligere været en spærring
ved Kollens Mølle, hvor der i 1988 er etableret fisketrappe, således at fiskene kan passere op i vandløbet. Vandkvaliteten er meget god og bækken kan betegnes som stort set uforurenet. Der er i Jeksen Bæk
fundet en række strømkrævende rentvandsarter tilhørende fladorme, slørvinger, biller, vårfluer og
snegle. Bækken har en god ørredbestand. Vandløbet løber ud i Brabrand Sø 8 km væk mod nordøst i
fugleflugtslinie. Der er isfugl og vandstær i området.
Omkring 200 meter opstrøms møllesøen kommer fra vest en kildebæk, som er helt uforurenet. Bækken
og dens kildefelt rummer en unik smådyrsfauna med arter tilhørende de samme faunagrupper som
nævnt ovenfor.
Begge vandløb er af Århus Amt målsat som A, d.v.s. særligt naturområde. Da begge vandløb har forureningsgrad I er målsætningerne opfyldt.
Se i øvrigt bilag 7.2. for yderligere information om Kollens Mølles naturindhold.
7.8.8

Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.

Broen over åen i afd. 514 er et fredet fortidsminde. Broen er en hvælvet granitstensbro. For yderligere
oplysninger om broen se bilag 7.3. Ellers er der ingen kendte fortidsminder på arealet, men af kulturhistoriske spor er der selvfølgelig møllesøen. Kollens Mølle blev nedrevet omkring 1975. Fisketrappen
blev bygget i 1988.
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7.9 Himmerig- og Bærmose Skov (skovnr. 110)
7.9.1

Beliggenhed, størrelse og anvendelse.

Bærmose- og Himmerig Skov ligger mellem byerne Trige, Søften og Grundfør ca. 10 km nordvest for
Århus centrum. Skoven er et skovrejsningsprojekt, hvor tilplantningen blev påbegyndt i starten af
1990’erne. Skovens beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Bøg
Eg
Løvtræ ÷bøg og eg (især ask)
Sitkagran (frøplantage)
Lærk
Nobilis og nordmannsgran
Mose og sø
Ager
Slette
Andet (vej, hus, krat, PUB og AAN)
I alt (ha)

Himmerig- og
Bærmose Skov
54,9
60,6
19,4
4,5
8,1
12,4
5,0
14,5
29,2
7,4
216,0

Skovens anvendelse og udstrækning ses desuden af skovkortet i kortbilag 7.9.1.
Skoven udgør p.t. 216 ha men er under stadig udbygning gennem nye arealerhvervelser. Hele indsatsområdet er på 410 ha.
7.9.2

Driftsformål.

Skoven dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre træproduktionen og varetage landskabelige,
naturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet. Skoven tjener som et friluftstilbud til de omgivende byer, som er i stærk vækst, samtidig med at skoven vil blive højproduktiv med
hovedvægt på løvtræ af høj kvalitet. Store hensyn tages samtidigt til det biologiske indhold, f.eks. genskabes de tidligere bortdrænede og rørlagte vandløb igen som åbne vandløb. Det er et selvstændigt delmål at understrege og fremhæve de landskabelige træk i området af hensyn til det rekreative oplevelsesmoment. Betydende dele af arealerne i skoven plantes ikke til men drives med vedvarende græs,
særligt omkring ovennævnte vandløb.
Skoven ligger bynært og drives med store hensyn til publikumsinteresserne. Skoven vil løbende blive
forsynet med faciliteter i takt med at behovet udvikler sig.
Selvom jordbunden ikke er optimal til dyrkning af de fleste nåletræarter, fordi den er for leret, vil der
også blive indblandet en vis andel nåletræ for at skabe variation. Lærk, thuja, ædelgran og douglasgran
er nåletræarter der må kunne forventes at opnå en rimelig stabil og længerevarende sund vækst på arealet. Der ønskes indplaceret – og er plantet - et antal frøavlsbevoksninger til produktion af kvalitetsfrø
til skovplanteproduktion efter aftale med Statsskovenes Planteavlsstationen. Endvidere skal det være
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muligt at indplacere bevoksninger af nordmannsgran og nobilis i kort omdrift til produktion af juletræer
og klippegrønt, både for at opnå en vis indtjening fra arealerne, men også for at opnå en aldersspredning
på bevoksningerne i skoven på længere sigt. En stor del af pyntegrønt arealerne vil senere blive plantet
til med træarter, hvor formålet er opbyggelse af en egentlig skov.
Bygninger der er erhvervet, eller bliver erhvervet, vil enten indgå i driften direkte eller anvendes til friluftsmæssige formål. Ellers nedrives eller sælges de, alt afhængig af deres beliggenhed.
7.9.3

Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.

Himmerig- og Bærmose Skov er beliggende i ”Skovrejsningsområde” og ”Indsatsområde for
grundvand” som endvidere er karakteriseret som ”Nitratfølsomt vandinvindingsområde”.

Foto af en af de første beplantninger. Det er ved at blive til skov.
7.9.4

Landskabsdannelse og jordbundsforhold.

Geologisk er Himmerig- og Bærmose Skov et meget interessant område. Mellem de to skovområder stort set hvor motorvejen løber nu - ligger nemlig den Østjyske Israndslinie. Se afsnit 4.2.2.
Jordbunden i Himmerig Skov (vest for motorvejen) er således dannet under den såkaldte Nordøstis som
var det gletscherfremstød, der gik frem til Hovedstilstandslinien for ca. 18.000 år siden og trak sig tilbage mod nordøst. Det er jordbunden under Bærmose Skov i princippet også, men efterfølgende for
omkring 15.000 år siden skød det sidste gletscherfremstød, nemlig den såkaldte Ungbaltiske Is ind over
Danmark fra sydøst og frem netop til og med der, hvor Bærmose Skov ligger nu.
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Både Himmerig Skov og Bærmose Skov er således morænelandskaber. Himmerig Skov er dog en relativ jævn moræneflade bortset fra nogle senglaciale erosionsdale (Rønbækken og Hjuldal), mens Bærmose Skov er et israndskompleks dog uden markante randmorænebakker. Den centrale del af Bærmose
Skov er et dødisområde. På grund af isranden der har stået, hvor motorvejen ligger nu, for ca. 15.000 år
siden er landskabsdannelsen og jordbunden her og i Bærmose Skov mere ”rodet” end i Himmerig Skov,
og der kan bl.a. findes områder med smeltevandssand og grus. Ellers er jordbunden i de to skove for det
meste mere eller mindre lerholdig. Jordbunden i Himmerig Skov har dog generelt kun et lavt til moderat
lerindhold (5-15%) og er næsten kalkfri, mens jordbunden i Bærmose Skov generelt er mere lerholdig
(15-30%) og kalkrig.
Ovenstående er en karakteristisk forskel på morænejordbunde dannet under de to gletscherfremstød.
Jorde dannet under Nordøstisen - bl.a. størstedelen af nord-Jylland - er mindre lerede og stort set kalkfrie, end jorde dannet under den Ungbaltiske is, som f.eks. hele øst-Danmark. Himmerig- og Bærmose
Skov er i den forbindelse et glimrende udgangspunkt for en fortælling om de to vigtigste isfremstød i
Danmark, og om hvorfor dyrkningsgrundlaget er forskelligt i øst-Danmark sammenlignet med nordJylland, selvom begge egne er morænelandskaber fra sidste istid.
Der er udført jordbundskortlægning i Himmerig- og Bærmose Skov. Det er sket i forbindelse med
planlægningen af tilplantningen af skovrejsningsområdet. Valg af træarter der er - og vil blive - plantet i
de enkelte litra sker primært udfra jordbundskortlægningen. Dette er fast praksis i de skovrejsningsprojekter som Skov- og Naturstyrelsen gennemfører. Jordbundskortlægningen for Himmerig – og Bærmose
Skov er beskrevet i to rapporter fra 1991 og 1996 som kan ses på distriktskontoret eller evt. rekvireres
hos Driftsplankontoret i København.
7.9.5

Foryngelser i den kommende periode.

I driftsplan-sammenhæng vil der ikke ske foryngelse af nogle arealer i planperiode. Dette er dog naturligvis ikke den reelle sandheden, idet der vil ske tilplantning af flere allerede købte arealer samt andre
nytilkøbte arealer i planperioden. Men fordi skovrejsningsprojekter i Skov- og Naturstyrelsen økonomisk betragtes som selvstændige projekter, indtil de er tilplantet og kommet over kulturfasen, håndteres
disse arealer ikke administrativt som en del af driftsplanprocessen!
7.9.6

Naturregistreringen.

Af §3-beskyttede naturområder findes 4,3 ha mose og 0,7 ha sø, hvilket kun er 2,3 % af skovens areal.
Der er dog udlagt betydelige arealer med vedvarende græs (hidtil 29,2 ha). På skovkortet er disse arealer kaldt slette (SLE)) som fremover drives uden omlægning og gødskning m.m., og som på sigt forventes at udvikle sig til eng og overdrev. Der er desuden plantet ask og el i de partier af skoven som
forventes at blive de mest fugtige fremover. På disse steder vil der således kunne opstå skovmoser, efterhånden som de tidligere markers drænsystemer forfalder.
§3-beskyttede naturarealer er vist på kortbilag 7.9.2. Nedenfor er kort omtalt de naturmæssigt væsentligste arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilag
7.2.
Mosearealet omkring Rønbækken er opgivet eng og vil blive genoprettet som sådan ved afgræsning i
sammenhæng med slettearealerne i afd. 839, 840 og 845. Øvrige sletter plejes primært ved slåning, hvor
det afslåede materiale fjernes og bruges til bl.a. ensilage. Der sker en meget stor næringsstoffjernelse på
denne måde, og denne drift burde på relativt kort sigt betyde en kraftig udpining af jorden, hvilket er en
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betingelse for, at arealerne på et tidspunkt kan udvikle sig til overdrev. Denne driftsform søges derfor
fastholdt i planperioden hvis økonomisk muligt.
Der er i 1991 umiddelbart forud for de første tilplantninger restaureret 4 kilometer vandløb, som tidligere var kraftigt regulerede og delvis rørlagte. Allerede efter et år var der i vandløbene et relativt varieret
dyreliv med insekter, snegle og fisk. Også planter som vandstjerne, pindsvineknop og dunhammer havde indfundet sig.
Under motorvejen omkring Holmkærgrøft er bygget en såkaldt faunapassage. Her kan mus, frøer og
andre dyr op til en rævs størrelse passere motorvejen uden at blive kørt ned.
En stor del af Himmerig- og Bærmose Skov blev tilplantet i første halvdel af 1990’erne.Træerne i disse
bevoksninger er allerede nu ved at få en størrelse, så man fornemmer, at dette område bliver til egentlig
skov i fremtiden. At der nu kommer skov i stedet for det dyrkede marklandskab der var tidligere, vil alt andet lige - i sig selv betyde en rigere natur i området.
7.9.7

Naturskov.

En lille del af litra 851b øst for Hjulsø (ca. 0,6 ha) er udlagt til fri succession. Arealet bør indregnes som
særlig naturskovstype ”urørt skov” ved den kommende revision af Naturskovsstrategien.
7.9.8

Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.

Der er ingen kendte fortidsminder i Himmerig- og Bærmose Skov. Skov- og Naturstyrelsen er heller ikke bekendt med, at der herudover skulle være nogle specielt nævneværdig kulturmiljøer i området.
7.9.9

Friluftsliv.

Der er udgivet en vandretursfolder om Himmerig- og Bærmose Skov. Vandretursfolderen er vedlagt i
bilag 6.3.
I Himmerig- og Bærmose Skov er der følgende særlige anlæg for friluftslivet:
• Hundeskov i litra 835b
Hertil kommer 7 p-pladser, 5 borde/bænkesæt og 5 bænke. Der er desuden ca. 7 km skovveje (grusveje)
og ca. 2 km trampestier.
I Hjulsø (afd. 851) og i den lille sø (”Lergraven”) i afd. 830 er der frit fiskeri.
Antallet af publikumsfaciliteter vil blive udvidet gradvis i takt med behovet udvikler sig. Himmeriggård
ønskes f.eks. udnyttet til friluftsformål, d.v.s. naturskole eller lignende, og i litra 832f ønskes indrettet
en primitiv overnatningsplads..
7.9.10 Frøavlsbevoksninger o.lign.
De fleste skovtræer er vindbestøvere, der kan bestøve træer mange kilometre væk (via pollen). I forbindelse med forædling er det problematisk, fordi det er svært at kontollere, hvem der er ”faren”. Himmerig- og Bærmose Skov ligger dog i relativ lang afstand af andre skove, og derfor kan man her producere
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frø af relativ kontrolleret afstamning. I Himmerig- og Bærmose skov er der plantet frøplantager af sitka,
nobilis og lærk.
Træerne i frøplantagerne er plantet på stor afstand for at sikre størst mulig frøproduktion (=store trækroner). Bevoksningerne vil på sigt blive til et parkagtigt landskab.
Der er følgende forstlige forsøgsbevoksninger og frøavlsbevoksninger i Himmerig- og Bærmose Skov.
Litra
830b
851a
851c
851d
853a

Træart
SGR (1992)
LÆR (1995)
EG (1994)
BØG (1995)
NOB (1993)

Formål
Planteavlsstationen. Frøplantage. FP 256
Planteavlsstationen. Frøplantage. FP 264
FSL. Plantetidsforsøg med bøg.
FSL. Plantetidsforsøg med bøg.
Planteavlsstationen. Frøplantage. FP 260

7.9.11 Bygninger.

Der er følgende bygninger i Himmerig- og Bærmose Skov.
Litra
833a
845e

Navn
Godthåb
Himmeriggård

851a

Hjuldalgård

eAnvendelselse
Skovløberbolig
Står p.t. tom

Bemærkninger
Opført 1963
Ønskes brugt til naturskole
eller lignende
Nedrevet efter 1/1 2000

Bygninger der er erhvervet, eller bliver erhvervet, vil enten indgå i driften direkte eller anvendes til friluftsmæssige formål. Ellers nedrives eller sælges de, alt afhængig af deres beliggenhed.
7.9.12 Køb og salg.
Der er ønske om yderligere opkøb i området jf. afsnit 7.9.1. og 6.14.
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7.10 True Skov (skovnr. 111)

7.10.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse,
True Skov ligger syd og vest for landsbyen True ca. 10 km vest for Århus centrum. Skoven er et skovrejsningsprojekt, hvor tilplantningen blev påbegyndt i starten af 1990’erne. Skovens beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
True Skov
30,7
21,7
11,7
2,0
4,1
0,2
8,2
241,8
15,5
6,5
342,4

Bøg
Eg
Løvtræ ÷bøg og eg (især ask)
Sitkagran
Ædelgran, thuja og douglasgran
Nobilis og nordmannsgran
Eng, mose og sø
Ager
Slette
Andet (vej, hus, krat og PUB)
I alt (ha)

Skovens anvendelse og udstrækning ses desuden af skovkortet i kortbilag 7.10.1.
Skoven udgør p.t. 342,4 ha men er under stadig udbygning gennem nye arealerhvervelser. Hele indsatsområdet er på 550 ha.
7.10.2 Driftsformål.
Skoven dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre træproduktionen og varetage landskabelige,
naturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet. Skoven tjener som et friluftstilbud for især Århus bys hastigt voksende boligområder på vestegnen, samtidig med at skoven vil blive
højproduktiv med hovedvægt på løvtræ af høj kvalitet. Store hensyn tages samtidigt til det biologiske
indhold, f.eks. vil tidligere mose- og søarealer samt rørlagte vandløb blive søgt genskabt i forbindelse
med skovopbygningen. Det er et selvstændigt delmål at understrege og fremhæve de landskabelige træk
i området af hensyn til det rekreative oplevelsesmoment. Betydende dele af arealerne i skoven plantes
ikke til men drives med vedvarende græs, særligt omkring ovennævnte vandløb og søer.
Skoven ligger bynært og drives med store hensyn til publikumsinteresser. Skoven vil løbende blive forsynet med faciliteter i takt med at behovet udvikler sig.
Selvom jordbunden ikke er optimal til dyrkning af de fleste nåletræarter, fordi den er for leret, vil der
også blive indblandet en vis andel nåletræ for at skabe variation. Lærk, thuja, ædelgran og douglasgran
er nåletræarter der må kunne forventes at opnå en rimelig stabil og længerevarende sund vækst på arealet. Der ønskes indplaceret – og er plantet - et antal frøavlsbevoksninger til produktion af kvalitetsfrø
til skovplanteproduktion efter aftale med Statsskovenes Planteavlsstationen. Endvidere skal det være
muligt at indplacere bevoksninger af nordmannsgran og nobilis i kort omdrift til produktion af juletræer
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og klippegrønt, både for at opnå en vis indtjening fra arealerne, men også for at opnå en aldersspredning
på bevoksningerne i skoven på længere sigt. En stor del af pyntegrønt arealerne vil senere blive plantet
til med træarter, hvor formålet er opbyggelse af en egentlig skov.
Bygninger der er erhvervet, eller bliver erhvervet, vil enten indgå i driften direkte eller anvendes til friluftsmæssige formål. Ellers nedrives eller sælges de, alt afhængig af deres beliggenhed.

Foto fra skovrejsningsområdet ved True. Det bliver pænt om nogle år.
7.10.3 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt og lokalplaner.
True skov er beliggende i ”Skovrejsningsområde”. Dog er arealet omkring afd. 909 ikke udpeget som
skovrejsningsområde. Dette areal er omfattet af en lokalplan for en svæveflybane. Se senere.
Skovrejsningsområdet er i forhold til tidligere regionplaner udvidet, således at et ca. 30 ha stort areal
nordøst for Årslev (mellem det først udpegede skovrejsningsområde og Årslev) er kommet med. Dette
areal er i 2001 blevet erhvervet af Skov- og Naturstyrelsen ved et magelæg med Århus Kommune, hvor
kommunen til gengæld fik campingpladsen ved Ajstrup Strand (se afsnit 7.5). Dette areal vil sammen
med andre småskovsarealer ved Årslev medvirke til at ”binde” True Skov sammen med den kommende
Årslev Engsø 2-3 km syd for True Skov. Årslev Engsø er et stort Vandmiljøplan II vådområdeprojekt
som er under planlægning. Der er planlagt stiforbindelser mellem True Skov og Årslev Engsø. De nytilkomne 30 ha er ikke vist i kortbilaget, da de først er blevet erhvervet efter 1/1-2000.
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True Skov er endvidere beliggende i ”Indsatsområde for grundvand” som endvidere er karakteriseret
som ”Nitratfølsomt vandinvindingsområde”.
Der er i øjeblikket ved at blive bygget motorvej mellem Låsby og Århus. Denne motorvej forventes på
et tidspunkt at blive en del af en samlet motorvej Århus-Herning. I forbindelse med motorvejsarbejdet
etableres der i øjeblikket også motorvejs-indføring til Edwin Rahrs Vej i den sydlige del af skovrejsningsområdet. I den forbindelse etableres der bl.a. en faunapassage.
Lige syd for skovrejsningsområdet foreskriver regionplanen også, at der bør anlægges et transportcenter. Formålet med et transportcenter er bl.a. at skabe bedre vilkår for en kombineret vej- og jernbanetransport.
Transportcentret planlægges omkranset af støjvolde (4 meter høje) evt. med yderligere 4 meter høje
støjskærme.
Afd. 909 er som skrevet tidligere omfattet af en lokalplan for en svæveflyveplads. Såfremt dette projekt
bliver til noget, vil det betyde, at ca. 10 ha skal etableres som landings- og startbane og ca. 15 ha heromkring skal holdes med lav bevoksning (mere buske end træer).
Sammenfattende vil Skov- og Naturstyrelsen bemærke, at styrelsen har forståelse for, at disse anlæg
skal etableres et eller andet sted, men ved at placere disse to sidstnævnte anlæg i eller meget tæt på True
Skov, så risikerer man, at meget af den ”storskovs-fornemmelse” forsvinder, som det var den oprindelige intention, at True Skov skulle give de besøgende. True Skov gennemskæres jo allerede af både motorvej og jernbane.
Skov- og Naturstyrelsen vil anmode om, at Silkeborg Statsskovdistrikt kommer til at deltage i detailprojektering af transportcentret, såfremt det bliver placeret her.
7.10.4 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Landskabet er ved True Skov er morænelandskab dannet ved det Ungbaltiske isfremstød for ca. 15.000
år siden og de efterfølgende geologiske processer. Se afsnit 4.2.2. og afsnit 7.9.4.
Den sydlige del af True Skov har dødisrelief og indeholder flere mindre bakketoppe og tørvefyldte lavninger. Mest markant er Espenhøj på 51 meter, hvorfra det meste af området kan overskues. Voldbækken krydser området fra nordøst for at løbe ud i Brabrand Ådal i syd. Laskedal og Mariedal/Langdal er
senglaciale erosionsdale. Den nordlige del er en mere jævn bakke med centrum og højeste punkt ved
Bohøj 74 meter over havniveau. Herfra falder terrænet mod nord, vest og syd. Mod nordvest afgrænses
bakken af en tunneldal, hvori Yderup Bæk løber.
Jordbunden er helt overvejende lerbund med 15-30% ler. Moræneleret er kalkholdigt. Der er desuden
fundet mindre områder med smeltevandssand ved Espenhøj og Sandhøj. I de mange lavninger som er
typisk for dødislandskab er fundet postglaciale ferskvandsaflejringer i form af tørv og ler. Den meget
lerede jord giver anledning til vandstuvningsproblemer en del steder.
Der er udført jordbundskortlægning i True Skov. Det er sket i forbindelse med planlægningen af tilplantningen af skovrejsningsområdet. Valg af træarter der er - og vil blive - plantet i de enkelte litra sker
primært udfra jordbundskortlægningen. Dette er fast praksis i de skovrejsningsprojekter som Skov- og
Naturstyrelsen gennemfører. Jordbundskortlægningen for True Skov er beskrevet i en rapport fra 1997
som kan ses på distriktskontoret eller evt. rekvireres i Driftsplankontoret i København.
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7.10.5 Foryngelser i den kommende periode.
I driftsplan-sammenhæng vil der ikke ske foryngelse af nogle arealer i planperiode. Dette er dog naturligvis ikke den reelle sandheden, idet der vil ske tilplantning af flere allerede købte arealer samt andre
nytilkøbte arealer i planperioden. Men fordi skovrejsningsprojekter i Skov- og Naturstyrelsen økonomisk betragtes som selvstændige projekter, indtil de er tilplantet og kommet over kulturfasen, håndteres
disse arealer ikke administrativt som en del af driftsplanprocessen.
M.h.t. offentlighedens inddragelse og medindflydelse på skovrejsningsprojektets udformning i True
Skov, så har distriktet nedsat en ad hoc gruppe under brugerrådet, som rådgiver distriktet omkring udformningen af skovrejsningsprojektet. I denne ad hoc gruppe sidder repræsentanter for nabolodsejerne,
de lokale beboerforeninger og fællesråd, Landboforeningen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Århus Kommune og Århus Amt.
7.10.6 Naturregisteringen.
Af §3-beskyttede naturområder findes 5,5 ha eng, 2,5 ha mose og 0,2 ha sø. Et relativt begrænset areal,
men ligesom i Himmerig- og Bærmose Skov vil der ske en naturgenopretning ved frilægning af rørlagte
vandløb, udlægning og pleje af arealer med vedvarende græs, etablering af småsøer og på sigt også
etablering af andre typer af vådområder.
§3-beskyttede naturarealer er vist på kortbilag 7.10.2. Nedenfor er kort omtalt de naturmæssigt væsentligste arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilag
7.2.
I litra 935d findes et mose-arealet på 2,5 ha meget tæt på bygrænsen. Mosen fungerer som regnvandsbassin for Voldbækken, når denne i perioder modtager store vandmængder fra befæstede arealer i byzonen. Området er af betydning som jagt- og fødesøgningsområde for rovfugle og småfugle. Mosen skal
bevares. Ingen plejebehov i planperioden.
Ca. 3 km af Voldbækken løber igennem True Skov. En stor del af Voldbæks opland er befæstede arealer, hvilket giver sig udslag i voldsomme variationer i bækkens vandføring. Bækken er rørlagt på en
kortere strækning uden for Skov- Naturstyrelsens areal og er iøvrigt kraftigt reguleret med stejle, lerede
brinker og blød bund. Som følge af de dårlige fysiske forhold og tilledning af overfladevand, samt
sandsynligvis spildevand fra spredt bebyggelse, er vandkvaliteten i bækken ringe.
I litra 942c vil blive anlagt et mindre vandhul og fritlagt ca. 200 meter vandløb (er gjort i efteråret
2001), og i forbindelse med den kommende motorvejsudfletning ved Edwin Rahrs Vej vil der blive
etableret en faunapassage ved Voldbækken.
7.10.7 Naturskov.
Litraerne 929d og 936c på i alt 3,0 ha er udlagt til fri succession. Arealerne bør indregnes som særlig
naturskovstype ”urørt skov” ved den kommende revision af Naturskovsstrategien.
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7.10.8 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.
Der er ingen fredede fortidsminder i True Skov, men i Nationalmuseets Sognebeskrivelse er der angivet
adskillige lokaliteter, primært en række høje men også et jernalderfund og en stenalderboplads. Se bilag
7.3. for yderligere information.
True Skov er og vil blive plantet på landsbyen Trues marker. Ved udskiftningen omkring år 1800,
valgte bønderne i True at lave en såkaldt stjerneudskiftning, så gårdene kunne blive liggende i landsbyen og ikke blev flyttet ud på markerne. På matrikelkort ligner True med omgivende marker derfor en
”lagkage” med byen som centrum og hver gård liggende i spidsen af sin jordlod som så udgør et ”lagkage-stykke” udfra landsbyen. Udskiftningen kan stadig ses fra luften i den måde vejene omkring byen
ligger samt skellene mellem ejendommene. Stjerneudskiftnings-mønstret søges bevaret i skoven ved at
plante markante træer, f.eks. fuglekirsebær langs de gamle skel.

7.10.9 Friluftsliv.
Distriktet har udarbejdet en folder om True Skov. Folderen er vedlagt i bilag 6.3.
I afdeling 924a findes kunstværket Vinterens Hjerte. Det er en ca. 1 meter høj granitsøjle, der står lidt
nord for Møllebakken. Stenen er centrum i et globalt ”land-art” projekt efter ide af billedkunstner Jørn
Rønnau. Udenom granitstenen er plantet et hjerte af taks. Visionen er meget kort fortalt, at uden om
dette hjerte skal der plantes yderligere nogle ”hjerter” og herefter igen nogen etc., således at hjerterne
til sidst bliver verdensomspændende jf. nedenstående billede fra hjemmesiden wwv.winterheart.dk.
Yderligere information kan findes der.

Fotos fra wwv.winterheart.dk hjemmesiden.
Hertil kommer 4 p-pladser, 3 informationstavler og 4 bænke. Der er desuden ca. 3 km skovveje (grusveje) og ca. 1 km trampestier.
Der vil i perioden blive indrettet en lejrplads for grupper på den gamle bygningstomt ved Lundagergård
(litra 937e) og der vil blive udpeget et område til hundeskov.
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Ved motorvejsrastepladserne ved afd. 912 og 913 vil der i planperioden blive søgt etableret direkte adgang fra rastepladserne og ind i skoven.
Der er i samarbejde med Århus Kommune planlagt et overordnet stinet med bl.a. forbindelse til Årslev
Engsø og Brabrand Sø.
Antallet af publikumsfaciliteter vil blive udvidet gradvis i takt med behovet udvikler sig. True Skov er
jo stadigt kun en meget ung skov.
7.10.10 Frøavlsbevoksninger o.lign.
Der er følgende forstlige forsøgsarealer og frøavlsbevoksninger i True Skov.
Litra
929c
929e
937d

Træart
EL (1998)
SLE
NGR (1999)

Formål
Planteavlsstationen. Frøplantage. FA 338
FSL. Proveniens-og træartsforsøg med nobilis og Abies magnifica
Planteavlsstationen. Proveniensforsøg

7.10.11 Bygninger.
Der er følgende bygninger i True Skov.
Litra
937b
916b
962a

Navn
Lundagergård
Yderupgård

Anvendelse

Bemærkninger
Nedrevet i 2001
Gl. frysehus. Udlejet
Udlejet

Værksted
Landbrug

Bygninger der er erhvervet, eller bliver erhvervet, skal enten indgå i driften direkte eller anvendes til
friluftsmæssige formål. Ellers nedrives eller sælges de, alt afhængig af deres beliggenhed.
7.10.12 Køb og salg.
Der er ønske om yderligere opkøb i området jf. afsnit 7.10.2. og 6.14.
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7.11 Gjern Bakker (skovnr. 405)

7.11.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Den del af Gjern Bakker, som ejes af Skov- og Naturstyrelsen, udgør den sydlige del af et større, sammenhængende skovområde og er beliggende mellem byerne Sminge og Gjern ca. 10 km nordøst for
Silkeborg. Skovens beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Gjern Bakker
18,4
4,5
0,4
9,9
0,3
33,5

Eg
Birk
Rødgran
Hede
Andet (vej, hus og PUB)
I alt (ha)

Skovens anvendelse og udstrækning ses desuden af skovkortet i kortbilag 7.11.1.
7.11.2 Driftsformål.
Driften tjener primært natur- og friluftsmæssige formål. Gjern Bakker blev overtaget af Silkeborg Statsskovdistrikt fra det daværende Fredningsplanudvalg i 1976. De oprindelige intentioner med erhvervelsen har været at sikre bevarelsen af den særegne natur samt offentlighedens adgang.
Driftsformålet er bevare de nuværende bevoksnings- og naturforhold. Dette gøres ved en meget ekstensiv naturplejende skovdrift. Denne driftsform kan uden videre forenes med friluftsliv og et anseligt
publikumspres. Vrange, stedtypiske træformer bevares og tilgodeses ved skovning (d.v.s. de rankeste og
mest lige træer fældes), så indtrykket af en ”kratagtig troldeskov” i videst mulige omfang bibeholdes.
Størstedelen af arealet er udpeget til særlige naturskovstyper. Disse arealer skal drives efter Naturskovsstrategiens foreskrifter.
Størstedelen af det bevoksede areal skønnes opstået ved selvsåninger og stødskud, da den vrange overdrevsskov af løvtræ - hovedsagelig eg, birk og bævreasp - intet sted bærer præg af at være plantet eller
sået.
7.11.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Gjern Bakker indgår som en del af Smingefredningen, jfr. Overfredningsnævnets kendelse af 29/10
1975. Allerede i 1933 blev der dog foretaget en frivillig fredning af arealet ved Store Troldhøj. Også ppladsen ved Bøsmølle Bro og Sminge Kanolejrplads er omfattet af Sminge-fredningen. Fredningen er
primært en status quo-fredning der skal sikre, at de landskabelige værdier bevares samt sikre offentligheden adgang til at opleve området. Fredningen indebærer, at der ikke må foretages ændringer af landskabet eller etableres tekniske anlæg og nyplantninger. Endvidere har fredningen til formål at sikre offentlighedends adgang.

107

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt 2000-2014

Forskrifterne i denne plan er ikke i konflikt med de rammer for arealdriften, som er angivet i fredningsbestemmelserne.
Gjern Bakker er ligesom Trækstien, Sminge Kanolejrplads og Anderiet del af EF-habitatområde 45 der
strækker sig langs Gudenåen fra Silkeborg til Kongensbro. Se oversigtskortet i afsnit 6.16.3.
EF-habitatområde 45 er udpeget på baggrund af forekomsten af følgende naturtyper:
 Vandløb med vandplanter
 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
 Tørre dværgbusksamfund
 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
 Stilkegeskov og krat på mager sur bund.
Området er desuden udpeget på baggrund af forekomsten af følgende arter: Grøn Kølleguldsmed, Stor
Vandsalamander, Damflagermus og Odder.
Bevaringsstatus for disse biotoper og arter må ikke forringes i Gjern Bakker.
7.11.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Gjern Bakker er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Jordbrugsområde –
Skov”.
7.11.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Gjern Bakker er med sine høje bakker og stejle skrænter et af de mest markante landskaber langs Gudenåen. Bakkerne er oprindelig opstået som en randmoræne, der siden er dybt gennemskåret af de store
vandmasser fra gletschernes afsmeltning som løb i Gudenådalen og den dal, hvor Gjern Å løber. Fra
Store Troldhøj 75 meter over havniveau er der en smuk udsigt over Gudenådalen. På et topografiske
kort kan ses et meget bugtet højdekurveforløb rundt om bakketoppene. Det viser at bakkerne er furet af
mange erosionsdale, der er opstået ved vanderosion efter istiden. Gjern Bakker er således falske bakker
på overgangen mellem morænelandskab og ådalene med Gudenåen og Gjern Å.
Jordbunden er overvejende sand.
Gjern Bakker ligger i det Nationale geologiske interesseområde nr. 53, der kaldes Sminge området. De
geologiske interesse gælder primært terrasse-fladerne langs Gudenåen og rundt om Sminge Sø. Terrasserne findes ikke i Gjern Bakker, men fra f.eks. Store Troldhøj er der en storslået udsigt over landskabet
i Gudenådalen. Den udsigt skal der værnes om.
7.11.6 Naturregistreringen.
Af §3-beskyttede naturområder findes 9,9 ha hede, men hele arealet er p.g.a. sit indhold af gammel løvskov af stor biologisk værdi, selvom det kun er en begrænset del, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser. Løvskoven er sandsynligvis efterkommere af de oprindelige træer på
stedet. Se også næste afsnit om naturskov.
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De §3-beskyttede naturarealer er vist på kortbilag 7.11.2. ligesom arealerne der er udlagt til særlige naturskovstyper. Nedenfor er kort omtalt de naturmæssigt væsentligste arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilag 7.2.
I forhold til tilstanden i begyndelsen af 1980’erne er store dele af de tidligere åbne lyngbakker i distriktets del af Gjern Bakker groet til med eg og birk. I den centrale del af området er ved rydninger bevaret
ca. 11 hektar overvejende åbne lyngbakker med spredte træer. Rydningerne er fulgt op af slåning med
grenknuser og etablering af fåregræsning. De mest lysåbne dele er lyng-/tyttebærhede med bølget bunke. I de ryddede partier er der kraftig fremvækst af især bævreasp og eg og mange ørnebregner. I området er der flere planter som ellers primært forekommer længere mod vest i Jylland bl.a. hønsebær, hedemelbærris og den danske type af gyvel. Hedepartiet er udlagt som græsningsskov. I området er desuden tidligere fundet Plettet Gøgeurt, Lav Skorsonér, Engelsk Visse og Lyng-Øjentrøst, men hverken de
eller andre sjældne planter har dog kunnet findes i forbindelse med driftsplanudarbejdelse. Af dyr findes
der bl.a. Stålorm, Hugorm, Snog, Lille Vandsalamander og en række sjældne insekter bl.a. 3 rødlistede
arter.
Hedearealet i Gjern Bakker er et naturområde med exceptionel stor naturværdi og meget stort behov for
pleje. Målsætningen for den kommende planperiode er, at de åbne lyngbakker skal bevares. Dette vil
primært ske ved græsning med supplerende rydning og nedskæring af opvækst. Mere drastiske plejetiltag som gededrift og afbrænding bør måske også overvejes.
7.11.7 Naturskov
Sandsynligvis er løvskoven efterkommer af de oprindelige træer på stedet, d.v.s. naturskov ifølge Naturskovsstrategiens definition (se afsnit 6.3).
Ved Naturskovsstrategien i 1994 blev størstedelen af Gjern Bakker udlagt til særlige naturskovtyper.
Kun afd. 802 blev ikke udlagt til nogen form for særlig naturskovstype. Arealerne der er udlagt til særlige naturskovstyper i Gjern Bakker fremgår af kortbilag 7.11.2.
Urørt skov
Plukhugst
Stævningsskov
Græsningsskov
I alt

Træarter
Birk
Eg
Eg
Hede

Ha
4,5
8,1
5,2
9,9
27,7

Disse arealer skal forvaltes i overensstemmelse med driftsformålet for skoven og retningslinierne for
driften af arealer udpeget til særlige naturskovstyper (se bilag 6.1. side 13-15).
I forbindelse med den kommende revision af Naturskovsstrategien bør det overvejes også at inddrage
afd. 802 i plukhugstarealet.
7.11.8 Foryngelser i den kommende periode.
De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 10 i bilag 7.1 som er den planlagte foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Der er kun planlagt foryngelse af en
litra i Gjern Bakker i denne planperiode; 802b på 0,4 ha. Det er den eneste større bevoksning med nåletræ i skoven; rødgran fra 1963. Den forynges dog først sidst i perioden – hvis den kan holde. Den forynges med ekstensiv indplantning af små frøplanter af løvtræer og buske indsamlet fra den øvrige del af
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Gjern Bakker evt. kan bare sås nogle indsamlede agern. Man kunne overveje bare at overlade arealet til
fri succession, men da det er lige op til rastepladsen, så det er af rekreative årsager hensigtsmæssigt at få
arealet skovbevokset rimelig hurtigt.
I forbindelse med skovningsoperationen i 802b bør øvrige nåletræer (ganske få holme) - bortset fra
skovfyrrene - også ekstraheres, således at de skovbevoksede dele af Gjern Bakker kommer til at bestå
udelukkende af løvskov med enkelte skovfyr.
7.11.9 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.
Der er ingen fredede fortidsminder i Gjern Bakker, men der er tre flotte hulvejsspor i afd. 805.

7.11.10 Friluftsliv
I Gjern Bakker findes flg. anlæg/installationer for friluftslivet:
• Troldhøjhytten som fungerer som naturskole/skovturshus for børneinstitutioner i Gjern kommune
Hertil kommer 2 p-pladser med tilhørende rasteplads med borde og bænke (i hver sin ende af afd. 802),
henvisningsskilte, trapper til Lille og Store Troldhøj (Afd. 805 og 806) og informationstavler v/Århus
Amt (Afd. 802 og 806). Der er desuden ca. 5 km skovveje og trampestier rundt i området.
Dansk Skovforening har udgivet en folder over Gjern Bakker og Gudenådalen, men den omhandler ikke
specifikt ture i den statsejede del.
7.11.11 Bygninger.
Der er følgende bygninger i Skov- og Naturstyrelsens del af Gjern Bakker.
Litra
802 c

Navn
Troldhøjhytten

Anvendelse
Naturskole

Bemærkninger
Opført 1900. Udlejet til Gjern kommune
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7.12 Trækstien (skovnr. 409)
7.12.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Skov- og Naturstyrelsens del af Trækstien tager sin begyndelse ved Viborgbro i Silkeborg og forløber
langs Gudenåens venstre bred til Kongensbro Kro ved Aarhus - Viborg landevej. På denne over 20 km
lange strækning er stiens beliggenhed og bredde generelt veldefineret ved landgrøft og stedvis opsatte
skelsten. Trækstiens beliggenhed kan ses af oversigtskortet i kortbilag 2.1. Et udsnit af Trækstiens forløb der også viser Ålegården, Anderiet, Sminge Kanolejrplads og p-pladserne ved Nebel Bæk og
Bøsmølle Bro kan ses af skovkortet i kortbilag 7.12.1.
Trækstiens samlede bredde varierer fra 7 til 16 meter og dens samlede areal er 10,6 ha.
Stien er på dens bynære forløb asfalteret (ca. 800 m), hvorefter belægningen på ca. 1.000 m er en 1,80
m bred cementbane udlagt af Silkeborg kommune samtidig med etablering af kloakledning i 1950’erne.
På resten af Trækstiens forløb henligger stien som grus og jordvej. På den bynære strækning anvendes
Trækstien både af gående og af cyklister. Herefter er stien primært for gående.
Distriktet har i 2001 indgået aftale med Silkeborg Kommune om vedligeholdelse af den bynære strækning.
7.12.2 Driftsformål.
Driften af Trækstien skal sikre befolkningens adgang til at opleve naturen, landskabet og kulturmiljøet
ved denne del af Gudenåen. Information af publikum via bl.a. foldere og informationtavler vægtes højt.
Stien med tilhørende landgrøft, underføringer og udstikkere skal løbende vedligeholdes. Herudover
Foretages græsslåning, opkapning, jævning, brovedligeholdelse (ved Alling Å) m.v., så den fremtræder
i en sådan vedligeholdelsestilstand, at Trækstien er farbar og sikker for ophold og publikums færdsel til
fods. Undtagelser kan være høj vandstand i vinterhalvåret.
7.12.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Trækstien er fra Østre Ringvej til Nebel Bæk omfattet af Gødvadfredningen jf. Overfredningsnævnets
kendelse af 30/9 1978. Anderiet og p-pladsen ved Nebel Bæk er også omfattet af denne fredning. Denne
fredning forløber i hovedsagen langs Gudenåen fra Ringvejen til Nebelvejen og indbefatter store dele af
det bakkede terræn vest for Gudenådalen.
Fredningen er primært en status quo-fredning der skal sikre, at de landskabelige værdier bevares. Fredningen indeholder dog også bestemmelser der skal sikre offentligheden adgang til at opleve området.
Forskrifterne i denne plan er ikke i konflikt med de rammer for arealdriften, som er angivet i fredningsbestemmelserne.
Trækstien er ligesom Gjern Bakker, Sminge Kanolejrplads og Anderiet del af EF-habitatområde 45 der
strækker sig langs Gudenåen fra Silkeborg til Kongensbro. Se oversigtskortet i afsnit 6.16.3 og det tilsvarende afsnit 7.11.3. om Gjern Bakker for en beskrivelse af udpegningsgrundlaget.
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7.12.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Trækstien er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og på størstedelen af strækningen går den gennem ”Område hvor skovtilplantning er uønsket”. Endvidere går Trækstien på størstedelen af strækningen gennem områder udlagt til ”Naturområde” eller ”Muligt naturområde”.
Trækstien er desuden udpeget til ”Særligt bevaringsværdigt kulturmiljø” i regionplanen.
Som nævnt under afsnittet om Nordskoven overvejes det i øjeblikket om en evt. motorvejsforbindelse
mellem Århus og Herning skal føres igennem Silkeborg eller nord om Silkeborg. Hvis man vælger det
sidste vil motorvejen sandsynligvis skulle passere Trækstien et eller andet sted mellem Resenbro og
Sminge Sø.
7.12.5 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.
Gudenåen har til alle tider været anvendt som færdselsåre. Hvornår pramfarten på Gudenåen er begyndt, vides ikke, men den kendes med sikkerhed helt tilbage til 1400-tallet.
I begyndelsen af 1800-tallet, da den industrielle udvikling tog fart, blev af hensyn til pramfarten udlagt
en træksti langs åen fra Silkeborg til Bjerringbro. Denne træksti var kun 1,5 alen bred (ca. 1 meter),
udlagt i terrænet. Den fulgte højre åbred - modsat den nuværende sti - fra Silkeborg til Kongensbro.
I årene 1851-57 blev der foretaget oprensning af Gudenåen og ved ekspropriation anlagt en egentlig
trækvej på strækningen fra Silkeborg til Tange. Trækstien, som vi kender den i dag, blev fra vejdæmningen over Silkeborg Langsø til Kongensbro anlagt på den venstre bred, og fra Kongensbro til Tange
på åens højre bred og herfra videre til Bjerringbro.
I 1921 blev Tangeværket bygget og med det stoppede også al pramfart. En anselig strækning af Trækstien blev ved den kunstige opstemning sat under vand. I øvrigt var mængden af gods der blev fragtet
ved pramfart faldet drastisk siden 1908, hvor jernbanen mellem Langå og Silkeborg åbnede.
I 1936 blev strækningen fra Silkeborg til Kongensbro, efter anmodning fra Danmarks Naturfredningsforening og med henvisning til Lov om farten på Gudenåen, åbnet for offentligheden. Denne status er
generelt gældende i dag med forbehold mod uberettiget benyttelse, såsom bilkørsel, trækning med kreaturer, græsning, indhegning af enhver art over eller på Trækstien, beskadigelser m.v.
Trækstien blev oprindeligt sammen med Gudenåen (som statsvandløb) administreret af Vandbygningsvæsenet. Senere overtog Kystinspektoratet administrationen, for i 1976 at blive tillagt Silkeborg Statsskovdistrikt. Gudenåen har siden fået status som amtsvandløb under henholdsvis Aarhus og Viborg
Amter. Skovdistriktets tilsynspligt og kontrol af Tangeværkets pålagte grødeskæring i Gudenåen er således overgået til disse amter.
På den del af Trækstien, som tilhører Silkeborg skovdistrikt, er i 1999 registreret 79 stenkister, heraf 4
dobbelte. Kisterne søges af historiske grunde bevaret, og de bliver repareret ved behov. Stenkisterne er
ikke fredet men betragtes som sådanne.
Ca. 400 m opstrøms Alling Å slår Gudenåen et markant sving, der var til stor ulempe for pramsejladsen.
Her er placeret “Den swot mand”, en kraftig, sort træpæl med lodret rullebeslag, som et langt reb blev
placeret om, hvorved prammen blev trukket fri af skærene.
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Ved Resenbro Bro på Gudenåens højre bred er angivet en ”Ålegård”. Afd. 470 på skovkortet i bilag.
7.12.1. Ålegården har sikkert været en form for ålekiste. Den, eller rettere resterne af den, er meget svær
at finde. En stensætning langs åbredden tilsiger ålekistens beskedne størrelse.Som led i bestræbelserne
på at lette pramfarten (ålegårdene var oftest besværlige hindringer for prammene) opkøbte staten i stort
tal disse ålegårde samt rettigheder. Ålegården i Resenbro skønnes at være en reminiscens fra disse
statslige opkøb.
7.12.6 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Trækstien ligger langs Gudenåen i Gudenådalen mellem Silkeborg og Kongensbro. Trækstien går primært på en anlagt vejdæmning langs bredden. Herfra får man flere steder udsigt over ådalen og til
skrænter der fører op til smeltevandssletter i højere niveauer. En del steder kan man desuden se, hvordan åen er blevet udrettet ved afsnøring af gamle slyngninger, som nu ligger tilbage som små søer på
indersien af stien.
Trækstien ligger i det Nationale geologiske interesseområde nr. 53 der kaldes Sminge området. Den geologiske interesse gælder primært terrasse-fladerne langs Gudenåen, som også er omtalt ovenfor.
7.12.7 Naturregistreringen.
Der er ikke foretaget særlig naturregistrering på Trækstien, men i Gudenåen og de vandløbsnære arealer
omkring åen er der betydelige naturværdier.
7.12.8 Friluftsliv.
Der er udgivet en folder om Trækstien (Silkeborg - Randers) af Århus Amt. Informationstavler - visse
steder med folderkasser - er opstillet i hele Trækstiens længde. Folderen er vedlagt i bilag 6.3.
Herudover er der følgende særlige anlæg for friluftslivet:
•
•
•
•

Ved Sminge Sø er opstillet et fugletårn af Aarhus Amt.
Bænke er opstillet på den bynære strækning langs Silkeborg Langsø.
Toilet i terrænet mellem Ringvejsbroen og Resenbro samt ved Tvilum Bro. Opstillet af Aarhus
Amt.
Gangbro over større sumpområde (ved Nebel Bæk) er etableret af Aarhus Amt.
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7.13 Anderiet (skovnr. 406)

7.13.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Anderiet på 4,7 ha. er beliggende umiddelbart øst for Ringvejen ved Gødvad Mælkevej med arealer, der
strækker sig ned til Trækstien og Gudenåen, som udgør en del af Anderiets areal. Arealets beliggenhed
fremgår af kortbilag 2.1.
Der er lidt løvskov og nogle større vedvarende græsarealer der kreaturgræsses eller drives med høslæt.
Herudover er der en lille mose og en del af Gudenåen hører også til Anderiet, ligesom Trækstien passerer arealet. Endvidere er der to større lagerbygninger, der hidrører fra tidligere anvendelse som anderi
og hønseri. Et meget vandgivende væld i den tilhørende skov medvirker til at danne en konstant vandførende grøft, kaldet Bompebækken. Denne bæk var for ca. 40-50 år siden en medvirkende årsag til etableringen af et større anderi på ejendommen.
Arealets anvendelse og udstrækning ses desuden af skovkortet i kortbilag 7.12.1.
7.13.2 Driftsformål.
Anderiet blev overtaget af Silkeborg Statsskovdistrikt fra det daværende Fredningsplanudvalg i 1976.
De oprindelige intentioner med erhvervelsen var rekreativ anvendelse for offentligheden med påtænkt
stiforbindelse over arealet fra Trækstien til Gødvad.
De rekreative interesser tilgodeses i det omfang, der er interesse for det. Den rekreative brug af arealet,
bortset fra Trækstien, er i øjeblikket begrænset. Det naturmæssige indhold søges bevaret og gerne forøget gennem passende plejeforanstaltninger. Skovparcellen drives som en form for plukhugst med vægt
på bevaring af løvtræer, navnlig eg. Kreaturgræsningen og høslættet på slettearealerne bør fortsætte for
at hindre tilgroning. Trævækst skal nedskæres på mosearealet og græsningen genoptages, så engfloraen
bevares og der kommer frit vandspejl i tørvegravene.
7.13.3 Fredninger og internationale beskyttelsesområder.
Anderiet er omfattet af Gødvadfredningen og EF-habitatområde 53 ligesom en del af Trækstien og ppladsen ved Nebel Bæk. Se afsnit 7.11.3 og 7.12.3. for en nærmere beskrivelse af fredningen og udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet.
7.13.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Anderiet er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Område hvor skovtilplantning er uønsket”. Anderiet er endvidere beliggende i ”Naturområde”.
7.13.5 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.

114

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt 2000-2014

Der er ingen kendte fortidsminder.
Der blev i forrige århundrede gravet tørv i mosen, der i samme periode tilhørte den daværende kro i Resenbro.
Fjerkræ-opdrættet ophørte ved Fredningsplanudvalgets erhvervelse vistnok i starten af 70’erne.
Den private beboelsesejendom som oprindelig hørte til ejendommen blev frasolgt og særskilt matrikuleret i 1987.
7.13.6 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Anderiet ligger på en let skrånende smeltevandsflade ned mod Gudenåen. Lige ovenfor findes en markant terrasekant, hvorfra der siver kildevand, der bliver til Bompebækken. Nede ved åen findes desuden
gamle tørvegrave. Jordbunden er primært smeltevandssand men der findes tørv i mosen.
7.13.7 Naturregistreringen.
Mosen og den del af Gudenåen der hører til Anderiet samt den lille kilde Bompebækken (ca. 300 meter)
er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.
De §3-beskyttede naturarealer er vist på kortbilag 7.12.2.
Mose-arealet i litra d er en tidligere eng, som er under kraftig tilgroning med pil, tagrør og rørgræs, men
endnu med et værdifuldt, urterigt parti i nordenden. I den sydlige del af litra d tæt på Gudenåen er nogle
gamle tørvegrave som er helt tilgroet med pil. Disse arealer ryddes i den kommende planperiode, og
græsningen søges genoptaget. Et lille tilgroet vandhul oprenses. Græsningen udvides evt. også til litra g.
Se i bilag 7.2. for yderligere oplysning om naturindholdet på arealet.
7.13.8 Bygninger
Litra
810 a

Navn
Anderiet

Anvendelse
To lagerhaller

Bemærkninger
Har gennem mange år været udlejet til en
privat mand til hans Morris Minor”samling”. Når bilerne evt. flyttes til museum, og lager-hallerne ikke længere anvendes
til dette formål, skal de nedrives.
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7.14 Sminge lejrplads og p-pladser ved Nebel Bæk og Bøsmølle Bro (skovnr
404, 407 og 408)
7.14.1

Beliggenhed, størrelse og anvendelse.

Beliggenheden af disse tre små støttearealer for friluftslivet fremgår af kortbilag 2.1. og 7.12.1.
Sminge Kanolejrplads er på 0,8 ha hvoraf ca. halvdelen er lejrplads og den anden halvdel er et lille engareal samt en lille parcel ud i Gudenåen. De to p-pladser er på tilsammen 0,3 ha.
7.14.2 Driftsformål.
Ved sin beliggenhed og indretning skal Sminge Kanolejrplads give Gudenåens kanofarere mulighed for
ophold og overnatning. På grund af pladsens ringe størrelse og kapacitet i forhold til potentielt besøgstal
er opstillet skiltning for at begrænse antallet af overnattende kanofarere. Såfremt pladsen skal være lønsom ved opkrævning af afgift og hermed forbundet fast tilsyn, bør pladsen udvides. Indtil da forudses
pladsens drift nødvendigvis at fortsætte som hidtil.
Parkeringspladserne ved Nebel Bæk og Bøsmølle Bro skal ved deres beliggenhed og indretning give
bilister m.fl. opholds- og parkeringsmulighed. Fremtidig drift som hidtil.
Sminge Kanolejrplads og p-pladsen ved Bøsmølle Bro overtog Skov- og Naturstyrelsen fra det daværende Fredningsplanudvalg i slutningen af 1970’erne. Fredningsplanudvalget overtog disse arealer i
forbindelse med Sminge-fredningen i 1975. P-pladsen ved Nebel Bæk blev overtaget i forbindelse med
Gødvadfredningen i 1979.
7.14.3 Fredninger og internationale beskyttelsesområder.
Sminge Kanolejrplads er en del af EF- habitatområde 53 som også omfatter Trækstien, Gjern Bakker og
Anderiet. Se afsnit 7.11.3. for en nærmere beskrivelse.
P-pladsen ved Nebel Bæk indgår som en del af Gødvadfredningen af 30/9 1978, der også omfatter Anderiet og en del af Trækstien. Se afsnit 7.12.3. for en nærmere beskrivelse af fredningen.
P-pladsen ved Bøsmølle Bro og Sminge Kanolejrplads indgår som en del af Smingefredningen af 29/10
1975, der også omfatter Gjern Bakker. Se afsnit 7.11.3. for en nærmere beskrivelse af fredningen.
7.14.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Arealerne er alle beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse”. Sminge Kanolejrplads er
endvidere beliggende i ”Område hvor skovtilplantning er uønsket”.
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7.14.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Sminge Kanolejrplads ligger dels i selve Gudenådalen, og dels på randen af den nederste smeltevandsterrasse med den mellemliggende erosionskrænt mellem de to terrasser.
Sminge Kanolejrplads ligger i det Nationale geologiske interesseområde nr. 53 der kaldes Sminge området. De geologiske interesse gælder primært terrasse-fladerne langs Gudenåen.
7.14.6 Naturregistreringen.
Bortset fra en lille del af Gudenåen er det eneste §3-beskyttede areal, det lille engareal ved Sminge Kanolejrplads. Det er uden særlig naturmæssig værdi. Det har været i omdrift indtil for relativt nyligt og er
præget af publikums slid i forbindelse med kanolejrpladsen.
7.14.7 Friluftsliv.
Sminge Kanolejrplads. På pladsen findes flg. anlæg/installationer for friluftslivet:
Opstillet bord / bænke.
Toiletter, M/K.
Brønd med vandpumpe.
Bålplads.
Landgangsbro ved Gudenåen.
Brandslukningsudstyr.
Skovdistriktet leverer brænde efter behov.
Parkeringsplads ved Nebel Bæk. På pladsen findes flg. anlæg/installationer for friluftslivet:
Opstillet bænk.
Informationstavle v/ Silkeborg skovdistrikt.
Informationstavle v/ Aarhus Amt.
Parkeringsplads ved Bøsmølle Bro. På pladsen findes flg. anlæg/installationer for friluftslivet:
Opstillede borde / bænke.
Informationstavle v/ Aarhus Amt.
Afmærkning til lokal stirute.

117

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt 2000-2014

7.15 Snabegård Skov (skovnr. 201)
7.15.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Snabegård Skov ligger 3-4 km vestnordvest for Bryrup d.v.s. ca. 15 km syd for Silkeborg. Snabegård
Skov er nabo til Velling Skov der ligger umiddelbart mod øst. Skovens beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Bøg og eg
Rødeg
Rødgran og sitkagran
Alm. Ædelgran, douglas, skovfyr og lærk
Nordmannsgran og nobilis
Andet nåletræ (bl.a. omorika og grandis)
Hede, sø, mose og vandløb
Andet (bl.a. vej, slette og PUB)
I alt (ha)

Snabegård Skov
21,7
1,0
34,2
47,2
11,6
3,3
8,9
7,0

134,9

Skovens anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.15.1.
7.15.2 Driftsformål.
Skoven drives ved flersidig skovdrift, d.v.s. skoven dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre
træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til
friluftslivet. På de høje dele af Snabegård Skov og på skrænterne udnyttes de gode dyrkningsmuligheder til produktion af kvalitetstræ. I området omkring Snabe Igelsø vægtes friluftslivet og de landskabelige værdier højt. De arealer som er omfattet af Naturskovsstrategien drives efter strategiens foreskrifter.
Særligt om skovdriften gælder, at Snabegård Skov drives med en blanding af løv og nåletræer, med
vægt på produktion af kvalitetstræ. En stor del af skoven, især løvskovsarealerne og arealerne med
douglas, ædelgran, lærk og skovfyr er umiddelbart egnet til naturnær skovdrift (se afsnit 6.2). Disse
muligheder udnyttes i størst muligt omfang. Arealet med løvskov og ”robuste” nåletræarter ønskes forøget i denne planperiode på bekostning af især arealet med rødgran og sitkagran. Ca. 9 % af det bevoksede areal benyttes ved planstatus til dyrkning af nobilis og nordmannsgran til pyntegrøntproduktion.
Dette fastholdes.
7.15.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Afd. 5620, 5609, 5610 og litra 5638b, i alt ca. 9 ha, i den nordøstlige del af Snabegård Skov er omfattet
af fredningen ved Vrads jf. Overfredningsnævnets kendelse af 28/9 1976. Fredningen er primært en
status quo-fredning der skal sikre, at de landskabelige værdier bevares.
Stort set hele Snabegård Skov undtagen den allervestligste del på den anden side af Vrads-Løve landevejen udgør ligesom hele Velling Skov og en del af Naturstien Horsens-Silkeborg en del af EF118
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habitatområde 49. Samme område dog undtaget størstedelen af Velling Skov er desuden del af EFfuglebeskyttelsesområde 34. Se kort i afsnit 6.16.
EF-fuglebeskyttelsesområde 34 er udpeget med grundlag i yngleforekomster af Hvepsevåge, Sortspætte
og Isfugl i dette område.
EF-habitatområde 49 er udpeget med grundlag i forekomsten af følgende naturtyper:
• Indlandsklitter med lyng og visse
• Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
• Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller
• Brunvandede søer og vandhuller
• Vandløb med vandplanter
• Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
• Tørre dværgbusksamfund
• Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
• Tidvis våd eng på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
• Aktive højmoser
• Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
• Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv
• Rigkær
• Bøgeskov på morbund med kristtorn
• Bøgeskov på muldbund
• Stilkegeskov og krat på mager sur bund
• Skovbevoksede tørvemoser
• Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
Desuden er området udpeget på baggrund af forekomsten af Bæklampret, Damflagermus, Odder og
Blank Seglmos.
Bevaringsstatus for disse biotoper og arter må ikke forringes i Snabegård Skov.

7.15.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Snabegård Skov er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Jordbrugsområde –
Skov”. Katkær (afd. 5618) er beliggende i område hvor ”Skovrejsning er uønsket” og ”Naturområde”.
Veteranjernbanen, der løber igennem Snabegård Skov, er udpeget til ”Bevaringsværdigt kulturmiljø”
i regionplanen.
7.15.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Snabegård Skov er meget kuperet. Lige nord for skoven ligger Salten Å-dal, og op gennem den østlige
del af Snabegård ligger to dale. Lystrup Ådal og dalen hvor veteranjernbanen ligger. Disse to dale er
sammenhængende syd for Snabegård Skov ved Kulsø men deler sig altså lige før. Efter Snabegård Skov
samler de sig igen inden de får forbindelse ved Salten Ådal. På denne måde kan man sige, at de skaber
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en ”moræne-ø” i den østlige del af Snabegård Skov mellem Lystrup Å-dal og veteran-jernbanen (”øen”
= afd. 5630-5637). Vest for veteranjernbanen er skoven også meget kuperet ned mod dalen, hvor veteranjernbanen ligger, men den sydvestligste del af Snabegård Skov er temmelig flad. Hvorvidt de to dale
i den østlige del af Snabegård Skov er oprindelige tunneldale, eller erosionsdale opstået efter istiden, er
uvist. Se i øvrigt kortbilag 4.1.
Jordbunden er næsten overalt sand og grus. I Katkær og enkelte andre steder er der ferskvandstørv. I
bunden af dalene består jordbunden af sand i uforstyrret lejring som tegn på, at dalene er skabt ved erosion af smeltevand efter istiden.
7.15.6 Foryngelser i den kommende periode.
De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 11-12 i bilag 7.1, som er den
planlagte foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Desuden kan foryngelsesarealerne
ses af foryngelseskortet i kortbilag 7.15.2.
Der er planlagt foryngelse af 16,4 ha. Disse arealers nuværende anvendelse og deres kommende, fremgår af nedenstående tabel.
Bøg
Eg
Rødgran og sitkagran
Douglas
Nobilis og nordmannsgran
Alm. ædelgran og Abies veitchi
Mose
I alt (ha)

Nuværende anvendelse Anvendelse i år 2015
0,2
3,6
0,0
0,2
3,8
0,0
0,0
2,6
7,1
7,0
5,3
2,7
0,0
0,3

16,4

16,4

Ovenstående viser planlagte arealbevægelser på hovedtræartsniveau. Som det fremgår af bilag 7.1. (og
afsnit 6.2.) så vil der dog blive benyttet indblandingstræarter, og forekommer der selvforyngelse af andre træarter end den planlagte hovedtræart vil denne selvforyngelse også blive benyttet. Endvidere
planlægges der også efterladt overstandere, hvor dette er muligt, d.v.s. hvor der findes skovfyr, douglas,
bøg, eg, lærk og andre stormfaste træarter. Dette betyder, at ovennævnte talangivelser ikke skal betragtes som absolutte tal. Eksempelvis vil der på de arealer som forynges med douglas ved plantning ofte
blive indplantet over 50 % sitkagran eller rødgran.
Af ovenstående skema fremgår, at arealet med rødgran og sitkagran falder drastisk i perioden (dog vil
der som nævnt blive brugt en del rødgran og sitkagran som indblanding i nye kulturer). I stedet vil arealet med især bøg og douglas stige.
Særlige bemærkninger til foryngelsesplanen:
• Arealet med bøg (0,2 ha i litra 5616j) er et lille areal med ca. 70 % rødgran og omorika fra 1964 og
30 % bøg af samme alder. Her skoves granerne gradvis og der underplantes ekstensivt med douglas
for at skabe en lille ”perle” på sigt.
• Arealet med nobilis og nordmannsgran fastholdes nogenlunde i perioden men der sker et skift fra
nordmannsgran til nobilis. Af de 7,1 ha der forynges i perioden er de 6,8 ha nordmannsgran, mens
alle de 7,0 ha der etableres i den kommende planperiode er nobilis. Se afsnit 6.4. I Snabegård Skov
er der i øvrigt en række ældre bevoksninger af nobilis og nordmannsgran der drives som vedproducerende bevoksninger og ikke pyntegrøntbevoksninger f.eks. 5628c og 5634b, så selvom nord
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•

mannsgran og nobilis udgør knap 10 % af det bevoksede areal, så er det reelle pyntegrønt-areal noget mindre.
Et lille areal med sitkagran i den fugtigste del af Snogemosen (litra 5630b) ryddes og mosen søges
genskabt/gjort så fugtig som mulig, under hensyn til den også lavtliggende nabo-sitkabevoksning
(litra 5630c). I næste planperiode forventes denne også ryddet og grøfterne i området lukket helt.

7.15.7 Naturregistreringen.
I Snabegård Skov findes 9,0 ha med § 3-beskyttede naturtyper (4,5 ha hede, 2,7 ha sø, 1,1 ha mose og
0,7 ha vandløb) og der er udlagt 13,5 ha under Naturskovsstrategien. Når der tages forbehold for overlap mellem disse arealkategorier er der i alt 18,0 ha med særligt beskyttet natur svarende til ca. 13 % af
skovens areal.
De primære naturplejetiltag i den kommende planperiode er naturgenopretning af en lille sitkamose på
0,3 ha (litra 5630b). Forsat pleje af Katkær og mosekanten omkring Snabe Igelsø ved rydning efter behov, samt fortsat græsning af afd. 5620a som er ryddet til hede og græsningsskov i medfør af Naturskovsstrategien.
§3-beskyttede naturarealer og arealer udpeget til særlige naturskovstyper er vist på kortbilag 7.15.3.
Nedenfor er omtalt de naturmæssigt væsentligste arealer og deres pleje i den kommende planperiode.
En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilag 7.4. Bilag 7.4. er Naturregistreringsbilaget for Skovpart 2.
Se evt. også afsnit 6.7.
Katkær (afd. litra 5618).
Et meget værdifuldt ekstrem-fattigkær i en afløbsløs lavning. Katkær har sandsynligvis været en lille
højmose, som er blevet fladeafgravet og nu er under regenerering. Ret meget opvækst af birk, fyr og
gran på hele mosefladen, men heldigvis er opvæksten lav og trives dårligt. Områdets naturværdi knytter
sig først og fremmest til den velbevarede fattigkærs-vegetation af bl.a. flere arter kæruld, soldug og
dværgbuske som klokkelyng, revling og tyttebær. Træ-opvæksten fjernes så tidligt/hyppigt, at den kan
trækkes op og bæres ud.

Foto af Katkær. Litra 5618a.
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Snabe Igelsø (afd. 5621).
Søen er på 2,7 ha vandflade. Den er op til 9 meter dyb, næringsfattig og meget klarvandet. Der er en
sparsom rørskov, hvor der imellem de lave og spredte tagrør bl.a. vokser sekshannet bækarve (rødlistet
som sjælden (R)), tvepibet lobelie og strandbo (begge gullistet som opmærksomhedskrævende (X)). I
søen findes desuden sortgrøn brasenføde (rødlistet som sårbar (V)). Der har tilsyneladende tidligere
fandtes større bestande af lobelie og brasenføde ligesom dybdegrænsen for vegetationen tidligere har
ligget væsentligt dybere end de nuværende ca. 3 meter. Det er umiddelbart vanskeligt at forklare udviklingen, idet søen ligger godt beskyttet og ikke modtager hverken spildevand eller næringsrigt drænvand.
Søen skal søges bevaret som næringsfattig sø omgivet af stabil og varieret skov med høj andel af løvtræ, således at søen sikres bedst muligt mod eutrofiering og forsuring. Bredderne lysnes ved nedskæring
af især pil med mellemrum. Århus Amts målsætning er A, d.v.s. særligt naturområde.
Ved Lystrup Å opstemningen ved Lystrupminde Naturskole (ved afd. 5609) er der etableret omløbsstryg. Af fisk findes de gængse arter og optræk af søørred. Vandstæren kan ses ved åen om vinteren og
er også set ynglende.
7.15.8 Naturskov.
Kun en meget begrænset del af løvtræbevoksningerne i Snabegård Skov er sandsynligvis efterkommere
af de “oprindelige” træer på arealet, d.v.s. naturskov ifølge Naturskovsstrategiens definition (se afsnit
6.3). Jf. afsnittet om ”fortidsminder og kulturhistorie i øvrigt”, så er Snabegård Skov sandsynligvis tilplantet næsten i sin helhed efter statens erhvervelse i 1808. Muligvis er bevoksningen af gamle ege i litra 5627a dog ”oprindelige”. Denne bevoksning er udlagt til plukhugst.
I forbindelse med Naturskovsstrategien i 1994 blev der udlagt 13,5 ha til særlige naturskovtyper i Snabegård Skov. Arealerne der er udlagt til særlige naturskovstyper i Snabegård Skov fremgår af kortbilag
7.15.3.
Urørt skov senest år 2000
Plukhugst senest år 2000
Græsningsskov
I alt

Træarter
Bøg (litra 5610c på grænsen til
Velling Skov)
Skovfyr
Eg
Hede

Ha
0,4

Ha ialt
0,4

7,2
1,4
4,5

8,6
4,5
13,5

13,5 ha svarer til 10 % af Snabegård Skovs areal. Disse arealer drives i overensstemmelse med de overordnede driftsprincipper som er beskrevet i bilag 6.1. side 13-15.
7.15.9 Friluftsliv.
Der er udgivet en vandretursfolder om Snabegård Skov og Velling Skov. Vandretursfolderen er vedlagt
i bilag 6.3. De beskrevne vandreruter vedligeholdes med ruteafmærkning og rydning/slåning.
I Snabegård Skov er der følgende særlige anlæg for friluftslivet:
• Veteran-jernbanen. Er en del af den gamle Bryrupbane som ikke er blevet nedlagt. Her kører stadig
et veterantog hver sommer fra Vrads Station lige udenfor Snabegård Skov til Bryrup. Arealet som
veteran-jernbanen ligger på er ikke ejet af Skov- og Naturstyrelsen.
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•
•

Naturstien Horsens-Silkeborg går igennem Snabegård Skov. Den er anlagt på det gamle Bryrupbane-spor (se afsnit 7.23.), men i Snabegård Skov går stien et stykke fra det gamle togspor, da skinnerne jo stadig ligger der og benyttes til veterantogdrift.
Lystrupminde Naturskole, som er en ubemandet naturskole. Skolen besøges ca. 125 dage om året.
Der kan overnatte op til 30 personer.

Hertil kommer 2 p-pladser, 3 informationstavler og en snes borde og bænke. Der er desuden ca. 5 km
skovveje (grusveje), ca. 4 km trampestier og 1,3 km af Bryrupbanestien, som forløber på skovej.
Ved P-pladsen i vest udgår desuden én af Århus Amt´s vandreruter, som forløber mod vest ind i Grane
plantage.
Snabegård Skov er udlagt som B-skov, hvilket indebærer at organiserede øvelser såsom løb, stævner o.
lign. ikke tillades. B-skove er udpeget for at skabe bedst mulig trivsel for plante- og dyrelivet samt ”den
stille skovgæst”. Se afsnit 6.10.5.
Der er ikke umiddelbart planer om at udvide antallet af publikumsfaciliteter, men dette er i vidt omfang
noget der afgøres lokalt på distriktet bl.a. i samråd med brugerrådet.
7.15.10 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.
Bortset fra jord- og stendiger er alle kendte fredede fortidsminder angivet i bilag 7.3. Der er 3 gravhøje.
De er vist med signatur på kortene.
Herudover er der to hulveje i afd. 5622 ned til Snabe Igelsø. En i henholdsvis den nordlige og den sydlige del af afdelingen. Især den nordlige som også ligger i afd. 5616 er meget dyb og flot.
Af nyere kulturhistoriske spor, som ikke er fortidsminder, er det allerede nævnte gamle jernbanespor fra
Bryrupbanen der nu anvendes til veteranbane. Veteranjernbanen er også udpeget som ”bevaringsværdigt kulturmiljøområde” i regionplanen.
M.h.t. Snabegårds Skov historie i øvrigt, så blev den erhvervet af den danske stat i 1808, hvor ejeren på
grund af tyngende skatter tilbød Rentekammeret (datidens Finansministerium) arealet til en kongelig
skovplantage. Skoven var derfor sandsynligvis kun skovdækket i meget begrænset grad dengang.
7.15.11 Bygninger.
I Snabegård Skov er der følgende bygninger.
Litra
5609a
5613a

Navn
Lystrupminde
Naturskole
Snabehus

Anvendelse
Naturskole

Bemærkninger
Ubemandet naturskole

Skovløberbolig

Opført 1906
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7.16 Velling Skov (skovnr. 202)
7.16.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Velling Skov ligger et par km nord for Bryrup og ca. 15 km syd for Silkeborg. Velling Skov er nabo til
Snabegård Skov der ligger umiddelbart mod vest. Skovens beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Bøg
Eg
Andet løvtræ (især birk)
Rødgran og sitkagran
Alm. Ædelgran, douglas, skovfyr og lærk
Nordmannsgran og nobilis
Andet nåletræ (cypres og Abies veitchi)
Mose, sø, eng og hede
Andet (bl.a. vej, slette, hus og PUB)
I alt (ha)

Velling Skov
114,0
8,1
17,4
89,7
82,8
16,2
2,0
27,6
14,7

372,5

Skovens anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.16.1.
7.16.2 Driftsformål.
I princippet skal Velling Skov drives ved flersidig skovdrift, d.v.s. skoven dyrkes med henblik på både
at forøge og forbedre træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske og miljøbeskyttende
hensyn samt hensyn til friluftslivet. Store dele af Velling Skov er dog udlagt til eller skal udlægges til
urørt skov. Stort set hele den vestligste halvdel af skoven fra amtsvejen i øst til Snabegård Skov i vest,
vil således være urørt skov i 2040, når konverteringen er fuldt gennemført, men allerede i den kommende planperiode er hovedformålet med driften af denne del af skoven, at forberede den på at blive lagt
urørt, d.v.s. langsom udfasning af nåletræet og samtidig fremelskning af løvtræ.
Nåletræsarealerne inden for arealet, der skal overgå til urørt skov, renafdrives så vidt muligt ikke. Bevoksningerne forsøges afviklet ved en langstrakt lysningshugst, hvorved selvsåning af løvtræer, herunder især bøg, understøttes. Selvsået nåletræ ryddes til fordel for løvtræopvækst, hvor nåletræopvæksten
generer løvtræopvæksten, ligesom selvsået nåletræopvækst ryddes, hvor det forekommer massivt og
forhindre fremspiring af løvtræer.
Øst for amtsvejen er ca. halvdelen af arealet udlagt til plukhugst med enkelte mindre arealer med urørt
skov. Den resterende halvdel af denne del af skoven er ikke omfattet af Naturskovsstrategiens udpegninger. Både plukhugstarealerne og de ”konventionelle” arealer drives med flersidig skovdrift med en
blanding af løv og nåletræer, med vægt på produktion af kvalitetstræ samt sikring og forbedring af biodiversiteten. På plukhugstarealerne skal træartsvalget drejes i retning af løvtræer. En stor del af den østlige del af Velling Skov - især løvskovsarealerne og arealerne med douglas, alm. ædelgran og lærk - er
umiddelbart egnet til naturnær skovdrift (se afsnit 6.2). Disse muligheder udnyttes i størst muligt omfang.
Arealerne omfattet af Naturskovsstrategien drives i øvrigt efter strategiens foreskrifter.
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7.16.3 Internationale naturbeskyttelsesområder.
Velling Skov er ligesom stort set hele Snabegård Skov og en del af Naturstien Horsens-Silkeborg en del
af EF-habitatområde 49. Den aller-vestligste del af Velling Skov er desuden del af EFfuglebeskyttelsesområde 34 ligesom stort set hele Snabegård Skov og en del af Naturstien HorsensSilkeborg. Se kort i afsnit 6.16.2. og 16.16.3. Se i øvrigt afsnit 7.15.3. for en nærmere beskrivelse af
udpegningsgrundlaget.
Bevaringsstatus for de biotoper og arter som udgør udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet og EF-habitatområdet må ikke forringes i Velling Skov.
7.16.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Velling Skov er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Jordbrugsområde –
Skov”. Langkær (afd. 660) er beliggende i område hvor ”Skovrejsning er uønsket” og ”Naturområde”.
Den østligste del af Velling Skov (øst for landevejen) er beliggende i ”Indsatsområde for grundvand”
som endvidere er karakteriseret som ”Nitratfølsomt vandinvindingsområde”.
Velling Skov med omgivelser er desuden udpeget som et ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” i regionplanen. Området er udpeget, fordi området fra Velling via Lystrupminde til Kathrinedal taget under ét,
rummer mange elementer som tilsammen har stor fortælleværdi der anskueliggør områdets kulturhistorie. Til de enkelte elementer hører de beskedne husmandssteder, vandkraftens- og skovdriftens betydning for området. Området er et godt eksempel på et kulturhistorisk interesseområde, hvor samspillet
menneske/natur bliver anskueliggjort af mange delelementer – som tilsammen har betydelig større interesse end når kulturelementerne vurderes hver for sig.
7.16.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Velling Skov ligger på sydskrænten af Salten Ådal samt de højeste beliggende af ådalens terrasser. Terrænet er de fleste steder meget stejlt og kuperet. Fra det mest kendte udsigtspunkt Velling Kalv er der
84 meter til bunden af Salten Ådal. Der er talrige erosionsdale ind i sydskrænten. Se i øvrigt kortbilag
4.1.
Jordbunden er meget varieret – fra leret-muld til sandet-gruset med podzol. Tørvedannelser findes også
flere steder, bl.a. er der op til 5 meter tykke tørvelag i Langkær. Der er endvidere flere dybe søer, væld
samt næringsfattige mose- og engområder i skoven.
7.16.6 Naturskov.
Store dele af Velling Skovs løvtræarealer må antages at være efterkommere af de “oprindelige” træer på
arealet, d.v.s. naturskov ifølge Naturskovsstrategiens definition (se afsnit 6.3). Velling Skov er enestående ved at rumme landets største bevoksning af 250-300 årig bøg, hvoraf der er ca. 25 ha. Dertil kommer ca. 40 ha bøg der er over 200 år gammel. Bøgene er visse steder stærkt præget af, at de er ved at
have nået deres maksimumsalder. Svampeangreb er i gang og desværre er træernes frøsætning relativt
begrænset.
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Foto af gammel bøgeskov ved Velling Kalv.
I forbindelse med Naturskovsstrategien i 1994 blev der udlagt 256,7 ha til særlige naturskovtyper i Velling Skov. Arealerne der er udlagt til særlige naturskovstyper i Velling Skov fremgår af kortbilag
7.16.3. De fordeler sig til de forskellige naturskovstyper således:
Urørt skov senest år 2000

Urørt skov efter år 2000
(oftest senest år 2040, men
ca. 20 ha allerede i 2023)

Plukhugst senest år 2000

Plukhugst efter år 2000
(oftest senest år 2040)
Græsningsskov

Træarter
Bøg
Eg
Birk
Slette og UKU og mose
Bøg
Eg
Andet løv (især birk)
Rødgran og sitkagran
Ædelgran, douglas, lærk og skovfyr
Nordmannsgran, nobilis og cypres
Bøg
Eg og andet løvtræ
Rødgran
Mose
Rødgran, sitkagran og UKU
Ædelgran, lærk og douglas
Nordmannsgran og Abies veitchi
Mose
Birk
Rødgran, sitka og alm. ædelgran
Lærk
Mose, eng, hede og sø

I alt

Ha
37,4
0,8
2,3
1,0
37,8
3,1
13,4
39,7
33,6
9,5
26,2
1,4
2,2
2,2
14,5
11,8
1,8
1,2
0,4
1,9
2,5
12,0

Ha ialt
41,5

137,1

32,0

29,3

16,8

256,7
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256,7 ha svarer til knap 69 % af Velling Skovs areal. Disse arealer drives i overensstemmelse med de
overordnede driftsprincipper som er beskrevet i bilag 6.1. side 13-15. Herudover er der dog i forbindelse med udpegningen af disse arealer i 1994-95 blevet fastsat nogle mere konkrete retningslinier. Bl.a.
følgende:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Løvskov, som skal overgå til urørt skov, drives med plukhugst indtil det tidspunkt, hvor de skal være urørt.
Granbevoksninger som skal overgå til urørt skov, konverteres så vidt muligt til løv-/blandskov uden
brug af renafdrift, hvis de støder op til registreret gammel naturskov. I øvrigt foretages renafdrift,
og det er den derpå kommende naturlige opvækst der videreføres som urørt naturskov.
Grankulturer som skal overgå til urørt skov, konverteres til løvskov ved (så vidt muligt) at hugge
graner væk til fordel for naturlig opvækst af løvtræer – d.v.s. ved omvendt skrubhugst.
I de områder der er udlagt til plukhugst må nåletræer, f.eks. douglasgran indplantes som efterbedring i begrænset omfang
Granbevoksninger, der er udlagt til plukhugst år 2040, må afdrives og arealet må (evt. under hegn)
tilplantes eller tilgro med træarter, som egner sig til plukhugstdrift. Ved plantning undgås rækker og
systematiske blandinger. Der bruges ca. 1-2000 planter af lokal eg og skovfyr til at etablere en pionerskov, hvori birk, bøg m.v. kan indfinde sig ved selvsåning. Vintereg prioriteres meget højt.
I plukhugstområderne begrænses kørsel med tungt maskinel mest muligt, for at forhindre ødelæggelse af jordbund. Særligt for bøgebevoksningerne udlagt til plukhugst gælder, at de skal drives ved
naturforyngelse, og der altså ikke må foretages jordbearbejdning.
Vådbundsarealer i områder udlagt til plukhugst kan genoprettes til åbne træfrie moser.
Der kan frihugges udsigtskiler langs søer og ved markante udsigtspunkter uanset arealet er udpeget
til særlig naturskovstype.
I urørt skov kan opvækst af gran ryddes som plejeforanstaltning.
Skovfyr sidestilles med løvtræer.
I Velling Skov gælder generelt, at arealerne omfattet af Naturskovsstrategien skal udvikles til en tilstand, så nåletræ undtagen skovfyr udtages komplet i perioden år 2020 til 2040, efterladende en mere eller mindre spredt bevoksning af selvsået birk, bøg, eg, kristtorn m.v. Rødeg og sildig hæg skal
forfølges.

Velling Skov er et af de mange arealer på Silkeborg distrikt, hvor bl.a. sitkagran, douglasgran, ædelgran
og rødgran flere steder selvsår sig selv meget villigt. Nåletræ-frøtræer og nåletræ-opvækst skal derfor
fjernes, hvor de anses som værende til mere skade end gavn med hensyn til sikring af løvtræopvækst.
Det er en svær balancegang som kræver erfaring og hyppige indgreb. En del nåletræbevoksninger som
grænser op til bevoksninger med gammel bøg skal også afvikles meget forsigtigt af. hensyn til den rødlistede Lungelav som er ømfindtig for ændringer i luftfugtigheden.
Græsningskoven vest og syd for Igelsø, samt engene ved Igelsøhus plejes med græsning med får eller
geder. Der må ikke græsses med hverken kreaturer eller heste i Langkær, da de vil træde højmosen i
stykker. Der foretages supplerende rydning med kratrydder i græsningsskoven. Det meste af nåletræet
på arealerne udlagt til græsningsskov skoves først i næste planperiode jf. Naturskovsstrategiens detailbestemmelser.
Arealerne udpeget til særlige naturskovstyper i Velling Skov vil utvivlsomt blive af væsentlig biologisk
værdi og muligvis også af en vis landskabelig og rekreativ værdi. Skovgæsterne skal dog nok lige vænne sig til det mere ”rodede” skovbillede. Distriktet har derfor informeret meget om udpegningen. F.eks.
er der en informationspavillon om Naturskovsstrategien ved p-pladsen på amtsvejen (litra 5710c).

128

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt 2000-2014

7.16.7 Foryngelser i den kommende periode.
De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 13-17 i bilag 7.1 som er den
planlagte foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Desuden kan foryngelsesarealerne
ses af foryngelseskortet i kortbilag 7.16.2.
Der er planlagt foryngelse af 52,0 ha. Disse arealers nuværende anvendelse og deres kommende, fremgår af nedenstående tabel.
Nuværende anvendelse Anvendelse i år 2015
Bøg
1,9
9,6
Eg
0,0
3,3
Birk og andet løvtræ
0,0
26,5
Rødgran og sitkagran
17,9
0,0
Alm. Ædelgran
18,6
3,5
Douglas
0,0
9,1
Lærk
4,5
0,0
Nobilis og nordmannsgran
8,2
0,0
Afdrifter (UKU)
0,9
0,0
I alt (ha)
52,0
52,0
Ovenstående viser planlagte arealbevægelser på hovedtræartsniveau. Størstedelen af foryngelserne er
dog - som det fremgår af bilag 7.1. - planlagt som selvforyngelser, og en vis indblanding af andet end
den forventede hovedtræart vil derfor være sandsynlig.
Endvidere skal der tages forbehold for, at en del af foryngelserne skal ske med afviklingstider der
strækker sig længere end den kommende planperiode. D.v.s. at selvom foryngelserne påbegyndes i denne planperiode vil en stor del af vedmassen stadig stå på arealet i 2015. I visse tilfælde over halvdelen
af vedmassen f.eks. bøgebevoksningerne der er sat til foryngelse.
Særligt for arealerne der forynges med birk som hovedtræart gælder, at det primært er nåletræsarealer
der skal overgå til urørt skov. De behandles jf. forskrifterne i forgående afsnit. Det indebærer, som også
beskrevet i forgående afsnit, at der på disse arealer sandsynligvis vil komme en del nåletræopvækst men
forhåbentlig også andre løvtræarter end birk bl.a. bøg. Ligeledes vil der sandsynligvis stadig stå et vist
antal nåletræoverstandere i disse bevoksninger i 2015. Arealerne udpeget til foryngelse med birk skal
betragtes som de bevoksninger, hvor distriktet forventer, at man vil være kommet længst med tranformationen af nåleskov til løvskov i år 2015. I resten af den del af Velling Skov der er bevokset med nåletræ men udpeget til urørt skov senest år 2040, vil der i denne planperiode også ske en gradvis ændring
af hovedtræarterne fra nåletræ til løvtræ. Her forventes nåletræer bare forsat at være dominerende i
2015.
Af ovenstående skema fremgår, at arealet med nåletræ falder drastisk i perioden. I stedet vil arealet med
især birk, bøg og eg stige. Douglas-arealet stiger også betydeligt. De knap 13 ha der forynges med
douglas og alm. ædelgran i den kommende periode er udenfor de arealer der er udpeget til særlige naturskovstyper. De foryngelser der sker på arealer udpeget til særlige naturskovstyper er alle nål-til-løv
foryngelser.
Særlige bemærkninger til foryngelsesplanen:
• En stor del af de planlagte foryngelser sker på arealer, der er udpeget til særlige naturskovtyper.
Foryngelserne sker her i overensstemmelse med retningslinierne for disses drift, jf. det tidligere
skrevne.
• I afd. 697 – der er udlagt til plukhugst – ryddes et mindre lavbundsareal med sitkagran på 0,8 ha og
arealet gøres herefter så fugtigt som muligt. Arealet overlades herefter til fri succession. Det vil
sandsynligvis blive til en birkebevokset skovmose.
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7.16.8 Naturregistreringen.
I Velling Skov findes 28,7 ha med § 3-beskyttede naturområder fordelt på 15,0 ha mose (hvoraf ca. 1 ha
er skovbevokset), 10,3 ha sø og 3,4 ha eng. I medfør af naturskovsstrategien blev en meget stor del af
skoven udlagt til særlige naturskovstyper i 1995. I alt 256,7 ha fordelt på 178,6 ha urørt skov, 61,3 ha
med plukhugst og 16,8 ha græsningsskov. Når der tages højde for, at 16,5 ha både er § 3-beskyttet og
udlagt som naturskov, bliver det samlede areal med særligt beskyttet natur i Velling Skov således på
268,9 ha svarende til 72 % af skovens areal. Desuden findes ca. 5 km § 3-beskyttet vandløb.
§3-beskyttede naturarealer og arealer udpeget til særlige naturskovstyper er vist på kortbilag 7.16.3.
Af særlige naturplejetiltag der planlægges i den kommende planperiode er:
• Etablering af skovmose i den nuværende sitkabevoksning i litra 697a.
• Hovedgrøften i Langkær stoppes delvis.
Til ovenstående skal lægges de store områder udpeget til særlige naturskovstyper i Velling Skov som
ved passende drift eller mangel på drift i løbet af planperioden – forhåbentlig – vil blive af større naturmæssig interesse end i dag.
Nedenfor omtales kort de naturmæssigt mest interessante arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse incl. bl.a. floralister og beskrivelse af de øvrige naturarealer i
Velling Skov kan ses i bilag 7.4. som er naturregistreringsbilaget for skovpart 2.
Af særligt sjældne arter i Velling Skov som ikke nævnes nedenfor skal her kort nævnes:
• I Velling Skov findes et af landets bedste voksesteder for Lungelav (rødlistet som sjælden - R), der
er knyttet til gammel skov med lang kontinuitet og høj luftfugtighed.
• I øvrigt findes følgende sjældne planter Femradet Ulvefod, Klatrende Lærkespore og Linnæa (rødlistet).
• Stor Hornugle ynglede i Velling Skov i 1993 for første gang i Danmark i nyere tid.
Langkær (afd. 660).
Langkær er en tidligere højmose på ca. 9 ha som overalt er påvirket af tørvegravning. Der forekommer
endnu flader med højmosevegetation, om end disse ikke længere er i oprindelig naturtilstand. Som følge
af tørvegravning og afgrøftning er størstedelen af området blevet enten til mere tørre arealer eller fattigkær, som er mere næringsrig end højmose og rummer højmose-fremmede arter som ørnebregne, blåtop,
mosebunke, lysesiv og kærtidsel. Der har været meget træopvækst i mosen, som er ryddet til en åben
bestand af skovfyr, birk, rødgran og ene. Området er udvidet med 1,7 ha ved rydning af nåletræsbevoksninger i 655g og 666b. Hele området afgræsses periodevis af får for at holde især birkeopvækst nede. I planperioden skal bevaringen af højmose- og fattigkærsvegetationen sikres og muligheden for retablering af højmosen skal forbedres. Hovedgrøftens rørlagte underløb ved Flintebjergvej ændres således, at der etableres et delvist vanddækket parti i mosens østlige ende. Dette område er p.t. blåtop-kær
uden særlig botanisk interesse. Fåregræsningen og den åbne træbestand opretholdes, dog ryddes to
nærmere angivne partier på tilsammen ca. 2 ha helt. Det drejer sig om de partier, hvor der findes bevaret
højmosevegetation. Der kratryddes med passende mellemrum som supplement til fåregræsningen. Lærkebevoksningen omkring dammen udhugges og tages med i græsning jf. Naturskovsstrategien. Af kulturhistoriske hensyn bevares dammen som er indrettet med munk, men træerne på dæmningen fjernes.
Velling Igelsø (afd. 667).
Søen er på knap 8 ha. Den er brunvandet, men i øvrigt klar og med stejle sider og flad bund i en dybde
af 13 meter. Søen modtager tilløb fra Langkær og har afløb mod øst. Der har tidligere vokset lobelie i
søen, men denne er nu forsvundet, sandsynligvis på grund af næringstilførsel fra spredt bebyggelse og
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dyrkede arealer. Søen er fundsted for den i 1995 sensationelt (gen-)opdagede sumpskildpadde, hvis
status som naturlig eller udsat dog ikke er endeligt afklaret.

Foto af udsigt mod Velling Igelsø.
Bregnemose (afd. 685).
Det er en tidligere højmose som har været afgrøftet og bevokset med gran, fyr og birk. Mosen er genoprettet ved rydning og grøftelukning i slutningen af 1980’erne. På grund af sammensynkning af tørven
fremtræder mosen i dag som et vådt blåtopkær med meget kæruld og kun spredt opvækst af træer i randen. Plejen i planperioden er fjernelse af træopvækst.
Hundsø (afd. 693 på 2 ha).
Søen er på ca. 2 ha. Det er en næringsfattig, brunvandet sø med mose i østenden. Hundsø er Danmarks
højest beliggende sø, ca. 72,5 m.o.h. Vandet er surt (pH ca. 4.5). Søen er uden tilløb og med kunstigt
afløb mod nordøst, der virker som afløb i regnrige perioder for at holde vandstanden på et givet maksimum. Især i søens østlige ende foregår dannelse af hængesæk, med de for fattigkær typiske plantearter.
Søen har ingen undervandsvegetation, men var tidligere en lobeliesø med de karakteristiske grundskudsplanter Lobelie, Strandbo og Brasenføde. Søen har dermed lidt samme skæbne som Velling Igelsø
og Snabe Igelsø. Forklaringen er sandsynligvis en kombination af luftbåren næringstilførsel og højere
næringsstatus på de omgivende arealer, som tidligere har været udpint hede, græsnings- og stævningsskov. Søen anvendes til badning. Områdets naturværdi knytter sig først og fremmest til fattigkærsvegetation i mose og hængesæk samt til betydningen som yngleplads for padder. Træopvækst på hængesækken fjernes løbende.
Brunmose (afd. 701 på knap 1 ha).
Brunmose er en tidligere højmose, som er uden til- og afløb og ligger omgivet af stejle bakker med nåleskov. Mosen er åben og våd med spredt, lav opvækst af birk og gran. Vegetationen er domineret af
kæruld og tørvemos. Brunmose er stærkt påvirket af tørvegravning, og der er kun enkelte mindre lyngpartier tilbage, som repræsenterer den oprindelige højmoseflade. Mosens naturværdi knytter sig især til
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bevarede rester af højmose og muligheden for regeneration af højmosen på sigt. Plejen i planperioden er
fjernelse af træopvækst.
Lykkemosen (afd. 5707).
Lykkemosen er en lille mose på ca. 1 ha. Indtil slutningen af 1980’erne stod her en sitkagranbevoksning, men den blev ryddet og grøfteafløbet lukket. Mosen er nu meget våd og domineret af tuer
af lysesiv. Enkelte selvsåede birk og især sitka langs sydkanten.
I Velling Skov findes adskillige små, fine skovbække som er § 3-beskyttede og tillige undersøgte og
målsatte af Århus Amt. Bækkene udspringer alle indenfor skovens område, ofte fra vandrige væld, og
de er generelt meget rene og løber overvejende i naturligt leje i de dybt nedskårne slugter i sydsiden af
Salten Ådal. Bækkene har ofte kraftigt fald og stor fysisk variation med naturlige slyngninger og stor
strømhastighed over sten- og grusbund. Bækkene rummer en værdifuld smådyrsfauna af rentvands- og
strømelskende arter.
7.16.9 Friluftsliv.
Der er udgivet en vandretursfolder om Snabegård Skov og Velling Skov. Vandretursfolderen er vedlagt
i bilag 6.3. De beskrevne vandreruter vedligeholdes med ruteafmærkning og rydning/slåning.
I Velling Skov er der følgende særlige anlæg for friluftslivet:
• I afd. 695 er der en primitiv lejrplads.
• I østenden af Hundsø understøtter distriktet et primitivt badested. Der tilføres således sand efter behov og aftale med Århus Amt.
• I afd. 707 er der et dødishul som hedder Røverstuen med en dertil knyttet anekdote.
• På amtets parkeringsplads i litra 5710c er opstillet en informations pavillon vedr. Naturskovsstrategien.
• På udsigtspunkterne Velling Kalv og Velling Gavl ryddes opvæksten hver 3.- 4. år for at bevare udsigten.
• Lystruphus i afd. 643 er udlejet til Århus Amt som naturskole for fysisk og psykisk handicappede.
Hertil kommer 2 p-pladser og en snes borde og bænke. Der er desuden ca. 11 km skovveje (grusveje).
Velling Skov er udlagt som B-skov, hvilket indebærer at organiserede øvelser såsom løb, stævner o.
lign. ikke tillades. B-skove er udpeget for at skabe bedst mulig trivsel for plante- og dyrelivet samt ”den
stille skovgæst”. Se afsnit 6.10.5.
Der er ikke umiddelbart planer om at udvide antallet af publikumsfaciliteter, men dette er i vidt omfang
noget der afgøres lokalt på distriktet bl.a. i samråd med brugerrådet.
7.16.10 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.
Bortset fra jord- og stendiger er alle kendte fredede fortidsminder angivet i bilag 7.3. Der er 3 gravhøje.
De er vist med signatur på kortene. Herudover er der i afd. 671 spor efter to andre høje, men om det er
egentlige fortidsminder er uklart.
Herudover er der hulveje i afdelingerne 649, 665, 688 og 689. I afd. 689 ved Hækkær er der endvidere
spor efter et engvandingsanlæg.
Fund af talrige milegruber i området tyder på, at skoven har været udnyttet til trækulssvidning.
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Anekdoten omkring Røverstuen i afd. 5707 er vistnok tvivlsom, men kulturmiljø er det i hvert fald:
”En Dag fangede Røverne en ung Pige fra Egnen og beholdt hende i Røverstuen, idet Røverhøvdingen
først fik hende til at aflægge højhellig Ed paa, at hun hverken vilde flygte eller røbe Røvernes Skjulested. Pigen blev flere Gange om Ugen sendt ned til Krude Vandmølle for at hente Mel og Gryn. Møllersvenden her undrede sig over Pigens alvorlige og sørgmodige ansigtsudtryk og spurgte hende flere
Gange, hvor hun kom fra, men fik kun undvigende Svar herpaa.
En Dag kom Møllersvenden på den Tanke, at Pigen maaske på en eller anden Maade stod i Forbindelse med Røverne; idet han som sædvanlig lagde den med Gryn fyldte Pose paa Pigens Skuldre, snittede
han et lille Hul forneden i Posen. Da Pigen var vel forsvundet i Skoven, listede Møllersvenden og et Par
modige Karle efter hende, idet den hvide Stribe Gryn i Løvet viste dem hendes Spor.
Samme Dag blev Egnens vaabenføre Mænd mobiliseret; nu havde man endelig - formedelst den fiffige
Møllersvend - fundet Røvernes Skjulested. Hulen blev kort efter omringet, og Røverne blev som et Kobbel vilde Dyr drevne ned til den nærmeste Skovsø, hvor de alle blev druknede. Den eneste Ligtale der
lød, idet den sidste Røver gik til Bunds, blev holdt af Bøndernes anfører, idet han udbrød: "Saa lig da
der, i forbandede Hunde!"
Siden den dag hedder Skovsøen Hundsø.”
Efter Velling Koller´s turistfører for Velling skov, udarbejdet af N.H.A. Schougaard 1927.
Velling Skov er sammen med hele området fra Lystrupminde til Katrinedal udpeget til ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” i Regionplanen. Området er udpeget fordi det taget under ét, rummer mange
elementer der tilsammen har stor fortælleværdi der anskueligør områdets kulturhistorie. Til de enkelte
elementer hører de beskedne husmandssteder, vandkraftens- og skovdriftens betydning for området.
Området er et godt eksempel på et kulturhistorisk interesseområde, hvor samspillet menneske/natur bliver anskueliggjort af mange delelementer – som tilsammen har betydelig større interesse end når kulturelementerne vurderes hver for sig.
7.16.11 Frøavlsbevoksninger o.lign.
Der er følgende forstlige forsøgs- og frøavlsbevoksninger i Velling Skov:
Litra
658a
682a
702a

Træart
LÆR (1956)
LÆR (1954)
LÆR (1954)

Formål
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F392a
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F392b
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F392d

7.16.12 Bygninger.
Der er følgende bygninger i Velling Skov:
Litra
643a

Navn
Lystruphus

Anvendelse
Naturskole

669a
671a
672a

Iglsøhus
Garage
Katkærhus

Skovløberbolig
Garage/værksted
Skovfogedbolig
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Bemærkninger
Udlejet til Århus Amt som naturskole
for fysisk og psykisk handicappede.
Opført 1916
Opført 1882. Ophører som skovfogedsted i perioden. Husets fremtidige anvendelse er uafklaret. Muligvis skal
huset benyttes af Planteavlsstationen.
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7.17 Arealer i og ved Bryrup (skovnr. 203)
7.17.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Arealerne ligger nord, øst og syd for Bryrup Langsø og Karlsø. Arealerne er primært ca. 5 km veje og
spor samt enkelte søbredsarealer. Altsammen beliggende i bolig- og sommerhusområder tæt på Bryrup.
Arealerne udgør samlet 6,1 ha. Arealernes beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
For enden af Søvej i Bryrup er et lille søbredsareal som sikrer publikums adgang til Bryrup Langsø, og
desuden er der indrettet et antal bådepladser som lejes ud til borgere med sommerhus eller bopæl i
Them kommune. På sydsiden af søen samt ved østenden af Karlsø tjener arealerne ligeledes til publikums mulighed for at komme til vandet.
Arealernes anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.17.1.
7.17.2 Driftsformål.
Målet med driften er at understøtte publikums muligheder for at færdes i området ved Bryrup Langsø
og Karlsø. Driften skal understøtte formålet med den eksisterende fredning i området.
Arealerne blev overtaget af Statsskovdistriktet fra det daværende Fredningsplanudvalg i 1976.
7.17.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
En del af Skov- og Naturstyrelsens arealer er omfattet af fredningen af 5/2-1985 i området. Fredningens
formål er at sikre områdets biologiske, geologiske og landskabelige værdier samt give offentligheden
adgang til området.
7.17.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
En del af arealerne (arealerne nord for Bryrup Langsø) er beliggende i byzone. Arealerne udenfor er
beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” hvor ”Skovrejsning er uønsket”.
7.17.5 Friluftsliv.
På arealerne findes følgende særlige indretninger for publikum:
• Informationstavle for enden af Søvej.
• Bådpladser til udlejning.
• Bom, piktogrampæle, spærrepæle og to borde med bænke.
• Naturstien Horsens – Silkeborg går igennem området.
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7.18 Illerup Ådal (skovnr. 204)

7.18.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Illerup Ådal ligger umiddelbart nord for Skanderborg på den vestlige side af motorvejen. Arealets beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Skov- og Naturstyrelsens del af Illerup Ådal udgøres af et mindre sø-område med mose i den centrale
del (i alt 1,2 ha) og med græsningsarealer omkring, hvoraf størstedelen er §3-beskyttet eng. I alt 28,8
ha. Arealets anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.18.1.
(Det skal bemærkes at sø- og mosearealet efter kortudarbejdelsen er øget til i alt 6-7 ha ved hævning af
vandstanden. Se senere)
7.18.2 Driftsformål.
Illerup Ådal skal drives med henblik på sikring af de fortidsminder som stadig er i jorden. Fortidsminderne i jorden beskyttes bedst, hvis de ligger dybt under grundvandsspejlet. Hævning af vandstanden i
et drænet engområde som Illerup Ådal sker bedst ved genskabelse af de oprindelige dræningsforhold,
d.v.s. lukning af dræn og pumper. Dette vil alt andet lige også medføre forbedringer af de biologiske
forhold i området, hvilket således også er et formål med driften.
Driften skal endvidere sikre offentligheden adgang til arealet og information om de arkæologiske fund
og udgravninger. Endvidere skal driften sikre, at de landskabelige værdier i området bevares.
7.18.3 Fredninger.
Arealet blev fredet i 1996. Arealerne blev overtaget af Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med fredningen af arealet. Fredningsbestemmelserne svarer til ovennævnte driftsformål.
7.18.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Illerup Ådal er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse”, samt i et område hvor
”Skovrejsning er uønsket” og som karakteriseres som ”Naturområde” eller ”Muligt naturområde”.
Illerup Ådal er lige akkurat beliggende udenfor et ”Indsatsområde for grundvand”.
Illerup Ådal er udpeget som et ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” i regionplanen.
Højspændigsledningerne, der går gennem arealet, er der ifølge regionplanen indgået aftale mellem amtet og elselskabet om i stedet at lægge i jorden (uden om offermose-området!) inden 2015. Dette er meget glædeligt.
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7.18.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Illerup Ådal er beliggende i tunneldalen, hvori også Stilling Sø/Solbjerg Sø ligger. Denne tunneldal forsætter til Mossø. Arealet er dækket af ferskvandstørv. Arealet gennemskæres af Illerup Å som er et
mindre, stærkt udrettet vandløb som løber ud i Mossø ca. 5 km mod vest.
7.18.6 Fortidsminder.
I Illerup Å-dal er to kendte fredede fortidsminder; offermosen og en langdysse på 8x35 meter på den
nordligste del af arealet.
I Illerup Ådal lå i jernalderen en sø med en udstrækning på ca. 10 ha og en dybde på op til ca. 4 meter.
Fra omkring år 200 e.kr. til omkring 500 år e.kr. blev der i søen fire gange ofret krigsbytte.
Søen er i tidens løb groet til og er blevet til mose og senere til enge. I 1950 stødte man i forbindelse med
drængravninger på jernaldervåben, og frem til 1956 foretoges arkæologiske udgravninger af ca. 1200
oldsager. Allerede på det tidspunkt stod det klart, at det udgravede fund kun udgjorde en meget lille del
af de oldsager, der lå gemt i området.
Dræningen bevirkede, at jordoverfladen sank ca. 50 cm, og da oldsager meget hurtigt ødelægges ved
udtørring, udgravede man i tidsrummet 1975 til 1985 den del af området, der var mest truet af udtørring. Der opgravedes mere end 15.000 genstande – især våben , personligt krigerudstyr og dele af hesteudrustning. Udstyret er fra mange hundrede slagne krigere. Inden ofringen fandt sted ødelagde sejrherrerne de erobrede våben og andet materiel.
Ca. 90 % af fundene er ofret på en gang ca. 200 e.kr. Det personlige krigerudstyr har afsløret, at ofringerne er et resultat af kampe mellem skandinaviske befolkningsgrupper – på et tidspunkt, hvor Europas
dominerende magt var romerriget. Kampene mellem de skandinaviske folk kan være led i dannelsen af
større politiske enheder.
Set med nutidens øjne virker det meget urationelt at ødelægge erobret militært udstyr og smide det i en
sø fremfor at ”genbruge” det. Adfærden er dog givetvis begrundet i særlige religiøse ritualer, der også
er kendt fra andre nordeuropæiske folkeslag på samme tid. Ved Orange i Sydfrankrig var således 105
f.kr. et større slag, hvor kimbrerne (et folkeslag der muligvis kom fra Jylland) tilføjede romerne et knusende nederlag. Kimbrernes rasen efter slaget beskrives således ”Brynjer blev sønderhugget, guld og
sølv kastet i floden, seletøj ødelagt, hestene styrtet i dybe gruber og de fangne romere blev hængt i træerne” (fra ”Danmarkshistorien – Jernalderen (2), side 70 af Lone Hvass, Sesam, 1980).
Kun ca. 40 % af området er udgravet. Samtidige prøvegravninger viste, at der forsat er en meget stor
mængde af de ofrede genstande tilbage i området. En yderligere dræning vil sandsynligvis ødelægge
disse oldsager. De mange tusinde arkæologiske genstande, der endnu ikke er udgravet, påregnes ikke
udgravet foreløbigt.
7.18.7 Naturregistreringen.
Det nordvestlige hjørne er gammel eng, resten har været omlagt i nyere tid, men drives fremover uden
omlægning og gødskning m.v. Området sommergræsses af kreaturer. Hele området undtagen SLEarealet er omfattet af beskyttelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens §3.
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Oprensning af åen er ophørt, og den er i 1996 opfyldt med sten og gydegrus på 3 steder, hvorved der er
sket naturlig genslyngning af åløbet. Endvidere er vandstanden hævet ved, at den pumpe som siden
dræningen i 1950 har løftet grundvand fra engene op i Illerup Å er blevet slukket. Dette er sket i sommeren 2001. Arealet med sø og mose er efter korttegningen således øget til ca. 6 ha, men området har
ikke nået en stabil tilstand endnu. Åløbet skal i den kommende planperiode have lov til at udvikle sig
frit. Projektet har også været til stor gavn for padder og vandfugle.
7.18.8 Friluftsliv.
Der er udgivet en folder om Illerup Å-dal. Se bilag 6.3.
Der er flere muligheder for at komme til Illerup Ådal til fods. Fra motorvejsrastepladsen Fuglsang Vest
lige syd for Illerup Ådal er der for nyligt etableret stiadgang ad en markvej til offermosen. I den privatejede Mesing Sønderskov nord for Illerup Ådal er der afmærket en sti under projekt ”Spor i Landskabet”. Stien fører bl.a. ned til Illerup Ådal. Fra den offentlige vej mellem Forlev og Skanderborg kan
man endvidere komme til arealet ved at følge markvejen til fods.

Foto udover Illerup Ådal fra det sydvestlige hjørne, hvor der nu er etableret adgangsvej fra motorvejsrastepladsen et par hundrede meter længere mod syd. Bemærk de ikke særlige kønne master og ledninger, som altså forventes fjernet i den kommende planperiode.
Et indtryk af Illerup Ådals landskabelige form får man dog også ved at kigge ud på området, når man
kører forbi på motorvejen.
Herudover er der 2 informationstavler og flere piktogramstandere.
Antallet af publikumsfaciliteter vil blive øget i takt med behovet og mulighederne.
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Muligheden for at etablere stipassage til Mesing Sønderskov skal undersøges i den kommende planperiode.
7.18.9 Køb og salg.
Skov- og Naturstyrelsen har efter plandatoen 1/1-2000 erhvervet et ca. 5 ha stort nabo-engareal sydvest
for de nuværende arealer, idet dette areal efterhånden var blevet meget vådt pga. vandstandshævningen
i åen.
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7.19 Opholds- og stiarealer ved Stilling Sø (skovnr. 205)

7.19.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Arealerne er beliggende øst for Stilling og syd for Stilling Sø og omfatter græsmarker, publikums- og
stiarealer samt lidt skov og mose. Arealerne rummer smukke udsigter over Stilling Sø og Pilbrodalen.
Arealernes beliggenhed fremgår også af kortbilag 2.1.
I alt er arealerne ved Stilling Sø på 7,2 ha. Arealets anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i
kortbilag 7.19.1.
7.19.2 Driftsformål.
Driften af arealerne skal sikre offentlighedens mulighed for at komme til Stilling Sø, samt give adgang
til udsigtspunktet Bakkely ved p-pladsen i afd. 781. Desuden sikres de landskabelige værdier ved, at
græsmarkerne holdes som vedvarende græsarealer uden omlægning.
Arealerne blev overdraget til Statsskovdistriktet i 1976 fra det daværende Fredningsplanudvalg, som
overtog de fleste af arealerne i forbindelse med fredningen i 1964.
7.19.3 Fredninger.
En stor del af arealerne (dog ikke litraerne 781ab og afd. 787) er omfattet af Pilbrodal-fredningen af
25/5 - 1964 for et område syd for Stilling Sø. Formålet med fredningen var sikring af de landskabelige
værdier samt offentlighedens adgang.
7.19.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Arealerne er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse”, samt i et område hvor ”Skovrejsning er uønsket”. Arealerne er endvidere beliggende i et ”Indsatsområde for grundvand” som
desuden er karakteriseret som ”Nitratfølsomt vandindvindingsområde”.
Arealerne udgør en meget lille del af et ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” omkring den stjerneudskiftede landsby Vitved.
7.19.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
En stor del af Skov- og Naturstyrelsens arealer ved Stilling Sø er beliggende i Pilbrodalen. Pilbrodalen
er en del af det Nationale geologiske interesseområde nr. 67 (se afsnit 4.2.4.). Dalen er et værdifuldt
landskab, fordi den i beskeden størrelse indeholder de terrænelementer som traditionelt anses for typiske for tunneldale. Det er tilsyneladende en mindre tunneldal, da den har en ujævn bund. Den ujævne
bund med de afløbsløse lavninger viser, at dalen er eroderet af vand under tryk og dermed under indlandsisen. En senglacial erosionsdal derimod er dannet efter isens bortsmelten og er karakteristisk ved
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et jævnt faldende bundniveau. Da Pilbrodalens geologiske historie og dannelse endnu ikke er endeligt
klarlagt, har den også værdi som emne for fremtidige studier. Flere detaljer om Pilbrodalen, og baggrunden for udpegningen som nationalt geologisk interesseområde, findes i ”Geologisk Set, Det mellemste Jylland” side 180 udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, 1994.
Stilling Sø er beliggende i den tunneldal, hvori også Solbjerg Sø og Illerup Ådal ligger.
Jordbunden i området er primært moræneler.
7.19.6 Naturregistreringen.
Mose-arealet på 0,4 ha er § 3-beskyttet. Herudover er også de helt sønære arealer samt den del af Stilling Sø, som må anses som Skov- og Naturstyrelsens, §3-beskyttet. Det sidstnævnte arealer er ikke vist
på skovkortet i kortbilag 7.19.1. Størstedelen af arealet er tidligere agre, som er udlagt med vedvarende
græs uden gødskning og omlægning m.v., og som ved fortsat afgræsning vil være under udvikling mod
overdrev. Mosen er en lille ellemose med en lille sø.
I afd. 781 løber endvidere ca. 200 meter af Pilbrodal Bæk som er en lille bæk i bunden af Pilbrodalen
med ret gode fysiske forhold, men er påvirket af dårligt renset husspildevand.
Se i øvrigt bilag 7.4. for yderligere oplysninger om arealernes naturindhold.
7.19.7 Friluftsliv.
I tilknytning til arealerne findes 2 parkeringspladser, som begge er udstyret med borde og bænke. Ved
Stilling Sø er der opstillet 3 bænke.
Græsset på stier og opholdsarealer klippes, og bevoksninger beskæres ved stierne. Borde/bænke, piktogramstandere og affaldsstativer holdes i orden.
7.19.8 Fortidsminder og kulturmiljø iøvrigt.
Der er ingen kendte fortidsminder på arealerne.
Skov- og Naturstyrelsens arealer ved Stilling Sø samt arealet ved Solbjerg Sø udgør en meget lille del af
et ”bevaringsværdigt kulturmiljø” der i regionplanen er udpeget omkring den stjerneudskiftede landsby
Vitved.
7.19.9 Køb og salg.
Afdeling 784 (0,4 ha ager) har siden overdragelsen fra Fredningsplanudvalget været bortforpagtet og
drevet som landbrugjord i omdrift sammen med naboarealerne. Arealet bør søges magelagt til gengæld
for andre arealer i området med større natur- eller friluftsmæssige interesser.
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7.20 Areal ved Solbjerg Sø (skovnr. 206)

7.20.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Arealet er beliggende syd for Solbjerg Sø og omfatter sønære engarealer med et mindre overdrevsareal
samt noget agerjord. Arealets beliggenhed fremgår også af kortbilag 2.1.
I alt er arealet ved Solbjerg Sø på 8,3 ha. Arealets anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i
kortbilag 7.19.1.
7.20.2 Driftsformål.
Driften skal sikre de landskabelige og biologiske værdier, ved at arealerne tættest på søen holdes i vedvarende græs. Desuden sikres offentlighedens mulighed for at kunne komme til Solbjerg Sø
Arealet blev erhvervet af Statsskovdistriktet i 1968.
7.20.3 Fredninger.
Arealet udgør den centrale del af en mindre fredning på sydsiden af Solbjerg Sø som blev fastsat den
12/2 – 1965. Formålet med fredningen var sikring af de landskabelige værdier samt offentlighedens adgang.
7.20.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Arealet er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse”, samt i et område hvor ”Skovrejsning er uønsket”. Arealet er endvidere beliggende i et ”Indsatsområde for grundvand” som
desuden er karakteriseret som ”Nitratfølsomt vandindvindingsområde”.
Arealet udgør en meget lille del af et ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” omkring den stjerneudskiftede
landsby Vitved.
7.20.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Solbjerg Sø er beliggende i den tunneldal, hvori også Stilling Sø og Illerup Ådal ligger.
Arealet domineres af moræneler. Lasseodde og Svendsodde er opbygget af ferskvandssand.
Af særlig geologisk interesse kan nævnes et område med ”polygonjord” i den nordvestlige ende af arealet. Polygonerne har en diameter på omkring 2 meter. Polygonjord dannes i permafrost miljø og er således et levn fra tiden umiddelbart efter indlandsisens bortsmelten. Polygonjord er stenringe som er
dannet ved jordflydning og sortering af sten og finere jord ved skiftende frost og tø i et arktisk klima
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uden vegetationsdække. Lokaliteten er af stor geologisk interesse, da processen ikke længere kan foregå
herhjemme og danske lokaliteter med bevaret polygonjord er meget sjældne.
7.20.6 Naturregistreringen.
Det smalle eng- og overdrevsareal på skrænten langs Solbjerg Sø på i alt 5,2 ha er §3-beskyttet. Tilsvarende gælder den del af Solbjerg Sø som må anses som Skov- og Naturstyrelsens. Sø-arealet er dog ikke
vist på skovkortet i kortbilag 7.19.1. I nordvestenden er der et mindre område med sumpkilder og polygonjord.
7.20.7 Fortidsminder og kulturmiljø iøvrigt.
Der er ingen kendte fortidsminder på arealet.
Skov- og Naturstyrelsens areal ved Solbjerg Sø samt arealerne ved Stilling Sø udgør en meget lille del
af et ”bevaringsværdigt kulturmiljø”, der i regionplanen er udpeget omkring den stjerneudskiftede
landsby Vitved.
7.20.8 Køb og salg.
Ager-arealerne omlægges til SLE i løbet af perioden, hvis ikke det lykkes at få magelagt dem til fordel
for nogle mere sønære arealer.
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7.21 Ring Kloster (skovnr. 207)
7.21.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Ring Kloster eller rettere ruinerne af Ring Kloster ligger ved østsiden af Skanderborg Sø ca. 4 km fra
Skanderborg centrum i fugleflugt. Beliggenheden fremgår også af kortbilag 2.1. Arealet er på 0,7 ha.
Ruinerne af Ring Kloster kan ikke ses længere, men findes under jorden. Oven på en del af det der en
gang var Ring Kloster, står nu en nyrestaureret Agerumslade i bindingsværk på 55x11 meter og en stor
stald bygget af kampesten på 42,5x12,25 meter. Agerumsladen er bygget i slutningen af 1700-tallet.
Kampestensstalden er bygget i slutningen af 1800-tallet.
7.21.2 Driftsformål.
Agerumsladen er bygningsfredet i 1980. Agerumsladen skal bevares og vedligeholdes i overensstemmelse med fredningens formål. Stenstalden er ikke bygningsfredet, men den bør bevares og vedligeholdes i det omfang det er økonomisk fornuftigt. Stenstalden kan anvendes til opbevaring. Arealerne rundt
om bygningerne skal ligge urørte hen for at beskytte resterne af Ring Kloster. Der må ikke placeres maskiner eller andet rundt omkring bygningerne. Græsset syd og vest for bygningerne slås 2-3 gange pr.
vækstsæson. På gårdspladsen slås vegetationen 1 gang årligt efter endt vækst.

Foto af den bygningsfredede Agerumslade.
Agerumsladen benyttes af Skov- og Naturstyrelsens Bygningsbevaringskontor til oplagsrum. (Fra 2002
er Bygningsbevaringskontor flyttet til Kulturministeriet.)
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Ring Kloster blev erhvervet af Statsskovdistriktet i 1977.
7.21.3 Fredninger.
Agerumsladen er som nævnt bygningsfredet. Begrundelsen for bygningsfredningen er, at der kun findes
ganske få bygninger af denne type i Danmark. Under restaureringen er konstruktionen gennemført som
den oprindelige.
Ring Kloster er sammen med Fårbjerg omfattet af en fredning sydøst for Skanderborg Sø af 15/7 1971.
Fredningens formål er sikring af landskabelige, biologiske og arkæologiske værdier samt offentlighedens adgang.
7.21.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Ring Kloster er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse”, samt i et område hvor
”Skovrejsning er uønsket”.
Ring Kloster er udpeget som et ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” i regionplanen og er endvidere beliggende i et område af ”Særlig geologiske interesse”.
7.21.5 Friluftsliv.
Der er indrettet en p-plads syd for bygningerne.
7.21.6 Fortidsminder og kulturmiljø iøvrigt.
Under bygningerne og gårdspladsen ligger resterne af Ring kloster. Der er foretaget udgravninger og
registrering, hvorefter det hele er dækket til igen.
Ring Kloster var et nonnekloster for Benediktinerordenen. Klosteret blev formentlig bygget i slutningen
af 1100-tallet. De første skriftlige optegnelser om Ring Kloster stammer fra 1203. Klosteret omfattede i
sin storhedstid skønsvis ca. 5.000 ha jordegods. Efter reformationen blev klosteret bortforlenet af kongehuset, for så siden at blive revet ned.
7.21.7 Bygninger.
Agerumsladen og kampestensstalden.
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7.22 Fårbjerg (skovnr. 208)
7.22.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Fårbjerg er et markant udsigtspunkt, der ligger lige sydsydøst for Skanderborg Sø ca. 5 km fra Skanderborg centrum i fugleflugt. Beliggenheden fremgår også af kortbilag 2.1.
Arealet er en græsklædt bakke med en p-plads med 2 borde nedenfor. I alt 3,7 ha. Toppunktet (Fårbjerg) ligger 79 meter over havniveau. Fra toppen er der en flot udsigt mod nord over Skanderborg Sø,
og mod øst over ådalen med Ringkloster Å.
Arealets anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.19.1.
7.22.2 Driftsformål.
Formålet med arealet er at sikre offentlighedens adgang til udsigtspunktet Fårbjerg. Arealet holdes
græsset for at bevare udsigten. Bordene, skilte og affaldsstativ holdes i orden. Græsset klippes 2-3 gange pr. vækstsæson på P-pladsen.
Arealerne blev overdraget til Statsskovdistriktet i ca. 1977 fra det daværende Fredningsplanudvalg, som
erhvervede arealet i forbindelse med fredningen i 1968. Formålet med erhvervelsen dengang var ligeledes sikring af offentlighedens adgang.
7.22.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Fårbjerg er sammen med Ring Kloster omfattet af en fredning sydøst for Skanderborg Sø af 15/7 1971.
Fredningens formål er sikring af landskabelige, biologiske og arkæologiske værdier samt offentlighedens adgang.
7.22.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Fårbjerg er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse”, samt i et område hvor ”Skovrejsning er uønsket”. Fårbjerg er endvidere beliggende i et ”Naturområde” og et område af ”Særlig
geologiske interesse”.
7.22.5 Landskab.
Fårbjerg ligger på den nordlige ende af en markant randmorænebakke. Bakken, der har den for randmorænebakker karakteristiske langstrakte form, hører til den Østjyske Israndslinie som var dertil, hvor det
såkaldte Ungbaltiske Isfremstød kom fra Østersø-egnene og havde sin maximale udbredelse for ca.
15.000 år siden. Se afsnit 4.2. og eventuelt afsnittet om Himmerig- og Bærmose Skov. Den Østjyske Israndslinie forløber omtrent parallelt med Østjyllands kyst 20 til 30 km inde i landet fra Mols Bjerge på
Djursland til Padborg i Sønderjylland.
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7.22.6 Naturregistreringen.
Græsarealet udvikles i retning mod overdrev ved fortsat græsning.
7.22.7 Fortidsminder.
På toppen er en gravhøj. Ellers er der ikke andre kendte fortidsminder på arealet.
7.22.8 Friluftsliv.
Der er en p-plads, to borde, affaldsstativer og en informationstavle. Endvidere er der udgivet en folder
for området syd for Skanderborg Sø..
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7.23 Naturstien Horsens – Silkeborg (Bryrupbanestien) (skovnr. 209)
7.23.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.

Naturstien Horsens – Silkeborg kaldes også Bryrupbanestien, fordi det er den gamle Bryrupbane som
naturstien er anlagt på.
Naturstien Horsens – Silkeborg har sit forløb fra Silkeborg til Horsens, idet den dog forløber på gader
og stier gennem de byer den passerer. Disse strækninger er altovervejende ejet af de pågældende kommuner. Stien passerer gennem Virklund, Them, Fogstrup, Bryrup, Vinding, Brædstrup, Vestbirk, Østbirk, Lundum og Lund.
Naturstiens forløb går fra Silkeborg til Horsens gennem flere af distriktets øvrige arealer; Vesterskoven,
Sønderskoven, Snabegård Skov, Arealerne ved Bryrup og Vestbirk-søerne.
Stiens forløb og udstrækning fremgår i øvrigt af kortbilag 2.1. I alt dækker den et areal på 83,0 ha og en
strækning på ca. 60 km.
Naturstien giver publikum, såvel gående, cyklende som ridende, en enestående mulighed for at se og
opleve landskabet uden at skulle tænke over faren ved at møde biler og anden tung trafik. Desuden er
der langs stien primitive lejr- og rastepladser, så stien kan bruges til egentlig ferieformål. På enkelte af
lejrpladserne er der hestefold, hvis man som rytter ønsker at overnatte på pladsen. Ved renoveringen i
1998-1999 er der taget størst mulig hensyn til at indrette anlæggene, så de er handicapvenlige.

Foto af cyklister på Naturstien Horsens – Silkeborg.
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7.23.2 Driftsformål.
Naturstien er i årene 1998-99 blevet istandsat og den fremtidige drift skal sikre, at stiens standard holdes på det nuværende niveau.
Stien betragtes som et meget stort friluftsmæssigt aktiv og har høj prioritet i distriktets drift. P.g.a. stiens udstrækning, brugen af asfaltbelægning, de mange brugere o.a. er det et meget krævende areal at
holde. Distriktet har derfor allieret sig med de to amter samt de lokale kommuner for at sikre sig, at naturstiens standard fastholdes.
Silkeborg Statsskovdistrikt plejer bevoksningen langs stien, så den ikke er til gene for brugerne. Overnatningssteder og andre anlæg vedligeholdes og drives ligeledes af distriktet, herunder renovation og
brændeforsyning vedr de primitive lejrpladser.
Der er lavet plejeaftaler, således at de implicerede kommuner sørger for at vedligeholde belægningen på
cykelstien samt klippe græsset i rabatter og på ridestien. Skovdistriktet har ansvaret for at sikre, at standarden er ens kommunerne imellem.
Amterne sørger for ruteskiltning. Informationstavlerne vedligeholdes af skovdistriktet.
I den kommende planperiode skal der påføres en ”asfalt-opdækning” på hele naturstiens forløb.
7.23.3 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt og Vejle amt.
Bryrupbanestien er i Århus Amts regionplan angivet som ”Regional cykelrute”. I Vejle Amts regionplan er den angivet som ”Regional rekreativ stirute”.
7.23.4 Historie.
Naturstien Horsens – Silkeborg er placeret på den gamle jernbanelinie som forbandt Horsens med Silkeborg. I 1899 blev strækningen Horsens-Bryrup taget i brug - dog kun som smalsporsjernbane. I 1929
blev banen imidlertid ombygget til normalspor og forlænget til Silkeborg. Allerede den 31 marts 1968
måtte banen dog lukke, idet underskuddet gennem 1960’erne var vokset dramatisk fra år til år.
Efterfølgende blev skinnerne taget op og arealerne overtaget af Fredningsplanudvalgene i Vejle og Århus amt, for siden at overgå til det daværende statsskovbrug.
7.23.5 Landskab.
En cykel-, ride- eller vandretur af naturstien fra Horsens til Silkeborg er en tur gennem Østjyllands geologiske historie. Ved Horsens befinder man sig inden for det område, der var dækket af SØ-isen for ca.
15.000 år siden. SØ-isen eller det såkaldte Ungbaltiske Isfremstød kom fra Østersøegnene, og er det
sidste store isfremstød mod Danmark. På strækningen mellem Horsens og Lund er der udsigt over Store
Hansted Å, som siden krydses. Hansted Å løber i en tunneldal.
Den Østjyske Israndslinie krydses ved Østbirk, og naturstien snor sig elegant nord om en mægtig randmoræne, der hører til Den Østjyske Israndslinie. Fra Østbirk følger Naturstien et mindre tilløb til Gudenådalen inden Gudenåen krydses ved Vestbirk. Dette tilløb samt Gudenådalen hører til det dalsystem,
der har ført smeltevand udenfor den Østjyske Israndslinie og væk fra denne.
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Efter at man har forceret de stejle skrænter med erosionsskår og falske bakker op fra Gudenådalen
kommer man til en moræneflade, der er dannet under NØ-isen. Både før og efter Brædstrup findes naturstien på en moræneflade med dødisterræn fra NØ-isen. Ved Bryrup kommer man igen ned i en tunneldal med Kvindsø og Kulsø. Denne er dannet under NØ-isen og har ledt smeltevand frem under NØisen til Hovedstilstandslinien. Tunneldalen ender med to meget snævre dale i Snabegård Skov (se beskrivelsen for Snabegård skov), før man kommer ud i tunneldalen med Salten Langsø.
På Nordsiden af Salten Ådalen forløber naturstien på en smeltevandsslette, der ligger som en smeltevandsterrasse i ådalen. Så når man til Them, der ligger nedenfor (vestfor) en randmorænebakke, der er
dannet under et mindre ophold i tilbagesmeltningen af NØ-isen fra Hovedstilstandslinien. Herefter løber
naturstien først ind i Silkeborg Sønderskov og senere Silkeborg Vesterskov. Der henvises til de geologiske beskrivelser for disse skove.
Se eventuelt også afsnit 4.2. og kortbilag 4.1. for yderligere information om ovennævnte geologiske
forhold.
7.23.6 Naturregistreringen.
Der er ikke registreret beskyttede naturtyper på Skov- og Naturstyrelsens arealer langs stien.
7.23.7 Fortidsminder og kulturmiljø i øvrigt.
Der er ingen kendte fredede fortidsminder på arealet. Der er dog muligvis nogle stenkister der ikke er
registreret, men som skal betragtes som fredede fortidsminder. Selve stisystemet er dog et meget væsentligt kulturmiljø, fordi det ligger på den gamle Bryrupbane.
Som nævnt under afsnittet om Snabegård Skov er der stadig ca. 5 km af skinnerne tilbage. De løber
igennem Snabegård Skov fra Vrads Station til Bryrup, hvor veteranbaneklubben i Bryrup driver veteranbanedrift med damplokomotiv og almindelige motortordrevne jernbanevogne i sommerhalvåret. I
stationsbygningen i Vrads er der restauration og en lille historisk samling om banen. Skov- og Naturstyrelsen ejer dog ikke denne del af den gamle Bryrupbane.
Veteranjernbanen er også udpeget som ”bevaringsværdigt kulturmiljøområde” i regionplanen.
7.23.8 Friluftsliv.
Der er udgivet en vandretursfolder om naturstien Horsens – Silkeborg. Se bilag 6.3.
På Naturstien Horsens- Silkeborg findes følgende særlige anlæg for publikum:
• 6 rastepladser med borde/bænke.
• primitive lejrpladser med halmhus eller shelters, toilet, bålplads og vand.
• 25 informationstavler.
• 77 spærringer for at undgå uhensigtsmæssig uautoriseret bilkørsel.
• 6 parkeringspladser.
Tilbuddene til friluftslivet vil blive udbygget løbende i takt med udviklingen i behovet.
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7.24 Slaggård Banke (skovnr. 210)
7.24.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Slaggård Banke ligger mellem Østbirk og Nim ca. 15 km nordvest for Horsens i fugleflugt. Slaggård
Banke ligger kun få km syd for Vestbirksøerne. Beliggenheden fremgår af kortbilag 2.1.
Arealet er på 2,1 ha og udgøres af en p-plads og et græsareal. Skov- og Naturstyrelsens areal er dog kun
en lille del af det område der kaldes Slaggård Banke. Den øvrige del af Slaggård Banke ligger umiddelbart op til Skov- og Naturstyrelsens areal mod nordvest og samgræsses med dette. Slaggård Banke er et
markant græsklædt højdedrag med en halv snes store gravhøje, der ligger meget smukt med udsigt over
Gudenå-dalen.
Arealets udstrækning og anvendelse fremgår også af kortbilag 7.24.1.
7.24.2 Driftsformål.
At sikre offentlighedens adgang samt medvirke til plejen af området, ved at græsarealet samgræsses
med resten af Slaggård Banke.
Arealet er lejet ud til Vejle Amt for 0 kr. Amtet forestår plejen af det i øvrigt privatejede areal. Plejen
gennemføres ved græsning. Arealet ved Slaggård Banke blev erhvervet af Skov- og Naturstyrelsen i
1986. Fra Slaggård Banke er der en flot udsigt over Gudenå-dalen.
7.24.3 Regionplan 2001-2013 for Vejle Amt.
Slaggård Banke er beliggende i ”Område med værdifult landskab”, samt i et område hvor ”Skovtilplantning uønsket”.
7.24.4 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Slaggård Banke er en del af en mægtig randmorænebakke hørende til den østjyske israndslinie. Den
Østjyske Israndslinie markerer SØ-isens maximale udbredelse for omtrent 15.000 år. Se afsnit 4.2. for
yderligere oplysninger.
7.24.5 Fortidsminder.
Der er en enkelt gravhøj på Skov- og Naturstyrelsens areal på grænsen til den øvrige del af Slaggård
Banke.
7.24.6 Friluftsliv.
Der er offentlig adgang til højområdet, og på p-pladsen er borde og bænke samt en informationstavle.
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7.25 Vorsø (skovnr. 211)
7.25.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Skov- og Naturstyrelsens arealer ved Vorsø udgøres af selve øen med en række nærliggende småøer
samt et mindre strandengsareal og en lille p-plads på land. Øen er beliggende i den nordlige del af Horsens Fjord ca. 9 km øst for Horsens centrum i fugleflugt. Vorsøs beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Vorsø
Bøg og eg
Ask og ær
Poppel
Krat
Slette
Strandeng, eng, sø og mose
Andet (hus og PUB)
I alt (ha)

1,3
15,4
0,9
16,9
14,5
11,8
1,3
62,1

Områdets anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.25.1.
Det skal bemærkes, at store dele af Vorsø har ligget urørt siden 1929. Ovenstående angivelser dækker
således over, at der på de enkelte arealer ofte er en blanding af flere forskellige træ-arter, buske og arealtyper. F.eks. er en hel del af arealet, der ovenfor er kategoriseret som slette, bevokset med krat især i
kanterne.
7.25.2 Driftsformål.
På Vorsø har skovbevoksningerne ligget urørt hen siden 1929, og i 1980 blev det besluttet at lade resten
af arealerne henligge til naturlig tilgroning. Formålet med driften er at følge den videre succession på
øen. Øens udvikling følges via universiteternes naturovervågning.
Hele øen skal næsten i sin helhed henligge uden drift, d.v.s. urørt. De menneskelige påvirkninger indskrænker sig til klipning/rydning af tilkørselsvejen, samt slåning /beskæring ved "mulvarpegangen" ud
til observationstårnet og rydning af arealet på husparcellen i afd. 5404 mod syd, således at gården kan
ses fra søsiden. Det sidste er væsentligt for at afholde alt for mange sejlere fra at gå i land.
På gården var tidligere en feltstation. Gården benyttes nu ikke længere som felttstation, men beboes af
distriktets opsynsmand. Denne anvendelse ønskes opretholdt. Et dagligt tilsyn er væsentligt for at kunne
holde øen urørt.
7.25.3 Fredninger, internationale naturbeskyttelsesområder og vildtreservat.
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Vorsø er fredet ved Statsministeriel bekendtgørelse af 8. december 1936. Ifølge denne har Vorsø status
som videnskabeligt reservat og skal forvaltes og benyttes i overensstemmelse med legatstifteren Herluf
Winges testamentariske bestemmelser.
Herluf Winge var en zoolog (1857-1923) der i 1919 testamenterede sin formue til et legat, som skulle
anvendes til køb af ”…et Fristed eller flere til Fredning af Planter og Dyr, også de saakaldte skadelige”. Legatet blev administreret af Københavns Universitet, og i december 1928 købtes Vorsø i Horsens
Fjord. Jorden er god, østdansk muldjord og øen var i 1928 næsten totalt opdyrket. Kun 2 småskove, en
række vildtplantninger, en bræmme langs kysten samt småøerne Vorsø Kalv og Langøerne var ikke
landbrug. Skovene var drænede og bestod for størstedelens vedkommende af plantede træer.
Ved erhvervelsen besluttede legatbestyrelsen, at størsteparten af øen skulle overgå til naturtilstand i
henhold til legatets bestemmelser, med undtagelse af ca. 15 ha, som forpagter og tilsynsførende med
øen fortsat kunne drive som aflønning.
I 1978 var legatets midler opbrugt og øen overgik til det daværende statsskovbrug. Den resterende
landbrugsjord, i alt ca. 15 ha, blev i den forbindelse også lagt urørt.
Vorsø er desuden en del af EF-fuglebeskyttelsesområde 36 og EF-habitatområde 52. De to områdeudpeninger har samme udstrækning og omfatter de fleste øer i Horsens Fjord samt de fleste øer i farvandet
ud for Horsens Fjord, herunder en del af de øer på søterritoriet som ejes af Skov- og Naturstyrelsen.
Størstedelen af disse to områdeudpegninger er dog hav. Se kort i afsnit 6.16.
EF-fuglebeskyttelsesområde 36 er udpeget med grundlag i yngleforekomster af Klyde, Splitterne, Havterne og Dværgterne samt store forekomster af trækgæsterne Edderfugl, Fløjlsand og Stor skallesluger.
EF-habitatområde 52 er udpeget med grundlag i følgende naturtyper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Kystlaguner og strandsøer
Større, lavvandede bugter og vige
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
Vadegræssamfund
Strandenge
Tørre dværgbusksamfund
Rigkær
Bøgeskov på muldbund
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.

Desuden er området udpeget på baggrund af forekomsten af Marsvin, Gråsæl og Spættet sæl.
Bevaringsstatus for disse biotoper og arter må ikke forringes på Vorsø.
Vorsø og de nærmeste farvande er endvidere udpeget til vildtreservat, hvor jagt er forbudt. Jagt på selve
øen er forbudt i medfør af fredningen, men i medfør af vildtreservat-udpegningerne i Horsens Fjord i
midten 1990’erne er en større del af søterritoriet omkring Vorsø også blevet jagtfredet, eller der er blevet indført væsentlige restriktioner i jagtudøvelsen. Se Skov- og Naturstyrelsens folder ”Reservater i
Horsens Fjord” for yderligere oplysninger i bilag 6.3.
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7.25.4 Regionplan 2001-2013 for Vejle Amt.
Vorsø er udpeget som ”Særligt værdifuldt naturområde” og er beliggende i et ”Værdifuldt landskab”. Det meste af øen er udpeget til ”Skovtilplantning uønsket”.
7.25.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Vorsø er en ø i Horsens Fjord og hører til det østdanske morænelandskab.
Vorsø domineres af moræneler. Der findes havaflejret grus langs flere strækninger af øens kystlinie.
7.25.6 Naturskov.
Størstedelen af træerne på Vorsø er sandsynligvis plantet skov eller efterkommere af plantede træer.
Skoven på Vorsø er således ikke naturskov ifølge Naturskovsstrategiens definition (se afsnit 6.3).
Det meste af øen har dog ligget urørt siden 1929, og strukturelt er øen således en af Danmarks få ”næsten urørte” skove.
I forbindelse med Naturskovsstrategien i 1994 blev hele Vorsø, undtagen afd. 5404 (Vorsøgård), udlagt
til urørt skov – i overensstemmelse med hvad arealerne var udlagt til i forvejen. Dog, strandengsarealerne omkring øen og de små øer Vorsø Kalv og Langøerne blev ikke udpeget til urørt skov (ca. 12 ha).
Det bør overvejes, om de skal det, ved revisionen af Naturskovsstrategien.
7.25.7 Naturregistreringen.
Ved Vorsøs erhvervelse til naturreservat i 1928 bestod øen mest af landbrugsjord med to skove og
nogle vildtplantninger. Skovene og vildtplantningerne var så vidt vides plantede. Skovene og landbrugsjorden fik lov til at udvikle sig uden menneskelig indblanding. 15 ha af landbrugsjorden blev dog
dyrket indtil 1978, hvor Skov- og Naturstyrelsen overtog øen og nedlagde landbruget endeligt. Samtidig
oprettedes en feltstation, hvorfra øens udvikling nøje blev fulgt. Samarbejdsaftalen mellem DMU og
Skov- og Naturstyrelsen om overvågning blev dog opsagt i 2000.
Det dyr som Vorsø er mest kendt for, og som påvirker øens udseende mest, er kolonien af skarver. Der
er mere end 4000 ynglende par. Redetræer dræbes efterhånden både på grund af afbidning af kviste og
på grund af gødningspåvirkningen. Fuglelivet på og omkring Vorsø er dog også andet end skarverne.
Ederfugl ses året rundt, også med ællinger fra ynglepladser i nærheden, og vandområdet omkring Vorsø
er en vigtig rasteplads for ande- og vadefugle især om vinteren. Gråand, Pibeand og Hvinand er de mest
talrige ænder, mens man blandt vadefugle ofte kan se Alm. Ryle, Lille Kobbersneppe og Stor Regnspove.
Vorsøs flora omfatter ca. 600 arter, mens der er fundet over 1000 arter af svampe, heraf flere der kun er
fundet på Vorsø. Af pattedyr findes der på øen bl.a. Grævling, Ræv og Råvildt.
Der findes en righoldig litteratur om Vorsøs vegetation og dyreliv, ligesom der udgives rapporter herom
i forbindelse med den løbende overvågning. Øens naturforhold skal derfor ikke omtales yderligere i
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driftsplanen. Særligt interesserede kan rekvirere overvågningsrapporter fra Danmarks MiljøUndersøgelser.
Af § 3-beskyttede naturtyper findes 9,6 ha strandeng, 1,7 ha fersk eng, 0,3 ha sø og 0,2 ha mose.
Målsætningen for Vorsø er, som nævnt tidligere, at øen skal bevares som naturreservat i fri udvikling.
For strandengsarealet på fastlandet (litra 5410a på 1,0 ha) gælder dog, at det bør græsses, hvis der kan
findes en forpagter.

Foto af Skarver på Vorsø.
7.25.8 Fortidsminder og kulturmiljø i øvrigt.
Der er ikke registreret nogle fredede fortidsminder på Vorsø, men i afd. 5405 er en mindesten (ca.1
meter høj) for Herluf Winge. Opsat i 1949. Historien om Herluf Winge og købet af øen er ikke fortidshistorie men spændende kulturhistorie.
På øen er gjort en række fund fra stenalderen. Den tidligere forpagter Kresten Kristensen har testamenteret hans samling af fundne stenredskaber til distriktet, og de vil blive udstillet i Laboratoriet, når det er
blevet indrettet til madpakke- og udstillingshus. Se afsnittet om bygninger.
7.25.9 Friluftsliv.
Distriktet har i samarbejde med Reservatsektionen udarbejdet en folder om Vorsø, og ved p-pladsen i
afd. 5410 på fastlandet er der en informationstavle. Folderen er vedlagt i bilag 6.3.
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Der er i pricippet ikke adgang til øen for offentligheden, men der tilbydes naturvejlederture for grupper
mod betaling. I alt er der ca. 35 ture årligt primært i perioden juni-september. Transport til øen foregår
ved vadning.
7.25.10 Bygninger.
Gården i afd. 5404a anvendes til bolig for distriktets opsynsmand samt opholdssted for personer der udarbejder videnskabelige undersøgelser på øen.
Laboratoriet i afd. 5402c har kun været lidt anvendt de seneste år. I planperioden skal der forsøges skabt
midler til etablering af en udstilling og ”madpakke-spisnings-faciliteter” i huset. I forbindelse med de
mange ture for grupper på øen er der behov for et sådant hus.
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7.26 Trustrup Høje (skovnr. 212)
7.26.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Trustrup Høje ligger ca. 4 km nord-nordøst for Vorsø i den vestlige kant af naturområdet Sondrup Bakker på nordsiden af Horsens Fjord. Arealets beliggenhed fremgår også af kortbilag 2.1.
Trustrup Høje omfatter et stort græsareal på ca. 6 ha med et udsigtspunkt, hvorfra der er en flot udsigt
over Horsens Fjord incl. Vorsø. Nedenfor udsigtspunktet er en mindre rødgrandomineret skov på 2,2
ha. Arealet ved Trustrup Høje er på i alt 8,3 ha. Arealets anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.24.1.
7.26.2 Driftsformål.
Driften af arealerne skal sikre offentlighedens mulighed for at opleve landskabet ved bl.a. at give adgang til de 8,3 ha og herunder til udsigtspunktet Trustrup Høje. Arealet med vedvarende græs skal bevares som sådan, og skovarealet skal i løbet af planperiode ændres fra en rødgrandomineret skov til en
løvtrædomineret skov, primært eg. Udsigtspunktet skal søges bevaret, og problematikken vedrørende
den nedenfor liggende bevoksning der ”vokser op” i udsigten skal klargøres med henblik på en varig
løsning. Hensyn til ejeren af nabo-arealet, der har et hus liggende tæt på udsigtspunktet og som har ”behov” for lidt afskærmning mod udsigtspunktet, skal også tages i betragtning.
Arealet blev overdraget til Statsskovdistriktet i 1976 fra det daværende Fredningsplanudvalg, som
overtog arealet i forbindelse med forarbejderne til fredningen i 1977.
7.26.3 Fredninger.
Arealet er omfattet af Sondrup Bakker-fredningen af 8/7 – 1977. Formålet med fredningen var primært
sikring af de landskabelige værdier samt offentlighedens adgang.
7.26.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Trustrup Høje er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” hvor ”Skovrejsning er
uønsket”.
7.26.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Trustrup Høje ligger i Sondrup Bakker, der er randmorænebakker dannet i forbindelse med et ophold i
tilbagesmeltningen af NØ-isen fra Den Østjyske Israndslinie. Udsigtspunktet ligger ca. 70 meter over
havniveau.
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7.26.6 Naturregistrering og fortidsminder.

Der er ingen kendte fortidsminder på arealet, og der er heller ikke registreret nogle særligt bemærkelsesværdige naturværdier på arealet.
Græarealet er tidligere agerjord som udvikles i retning mod overdrev ved græsning. Græsarealet mod
øst (litra c) kræver indsats af rydningsmateriel med jævne mellemrum for at undgå tilgroning med gyvel
og brombær.
7.26.7 Friluftsliv.
Der er en p-plads (litra d) med en informationstavle.
Ved udsigtspunktet er der opstillet 2 bænke.
Amtet har udgivet en folder om Sondrup Bakker.
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7.27 Tunø og små øer (skovnr. 213))
7.27.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Tunø er en ø på ca. 350 ha, der ligger i Kattegat vest for Samsø. Skov- og Naturstyrelsens arealer på
Tunø er små og spredte. Ialt knap 14 ha fordelt på 5 lokaliteter. I dette afsnit omtales også en række
ubeboede øer/sandbanker, som Skov- og Naturstyrelsen ejer i farvandet mellem Jylland og Tunø. Småøerne ligger i Kattegat og den yderste del af Horsens Fjord fra Alrø Poller i syd til Tunø Knob i nord og
omfatter desuden Søby Rev, Møllegrund og Svanegrund.
Tunø og de små øers beliggenhed ses af kortbilag 2.1.
Ovennævnte arealers samlede areal er ca. 35 ha. Deres anvendelse og udstrækning fremgår også af
kortbilag 7.27.1.
7.27.2 Driftsformål.
Formålet med driften af arealerne på Tunø er næsten udelukkende af rekreativ art. Arealerne skal tjene
som støttepunkter for offentlighedens adgang til Tunø. Driften af campingpladsen videreføres som hidtil.
Småøerne lades urørte. De tjener primært som rastepladser og ynglesteder for fugle og sæler.

Flyfoto af vistnok Møllegrunden. Bemærk sælerne.
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Arealerne på Tunø skal henligge med et minimum af pleje bortset fra vedligeholdelse af anlæg for publikum. Spejderlejrpladsen ved Nørremose (afd. 531) forsynes løbende med træ fra den omliggende bevoksning eller Lyngballe Skov. Lyngballe Skov (afd. 530) hugges som hidtil ved sankere efter udvisning fortaget af skovdistriktet. ”Bjerget” (afd. 533) er et udsigtspunkt som efterhånden er groet temmelig meget til. Egentlig burde det ryddes, så udsigten bevares, men nabo-arealerne er i tilsvarende stand
og evt. rydning bør derfor koordineres med tiltag på disse. Distriktet har diskuteret problematikken med
Odder kommune og beboerforeningen.
Den praktiske drift på Tunø udføres i et samarbejde med Odder kommune.
Arealerne på Tunø blev overdraget til Statsskovdistriktet i 1976 fra det daværende Fredningsplanudvalg, som overtog arealet i forbindelse med fredningen i 1965.
7.27.3 Fredninger, internationale naturbeskyttelsesområder og vildtreservater.
Stort set hele Tunø undtagen byen, de to sommerhusområder og det meste af skoven blev fredet i 1965.
Formålet med fredningen var primært sikring af de landskabelige værdier.
Tunø er ikke del af EF-fuglebeskyttelsesområder eller EF-habitatområder.
De fleste af småøerne, dog ikke Tunø Knob, er del af EF-fuglebeskyttelsesområde 36 og EFhabitatområde 52 ligesom Vorsø. Se afsnittet om Vorsø for beskrivelse af udpegningsgrundlaget for
disse naturbeskyttelsesområder. Bevaringsstatus for de biotoper og arter som udgør udpegningsgrundlaget må ikke forringes på småøerne.
De fleste af småøerne er endvidere udpeget som del af vildtreservat. Her medfører reservatbestemmelserne adgang forbudt fra 1. april til 15. juli på Alrø Poller og Søby Rev, fra 1. april til 31. august på
Svanegrunden og hele året på Møllegrunden.
Se afsnit 6.16 og 6.17 for kort over internationale naturbeskyttelsesområder og vildtreservater i distriktets område.
7.27.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Arealerne på Tunø er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og hvor ”Skovrejsning
er uønsket”. Spidsen af Revet (afd. 532) er udpeget til ”Naturområde”.
7.27.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Tunø består af 2 ”moræne-øer”. Den vestlige hvor ”Bjerget (afd. 533)” er højeste punkt (24 m.o.h.) og
den østlige, hvor byen ligger og bakken med kirken er højeste punkt (17 m.o.h.). Området i mellem de
to ”øer” er marint forland, d.v.s. arealer med sand aflejret af havet.
De små øer er Møllegrunden, Svanegrunden, Tunø Knob, Alrø Poller og Søby Rev. Alle disse småøer
er rev, som bølgeaktiviteten og strømmen har skabt. På Alrø Poller og Søby Rev findes store sten (bl.a.
Polstenen ved Alrø Poller) som vidnesbyrd om, at disse øer oprindeligt har været morænelandskab, der
langsomt er blevet nedbrudt af havet. Havet har skyllet det fine materiale væk og efterladt de største
sten. Ligeledes har havet aflejret sand.
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Jordbunden på Tunø er moræneler og morænesand på de to ”øer”. Arealet imellem øerne er havaflejret
sand, og ligeledes består odden ved campingpladsen primært af havaflejret sand.
Oddedannelsen ved campingpladsen er et eksempel på aktive kystprocesser og som sådan af en vis geologisk interesse. Ligeledes er et studie af klinterne, ved f.eks. Sønderklinten (afd. 534), af geologisk
interesse. Her kan Tunøs geologiske opbygning ses.
7.27.6 Naturregistreringen.
På Tunø er ikke registreret nogen særlige bemærkelsesværdige naturværdier på Skov- og Naturstyrelsens arealer. I Sønderklinten under udsigtspunktet i afd. 534 er dog en digesvale-koloni.
Strandengs-arealet ved campingpladsen er et meget publikumsbenyttet strandareal. Området er stærkt
præget af publikumsslid og er uden egentligt naturplejebehov, bortset fra sporadisk rydning af hybenrose og evt. ”styring” af publikumssliddet ved passende skiltning.
Småøerne er primært en række små sandbanker, hvoraf dog nogle med store sten som nævnt ovenfor.
Småøernes form og størrelse veksler afhængigt af vind- og strømforhold. Småøerne er kun bevokset i
begrænset grad, men under længere, stabile perioder kan der udvikles strand-, klit- og strandengsvegetation på de mere beskyttede partier. Småøerne er eksempler på uberørt, dynamisk natur og de har især
betydning som yngle- og rastepladser for havfugle, men også sæler benytter dem.
Menneskelig færdsel på småøerne skal begrænses mest muligt, og er som sagt forbudt på de fleste af
øerne i det meste af foråret og til dels sommeren. På Møllegrunden er færdsel dog forbudt hele året. På
Svanegrunden og Søby Rev har jagten været lejet ud siden 1992 til Horsens Strandjagtforening (afdeling under Jægerforbundet). Baggrunden for lejemålet er, at det er den bedste måde at opfylde intentionen bag udpegningen af EF-fuglebeskyttelsesområdet, idet en af betingelserne for lejemålet er, at der
ikke må drives jagt på øerne mandag, tirsdag og onsdag. Med denne ordning får fuglene fred 3 dage om
ugen. Hertil kommer, at ordningen sikre Skov- og Naturstyrelsen en god kontakt med strandjægerne og
et ”gratis” tilsyn med øerne og området. Der nedlægges ca. 250-300 fugle på øerne pr. sæson primært
edderfugle.
I alt 26,1 ha på Tunø og småøerne er registreret som arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser. 24,1 ha strandbred og 2,0 ha strandeng.
7.27.7 Fortidsminder og kulturmiljø i øvrigt.
Der er ikke registreret nogen fredede fortidsminder på hverken Skov- og Naturstyrelsens areal på Tunø
eller på småøerne.
Nationalmuseet har dog registreret fund fra stenalderen på Alrø Poller, sandsyligvis stenredskaber eller
stenafslag fremkommet ved frembringelse af stenredskaberne.
I amtets folder om Tunø er det bemærket, at der i skovkanten ved Lyngballe Skov (afd. 530) er to runde
stensætninger, der har været brugt til tørring af tang. Tangen blev lagt herop, og efter endt tørring kørt
ud på markerne som gødning.
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7.27.8 Friluftsliv.
Amtet har udgivet en folder om Tunø, hvor bl.a. publikums faciliteterne på Skov- og Naturstyrelsens
arealer er vist. Disse inkluderer borde og bænke på stranden ved Lyngballe Skov, Nørremosen, Bjerget
og en enkelt bænk ved Højen.
Ved Nørremose (afd. 531) er etableret en såkaldt spejderlejrplads. Af faciliteter er der kun rindende
vand, og pladsen er da også gratis. Af hensyn til ungdomskorpsene skal der dog søges tilladelse via
skovdistriktet, så der ikke forekommer sammenfald af aktiviteter.
I forbindelse med teltpladsen på Odden (afd. 532) er bl.a. en toiletbygning og en fodboldbane (litra
532e). Pladsen må kun benyttes af teltliggere. Odder kommune sørger for vedligehold af bygninger
samt den daglige opsyn med skovdistriktets arealer. Til gengæld opkræver kommunen et mindre beløb
fra teltliggerne.
7.27.9 Bygninger.
Der er en toiletbygning i afd. 532 på campingpladsen samt et åbent halvtag.
7.27.10 Lovgivning vedr. øer på søterritoriet.
Nyopdukkede øer på søterritoriet tilhører ifølge loven staten.
I Jyske Lov fra år 1241 hedder det bl.a.: “....det som ingen ejer, ejer Kongen”. Dette er baggrund for
følgende ordlyd i udstykningsbekendtgørelsen af 23. marts 1982 §37, stk. 2.: “Øer, der er opstået på
søterritoriet tilhører staten, med mindre nogen kan godtgøre særlig adkomst”.
Juridisk sét er et areal en ø, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:
• Arealet oversvømmes ikke ved daglig højvande.
• En pram kan sejle omkring øen (=en vanddybde omkring øen på mindst 50 cm ved højeste daglige
vande).
• Arealet har permanent karakter, d.v.s. der er f.eks. vegetation på øen.
Når distriktet bliver opmærksom på nyopdukkede eller umatrikulerede øer på søterritoriet, vil distriktet
- efter samråd med Driftsplankontoret - iværksætte matrikulering og tinglysning af disse øer, således at
de sikres som statens ejendom.
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7.28 Arealer på Samsø (skovnr. 214)
7.28.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Arealerne på Samsø er altovervejende beliggende på den nordligste del af øen og er især koncentreret
om selve nordspidsen og vestsiden af Nordøen ned til Mårup Havn. D.v.s. området der kaldes Nordby
Bakker. I Sælvigbugten findes desuden seks småarealer som primært er støttepunkter til sikring af offentlighedens adgang til strandarealer, markante fortidsminder og et udsigtspunkt. Arealernes beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Arealer på
Samsø
4,0
6,6
118,7
94,4
30,7
4,2
258,6

Bøg og eg
Østrigsk fyr, bjergfyr og krat
Overdrev
Slette
Strandbred, strandeng og skrænt
Andet (vej, PUB, hus og RUI)
I alt (ha)

Arealernes anvendelse og udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.28.1.
7.28.2 Driftsformål.
Skov- og Naturstyrelsens arealer i Nordby Bakker drives med henblik på at sikre og forøge de unikke
natur- og landskabsværdier i området, samt sikre befolkningen god information og adgang til arealerne,
uden at naturen samtidigt ”slides” for meget.
På sigt vil arealerne med nåletræ overgå til overdrev eller løvtræ.
For de mindre arealer ved Sælvig Bugt gælder, at de skal sikre offentligheden adgang til de strandarealer, de kulturhistoriske arealer og udsigtspunktet, som de er erhvervet for at sikre adgangen til. Driften
skal i øvrigt tage sigte på at give offentligheden bedst mulig information om Kanhave Kanal, Husmandsagre og Stavns Fjord i form af informationstavler o.lign.
Det gode samarbejde med Århus Amt og Samsø kommune fortsættes.
En del af arealerne på Samsø (ca. 143 ha) blev overdraget til Statsskovdistriktet i 1976 fra det daværende Fredningsplanudvalg, som primært havde overtaget arealerne i forbindelse med de forskellige fredninger. De øvrige arealer på Samsø er erhvervet efterfølgende.
7.28.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Skov- og Naturstyrelsens arealer i Nordby Bakker er omfattet af 6 forskellige fredninger. Fredningernes
primære formål har i alle tilfælde været at sikre de landskabelige og biologiske værdier i området, d.v.s.
især forhindre (eller begrænse) sommerhusbebyggelse, skovtilplantning og opdyrkning. Endvidere har
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de fleste af fredningerne haft som et væsentligt formål at sikre offentlighedens adgang til arealerne bl.a.
via offentlig erhvervelse.
M.h.t. fredningerne i Nordby Bakker skal bemærkes, at fredningerne ikke pålagde de private ejere en
plejepligt på de fredede arealer i form af forsat græsning på arealerne. For at overdrevene kan bevares
som åbne arealer med en varieret flora er det dog nødvendigt med græsning af arealerne. Hvis græsningen ophører og arealerne overlades til sig selv, vil de gradvist gro til i krat. At sikre forsat græsning på
overdrevene, og dermed sikre overdrevenes fortsatte bevarelse, er det væsentligste formål med de statslige erhvervelser i Nordby Bakker sammen med sikring af offentlig adgang.
Afd. 585 er omfattet af Sælvig Bugt-fredningen af 4/4 1940. Formålet med denne fredning er sikring af
de landskabelige værdier langs stranden ved at forhindre bebyggelse, beplantning o.lign.
Afd. 590, d.v.s. Husmandsagre er omfattet af fredningen af 12/5-1975. Formålet med denne fredning er
sikring af de kulturhistoriske værdier i form af arealets meget synlige spor af dyrknings-terrasser.
Afd. 580 og 583, d.v.s. St. Vorbjerg og Kanhave Kanal er begge omfattet af Stavns Fjord -Fredningen
af 17/11 1981. Formålet med denne fredning er landskabs- og naturbeskyttelse samt i et vist omfang
sikring af offentlighedens adgang. St. Vorbjerg og Kanhave Kanal ligger i periferien af fredningsområdet, men fra St. Vorbjerg er en meget flot udsigt over hele Stavns Fjord (hvis det ikke havde været
for det levende hegn indtil naboen!) og Kanhave Kanal er et meget væsentligt fortidsminde af stor bevaringsværdi. Om Kanhave Kanal er anført i fredningen, at den skal holdes græsbevokset og ikke må hegnes.
Skov- og Naturstyrelsens arealer på den nordlige del af Samsø udgør størstedelen af EFhabitatområde 182. Området er udpeget på baggrund af forekomsten af følgende naturtyper:
•
•
•
•
•
•

Enårig vegetation på strandvolde
Flerårig vegetation på stenede strande
Klinter eller klipper ved kysten
Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter)
Rigkær.

Den østligste del af Kanhave Kanal ligger akkurat indenfor EF-fuglebeskyttelsesområde 31 og EFhabitatområde 51 ved Stavns Fjord. Udpegningsgrundlaget for disse områder er anført i afsnit 6.16.
Bevaringsstatus for disse biotoper og arter må ikke forringes.
Se i øvrigt kort i afsnit 6.16. over EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder i distriktets område.
7.28.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Skov- og Naturstyrelsens arealer på Samsø er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse”
hvor ”Skovrejsning er uønsket”. Størstedelen af arealerne er endvidere er beliggende i ”Naturområde”.
En stor del af arealerne i Nordby Bakker er beliggende i ”Indsatsområde for grundvand” som endvidere er karakteriseret som ”Nitratfølsomt vandinvindingsområde”.
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Kanhave kanalen og Husmandsagre er desuden udpeget som et ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” i regionplanen.
Højspændigsledningerne, der går gennem arealet ved Vestballegård, er der ifølge regionplanen indgået
aftale mellem amtet og elselskabet om at lægge i jorden inden 2015. Dette er meget glædeligt.
7.28.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Nordby Bakkers vældige bakke-formationer er et randmorænestrøg fra sidste istid. Det højeste punkt er Ballebjerg
(ikke statsejet) på 64 m.o.h. Bakkelandskabet er gennemskåret af talrige kløfter og dale. Det græsbundne kuperede
terræn giver sammen med den kystnære beliggenhed et af
Danmarks flotteste landskaber.
Landskabet er primært dannet under NØ-isens virke, da
denne gjorde et ophold i tilbagesmeltningen fra Hovedstilstandslinien. Denne israndslinie kaldes Storebæltsfasen.
Senere er disse bakker, der fortrinsvis er orienteret NVSØ, blevet overpræget af SØ-isen under en af dennes afsmeltningsfaser. Bakker fra SØ-isen er fortrinsvis orienteret i NØ-SV retning og de 2 bakkeretninger står således på
det nærmeste vinkelret på hinanden. Ovenstående er illustreret på figuren til højre.
I kystklinterne ses strukturer, der belyser bakkernes indre
opbygning. I klinterne findes 4 morænelag, der mellemlejres af smeltevandsaflejringer. Profilerne er desuden præget
af deformationer fra de 2 isfremstød, der har dannet bakkerne.
Langdal, der skærer sig fra syd til nord gennem Nordby
Bakker, er sandsynligvis delvis en tunneldal som har ligget
under isen, mens den nordlige del primært er dannet lige
udenfor isranden ved bortledning af smeltevand.
Efter istiden er Nordby Bakker blevet gennemskåret af
mange erosionsdale og –kløfter, bl.a. Espedal og Møgelskår. Disse er primært dannet lige efter istiden, d.v.s.
før vegetationen fik dækket arealet.

Terrænelementer fra det nordlige
Samsø. Den ældre bakkeretning
(grøn) skyldes NØ-isen; den ungre
bakkeretning (rød) skyldes SØ-isen.
Efter M. Houmark-Nielsen 1976
gengivet i GeologiskSet, Mellemste
Jylland, 1994.

Skov- og Naturstyrelsens sydlige arealer på Samsø ligger på den hævede havbund, der binder nord- og
syd-Samsø sammen, samt på overgangene mellem hævet havbund og de ”pletter” af morænelandskab,
der rager op over stenalderhavets havniveau. Jordbunden er primært sand og grus.
Jordbunden i Nordby Bakker er primært smeltevandssand i forstyrret lejring, der overlejres af et tyndt
lag morænegrus. Langs kysten findes havaflejret grus og sand.
Nordby Bakker er Nationalt Geologisk Interesseområde nr. 70 (se afsni 4.2.4.). Området har stor geologisk værdi på grund af den tætte sammenhæng mellem landskabsformerne og kystklinternes opbygning.
Det er derfor vigtigt at kystprofilerne ikke skrider til, og kystsikring bør således ikke finde sted. Det er
ligeledes vigtigt, at landskabsformerne er direkte synlige. Yderligere oplysninger om geologien i Nord
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by Bakker kan findes i ”Geologisk Set, Det mellemste Jylland” udgivet af Skov- og Naturstyrelsen,
1994.
7.28.6 Foryngelser i den kommende periode.
Der er ikke anført arealer til egentlige foryngelse i den kommende planperiode. Rydning af krat og dele
af nåletræsbevoksninger vil dog ske, ligesom det forventes, at en del af slette-arealerne som en konsekvens af græsningen vil udvikle sig til egentlige overdrev i planperioden. Dette betragtes dog som en
del af overdrevsplejen og ikke som egentlige foryngelser.
7.28.7 Naturregistrering i Nordby Bakker.

Foto fra Nordby Bakker. Sandballegård med Thomasminde Friluftsgård i baggrunden.
Nordby Bakker udgør et af Danmarks største, sammenhængende overdrevsarealer på ca. 500 ha. Omkring halvdelen af området er statsejet og administreres af Silkeborg distrikt. Langs den vestlige og
nordvestlige del af Nordby Bakker er der bevaret græssede overdrevsbakker, kystskrænter og erosionskløfter, som aldrig eller kun for længe siden har været under plov. Dette sammen med det faktum at
Samsø har et tørrere, og varmere klima end resten af Danmark (under 500 mm nedbør om året mod 660
mm som er gennemsnittet for Danmark som helhed) gør at floraen her er rig på ellers sjældne plantearter i Danmark, f.eks. Blodrød Storkenæb, Bakke Nellike, Gul evighedsblomst og Hjorterod.
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Det skal bemærkes at der flere steder i Nordby Bakker er mindre arealer som har været i omdrift indtil
for relativt nyligt. Bl.a. ved Thomasminde, Frydendal og Vestballegård har flere af de knap så kuperede
arealer været drevet som omdriftsjorder indtil for nyligt.
Den største trussel mod landskabet og overdrevene i Nordby Bakker i tiden efter 2. Verdenskrig og indtil ca. 1980 var sommerhusudbygning og tilplantning med skov. Dette blev i vidt omfang undgået via
gennemførelse af de tidligere beskrevne fredninger og Planlovens vedtagelse. I tiden herefter har den
største trussel ændret sig til at være manglende græsning på overdrevene, samt tilplantning med nåletræer til bl.a. juletræsproduktion.
På Skov- og Naturstyrelsens arealer er forpagtningskontrakterne typisk udformet således, at distriktet
står for at opsætte hegnspæle og fremføre drikkevand samt evt. rydning af krat. Forpagteren opsætter
selv elhegn og står for det daglige tilsyn med dyrene. Publikums-”sluser” vedligeholdes af distriktet.
Skov- og Naturstyrelsens arealer i Nordby Bakker falder i 4 nogenlunde samlede dele, som herunder
omtales hver for sig:
Issehoved og Føldal Bakke (afd. 550 og 551).
Området består af ca. 45 ha overdrev og skrænt, ca. 16 ha strandeng og strandbred samt 6 ha slette og
krat. Det er et overdrevslandskab af stor biologisk, landskabelig og rekreativ værdi. Området består af
bakker og gamle kystskrænter fra stenalderhavet nedenfor hvilke der, især mod øst, findes strandeng/strandoverdrev på hævet havbund med strandvoldsdannelser. Nærmere kysten findes sand- og
stenstrandsvegetation.
Græsningen på Issehoved ophørte allerede omkring 1920. Græsningen blev indstillet af hensyn til det
store publikumsbesøg på dette sted samt kreaturernes slid på de i forvejen erosions-følsomme stier på
skrænterne. Herefter er der sket en gradvis tilgroning med bl.a. gyvel der kræver jævnlig nedskæring. I
de senere år er der gennemført rydninger af kratopvæksten, hvilket har været af stor landskabelig værdi.
I bakkerne og på de gamle kystskrænter har den manglende græsning dog herudover medført dannelsen
af en kraftig græspels med en måtte af dødt græs i bunden, som har trængt den lyskrævende urtevegetation tilbage. F.eks. er arter som Knoldet Mjødurt og Blodrød Storkenæb nu meget fåtallige. På den hævede havbund er jordbunden derimod så mager, at vegetationen holder sig lavtvoksende og lysåben
uden græsning.
I den kommende planperiode skal græsningen forsøges genoptaget i bakkerne og på kystskrænterne, så
den rige overdrevsflora kan genskabes. Herudover skal den tilbagevendende rydning af kratopvækst
fortsættes (især rynket rose og gyvel), ligesom det meste af de resterende nåletræer undtagen ene ryddes. De små bevoksninger af eg bevares. Græsningen skal indrettes under hensyn til, at området har
stort publikumsbesøg. Det gælder især m.h.t. valg af græsningsdyr og græsningsperiode, hegnsforløb
m.m. Græsningen skal muligvis begrænses til før sommerferien.
Sandballegård, Thomasminde og Frydendal (553, 555, 560 og 561a)
Området består af ca 25 ha overdrev og skrænt, knap 2 ha strandbred og 54 ha slette. Arealerne ved
gårdene Sandballegård, Thomasminde og den nedrevne Frydendal rummer mindre dele med ældre
overdrev og især dele med tidligere agre, som er under udvikling mod overdrev. Kortets betegnelser for
henholdsvis overdrev (ORE) og øvrige græsarealer (SLE) giver ikke noget præcist billede af, hvad der
p.t. må opfattes som beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. En sådan adskillelse er vanskelig såvel
på grund af definitionsmæssige problemer, som fordi der er jævne overgange. Der foregår desuden en
gradvis ændring i retning mod overdrevsflora, som er betinget af den mere næringsfattige jordbund, der
genopstår efter ophør af dyrkning og gødskning. Da alle overdrevs- og slettearealer drives på samme
måde, d.v.s. ved ekstensiv afgræsning uden omlægning, tilsåning, gødskning, sprøjtning, kalkning eller
tilskudsfodring m.v., er en præcis skelnen dog heller ikke særlig væsentlig.
Perspektiverne for udvikling mod overdrev er gunstige på grund af den sandede jordbund, der forholdsvis hurtigt udvaskes for næringsstoffer. Det er desuden af stor betydning, at der findes gamle over
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drevspartier bevaret, hvorfra den naturlige flora og fauna kan sprede sig. Endelig fremmer samgræsning
af de forskellige arealer frøspredning med husdyrene.
Den nuværende drift fortsættes også i den kommende planperiode. Krat ryddes efter behov og de meget
dominerende enrækkede levende hegn af primært tjørn i afd. 560 tyndes kraftigt både af landskabelige
årsager, og fordi de medfører en kraftig opvækst af små tjørneplanter i dette område.
Området mellem Vestballegård og Møgelskår (afd. 565, 567 og 570)
Området består af ca. 53 ha overdrev og skræntarealer, ca. 5 ha strandbred og ca. 13 ha slette. Størstedelen af arealerne mellem Vestballegård og Møgelskår er gamle, oprindelige overdrev. Især omkring
Vestballegård er dog en række arealer der var i omdrift indtil for nyligt, men nu er udlagt til vedvarende
græs. Se ovenstående afsnit med hensyn til beskrivelse af adskillelsen mellem overdrev og slette.
På størstedelen af området har der dog været uafbrudt græsning gennem meget lang tid, og området,
især partiet omkring Møgelskår, fremstår som et af landets fineste overdrev såvel biologisk som landskabeligt. I området blev ved markregistreringen bl.a. fundet Salep-Gøgeurt (rødlistet som sjælden (R))
og i området er tidligere fundet en række andre sjældne overdrevsarter bl.a. Bakke-Gøgelilje, Kattefod,
Kost-Nellike og Liden Sneglebælg.
Den nuværende drift med ekstensiv græsning forsættes også i den kommende planperiode. Krat ryddes
efter behov.
Som nævnt under afsnittet om regionplanen er der indgået aftale mellem amtet og elselskabet om at
lægge højspændingsledningerne ved Vestballegård i jorden inden 2015. Dette er meget glædeligt.
Arealer ved Fugledal Hage, Asmindør Hage og Mårup Havn (afd. 568 og 569)
Området består af knap 12 ha slette som har været agre indtil for relativt nyligt. Nu er de udlagt til vedvarende græs og skal drives med ekstensiv græsning som de øvrige arealer i Nordby Bakker dog evt.
også med høslæt.
Se i øvrigt bilag 7.4. for en yderligere beskrivelse af naturindholdet på Skov- og Naturstyrelsens arealer
i Nordby Bakker bl.a. floralister.
Det skal bemærkes, at Nordby Bakker er et vigtigt opholdssted for Grønbroget Tudse, der her har sin
mest nordvestlige forekomst i verden. Århus Amt har i flere år arbejdet med nyetablering og genopretning af yngledamme for grønbroget tudse. Bakkerne har desuden en god bestand af markfirben og skovfirben. Begge er fundet flere steder i området, bl.a. Issehoved og Møgelskår.
7.28.8 Naturregistrering på de øvrige arealer på Samsø.
Selve Kanhave Kanal plejes ved hyppig græsslåning for at fremhæve fortidsmindet. Selve fortidsmindet er således uden botanisk interesse. Syd herfor ejer Skov- og Naturstyrelsen dog en lille kreaturgræsset sandmark, som er under udvikling mod overdrevstilstand. Den nuværende drift forsættes.
Skrænten og grusgraven på Store Vorbjergs nordside er § 3-beskyttet overdrev, resten er slette som
også rummer en lille, nygravet paddedam, der dog ikke er angivet på kortet. Hele stykket er kreaturgræsset. Fra toppen af Store Vorbjerg er der en flot udsigt over Sælvig Bugt. Hvis man går gennem det
levende hegn indtil naboarealet er der en tilsvarende flot udsigt over Stavns Fjord. Distriktet vil snarest
kontakte naboen for at høre, om det levende hegn kunne fjernes på toppen af Store Vorbjerg, så der blev
udsigt hele horisonten rundt. I den kommende planperiode fortsættes i øvrigt den nuværende drift med
henblik på udvidelse af området med overdrevsvegetation. Paddedammen bevares naturligvis.
Husmandsagre rummer nogle smalle, gamle agerstrimler med tydelige dyrkningskanter imellem. Agrene, som i dag ligger i vedvarende græs, er af stor kulturhistorisk men er ikke særlig naturmæssigt interessant. Arealet ønskes om muligt slået med lige så hyppige intervaler som Kanhave Kanal, så terrænformerne og kulturhistorien fremtræder tilsvarende tydeligt. Se senere.
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Strandarealerne tjener som adgangsområder for offentligheden til stranden ved Sælvig Bugt. De lades
i princippet urørte i planperioden bortset fra offentlighedens benyttelse til parkering og strandture.
7.28.9 Fortidsminder og kulturhistorie i øvrigt.
Der er kun registreret et fredet fortidsminde på Skov- og Naturstyrelsens arealer på Samsø; Kanhave
Kanalen.
Kanhave Kanalen er ca. 550 meter lang, ca. 30-35 meter bred målt ved overkanterne og indtil 2 meter
dyb. Nedenstående figur viser, hvordan man forventer, den har været brugt for ca. 1200 år siden da den
blev bygget.

Tegning af Kanhave Kanalen for ca. 1200 år siden fra ”Danmarkshistorien – Vikingetiden” (2) s.
114 af Birkebæk og Bau (Sesam, 1983).
Formålet med Kanhave Kanalen har utvivlsom været at få en flåde hurtigt ud på vestsiden af Samsø fra
naturhavnen Stavns Fjord, uden at skulle sejle hele vejen nord eller syd om Samsø. Den nuværende drift
af Kanhave Kanalen med hyppig græslåning fortsættes også i den kommende planperiode, og der skal
som nu være mindst én informationstavle ved arealet.
Husmandsagre er en mindre bakke som i slutningen af 1800-tallet blev dyrket meget intensivt af husmændene i området med vistnok primært grøntsager. Således udviklede de nuværende meget tydelige
terrasseformer sig. Husmandsagre er ikke et fredet fortidsminde men absolut et stykke seværdigt kulturmiljø. Husmandsagre drives i øjeblikket som vedvarende græs uden græsning, og kun slåning enkelte
gange i løbet af året. Driften i den kommende planperiode skal sikre, at terrænformerne bevares. Distriktet undersøger, om arealet kan blive slået hyppigere evt. med samme interval som Kanhave Kanalen. Der bør i så fald også opsættes en informationstavle.
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På Nordby Bakke er ikke registret nogen fortidsminder bortset fra jord og stendiger. På Issehoved ude
på skræntkanten mod spidsen findes en mindre høj kaldet Pelkes Høj. Det er muligvis en gravhøj, men
det kan også være en naturlig bakketop. Se kortbilag 7.28.1.
Nordby Bakkers nuværende udseende kan også betragtes som kulturmiljø. Det skyldes jo den menneskelige brug af arealet ved græsning gennem mange år, og en konsekvent nedskæring af det meste af
den kratvegetation som har indfundet sig naturligt på arealerne. Hvis Nordby Bakker havde ligget helt
uden menneskelig påvirkning siden istiden, så ville bakkerne utvivlsom være bevokset af en tæt løvtræs-kratskov nu. Den kulturhistoriske sammenhæng mellem overdrevsdriften og Nordbys udvikling
bl.a. den manglende udflytning af gårdene i 1800-tallet, som ellers skete i store dele af det øvrige Danmark, er også en del af kulturmiljø-historien om Nordby Bakker. Se vandretursfolderen i bilag 6.3. for
yderligere oplysninger om Nordbys udvikling gennem tiderne.
Kanhave Kanal og Husmandsagre er udpeget til ”Bevaringsværdige kulturmiljøer” i regionplanen.
7.28.10 Friluftsliv.
Der er udgivet en vandretursfolder om Nordby Bakker. Vandretursfolderen er vedlagt i bilag 6.3. De
beskrevne vandreruter på Skov- og Naturstyrelsens arealer vedligeholdes med ruteafmærkning og rydning/slåning.
På Skov- og Naturstyrelsens arealer på Samsø er der herudover følgende særlige anlæg for friluftslivet:
• Lejrskole i Thomasminde Friluftsgård som drives af distriktet.
• Toiletbygningen på Issehoved. Bygget for nyligt. Daglige rengøring og tilsyn foretages af Samsø
kommune.
• En spejderlejrplads ved Vestballegård (afd. 565). Vil blive ændret til en primitiv lejrplads snarest.
Hertil kommer en halv snes p-pladser her i blandt den store ved Issehoved, ca. 25 informationstavler og
en halv snes borde og bænke. I Nordby Bakker er desuden et netværk af stier som også går ind over de
privatejede arealer. Stisystemet dækker området fra Issehoved i nord til Mårup havn i syd og vedligeholdes i samarbejde med Århus Amt.
Antallet og udformningen af publikumsfaciliteter vurderes løbende og i samarbejde med Samsø kommune, Århus Amt og distriktets brugerråd.
Skov- og Naturstyrelsens arealer på Samsø er særdeles velbesøgte i sommerhalvåret, mens arealerne resten af året kun besøges i begrænset grad. Dette sætter naturligvis store krav til pasningen og tilsynet i
især sommerferie-perioden. I samarbejde med Århus Amt og Samsø kommune er det målet med driften,
at P-pladser og stier sæsonen igennem skal holdes plejet med slåning af græs og opsamling af affald.
Ligeledes skal bomme, piktogrampæle og informationstavler vedligeholdes, så de fremstår i pæn og ordentlig stand.

169

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt 2000-2014

7.28.11 Bygninger.
Der er følgende bygninger på Skov- og Naturstyrelsens arealer på Samsø.
Litra
550 l

Anvendelse
Offentlig toilet

Bemærkninger

554a

Navn
Toiletbygning
Issehoved
Sandballegård

Lejebolig til sommerhus

556a

Thomasminde

Friluftsgård

566a

Vestballegård

Lejebolig til sommerhus

Anden anvendelse end udleje til sommerhus
til fremmede skal undersøges ved førstkommende kontraktfornyelse. Udlejning til
friluftsformål er en mulighed.
I samarbejde med Århus Amt, Samsø Kommune og Samsø Økomuseum er der planlagt
indretning af udhusene til madpakkerum,
udstilling, toilet m.v.
Anden anvendelse end udleje til sommerhus
til fremmede skal undersøges ved førstkommende kontrakfornyelse. Udlejning til
friluftsformål er en mulighed.

Herudover ejer Skov- og Naturstyrelsen feltstationen Gammelholm i Stavns Fjord (ikke vist på noget
kort). Skov- og Naturstyrelsen ejer kun selve huset. Grunden er lejet. Gammelholm administreres af Reservatsektionen.
7.28.12 Køb og salg.
I samarbejde med Århus Amt, Fødevareministeriet og landboorganisationerne udarbejdede Skov- og
Naturstyrelsen i 1990 en plan med retningslinier for fremtidige arealerhvervelser på Nordsamsø. Dette
for at sikre en effektiv drift og pleje samt forbedre offentlighedens adgang til området Nordby Bakker
på Nordsamsø. Opkøbsplanen omfatter ca. 100 ha (pr. 1/1-2000) udover de nuværende allerede statsejede arealer.
Folketingets Finansudvalg tog den 7. november 1990 planen til efterretning.
Opkøbsplanen forventes revideret i den kommende planperiode.
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7.29 Stier ved Horsens Fjord: Stensballesund - Åkjær (skovnr. 215 og 221)
7.29.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Der er to stier. Stensballesund - Haldrup Natursti starter i udkanten af Horsens og løber ca. 5 km langs
Horsens Fjord og herefter ca. 1½ km ind i landet til Amtsvejen ved Haldrup. Stien er forsynet med en
topbelægning af fingrus og fungerer som cykelsti. I Haldrup forbinder stien sig med amtets kystnære
cykelrute mod Hou. Hundslund – Åkjær Naturstien har et forløb der gør, at den ikke er en del af det
sammenhængende cykelstinet. Hundslund – Åkjær Naturstien er ca. 5 km og ”slår et slag” ind i landet
inden den kommer ud igen ved Amtsvejen til Hou. Stien er ikke forsynet med nogen form for egentlig
belægning og bliver derfor overvejende brugt af ryttere og fodgængere fra nærområdet. Stiernes beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Stierne har en udstrækning på i alt knap 12 km og dækker et samlet areal på 18,7 ha bestående af vej-,
publikums- og skrænt-arealer.
Hundslund – Åkjær Naturstiens anvendelse og udstrækning fremgår af kortbilag 7.24.1.
7.29.2 Driftsformål.
Formålet med naturstierne er at give publikum adgang til naturen langs Horsens Fjord og det åbne landskab fra Hundslund til Åkjær.
De to naturstier blev overdraget til Statsskovdistriktet i 1976 fra det daværende Fredningsplanudvalg.
Intentioner ved Fredningsplanudvalgets erhvervelse har givetvis været de samme som ovennævnte
driftsformål.
7.29.3 Regionplan 2001-2013 for Århus og Vejle Amt.
Stensballesund - Haldrup Natursti er beliggende i Vejle Amt, mens Hundslund – Åkjær Natursti er beliggende i Århus Amt. Stensballesund - Haldrup Natursti er udpeget til ”National cykelrute”, mens
Hundslund – Åkjær Natursti ikke er udpeget til noget særskilt i Århus Amts regionplan.
7.29.4 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Stensballesund - Haldrup Natursti løber i morænelandskab fra sidste istid og langs Horsens Fjord.
Hundslund – Åkjær Natursti løber ligelede primært igennem morænelandskab fra sidste istid, men passerer også tunneldalen der går fra Norsminde til Odder og videre ned til Horsens Fjord. Se kortbilag 4.1.
7.29.5 Naturregistreringen.
Der er ikke registreret beskyttede naturtyper på Skov- og Naturstyrelsens areal.
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7.29.6 Fortidsminder og kulturmiljø i øvrigt.
Der er ingen kendte fredede fortidsminder på arealet.
Stierne er anlagt på gamle jernbanespor ligesom Naturstien Horsens – Silkeborg (som løber på den tidligere Bryrupbanes nedlagte tracé). Se evt. afsnittet om denne.
7.29.7 Friluftsliv.
På Stensballesund – Haldrup Natursti er opstillet 4 spærringer mod uhensigtsmæssig bilkørsel.
På Hundslund - Åkjær Natursti er opstillet 10 spærringer mod uhensigtsmæssig bilkørsel samt 1
bord/bænk.
Stistrækningerne er beskrevet i amtets cykelfolder.
Naturstien Stensballesund - Haldrup vedligeholdes dels med belægning som består af en lerholdig stigrus, dels ved pleje af bevoksningskanter langs stien samt slåning af græs én gang før sommerferien. I
Elbæk skov tilses stien jævnligt, idet der opstår skred i undergrunden, som kan føre til farlige huller i
naturstibelægningen.
Horsens kommune vedligeholder den første strækning fra Stensballesund til Stensballe Skov.
Naturstien Hundslund - Åkjær vedligeholdes med slåning af græs og pleje af bevoksningsrandene så
stien er passabel.
Underføringer for vand holdes oprensede i henhold til Vandløbslovens bestemmelser.
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7.30 Maden Kirkeruin (skovnr. 216)
7.30.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Maden Kirkeruin er beliggende ganske tæt på Norsminde ca. 16 km syd for Århus centrum. Hele arealet
er på ca. 0,1 ha. Arealets beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
7.30.2 Driftsformål.
Beskyttelse og synliggørelse af fortidsmindet.
Maden Kirkeruin er overdraget til Skov- og Naturstyrelsen i 1988 fra Nationalmuseet.
Trappen, hækken og græsset holdes i ordentlig stand.

Foto af Maden Kirkeruin.

7.30.3 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Smaden Kirkeruin er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” hvor ”Skovrejsning er
uønsket”.
7.30.4

Fortidsminder.

Maden Kirke blev bygget i 1300-tallet og hærget i 1600 tallet under svenske-krigene. I slutningen af
1800-tallet opsattes af lokale en buste af Kong Frederik VII (der levede 1808-63) samt en flagstang i
tilknytning til ruinerne. Der flages af de lokale på alle officielle flagdage samt Kong Frederik VII’s fødselsdag.
Maden Kirkeruin er et fredet fortidsminde og består af en række murrester. De under jordoverfladen
værende dele af kirken er også fredet.
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7.31 Kysing, Hølken, Spøttrup og Hou Strand (skovnr. 217,218, 219 og 220)
7.31.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
På kyststrækningen fra Norsminde til Hou ejer Skov- og Naturstyrelsen fire mindre strandarealer.
1. Kysing Strand: Beliggende ca. 18 km syd for Århus centrum og 10 km nord for Hou. Består af en
ca. 600 meter lang men ganske smal strandbred med en skrænt bagved op til et større åbent
græsareal med en p-plads. Ved p-pladsen er en Fiskerestaurant og offentlige toiletter. I alt 6,1 ha.
2. Hølken Strand: Beliggende ca. 2 km nord for Hou. Består af en ca. 750 meter lang strandbred med
et større græsareal bagved bevokset med levende hegn. I alt 9,5 ha.
3. Spøttrup Strand: Beliggende i udkanten af Hou. Består af et ca. 300 meter langt strandareal og et
lille græsareal der benyttes af lokalbefolkningen til boldbane. I alt 1,7 ha.
4. Hou Strand. Beliggende næsten i midten af Hou. Består af et ca. 300 meter langt strandareal og
nogle mindre vejarealer. I alt 1,3 ha.
Arealernes anvendelse og beliggenhed fremgår også af kortbilag 2.1. og 7.24.1.
7.31.2 Driftsformål.
Strandene er nogle af distriktets mest besøgte arealer, hvilket selvfølgelig skyldes deres bynære beliggenhed, men også at det er nogle meget seværdige strande.
Driftsformålet med strandene i den kommende planperiode er at bibeholde dem som attraktive natur- og
friluftsarealer med fri adgang for alle. Arealerne skal have en indretning der lever op til dette formål
under hensyntagen til arealernes ”bæreevne”. Etablering af evt. nye publikumsfaciliter afgøres lokalt på
distriktet i samråd med de relevante parter.
Arealerne blev overtaget af Statsskovdistriktet fra det daværende Fredningsplanudvalg i 1976. De oprindelige intentioner med erhvervelsen har været at sikre offentlighedens adgang til stranden..
7.31.3 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Strandene er alle beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” undtagen Hou Strand og
Spøttrup strand som er beliggende i byzone.
Den nordlige del af Hølken Strand er beliggende i et ”Indsatsområde for grundvand”.
7.31.4 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Der er tale om kystlandskaber. Strandarealerne består af havaflejret sand. Ved Kysing og Hølken Strand
er der dog også morænelandskab, d.v.s. lerbund, på græsarealerne bag strandbredden. Ved Kysing
Strand er det muligt at studere jordbundsprofiler i klinten.
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7.31.5 Naturregistreringen.
Arealerne rummer 3,7 ha strandeng, 2,5 ha strandbred og 1,5 ha skrænt. De §3-beskyttede naturarealer
er også vist på kortbilag 7.24.2.
Der er tale om meget benyttede strandarealer. Arealerne er stærkt præget af publikumsslid og er uden
egentligt naturplejebehov, bortset fra evt. rydning af hybenrose og evt. ”styring” af publikumssliddet
ved passende skiltning.
7.31.6 Friluftsliv.
En stor del af arealerne er strand med et meget stort publikumsbesøg om sommeren.
Der er følgende friluftsfaciliteter på arealerne:
Kysing Strand: Her er der offentlige toiletter og en mindre restaurant med fiskespecialiteter samt en stor
P- plads. Odder kommune har endvidere opstillet en række bord/bænke på arealet.
Hølken Strand: Her er der oplægspladser for småbåde som benyttes af lokale borgere samt opholdsarealer langs stranden. Der er en privatejet campingplads umiddelbart vest for arealet.
Spøttrup Strand: Her er der oplægspladser for småbåde som benyttes af lokale borgere.
Oplægspladserne på Hølken og Spøttrup Strand drives af bådelaug som afregner et mindre beløb for
oplægget. Grundejerforeningerne ved Spøttrup og Hou Strand foretager rydninger af hybenrose efter
aftale med skovdistriktet.
Odder kommune forestår, efter aftale med distriktet, slåning af græs på opholdsarealerne samt oprydning og renovation.
7.31.7 Bygninger.
Litra
5510b

Navn
Kysing Strand

Anvendelse
Fiskerestaurant

Bemærkninger
Murstensbygning opført 1971.
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7.32 Mosevej (skovnr. 222)
7.32.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Mosevej er et lille vejareal ved byen Ørting ca. 4 km syd for Odder. Arealet er på ca. 0,1 ha.
Arealets beliggenhed og udseende fremgår også af kortbilag 2.1. og 7.24.1.
7.32.2 Driftsformål.
Arealet bevares som vejareal med adgang for offentligheden.
7.32.3 Køb og salg.
Arealet kan måske magelægges i forbindelse med evt. kommende skovrejsning ved skovrejsningsområdet Bovlstrup ved Odder. Se afsnit 6.14.1.
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7.33 Lysbro Skov (skovnr. 401)
7.33.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Lysbro Skov ligger meget bynært med den sydvestlige del af Silkeborg bykerne som nabo. Skoven er
geografisk adskilt i 3 skovdele af den nord-sydgående Ringvej og en øst-vest gående vej. De 3 skovdele
er: Odden, Lysbrodelen og Pøtsøskoven. Lysbrodelen ligger mellem Ringvejen og Lysbro By grænsende til Silkeborg Langsø. Odden ligger nærmest midt i byen og bliver ligesom Lysbrodelen brugt meget intensivt til rekreative formål. Pøtsøskoven grænser til Ørnsø og omfatter store lavtliggende skovarealer. Den friluftsmæssige udnyttelse er middel, men stigende.
Skovens beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Bøg
Eg
Løvtræ ÷bøg &eg (primært birk)
Rødgran og sitkagran
Douglas, skovfyr, lærk og alm. ædelgran
Nobilis og nordmannsgran
Andet nåletræ (grandis og tsuga)
Sø (Silkeborg Langsø, Pøtsø og Ørnsø)
Mose og vandløb
Andet (veje, slette,PUB,hus og AAN etc)
I alt (ha)

Lysbro Skov
14,4
11,9
18,6
11,3
26,4
1,0
4,3
60,8
1,5
3,3
153,5

Skovens anvendelse og udstrækning ses desuden af skovkortet i kortbilag 7.1.1.
7.33.2 Driftsformål.
Skoven drives ved flersidig skovdrift, d.v.s. skoven dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre
træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til
friluftslivet. Med den meget bynære beliggenhed har friluftslivet særlig stor indflydelse på driften af
Lysbro Skov. Det er et mål at tilfredsstille mange menneskers nærrekreative behov i dette skovområde.
Lysbro Skov er bl.a. derfor udlagt som hundeskov. De arealer som er omfattet af Naturskovsstrategien
drives efter strategiens foreskrifter.
Særligt om skovdriften gælder, at skoven drives med en blanding af nål og løvtræ, med hovedvægt på at
stille gode rekreative oplevelsesmuligheder til rådighed for skovgæsterne. Skovnaturen ønskes bevaret
uden større faciliteter bortset fra gode stier og bænke, idet der lægges vægt på at tilgodese den almindelige skovgæsts oplevelser. Naturværdierne langs søerne tilgodeses og bevares i størst mulige omfang.
Arealet med nobilis til klippegrønt ønskes forøget lidt i perioden, idet der i Lysbro Skov kun er et lille
areal med nobilis i øjeblikket, og jordbunden i øvrigt de fleste steder er egnet hertil. Hertil kommer at
nobilis også har en rekreativ værdi.
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7.33.3 Fredninger og internationale beskyttelsesområder.
Omkring Ørnsø er Lysbro Skov omfattet af fredningen af 10/12 1980, der har til formål at sikre naturværdier og offentlig gående færdsel omkring Ørnsø. Fredningen indeholder en forpligtigelse for statsskovdistriktet til at opretholde en sti langs søen.
Ørnsø og størstedelen af Pøtsøskoven udgør en del af EF-habitatområde 181. EF-habitatområde 181 er
udpeget på baggrund af forekomsten af følgende naturtyper:
 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende
 Bøgeskov på morbund med kristtorn
 Bøgeskov på muldbund
 Skovbevoksede tørvemoser
 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
Området er desuden udpeget på baggrund af forekomsten af følgende arter: Stor Vandsalamander og
Odder.
Bevaringsstatus for disse biotoper og arter må ikke forringes i de udpegede områder.
7.33.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Lysbro Skov er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og Lysbro-delen og Pøtsøskoven er ”Jordbrugsområde – Skov”. Odden er ”Jordbrugsområde – Landbrug” (? Bør ændres
ved næste regionplanrevision).
7.33.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Lysbro Skov med Odden ligger på en ”moræne-ø” omgivet af tunneldale på alle sider. Se kortbilag 4.1.
Tunneldalene, der har ført smeltevand frem til isranden, ligger her mindre end 10 km fra Hovedstilstandslinien, hvor isranden stod gennem en længere periode for omkring 18.000 år siden. Den højeste
del af skoven ligger omkring 40 meter over havniveau, medens vandspejlet på de omgivende søer ligger
omkring 20 meter over havniveau.
Skoven domineres af smeltevandssand, men der findes også arealer med ler og et stort lavbundsareal
med ferskvandstørv omkring Pøtsø. Særligt er der et areal med fed lerjord i den midterste del af Lysbrodelen i afd. 15 og 16, hvilket også viser sig meget tydeligt i skovvegetationen, da der her bl.a. er store aske- og bøgetræer. Der er sandsynligvis tale om issø-ler, der efter sin dannelse i en mellemistid er
blevet overlejret af gletchere. I Lysbrodelen har man således stor variation i jordbundsforholdene fra
sand til fed ler. Området med ler i afd. 15 og 16 blev i øvrigt tidligere udnyttet industrielt til fremstilling
af tegl. Lysbro Teglværk afsluttede dog lergravning og terrænregulering omkring 1960.
Odden består så vidt vides helt overvejende af sandjord. Pøtsødelens jordbund er primært tørvejord
uden det store skovbrugsmæssige produktionspotentiale (og dette område er udlagt til urørt skov). I
sydøst er dog et mindre areal med ler, og her står en af distriktets flotteste egebevoksninger.
Der er i 2001 foretaget en mindre jordbundsundersøgelse i litra 14a med henblik på at vurdere dens egnethed som areal til nobilisdyrkning. Arealet består af smeltevandssand. Herudover er der så vidt vides
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ikke lavet jordbundskortlægning eller lokalitetskortlægning i Lysbro Skov, men i driftsplanen af 1965
er dog anført om Lysbro Skov: ”I hovedparten af skoven forekommer et jordbundsdække af mor.
Blysand og svagere til stærkere rødjordsdannelse, sjældnere humusahl. Omtrent midt i skoven findes et
mindre parti, der ligesom den sydøstlige hårdbundstange har betydelig bedre jordbund med et snart
muldet, snart moragtigt jordbundsdække, skør til fedtet overgrund på stærkere til svagere sandblandet
ler. I mosen temmelig mange tørv.”
7.33.6 Foryngelser i den kommende periode.
De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 20 i bilag 7.1 som er den planlagte foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Desuden kan foryngelsesarealerne ses
af foryngelseskortet i kortbilag 7.1.2.
Der er planlagt foryngelse af 5,7 ha. Disse arealers nuværende anvendelse og deres kommende, fremgår
af nedenstående tabel.
Ask
Rødgran og sitkagran
Nobilis
Bøg
I alt (ha)

Nuværende anvendelse
0,2
3,0
1,0
0,0
4,2

Anvendelse i år 2015
0,2
0,0
3,7
0,3
4,2

Samtlige arealer der foreslås forynget, undtagen 0,3 ha sitkagran på Odden, der forynges med bøg, er
beliggende i Lysbrodelen af Lysbro Skov.
Særlige bemærkninger til foryngelsesplanen:
• Arealet med ask (0,2 ha) forynges med ask igen (plantet). Arealet er del af det førnævnte område
med lerbund.
• Der sker en forøgelse af arealet med nobilis fra 1,0 ha til 3,7 ha i planperioden svarende til ca. 4 %
af det bevoksede areal.
7.33.7 Naturregistreringen.
I Lysbro Skov findes 67,9 ha med § 3-beskyttede naturtyper, der dog helt overvejende udgøres af dele
af Silkeborg Langsø og Ørnsø, som omkranser skoven. I selve skoven findes 6,6 ha mose (hvoraf det
meste er bevokset med birk og el), 0,7 ha sø og 0,2 ha vandløb. Der er udlagt 31,6 ha under Naturskovsstrategien. Når der tages højde for at de fleste § 3-moser også er udlagt som særlig naturskovstyper, bliver det samlede areal med særligt beskyttet natur i selve skoven (d.v.s. fraregnet de omgivende sødele)
på 33,8 ha.
§3-beskyttede naturarealer og arealer udpeget til særlige naturskovstyper er vist på kortbilag 7.1.3. Nedenfor er kort omtalt de naturmæssigt væsentligste arealer og deres pleje i den kommende planperiode.
En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilag 7.4. bl.a. en beskrivelse af Silkeborg Langsø, Ørnsø og
sumpskovsarealerne langs de store søer.
Pøtsø og Pøtsø Mose (litraerne 4f og 10a,b)
I alt 0,7 ha mose og 0,7 ha sø. Pøtsø er en lille sø omgivet af hængesæk med tagrør, pil og meget kærmysse. I nordsiden findes et lille, fint parti med ekstremfattigkær med bl.a. hedelyng, rosmarinlyng, tranebær og kæruld på åben bund af tørvemos. Dette parti er under (langsom) tilgroning med birk og fyr.
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Området er formentlig under sekundær tilgroning efter ophørt tørvegravning, idet der ved hængesækkens ”landside” er tydelig gravekant. Omkring dette centrale parti med sø og våd hængesæk findes birke- og fyrreskov på tørvebund, som er udtørret p.g.a. dræning og tørvegravning. Området gennemskæres af en større, kunstig kanal. Søens omgivelser (i alt ca. 15 ha) er udlagt som urørt naturskov. Pøtsø
har tidligere været tilført spildevand fra ca. 3000 personer. Tilledningen blev afskåret i 1977. I planperioden burde der lysnes lidt for det lille fattigkærsparti, selvom arealet er udlagt til urørt skov. Arealet
bør ved revisionen af Naturskovsstrategien derfor ændres til plukhugst.
Ved Pøtsø Kanalen få meter opstrøms fra Pøtsø etableres i den nærmeste fremtid et regnvandsbassin der
får udformning som et naturligt vandhul og forhåbentlig et tilsvarende naturindhold med tiden.
Pøtsø Kanal (litra 4g og 9e)
Ca. 0,4 km § 3-beskyttet vandløb. Kunstigt gravet kanal, som indtil 1977 har ført spildevand til Ørnsø.

Foto af den nye bro over Pøtsø-kanalen. Pøtsø Mose kan fornemmes inde til højre.
Glarmesterkær (litra 7d)
En lille mose som er lysåben i midten og tilgroet med især pil, el og ask i kanterne. Kraftigt domineret
af kær-star og mjødurt med et mere varieret, vådt parti i midten. Bevares i nuværende lysåbne tilstand.
Forsøges gjort fugtigere hvis muligt.
7.33.8

Naturskov.

Løvtræbevoksningerne langs søerne er sandsynligvis efterkommere af de oprindelige træer i området,
d.v.s. naturskov ifølge Naturskovsstrategiens definition (se afsnit 6.3). M.h.t. de øvrige løvtræbevoksninger er oprindelsen noget mere usikker.
I forbindelse med Naturskovsstrategien i 1994 blev der udlagt 31,6 ha til særlige naturskovtyper i Lysbro Skov. Arealerne der er udlagt til særlige naturskovstyper i Lysbro Skov fremgår af kortbilag 7.1.3.
De fordeler sig til de forskellige naturskovstyper således:
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Urørt skov senest år 2000

Urørt skov efter år 2000
(senest år 2040)
Plukhugst senest år 2000

Stævningsskov
I alt

Træarter
Bøg
Eg
Birk
Skovfyr
Mose og vandløb
Sitkagran (litra 9b)
Bøg
Eg
Birk og el
Slette (litra 26j)
El

Ha
4,3
1,2
8,6
5,3
0,8
0,6

Ha ialt
20,2

5,5
0,8
2,1
0,2
2,2

8,6

0,6

2,2
31,6

Arealerne udlagt til særlige naturskovstyper i Lysbro Skov er alle beliggende enten i Pøtsø Mose eller
langs søkanterne ud til Silkeborg Langsø og Ørnsø.
31,6 ha svarer til 36 % af Lysbro Skovs bevoksede areal. Disse arealer drives i overensstemmelse med
de overordnede driftsprincipper som er beskrevet i bilag 6.1. side 13-15. Herudover er der dog i forbindelse med udpegningen af disse arealer i 1994-95 blevet fastsat nogle mere konkrete retningslinier for
driften af arealer udlagt til særlige naturskovstyper på Silkeborg distrikt. Bl.a. følgende:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Løvskov, som skal overgå til urørt skov, drives med plukhugst indtil det tidspunkt, hvor de skal være urørt.
Granbevoksninger som skal overgå til urørt skov, konverteres så vidt muligt til løv-/blandskov uden
brug af renafdrift, hvis de støder op til registreret gammel naturskov. I øvrigt foretages renafdrift,
og det er den derpå kommende naturlige opvækst der videreføres som urørt naturskov.
Grankulturer som skal overgå til urørt skov, konverteres til løvskov ved (så vidt muligt) at hugge
graner væk til fordel for naturlig opvækst af løvtræer – d.v.s. ved omvendt skrubhugst.
I de områder der er udlagt til plukhugst må nåletræer, f.eks. douglasgran indplantes som efterbedring i begrænset omfang
Granbevoksninger, der er udlagt til plukhugst år 2040, må afdrives og arealet må (evt. under hegn)
tilplantes eller tilgro med træarter, som egner sig til plukhugstdrift. Ved plantning undgås rækker og
systematiske blandinger. Der bruges ca. 1-2000 planter af lokal eg og skovfyr til at etablere en pionerskov, hvori birk, bøg m.v. kan indfinde sig ved selvsåning. Vintereg prioriteres meget højt.
I plukhugstområderne begrænses kørsel med tungt maskinel mest muligt, for at forhindre ødelæggelse af jordbund.
Vådbundsarealer i områder udlagt til plukhugst kan genoprettes til åbne træfrie moser.
Der kan frihugges udsigtskiler langs søer og ved markante udsigtspunkter uanset arealet er udpeget
til særlig naturskovstype.
I urørt skov kan opvækst af gran ryddes som plejeforanstaltning.
Skovfyr sidestilles med løvtræer.

Jf. naturregistreringen bør litra 10b (0,6 ha), som indeholder et botanisk meget værdifuldt ekstemfattigkær, ændre status fra urørt skov til plukhugst skov ved den kommende revision af Naturskovsstrategien.
7.33.9 Fortidsminder og kulturmiljø iøvrigt.
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Bortset fra jord- og stendiger er alle kendte fredede fortidsminder angivet i bilag 7.3. Der er én gravhøje
i Lysbro Skov. Gravhøjen findes i afdeling 19, og er vist med signatur på skovkortet.
Af andre kulturhistoriske spor som ikke er fredede fortidsminder er der digerester fra en gammel planteskole i afd. 14/15, og i afd. 17 er der to hulvejsspor.
Af nyere kulturhistoriske spor i Lysbro Skov er der:
• Oddebroen i afd. 26. Broforbindelse fra byen til Odden. Den blev etableret i 1902.
• Tennisbane med 3 baner oprettet på spidsen af Odden i 1924 (også i afd. 26). Banen blev nedlagt i
1973.
• Afd. 15 og 16. Tidligere skete her industriel udnyttelse af rige lerforekomster. Læsserampe er endnu synlig på stedet. Lysbro Teglværk afsluttede lergravning og terrænregulering omkring 1960.
• Lokaliteten Elefantbadet ved afd. 2021 har passende vandstand og fast bund til badning af elefanter,
hvilket denne del af Silkeborg Langsø blev benyttet til, når cirkus i tidligere tider benyttede den nær
ved beliggende plads ved Lunden.
Foto af Oddebroen mod afd. 26.

7.33.10 Friluftsliv
På baggrund af optællinger i forbindelse med ”Skov og Folk” undersøgelsen i 1980 blev det estimeret,
at der var ca. 133 skovbesøgstimer pr. ha pr. år i Lysbro Skov. Skoven karakteriseres derfor som intensivt anvendt til friluftsliv. Skoven må betragtes som en skov med meget stor rekreativ værdi.
Lysbro Skov er meget intensivt anvendt til almindelige skovtursformål, mens det organiserede friluftsliv kun finder sted på et behersket niveau.
I Lysbro Skov er der følgende særlige anlæg for friluftslivet:
• I afd. 5 findes et opholdsareal, ”Ørnsøparken”, med borde / bænke, sandkasse og petanguebane.
• Handicapvenlig fiske- og opholdsbro i Ørnsø.
• I afd. 7 er et opholdsareal med borde / bænke.
• Bådpladser til udlejning.
• Handicapvenlig bro over Pøtsø Kanal. Opstillet år 2000.
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Hertil kommer adskillige offentlige rastepladser og en snes borde og bænke. Der er desuden ca. 2 km
skovveje.
Lysbro Skov er endvidere udlagt til hundeskov. Det vil sige et areal, hvor færdsel med løsgående hunde
er tilladt. Hundene skal dog forsat være under ejerens kontrol jf. Hundelovens regler.
Der er ikke umiddelbart planer om at udvide antallet af publikumsfaciliteter, men dette er i vidt omfang
noget der afgøres lokalt på distriktet bl.a. i samråd med brugerrådet.
7.33.11 Frøavlsbevoksninger o. lign.
I Lysbro Skov er der følgende forstlige forsøgs- og frøavlsbevoksninger.
Litra
8a og 9b

Træart
SGR (1962 og 1963)

Formål
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F557

7.33.12 Bygninger og andre tekniske installationer.
I Lysbro Skov er der følgende bygninger.
Litra
6a

Navn
Ørnsøhus

Anvendelse
Skovløberbolig

Bemærkninger
Opført 1913

Herudover er der følgende tekniske installationer i Lysbro Skov:
• Afd. 8 (litra c). Bassin til overfladevand og pumpestation v/ Silkeborg kommune.
• Afd. 20 Kanalomsætter med mast v/ Telecom A/S. Lavspændingskabel til kanalomsætter v/ Midtjysk Elforsyning.
• Afd. 23, 24 Lyslederkabel nedlagt i østlige vejrabat v/ TeleDanmark.
• Afd. 9, 18, 15 Kloakledning til Søholt rensningsanlæg v/ Silkeborg kommune.
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7.34 Vesterskoven og Østerskov Vest (skovnr. 402 og 403)
7.34.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Vesterskoven og Østerskov Vest er sammenhængende ved Odderbækken. De er beliggende forholdsvis
bynært syd for Silkeborg, og afgrænses af Almindsø, Ørnsø, Funder Ådalen, Rustrup skov, Thorsø,
Virklund By og Horsens Landevejen. I det følgende betragtes Østerskov Øst som en del af Vesterskoven. I nedenstående skema beskrives de to skovområder dog for en ordens skyld hver for sig. Skovenes
beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Bøg
Løvtræ ÷bøg
Rødgran og sitkagran
Douglas, skovfyr, lærk og alm. ædelgran
Nobilis og nordmannsgran
Andet nåletræ (grandis, omorika etc.)
Sø og vandløb (primært Ørnsø)
Mose, eng og hede (primært mose)
Ager
Andet (veje, huse, slette, PUB etc)
I alt (ha)

Østerskov Vest
6,8
2,5
6,1
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
18,2

Vesterskoven
168,8
46,8
226,4
132,9
18,0
8,5
19,0
29,8
14,0
19,9
684,1

I Vesterskoven findes der efter danske forhold helt enestående trædimensioner i bl.a. træarterne
douglasgran, nobilis og sitkagran. Se forsiden. Skovens anvendelse og udstrækning ses desuden af
skovkortet i kortbilag 7.34.1.
7.34.2 Driftsformål.
Skoven drives ved flersidig skovdrift, d.v.s. skoven dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre
træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til
friluftslivet. I Vesterskoven udnyttes de gode dyrkningsmuligheder til produktion af kvalitetstræ af både
løv- og nåletræ med særlig prioritering af dyrkning af douglasgran, der har særdeles gode vækstbetingelser i området. Skoven er delvist omgivet af søer og markante lavbundsområder, hvor især naturværdierne tilgodeses og bevares. De arealer som er udpeget til særlige naturskovstyper drives efter Naturskovsstrategiens foreskrifter.
I området omkring Almindsø og Ørnsø skal hensynet til friluftslivet, naturværdierne og de landskabelige værdier prioriteres højt. Almindsø er en af landets reneste søer. Konkret betyder det, at skovarealerne
øst for Bryrupbane-stien og på Arnakke vil blive søgt drevet uden brug af renafdrift. Foryngelser vil ske
ved selvforyngelse og naturforyngelse, samt underplantning under skærm.
Særligt om skovdriften gælder, at Vesterskoven drives med en blanding af løv og nåletræer, med vægt
på produktion af kvalitetstræ. En stor del af skoven, især løvskovsarealerne og arealerne med douglas,
alm. ædelgran, lærk og skovfyr er umiddelbart egnet til naturnær skovdrift (se afsnit 6.2). Disse muligheder udnyttes i størst muligt omfang. Arealet med løvskov og ”robuste” nåletræarter ønskes forøget i
denne planperiode på bekostning af især arealet med rødgran og sitkagran. Muligheden for at dyrke især
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douglasgran men også andre nåletræarter til meget stor størrelse skal udnyttes i denne planperiode (ligesom den er blevet udnyttet i forrige og vil blive i de kommende planperioder). Forekomsten af et betydeligt indslag af især store douglasgraner er karakteristisk for Silkeborg skovene og er af stor landskabelig, rekreativ og skovøkonomisk værdi.
Silkeborg Statsskovdistrikt er udpeget til et af Statsskovbrugets pyntegrøntdistrikter jf. afsnit 6.4. Derfor vil arealet med nobilis skulle stige i planperioden, herunder også i Vesterskoven som har arealer der
er glimrende til dyrkning af især nobilisklippegrønt.
7.34.3 Fredninger og internationale beskyttelsesområder.
Omkring Ørnsø er Lysbro Skov omfattet af fredningen af 10/12 1980, der har til formål at sikre naturværdier og offentlig gående færdsel omkring Ørnsø. Fredningen indeholder en forpligtigelse for statsskovdistriktet til at opretholde en sti langs søen.
Den gamle bøgeskov i afd. 361 og 366 (”Knagerne”) blev fredet med fredningen af 13/3 1957. Bøgeskoven i dette område har således ligget urørt siden 1957. Se også et af de følgende afsnit om naturregistrering og naturskov.
Størstedelen af Vesterskoven, incl. Tranevig og Almindsø, udgør en del af EF-habitatområde 181.
Undtaget er højere beliggende områder i øst- og nordvestsiden af skoven.

Ovenstående figur viser EF-habitatområderne i Vesterskoven (det mørkegrøn-skraverede).
EF-habitatområde 181 er udpeget på baggrund af forekomsten af følgende naturtyper:
 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
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Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende
Bøgeskov på morbund med kristtorn
Bøgeskov på muldbund
Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.

EF-habitatområdet er desuden udpeget på baggrund af forekomsten af følgende arter: Stor Vandsalamander og Odder.
Bevaringsstatus for disse biotoper og arter må ikke forringes i de udpegede områder.
7.34.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Vesterskoven er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Jordbrugsområde –
Skov”. Kongshus-sletten (afd. 1375) er beliggende i område hvor ”Skovrejsning er uønsket”. Jenskær
(afd. 391) er udpeget som ”Naturområde”.
Den centrale del af Vesterskoven er desuden udpeget som ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” i regionplanen p.g.a. mange gravhøje. Silkeborg Bad er ligeledes udpeget som ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” og selvom det ikke direkte inkluderer Skov- og Naturstyrelsens arealer, så findes der mange spor
fra 2. Verdenskrig i Vesterskoven med direkte forbindelse til Silkeborg Bad. Primært bunkers o.lign..
7.34.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Vesterskoven dækker det meste af en trekantet ”moræne-ø” omgivet af tunneldale på alle sider. Se
kortbilag 4.1. På den øvrige del af ”moræne-øen” ligger byen Virklund og Østerskoven.
Tunneldalene, der har ført smeltevand frem til isranden, ligger her mindre end 10 km fra Hovedstilstandslinien, hvor isranden stod gennem en længere periode for omkring 18.000 år siden. Kanterne af
Vesterskoven mod nord, vest og syd er meget kuperet med falske bakker ned mod de gamle tunneldale.
De falske bakker er dannet efter istiden, hvor vanderosion har skåret furer i de stejle dalsider og yderligere uddybet tunneldalene. Den centrale og østlige del af skoven er en relativ jævn moræneflade, der
udgør et plateau omkring 100 meter over havniveau. Plateauet er højest i skovens sydvestlige enden
(Frederik den VII’s Høj og Tyveryggen) som er mere end 110 meter over havniveau, men falder til omkring 90 meter over havniveau i skovens nordøstlige ende.
Kongshus Eng (afd. 2375) ligger ikke på kanten til ”moræne-øen” eller på selve ”moræne-øen” men
ude midt i tunneldalen, hvor Funder Å løber.
Vesterskovens jordbund består primært af smeltevandssand og –grus hvis lagdeling er forstyrret (foldet
og forkastet) af isoverskridelse. Der er så vidt vides ikke lavet jordbundskortlægning eller lokalitetskortlægning i Vesterskoven, men i driftsplanen af 1965 er dog anført: ” Jordbundstilstanden oftest tarvelig med tykt morlag og udpræget blysand og rødjord, især i dalene, hvor der ofte forekommer humusahl. Kun i midten og i den nordlige del af skoven findes partivis muld.”
Der er spor efter en gammel brunkulsmine med lysskakter i skovens sydvestlige hjørne tæt ved Kærhus,
d.v.s. minen og lysskakterne er styrtet sammen men sporene efter dem kan stadig erkendes. Minen gik i
hvert fald 50 meter ind i skrænten. Se i øvrigt afsnittet om fortidsminder og kulturhistoriske spor. Brunkulsminens beliggenhed er vist på skovkortet. Brunkul er dannet som ferskvandsaflejringer i den geologiske periode Miocæn som dækker tidsrummet fra 12 til 23 mil. år siden, og disse lag bliver altså synli
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ge, fordi vanderosion efter istiden har ”gravet” sig ned igennem istidsaflejringerne til lag, der blev aflejret ved geologiske processer før istiden.
I skrænterne findes kilder, der vidner om vandstandsende lag i undergrunden.
De højeste punkter på skræntkanterne ud mod de gamle tunneldale f.eks. Frederik den VII’s Høj og
Drewsens Bænk udgør flotte udsigtspunkter, hvorfra den geologiske historie også kan formidles.
7.34.6 Foryngelser i den kommende periode.
De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 21-28 i bilag 7.1., som er den
planlagte foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Desuden kan foryngelsesarealerne
ses af foryngelseskortet i kortbilag 7.34.2.
Der er planlagt foryngelse af 103,8 ha. Disse arealers nuværende anvendelse og deres kommende,
fremgår af nedenstående tabel.
Bøg
Eg
Birk og andet løvtræ
Rødgran og sitkagran
Douglas
Skovfyr
Lærk og alm. ædelgran
Nobilis og nordmannsgran
Contorta
Ager og slette
Mose og PUB
I alt (ha)

Nuværende anvendelse
6,5
0,0
0,0
67,6
1,1
0,3
6,5
6,9
1,4
13,5
0,0
103,8

Anvendelse i år 2015
30,4
3,9
10,0
2,6
29,2
0,0
2,3
10,6
0,0
13,5
1,3
103,8

Ovenstående viser planlagte arealbevægelser på hovedtræartsniveau. Som det fremgår af bilag 7.1. (og
afsnit 6.2.) så vil der dog blive benyttet indblandingstræarter, og forekommer der selvforyngelse af andre træarter end den planlagte hovedtræart vil denne selvforyngelse også blive benyttet. Endvidere
planlægges der også efterladt overstandere, hvor dette er muligt, d.v.s. hvor der findes skovfyr, douglas,
bøg, eg, lærk og andre stormfaste træarter. Dette betyder, at ovennævnte talangivelser ikke skal betragtes som absolutte tal. Eksempelvis vil der på de arealer som forynges med douglas ved plantning ofte
blive indplantet over 50 % sitkagran eller rødgran, og arealer der forynges med ”andet løvtræ” ved selvforyngelse vil ofte få et betydeligt indslag af flere forskellige træarter.
Endvidere skal der tages forbehold for, at en del af foryngelserne skal ske med afviklingstider der
strækker sig længere end den kommende planperiode. D.v.s. at selvom foryngelserne påbegyndes i denne planperiode vil en stor del af vedmassen stadig stå på arealet i 2015. I visse tilfælde over halvdelen
af vedmassen.
Af ovenstående skema fremgår, at arealet med rødgran og sitkagran falder drastisk i perioden, dog vil
der som nævnt blive brugt en del rødgran og sitkagran som indblanding i nye kulturer. Til gengæld stiger arealet med især bøg, douglas og birk og andet løvtræ.
Særlige bemærkninger til foryngelsesplanen:
• Samtlige arealer med bøg (6,5 ha) der forynges i perioden, selvforynges.
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• En del af de planlagte foryngelser sker på arealer, der er udpeget til særlige naturskovtyper. Foryngelserne sker her i overensstemmelse med retningslinierne for disses drift. Det drejer sig primært
om arealer i den sydvestligste del af skoven. Sammenlign kortbilag 7.34.2. med kortbilag 7.34.3.
• Arealet med nobilis og nordmannsgran stiger i perioden fra 18,0 til 21,7 ha. 21,7 ha svarer til ca. 3
% af det skovbevoksede areal i Vesterskoven. Jf. afsnit 6.4. vil det primært være nobilis der bliver
plantet, og bevoksningerne skal primært bruges til produktion af klippegrønt.
• Der etableres ca. 1,0 ha mose ved afdrift af sitkagraner i et par mindre vandlidende bevoksninger.
• Skovfyr-arealet der afvikles, er en bevoksning lige neden for Frederik den VII’s høj. Arealet afvikles for at sikre udsigten fra Frederik den VII’s høj. Arealet bliver herefter sandsynligvis til
græsareal (PUB).
• Arealet med ager der afvikles, er den store mark ved Kongshus, som er udlagt til græsningsskov
sammen med afd. 1381 fra år 2000. Arealet bliver herefter til slette, og med tiden udvikler det sig
forhåbentlig til overdrev.
7.34.7 Naturregistreringen.
I Vesterskoven og Østerskov Vest findes 53,1 ha med § 3-beskyttede naturtyper fordelt på 29,2 ha
overvejende skov- og kratbevokset mose, 18,3 ha sø (hvoraf de tilgrænsende Ørnsø og Thorsø udgør
størstedelen), 4,9 ha eng og 0,7 ha vandløb. Hertil kommer ca. 5 km § 3-beskyttet vandløb. Der er i alt
udlagt 370,0 ha under Naturskovsstrategien. Når der tages højde for, at nogle af § 3-områderne også er
udpeget til særlige naturskovstyper, og når de større sø-arealer fraregnes, bliver arealet med særligt beskyttet natur i selve Vesterskoven og Østerskov Vest på ca. 400 ha, hvilket er ca. 58 % af skovens
samlede areal.
§3-beskyttede naturarealer og arealer udpeget til særlige naturskovstyper er vist på kortbilag 7.33.3.
Af særlige naturplejetiltag der planlægges i den kommende planperiode er:
• omlægning af den store mark ved Kongshus til vedvarende græs og skovgræsning sammen med
afd. 1381
• rydning af et par mindre vandlidende arealer med sitkagran (i alt ca. 1 ha). Arealerne overgår herefter til mose. I et af de to områder (litra 337h op til Bryrupbanestien) kan der evt. etableres en sø,
men i så fald kræver det §3-tilladelse, da ”grøften” er den øverste del af det A-målsatte vandløb
Skadebækken.
Til ovenstående skal lægges de store områder udpeget til særlige naturskovstyper i Vesterskoven som
ved passende drift eller mangel på drift i løbet af planperioden – forhåbentlig – vil blive af større naturmæssig interesse end i dag.
Nedenfor omtales kort de naturmæssigt mest interessante arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse incl. bl.a. floralister og beskrivelse af de øvrige naturarealer i
Vesterskoven kan ses i bilag 7.4. som er naturregistreringsbilaget for skovpart 2. Bl.a. skal bemærkes, at
Ørnsøs og vandløbenes naturindhold omtales i bilag 7.4. men ikke her.
Af særligt sjældne arter i Vesterskoven som ikke nævnes nedenfor skal her kort nævnes:
• Der findes Lungelav (rødlistet som sjælden ( R)), der er knyttet til gammel skov med lang kontinuitet og høj luftfugtighed.
• Planterne Femradet og Almindelig Ulvefod
• De sjældne biller Torbist (rødlistet som truet - E) og Garver (rødlistet som sjælden - R).
• Stor Hornugle ynglede i Vesterskoven første gang i 1998 og Nøddekrige (rødlistet som uddød (Ex))
har sandsynligvis ynglet i hvert fald i 1996.
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Tranevig med omgivende moser (afd. 315 samt dele af de omgivende afd.)
Tranevig består af to søer som ved et smalt løb er forbundet med Dødeå og Ørnsø. Indtil slutningen af
1800 tallet var søerne en åben bugt på sydenden af Ørnsø. De åbne vandområder er omgivet af arealer,
som længe har været under naturlig tilgroning. Langs søerne og vandløb er der først brede rørsumpe
som nærmere land afløses af sumpskov domineret af birk, pil og el. Mod nord ligger Tranevig Vældkilder, som er et særpræget, storkuplet vældområde ved foden af en stejl bakkeskrænt. Moserne er udlagt
under Naturskovsstrategien; mest som urørt skov (ca. 6 ha), men også med plukhugst i randområderne
(ca. 3 ha) og stævning i den smalle ellemose nærmest Ørnsø (ca. 1,5 ha).
Den større, sydlige sø - Tranevig - er undersøgt af Århus Amt i 1989 og 1994. Søen er lavvandet og
omkring 1 meter dyb med ringe sigtedybde (sommergns. 0,5 meter) og løst, mudret sediment. Der er
ingen undervandsvegetation, men derimod stor forekomst af gul og især hvid åkande. Et grøftetilløb til
Tranevig modtager spildevand fra et mindre, mekanisk renseanlæg ved en ridehal. Det samme tilløb
passerer desuden en nedlagt losseplads, men da der også fører en gravet kanal nord om søen er der
usikkerhed om, hvorvidt søen er påvirket af disse forhold.
Naturværdien i Tranevig-området knytter sig både til den artsrige flora og til fuglelivet, som rummer en
række arter knyttet til sø, rørsump og sumpskov bl.a. Isfugl (rødlistet) og Nattergal.
Målet med driften i den kommende planperiode er bevarelse af et varieret moseområde i såvel naturlig
udvikling som med forskellige gamle driftsformer. Det skal i videst mulige omfang sikres, at evt. sjældne arter i området bevares.
Jenskær og Jenskær Sø med omgivelser (afd. 391, lidt af 390 og 2395a).
Hele området er beliggende i bunden af den markante Thorsø-dal. Jenskær Sø er et oprindeligt engareal
som i 1950’erne ved bygning af dæmning blev omdannet til den kunstige sø. Den øvrige del af området
er også tidligere enge som længe har været under tilgroning med træer og buske og nu må siges at have
udviklet sig til mose bortset fra arealet i litra h der stadig græsses. I de mere frodige dele går udviklingen i retning mod elleskov, mens de fattigere kærpartier mest rummer dun-birk, pil og pors. Der er kun
lidt selvsået nåletræ i form af rødgran, hvoraf en del er udgået. For få år siden blev mosen ryddet for
selvsåede graner, som især vest for Jenskær Sø stod ret tæt..
Jenskær Sø er i 2000 blevet forsynet med omløbsstryg ved afløbet i søens østende. Nedenfor søen er der
samtidig etableret et okkerbassin i forbindelse med store vældkilder i dalens sydside. En markant
vældslugt i den vestlige ende af afd. 390a hører med i det samlede § 3-beskyttede naturområde, selvom
arealet ikke er selvstændigt udlitreret. Det er i øvrigt lige nedenfor den før omtalte brunkulsmine.
Delområdet vest for dæmningen (391e og a) og 2395a ved Thorsø er udlagt som urørt naturskov sammen med randområdet i 391b,c og j. Området rummer endnu åbne partier, særligt i den brede tilgroningssump omkring Jenskær Sø. 391g er udlagt som stævningsskov, mens 391d og vældområdet i 390a
er dele af et større område udlagt under naturskovstrategien med plukhugst.
I 391h foretages hyppig nedskæring af opvækst for at bevare et åbent præg med spredte træer og buske.
Den østligste del af 391h afgræsses.
Jenskærdalen har gode bestande af flere arter af orkideer, bl.a. står der på sydsiden af dalen i pile/birkekrattet en stor bestand af Hjertebladet Fliglæbe. Området er dog udpeget til urørt skov og på sigt
må det forudses,at denne bestand vil blive skygget i hjel, hvis ikke der tyndes for dem. Problemstillingen vil blive taget op i forbindelse med revisionen af Naturskovsstrategien. Se næste afsnit.
Målet med driften i den kommende planperiode er bevarelse af et varieret moseområde i såvel naturlig
udvikling som med forskellige gamle driftsformer. Det skal i videst mulige omfang sikres, at evt. sjældne arter i området bevares.
”Knagerne” (afd. 361 og 366).
Bøgebevoksning på ca. 230 år og 5 ha. Knagerne er det væsentligste eksempel på urørt skov i Silkeborg-skovene. ”Knagerne” har ligget stort set urørt siden 1957. Dengang var det en rimelig ensartet og
sluttet bøgebevoksning. Bevoksningen er nu i stærk opløsning fra nordvest, mens den sydlige ende stadig er rimelig intakt.
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Det der først falder i øjnene er, at efter bøg kommer der kun i begrænset grad bøg at sig selv. Lige hvor
en trækrone er braset ned kan der være en fremspiring af nye bøge, ellers ses kun få bøge, og de er endda stærkt bidt af rådyr. Jorden er nu græsklædt med en spredt fremspiring af rødgran, røn og få bøge.
De biologiske interesser knytter sig især til de gamle bøgetræer, både stående og liggende. De er fulde
af huller og i alle grader af forfald. Hullerne er bosted for en række dyr: Skovmår, mindst to arter flagermus, huldue, alle tre spættearter, natugle, huldue og flere små hulrugende fugle. På træerne er der en
ret rig flor af trænedbrydende svampe. Svampefloraen er ikke systematisk undersøgt, men der ses mange frugtlegemer af tøndersvamp, og sjældnere arter som koralpigsvamp og kløvplade findes også. Det
døde træ er desuden hjemsted for flere træborende insekter f.eks. smeldere, borebiller og træbukke.
Bl.a. er den store brune træbuk Garveren fundet her.
Området vil muligvis udvikle sig således: Efter en periode, hvor området har karakter af åbent skovland, vil området udvikle sig til egentlig skov udfra de enkelt-træer og smågrupper med træopvækst, der
også kan erkendes i dag. Skoven vil bestå af birk, røn, bøg, gran, eg og andet, og der vil forsat være en
række lysninger. Når disse træarter er vokset op og har dannet overetage i den nye skov vil der muligvis
dannes en bøgedomineret underskov, som om 200-400 år - når overetagen bryder sammen - vil overtage
arealet og igen gøre Knagerne til egentlig bøgedomineret skov, men en bøgeskov med en helt anden
struktur og udseende end den bøgeskov man lagde urørt i 1957.

Foto af ”Knagerne”. Urørt skov siden 1957. Se i øvrigt teksten ovenfor.
7.34.8 Naturskov.
Litra 314a er stødskudsbøg og litraerne 325c, 331ab, 1332a, 333b, 348ak, 361b, 366b, 372a, 376a, 374
b, 384ak og 1384d må formodes at være af lokal oprindelse og dermed naturskov ifølge Naturskovsstrategiens definition (se afsnit 6.3). De øvrige bevoksninger er i varierende grad fremkommet ved
plantning eller såning af frø af sandsynligvis fremmed oprindelse.
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I forbindelse med Naturskovsstrategien i 1994 blev der udlagt 370,0 ha til særlige naturskovtyper i Vesterskoven og Østerskov Vest. Arealerne der er udlagt til særlige naturskovstyper i Vesterskoven og
Østerskov Vest fremgår af kortbilag 7.34.3. De fordeler sig til de forskellige naturskovstyper således:
Urørt skov senest år 2000

Urørt skov efter år 2000
(oftest senest år 2040)

Plukhugst senest år 2000

Plukhugst efter år 2000
(oftest senest år 2040)

Stævningsskov
Græsningsskov

Træarter
Bøg
Birk og el
Rødgran og lærk
Skovfyr
Mose og slette
Hede (Frederik d. VII’s høj)
Bøg
Eg
Rødeg
Rødgran og sitkagran
Nordmannsgran og nobilis
Skovfyr
Lærk, douglas og alm. ædelgran
Contorta og østrigsk fyr
Hede (Høghs Bænk)
Bøg
Eg
Andet løvtræ
Rødgran og stitkagran
Skovfyr, lærk og douglas
Nordmannsgran og nobilis
Mose
Eg
Rødgran og sitkagran
Nobilis og nordmannsgran
Douglas, lærk, skovfyr og cypres
Mose
Mose
Bøg og eg
Rødeg
Douglas
Ager

I alt

Ha
35,0
1,8
1,0
1,0
16,2
0,2
62,9
12,0
0,3
18,1
4,6
2,9
15,1
3,2
0,1
53,3
12,1
3,9
1,9
7,0
1,8
0,8
8,6
55,2
1,4
27,7
0,1
4,3
3,2
0,4
0,4
13,5

Ha ialt
55,2

119,2

80,8

93,0

4,3
17,5

370,0

370,0 ha svarer til 61,4 % af Vesterskoven og Østerskov Vests areal. Disse arealer drives i overensstemmelse med de overordnede driftsprincipper som er beskrevet i bilag 6.1. side 13-15. Herudover er
der dog i forbindelse med udpegningen af disse arealer i 1994-95 blevet fastsat nogle mere konkrete
retningslinier. Bl.a. følgende:
•
•
•
•

Løvskov, som skal overgå til urørt skov, drives med plukhugst indtil det tidspunkt, hvor de skal være urørt.
Granbevoksninger som skal overgå til urørt skov, konverteres så vidt muligt til løv-/blandskov uden
brug af renafdrift, hvis de støder op til registreret gammel naturskov. I øvrigt foretages renafdrift,
og det er den derpå kommende naturlige opvækst der videreføres som urørt naturskov.
Grankulturer som skal overgå til urørt skov, konverteres til løvskov ved (så vidt muligt) at hugge
graner væk til fordel for naturlig opvækst af løvtræer – d.v.s. ved omvendt skrubhugst.
I de områder der er udlagt til plukhugst må nåletræer, f.eks. douglasgran indplantes som efterbedring i begrænset omfang
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Granbevoksninger, der er udlagt til plukhugst år 2040, må afdrives og arealet må (evt. under hegn)
tilplantes eller tilgro med træarter, som egner sig til plukhugstdrift. Ved plantning undgås rækker og
systematiske blandinger. Der bruges ca. 1-2000 planter af lokal eg og skovfyr til at etablere en pionerskov, hvori birk, bøg m.v. kan indfinde sig ved selvsåning. Vintereg prioriteres meget højt.
I plukhugstområderne begrænses kørsel med tungt maskinel mest muligt, for at forhindre ødelæggelse af jordbund.
Vådbundsarealer i områder udlagt til plukhugst kan genoprettes til åbne træfrie moser.
Der kan frihugges udsigtskiler langs søer og ved markante udsigtspunkter uanset arealet er udpeget
til særlig naturskovstype.
I urørt skov kan opvækst af gran ryddes som plejeforanstaltning.
Skovfyr sidestilles med løvtræer.
I litra 329a ud til Almindsø må iblandet gamle nåletræer hugges efter behov, selvom arealet er udlagt til urørt skov.
Det store løvskovsmassiv i afd. 358, 359, 360, 367, 368, 369, 370 og 371 (urørt 2040) gøres mere
varieret gennem hårdere hugst, så den spredte selvforyngelse kan udvikle sig. Derudover hugges
gruppevis meget stærkt, så der kommer lys til bunden og dermed forhåbentlig naturforyngelse.
Litra 348f (nobilis fra 1992 og urørt fra 2040) afvikles som pyntegrønt med henblik på overgang til
løvtræer.
I afd. 361 og 366 drives de øvrige arealer omkring de urørte gamle bøgetræer, således at de gamle
bøge beskyttes bedst muligt og der samtidig kommer løvtræopvækst, primært bøg, der kan overtage
arealerne på længere sigt.
I litra 372d (eg fra 1988 og urørt 2040) hugges hårdt, så rækkerne udviskes, og selvsået bøg m.v.
kan overtage arealet.
I litraerne 374a, 1384a og 2384k (bøg fra 1788 ved Frederik den VII’s Høj) fjernes al gran incl.
kvas selvom udlagt til urørt skov.
Det store nåletræsmassiv i den sydvestlige del af Vesterskoven er udlagt til forskellige naturskovstyper, primært ”plukhugst senest år 2040”. Disse arealer skal udvikles mod løvskov ved passende hård hugst og underplantning med især bøg, vintereg og asp. Hug for indblandet løvtræ og
skovfyr. Underplant uregelmæssigt og gruppevis med ca. 1-200 planter pr. ha fortrinsvis i lysbrønde, som hugges til formålet. Der hugges så stærkt, at der kommer lys og vegetation på skovbunden.
Contorta forfølges. Lyngklædte lysninger OK.

Mange af arealerne udpeget til særlige naturskovstyper i Vesterskoven og Østerskov Vest vil sandsynligvis blive af væsentlig biologisk værdi og muligvis også af en vis landskabelig og rekreativ værdi.
Skovgæsterne skal dog nok lige vænne sig til det mere ”rodede” skovbillede. Distriktet har bl.a. derfor
informeret meget om udpegningen. F.eks. er der en informationspavillon herom i litra 325k.
På længere sigt vil arealerne, som er udpeget til særlige naturskovstyper, danne et naturskovs-bælte
gennem Vesterskoven fra Almindsø til Jenskær, som det kan ses af kortbilag 7.34.3. Denne sammenhæng er naturligvis planlagt. På en stor del af disse arealer står der dog nåletræer i dag, og flere steder
er disse nåletræers selvforyngelsespotentiale meget betydeligt bl.a. i det store nåleskovsområde lige
nord for Jenskær. Jf. afsnit 6.3. bør det i forbindelse med den kommende revision af Naturskovsstrategien overvejes at ændre på udpegningen af disse arealer, og evt. ”bytte” med andre arealer, der allerede
er bevokset med løvtræer.
I forbindelse med revisionen af Naturskovsstrategien skal det også overvejes at ændre udpegningsstatus
for arealet ved Jenskær, hvor der gror Hjertebladet Fliglæbe fra urørt skov til plukhugst.
7.34.9 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt
Bortset fra jord- og stendiger er alle kendte fredede fortidsminder angivet i bilag 7.3.
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Vesterskoven er den mest fortidsminderige skove på Silkeborg Statsskovdistrikt med :
• 30 fredede gravhøje
• 3 fredede røser og spor efter andre
• Spor efter 5 kulmiler (ved Store Milemosen i afd. 325)
• Hulvejsspor (i afd. 334)
• Spor efter jernalderagre (i afd. 334, 369, 370, 376 og 1381)
• Engvandingsanlæg (i Jenskær afd. 391)
• Spor efter stenalderboplads (i afd. 2395)
• Et flot gammel planteskole-stengærde. Sydsiden er omsat sidst i 1960’erne (om litra 369c).
• En ”Jens Vejmand Sten”. Ambolt til skærveslåning (i afd. 361).
• En mystisk stenbrolægning på 50x1,5 meter (i litra 361c).
Herudover kan 5 overpløjede gravhøje erkendes på marken ved Kongshus, der nu lægges i vedvarende
græs. Se i bilag 7.3. for mere detaljerede oplysninger om de forskellige fortidsminder.
Særligt om den mystiske stenbrolægning i litra 361c bør det undersøges, hvornår den er fra, og hvad
den har været brugt til. I litra 337e skal skovvejen lægges nogle meter uden om gravhøj-foden.
For samtlige fortidsminder gælder naturligvis, at de skal bevares og ikke må beskadiges. Plejeprincipperne nævnt i afsnit 6.9. følges.
Alle fredede fortidsminder er vist med signatur, ”RUI” eller som benævnte genstande på kortene.
Vesterskoven er desuden meget rig på nyere kulturhistoriske spor.
De mest markante nyere kulturhistoriske spor i Vesterskoven er sporene efter den tyske besættelsesmagt
omkring Silkeborg Bad. Silkeborg Bad var under sidste halvdel af 2. verdenskrig hovedkvarter for ”Die
Deutsche Wehrmacht” i Danmark. I den forbindelse var et større bynært område af Vesterskoven (ca.
35 ha) i den nordvestlige del omkring Silkeborg Bad inddraget af tyskerne. Tyskerne etablerede her flere tekniske anlæg som man stadig kan se større eller mindre dele af. Der er stadig adskillige bunkers,
antennefundamenter, skydestillinger, løbegrave m.v. Og så etablerede tyskerne også den lille strand i
litra 322c. Tyskerne var i området fra foråret 1943 til afrejsedato 7. juni 1945.
Foto af gammel bunker
vistnok i afd. 321.
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På Arnakken især er det stadig et problem med projektiler og andre metaldele i navnlig store douglasgraner, ofte med erstatning til savværker til følge.
I afd. 317b blev opført en barakby med plads til ca. 3.500 tyske flygtninge. Lejren blev nedlagt i sommeren 1947.
I afd. 356 er en mindesten over to unge forstmænd som også var frihedskæmpere. De blev dræbt af tyskerne under 2. verdenskrig. Den imponerende sten er fundet i Vesterskoven.
Under 1. verdenskrig blev der i østsiden af afd. 2387 gravet brunkul. Huller i skovbunden vidner i dag
om sammensunkne, underjordiske minegange. Mine-indgangen og lysskakterne kan stadig erkendes.
Minegangene gik i hvert fald 50 meter ind i skrænten.
Et oprindeligt engareal i afd. 391 blev i 1950’erne ved bygning af en dæmning omdannet til den kunstige sø Jenskær Sø. Erhvervshæmmede med skovl og trillebør indgik som en del af arbejdsprocessen i
dæmningsprojektet.
Den tidligere Bryrupbane, nu Naturstien Horsens – Silkeborg, går gennem den nordlige del af Vesterskoven. Se afsnittet om Naturstien Horsens - Silkeborg.
Den centrale del af Vesterskoven er i regionplanen udpeget som ”bevaringsværdigt kulturmiljø” p.g.a.
mange gravhøje. Ligeledes er Silkeborg Bad udpeget til ”bevaringsværdigt kulturmiljø” men dette inkluderer dog ikke direkte Skov- og Naturstyrelsens arealer.
7.34.10 Friluftsliv.
På baggrund af optællinger i forbindelse med ”Skov og Folk” undersøgelsen i 1980 blev det estimeret,
at der var ca. 195 skovbesøgstimer pr. ha pr. år i Vesterskoven og Østerskoven. Det var dog nok primært i den nordlige del af Vesterskoven der blev målt. Vesterskoven og Østerskov Vest karakteriseres
derfor som intensivt anvendt til friluftsliv. Skovene må betragtes som skove med meget stor rekreativ
værdi.
I Vesterskoven og Østerskov Vest er der følgende særlige anlæg for friluftslivet:
•
•
•
•
•

I litra 322 c er en børnevenlig badestrand (som nævnt i foregående afsnit blev den etableret af tyskerne, da de under krigen havde hovedkvarter i Silkeborg Bad.)
I litra 322b er bådpladser til udlejning.
I litra 325k er en informationspavillon, P- pladser og opholdsareal med borde/bænke.
Der er en række udsigtspunkter i skoven som passes så godt som muligt jf. afsnit 6.10.6.
(I Østerskov Vest ligger også badeanstalten Østre Søbad, men den er for nemheds skyld beskrevet i
næste afsnit om Kobskov Vest.)

Hertil kommer 4 p-pladser, 3 informationstavler og 47 borde og bænke. Der er desuden ca. 47 km
skovveje (grusveje), ca.1½ km asfalteret cykelsti (Bryrupbanestien) og et veludbygget ridesti-net. Der
er desuden en afmærket orienteringsløbsrute.
Der er ikke udgivet nogen vandretursfolder eller lignende om Vesterskoven. Der bør i planperioden udarbejdes en sådan folder. Dette kunne f.eks. ske i samarbejde med amtet og de lokale museer således at
der også blev en god beskrivelse af nogle af de kulturmiljøer som Vesterskoven, jf. forgående afsnit, er
så rig på.
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Herudover er der ikke umiddelbart planer om at udvide antallet af publikumsfaciliteter, men dette er i
vidt omfang noget der afgøres lokalt på distriktet bl.a. i samråd med brugerrådet.
7.34.11 Frøavlsbevoksninger o.lign.
I Vesterskoven er der følgende forstlige forsøgs- og frøavlsbevoksninger.
Litra
336k
337e
352d
1363b
2385a

Træart
DGR (1890)
AGR (1953)
SGR (1895)
DGR (1972)
SGR (1941)

Formål
FSL. Produktionsforsøg. Anlagt 1926.
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 737
FSL. Produktionsforsøg. Anlagt 1934.
FSL. Proveniensforsøg. Anlagt 1971.
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 557

7.34.12 Bygninger og andre tekniske installationer.
I Vesterskoven findes følgende bygninger.
Litra
348 a
364 a
388 a
1375 a

Navn
Gl.planteskole
Uraniahus
Kærhus
Kongshus

Anvendelse
redskabsrum
Skovløberbolig
Skovløberbolig
Skovfogedbolig

Bemærkninger
Træskur. Opført ca. 1920
Opført 1910
Opført 1906
Opført 1862

Af øvrige tekniske anlæg er der følgende.
Naturgasledning, etableret ca, 1986 v/ Naturgas Midt-Nord, nedlagt på strækningen fra litraerne 355b
og c langs Lille Fundervej til skovens østside. Efter forløb over naboejendomme tilgår ledningen Bryrupbanestien (ud for Ellemosevej), som den følger til måle- og fordelerstation på skovens areal ved Virklund gamle station.
I afd.1151 er i 1988, for at opretholde og forbedre vandkvaliteten i Almindsø, blevet nedlagt en særlig
rørledning fra Ekkodalen følgende Odderbæksvej til Skallervig i Brassø for at afskære forurenende
overfladevand fra villakvarteret Marienlyst til Almindsø.
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7.35 Kobskov Vest (skovnr. 410)
7.35.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Kobskov Vest er beliggende lige syd for Silkeborg mellem Sdr. Ringvej / Horsensvejen og Almindsø.
Skovens beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Kobskov Vest er primært bevokset med løvtræ og ligger meget smukt på nordøstsiden af Almindsø,
som også ejes i sin helhed af Skov- og Naturstyrelsen. Almindsøen betragtes administrativt som en del
af Kobskov Vest, selvom den også grænser op til Vesterskov og Østerskov Vest på den modsatte side af
søen. Kobskov Vest er en intensivt benyttet publikumsskov med hele 3 badeanstalter; Østre Søbad, Vestre Søbad og Degne Badet. (Østre Søbad er dog beliggende i Østerskov Øst på grænsen til Kobskov
Vest men omtales for nemheds skyld her)
Anvendelse:
Bøg
Rødgran og sitkagran
Douglas og alm. ædelgran
Sø (Almindsø)
Andet (vej, slette og AAN (badeanstalterne))
I alt (ha)

Kobskov Vest
23,5
0,8
2,7
53,4
1,6
82,0

Skovenes anvendelse og udstrækning ses desuden af skovkortet i kortbilag 7.34.1.
7.35.2 Driftsformål.
Skoven drives ved flersidig skovdrift, d.v.s. skoven dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre
træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til
friluftslivet. Med den meget bynære beliggenhed har friluftslivet særlig stor indflydelse på driften af
Kobskov Vest. Det er et mål at tilfredsstille mange menneskers nærrekreative behov i dette skovområde. Badeanstalterne er et eksempel herpå, men Kobskov Vest er herudover også udlagt som hundeskov.
Særligt om skovdriften gælder, at der skal produceres kvalitetstræ af løv- og nåletræer ved naturnær
skovdrift. Skoven drives primært med løvtræer men med indblanding af især douglasgran og alm. ædelgran. Skovnaturen ønskes bevaret uden større faciliteter bortset fra badeanstalterne og gode stier og
bænke, idet der lægges vægt på at tilgodese den almindelige skovgæsts oplevelser. En del af skoven er
udlagt til plukhugst og drives ifølge Naturskovstrategiens forskrifter.
Skoven er beliggende i tilknytning til Almindsø, der er en af landets reneste søer. Natur- og landskabsværdierne i og langs søen tilgodeses og bevares i videst mulige omfang, samtidig med at borgernes behov for at nyde områdets kvaliteter som bade- og opholdsområde tilgodeses. Konkret betyder det, at
hele skoven vil blive søgt drevet uden brug af renafdrift. Foryngelser vil ske ved selvforyngelse og naturforyngelse, samt underplantning under skærm.
7.35.3 Fredninger og internationale beskyttelsesområder.
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Almindsø udgør en del af EF-habitatområde 181. Se kortet og det tilsvarende afsnit 7.34.3. om Vesterskoven.
7.35.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Kobskov Vest er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Jordbrugsområde –
Skov”.
7.35.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Kobskov Vest består primært af en”moræne-ø” mellem smeltevandsdalen, hvor Kobskov Øst ligger, og
tunneldalen som Almindsø ligger i. Jordbunden er noget lerholdig men ellers primært domineret af sand
og grus. Jordbundens skovbrugsmæssige produktionspotentiale må betragtes som bedre end gennemsnittet i forhold til resten af statsskovene omkring Silkeborg.
Almindsø er en del af den tunneldal, hvori også Borre Sø, Brassø og Vejlsø ligger.
Der henvises i øvrigt til det tilsvarende afsnit i beskrivelsen af Kobskov Øst (afsnit 7.1.).
7.35.6 Foryngelser i den kommende periode.
Der er ikke planlagte nogen foryngelser i Kobskov Vest i den kommende planperiode.
Der er dog ca. 9 ha med gammel bøg fra slutningen af 1700-tallet (i litraerne 40a og 42ab), som i løbet
de kommende årtier måske bør forynges. De er alle udlagt til plukhugst. Foreløbigt drives de dog blot
efter forskrifterne for drift af plukhugstbevoksninger. Se i øvrigt afsnit 6.3 om problematikken vedr.
foryngelse af ældre bøgebevoksninger der er udlagt til plukhugst.
7.35.7 Naturregistreringen.
Særligt beskyttede naturarealer i Kobskov Vest udgøres af Almindsø på 53,4 ha og 10,8 ha skov der er
udlagt til særlige naturskovstyper i medfør af Naturskovsstrategien. Særligt beskyttede naturarealer udgør dermed ca. 78 % af skovens areal, men det eneste §3-område er altså Almindsø. Det skal bemærkes,
at der i Kobskov Vest findes Lungelav (rødlistet som sjælden (R)).
Nedenfor beskrives Almindsøs naturindhold. For yderligere oplysninger, bl.a. plantelister, se bilag 7.4.
Almind Sø (afd. 41).
Søen dækker et areal på 53,4 ha. Almindsø er undersøgt af Århus Amt i 1974, 1981 og 1994. Søen har
en gennemsnitsdybde på 10,5 meter og med en maksimaldybde på 20,5 meter er søen blandt de dybeste
i Gudenåsystemet. Søen modtager kun overfladetilløb fra et par små skovbække (Odderbæk og Skadebæk i Vesterskoven). 80 % af det tilstrømmende vand er grundvand. Der ledes ikke spildevand til søen
og overfladevand fra befæstede arealer i Virklund, som tidligere kunne nå frem til søen, er nu afskåret.
Almindsø hører til blandt de få helt uforurenede søer herhjemme, og med en sommersigtdybde på 5,5
meter må søen betegnes som meget klarvandet efter danske forhold. På grund af søens store dybde og
beliggenheden i læ af skovklædte bakker, dannes der hvert år et meget stabilt temperaturspringlag i 6-8
meters dybde. Planteplanktonet er domineret af rentvandskrævende arter, og algemængden holdes i for
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sommeren nede ved græsning af dafnier og andet dyreplankton, mens algevæksten senere på sommeren
er begrænset af mangel på næringsstoffer.
Søbredden har en spredt vegetation af tagrør og søkogleaks. Imellem disse og ud til ca. 1,5 meters dybde er vegetationen domineret af lobelie og strandbo, hvorefter hårtusindblad bliver dominerende ud til
vegetationens dybdegrænse på ca. 6 meter. Søen har en artsrig undervandsvegetation med i alt 20 arter
af egentlige undervandsplanter, heriblandt den rødlistede sortgrøn brasenføde som tilsyneladende er i
tilbagegang.
Almindsø har en meget rig smådyrsfauna med over 300 registrerede arter ved undersøgelsen i 1994. En
lang række af arterne er rentvandskrævende og knyttet til søens undervandsvegetation.
Almindsø er målsat som særligt naturområde (A1,A2). A1 målsætningen skal sikre mod kulturpåvirkninger, der kan have negativ indflydelse på det naturlige plante- og dyreliv. Der må derfor ikke ledes
nogen form for spildevand til søen. A2 målsætningen skal sikre søen som badevand. Der er desuden
stillet krav om sommersigtdybde på mindst 5 meter. Målsætningen er opfyldt.
Det skal bemærkes, at den rekreative benyttelse til badning og lystfiskeri tilsyneladende ikke skader søen. Badningen skal dog så vidt muligt begrænses til badeanstalterne af hensyn til undervandsvegetationen, og amtet har indskærpet, at der ikke må forfodres ved medefiskeri. Dette krav er videreført i distriktets lejekontrakt med Silkeborg Lystfiskerforening.
7.35.8 Naturskov.
Bøgetræerne i litraerne 40a og 42ab er sandsynligvis efterkommere af de “oprindelige” træer på arealet,
d.v.s. naturskov ifølge Naturskovsstrategiens definition (se afsnit 6.3). Hvor vidt de øvrige løvtræbevoksninger i Kobskov Vest er naturskov er usikkert.
I forbindelse med Naturskovsstrategien i 1994 blev der udlagt 10,8 ha til særlige naturskovtyper i
Kobskov Vest. Arealerne der er udlagt til særlige naturskovstyper i Kobskov Vest fremgår af kortbilag
7.1.3. De fordeler sig til de forskellige naturskovstyper således:
Plukhugst senest år 2000
Plukhugst senest år 2040
I alt

Træarter
Bøg
Rødgran

Ha
10,3
0,5

Ha ialt
10,3
0,5
10,8

Arealerne ligger alle ud til Almindsø. De drives efter de i Naturskovsstrategien angivne forskrifter.
7.35.9 Fortidsminder og kulturmiljø i øvrigt
Der er ikke registreret nogen fredede fortidsminder i Kobskov Vest.
Af særlige kulturhistoriske spor i Kobskov Vest er naturligvis badeanstalterne. De er anlagt i 1920’erne.
Kobskov Vest fik i midten af 1960’erne sin nuværende opdeling i forhold til Kobskov Øst. Dengang
blev Sdr. Ringvej etableret udfra den nuværende rundkørsel i retning mod vest. Skovplanteskolen der
ellers lå ved Lyngsøhus blev nedlagt ved den lejlighed.
7.35.10 Friluftsliv.
Kobskov Vest er meget intensivt anvendt til friluftsliv.
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I Kobskov Vest er der følgende særlige anlæg for friluftslivet:
• Degnebadet i litra 40f. Et kulturhistorisk friluftsbad primært for degne, d.v.s. lærere, lektorer o.l.
Degnebadet er udlejet til ”Degnebadet” som er en forening dannet omkring 1920. "Degnebadet"s
medlemmer er primært lærere, lektorer og andre som underviser.
• I afd. 40 er endvidere bådpladser til udlejning.
• Vestre Søbad i litra 40e. Friluftsbad udlejet til Silkeborg kommune.
• Ved Degnebadet er endvidere en større offentlig P-plads.
• Østre Søbad i litra 2150b. Friluftsbad udlejet til Silkeborg kommune. (Østre Søbad er egentlig administrativt placeret i Østerskov Vest men omtales for nemheds skyld her.)
Der er herudover ca. 1½ km skovveje (grusveje) og ca. 1 km trampestier.
Kobskov Vest er endvidere udlagt til hundeskov. Det vil sige et areal, hvor færdsel med løsgående hunde er tilladt. Hundene skal dog forsat være under ejerens kontrol jf. Hundelovens regler.
Der er ikke umiddelbart planer om at udvide antallet af publikumsfaciliteter, men dette er i vidt omfang
noget der afgøres lokalt på distriktet bl.a. i samråd med brugerrådet.
7.35.11 Bygninger og andre tekniske installationer.
I Kobskov Vest er der følgende bygninger.
Litra
40 e
2150 e
40 a

Navn
Anvendelse
Vestre Søbad Kiosk, WC og omklædningsrum
Østre Søbad Kiosk, WC og omklædningsrum
Degnebadet
Bade – og omklædningsrum

Bemærkninger
Silkeborg kommune, lejemål
Silkeborg kommune, lejemål
Privat lejemål

(Østre Søbad er egentlig administrativt placeret i Østerskov Vest men omtales for nemheds skyld her.)
Andre tekniske installationer:
• Kloakledning m/pumpestation fra Vestre Søbad ad skovvejen til Almindsøvænget.
• Kloakledning m/pumpestation fra Østre Søbad under Vejlsø til Ferskvandscentret.
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7.36 Østerskoven (Øst) (skovnr. 102)

7.36.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Østerskoven ligger lige syd for Silkeborg mellem Virklund og søerne Brassø og Borre Sø. Skovens beliggenhed fremgår af kortbilag 2.1.
Skoven udgør en blanding af fine produktionsarealer og mange sønære arealer af stor værdi for både
natur og friluftsliv. Der foregår et intensivt friluftsliv i skoven med særlig vægt på sammenhængen
mellem den søbaserede aktivitet og skovens rekreative muligheder.
Anvendelse:
Bøg
Eg
Løvtræ ÷bøg og eg
Rødgran og sitkagran
Douglas, skovfyr, lærk og alm. ædelgran
Nobilis og nordmannsgran
Andet nåletræ (grandis, omorika etc.)
Sø (primært Brassø)
Mose, eng og vandløb
Andet (veje, huse, slette, krat, UKU etc.)
I alt (ha)

Østerskoven
60,7
15,2
18,4
83,0
46,7
11,3
9,1
120,6
6,3
9,1
380,4

Skovens anvendelse og udstrækning ses desuden af skovkortet i kortbilag 7.36.1.

7.36.2 Driftsformål.
Skoven drives ved flersidig skovdrift, d.v.s. skoven dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre
træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til
friluftslivet. I Østerskoven udnyttes de gode dyrkningsmuligheder til produktion af kvalitetstræ af både
løv- og nåletræ. Skoven er delvist omgivet af søer og markante lavbundsområder, hvor især naturværdierne tilgodeses og bevares. Skoven ligger bynært og driften vil ske med store hensyn til de rekreative
interesser. De arealer som er udpeget til særlige naturskovstyper drives efter Naturskovsstrategiens
foreskrifter. Nåletræsbevoksede vådbundarealer vil ved afdrift blive overladt til foryngelse ved fri succession og grøfter lukket.
Særligt om skovdriften gælder, at Østerskoven drives med en blanding af løv og nåletræer, med vægt på
produktion af kvalitetstræ. En stor del af skoven, især løvskovsarealerne og arealerne med douglas, lærk
og alm. ædelgran er umiddelbart egnet til naturnær skovdrift (se afsnit 6.2). Disse muligheder udnyttes i
størst muligt omfang. Arealet med løvskov og ”robuste” nåletræarter ønskes forøget i denne planperiode på bekostning af især arealet med rødgran og sitkagran. Muligheden for at dyrke især douglasgran
men også andre nåletræarter til meget stor størrelse skal udnyttes i denne planperiode (ligesom den er
blevet udnyttet i forrige og vil blive i de kommende planperioder). Forekomsten af et betydeligt indslag
af især store douglasgraner er karakteristisk for Silkeborg skovene og er af stor landskabelig, rekreativ
og skovøkonomisk værdi.
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7.36.3 Fredninger og internationale beskyttelsesområder.
En stor del af Østerskoven er udpeget som en del af EF-habitatområde 181. Se kortet og beskrivelsen i
det tilsvarende afsnit 7.38.3. om Sønderskoven.
7.36.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Østerskoven er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Jordbrugsområde –
Skov”.
7.36.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Østerskoven ligger på den nordøstligste skrænt af en trekantet ”moræne-ø” omgivet af tunneldale på
alle sider. Se kortbilag 4.1. På den øvrige del af ”moræne-øen” ligger Vesterskoven og byen Virklund. I
forhold til Vesterskoven er terrænet i Østerskoven uden de samme store højdeforskelle, men terrænet
virker i Østerskoven endnu mere kuperet, fordi der er mange tanger ud i Brassø samt ”huller” i skoven.
Nogle af ”hullerne” er muligvis dødishuller f.eks. Uglesø og Mørkesø. En del af terrænet er dog ganske
fladt, f.eks. Oringe i afd. 181, og er en del af den tidligere tunneldal-bund.
Jordbunden ved bredden af Brassø domineres af smeltevandssand, der er aflejret uden for en isrand, og
derfor ligger i uforstyrret lejring. Heri findes enkelte mindre lavninger, der er dækket af ferskvandstørv,
f.eks. Lille og Mellem Åkær. Skrænterne og det højereliggende morænelandskab domineres af smeltevandssand og –grus, hvis lejring er forstyrret af istryk. Heri findes ligeledes lavninger med ferskvandstørv (f.eks. Hoksmose og Hulkær).
Man kan forstille sig den hændelsesrække, at der foran den fremad skridende indlandsis, da denne er på
vej mod Hovedstilstandslinien for ca. 25.000 år siden, aflejres smeltevandssand. Formuleret lidt dramatisk kan man sige, at smeltevand har varslet isens komme. Derefter har isen overskredet sine egne
smeltevandsaflejringer, deformeret disse og aflejret moræneler på toppen. Under tilbagesmeltningen for
ca. 18.000 år siden har tunneldalen været stedet, hvor smeltevandet er strømmet væk fra isranden, og de
markante erosionsprocesser er sket i ”moræne-øens” skrænt. Efter istiden er de vandfyldte lavninger
efterhånden groet til og på den måde fyldt op med planterester som er blevet til tørv. På denne måde
forklares sammenhængen mellem jordarternes fordeling og landskabets form.
Der er så vidt vides ikke lavet jordbundskortlægning eller lokalitetskortlægning i Østerskoven, men i
driftsplanen af 1965 er dog anført: ”Pletvis findes muld med skør muldet overgrund, partivis mor med
mere eller mindre udpræget blysand og rødjord, pletvis humusahl. I moserne oftest ret mager tørv.”
Det væsentligste udsigtspunkt i Østerskoven er Caroline Amalies Høj i afd. 186, hvorfra tunneldalsystemet der huser Julsø, Borre Sø, Brassø og Vejlsø og Almind Sø kan beskues stort set hele vejen til
Himmelbjerget. Se foto i afsnit 6.10.6.
7.36.6 Foryngelser i den kommende planperiode.
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De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 29-30 i bilag 7.1., som er den
planlagte foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Desuden kan foryngelsesarealerne
ses af foryngelseskortet i kortbilag 7.36.2.
Der er planlagt foryngelse af 35,8 ha. Disse arealers nuværende anvendelse og deres kommende, fremgår af nedenstående tabel.
Bøg
Birk og andet løvtræ
Rødgran og sitkagran
Douglas
Lærk og alm. ædelgran
Nobilis og nordmannsgran
UKU
I alt (ha)

Nuværende anvendelse
0,9
0,0
15,3
4,3
6,6
7,7
1,0
35,8

Anvendelse i år 2015
2,4
11,0
1,9
9,0
5,9
5,6
0,0
35,8

Ovenstående viser planlagte arealbevægelser på hovedtræartsniveau. Som det fremgår af bilag 7.1. (og
afsnit 6.2.) så vil der dog blive benyttet indblandingstræarter, og forekommer der selvforyngelse af andre træarter end den planlagte hovedtræart, vil denne selvforyngelse også blive benyttet. Endvidere
planlægges der også efterladt overstandere, hvor dette er muligt, d.v.s. hvor der findes alm. ædelgran,
douglas, bøg, eg, lærk og andre stormfaste træarter. Dette betyder, at ovennævnte talangivelser ikke skal
betragtes som absolutte tal. Eksempelvis vil der på de arealer som forynges med douglas ved plantning
ofte blive indplantet over 50 % sitkagran eller rødgran, og arealer der forynges med ”andet løvtræ” ved
selvforyngelse vil ofte få et betydeligt indslag af flere forskellige træarter.
Endvidere skal der tages forbehold for, at en del af foryngelserne skal ske med afviklingstider der
strækker sig længere end den kommende planperiode. D.v.s. at selvom foryngelserne påbegyndes i denne planperiode vil en stor del af vedmassen stadig stå på arealet i 2015. I visse tilfælde over halvdelen
af vedmassen.
Af ovenstående skema fremgår, at arealet med rødgran og sitkagran falder i perioden. Til gengæld stiger
arealet med især ”andet løvtræ” og douglas. ”Andet løvtræ” stiger med 11 ha og det er primært i området ved Oringe (afd. 181), hvor et stort vandlidende areal med sitkagran afvikles sidst i perioden og
overlades til fri succession, d.v.s. det vil sandsynligvis blive til en birkebevokset mose på sigt.
Særlige bemærkninger til foryngelsesplanen er iøvrigt:
• En del af de planlagte foryngelser sker på arealer, der er udpeget til særlige naturskovtyper. Foryngelserne sker her i overensstemmelse med retningslinierne for disses drift. Sammenlign kortbilag
7.36.2. med kortbilag 7.36.3.
• Der planlægges forynget en række nåletræs-arealer ved selvforyngelse. Bl.a. hele det areal på 5,9 ha
der forynges med alm. ædelgran i perioden og en stor del af douglas-arealet der forynges. Hertil
kommer, at begge de arealer på tilsammen 1,9 ha der forynges med rødgran og sitkagran, planlægges forynget ved selvforyngelse. Det er litra 153b og 194a.
7.36.7 Naturregistreringen.
I Østerskoven findes i alt 134,7 ha med § 3-beskyttede naturtyper. Heraf udgør distriktets dele af de tilgrænsende søer Brassø og Borre Sø - som administrativt hører under Østerskoven - dog ca. 100 ha. I
selve skoven findes ca. 20 ha mindre søer, 13 ha mose, 1,5 ha eng og 0,3 ha vandløb (dog også ca. 0,6
km beskyttet vandløb). Der er udlagt knap 116 ha til særlige naturskovstyper under Naturskovsstrategi

202

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt 2000-2014

en. Udover de konkret udpegede bevoksninger til særlige naturskovtyper er det også bestemt, at en søbræmme af 50 meters bredde langs Brassø og Borre Sø skal drives med plukhugst (ca. 10 ha). Når der
tages højde for, at 11,9 ha både er § 3-område og udlagt som særlig naturskovstype bliver arealet med
særligt beskyttet natur i Østerskoven på ca. 150 ha (Brassø og Borre Sø fraregnet), hvilket svarer til ca.
53 % af skovens areal fraregnet de store søer.
§3-beskyttede naturarealer og arealer udpeget til særlige naturskovstyper er vist på kortbilag 7.36.3.
Af særlige naturplejetiltag der planlægges i den kommende planperiode er først og fremmest genskabelse af ca. 11 ha mose ved afdrift af sitkagraner på i alt tre vandlidende arealer ved Oringe og Borresø
Kær. Arealerne overlades herefter til fri succession, d.v.s. de vil givetvis primært blive bevokset med
birk, og afhængig af, hvor vådt der faktisk bliver efter afdriften af granerne og lukning af grøfterne, vil
der udvikle sig mosevegetation. Herudover lukkes der grøfter ved en del af de mindre moser rundt omkring i skoven f.eks. Hvidmose og Langkær. Det har været overvejet at rydde sitkagranerne i Hoksmose
(afd. 168) omkring Mørkesø og hæve vandstanden til det naturlige niveau, men efter grundige overvejelser er det besluttet ikke at gøre dette endnu. Årsagen til dette valg er primært, at en afdrift vil forøge
stormfaldsfaren betydeligt for rødgranbevoksningerne øst for Hoksmose i afd. 170. I næste planperiode
forventes dog både størstededelen af granerne i afd. 170 og i Hoksmose afdrevet og mosen genskabt.
Til ovenstående skal lægges de store områder udpeget til særlige naturskovstyper i Østerskoven som
ved passende drift eller mangel på drift i løbet af planperioden – forhåbentlig – vil blive af større naturmæssig interesse end i dag.
Nedenfor omtales kort de naturmæssigt mest interessante arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse incl. bl.a. floralister og beskrivelse af de øvrige naturarealer i
Østerskoven kan ses i bilag 7.5. som er naturregistreringsbilaget for skovpart 3. Bl.a. skal bemærkes, at
de store søers naturindhold – Brassø og Borresø – omtales i bilag 7.5. men ikke her.
Af særligt sjældne arter i Østerskoven som ikke nævnes nedenfor skal her kort nævnes:
• Lungelav som er rødlistet som sjælden (R) kendes fra flere steder i Østerskov. Lungelav er knyttet
til gammel skov med lang kontinuitet og høj luftfugtighed.
• I moserne ved Ellesø og Gravbæk findes den ret sjældne bregne Finbladet Mangeløv
• I den sydlige del af skoven findes jævnligt spor af Odder (rødlistet).
Uglesø (afd. 158).
En brunvandet sø med lidt hængesæk i nord- og sydenden, hvor der desuden findes tørvebund på højere
niveau i den nu udtørrede Uglemose i 156a, hvilket sammen med en ældre søskrænt langs søens sydvestside tyder på, at vandstanden må være sænket betydeligt ved gravning af den dybe afløbsgrøft til
Avnsø. Hængesækken (158b) indgår i et naturskovsområde med plukhugst.
Uglesø er grundigt undersøgt af Århus Amt. Søen har en gennemsnitsdybde på 1,4 meter og en største
dybde på 2,1 meter. Sigtdybden er kun på 0,6 meter og varierer iøvrigt kun lidt, da den ikke alene skyldes algevækst, men i høj grad brunfarvning af vandet på grund af humusstoffer. Vandets fosforindhold
er højt (sommergennemsnit 144 mikrogram per liter), hvilket skyldes naturlig tilførsel fra nedfaldne
blade m.v. Som følge heraf er der stor omsætning af organisk stof, hvilket i perioder kan bevirke iltfrie
forhold ved bunden. Søen er relativt sur med en gennemsnitlig pH på 5,6.
Der er her - som ved flere andre søer - opsat redekasser til hvinand, foreløbig uden resultat. På det lille
hængesæk-areal findes bl.a. Gifttyde, Tranebær og Tyttebær.
Plejen i den kommende planperiode vil bestå af rydning af gran og birkeopvækst på hængesækken. Ellers urørt.
Avnsø (afd. 164).
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Avnsø er delt i 3 bassiner, hvoraf det sydøstlige er næsten isoleret fra de øvrige. Gennemsnitsdybden er
3,6 meter med en største dybde på 6,1 meter i det nordlige bassin. Søen modtager grøftetilløb fra Uglesø og Mørkesø og har afløb gennem Klüwers Kanal, der oprindelig blev gravet af hensyn til brændetransport. Søen tilføres organisk materiale i form af blade o.l. samt humusstoffer fra tilløbene. Især det
nordlige bassin er desuden påvirket af tidvis indstrømmende, næringsrigt vand fra Brassø. Århus Amt
har undersøgt det nordlige bassin. Bassinet var temperaturlagdelt hele sommeren i 2-3 meters dybde, og
bundvandet var næsten iltfrit. Sommergennemsnit af sigtdybden var på 1,6 meter mod 1,4 meter i 1980.
Fosforkoncentrationen var som årsgennemsnit 99 mikrogram per liter, hvilket er 10 % mindre end i
1980. Søen har kun en sparsom vegetation. Søen bruges meget som fourageringsområde af Isfugl og
Hejre. Ved afløbet er begge arter ofte iagttaget.
Hoksmose og Mørkesø (afd. 168 og 169).
Brunvandet, sur og næringsfattig lille sø i næsten uforstyrret naturtilstand. Søen ligger i en markant lavning i terrænet og er omgivet af en 10 - 20 meter bred hængesæk af kæruld og tørvemos. Mellem søen
og mosen findes en smal bræmme af lysesiv og star.
Såvel søen som hængesækken er beskyttede naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk (hhv.
3160 - naturligt dystrofe søer og vandhuller og 7140 - overgangstyper af moser og hængesæk), som udgøres af EF-habitatområderne i de forskellige EU-lande. Se afsnit 6.16.3. Hoksmose og Mørkesø er beliggende i EF-habitatområde men er ikke udpeget til særlig naturskovstype.
Søen har oprindelig udfyldt hele terrænlavningen på knap 3 hektar, men er gennem årtusinder blevet reduceret til sin nuværende størrelse ved naturlig tilgroning fra bredderne. Størstedelen af tilgroningsmosen er desværre ødelagt ved plantning, senest med sitka-gran i 1957. I forbindelse med plantningen er
der etableret et tæt grøftesystem inkl. en afløbsgrøft fra søen og mosen, som leder til Avnsø. Ikke desto
mindre gror sitkagranerne dårligt på dette sted (PK =7). I østenden af området er der ved forsumpning
af sitkabevoksningen genopstået en mindre del af mosen. Her er der spredt bunddække af blåtop og
kæruld under selvsået dunbirk, som delvis er udgået. I den bevarede mose omkring selve søen er der
spredte skovfyr og birk. Der har tidligere været tyndet i opvæksten for at bevare den lysåbne hængesækstrimmel.
Det vurderes, bl.a. ud fra veldokumenterede erfaringer fra den meget tilsvarende Hjortesøle Mose i Grib
Skov, at der er gode muligheder for at genoprette den naturlige vegetation i den tilplantede del af mosen
ved afdrift af sitkabevoksningen. Desværre vurderes det for risikofyldt at afdrive sitkagranerne nu, da
den østfor beliggende rødgranbevoksning på ca. 21 meters højde i så fald vil blive blottet fuldstændigt
på en vestvendt bakkekant. Stormfaldsrisikoen vil være meget stor. Rydningen af sitkagranerne må derfor vente til næste planperiode, hvor rødgranerne i afd. 170 også vil blive forynget.
På hængesækken findes bl.a. Klokkelyng, Rosmarinlyng, Rundbladet Soldug og Tranebær.
Plejen i den kommende planperiode begrænser sig til fjernelse af træopvækst på hængesækken.
Nuværende og kommende moseområder ved afd. 180, 181 og 182.
Lille og Mellem Åkær, Oringe og Store Åkær Mose. Lille og Mellem Åkær udgør en del af et område
udlagt til naturskov med plukhugst. Voksested for lungelav (rødlistet som sjælden - R). I Oringe afdrives sitkagranbevoksningen og arealet overlades til fri succession. Grøftesystemet oprenses ikke og der
forventes en vådere tilstand med lysåben bevoksning af skovfyr og birk m.fl. som i Store Åkær Mose.
Arealerne lades i øvrigt urørte i planperioden.
Ellesø (afd. 193).
Hele søen ejes af Skov- og Naturstyrelsen, men ca. en trejedel af bredden er privatejet. Søen er omkranset af tagrør og sumpskov. Ellesø modtager ikke egentlige tilløb og har afløb via Gravbæk til Borresø.
Søen er lavvandet med en gennemsnitsdybde på 1 meter og største dybde på 2 meter.
Ellesø er undersøgt af Århus Amt. Selv om søen ikke modtager spildevand, er den med en gennemsnitlig sommerkoncentration af fosfor i 1993 på 201 mikrogram per liter meget næringsrig. Næringsrigdommen giver sig udslag i massive forekomster af blågrønalger om sommeren og lav sigtdybde; i 1993
på kun 0,5 meter i sommergennemsnit. Den lave sigtdybde skyldes ikke alene algerne, men også en vis
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ophvirvling af bundsediment. Søens tilstand vides at havde været nogenlunde uforandret siden starten af
1960’erne og det antages at den skyldes tidligere udledning af spildevand.
Da vandet har en forholdsvis lang opholdstid, og da fiskebestanden antagelig er domineret af fredfisk,
som både kan æde zooplanktonet og ophvirvle bunden, vil søens tilstand kun kunne bedres meget langsomt. Det var en mulighed at opfiske fredfisk for at bedre vækstbetingelserne for zooplanktonet samtidig med udsætning af gedder. For at kunne vurdere effekten af et sådant indgreb er det dog nødvendigt
først at få klarlagt fiskebestandens sammensætning og at få undersøgt sedimentet nærmere.
Det vides, at der før 1960 endnu forekom undervandsvegetation i søen, mens der siden 1962 kun har
forekommet flydebladsplanterne hvid og især gul åkande, som begge tåler stort næringsindhold og
uklart vand.
Søen lades urørt indtil videre.
Borresø Kær (afd. 197 og 198).
Størstedelen er en længe urørt skovmose, som er en naturligt tilgroet vig af Borresø. I nordvest med
gamle el og dominans af kær-star, nærmere søen mest birk og yngre el, i syd med rødgran på mosdækket bund. 197a og b er udlagt til urørt skov fra 1994. Sitkagranerne i 197c ryddes snarest muligt og arealet lades urørt. Flot mosevegetation med bl.a. Dynd-Padderok, Kær-Star og Kærmysse.

Foto af Borresø Kær. Se teksten ovenfor.
7.36.8 Naturskov.
I forbindelse med Naturskovsstrategien i 1994 blev der udlagt 115,8 ha til særlige naturskovtyper i
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Østerskoven. Arealerne der er udlagt til særlige naturskovstyper i Østerskoven fremgår af kortbilag
7.36.3. De fordeler sig til de forskellige naturskovstyper således:
Urørt skov senest år 2000

Urørt skov efter år 2000
(oftest senest år 2040)

Plukhugst senest år 2000

Plukhugst efter år 2000
(oftest senest år 2040)

Træarter
Bøg
Birk og el
Sitkagran
Mose
Bøg
Eg
Birk
Rødgran og sitkagran
Nordmannsgran og grandis
Bøg
Eg
Andet løvtræ
Sitkagran
Skovfyr og alm. ædelgran
Mose
Birk
Rødgran og sitkagran
Nobilis og omorika
Douglas, lærk, skovfyr og alm. ædelgran
Mose

I alt

Ha
6,3
8,0
0,5
1,2
13,8
2,0
0,4
5,9
1,1
34,8
3,7
2,2
0,7
1,1
2,2
0,4
11,6
1,2
18,1
0,6

Ha ialt
16,0

23,2

44,7

31,9

115,8

115,8 ha svarer til ca. 47 % af Østerskovens bevoksede areal. Til dette areal skal også lægges en
bræmme på ca. 50 meter langs Brassø og Borresø som også skal drives med plukhugst, selvom arealet
ikke er udlitreret specielt (ca. 10 ha). De naturskovsudpegede arealer drives i overensstemmelse med de
overordnede driftsprincipper som er forklaret i bilag 6.1. side 13-15. Herudover er der dog i forbindelse
med udpegningen af disse arealer i 1994-95 blevet fastsat nogle mere konkrete retningslinier. Bl.a. følgende:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Løvskov, som skal overgå til urørt skov, drives med plukhugst indtil det tidspunkt, hvor de skal være urørt.
Granbevoksninger som skal overgå til urørt skov, konverteres så vidt muligt til løv-/blandskov uden
brug af renafdrift, hvis de støder op til registreret gammel naturskov. I øvrigt foretages renafdrift,
og det er den derpå kommende naturlige opvækst der videreføres som urørt naturskov.
Grankulturer som skal overgå til urørt skov, konverteres til løvskov ved (så vidt muligt) at hugge
graner væk til fordel for naturlig opvækst af løvtræer – d.v.s. ved omvendt skrubhugst.
I de områder der er udlagt til plukhugst må nåletræer, f.eks. douglasgran indplantes som efterbedring i begrænset omfang
Granbevoksninger, der er udlagt til plukhugst år 2040, må afdrives og arealet må (evt. under hegn)
tilplantes eller tilgro med træarter, som egner sig til plukhugstdrift. Ved plantning undgås rækker og
systematiske blandinger. Der bruges ca. 1-2000 planter af lokal eg og skovfyr til at etablere en pionerskov, hvori birk, bøg m.v. kan indfinde sig ved selvsåning. Vintereg prioriteres meget højt.
I plukhugstområderne begrænses kørsel med tungt maskinel mest muligt, for at forhindre ødelæggelse af jordbund.
Vådbundsarealer i områder udlagt til plukhugst kan genoprettes til åbne træfrie moser.
Der kan frihugges udsigtskiler langs søer og ved markante udsigtspunkter uanset arealet er udpeget
til særlig naturskovstype.
I urørt skov kan opvækst af gran ryddes som plejeforanstaltning.
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•

Skovfyr sidestilles med løvtræer.

Mange af arealerne udpeget til særlige naturskovstyper i Østerskoven vil givetvis blive af væsentlig
biologisk værdi og muligvis også af en vis landskabelig og rekreativ værdi. Skovgæsterne skal dog nok
vænne sig til det mere ”rodede” skovbillede. Distriktet har bl.a. derfor informeret meget om udpegningen. F.eks. er der en række informationspavilloner herom rundt omkring på distriktet.
På længere sigt vil arealerne som er udpeget til særlig naturskovstyper danne et naturskovs-bælte Langs
Brassø og Borresø med et større parti bøg i den centrale sydlige del samt mindre arealer omkring Ellesø
og Uglesø. Se kortbilag 7.36.3. På en stor del af disse arealer står der dog nåletræer i dag, og flere steder
er disse nåletræers selvforyngelsespotentiale meget betydeligt. Eksempler herpå er litra 179b og 185ab
der i den kommende planperiode er sat til selvforyngelse med henholdsvis douglas og alm. ædelgran,
fordi selvforyngelsen næsten allerede er sket, selvom arealerne er udpeget til plukhugst i 2040 og derfor
skal drives med henblik på et betydeligt indslag af løvtræ. Det bliver der foreløbigt kun i begrænset
grad.
Jf. afsnit 6.3. bør det i forbindelse med den kommende revision af Naturskovsstrategien måske overvejes at ændre på udpegningen af ovennævnte arealer, og evt. ”bytte” med andre arealer der måske allerede er bevokset med løvtræer eller som lettere kan transformeres til løvtræsbevoksninger som f.eks. arealerne i afd. 180, 181 og 182 og 168.
7.36.9 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt
Bortset fra jord- og stendiger er alle kendte fredede fortidsminder angivet i bilag 7.3.
Der findes 13 gravhøje i Østerskoven. Herudover er der muligvis rester af to høje i afd. 172. Se i øvrigt
foto i afsnit 6.9.
Alle fredede fortidsminder er vist med signatur, ”RUI” eller som benævnt genstand på kortene.
Af øvrige kulturhistoriske spor er der diverse grøfter og kanaler. Især skal nævnes Klüwers Kanal der
blev anlagt for at lette transporten af brænde med båd til Silkeborg omkring 1850.
7.36.10 Friluftsliv.
På baggrund af optællinger i forbindelse med ”Skov og Folk” undersøgelsen i 1980 blev det estimeret,
at der var ca. 195 skovbesøgstimer pr. ha pr. år i Østerskoven og Vesterskoven. Østerskoven og Vesterskov blev målt som værende de skove omkring Silkeborg med den mest intensive rekreative benyttelse.
Østerskoven må altså betragtes som en skov med meget stor rekreativ værdi. Østerskoven bruges af besøgende fra landsiden - både gående og cyklende – men et betydeligt antal skovgæster kommer også fra
vandsiden via kanoer og både.
I Østerskoven er der følgende særlige anlæg for friluftslivet:
•
•
•
•

I litra 1149e ved Myrhus er der bådpladser til udlejning.
I afd. 177c er en primitiv overnatningsplads med bålplads
Langs søbredderne er der flere steder bådebroer, så der spredt i skoven er mulighed for at gå i land.
Ved mange af disse broer findes borde og bænke og enkelte steder desuden bålplads.
Ved Myrhus og Borresøhus har publikum mulighed for at tappe drikkevand.
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Hertil kommer 2 p-pladser og 4 borde/ bænkeanlæg. Der er desuden ca. 15 km skovveje (grusveje) og
ca. 5 km trampestier.
Gennem skoven forløber Århus Amts vandrerute fra Silkeborg til Århus.
Der er etableret et udsigtspunkt på Caroline Amalies Høj, hvor udsigten søges holdt åben i hvert fald
mod øst. Se også afsnittet om landskab og jordbund. Det er et generelt problem med udsigtspunkter i
skov, at de kan være svære at holde åbne uden at skulle fælde meget store skovarealer, men ved Caroline Amalies Høj vil der blive gjort en ekstra indsats for at holde udsigtspunktet åbent. Se også afsnit
6.10.6. med foto.
Der er ikke umiddelbart planer om at udvide antallet af publikumsfaciliteter, men dette er i vidt omfang
noget der afgøres lokalt på distriktet bl.a. i samråd med brugerrådet.

Foto af bådebroer og borde/bænke ved afd. 186 (”Paradiset”).
7.36.11 Frøavlsbevoksninger o.lign.
Der er følgende forstlige forsøgs- og frøavlsbevoksninger i Østerskoven.
Litra
175a
178a&179b

Træart
Formål
RGR (1946)
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 558
DGR (1926 & 1933) Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 398
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7.36.12 Bygninger.
Der er følgende bygninger i Østerskoven.
Litra
2149 a
4199 a

Navn
Myrhus

Borresøhus

Anvendelse
Skovløberbolig
Skovløberbolig
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7.37 Thorsø Bakker og Lovdal Skov (skovnr. 301 & 302)

7.37.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Thorsø Bakker og Lovdal Skov ligger ca. 5 km syd for Silkeborg centrum. Thorsø Bakker er beliggende
med direkte tilknytning til byen Virklund mod øst og afgrænses mod nord af Thorsø. I vestenden er
Thorsø Bakker sammenhængende med Lovdal Skov, og de udgør sammen med den privatejede Rustrup
Skov og Vesterskoven et stort sammenhængende skovområde omkring Thorsø. Skovenes beliggenhed
fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Bøg
Eg
Birk og el
Rødgran og sitkagran
Douglas, skovfyr, lærk og alm. ædelgran
Nobilis og nordmannsgran
Andet nåletræ (tsuga, cypres og ANÅ)
Sø (Thorsø)
Mose
Andet (veje, huse, krat og PUB)
I alt (ha)

Thorsø Bakker Lovdal Skov
15,0
3,7
20,7
0,0
6,2
3,8
68,1
21,9
20,8
3,2
14,8
0,0
2,4
0,0
29,0
0,0
0,1
0,3
3,5
0,7
180,6
33,6

Skovenes anvendelse og udstrækning fremgår også af skovkortet i kortbilag 7.37.1.
7.37.2 Driftsformål.
Skovene skal drives ved flersidig skovdrift, d.v.s. skovene dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt
hensyn til friluftslivet. I de sønære dele af skovene prioriteres de biologiske og landskabelige værdier
højt, ved at arealerne drives som plukhugst eller henligger urørt. På de nordvendte skrænter og plateauet
lige ovenfor er der gode dyrkningsmuligheder for nåletræ og pyntegrønt, dog er egentlig skovdrift på
skovens stejleste partier så besværlig, at disse arealer på sigt konverteres til ekstensivt drevne løvtræbevoksninger. Ovenfor skrænterne i afd. 306-311 samt afd. 404 findes nogle af de få arealer i Silkeborg
skovene med egentlig lerjord. Disse arealer skal primært anvendes til dyrkning af løvtræer, især bøg og
eg.
En stor del af skoven, især løvskovsarealerne og arealerne med douglas, lærk og skovfyr er umiddelbart
egnet til naturnær skovdrift (se afsnit 6.2). Disse muligheder udnyttes i størst muligt omfang. Ca. halvdelen af det bevoksede skovareal i skovene er dog bevokset med rødgran og sitkagran. Dette areal ønskes reduceret til fordel for arealer med løvskov og ”robuste” nåletræarter. På sigt ønskes især et større
indslag af douglasgran, idet denne træart må formodes at kunne udvikle sig på tilsvarende vis i Thorsø
Bakker og Lovdal Skov som i de øvrige Silkeborg skove. Der er dog ikke ikke nogen ældre bevoksninger af douglasgran i Thorsø Bakker og Lovdal Skov.
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Silkeborg Statsskovdistrikt er udpeget til et af Statsskovbrugets pyntegrøntdistrikter jf. afsnit 6.4. Derfor vil arealet med især nobilis skulle stige i planperioden, herunder også i Thorsø Bakker og Lovdal
Skov som har arealer der er glimrende til dyrkning af især nobilisklippegrønt.
7.37.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Thorsø Bakker og Lovdal Skov er ikke omfattet af nogen fredninger. Lige syd for skoven er dog en
landskabsfredning, der bl.a. omfatter en lille del af den gamle Bryrupbane, d.v.s. Naturstien Horsens –
Silkeborg.
Søbredden langs Thorsø og de gamle løvskovspartier på nordskrænterne udgør en del af EFhabitatområde 181. Se kortet og tilsvarende afsnit 7.34.3. om Vesterskoven.
7.37.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Thorsø Bakker og Lovdal Skov er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Jordbrugsområde – Skov”.
7.37.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Thorsø Bakker er et utroligt stejlt landskab selv efter Silkeborg forhold. Selve Thorsø ligger i bunden af
en tidligere tunneldal. Thorsø Bakker og Lovdal Skov er primært beliggende på skrænterne, der danner
overgangen mellem morænelandskab og tunneldalen. Se kortbilag 4.1. Landskabet er et kløftlandskab
præget af erosionskløfter mod tunneldalen. Under og efter sidste istid er der i dette område sket nogle
voldsomme materialebevægelser og afstrømninger, hvilket forklarer de meget vekslende jordbundsforhold med kraftig lerjord i skovenes sydligste del og stærkt udvaskede grovsandsjorder andre steder i
skovene.
Thorsø Bakker og Lovdal Skov domineres af smeltevandssand, hvis lagdeling er forstyrret af isoverskridelse. I de sydligste dele af skoven ovenfor skrænterne, hvor landskabet flader ud, findes moræneler. Man kan forestille sig den hændelsesrække, at der foran den fremad skridende indlandsis, da denne
er på vej mod Hovedstilstandslinien for ca. 25.000 år siden, aflejres smeltevandssand. Formuleret lidt
dramatisk kan man sige, at smeltevand har varslet isens komme. Derefter har isen overskredet sine egne
smeltevandsaflejringer, deformeret disse og aflejret moræneler på toppen. Under tilbagesmeltningen for
ca. 18.000 år siden har tunneldalen været stedet, hvor smeltevandet er strømmet væk fra isranden og de
markante erosionsprocesser er sket i skrænterne. På denne måde forklares sammenhængen mellem jordarternes fordeling og landskabets form.
Der er så vidt vides ikke lavet jordbundskortlægning eller lokalitetskortlægning i Thorsø Bakker og
Lovdal Skov, men i driftsplanen af 1965 er dog anført: ”Jordbunden på de højereliggende partier er ret
frugtbare om end ofte i tarvelig tilstand – ofte mor. Overgrunden har almindeligvis svagere blysandsdannelser, sjældnere rødjord. På skrænterne er jordbunden betydelig magrere – morklædt og oftest
med udprægede blysands- og rødjordsdannelser. Pletvis ahl.”
Thorsø Bakker og Lovdal Skov ligger i det Nationale geologiske interesseområde 65 ”Det Midtjyske
Søhøjland” med nummer 65g. Se afsnit 4.2.4. Om Thorsø Bakker og Lovdal Skov anføres specielt, at
området er stærkt præget af senglaciale erosionskløfter, og at der i terrænskrænterne stedvis træffes
mindre profiler med miocæne aflejringer (aflejret for 24- 5,5 mio. år siden d.v.s. før istiderne) indehol
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dende både lyst kvartssand og mørkt glimmerler samt undertiden brunkul. Dette kendes også fra andre
skrænter i Silkeborg-skovene (se bl.a. afsnittet om Vesterskoven og Sønderskoven). Disse lag bliver
synlige, fordi erosionen af moræneplateauet har fjernet mere end det materiale, der blev aflejret i istiderne, hvilket medfører, at de lag der blev aflejret ved geologiske processer før istiderne bliver synlige.
I brunkulene kan ofte findes fossiler. Yderligere beskrivelser kan findes i ”Geologisk Set, Det Mellemste Jylland”. Udgivet af Geografforlaget og Skov- og Naturstyrelsen, 1994.
Et særlig bemærkelsesværdig geologisk fænomen er ”Det Halve Franskbrød” som er en stenblok af
grovkornet gnejs i Thorsø Bakker. Stenblokken har, før den blev delvis ”parteret”, målt ca. 6x3 meter.
Stenblokken ligger i det nordvestligste hjørne af litra 307a. En del af stenen er blevet afsprængt vistnok
til brug for bygningen af sluserne ved Silkeborg papirfabrik
7.37.6 Foryngelser i den kommende planperiode.
De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 31-32 i bilag 7.1, som er den
planlagte foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Desuden kan foryngelsesarealerne
ses af foryngelseskortet i kortbilag 7.37.2.
Der er planlagt foryngelse af 18,5 ha. Disse arealers nuværende anvendelse og deres kommende, fremgår af nedenstående tabel.
Bøg
Birk og andet løvtræ
Rødgran og sitkagran
Douglas og lærk
Nobilis og nordmannsgran
Grandis og thuja
I alt (ha)

Nuværende anvendelse
2,1
0,0
14,8
0,8
0,8
0,0
18,5

Anvendelse i år 2015
3,4
2,6
1,4
1,3
4,9
4,9
18,5

Ovenstående viser planlagte arealbevægelser på hovedtræartsniveau. Som det fremgår af bilag 7.1. (og
afsnit 6.2.) så vil der dog blive benyttet indblandingstræarter, og forekommer der selvforyngelse af andre træarter end den planlagte hovedtræart vil denne selvforyngelse også blive benyttet. Endvidere
planlægges der også efterladt overstandere, hvor dette er muligt, d.v.s. hvor der findes skovfyr, douglas,
bøg, eg, lærk og andre stormfaste træarter. Dette betyder, at ovennævnte talangivelser ikke skal betragtes som absolutte tal. Eksempelvis vil der på de arealer som forynges med douglas og grandis ved
plantning blive indplantet et betydeligt indslag af andre træarter, og arealer der forynges med ”birk og
andet løvtræ” ved selvforyngelse vil ofte få et betydeligt indslag af flere forskellige træarter.
Af ovenstående skema fremgår, at arealet med rødgran og sitkagran falder i perioden. Til gengæld stiger
arealet med ”birk og andet løvtræ”, nobilis og grandis (4,3 ha). I grandis’erne indplantes dog 25 %
douglas.
Særlige bemærkninger til foryngelsesplanen er iøvrigt:
• Samtlige arealer med bøg (2,1 ha) der forynges i perioden, selvforynges.
• En del af de planlagte foryngelser sker på arealer, der er udpeget til særlige naturskovtyper. Foryngelserne sker her i overensstemmelse med retningslinierne for disses drift.
7.37.7 Naturregistreringen

212

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt 2000-2014

I Thorsø Bakker og Lovdal Skov er der ca. 36 ha som er omfattet af beskyttelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens §3. Størstedelen udgøres af Thorsø med 29 ha. De resterende ca. 7 ha er mose
som for størstedelens vedkommende er bevokset med birk og el. Hertil kommer dog også ca. 2,8 km
beskyttet vandløb. I Thorsø Bakker og Lovdal Skov er endvidere udlagt 32,2 ha som særlige naturskovstyper under Naturskovsstrategien. Når der tages forbehold for, at ca. 4 ha af de §3-beskyttede arealer også er udlagt til særlige naturskovstyper, er det samlede areal med særligt beskyttet natur exclusiv
Thorsø ca. 35 ha, hvilket svarer til ca. 19 % af det bevoksede areal i skovene.
§3-beskyttede naturarealer og arealer udpeget til særlige naturskovstyper er vist på kortbilag 7.37.3.
Af særlige naturplejetiltag der planlægges i den kommende planperiode er:
• Afvikling af al nåletræ på Højø (afd. 286) og overladelse til urørt skov/fri succession. Dette skulle
egentlig have været gjort i år 2000, men p.g.a. hugststoppet efter orkanen i december 1999 blev det
ikke gjort. Se evt. afsnit 6.3.
• Rydning af sitkagraner i Voltingkær (litra 403e) og litra 311c og lukning af grøft. Herefter overladelse til fri succession, d.v.s. sandsynligvis birkemose.
• Et par nåletræsbevoksninger ved Thorsø, der er udpeget til plukhugst, forynges med bøg.
• Langkær (litra 402g) og Stor Gunnes Mose (litra 404e) plejes ved rydning af selvsået nåletræ og
tynding af løvtræet samt evt. hævelse af vandstanden. I Langkær findes endnu sammenhængende
bundvegetation med kæruld og tørvemos.
Til ovenstående skal lægges de store områder udpeget til særlige naturskovstyper i Thorsø Bakker og
Lovdal Skov som ved passende drift eller mangel på drift i løbet af planperioden – forhåbentlig – vil
blive af større naturmæssig interesse end i dag.
Nedenfor omtales kort de naturmæssigt mest interessante arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse incl. bl.a. floralister og beskrivelse af de øvrige naturarealer i
Thorsø Bakker og Lovdal Skov kan ses i bilag 7.5. som er naturregistreringsbilaget for skovpart 3.
Af særligt sjældne arter i Thorsø Bakker og Lovdal Skov som ikke nævnes nedenfor skal her kort nævnes, at Lungelav, som er rødlistet som sjælden (R), er fundet i området. Lungelav er knyttet til gammel
skov med lang kontinuitet og høj luftfugtighed. Ligeledes findes der Odder (rødlistet) ved Thorsø.
Vældbakkerne langs Thorsø (Afd. 1290, 2290, 1292, 2292 og 401)
I alt ca. 4,50 ha vældkær og vældprægede bakker langs sydsiden af Thorsø. Det ca. 1 km lange kærområde er udlagt som urørt skov i sammenhæng med naturskovsarealer på de stejle bakker syd for kæret.
Området har tidligere været udnyttet som høeng og stævningsskov, men driften er ophørt i flere tempi
fra omkring 1875 til 1950. Der er kun foregået ubetydelige eller ingen driftsmæssige indgreb siden ca.
1950.
Plejen i den kommende planperiode begrænser sig til fjernelse af selvsået opvækst af nåletræ, hvis den
truer med at blive dominerende i forhold til såvel den naturlige flora som udsigten over Thorsø.
I området er en meget rig mosflora samt bl.a. Dunet Egebregne, Fjerbregne, Elfenbens-Padderok, Otteradet Ulvefod (rødlistet), Akselblomstret Star og Kær-Star.
Thorsø (Afd. 313).
29,0 ha af søen hører administrativt under Thorsø Bakker. Herudover hører 5,3 ha af Thorsø under Vesterskoven. Ialt 34,3 ha af den 69 ha store Thorsø hører således under distriktet. Århus Amt har jævnligt
foretaget målinger i Thorsø. Thorsø har en middeldybde på 4,2 meter og en maksimal dybde på 7,9
meter. Det største tilløb er Jenskær Bæk og søen modtager desuden vand fra en række små væld og kildebække og ved indsivning af grundvand. Thorsø har afløb til Borre Sø via Gravbæk. Den har indtil
1982 modtaget spildevand fra byen Gjessø, men den kulturbetingede næringstilførsel er i dag beskeden
og består i regnvandsudledninger fra Gjessø og Virklund og lidt landbrugspåvirkning. Fosforindholdet
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var i 1998 på 34 mikrogram per liter som sommergennemsnit, hvilket er lavt efter danske forhold. Med
1,9 meter i sommergennemsnit er sigtdybden dog ikke så stor som man skulle forvente ud fra det lave
fosforindhold. Det skyldes, at vandet er noget brunfarvet, og at planktonet i visse år som i 1998 domineres af blågrønalger og små algearter, som i særlig grad dæmper lysets nedtrængen i vandet.
Der blev fundet 6 arter af undervandsplanter og 11 fiskearter ved undersøgelsen. Hverken undervandsvegetationens dækningsgrad (kun ca. 1 % af søbunden) eller fiskebestandens sammensætning afspejler endnu den nedsatte næringsstofbelastning. Der forventes et fremtidigt fosforindhold på 30 mikrogram per liter med en sommersigtdybde på 2,5 - 3 meter og en højere andel af rovfisk i mere stabil
balance med bestanden af fredfisk.
Målsætningen i Århus Amts recipientkvalitetsplan er B2 - generel målsætning og badevandsmålsætning, hvilket indebærer at det naturlige plante- og dyreliv skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af
spildevand. Amtet vurderer, at den generelle målsætning var knapt opfyldt i 1998, mens badevandsmålsætningen var opfyldt.
7.37.8 Naturskov.
En del af løvtræbevoksningerne i Thorsø Bakker og Lovdal Skov, er sandsynligvis efterkommere af de
“oprindelige” træer på arealet, d.v.s. naturskov ifølge Naturskovsstrategiens definition (se afsnit 6.3).
Konkret vurderes det, at de gamle bøgebevoksninger ældre end 150 år ligner den lokale, oprindelige
proveniens, hvorimod de to mellemaldrende bøgebevoksninger ser ud til at være af en mere retvokset
proveniens og formentlig stammende fra indkøbt frø. Egebevoksningerne er næppe efterkommere af lokalt materiale.
I forbindelse med Naturskovsstrategien i 1994 blev der udlagt 32,2 ha til særlige naturskovtyper i
Thorsø Bakker og Lovdal Skov. Arealerne der er udlagt til særlige naturskovstyper i Østerskoven fremgår af kortbilag 7.36.3. De fordeler sig til de forskellige naturskovstyper således:
Urørt skov senest år 2000

Urørt skov efter år 2000
(oftest senest år 2040)
Plukhugst senest år 2000

Plukhugst efter år 2000
(oftest senest år 2040)

Træarter
Bøg
Birk og el
Sitkagran og nobilis (Højø)
Mose
Sitkagran
Bøg
Eg
Birk og el
Skovfyr og lærk
Birk
Rødgran og sitkagran
Lærk og alm. ædelgran

Ialt

Ha
10,7
5,0
1,2
0,1
0,4

Ha i alt
17,0

3,3
1,7
0,7
2,4
1,1
5,0
0,6

8,1

0,4

6,7
32,2

32,2 ha svarer til ca. 17 % af Thorsø Bakker og Lovdal Skovs bevoksede areal. De naturskovsudpegede
arealer drives i overensstemmelse med de overordnede driftsprincipper som er forklaret i bilag 6.1. side
13-15. Herudover er der dog i forbindelse med udpegningen af disse arealer i 1994-95 blevet fastsat
nogle mere konkrete retningslinier. Bl.a. følgende:
•

Løvskov, som skal overgå til urørt skov, drives med plukhugst indtil det tidspunkt, hvor de skal være urørt.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Granbevoksninger som skal overgå til urørt skov, konverteres så vidt muligt til løv-/blandskov uden
brug af renafdrift, hvis de støder op til registreret gammel naturskov. I øvrigt foretages renafdrift,
og det er den derpå kommende naturlige opvækst der videreføres som urørt naturskov.
Grankulturer som skal overgå til urørt skov, konverteres til løvskov ved (så vidt muligt) at hugge
graner væk til fordel for naturlig opvækst af løvtræer – d.v.s. ved omvendt skrubhugst.
I de områder der er udlagt til plukhugst må nåletræer, f.eks. douglasgran indplantes som efterbedring i begrænset omfang
Granbevoksninger, der er udlagt til plukhugst år 2040, må afdrives og arealet må (evt. under hegn)
tilplantes eller tilgro med træarter, som egner sig til plukhugstdrift. Ved plantning undgås rækker og
systematiske blandinger. Der bruges ca. 1-2000 planter af lokal eg og skovfyr til at etablere en pionerskov, hvori birk, bøg m.v. kan indfinde sig ved selvsåning. Vintereg prioriteres meget højt.
I plukhugstområderne begrænses kørsel med tungt maskinel mest muligt, for at forhindre ødelæggelse af jordbund.
Vådbundsarealer i områder udlagt til plukhugst kan genoprettes til åbne træfrie moser.
Der kan frihugges udsigtskiler langs søer og ved markante udsigtspunkter uanset arealet er udpeget
til særlig naturskovstype.
I urørt skov kan opvækst af gran ryddes som plejeforanstaltning.
Skovfyr sidestilles med løvtræer.

Mange af arealerne udpeget til særlige naturskovstyper i Thorsø Bakker og Lovdal Skov vil givetvis
blive af væsentlig biologisk værdi og muligvis også af en vis landskabelig og rekreativ værdi. Skovgæsterne skal dog nok vænne sig til det mere ”rodede” skovbillede. Distriktet har bl.a. derfor informeret
meget om udpegningen. F.eks. er der en række informationspavilloner herom rundt omkring på distriktet.

Foto af gammel bøg udlagt til urørt skov i Thorsø Bakker. Litra 1292a (østlig dellitra). Her vil også blive etableret et ”officielt” udsigtspunkt med en bænk og en informationstavle. Se teksten.
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7.37.9 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.
Bortset fra jord- og stendiger er alle kendte fredede fortidsminder angivet i bilag 7.3.
Der findes 3 gravhøje. Alle i afd. 309.
Alle fredede fortidsminder er vist med signatur, ”RUI” eller som benævnt genstand på kortene.
Af øvrige kulturhistoriske spor er der en hustomt "Esthers Hus" fra tiden, da Lovdal Skov var privatejet.
Lovdal Skov blev erhvervet af staten i 1931.
På Duedal Bjerg ses på nordsiden et anlæg til en skihopbakke stammende fra det tidligere skianlæg i
Thorsø Bakker. Skianlægget omfattede foruden hopbakken også slalom- og styrtløbsbaner. Anlægget
havde sin storhedstid i de kolde vintre i 1940'erne, hvor der afvikledes adskillige stævner og mesterskaber. Der var også stor publikumsinteresse for arrangementerne; således var der 4.000 tilskuere til et
stævne på en søndag i marts 1946.
For enden af Thorsøvejen i afd. 1292 ses ramperne fra "Skovriderbroen" samt sten med inskription.
I daglig tale, også i dag, hedder stedet Soldaterbroen eller Ingeniørbroen, stammende fra bygmesteren:
en ingeniørbataljon tra Randers, som opførte en imponerende træbro over slugten i 1953. I 1970'erne
var tømmervognene dog blevet for tunge til træbroen og den erstattedes af den nuværende dæmning.
7.37.10 Friluftsliv.
På baggrund af optællinger i forbindelse med ”Skov og Folk” undersøgelsen i 1980 blev det estimeret,
at der var ca. 23 skovbesøgstimer pr. ha pr. år i Thorsø Bakker og Lovdal Skov. Thorsø Bakker og Lovdal Skov blev således målt som værende de statsskove omkring Silkeborg, der har den mindste rekreative benyttelse.
Thorsø Bakker og Lovdal Skov er altså skove, der kun er ekstensivt anvendt til rekreative formål. De
fleste skovgæster er lokale beboere fra primært Virklund. Skoven benyttes til spadsering, jogging og
hundeluftning. Mountainbikekørsel på veje, stier og spor foregår i begrænset omfang. Derimod er der
daglig ridning fra en nærliggende rideskole på veje og stier.
Thorsø Bakker og Lovdal Skov er udlagt som B-skov, hvilket indebærer, at organiserede øvelser såsom
løb, stævner o. lign. ikke tillades. B-skove er udpeget for at skabe bedst mulig trivsel for plante- og dyrelivet samt ”den stille skovgæst”. Se afsnit 6.10.5.
I Thorsø Bakker og Lovdal Skov er der 1 p-plads, 1 informationstavler og 1 borde/bænke sæt. Der er
desuden ca. 9 km skovveje (grusveje) og ca. 1 km trampestier.
I 1292a (i den østlige dellitra) findes et ”uofficielt” udsigtspunkt. Det vil snarest blive gjort mere officielt og der vil blive opsat en bænk og en informationstavle, der vil fortælle om Thorsø Bakker og landskabets geologiske dannelseshistorie.
Herudover er der ikke umiddelbart planer om at udvide antallet af publikumsfaciliteter, men dette er i
vidt omfang noget der afgøres lokalt på distriktet bl.a. i samråd med brugerrådet.
7.37.11 Frøavlsbevoksninger o.lign.
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Der er følgende forstlige forsøgs- og frøavlsbevoksninger i Thorsø Bakker og Lovdal Skov.
Litra
303c
311a
403h

Træart
ANÅ (1999)
RGR (1953)
RGR (1987)

Formål
FSL. Proveniensforsøg med Abies Lasiocarpa. 26 provenienser
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 476
Landbohøjskolens Arboret. Forsøg med stiklinger.

7.37.12 Bygninger.
Der er følgende bygninger i Thorsø Bakker og Lovdal Skov.
Litra
Afd. 308B

Navn
Bakkehus

Benyttelse
Skovløberbolig

Bemærkninger
Opført 1919
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7.38 Sønderskoven (skovnr. 303)
7.38.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Sønderskoven ligger ca. 5 km sydøst for Silkeborg centrum i fugleflugt. Skoven er beliggende umiddelbart øst for Virklund og afgrænses mod nord af Silkeborgsøerne: Borresø og Julsø. På skovens 5 km
lange sydside grænses til privatejede skov- og landbrugsarealer, medens østgrænsen ved Svejbækken er
til Skov- og Naturstyrelsens ejendom Østre Stenhule. Skovens beliggenhed fremgår også af kortbilag
2.1.
Skoven udgør en blanding af fine produktionsarealer og mange sønære arealer af stor værdi for både
natur og friluftsliv. Der foregår et intensivt friluftsliv i skoven med særlig vægt på sammenhængen
mellem de søbaserede aktiviteter og skovens rekreative muligheder.
Anvendelse:
Bøg
Eg
Løvtræ ÷bøg og eg
Rødgran og sitkagran
Douglas, skovfyr, lærk og alm. ædelgran
Nobilis og nordmannsgran
Andet nåletræ (grandis, omorika etc.)
Sø (primært Borresø men også Slåensø)
Mose, eng og vandløb
Ager
Andet (veje, huse, slette, PUB etc.)
I alt (ha)

Sønderskoven
210,8
37,6
15,1
135,6
70,5
9,3
3,1
157,3
22,1
13,0
19,1
693,5

Skoven er i alle henseender meget varieret. De voldsomme terrænformer og de skiftende jordbundsforhold sammenholdt med de mange vandløb, moser, enge og kær giver de bedste betingelser for et alsidigt plante- og dyreliv. Skovdyrkningsmæssigt er betingelserne udnyttet til gennem tiderne at afprøve
mulighederne for trivsel af næsten alle kendte skovtræarter, således at Sønderskoven i dag består af nogenlunde lige dele løv- og nåleskov, men ofte i forskellige arts- og aldersmæssige blandinger.
I Sønderskoven findes der efter danske forhold helt enestående trædimensioner af træarten douglasgran,
f.eks. er det muligt, at en af douglasgranerne på Kongestolen ( afd. 256 og 257) er Danmarks højeste
træ.
Skovens anvendelse og udstrækning ses desuden af skovkortet i kortbilag 7.38.1.
7.38.2 Driftsformål.
Skoven drives ved flersidig skovdrift, d.v.s. skoven dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre
træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til
friluftslivet. I Sønderskoven udnyttes de gode dyrkningsmuligheder til produktion af kvalitetstræ af både løv- og nåletræ med særlig prioritering af dyrkning af douglasgran, der har særdeles gode vækstbe
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tingelser i området. I tilknytning til skoven er et par større søer samt flere markante lavbundsområder,
hvor især naturværdierne tilgodeses og bevares. I området omkring Slåensø vil hensynet til friluftslivet
og de landskabelige værdier blive prioriteret meget højt. De arealer som er omfattet af Naturskovsstrategien drives efter strategiens foreskrifter. Nåletræsbevoksede vådbundarealer vil ved afdrift blive
overladt til fri succession og grøfter lukket.
Særligt om skovdriften gælder, at Sønderskoven drives med en blanding af løv og nåletræer, med vægt
på produktion af kvalitetstræ. En stor del af skoven, især løvskovsarealerne og arealerne med douglas,
lærk, alm. ædelgran og skovfyr er umiddelbart egnet til naturnær skovdrift (se afsnit 6.2). Disse muligheder udnyttes i størst muligt omfang. Arealet med løvskov og ”robuste” nåletræarter ønskes forøget i
denne planperiode på bekostning af især arealet med rødgran og sitkagran. Muligheden for at dyrke især
douglasgran men også andre nåletræarter til meget stor størrelse skal udnyttes i denne planperiode (ligesom den er blevet udnyttet i forrige og vil blive i de kommende planperioder). Forekomsten af et betydeligt indslag af især store douglasgraner er karakteristisk for Silkeborg skovene og er af stor landskabelig, rekreativ og skovøkonomisk værdi.
Silkeborg Statsskovdistrikt er udpeget til et af Statsskovbrugets pyntegrøntdistrikter jf. afsnit 6.4. Derfor vil arealet med nobilis skulle stige i planperioden, herunder også i Sønderskoven som har arealer der
er glimrende til dyrkning af især nobilisklippegrønt.

Foto fra Kongestolen (afd. 257/258). Her står muligvis Danmarks højeste træ. En douglasgran på
ca. 49 meter. Skovbilledet med store douglasgraner indblandet i en ”underskov” af stor bøg og
med megen naturforyngelse af mange træarter herunder er på mange måder betagende og attråværdigt.
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7.38.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Sønderskoven er ikke omfattet af nogen fredninger.
Slåensøområdet og et bælte vestpå med Loddenbjerg, Brasenkas og Rygbjerg til Hulbæk plus Tygesbjerg, Svinebjerg og sydskråningen af Åsen udgør en del af EF-habitatområde 181. EF-habitatområde
181 er udpeget på baggrund af forekomsten af følgende naturtyper:
 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende
 Bøgeskov på morbund med kristtorn
 Bøgeskov på muldbund
 Skovbevoksede tørvemoser
 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
Området er desuden udpeget på baggrund af forekomsten af følgende arter: Stor Vandsalamander og
Odder.
Bevaringsstatus for disse biotoper og arter må ikke forringes i de udpegede områder.

Ovenstående figur viser EF-habitatområderne i Sønderskoven og Østerskoven (det mørkegrønskraverede).
7.38.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Sønderskoven er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Jordbrugsområde –
Skov”.
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Eng- og agerarealerne omkring Rødebækshus (afd. 264 og 267), Loddenkær og Foldbækkær (afd. 239
og 269) samt størstedelen af afd. 212 er beliggende i område hvor ”Skovrejsning er uønsket”. En stor
del af disse arealer er også udpeget som ”Naturområde”.
7.38.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Størstedelen af Sønderskoven ligger på de skrænter, der danner overgangen mellem morænelandskab og
tunneldalen som Borre Sø ligger i. Tunneldalen har efter istiden også fungeret som smeltevandsflod for
de tilbagetrækkende gletchere. Der forløber også en mindre tunneldal syd om den østre del af Sønderskov mellem Østre Stenhule og Sønderskoven. Se kortbilag 4.1. Landskabet i Sønderskoven er altså
primært skrænter med mange erosionskløfter og erosionsdale. Erosionsdalene og –kløfterne er især
dannet lige efter istiden, hvor landskabet lå hen uden vegetation. En del af skoven tættest på Borresø
ligger dog i terrasselandskab dannet i Gudenådalen under isafsmeltningen i slutningen af sidste istid.
Slåensø er sandsynligvis et dødishul.
Langs Borresø findes således smeltevandssand, der ikke har været overskredet af is. Sønderskoven domineres dog ”oppe på skrænterne” af en anden type smeltevandssand, hvis lagdeling er forstyrret af isoverskridelse (forklaring gives nedenfor). Enkelte steder i skoven findes også højtliggende plateauer,
hvor landskabet flader ud og jordbunden indeholder en del moræneler f.eks. i afd. 233 og 234 og i området omkring den tidligere Bryrupbane (nu Naturstien Horsens – Silkeborg). I flere mindre lavninger
både i det flade terrasselandskab og i blandt de kuperede falske bakker findes ferskvands-tørv.
Man kan forstille sig den hændelsesrække, at der foran den fremad skridende indlandsis, da denne er på
vej mod Hovedstilstandslinien for ca. 25.000 år siden, aflejres smeltevandssand. Formuleret lidt dramatisk kan man sige, at smeltevand har varslet isens komme. Derefter har isen overskredet sine egne
smeltevandsaflejringer, deformeret disse og aflejret moræneler på toppen. Under tilbagesmeltningen for
ca. 18.000 år siden har tunneldalen været stedet, hvor smeltevandet er strømmet væk fra isranden og der
er aflejret smeltevandssand. Efter istiden er de vandfyldte lavninger efterhånden groet til og på den måde fyldt op med planterester som er blevet til tørv. På denne måde forklares sammenhængen mellem
jordarternes fordeling og landskabets form.
Der er så vidt vides ikke lavet jordbundskortlægning eller lokalitetskortlægning i skoven, men i driftsplanen af 1965 er dog anført: ”I størstedelen af skoven og navnlig i den vestlige del, er jordbundsdækket muld, om end der findes mange holme med mor. Overgrunden er skør, ofte med noget blysand,
sjældnere med rødjord. I den østlige del er jordbunden mere let, sandet og med temmelig tykt mordække
og udpræget blysand og rødjord.”
I Sønderskoven er en række geologiske steder af særlig geologisk interesse:
• I Sønderskoven kan man finde miocæne aflejringer (aflejret for 24- 5,5 mio. år siden d.v.s. før istiderne) i form af kvartssand, glimmerler og brunkul i skrænterne nær bunden af de dybeste erosionsdale.Dette er f.eks. tilfældet langs Hulbækken (ved Naturstien Horsens-Silkeborg) og Sugebæk (ved
afd. 214 og 215). Hvor Hulbækken løber tættest på naturstien ses 2 flotte profiler med glimmerler i
baneskrænten. På samme sted findes desuden nogle sandlag med rødjernsten. I skrænten ned mod
Sugebækken findes et lavt profil med fed grå ler af ukendt alder.
• Ved Slåensø’s sydside, omtrent hvor søen er bredest har der tidligere været en brunkulsgrav, der nu
er tilskredet.
• Ved Tyges Mose (afd. 269) findes en stor (1½ x 2 meter) lys gulbrun gnejsblok.
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7.38.6 Foryngelser i den kommende planperiode.
De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 33-38 i bilag 7.1., som er den
planlagte foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Desuden kan foryngelsesarealerne
ses af foryngelseskortet i kortbilag 7.38.2.
Der er planlagt foryngelse af 76,3 ha. Disse arealers nuværende anvendelse og deres kommende, fremgår af nedenstående tabel.
Bøg
Eg
Birk og andet løvtræ
Rødgran og sitkagran
Douglas
Skovfyr
Lærk og alm. ædelgran
Nobilis og nordmannsgran
Grandis
Mose
PUB
I alt (ha)

Nuværende anvendelse
2,5
0,0
0,0
54,9
3,2
0,7
10,9
4,1
0,0
0,0
0,0
76,3

Anvendelse i år 2015
21,2
1,4
14,5
8,9
11,4
0,8
5,2
7,9
1,3
3,0
0,7
76,3

Ovenstående viser planlagte arealbevægelser på hovedtræartsniveau. Som det fremgår af bilag 7.1. (og
afsnit 6.2.) så vil der dog blive benyttet indblandingstræarter, og forekommer der selvforyngelse af andre træarter end den planlagte hovedtræart vil denne selvforyngelse også blive benyttet. Endvidere
planlægges der også efterladt overstandere hvor dette er muligt, d.v.s. hvor der findes alm. ædelgran,
douglas, bøg, eg, lærk og andre stormfaste træarter. Dette betyder, at ovennævnte talangivelser ikke skal
betragtes som absolutte tal. Eksempelvis vil der på de arealer som forynges med douglas ved plantning
ofte blive indplantet over 50 % sitkagran eller rødgran, og arealer der forynges med ”birk og andet løvtræ” ved selvforyngelse vil ofte få et betydeligt indslag af flere forskellige træarter.
Endvidere skal der tages forbehold for, at en del af foryngelserne skal ske med afviklingstider der
strækker sig længere end den kommende planperiode. D.v.s. at selvom foryngelserne påbegyndes i denne planperiode vil en stor del af vedmassen stadig stå på arealet i 2015. I visse tilfælde over halvdelen
af vedmassen.
Af ovenstående skema fremgår, at arealet med rødgran og sitkagran falder drastisk i perioden, dog vil
der som nævnt blive brugt en del rødgran og sitkagran som indblanding i nye kulturer af især douglas.
Til gengæld stiger arealet med især bøg, ”birk og andet løvtræ” og douglas.
Særlige bemærkninger til foryngelsesplanen:
• Arealet med nobilis og nordmannsgran stiger i perioden fra 9,3 til 13,1 ha. 13,1 ha svarer til knap 3
% af det skovbevoksede areal i Sønderskoven. Jf. afsnit 6.4. vil det primært være nobilis der bliver
plantet, og bevoksningerne skal bruges til produktion af klippegrønt.
• Der etableres ca. 15 ha mose ved afdrift af især sitkagraner i flere vandlidende bevoksninger. Grøfter vil blive lukket og arealerne overlades herefter i de fleste tilfælde til fri succession. Det forventes, at mange af arealerne vil udvikle sig til birkebevoksede moser
• Skovfyr-arealet der afvikles, er en bevoksning lige neden for udsigtspunktet i afd. 281. Udsigtspunktet er næsten vokset til. Arealet afvikles for at sikre udsigten, med det er sandsynligvis ikke
nødvendigt at rydde hele litraen. Det ryddede areal vil sandsynligvis blive til græsareal (PUB).
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• Litra 242a (SGR 1958) i Ryttermosen er udlagt til urørt skov pr. år 2000, og arealet skulle derfor
egentlig allerede havde været afdrevet og gjort til mose. Det er det dog ikke blevet, fordi Skov- og
Naturstyrelsen ønsker at ændre afdriftstidspunktet til slutningen af denne planperiode. Sitkagranerne har knap nået en fornuftig hugststørrelse og det vil derfor være rimeligt at vente en halv snes år
på, at de får vokset sig så store, at tiltaget også bliver økonomisk forsvarligt. Distriktets brugerråd
har drøftet udskydelsen og bakker denne op. Endelig beslutning afventer revisionen af Naturskovsstrategien.
• I litra 280a selvforynges et 5 ha stort areal med rødgran. Der vil dog også blive indplantet nogle
douglasgraner i selvforyngelsen.
• I Tyges Mose (litra 269a) forynges en ”sitkamose” med ”sitkamose”. Dette er i modsætning til de
overordnede retningslinier (se kapitel 6), men ved planperiodens udløb vil der være ret få af disse
”sitkamoser” tilbage ikke bare i Sønderskoven, men på hele distriktet. Primært af kulturhistoriske
årsager er det derfor besluttet at bevare et enkelt sådant vandlidende areal som ”sitkamose”.
7.38.7 Naturregistreringen.
Sønderskoven er et af Silkeborg Statsskovdistrikts mest naturværdifulde områder. Her er en af Danmarks reneste søer, flere meget rene bække og der er et meget stort antal vådbundsarealer både i form af
enge, moser og ”potentielle moser” som i øjeblikket er bevokset med nåletræ. Dette afsnit om naturregistrering for Sønderskoven er derfor noget længere end for de fleste af distriktets øvrige arealer.
I Sønderskoven findes i alt 188,5 ha med § 3-beskyttede naturtyper fordelt på 23,3 ha mose (heraf ca. 9
ha skovbevokset), 157,3 ha sø (Borresø udgør 136,0 ha), 7,7 ha eng og 0,2 ha vandløb. Der findes herudover i alt ca. 14 km §3-beskyttet vandløb i Sønderskoven. Hvis man ser bort fra Skov- og Naturstyrelsens del af Borresø er der dog ”kun” ca. 52 ha §3-beskyttede arealer i Sønderskoven. Der er desuden
udlagt 254,8 ha til særlige naturskovstyper under Naturskovsstrategien, og når der tages forbehold for,
at nogle arealer både er § 3-beskyttet og udlagt som særlige naturskovstyper (12 ha), bliver det samlede
areal med særligt beskyttet natur (fraregnet Borre Sø) på ca. 295 ha svarende til knap 53 % af selve
skovens areal (fraregnet Borresø).
§3-beskyttede naturarealer og arealer udpeget til særlige naturskovstyper er vist på kortbilag 7.38.3.
Af særlige naturplejetiltag der planlægges i den kommende planperiode er:
• Genopretning af ca. 15 ha mose i planperioden ved afdrift af sitkagran og rødgran i en halv snes
vandlidende områder. Grøfterne vil blive lukket og næsten alle arealerne overlades til fri succession. Det forventes, at mange af arealerne vil udvikle sig til birkebevoksede moser
• I litra 210 b (SGR 1956), der ryddes for at blive til egentlig mose, kan det overvejes at etablere en
sø ud til landevejen af rekreative årsager. Det kræver dog i så fald §3-tilladelse, da ”grøften” er en
af de øverste forgreninger af det A-målsatte vandløb Rødebækken.
• Den jernholdige jord sammenholdt med trykvand nedenfor bakkerne bevirker en del okkerudfældning omkring kildevældene. Flere områder i skoven er af amtet defineret som okkerpotientelle områder. Der er anlagt og planlægges derfor anlagt okkerfældningsbassiner for at sikre den bedst mulige vandkvalitet i vandløbene i Sønderskoven samt de søer som vandløbene udmunder i. Bl.a. i litra 264e
Til ovenstående skal lægges de store områder udpeget til særlige naturskovstyper i Sønderskoven som
ved passende drift eller mangel på drift i løbet af planperioden – forhåbentlig – vil blive af større naturmæssig interesse end i dag.
Nedenfor omtales kort de naturmæssigt mest interessante arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse incl. bl.a. floralister og beskrivelse af de øvrige naturarealer i
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Sønderskoven kan ses i bilag 7.5. som er naturregistreringsbilaget for skovpart 3. Bl.a. skal bemærkes,
at Borresøs naturindhold omtales i bilag 7.5. men ikke her.
Af særligt sjældne arter i Sønderskoven som ikke nævnes nedenfor skal her kort nævnes:
• Lungelav der er rødlistet som sjælden (R) kendes fra bakkerne ved Slåensø og flere steder langs
Borre Sø.
• Bøgeskovsløber, som er en løbebille der er rødlistet som sårbar (V), og som er fundet ved Slåen Sø.
•
•

Der findes jævnligt spor efter Odder (rødlistet).
På en af engene ved Rødebækhus vokser der Maj-gøgeurt.

Orkær (Afd. 1202 og 2202a)
Er den største af ”sitkamoserne” der genoprettes i perioden. En del af arealet er dog allerede gået meget
i opløsning og er allerede primært bevokset med birk. På sigt bliver det sandsynlig en overvejende birkebevokset mose på ca. 8 ha.
Nøjkær (afd. 212).
En anden af ”sitkamoserne” der afvikles. Her plantes dog rødel og ask for at skabe en aske/ellemose. I
alt knap 2 ha.
Rødkær Enge (afd. 212).
Den østlige del af engområdet Rødkær Enge er erhvervet af staten i 1994. De nærmestliggende, privatejede dele af Rødkær Enge er groet til med skov. Natureng på skrånende terræn, som er præget af
trykvand og med variation fra plane, tætgræssede flader til knoldkær. Størstedelen sommergræsses af
kreaturer bortset fra et sumpet hjørne i nordøst og en våd rand i syd med el og pil. Sugebæk har været
rørlagt, hvor den krydser engen. Den er nu frilagt og breder sig over den lave, ugræssede del af engen.
Midt på engen vokser en rødgran der efter at være væltet har skudt 6 nye stammer op. Denne friholdes
for græsning. Ved erhvervelsen havde engen været ugræsset i en årrække, og der blev foretaget en indledende afbrænding af vegetationen.
Græsningen fortsættes i den kommende planperiode evt. kombinerede med senvinter-afbrænding.
Foldbækkær, Loddenkær og Rødebæks Eng (afd. 239, 262 og 263).
Gamle høenge hvor høslættet ophørte senest i 1942. Det centrale område, Loddenkær, groede til med en
højstaudevegetation domineret af ganske få arter; især lådden dueurt, mjødurt, nælde og star. Desuden
begyndte indvandring af træer og buske. Loddenkær blev førstegangsryddet i 1990 og de følgende 5 år
blev den slået årligt. Der skete dog ikke afsamling af høet, da det ikke var praktisk og økonomisk muligt på den bløde engbund. Fra 1995 foretages der i stedet en årlig afbrænding i marts. Herved kommer
der lys til engbunden, hvilket har fremmet udviklingen af en mere artsrig og varieret engflora. Desuden
bevirker afbrændingen en vis fjernelse af kvælstof, hvorved de næringskrævende højstauder bliver mindre dominerende.
Foldbækkær rummer en vintervåd lavning i den nordlige ende, som er domineret af lysesiv, og en
sump/dam imod vest, der er yngleplads for frøer. Visse år er store dele af Foldbækkær oversvømmet i
senvinteren, da Rødebæk her har ringe fald. I sådanne år er her et væsentligt fugleområde.
Den højereliggende del af Foldbækkær er højstaudeeng. Der er én gang sket nedskæring af pil, men engen er ellers uplejet.
Den lille Rødebæks Eng er groet til med åben elleskov iblandet gran, pil og birk.
Plejen i den kommende planperiode er en fortsættelse og udvidelse af marts-afbrændingen til også at
omfatte den højereliggende del af Foldbækkær. De tidligere stævnede elle i overgangen mellem Loddenkær og Foldbækkær stævnes jævnligt, så den landskabelige sammenhæng mellem de to gamle enge
styrkes. Rødebæks eng holdes delvis lysåben ved passende tynding. På sigt er det ønskeligt, at afbrændingen erstattes af rigtigt høslæt. Det må dog afvente udvikling/anskaffelse af egnet maskinel med lavt
marktryk m.v., som Skov- og Naturstyrelsen p.t. arbejder for.
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Ryttermose (afd. 242).
Rest af ekstremfattigkær som er forstyrret ved tørvegravning, afgrøftning og tilplantning. Størstedelen
af den oprindelige mose, som også omfatter 242a (SGR 1958 – 2,6 ha), er derfor i dag bevokset med
enten plantede eller selvsåede træer. I de mest lysåbne dele findes bund af tørvemosser med spredt tuekæruld m.fl. Området er udlagt som urørt naturskov, hvor der efter afdrift af sitkagran-bevoksningen i
242a skal ske lukning af grøfterne således, at der genoprettes mose i hele afdelingen.
Da afløbsgrøften leder meget vand vil mosen sandsynligvis kunne blive så våd efter grøftelukning, at
mange af træerne i 242b og c vil gå ud, ligesom ny selvsåning vil blive vanskeliggjort. Det vil dog være
hensigtsmæssigt at kunne rydde selvsået gran, bjergfyr og en del af birkene i 242b og c samtidig med
afdrift af 242a. Området bør derfor ændre status til plukhugst i Naturskovsstrategien, således at det bliver muligt at foretage en fornuftig indledende pleje, som evt. også kan blive ønskelig i fremtiden. Det
skyldes at områdets naturmæssige interesse knytter sig til genopretning af en lysåben og gerne næsten
træfri tørvemose, som er blevet en meget sjælden naturtype i Danmark.

Foto af Slåensø set fra Kongestolen. Se teksten om Slåensø nedenfor.
Slåensø (afd. 254) - 20.80 ha),
En af Danmarks reneste søer på knap 21 ha. Nedenstående er en kort sammenfatning af Århus Amts
undersøgelser.
Søens vandspejl var oprindelig ca. 2 meter lavere, men er blev i fordums tider hævet i forbindelse med
etablering af en vandmølle som var i drift til 1943 ved Millingbæk. Den forhøjede vandstand er i dag
bibeholdt ved et betonstemmeværk. Den gamle søbred kan stadig erkendes som en lodret tærskel på
godt 2 meters dybde med døde trærødder m.m. Slåensø har en gennemsnitsdybde på 7,3 meter og en
maksimaldybde på 11,5 meter.
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Slåensø er kendt som en af landets reneste og mest klarvandede søer med en meget artsrig undervandsvegetation, som når helt ned til ca. 7 meters dybde.
Fosforkoncentrationen er som sommergennemsnit for 1973 - 1998 på 23 mikrogram per liter og den
gennemsnitlige sommersigtdybde i samme periode på 6,0 meter med yderpunkter på hhv. 3,5 og 9,0
meter. At søen er så ren skyldes, at den ikke modtager overfladetilstrømning, men derimod en stor tilstrømning af grundvand som er meget rent, da det stammer fra et skovområde.
På grund af søens store dybde og beliggenhed i læ af høje, skovklædte bakker dannes der hvert år en
temperaturlagdeling, hvor overgangen mellem det kolde bundvand og det varmere overfladevand normalt ligger på 5-7 meters dybde. I og under dette ”springlag” sker der efterhånden en ophobning af
planteplankton, hvorfor lysforholdene her normalt er væsentlig dårligere end i det overliggende, klare
vand. På grund af nedbrydning af døde alger m.m. opstår der gennem sommeren udtalt iltsvind under
springlaget. Disse forhold har stor betydning for søens biologiske forhold, herunder vegetationens dybdeudbredelse. Søen karakteriseres som en ”Potamogeton (vandaks) sø”, d.v.s. en sø med udbredt undervandsvegetation af såkaldte langskudsplanter; i Slåensø især arter af vandaks, tusindblad og undervandsformer af åkande. Med i alt 26 arter er Slåensøs flora af undervandsplanter usædvanlig artsrig.
Sammenfattende er Slåensø af så stor biologisk værdi og så lidt kulturpåvirket som en dansk sø kan være, at den udgør et naturvidenskabeligt referenceområde af største betydning.
Århus Amts målsætning er A2 - særligt naturområde og badevandsmålsætning. Begge målsætninger er
opfyldt.
Digger Dam (afd. 261l).
§ 3-beskyttet sø. Dam anlagt ved opstemning af Rødebæk i 1952. Dammen er blevet oprenset og afløbet
forsynet med omløbsstryg i år 2000. Der er desuden ryddet langs bredderne for at give bedre lystilgang.
Søen er vegetationsløs lige efter oprensningen.
Dammen bruges meget til undervisningsbrug. Der er en naturlig bestand af bækørred, og et rigt og alsidigt smådyrsliv, ligesom i mange af småvandløbene i Sønderskoven .
Hulbæk med tilløb (ca. 2,5 kilometer)
Hulbæk starter syd for skoven som afløb fra Them renseanlæg og har været rørlagt indtil ca. 300 meter
nedstrøms Horsensvej. Den rørlagte strækning i Sønderskov er frilagt i 1996 og i den forbindelse blev et
styrt nedstrøms også fjernet. Bækken har iøvrigt et overordentlig flot, ureguleret forløb i en dybt nedskåret slugt i skoven med sten, grus, høller og stryg. Århus Amt fandt dog i 1993, at stenene stedvis var
grå og slimede af bakteriebelægninger, og at der var skum og tydelig kloaklugt. Forureningsgraden var
da II-III, men var ved amtets seneste undersøgelse i 1998 forbedret til II. Rensningsanlægget er åbenbart blevet forbedret, og bækken er igen blevet gydevand for ørred. Således gav elektrofiskeri i 1999 60
stk. ørredyngel på 50 m bæk i hovedløbet umiddelbart nedenfor Horsensvej på det tidligere rørlagte
areal.
Bækken har desuden en massiv opvandring af gydende skaller hvert år. Skallerne her er generelt store,
20-25 cm, kraftigt byggede og i stand til at forcere de hurtige stryg. Bækken er fast yngleplads for Isfugl og vinteropholdssted for Vandstær.
Århus Amts målsætning er B0 - vandløb uden fiskeinteresser, men med alsidigt dyre- og planteliv og
maksimal forureningsgrad II svarende til faunaklasse 5. Målsætningen er opfyldt og kan forventes hævet til B1 - gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk, da denne målsætning nu også vil være opfyldt.
Sugebæk med tilløbene Skrubkær Bæk, Rødkær Bæk og Blindbæk (i alt ca. 3,8 km)
§ 3-beskyttet vandløb. De øvre dele af bækkene tørrer som regel ud om sommeren, men har i øvrigt
godt fald mellem skovklædte bakker; Sugebæk med et helt ureguleret forløb. Især den øvre del af Sugebæk har en god smådyrsfauna med mange rentvandsarter. Sugebæk har været rørlagt gennem Rødkær
Eng, men er blevet frilagt og lagt op i niveau, hvorefter den er blevet ørredvandløb. Elektrofiskeri i
2000 viste dog ret få ørreder.
Århus Amts målsætning er A - særligt naturområde med maksimal forureningsgrad I-II svarende til
faunaklasse 6. Rødkær Bæks nedre løb over engen er dog B0-målsat - alsidigt plante- og dyreliv med
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maksimal forureningsgrad II svarende til faunaklasse 5. Forureningsgraden varierer fra I-II til II og målsætningen er ikke opfyldt overalt.
Rødebæk med tilløb (ca. 5,3 km)
§ 3-beskyttet vandløb. Rødebæk har et meget flot, ureguleret forløb gennem kuperet skov og over enge
der gør, at de fysiske forhold i vandløbet er afvekslende med god strøm og overvejende stenet bund. De
gode fysiske forhold og den gode vandkvalitetet gør Rødebæk til hjemsted for en alsidig smådyrsfauna
af rentvandskrævende arter. Bækken har desuden en artsrig fiskefauna med naturlig bækørredbestand.
Desuden er der fundet Skalle, Knude, Tre- og Ni-pigget Hundestejle, Ål og Bæklampret med yngel.
Bækken er fast yngleplads for Isfugl og ofte med Vandstær om vinteren.
Ved Tyges Kjær(litra 264e) planlægges anlagt en okkerfældningsdam til at fange okkeret fra Tyges
Bæk, hvis vandkvalitet herved vil forbedres.
Århus Amts målsætning er A - særligt naturområde med maksimal forureningsgrad I-II svarende til
faunaklasse 6. Målsætningen er opfyldt indenfor skovens område, men ikke i de øverste grene syd for
skoven.
Millingbæk (afd. 245 ca. 0,3 km).
§ 3-beskyttet vandløb. Millingbæk er afløbet fra Slåensø til Borre Sø. Bækken er opkaldt efter den lille
fisk Milling, som er det lokale navn for Løje, der om foråret trækker op i bækken i stort antal for at gyde. Udover millinger gyder her Ørred og Skalle. I senvinteren søger flokke af skalleyngel og 3-piggede
hundestejler op i bækken, uden at det er klart hvorfor.
Bækken er ureguleret, men der er for mange år siden foretaget opstemning ved Slåensø (se denne). De
fysiske forhold er meget fine med god til frisk strøm over en varieret vandløbsbund med grus, sten og
sand. På grund af beskygning fra omgivende løvtræer er der ingen vegetation i bækken. Bækken er fast
opholdssted og regelmæssig yngleplads for Isfugl og Bjergvipstjert. Desuden ses Vandstær om vinteren.
Der er en alsidig smådyrsfauna i bækken med mange rentvandsarter. Forureningsgraden er I-II.
Århus Amts målsætning er A - særligt naturområde med maksimal forureningsgrad I-II svarende til
faunaklasse 6. Målsætningen er opfyldt.

Foto af Millingbæk.

7.38.8 Naturskov.
En stor del af løvtræbevoksningerne i Sønderskoven, er sandsynligvis efterkommere af de “oprindelige”
træer på arealet, d.v.s. naturskov ifølge Naturskovsstrategiens definition (se afsnit 6.3). De gamle bøge
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bevoksninger (150 - 200 år) har en en form (rette og højstammede) som gør det sandsynligt, at de er afkom af de oprindelige træer i området. En betydelig del af de mellemaldrende bevoksninger er desuden
selvforyngelser, og kan dermed betragtes som oprindelige med samme sikkerhed som de gamle bevoksninger. De yngre bøgebevoksninger fra årene 1958 - 62 omfatter ca. 25 ha, hvor om det vides, at
det lokalt indsamlede olden suppleredes med indkøbt olden fra Sønderborg Statsskovdistrikt. Frøene
blev blandet inden udsåning i planteskolen alternativt i riller på kulturarealet. Egebevoksningerne
stammer alle fra indkøbt frø- og plantemateriale. Der er ingen gamle eller oprindelige egebevoksninger
i Sønderskoven – bortset fra en del enkelttræer i bøgebevoksningerne.
I forbindelse med Naturskovsstrategien i 1994 blev der udlagt 254,8 ha til særlige naturskovtyper i
Sønderskoven. Arealerne der er udlagt til særlige naturskovstyper i Sønderskoven fremgår af kortbilag
7.37.3. De fordeler sig til de forskellige naturskovstyper således:
Urørt skov senest år 2000

Urørt skov efter år 2000
(oftest senest år 2040)
Plukhugst senest år 2000

Plukhugst efter år 2000
(oftest senest år 2040)

Græsningsskov
I alt

Træarter
Bøg
Eg
Birk og el
Rødgran og lærk
Skovfyr
Douglas
Mose
Bøg

Ha
9,4
0,2
3,7
2,9
1,0
0,2
0,9
0,4

Ha ialt
18,3

Bøg
Eg
Birk og el
Rødgran og sitkagran
Skovfyr, lærk, douglas og alm. ædelgran
Nordmannsgran
Mose, PUB og skrænt
Bøg
El
Rødgran og sitkagran
Grandis
Douglas, lærk og alm ædelgran
Eng

137,0
16,6
2,4
12,9
23,1
0,2
2,9
0,6
0,8
25,0
0,8
10,6
3,2

195,1

0,4

37,8

3,2
254,8

254,8 ha svarer til ca. 46 % af Sønderskovens areal (fraregnet Borresø). Disse arealer drives i overensstemmelse med de overordnede driftsprincipper som er forklaret i bilag 6.1. side 13-15. Herudover er
der dog i forbindelse med udpegningen af disse arealer i 1994-95 blevet fastsat nogle mere konkrete
retningslinier. Bl.a. følgende:
•
•
•
•

Løvskov, som skal overgå til urørt skov, drives med plukhugst indtil det tidspunkt, hvor de skal være urørt.
Granbevoksninger som skal overgå til urørt skov, konverteres så vidt muligt til løv-/blandskov uden
brug af renafdrift, hvis de støder op til registreret gammel naturskov. I øvrigt foretages renafdrift,
og det er den derpå kommende naturlige opvækst der videreføres som urørt naturskov.
Grankulturer som skal overgå til urørt skov, konverteres til løvskov ved (så vidt muligt) at hugge
graner væk til fordel for naturlig opvækst af løvtræer – d.v.s. ved omvendt skrubhugst.
I de områder der er udlagt til plukhugst må nåletræer, f.eks. douglasgran indplantes som efterbedring i begrænset omfang
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Granbevoksninger, der er udlagt til plukhugst år 2040, må afdrives og arealet må (evt. under hegn)
tilplantes eller tilgro med træarter, som egner sig til plukhugstdrift. Ved plantning undgås rækker og
systematiske blandinger. Der bruges ca. 1-2000 planter af lokal eg og skovfyr til at etablere en pionerskov, hvori birk, bøg m.v. kan indfinde sig ved selvsåning. Vintereg prioriteres meget højt.
I plukhugstområderne begrænses kørsel med tungt maskinel mest muligt, for at forhindre ødelæggelse af jordbund.
Vådbundsarealer i områder udlagt til plukhugst kan genoprettes til åbne træfrie moser.
Der kan frihugges udsigtskiler langs søer og ved markante udsigtspunkter uanset arealet er udpeget
til særlig naturskovstype.
I urørt skov kan opvækst af gran ryddes som plejeforanstaltning.
Skovfyr sidestilles med løvtræer.
Langs Borresø friholdes ca. 50 meter for nåletræ og behandles i øvrigt som plukhugst og urørt skov
(tættest på vandet).
Nåletræ på Bredø og Borreø ryddes ved førstkommende isvinter (afd. 206 og 238). Eg på Bredø
tyndes hårdt (L-hugst). Arealerne er i øvrigt udlagt til urørt skov fra 2000.
I litra 241a (BØG 1808 udlagt til urørt skov fra 2000) lades gammel løvtræ urørt. Opvækst af nål og
løv tyndes. Gammel nål må fjernes.
I afd. 242 (Ryttermosen) fjernes al gran. Skovfyr og birk efterlades spredt. Efter rydning lukkes
grøft (§3-tilladelse søges). Udlagt til urørt skov fra 2000.
I litra 247a (Gåsekær primært el fra 1893) må gammel selvsået gran efterlades. Tæt granopvækst
ryddes. Grøfter lukkes. Udlagt til urørt skov fra 2000.
Litra 260b (BØG 1768) lades totalt urørt. Absolut ingen pleje, heller ikke af nåletræopvækst. Arealet har ikke været hugget i ca. 30 år. Udlagt til urørt skov fra 1994.

Det skal bemærkes til de sidst nævnte fire meget konkrete driftstiltag for arealer, der skal lades urørt senest i år 2000, at de anførte driftstiltag ikke alle er udført. Det skyldes primært manglende isvintre samt
hugststoppet i forbindelse med orkanen i december 1999. For arealet ved Ryttermosen gælder dog, at
dette driftstiltag ønskes udsat en halv snes år jf. afsnittet om foryngelser i den kommende planperiode.
Mange af arealerne udpeget til særlige naturskovstyper i Sønderskoven vil givetvis blive af væsentlig
biologisk værdi og muligvis også en vis landskabelig og rekreativ værdi. Skovgæsterne skal dog nok
vænne sig til det mere ”rodede” skovbillede. Distriktet informerer bl.a. derfor meget om udpegningen.
F.eks. er der planlagt opført en informationspavillon herom i litra 245d samtidigt med en toiletbygning
for dette meget publikumsbesøgte areal ved Millingbæk.
På længere sigt vil arealerne som er udpeget til særlig naturskovstyper danne et naturskovs-bælte gennem Sønderskoven fra vest til øst, herunder langs Borresø og omkring Slåensø, som det kan ses af kortbilag 7.38.3. Denne sammenhæng er naturligvis planlagt. På en stor del af disse arealer står der dog nåletræer i dag, og flere steder er disse nåletræers selvforyngelsespotentiale meget betydeligt, f.eks. litra
1243a og 253b.
Jf. afsnit 6.3. bør det i forbindelse med den kommende revision af Naturskovsstrategien overvejes at
ændre på udpegningen af bl.a. disse arealer, og evt. ”bytte” med nogle andre arealer der allerede er bevokset med løvtræer eller i øvrigt er bedre egnet.
I forbindelse med revisionen af Naturskovsstrategien skal det også overvejes at ændre udpegningsstatusen for arealet ved Ryttermosen fra urørt skov til plukhugst for at gøre det muligt at fastholde Ryttermosen som en træløs mose efter naturgenopretningen. Se foregående afsnit om naturregistrering.
Endvidere kan det overvejes f.eks. at medtage Orkær i afd. 1202 og 2202 som urørt skov, fordi dette
areal på sigt vil blive drevet med hovedsigte på naturhensyn.
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7.38.9 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt
Bortset fra jord- og stendiger er alle kendte fredede fortidsminder angivet i bilag 7.3.
Der findes en snes fredede gravhøje og tuer på Bredø, som formentlig er rester af en gravplads fra slutningen af bronzealderen.
Alle fredede fortidsminder er vist med signatur, ”RUI” eller som benævnt genstand på kortene.
Af øvrige kulturhistoriske spor, der dog ikke er fredet som fortidsminder, er der:
• To hulvejsspor i afd. 211 og også to hulvejsspor i afd. 222.
• En gammel bro og et mølleanlæg over Sugebækken i afd. 214/215.
• Ved Hulbækken er der et gammelt fint vejstrøg langs med vandløbet.
• I afd. 231 skulle der være en ca. 230 meter lang og ca. 1,5 meter bred brolagt vej.
• På Borreø er der flere trækulsmiler (afd. 238).
• I afd. 2279 er der en tomt efter Hyttekær glasbrug fra 1600-tallet.
• I afd. 2243 er der en opstemning ved Millingbæk med flere møllesten fra ca. 1840. Vandkraften ved
opstemningen har i tidens løb været anvendt bl.a. til en benmølle, en træskofabrik og sidst til elektricitetsforsyning for maskinerne i grusgraven øst for Millingbæk. Driften ophørte i 1943.
Endvidere er der forsat spor efter fire ladepladser fra tiden med flådning af tømmer til savværket i Silkeborg samt omladning til pramme i pramdragertiden for 150 år siden: Skibsted Ladeplads (afd. 200),
Prinsens Ladeplads (afd. 208), Foldbækkær Ladeplads (afd. 241) og Den Høje Ladeplads (afd. 1243).
Ved Slåensø’s sydside, omtrent hvor søen er bredest, er der spor efter en tidligere brunkulsgrav som nu
er tilskredet.
Ryttermosen (afd. 242) skal efter sagnet have sit navn fra en episode under Svenskekrigene, hvor en
deling svensk rytteri skal være druknet her efter at være ledt vild af den lokale befolkning. Sagnet er
muligvis ikke helt uden hold i virkeligheden, idet der i mosen ved grøftegravning er fundet en svensk
ryttersabel stammende fra tiden omkring år 1650.
7.38.10 Friluftsliv.
På baggrund af optællinger i forbindelse med ”Skov og Folk” undersøgelsen i 1980 blev det estimeret,
at der var ca. 116 skovbesøgstimer pr. ha pr. år i Sønderskoven. Sønderskoven karakteriseres derfor
som intensivt anvendt til friluftsliv. Skoven må betragtes som en skov med meget stor rekreativ værdi,
og det er distriktets vurdering, at ovenstående estimat endda er noget under den virkelige, idet ovennævnte undersøgelse kun talte besøgende fra landsiden. En stor del af de besøgende i Sønderskoven
kommer fra vandsiden via de mange broanlæg og via Hjejleselskabets anløbsbro. Det almindelige søndagsbesøgstal omkring Slåensø er 500 skovgæster i godt vejr. Hele året rundt kan det opleves, at alle ppladser er totalt fyldte på søn- og helligdage.
Der er udgivet en vandretursfolder om Slåensø-området. Vandretursfolderen er vedlagt i bilag 6.3. De
beskrevne vandreruter vedligeholdes med ruteafmærkning og rydning/slåning.
I Sønderskoven er der følgende særlige anlæg for friluftslivet:
• En primitiv lejrplads på Borreø (afd. 238)
• En primitiv lejrplads ved Vestre Gåsekær (afd. 246)
• En primitiv lejrplads ved Østre Gåsekær (afd. 2248)
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En rasteplads m. borde, bænke og grill (afd. 244)
En rasteplads m. borde, bænke, grill og information (afd. 264)
Hjejleselskabets anløbsbro ved Millingbækken (afd. 2243)
Langs Borresø har Brosamvirkets 10 broanlæg til lystbåde.

De tre primitive lejrpladser er forbeholdt organiserede brugere: spejdere, skoler, idrætsforeninger m.fl.
Pladserne kræver tilmelding og har årligt ca. 3000 overnatninger.
Til servicering af Slåensøområdet har distriktet 3 parkeringspladser med en kapacitet på ca. 150 biler.
Sønderskoven har flere direkte naboer med friluftformål: FDFs Sletten med 25.000 årlige besøg, Sct.
Georgsgildernes Paradislejren med 3 lejrpladser og udlejningshytte med 5.000 årlige besøg, DDSs udlejningshytte Mørksøhytten og Skyttehuset Campingsplads.
Igennem skoven forløber vandreruten Silkeborg - Århus afmærket med blå vandresymboler. Naturstien
Horsens - Silkeborg forløber gennem skovens vestlige del med en cykel- og ridesti.
Der er et par udsigtspunkter i Sønderskoven. Det meste benyttede er det ved Kongestolen med udsigt
over Slåensø. Herudover er der også et udsigtspunkt i afd. 281 med udsigt over Mørksø. Denne udsigt
er dog ved at ”vokse til”, og derfor fjernes i den kommende planperiode noget af skovfyrbevoksningen
nedenfor. Se afsnittet om foryngelser i den kommende planperiode. Se evt. også afsnit 6.10.6.
Hertil kommer 3 p-pladser, 4 informationstavler og 8 borde-, bænkeanlæg plus 70 enkeltbænke. Der er
desuden ca. 30 km skovveje (grusveje), ca. 3 km trampestier og 7 km afmærket vandretur.
De friluftsmæssige faciliteter ønskes i den nærmeste fremtid udbygget med en toiletbygning ved Slåensø i litra 245d. Der er herudover ikke umiddelbart planer om at udvide antallet af publikumsfaciliteter,
men dette er i vidt omfang noget der afgøres lokalt på distriktet bl.a. i samråd med brugerrådet.
7.38.11 Frøavlsbevoksninger o.lign.
Der er følgende forstlige forsøgs- og frøavlsbevoksninger i Sønderskoven.
Litra
209a
214d
231c
256b
270c
1275a

Træart
SKF (1849)
SGR (1930)
AGR (1956)
DGR (1895)
SGR (1955)
RGR (1936)

Formål
FSL. Produktionsforsøg. Anlagt 1920
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 437
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 738
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 397. (OS’er på Kongestolen)
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 438
Planteavlsstationen. Kåret bevoksning. F 610

7.38.12 Bygninger
Der er følgende bygninger i Sønderskoven.
Litra
200d
220a
264a

Navn
Laboratoriet
Nøjkærhus
Rødebækhus

Formål
Udlejningshytte
Skovløberbolig
Skovfogedbolig
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3279a

Hyttekærhus

Skovløberbolig
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7.39 Himmelbjerget (skovnr. 304)
7.39.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Himmelbjerget ligger ved Julsø mellem Silkeborg og Ry. Se kortbilag 2.1.
Skov- og Naturstyrelsens areal ved Himmelbjerget udgør 7,6 ha og består primært af hede- og parkarealer omkring Frederik den VII’s Tårn og området syd for. Herudover ejes en større p-plads og en græsmark syd for selve Himmelbjergs-området. P-pladsen og græsmarken anvendes til parkering i forbindelse med de store forsamlings- møder der jævnligt foregår på Himmelbjerget. Arealets anvendelse og
udstrækning ses også af skovkortet i kortbilag 7.39.1.
7.39.2 Driftsformål.
Udenom Skov- og Naturstyrelsens areal ejes størstedelen af Himmelbjergets park-, skov- og hedearealer
af Tårnkomitéen. Skov- og Naturstyrelsens arealer og Tårnkomitéens arealer drives af skovdistriktets
personale i samarbejde med Tårnkomitéen og med det formål at tilgodese, at de mange besøgende får
en god oplevelse ud af deres besøg.
Tårnkomitéen er "Komiteen til bevarelse af mindesmærkerne på Himmelbjerget". Den blev nedsat i
1867 med det formål at indsamle penge til opførelsen af Himmelbjergtårnet. Komiteen er selvsupplerende og medlemmerne er hovedsagelig naboer til Himmelbjerget. Komiteens indtægter kommer fra
opkrævning af afgift for parkering og entréindtægt til Tårnet. Komiteen har for at sikre fri adgang gennem årene indkøbt skovarealer (ca. 35 ha) omkring Himmelbjerget.
Den hidtidige drift af arealerne fortsættes. Der skabes de bedste forhold for de mange besøgende, der
årligt gæster dette nationale klenodie. Udsigterne skal bevares, og det optimale forhold med lyngklædte
bakker i et stort skovmassiv skal fastholdes på Skov- og Naturstyrelsens areal.
Foto af Himmelbjerget
med bl.a. Silkeborg distrikts arealer.
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7.39.3 Fredninger.
Skov- og Naturstyrelsens areal er ikke omfattet af fredninger.
7.39.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Himmelbjerget er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse”. Selve arealet omkring
Himmelbjerget (afd. 399) er beliggende i område hvor ”Skovrejsning er uønsket” og er udpeget som
”Naturområde”.
7.39.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Himmelbjerget ligger i et landskab af falske bakker på overgangen mellem tunneldal og moræneflade.
Se afsnit 4.2.
Jordbundsforholdene er ikke fuldstændig kendt. Der er sandsynligvis smeltevandssand omkring Frederik den VII’s Tårn og muligvis moræneler på det sydlige flade areal.
7.39.6 Naturregistreringen.
Hede-arealet på 4,6 ha er §3-beskyttet.
Hede-arealet historie er i øvrigt, at området i 1911 var udsat for en kraftig sommerbrand sammen med
de andre nabo-arealer. Skrænten var da dækket af frodig lyng med små grupper af eg og birk. Da branden gik dybt ned i lyngskjoldet, blev lyngen slået helt ihjel. Der fandt derfor næsten heller ikke nyspiring af lyng sted i de følgende år. Skovdistriktet foretog derfor såning af lyngfrø (fra Silkeborg Nordskov) i foråret 1913, hvilket gav et meget vellykket resultat. Året forinden havde man desværre også
udsået frø af gyvel, som var købt for at være af den oprindelige danske, lavtvoksende type, men som viste sig at være af den højtvoksende og tidligtblomstrende, udenlandske type. Gyvelen udgør i dag,
sammen med især bævreasp, eg, brombær og ørnebregne, et problem for bevaring af hedevegetationen
på Himmelbjerget. Området er ryddet for buske og træer i 1987 og 1996. I området findes bl.a. Hugorm, Skovfirben, Markfirben og Fugleedderkop (Atypus affinis – kendt fra færre end 10 lokaliteter i
Danmark).
Heden bevares ved hyppige plejeindgreb, gerne med næsten helt åbne partier som er velegnede til fugleedderkop og æglægning for markfirben.
7.39.7 Fortidsminder og kulturhistorie i øvrigt.
Der er 8 kulturmiljø-objekter på Himmelbjerget, bl.a. følgende 5 monumenter:
• Grundlovsmonumentet; ; opstillet til minde om Grundlovens vedtagelse i 1849.
• St.St. Blichers Monument; opstillet til minde om St.St. Blichers folkemøder 1839-44.
• A. F. Tschernings Monument; opstillet til minde om politikeren Anton Frederik Tscherning der
bl.a. var aktiv omkring Grundlovens tilblivelse i 1849.
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L.Buddes Monument; opstillet til minde om skolehjemmet Himmelbjerggårdens første og mangeårige forstander.
Vilhelm Becks Monument; opstillet til minde om præsten og prædikanten der ledede Indre Mission
i 40 år.

De tre sidste kulturmiljø-objekter er;
• Kvindernes Grundlovseg; plantet i 1915 til minde om indførelsen af kvindernes valgret i 1915.
• Frederik den VII’s Tårn fra 1875; opstillet til minde om Frederik den VII som gav danskerne
Grundloven i 1849. Tårnet er 25 m højt, tegnet af arkitekt L.P.Fenger og bærer indskriften: " Til
minde om kongen - Frederik den 7. - det danske folks ven - Grundlovens giver".
• Ca. 40 meter sydøst for Tårnet står endvidere et geografisk fixpunkt fra 1874.
Himmelbjergets historiske betydning som politisk forsamlingsted i Danmark er velkendt. Traditionen
opretholdes ved de årlige Grundlovsdags-taler.
Himmelbjerget (147,5 m.o.h.) blev indtil 1847 betragtet som Danmarks højeste punkt, men generalstabsmålinger viste da, at Ejer Bavnehøj var højere (170,95 m.o.h.). Det var dog også forkert, og i 1941
overtog Yding Skovhøj officielt titlen som Danmarks højeste punkt med 172,66 m.o.h.
7.39.8 Friluftsliv.
De besøgende på Himmelbjerget er en broget skare af lokale spadserende, skole- og foreningsudflugter,
inden- og udenlandske turister, folkedansere, deltagere i bil- og motorcykeltræf, deltagere i politiske
møder og meget andet. Besøgsantallet er skønnet, idet det eneste sikre antal er turisterne fra udflugtsbådene, men antallet er i størrelsesordenen 500.000 besøgende årligt.
Det er naturligvis den flotte udsigt der drager, men nok også nostalgi. Himmelbjerget er kulturhistorie
og folkelighed.
7.39.9 Køb, salg o.a.
En arbejdsgruppe med deltagelse af Skov- og Naturstyrelsen, Ry kommune, Århus Amt og Danmarks
Naturfredningsforening har for nyligt udarbejdet en analyserapport for Himmelbjerg-området.
Arbejdsgruppen har bl.a. peget på følgende ønsker til områdets fremtidige drift.:
• Bevarelse af åbne arealer og udsigter samt etablering af nye
• Konvertering af nåleskov til løvskov
• Nåleskovsbevoksede søbredsarealer ændres til løvskov eller blandskov
• Et udvidet stinet
• Bedre parkeringsforhold.
Skov- og Naturstyrelsen varetager formandskabet i det videre arbejde med realiseringen af ønskerne i et
nyt arbejdsudvalg. I forbindelse med dette arbejde er det muligt, at Skov- og Naturstyrelsen vil erhverve
nye arealer i området omkring Himmelbjerget.
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7.40 Høgdal og Østre Stenhule (skovnr. 305 og 306)

7.40.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Høgdal og Østre Stenhule er beliggende syd og øst for Sønderskoven ca. 8 km sydøst fra Silkeborg
centrum i fugleflugt. Østre Stenhule er sammenhængende med Sønderskoven. Skovenes beliggenhed
fremgår af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Østre Stenhule
17,2
8,4
22,4
0,0
0,3
2,4
2,1
7,1
6,0
2,2
68,1

Bøg
Løvtræ ÷bøg
Rødgran og sitkagran
Douglas, lærk og alm. ædelgran
Nobilis og nordmannsgran
Andet nåletræ (grandis)
Mose, eng, overdrev og hede
Slette
Ager
Andet (veje, huse, krat, PUB etc)
I alt (ha)

Høgdal
15,1
1,8
8,8
4,6
0,8
0,4
13,2
6,9
1,7
1,1
54,4

Det skal bemærkes at 3,7 ha slette (litra 753a) i Østre Stenhule ikke er egentlig vedvarende græs men et
tidligere rødgran- areal med spredte birk og skovfyr, som er blevet ryddet for rødgran for nyligt, så der
nu kun står skovfyrrene og birkene tilbage. Arealet er udlagt til urørt skov fra år 2000 og vil sandsynligvis ret hurtigt udvikle sig til en birke/skovfyr-skov.
Skovenes anvendelse og udstrækning fremgår også af skovkortet i kortbilag 7.40.1.
7.40.2 Driftsformål.
Østre Stenhule og Høgdal er tidligere bondeskove (jf. det kommende afsnit om fortidsminder og kulturhistorie i øvrigt). Især de nåletræsdominerede dele af skovene er således tilplantet og hugget efter ”det
for-hånden-værende søms princip”. Disse dele af skovene virker mere uhomogene end statsskove ellers
gør både m.h.t. træartsblandinger og aldre. For blot få år siden ville distriktet have arbejdet konsekvent
for at homogenisere ”rodet”. Nu kan de ”rodede” dele af skovene i et vist omfang betragtes som et eksempel på, hvorledes nåleskov kan drives naturnært jf. afsnit 6.2 bl.a. fordi der i skovene mange steder
findes selvsåede nåletræsforyngelser. Det gælder især Høgdal.
For Høgdals vedkommende er forskrifterne for skovdriften i den kommende planperiode, at skoven i
videst mulige omfang skal forynges ved selvforyngelser evt. suppleret med indplantning. Det er en lille
skov , udsat for vind- og klimapåvirkninger, og den ønskes gjort mere robust ved en forøgelse af andelen af løvtræer og ”robuste” nåletræarter.
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Østre Stenhule kan i højere grad end Høgdal betragtes som en ”konventionel” skov, der dyrkes i forlængelse af Sønderskoven. Østre Stenhule er dog også en lille skov, der ligger udsat for vind- og klimapåvirkninger, og den ønskes således også gjort mere robust ved en forøgelse af andelen af løvtræer
og ”robuste” nåletræarter. Både i Høgdal og Østre Stenhule kan der dyrkes nåletræ af den bedste kvalitet, hvilket gøres i videst mulige omfang under hensyn til sikring af skovenes stormfasthed og stabilitet
iøvrigt. De stejleste arealer vil med tiden overgå til løvskov. De arealer som er udpet til særlige naturskovstyper drives Naturskovsstrategiens foreskrifter.
Silkeborg Statsskovdistrikt er udpeget til et af Statsskovbrugets pyntegrøntdistrikter jf. afsnit 6.4. Derfor vil arealet med især nobilis skulle stige i planperioden, herunder også i Østre Stenhule som har arealer, der er glimrende til dyrkning af nobilisklippegrønt.
For ejendommen Høgdal ligger der en behandlingsforeskrift fra 1980 i forbindelse med skovenes erhvervelse. Den forskriver en drift af afd. 736 - 740 i overensstemmelse med tidligere tiders brugsform
(skovlouringsbruget). Denne indebærer ekstensiv kreaturgræsning i afd. 737 og 739 samt en mindre del
ager (korn i skifte) i afd. 737. I afd. 736 og 738 (skræntskovene) samt i afd. 740 foretages en sortimentshugst svarende til behovet for den daværende hjemmeindustri. Driften skal således understøtte
aktiviteterne på gården Høgdal, der drives som et historisk værksted der viser "livet på landet i gamle
dage".
Ved Østre Stenhule findes også 6,0 ha agerjord. Denne drift fastholdes af landskabelige årsager. De 6,0
ha ager udgør sammen med privatejede markarealer vest for Østre Stenhule en enklave af agerjord, der
ellers er fuldstændig omgivet af skov.
7.40.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Skovene er hverken omfattet af fredninger eller nogen internationale naturbeskyttelsesområdeudpegninger.
7.40.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Høgdal og Østre Stenhule er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og ”Jordbrugsområde – Skov”. Afd 745 og 750 er dog beliggende i område hvor ”Skovrejsning er uønsket”.
Høgdal er udpeget som ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” i regionplanen p.g.a. det intakte skovhusmandssted.
7.40.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Høgdal og Østre Stenhule ligger i et morænelandskab grænsende mod nord op til en mindre tunneldal
der løber mellem Sønderskoven og Østre Stenhule, og hvori Svejbækken løber. Høgdals grænse i nord
er skrænten ned mod Ulveslugten, hvis bund fortsætter mod tunneldalen omkring Svejbækken. Igennem
Østre Stenhule forløber en markant erosionsdal der bl.a. inkluderer Binding Sig. I bunden af dalen løber
et mindre vandløb, der har sit udspring sydøst for Binding Sig.
Jordbunden er primært isoverlejret sandjord, men flere steder er der en del moræne-ler bl.a. i den nordvestligste del af Høgdal samt i den sydvestligste del af Østre Stenhule. I lavninger findes ferskvandstørv.
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Den sandsynlige forklaring på landskabets og jordbundens dannelse er svarende til det skrevne om
Sønderskoven.
7.40.6 Foryngelser i den kommende planperiode.
De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 39-43 i bilag 7.1., som er den
planlagte foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Desuden kan foryngelsesarealerne
ses af foryngelseskortet i kortbilag 7.40.2.
Der er planlagt foryngelse af 31,3 ha. Disse arealers nuværende anvendelse og deres kommende, fremgår af nedenstående tabel.
Bøg
Eg, birk og andet løvtræ
Rødgran og sitkagran
Alm. ædelgran
Nobilis og nordmannsgran
Grandis
Slette (litra 757a)
I alt (ha)

Nuværende anvendelse
8,9
0,0
14,1
3,9
0,4
0,3
3,7
31,3

Anvendelse i år 2015
14,1
6,5
5,4
2,9
2,4
0,0
0,0
31,3

Ovenstående viser planlagte arealbevægelser på hovedtræartsniveau. Som det fremgår af bilag 7.1. og
driftsformålet (og afsnit 6.2.) så vil der dog blive benyttet selvforyngelse og indblandingstræarter i vidt
omfang. Endvidere planlægges der også efterladt overstandere, hvor dette er muligt, d.v.s. hvor der findes alm. ædelgran, douglas, bøg, eg, lærk og andre stormfaste træarter. Dette betyder, at ovennævnte
talangivelser ikke skal betragtes som absolutte tal. Eksempelvis vil de arealer som forynges med ”birk
og andet løvtræ” ved selvforyngelse ofte få et betydeligt indslag af flere forskellige træarter.
Endvidere skal der tages forbehold for, at en del af foryngelserne skal ske med afviklingstider der
strækker sig længere end den kommende planperiode. D.v.s. at selvom foryngelserne påbegyndes i denne planperiode vil en stor del af vedmassen stadig stå på arealet i 2015.
Af ovenstående skema fremgår, at arealet med rødgran og sitkagran falder drastisk i perioden. Til gengæld stiger arealet med især bøg, ”birk og andet løvtræ” og ædelgran.
Særlige bemærkninger til foryngelsesplanen:
• Samtlige arealer med bøg (8,9 ha) der forynges i perioden, selvforynges.
• Arealet med nobilis og nordmannsgran stiger i perioden fra 1,1 til 3,1 ha. 3,1 ha svarer til ca. 4 % af
det skovbevoksede areal i Østre Stenhule og Høgdal.
• Arealet med rødgran der ny-etableres ( 5,4 ha) er alle selvforyngelser, hvor der må forventes at
komme opvækst af en lang række andre træarter bl.a. bøg og alm. ædelgran, fordi den nuværende
indblanding af disse træarter bevares som overstandere. Endvidere påtænkes også indplantet enkelte douglas. Der er ikke særlig meget douglas i de to skove.
• Slette-arealet der afvikles (litra 753a), er ikke et egentlig vedvarende græsareal men en tidligere
rødgranbevoksning med spredt birk og skovfyr, som er blevet ryddet for rødgran for nyligt, så der
nu kun står skovfyrrene og birkene tilbage. Arealet er udlagt til urørt skov fra år 2000 og vil sandsynligvis ret hurtigt udvikle sig til en birkeskov.
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7.40.7 Naturregistreringen.
I Høgdal og Østre Stenhule er registreret 17,5 ha med beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelsesloven. Herudover er 26,7 ha udpeget til særlige naturskovstyper i medfør af Naturskovsstrategien. Hvis
der tages forbehold for at 1,0 ha er både §3-beskyttet og udpeget til særlig naturskovstype giver det et
samlet areal med særligt beskyttet natur på 25,7 ha svarende til ca. 21 % af skovenes areal.
§3-beskyttede naturarealer og arealer udpeget til særlige naturskovstyper er vist på kortbilag 7.40.3.
Af særlige naturplejetiltag der planlægges i den kommende planperiode er:
• Lysning og åbning af landskabet omkring Svejbækken i Østre Stenhule (delvis i Sønderskoven).
• Fugtiggørelse af litra 753b, ved hævelse af vandstanden i vandløbet/grøften og evt. slyngning.
• På eng-arealerne i Høgdal og egnede steder i skoven (f.eks. i litra 742f) vil nye småsøer blive etableret og eksisterende evt. gjort større ved lukning af grøfter.
Til ovenstående skal lægges de store områder udpeget til særlige naturskovstyper som ved passende
drift eller mangel på drift i løbet af planperioden – forhåbentlig – vil blive af større naturmæssig interesse end i dag.
Nedenfor omtales kort de naturmæssigt mest interessante arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse incl. bl.a. floralister og beskrivelse af de øvrige naturarealer i de
to skove kan ses i bilag 7.5. som er naturregistreringsbilaget for skovpart 3.
Af særligt sjældne arter i Høgdal og Østre Stenhule, som ikke nævnes nedenfor, skal her nævnes, at der
ved gården Høgdal findes tre sjældne billearter. Høgdal-ejendommen drives jo som en besøgsgård med
en drift som omkring år 1900, d.v.s. incl. en gammeldags mødding. Herfra kendes tre meget sjældne
billearter (Monotoma spinicollis, Monotoma gotzi og Philonthus spinnipes), hvoraf Philontus har sit
eneste kendte findested i Danmark og Monotoma gotzi sit eneste kendte findested i Norden. Det er vigtigt for arternes overlevelse, at møddingen aldrig tømmes helt.
Foto af Høgdal med
ovennævnte mødding.
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Overdrev, græsningsskov m.m. ved Høgdal (afd. 737, 738 og 739).
Græssede naturarealer omkring gården Høgdal. Slettearealet i 737g har været ager i nyere tid, men den
magre jordbund og nærheden til overdrevsvegetation gør, at det botanisk set er under udvikling mod
overdrev. De egentlige overdrevspartier (737d og 739a) har sandsynligvis også engang været under
plov, men engmyretuer, enkelte jordfaste sten og vegetationen indikerer, at det er meget længe siden.
Det lille hedestykke er nordvendt og lyngdomineret med lidt opvækst af eg, røn og rødgran samt hindbær. Hedestykket græsses ikke, men holdes ryddet for opvækst.
Der er bl.a. Hedelyng, Vellugtende Gulaks, Kamgræs, Blåbær og Knold-Ranunkel.
Driften i den kommende periode skal sikre at overdrev og hede bevares, og at de ikke-§3-beskyttede
arealer udvikles i en naturmæssigt god retning incl. græsningsskovarealerne.
Mose- og engarealer ved Stenhulevej (afd. 744 og 745).
Kreaturgræsset kultureng med fugtige lavninger med mosevegetation, som tidvis er vanddækkede. Lavningerne har formentlig aldrig været omlagt, men er påvirkede af gødskning. I skovranden en holm af
bævreasp og en bøgeholm i nordenden. De §3-beskyttede arealer skal søges udvidet med slettearealerne
(litraerne 744ae og 745b) som eng- og mosearealerne drives sammen med. Slette-arealerne vil i så fald
primært blive til overdrev, da de er højereliggende. Vandstanden i lavningerne skal forsøges hævet ved
lukning af grøfter og afløb iøvrigt.
Moser langs Svejbækken (afd. 750, 751 og 752 samt arealer på Sønderskov-siden).
750c er mest birkemose, som er tæt i randen med gran og pil og med et åbent parti i midt og mod vejen.
Det åbne parti er meget varieret med tørvegrave, mosaik af forskellige mosetyper og engpræg nærmest
vejen. 751b og 752e er hhv. ret åben og lukket pilemose langs bækken, sidstnævnte med birk og gran,
men endnu grøn i bunden. 752f er et fint, helt åbent og vældpræget kær med vegetation af bl.a. dyndpadderok, duskfredløs, butbladet skræppe, skovkogleaks og kærtidsel. Kæret er omkranset af pil med
rødgran tæt på i sydkanten.
Arealerne langs Svejbækken er en mosaik af åbne og træbevoksede småmoser, gammel løvskov og
granplantninger. Der ønskes gennemført en helhedsplan for området, som i takt med afdrift af nåletræsbevoksningerne på sigt genskaber naturarealerne på begge sider af bækløbet. Der kan herved genopstå
et sammenhængende område med såvel naturligt lysåbne vældkær, moser som holdes delvis åbne ved
rydning/stævning, skovmoser i fri udvikling, græsset eng og løvskov.
Arealer i afd. 753.
Består af litra a og b. Litra a er, som nævnt tidligere, en tidligere rødgranbevoksning der nu er udlagt til
urørt skov efter afdrift af rødgranerne. På arealet står nu spredte skovfyr og birk der var indblandet i
rødgranerne. Litra b ligger nedenfor litra a i bunden af en markant erosionsdal, som er delvis ryddet for
selvsået bevoksning af birk, rødgran og skovfyr i perioden fra 1990 til 1999. Arealerne blev sandsynligvis tidligere benyttet som overdrev (753a) og eng (753b).
I den kommende planperiode ønskes 753b genoprettet som mose ved restaurering af vandløbet. Vandløbsbunden ønskes hævet og evt. slynget. Der tilstræbes en åben birke-/fyrremose, selvsået rødgran
fjernes. Terrænet har et jævnt fald på ca. 10 meter gennem 753b og restaureringen kan f.eks. gennemføres ved udlægning af gydegrus med passende mellemrum ligesom i Illerup Ådal. Distriktet tager kontakt til Århus Amt om projektet.
Vandløbet der løber igenem 753b starter ved en kilde i skoven syd for Binding Sig, men synker i jorden
og genfindes først i form af den lige grøft, der begynder i afd. 754e og fortsætter gennem 753b. Vandløbet tørrer undertiden ud, og vandløbsbunden er blød og sandet uden vegetation. Vandløbet er §3beskyttet.
Binding Sig (litra 754b).
Langstrakt mose i smal dalbund som sandsynligvis er en længe opgivet høeng, der endnu ligger overvejende lysåben fordi den våde, vældprægede bund sinker indvandringen af træer og buske. Overalt dog
spredt pil, tørst, unge birk og bævreasp, som nylig er blevet ryddet. Går øverst (i sydenden) over i en
smal, skygget kløft i bøgeskoven, som rummer en lille, naturlig bæk, der efterhånden synker ud i dal
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bunden. Nederst er der en jævn overgang til mosen i 754e. Der er rester af engflora med bl.a. Majgøgeurt. Endvidere er der muligvis rester af et engvandingsanlæg.
Binding Sig bevares som lysåbent kær ved jævnlig nedskæring af træopvækst efter behov.
7.40.8 Naturskov.
I forbindelse med Naturskovsstrategien i 1994 blev der udlagt 26,7 ha til særlige naturskovtyper i skovene. Arealerne der er udlagt til særlige naturskovstyper i Høgdal og Østre Stenhule fremgår af kortbilag 7.40.3. De fordeler sig til de forskellige naturskovstyper således:
Træarter
Ha
Ha ialt
Urørt skov senest år 2000
Bøg
10,6
17,2
Birk
0,8
Rødgran
0,7
Slette (litra 753a)
3,7
Krat
0,4
Urørt skov efter år 2000
Rødgran og sitkagran
2,8
2,8
(oftest senest år 2040)
Plukhugst efter år 2000
Rødgran og sitkagran
2,5
2,5
(oftest senest år 2040)
Græsningsskov
Bøg
3,0
4,2
Ær
0,7
Slette og eng
0,5
I alt
26,7
26,7 ha svarer til ca. 22 % af Høgdal og Østre Stenhules areal. Disse arealer drives i overensstemmelse
med de overordnede driftsprincipper som er forklaret i bilag 6.1. side 13-15. Herudover er der dog i
forbindelse med udpegningen af disse arealer i 1994-95 blevet fastsat nogle mere konkrete retningslinier. Bl.a. følgende:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Løvskov, som skal overgå til urørt skov, drives med plukhugst indtil det tidspunkt, hvor de skal være urørt.
Granbevoksninger som skal overgå til urørt skov, konverteres så vidt muligt til løv-/blandskov uden
brug af renafdrift, hvis de støder op til registreret gammel naturskov. I øvrigt foretages renafdrift,
og det er den derpå kommende naturlige opvækst der videreføres som urørt naturskov.
Grankulturer som skal overgå til urørt skov, konverteres til løvskov ved (så vidt muligt) at hugge
graner væk til fordel for naturlig opvækst af løvtræer – d.v.s. ved omvendt skrubhugst.
I de områder der er udlagt til plukhugst må nåletræer, f.eks. douglasgran indplantes som efterbedring i begrænset omfang
Granbevoksninger, der er udlagt til plukhugst år 2040, må afdrives og arealet må (evt. under hegn)
tilplantes eller tilgro med træarter, som egner sig til plukhugstdrift. Ved plantning undgås rækker og
systematiske blandinger. Der bruges ca. 1-2000 planter af lokal eg og skovfyr til at etablere en pionerskov, hvori birk, bøg m.v. kan indfinde sig ved selvsåning. Vintereg prioriteres meget højt.
I plukhugstområderne begrænses kørsel med tungt maskinel mest muligt, for at forhindre ødelæggelse af jordbund.
Vådbundsarealer i områder udlagt til plukhugst kan genoprettes til åbne træfrie moser.
Der kan frihugges udsigtskiler langs søer og ved markante udsigtspunkter uanset arealet er udpeget
til særlig naturskovstype.
I urørt skov kan opvækst af gran ryddes som plejeforanstaltning.
Skovfyr sidestilles med løvtræer.
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Mange af arealerne udpeget til særlige naturskovstyper i Østre Stenhule og Høgdal vil givetvis blive af
væsentlig biologisk værdi og muligvis også en vis landskabelig og rekreativ værdi. Skovgæsterne skal
dog nok vænne sig til det mere ”rodede” skovbillede. Distriktet informerer bl.a. derfor meget om udpegningen. I forbindelse med naturskovstrategiens indførelse opførtes der 4 pavilloner fordelt på skovdistriktet. Her informeres både generelt om de biologiske hensyn og lokalt om de konkrete arealer.
I Østre Stenhule er ligesom flere andre steder i Silkeborg-skovene blevet udpeget arealer til særlige naturskovstyper, hvor der i dag står nåletræsbevoksninger med et stort selvforyngelsespotentiale f.eks. litra 752g. Litra 752g er udlagt til plukhugst, d.v.s. at der her hurtigst muligt skal skabes en bevoksning af
primært løvtræ. Jf. afsnit 6.3. bør det i forbindelse med den kommende revision af Naturskovsstrategien
overvejes at ændre på udpegningen af bl.a. disse arealer, og evt. ”bytte” med andre arealer der allerede
er bevokset med løvtræer, eller i øvrigt er bedre egnede til naturskovsdrift.
I forbindelse med revisionen af Naturskovsstrategien bør det også overvejes at inddrage litra 746c
(BØG 1875) i arealerne med urørt skov, evt. i stedet for litra 752g. Litra 746c har troldeskovs-præg og
er i øvrigt også sat til 0-hugst i den kommende planperiode. Ligeledes kan det overvejes at inddrage litra 753b til urørt skov eller plukhugst, da arealet som tidligere nævnt fremover vil blive drevet med
henblik på sikring af naturværdierne.

Foto af ”Troldeskoven” i 746c. Høgdal. Se teksten ovenfor.
Litra 756e (RGR 1957) er udlagt til urørt skov fra 2000. Arealet skulle således havde været afdrevet og
overladt til fri succession senest i år 2000. Skov- og Naturstyrelsen ønsker dog at ændre afdriftstidspunktet til starten af næste planperiode. Rødgranerne har knap nået en fornuftig hugststørrelse og det vil
derfor være rimeligt at vente en snes år på, at de får vokset sig så store, at tiltaget også bliver økono
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misk forsvarligt. Problematikken er tilsvarende Ryttermosen i Sønderskoven. Se evt. afsnittet om Sønderskoven.
Området Stenhules Birke (litra 754a) er i øvrigt et godt eksempel på den gamle midtjyske løvskovsblanding: bøg, vintereg, vortebirk og bævreasp. På meget langt sigt forventes denne bevoksningstype at
brede sig til litraerne 754c og 753a.
7.40.9 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.
Bortset fra jord- og stendiger er alle kendte fredede fortidsminder angivet i bilag 7.3.
Der er så vidt vides ingen gravhøje i Høgdal og Østre Stenhule, men i Høgdal er der rester af en gammel brønd i nærheden af den nuværende gård Høgdal, og i Østre Stenhule er der spor efter et gammelt
glasbrug fra 1600-tallet i afd. 750 samt en gammel ”maltkølle” i afd. 757. En maltkølle er et rum, hvor
man opbevarede byg til maltning, d.v.s. ølbrygning.
Endvidere er der som stednavnet viser en gammel danseplads i afd. 746c. Ifølge lokale kilder blev pladsen benyttet hver sommer fra mands minde og til op i 1930'erne. Stednavnet "Gl. savværk" i afd. 744e
hentyder til brødrene Jensens petroleumsmotordrevne savværk, hvor de skar eget træ til salg. Fundamentet kan stadig ses.
Alle fredede fortidsminder er vist med signatur, ”RUI” eller som benævnt genstand på kortene.
Historien om Høgdal og Østre Stenhule er i øvrigt som følger:
Den lille gård Høgdal blev udflyttet fra Salten By i 1788, hvorefter den siden gik i arv fra far til søn. De
seneste ejere i familien var brødrene Jens og Peder Jensen. De tilkøbte i 1920'erne Østre Stenhule og
påbegyndte en tilplantning af de næsten træløse arealer. I 1930'erne tilkøbte de naboskoven til Høgdal,
Salten Overgård Skov (= den sydlige del af det der nu kaldes Høgdal), på en auktion. Den oprindelige,
lille træskomagergård var dermed på over 120 ha. Da den sidste af brødrene døde barnløs i 1976, erhvervede staten det samlede areal.
Høgdal og dets nærmeste omgivelser drives nu som historisk værksted af Silkeborg Museum, Silkeborg
Kommune, Them Kommune og Århus Amt i fællesskab.
Af øvrige kulturhistoriske spor er der:
• Tomten efter gården Østre Stenhule, gl. brønd - nedrevet omkring 1900 (afd. 750).
• Tomten efter Tangelundhus, nedrevet omkring 1920 (afd. 752).
• En dæmning over Binding Sig (litra 754b) bygget i starten af 1980’erne for at give adgang for
traktorer o.lign. til skovningsoperationer i Stenhules Birke.
7.40.10 Friluftsliv.
Det historiske værksted i Høgdal er tidligere nævnt. Det historiske værksted har ca. 4000 besøgende/år i
anmeldte grupper. Herudover kommer der rigtigt mange almindelige skovgæster.
I Høgdal og Østre Stenhule er der herudover 2 p-pladser og 2 informationstavler. Der er desuden ca. 3,5
km skovveje (grusveje), ca. 1 km trampestier og 0,7 km afmærket gangsti.
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Høgdal er udlagt som B-skov, hvilket indebærer, at organiserede øvelser såsom løb, stævner o. lign. ikke tillades. B-skove er udpeget for at skabe bedst mulig trivsel for plante- og dyrelivet samt ”den stille
skovgæst”. Se afsnit 6.10.5.
Østre Stenhule er ofte præget af naboskabet til FDF's Sletten og Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole. Begge institutioners gæster og elever bruger skoven til ture, løb, cykling og ridning.
7.40.11 Frøavlsbevoksninger o.lign.
Der er følgende forstlige forsøgs- og frøavlsbevoksninger i Høgdal og Østre Stenhule.
Litra
741b

Træart
DGR (1988)

Formål
Planteavlsstationen. Proveniensforsøg.

7.40.12 Bygninger
Der er følgende bygninger i Høgdal og Østre Stenhule.
Litra
737a

Navn
Høgdal

Formål
Historisk værksted

Bemærkninger
Udlejet. Opført 1889/1929
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7.41 Alling Vest - og Knudsø arealer (skovnr. 307, 308, 309, 310, 311, 320 og
321).
7.41.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
I alt 7 mindre arealer beliggende ca. 14 km østsydøst for Silkeborg centrum og lige nord for Ry. Arealernes beliggenhed fremgår også af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Eg
Birk og el
Søer og vandløb (Gudenåen, Birksø og Knudsø)
Mose og hede
Slette
PUB og park
Andet (veje, krat og AAN)
I alt (ha)

Arealer ved Alling
Vest og Knudsø
2,0
4,1
26,1
1,9
3,4
3,6
0,6
41,7

Arealernes anvendelse og udstrækning fremgår også af skovkortet i kortbilag 7.41.1.
Om arealerne skal også nævnes følgende:
• Alling Vest er en topprioriteret lejrplads for kanofarere og øvrige sejlende på søsystemet med anløbsbro og grillplads. Der er desuden toiletter, vandpumpe og bålpladser.
• Bryggebjerg og Maskenkol er udsigtspunkter, hvorfra der er udsigter over henholdsvis Julsø og
Knudsø.
• Birkhede er udover et almindeligt opholdsareal med P-plads ved Birksø, også et opholdsareal for
færdsel ad den amtslige rute gennem Alling-fredningen.
• Knudsø-arealet ved Tørring er ligeledes et opholdsareal med P-plads, men der er også et mindre udsigtspunkt, og stierne på dette areal er forbundet med et stisystem der går langs det meste af Knudsø. Ruten er afmærket med amtets vandresymbol. De lokale beboere anvender endvidere arealet
som fællesareal og badested.
• Knudhule Strand er et meget anvendt publikumsareal meget tæt på Ry. Der er sandstrand, pontonbroer til badning, kiosk, toiletbygning, to P-pladser, sejlklub og surfmulighed. Den daglige drift
forestås af Ry kommune, medens udlejning, tilladelser og arealpleje forestås af skovdistriktet.
7.41.2 Driftsformål
Arealerne blev erhvervet af det daværende Fredningsplanudvalg i forbindelse med fredningerne i området. Se senere. Arealerne blev overtaget af Silkeborg Statsskovdistrikt fra Fredningsplanudvalget i 1976
og 1979. Arealerne blev erhvervet for at sikre offentlighedens adgang til at opleve de fredede områder som i øvrigt helt overvejende er privatejet. Dette er også hovedformålet med driften i den kommende
planperiode, ligesom det er et formål, at arealernes nuværende friluftsmæssige kvalitet fastholdes.
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Den fremtidige drift skal tilrettelægges så publikums forventninger i videst muligt omfang opfyldes,
dog under hensyntagen til arealernes ”bæreevne”. Antallet af parkeringspladser, toiletter og andre anlæg
for friluftslivet afpasses hertil.
Udsigtspunkter skal i videst muligt omfang holdes, så udsigterne bevares. I visse tilfælde betyder det, at
der skal forsøges indgået aftale med naboerne om rydning også af dele af deres arealer. F.eks. ved
Bryggebjerg, hvor man p.t. ikke kan se Julsø, fordi træerne langs søen er blevet for høje.
I øvrigt skal slette- og hede-arealer plejes, så de vedbliver med at være åbne arealer og ikke vokser til i
f.eks. gyvel. Skov- og kratbevoksede arealer tyndes og ryddes i det omfang det kan bidrage til at øge
naturværdierne og den friluftsmæssige værdi.
For Knudhule Strand er udarbejdet en egentlig driftsaftale mellem Ry kommune og skovdistriktet.
7.41.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Alle arealerne undtagen Knudhule Strand er beliggende i fredede områder.
Bryggebjerg, Alling Vest og Birkhede er alle omfattet af Alling Vest-fredningen af 26/3 1969. Maskenkol og Knudsø-arealet er omfattet af Knudsø-fredningen af 30/12 1980.
Formålet med disse fredninger er i alle tilfælde sikring af de landskabelige værdier og offentlighedens
adgang.
Forskrifterne i denne plan er ikke i konflikt med de rammer for arealdriften, som er angivet i fredningsbestemmelserne.
7.41.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Arealerne er alle beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse”. De fleste af arealerne er
endvidere udpeget som ”Naturområde”.
Arealerne er beliggende i et område af ”Særlig geologiske interesse”.
7.41.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Arealerne er beliggende i flere forskellige landskabstyper:
• Alling Vest og Birkhede ligger på terrassekanter i Gudenådalen.
• Maskenkol og Bryggebjerg ligger på falske bakker på kanten til Gudenådalen.
• Knudsø arealet ligger i en lille erosionsdal på tunneldalsskrænten ned til Knudsø.
• Knudhule Strand ligger i bunden af tunneldalsystemet, hvor Knudsø ligger. Knudhule Strand består
af ferskvandssand, der et stykke inde i landet skifter til flyvesand og smeltevandssand.
Maskenkol og Knudsø-arealet ligger i det Nationale geologiske interesseområde 65 ”Det Midtjyske
Søhøjland” med nummer 65i. Se afsnit 4.2.4 og kortbilag 4.3. Området er udpeget p.g.a. forekomsten af
en israndslinie fra Nordøstisens afsmeltning fra Hovedopholdslinien. Yderligere beskrivelse kan findes
i ”Geologisk Set, Det Mellemste Jylland”. Udgivet af Geografforlaget og Skov- og Naturstyrelsen,
1994.
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7.41.6 Naturregistreringen.
På arealerne er registreret 32,2 ha med beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelsesloven svarende til
ca. 77 % af arealerne. Heraf udgør vandløb og søer (Gudenåen, Birksø og Knudsø) dog 26,1 ha. Det øvrige §3-beskyttede areal er primært skov- og kratbevoksede moser langs søerne og vandløbet. Der er
dog også to mindre hedearealer.
De §3-beskyttede naturarealer er vist på kortbilag 7.41.2.
Af særlige naturplejetiltag der planlægges i den kommende planperiode er:
• Fjernelse af popler og opstamning af graner ved Birkhede, så der kommer mere lys til det lille hedeareal.
• Igangsættelse af foryngelse af ellemosen i litra 621c ved Alling Vest ved stævning af ca. 0,5 ha ad
gangen med flere års mellemrum.
7.41.7 Naturskov.
Der er ikke udpeget nogle arealer til særlige naturskovstyper i medfør af Naturskovsstrategien, men
egebevoksningen ved Knudhule Strand er registreret som egekrat. I forbindelse med den kommende revision af Naturskovsstrategien kan det overvejes at udlægge dette areal til plukhugstdrift. I samme forbindelse kunne det overvejes at udlægge de skovbevoksede mosearealer til stævningsskov, da de alligevel bliver drevet som stævningsskov jf. ovenstående.
7.41.8 Friluftsliv.
På arealerne er der til rekreative formål opført:
• En toiletbygning og kiosk (Knudhule Strand)
• 3 toiletter og en vandpumpe (Alling Vest)
Hertil kommer 4 p-pladser, 2 informationstavler og 2 borde/bænke sæt.
Gennem Birkhede forløber Århus Amts vandrerute fra P-pladsen på Birkhede over Alling By til Bryggebjerg.
På Alling Vest kanolejrplads indførtes brugerbetaling fra 1999. Det medfører udover daglig opsyn og
renholdelse af pladsen en konkret viden om brugsintensiteten. Pladsen besøges i perioden maj-oktober
af ca. 2.600 overnattende kanoturister. På pladsen er der toiletter, drikkevand og bålsteder med brændsel. Overnatningsgebyret er 25 kr. pr. person.
På Knudhule Strand er det kommunens ambition at holde en høj standard på badevand, badestrand og
faciliteter. Det er lykkedes gennem flere år at opnå Friluftsrådets "blå flag" status på stedet. Skovdistriktet er enig i at holde høj standard på dette synlige og stærkt besøgte areal.
7.41.9 Bygninger.
Litra
627b

Navn
Knudhule Strandpavillon

Formål
Toilet- og kioskbygning
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7.42 Kallehave (skovnr. 312)
7.42.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Kallehave er beliggende ca. 15 km sydøst for Silkeborg centrum tæt på Gl. Rye. Arealets beliggenhed
fremgår også af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Kallehave
Eg
Rødgran og douglas
Skovfyr
Nobilis og nordmannsgran
Mose, eng og vandløb (Salten Å)
Slette
Andet (veje, hus og ager)
I alt (ha)

1,3
1,9
14,7
5,9
5,1
9,4
0,9
39,2

Arealets anvendelse og udstrækning fremgår også af skovkortet i kortbilag 7.42.1.
7.42.2 Driftsformål
Arealet blev erhvervet af det daværende Fredningsplanudvalg i forbindelse med Mossø-fredningen. Se
senere. Arealet blev overtaget af Silkeborg Statsskovdistrikt fra Fredningsplanudvalget i 1977. Arealet
blev erhvervet for at sikre offentlighedens adgang til at opleve området omkring Mossø - som i øvrigt
primært er privatejet. Dette er også hovedformålet med driften i den kommende planperiode, ligesom
det er et formål, at arealets nuværende friluftsmæssige, landskabelige og naturmæssige kvalitet fastholdes på mindst det nuværende niveau.
Den fremtidige drift skal tilrettelægges så publikums forventninger i videst mulige omfang opfyldes,
dog under hensyntagen til arealets ”bæreevne”, der dog må betragtes som relativ stor. Kallehave er i
Mossø-fredningen netop udlagt som område, der kan indrettes til ”kollektivt friluftsliv”. På fredningstidspunktet i 1977 var det planlagt, at der skulle indrettes en form for ferieby på arealet. Se senere
Skovdriften har ikke særlig høj prioritet i sig selv. Jordbunden er noget af det ringeste der kan findes på
Silkeborg Statsskovdistrikt, og skoven er relativt lille. Skovdriften vil primært tage sigte på etablering
af bevoksninger, der kan drives med naturnær skovdrift, d.v.s. uden renafdrift og i vidt omfang ved brug
af selvforyngelser. Skoven skal endvidere være robust i forhold til især stormfald, men også skovbrand,
og have et betydeligt naturindhold samt landskabelig værdi. På denne jordbund og med den nuværende
træartssammensætning er målsætningen med skovarealerne i Kallehave, at der på længere sigt udvikles
en ege-skovfyrblandingsskov med indblanding af diverse træarter.
De nuværende åbne arealer (SLE på skovkortet) bevares til glæde for friluftslivet. En vis buskopvækst
tillades, men den ryddes med jævne mellemrum, når arealerne er ved at lukke til. Nobilisbevoksningerne bibeholdes som klippegrøntbevoksninger, sålænge klipningen er rentabel. Herefter vil
bevoksningerne sandsynligvis overgå til højskov, som underplantes med bl.a. diverse løvtræer, men
dette sker sandsynligvis først i næste planperiode.
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Driften af Kallehave skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Mossø-fredningen. Som nævnt under afsnit 6.10.7. pågår der i øjeblikket et analysearbejde for etablering af et permanent kanostartsted for større grupper. Det nuværende startsted findes i øjeblikket på den anden side af Salten Å ved Gudenåmuseet på et privat areal, hvor der kun er indgået en midlertidig aftale. I nærheden af eller på Kallehave-arealerne er et af flere mulige alternativer der undersøges.
7.42.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Kallehave er sammen med Odderholm, Dalgård, Mariedal, Mossø Brå, Hulbakken og Øm Kloster omfattet af Mossø-fredningen af 10/5 1977. Arealerne er erhvervet i forbindelse med fredningen.
Mossø-fredningen er primært en landskabsfredningen der sikrer de landskabelige værdier omkring søen, men den indeholder også bestemmelser der bl.a. skal sikre offentlighedens adgang samt evt. videnskabelig brug af området. Kallehave er udlagt som område, der kan indrettes til ”kollektivt friluftsliv”;
f.eks. opførelse af div. klubhuse og campingplads.
Forskrifterne i denne plan er ikke i konflikt med de rammer for arealdriften, som er angivet i fredningsbestemmelserne.
Kallehave er desuden - ligesom Odderholm, Dalgård, Mariendal, Klostemølle, Ny Vissingkloster, Vilholt, Pindals Mose og Mossø Brå - en del af EF-habitatområde 48. Området er udpeget på grundlag af
forekomsten af følgende naturtyper:
• Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller.
• Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks.
• Brunvandede søer og vandhuller
• Vandløb med vandplanter.
• Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
• Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
• Tørre dværgbusksamfund
• Enekrat på heder, overdrev eller skrænter.
• Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
• Tidvis våd eng på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop.
• Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
• Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
• Rigkær
• Bøgeskov på morbund med kristtorn.
• Stilkegeskov og krat på mager sur bund
• Skovbevoksede tørvemoser
• Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
Området er desuden udpeget på baggrund af forekomsten af følgende arter: Lys Skivevandkalv, Bæklampret, Stor Vandsalamander, Damflagermus og Odder.
Bevaringsstatus for disse biotoper og arter må ikke forringes i området.
7.42.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
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Kallehave er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse”. De skovbevoksede dele er beliggende i ”Jordbrugsområde – Skov” men arealerne ved Salten Å er beliggende i område hvor
”Skovrejsning er uønsket”. Arealerne ved Salten Å er udpeget som ”Naturområde” mens resten af
Kallehave er ”Mulige naturområder”.
7.42.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Kallehave ligger i bunden af den store tunneldal, hvori bl.a. også Mossø og Salten Langsø er beliggende. Jordbunden består primært af smeltevandssand aflejret udenfor isranden, da de store gletschere
smeltede tilbage og tunneldalen fungerede som afstrømningskanal for smeltevandet. Enkelte steder er
der også aflejret flyvesand. Jorden er meget næringsfattig i forhold til jordbunden på Silkeborg distrikts
arealer iøvrigt.
7.42.6 Foryngelser i den kommende planperiode.
I den kommende planperiode igangsættes foryngelse af litraerne 709a og 711e. I alt 4,4 ha. Der er tale
om 4,1 ha skovfyr (med 40 % rødgran) der forynges med primært eg, samt 0,3 ha rødgran der forynges
med skovfyr ved selvforyngelse.
Der er tale om langsigtede selvforyngelser med eg og skovfyr, hvor størstedelen af skovfyrindblandingen i de to bevoksninger beholdes. Det er først og fremmest rødgran-indblandingen i de to
bevoksninger der skal afvikles for at give lys til selvforyngelsen på skovbunden jf. bilag 7.1. side 46.
Foryngelsesarealerne vil således kun i begrænset grad få karakter af renafdrifter.
Foryngelsesarealerne kan ses af kortbilag 7.42.2.
7.42.7 Naturregistreringen.
I Kallehave er der registreret 5,1 ha som er §3-beskyttet. Det er mose, eng og vandløbs-arealerne ved
Salten Å i afd. 707 og 712. Arealerne er vist på kortbilag 7.42.3. Se i øvrigt bilag 7.5. for yderligere beskrivelse af de §3-beskyttede arealer incl. bl.a. floralister. Bilag 7.5. er naturregistreringsbilaget for
skovpart 3.
Den nuværende drift af arealerne nær Salten Å fastholdes i den kommende planperiode, d.v.s. fortsat
bevaring af naturlig sumpskov i urørt tilstand (712a og ånære dele af 707f), fortsat græsning i 707c og
græsning/stævning i nordlige del af 707f.
7.42.8 Fortidsminder og kulturmiljø i øvrigt.
Der er ikke registrerede fortidsminder i Kallehave.
7.42.9 Friluftsliv.
Skov- og Naturstyrelsens arealer i Mossø-området er særdeles godt besøgt hele året rundt, idet statsarealerne er jævnt fordelt på attraktive lokaliteter, som både turister og lokale sætter pris på.
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Kallehave har et stort dagligt besøg af hundeluftere, joggere og ridende. Hér er desuden et areal til udlejning til stævner (litra 705a) og en primitiv lejrplads (litra 711a).
Der er 1 p-plads, ca. 2 km trampestier og ca. 1km skovveje.
7.42.10 Bygninger.
Litra
708a

Navn
Engholm

Formål
Privat helårs-beboelse
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7.43 Odderholm, Dalgård, Mariedal og Hulbakken (skovnr. 313, 314, 315 og
322)
7.43.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Disse fire arealer er beliggende ca. 16 km sydøst for Silkeborg centrum mellem Gudensø og Mossø, og
ca. 12 km vest for Skanderborg. Arealernes beliggenhed fremgår også af kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Odderholm, Dalgård,
Mariedal og Hulbakken
16,4
2,7
9,8
8,6
0,4
37,6
4,2
36,2
9,1
2,1
127,1

Eg
El
Rødgran
Skovfyr
Alm. ædelgran
Sø (primært Mossø og Gudensø)
Vandløb (Gudenåen)
Overdrev, mose og eng
Slette
Andet (veje, krat og PUB)
I alt (ha)

Arealernes anvendelse og udstrækning fremgår også af skovkortet i kortbilag 7.42.1.
7.43.2 Driftsformål
Arealerne blev erhvervet af det daværende Fredningsplanudvalg i forbindelse med Mossø-fredningen.
Se senere. Arealerne blev overtaget af Silkeborg Statsskovdistrikt fra Fredningsplanudvalget i 1976 og
1978. Arealerne blev erhvervet for at sikre offentlighedens adgang til at opleve området - som i øvrigt
primært er privatejet. Dette er også hovedformålet med driften i den kommende planperiode, ligesom
det er et formål, at arealernes nuværende friluftsmæssige, landskabelige og naturmæssige kvalitet fastholdes på mindst det nuværende niveau.
Den fremtidige drift skal tilrettelægges, så publikums forventninger i videst mulige omfang opfyldes,
dog under hensyntagen til arealets ”bæreevne”. Antallet af parkeringspladser, kanolandingspladser, stier
og andre anlæg for friluftslivet afpasses hertil.
Skovdriften har ikke særlig høj prioritet i sig selv. Jordbunden er noget af det ringeste der kan findes på
Silkeborg Statsskovdistrikt, og skovene er relativt små. Skovdriften skal primært tage sigte på etableringen af bevoksninger der kan drives med naturnær skovdrift, d.v.s. uden renafdrift og i vidt omfang
ved brug af selvforyngelser. Skovene skal endvidere være robuste i forhold til især stormfald, men også
skovbrand, og have et betydeligt naturindhold samt landskabelig værdi. På denne jordbund og med den
nuværende træartssammensætning er målsætningen med skovarealerne i de fire områder, at der på længere sigt udvikles en ege-skovfyrblandingsskov med indblanding af diverse træarter.
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Driften skal sikre, at naturarealerne ved Gudenåen, Mossø og Gudensø bevares og ikke forringes, samt
at naturindholdet evt. forbedres.
Driften skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Mossø-fredningen.
7.43.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Odderholm, Dalgård, Mariedal og, Hulbakken er ligesom Mossø Brå, Kallehave og Øm Kloster omfattet af Mossø-fredningen af 10/5 1977. Arealerne er erhvervet i forbindelse med fredningen.
Mossø-fredningen er primært en landskabsfredningen der sikrer de landskabelige værdier omkring søen, men den indeholder også bestemmelser der bl.a. sikre offentlighedens færdsel samt evt. videnskabelig brug af området.
Forskrifterne i denne plan er ikke i konflikt med de rammer for arealdriften, som er angivet i fredningsbestemmelserne.
Mariedal er endvidere en del af EF-fuglebeskyttelsesområde 35 ved Mossø. Området er udpeget på
baggrund af yngleforekomster af Rørhøg, samt store forekomster af trækgæsten: Stor Skallesluger.
Odderholm, Dalgård, Mariendal og Hulbakken er desuden - ligesom Kallehave, Klostermølle m.m., Ny
Vissingkloster, Vilholt, Pindals Mose og Mossø Brå - en del af EF-habitatområde 48. Se beskrivelsen af
udpegningsgrundlaget i afsnit 7.42.3 om tilsvarende i Kallehave.
7.43.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Arealerne er alle beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse”. De fleste af de skovbevoksede dele er beliggende i ”Jordbrugsområde – Skov”. Odderholm , overdrevet ved Dalgård og mosearealerne i Mariedal er beliggende i område hvor ”Skovrejsning er uønsket”. Disse arealer er endvidere også udpeget som ”Naturområde”.
Odderholm og Dalgård er endvidere udpeget som ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” p.g.a. forekomsten
af gamle bopladser.
7.43.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Odderholm ligger i bunden af Gudenådalen. Arealet er overvejende dækket af ferskvandstørv. På de lidt
højereliggende arealer findes smeltevandssand. Under tørvejorden findes der også smeltevandssand.
Smeltevandssandet er aflejret udenfor isranden, da de store gletschere smeltede tilbage og Gudenådalen
fungerede som afstrømningskanal for smeltevandet. På de lavestliggende arealer har der i tiden efter
gletchernes afsmeltning udviklede sig tørvelag.
Arealet ved Dalgård ligger på en af de af smeltevandet dannede terrasser, der dominerer Gudenå-dalen.
Jordbunden består overvejende af smeltevandssand. Der findes mindre arealer med flyvesand, og på de
lavereliggende arealer ned mod Gudensø findes ferskvandstørv. Dannelseshistorien er svarende til Odderholms.
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Mariedal ligger i tunneldalen, der huser Mossø. På de højereliggende dele af arealet findes flyvesand og
smeltevandssand. I de lavereliggende dele findes ferskvandstørv. Dannelseshistorien er svarende til Odderholms.
Hulbakken ligger ligeledes i tunneldalen, der huser Mossø. På størstedelen af arealet er der smeltevandssand, men på de lavereliggende arealer ned mod Mossø findes ferskvandstørv. Dannelseshistorien
er ligeledes svarende til Odderholms.
Jordbunden på de fire arealer må betragtes som værende meget næringsfattig i forhold til jordbunden på
Silkeborg distrikts arealer iøvrigt. Ikke desto mindre har de nuværende rødgranbevoksninger på arealerne groet ganske godt med ca. pk = 19, d.v.s. 19 kbm./ha/år. Ganske imponerende. Muligvis kan det dog
være, at rødgranbevoksningerne i virkeligheden er ældre end angivet, idet arealerne er overtaget en del
år efter, de blev tilplantet, og man på det tidspunkt måske ikke har fået at vide, hvornår træerne præcist
var plantet og derfor har gættet.
7.43.6 Foryngelser i den kommende planoperiode.
I den kommende planperiode igangsættes foryngelse af litraerne 720bd, 722a og 728a. I alt 6,4 ha. Der
er tale om 6 ha rødgran der forynges til primært eg, men med indblanding af skovfyr og andet. Hertil
kommer et mindre ædelgran-areal på 0,4 ha der forynges med bøg.
På størstedelen af de 6,4 ha vil der blive efterladt et betydeligt antal overstandere af de i bevoksningerne
allerede indblandede skovfyr, bøge, lærke og østrigske fyr jf. bilag 7.1. side 45-46. Foryngelsesarealerne vil således kun i begrænset grad få karakter af renafdrifter. Mariedal-arealet (litra 728a) er dog allerede lidt stormskadet, og der er her meget få ”robuste” træarter indblandet, så det er muligt, at det bliver
nødvendigt at fjerne stort set hele den nuværende bevoksning for at gennemføre foryngelsen.
Foryngelsesarealerne kan ses af kortbilag 7.42.2.
7.43.7 Naturregistreringen.
I Odderholm, Dalgård, Mariendal og Hulbakken er der registreret 81,4 ha som er §3-beskyttet. Størstedelen af arealet (ca. 40 ha) er dog sø- og vandløbsarealer, der udgøres af Mossø, Gudensø og Gudenåen,
hvis naturkvalitet Silkeborg Statsskovdistrikt har begrænset indflydelse på. De øvrige arealer er 18,9 ha
mose, 3,6 ha eng og 17,1 ha overdrev.
§3-beskyttede naturarealer og arealer udpeget til særlige naturskovstyper er vist på kortbilag 7.42.3.
Af særlige naturplejetiltag der planlægges i den kommende planperiode er:
• Oprensning af vandhul ved Dalgård der måske kan medvirke til bevarelse af den bestand af strandtudse, der i hvert fald tidligere fandtes på arealet.
Nedenfor omtales kort de naturmæssigt mest interessante arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse incl. bl.a. floralister og beskrivelse af de øvrige naturarealer i de
fire områder kan ses i bilag 7.5. som er naturregistreringsbilaget for skovpart 3.
Mose, sø og engarealer ved Odderholm (afd. 714, 716, 717 og 718).
I forbindelse med erhvervelsen i 1977 blev en del af moserne ryddet og græsning etableret. Størstedelen
af området afgræsses nu af ungkreaturer, undtaget er kun området omkring søerne og ellemosen i 718c
og d. Det tidligere dyrkede areal i 715a og b (ikke § 3-område) er desuden udlagt til vedvarende græs
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og udgør en del af den ca. 14 ha store græsningsfold. Der er desuden nedlagt et dambrug, hvor dammene er gravet om til to søer.
Den nuværende græsningsdrift forsættes i næste planperiode.
Overdrevet ved Dalgård (afd. 721 og 722).
Størstedelen af området afgræsses af ungkreaturer i én sammenhængende fold på ca. 19 ha. På overdrevet er der flere steder pløjekanter efter tidligere agre, men det er i alle tilfælde mere end 16 år siden.
Langs Gudenåen findes to mindre moser. Heraf er den vestlige ved åen er frahegnet, idet den er meget
blød ellesump med tørvegrave, mens den østlige ved søen er med i græsningen. Den består af en
bræmme mod åen med el og indenfor et område med porsedomineret fattigkær. Mindre krat findes et
par steder på overdrevet og langs Gudenåen. Flere af disse bærer præg af stævning og er med i græsning.
I mange år, både før og efter staten købte ejendommen, blev området græsset fra Dalgaard. Da den tidligere ejer døde, besluttede man at nedrive ejendommen og udleje græsningen. Ved samme lejlighed
blev dyrene lukket ind i porsesumpen og løvtræsbæltet langs åen.
I syd nær den gamle tomt ligger et lille, frahegnet vandhul. Det er groet til men vil blive oprenset snarest
Områdets naturværdi knytter sig primært til den fine overdrevsflora der bl.a. indeholder Vellugtende
Gullaks, Kamgræs, Hedelyng, Almindelig Mælkeurt og Knold-Ranunkel, samt forekomsten af Strandtudse.
Den nuværende græsningsdrift forsættes i næste planperiode.

Foto af overdrevet ved Dalgård med Gudensøen i baggrunden.
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Mose- og engarealer ved Mariedal (afd. 726, 727, 728 og 730).
727a er fåregræsset, våd eng med meget gul iris. De øvrige stykker er pile-/ellemose med rørsump og
åbne partier med højstaudeeng. Beliggende tæt på Mossø. Området har et rigt fugleliv knyttet til rørsump og enge, hvortil områdets naturværdi især knytter sig.
Den nuværende drift med græsning af eng samt tynding af pil langs søbredden efter behov forsættes i
næste planperiode.
Foto af bredden af Mossø
ved Mariedal med fugletårnet i baggrunden.

7.43.8 Naturskov.
I Odderholm, Dalgård, Mariendal og Hulbakken er der ikke udlagt nogle arealer til særlige naturskovtyper i medfør af Naturskovsstrategien.
7.43.9 Fortidsminder og kulturmiljø i øvrigt.
Der er ikke registreret fredede fortidsminder. Ikke engang en gravhøj.
Af øvrige kulturhistoriske spor er der en ”ulvefaldsgrube” på overdrevsarealet på Dalgård i det nordvestliste hjørne af litra 721a. Beliggenheden af ”ulvefaldsgraven” som er ca. 6x8 meter og 2 meter dyb
er vist på skovkortet. Det er ganske vist, at det skulle være et hul til fangst af ulve, hvilket betyder, at
hullet er gravet i hvert fald inden ca. år 1800, hvor ulven blev udryddet i Danmark.
I afd. 722 ligeledes på Dalgård er der registreret bopladser fra stenalderen. Odderholm og Dalgård er i
regionplanen udpeget til ”bevaringsværdige kulturmiljøer” p.g.a. forekomsten af stenalderbopladser
langs Gudenåen.
Der er en gårdtomt fra den gamle Dalgaard i litra 724c.
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7.43.10 Friluftsliv.
Skov- og Naturstyrelsens arealer i Mossø-området er særdeles godt besøgt hele året rundt, idet statsarealerne er jævnt fordelt på attraktive lokaliteter, som både turister og lokale sætter pris på.
Dalgård har en gennemgående amtssti og et lokalt, afmærket stinet. Derudover er der en kanolandingsplads med information til kanofarere.
Mariedal har i tilknytning til den amtslige cykelrute en primitiv overnatningsplads og ved Lindholm
Hoved er bygget et fugletårn.
Hertil kommer 2 p-pladser, 2 informationstavler og 1 borde og bænke. Der er desuden ca. 2 km skovveje (grusveje), ca. 1 km trampestier og 2 km afmærket vandrerute på Dalgård.
Ved Odderholm er der i øjeblikket planer om at etablere en kajak-isætningsplads.
7.43.11 Bygninger.
Litra
715a

Navn
Gl. staldbygning ved Odderholm

Formål
Lager

727a

Mariedal Fugletårn

Friluftsliv
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Bemærkninger
Udlejet til Amtets fredningsafdeling, der bruger den som
fjernlager. Nedrives når amtet
eller distriktet ikke længere har
behov for den i deres drift.
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7.44 Øm Kloster (skovnr. 323)

7.44.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Øm Kloster eller rettere Skov- og Naturstyrelsens udstillingsbygning vedr. Øm Kloster er beliggende i
den lille by Emborg tæt på de egentlige ruiner af Øm Kloster. Emborg ligger ca. 10 km vest for Skanderborg og tæt på Hulbakken og Dalgård. Beliggenheden fremgår også af kortbilag 2.1.
Arealet er på ca. 0,2 ha. Arealet består af en bygningsparcel og et mindre haveareal bagved jf. kortbilag
7.42.1. Det drejer sig om matr. nr. 1p, 4ae og 12b, men det ene af matr.nr. er desværre ikke vist på
skovkortet.
Skov- og Naturstyrelsens bygning indeholder primært billetluge, kontor og startinfo. Tomten med udgravninger, montre m.v. og den "rigtige" udstillingsbygning udgør naboarealerne.

4ab
4æ
4bt

3ar
3z

12b

1h

4ae
1p

17
3g

2r

1k

2p

1l

1o

Luftfoto af Øm Kloster med matrikelgrænser og matrikelnumre.
7.44.2 Driftsformål.
Driften skal sikre information om fortidsmindet Øm Kloster og kulturhistorie i øvrigt omkring Mossø
herunder især munkenes aktiviter i middelalderen.
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Der er indgået en samarbejdsaftale med Øm Kloster Museum om drift af informationsbygningen. Skovog Naturstyrelsen står for pasningen af bygningen, og Øm Kloster Museum for indboet og fabrikation
af informationsmateriale og evt. aflønning af formidlere.
Arealet og bygningen er overtaget fra det daværende Fredningsplanudvalg i 1978.
7.44.3 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Øm Kloster er udpeget til ”Bevaringsværdigt kulturmiljø” i regionplanen.
7.44.4 Friluftsliv.
Informationsbygningen har ca. 12.000 besøgende om året.
7.44.5 Fortidsminder og kulturmiljø iøvrigt.
Selve ruinerne af Øm Kloster ligger lige vest for og lidt under Skov- og Naturstyrelsens bygning. Se
ovenstående luftfoto.
Øm Kloster var et stort cistercienserkloster, der blev anlagt i 1172 og revet ned igen i 1561. Det var ikke kun et kirkeligt centrum, men også landbrugs- og handelscenter, hospital, plejehjem og latinskole og
havde i det hele taget stor betydning for området. Klosterets tilstedeværelse i området er i dag synlig i
resterne af den store pilgrimskirke i Gl. Rye, i ruinerne ved Øm Kloster Museum og i de kanaler munkene gravede mellem Mossø og Gudensø.
Der er foretaget udgravninger og registrering i 1911 – 41 og igen i 1975. Et rigt skeletmateriale viser, at
munkene ved Øm Kloster drev omfattende lægevirksomhed, bl.a. kirurgi. Ved Øm Kloster Museum er
der en have med middelalderlige lægeurter.
7.44.6

Bygninger.

Litra
733a

Navn
Øm Kloster

Formål
Administrations- og udstillingsbygning
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Bemærkninger
Udlejet
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7.45 Mossø Brå (skovnr. 319)
7.45.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Mossø Brå er et publikums-areal beliggende ved østsiden af Mossø. Arealet ligger ca. 6 km fra Skanderborg centrum. Arealets beliggenhed fremgår også af kortbilag 2.1.
Hele arealet er på 31,5 ha, men de 26,2 ha er dog Skov- og Naturstyrelsens andel af Mossø på dette
sted. Der er to p-pladser og et større vedvarende græsareal, samt skræntarealer og nogle mindre kratbevoksede arealer.
Arealets anvendelse og udstrækning fremgår også af skovkortet i kortbilag 7.42.1.
7.45.2 Driftsformål
Arealet blev erhvervet af det daværende Fredningsplanudvalg i forbindelse med Mossø-fredningen. Se
senere. Arealet blev overtaget af statsskovdistriktet fra Fredningsplanudvalget i 1976. Arealet blev erhvervet for at sikre offentlighedens adgang til at opleve området - som i øvrigt primært er privatejet.
Dette er også hovedformålet med driften i den kommende planperiode, ligesom det er et formål, at arealets nuværende friluftsmæssige kvalitet fastholdes på mindst det nuværende niveau.
Den fremtidige drift skal tilrettelægges så publikums forventninger i videst mulige omfang opfyldes,
dog under hensyntagen til arealets ”bæreevne”. Antallet af anlæg for friluftslivet afpasses hertil.
Driften af Mossø Brå skal i øvrigt ske i overensstemmelse med det anførte i Mossø-fredningen.
7.45.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Mossø Brå er sammen med Odderholm, Dalgård, Mariedal, Kallehave, Hulbakken og Øm Kloster omfattet af Mossø-fredningen af 10/5 1977. Arealerne er erhvervet i forbindelse med fredningen.
Mossø-fredningen er primært en landskabsfredning, der sikrer de landskabelige værdier omkring søen,
men den indeholder også bestemmelser der bl.a. sikre offentlighedens adgang samt evt. videnskabelig
brug af området.
Forskrifterne i denne plan er ikke i konflikt med de rammer for arealdriften, som er angivet i fredningsbestemmelserne.
Mossø er desuden ligesom Mariedal, Klostermølle og Ny Vissingkloster en del af EFfuglebeskyttelsesområde 35 og EF-habitatområde 48. Se afsnittene om Kallehave og Mariedal.
7.45.4 Regionplan 2001-2013 for Århus Amt.
Mossø Brå er beliggende i ”Område af særlig landskabelig interesse” og område hvor ”Skovrejsning er uønsket”.
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7.45.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Mossø Brå ligger på kanten af en ”moræne-ø” i det store tunneldal-kompleks, hvori Mossø og Skanderborg Sø er beliggende. ”Moræne-øen” ligger mellem Mossø og Skanderborg Sø. Der er en 5-10 meter
stejl skrænt ned til Mossø fra p-pladserne.
7.45.6 Naturregistreringen.
Der er registreret 26,2 ha som er §3-beskyttet i Mossø Brå, men hele arealet udgøres af Skov- og Naturstyrelsens andel af Mossø på dette sted. Se bilag 7.5. for evt. beskrivelse af naturværdierne i Mossø.
Bilag 7.5. er naturregistreringsbilaget for skovpart 3.
7.45.7 Fortidsminder og kulturmiljø i øvrigt.
Der er registrerede bopladser fra stenalderen på arealet ved Mossø Brå.
Af andre kulturhistoriske spor er der for nyligt opsat en mindesten for Holger Viveke, tidligere modstandsmand og politiker (SF), der var meget aktiv i naturfredningssagen i 1960’erne og 1970’erne.
7.45.8 Friluftsliv.
Skov- og Naturstyrelsens arealer i Mossø-området er særdeles godt besøgt hele året rundt, idet statsarealerne er jævnt fordelt på attraktive lokaliteter, som både turister og lokale sætter pris på. Dette gælder
også arealet ved Mossø Brå
Her er to p-pladser, 1 informationstavle og 1 borde/bænke sæt. Der er gode bademuligheder ved den
lille sandstrand i afd. 771, og der er en trampesti langs overkanten af skrænten, der går fra den sydlige
P-plads til sommerhusområdet.
Der er planlagt opsætning af toilet.
Der er frit fiskeri fra bredden af Mossø Brå i Skov- og Naturstyrelsens del af Mossø.
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7.46 Ny Vissingkloster (skovnr. 317)
7.46.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Ny Vissingkloster er beliggende ca. 15 km sydøst for Silkeborg ved Gudenåens fraløb fra Mossø, hvilket er ca. 14 km vest for Skanderborg og ca. 2 km syd for Gl. Rye. Arealets beliggenhed fremgår af
kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Ny Vissingkloster
Eg
Birk, el og elm
Rødgran
Skovfyr
Contorta
Sø og vandløb (1,5 ha = Gudenåen)
Overdrev, hede, eng og mose
Slette
Andet (hus, veje, krat og PUB)
I alt (ha)

4,8
16,3
5,9
23,6
3,5
2,0
14,0
13,9
4,8
88,8

Arealernes anvendelse og udstrækning fremgår også af skovkortet i kortbilag 7.42.1.
7.46.2 Driftsformål
”Hovedformålet for Ny Vissingkloster er med tiden at få opbygget et for publikum illustrativt skovlandskab, således som det må formodes at have været på stedet, da bopladserne i tiden fra yngre stenalder
var beboet. Det skal derfor være en vekslende skovsammensætning, iblandet åbne partier, således som
den fandtes fra birke-fyrretiden (ca. 7.000 år f.kr.) og svarende til Midtjyllands egen vegetationshistorie.” Fra ”Forslag til fremtidig anvendelse, drift og pleje af Klostermølle og Ny Vissingkloster” af Klostermølleudvalget 1986.
Ved statsskovvæsenets erhvervelse af ejendommen i 1975 opstod ideen om at skabe et "stenalderboplads-landskab"med baggrund i de mange stenalderfund på stedet. Et udvalg med deltagere fra skovdistriktet (Palsgård), Skovreguleringen, Fredningsstyrelsen og DGU enedes om en tilplantningsplan.
Tilplantningen foregik i årene 1983 - 1986. I 1990 overgik arealet til Silkeborg Statsskovdistrikt i stedet
for Palsgård Statsskovdistrikt og samme år tilkøbtes naboskoven mod nord på ca. 40 ha, som overvejende består af mellemaldrende skovfyr. Hér er siden etableret forsøgsplantninger med hassel og bøg
under skovfyrene.
Hovedformålet med driften af Ny Vissingkloster er således at frembringe et åbent "stenalderlandskab"
med de fra pollendiagrammer kendte træ- og buskarter som fandtes i Midtjylland i perioden 7000 f.kr.
til 2000 f.kr. Det forudsættes, at ca. 1/4 af arealet vil være åben slette og hede, medens 3/4 af af arealet
med tiden vil fremstå som mere eller mindre åbne træ- og buskbevoksninger. Arealerne mod Klosterkær
og Gudenåen holdes åbne ved afgræsning med kreaturer. I forbindelse med ovennævnte rapport blev
udarbejdet en artsliste, som man bl.a. udfra pollenanalyser ved var karakteristiske bestanddele i ”stenalderskoven”. De 25 arter er vortebirk, dunbirk, røn, hæg, ene, seljepil, skovfyr, bævreasp, hassel, hav
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torn, skovlind, vintereg, stilkeg, spidsløn, rød kornel, tjørn, tørst, gråpil, kvalkved, vrietorn, kristtorn,
vild æble, slåen, vedbend og mistelten. Den fremtidige tilplantning i området må kun ske med disse 25
arter. Det skal bemærkes, at bøg ikke er i blandt de 25 arter. Bøg fandtes ikke i Danmark i stenalderen.
”Stenalderskoven” forventes at få betydelig rekreativ og naturmæssig værdi, når den engang er opbygget.
7.46.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Ny Vissingkloster er sammen med Klostermølle omfattet af Klosterkærfredningen af 5/3 1971.
Klosterkær-fredningen er primært en landskabsfredning der sikrer de landskabelige værdier i området
omkring Klosterkær, men den indeholder også bestemmelser der bl.a. sikre offentlighedens adgang.
Forskrifterne i denne plan er ikke i konflikt med de rammer for arealdriften, som er angivet i fredningsbestemmelserne.
Ny Vissingkloster er endvidere en del af EF-fuglebeskyttelsesområde 35 ligesom Mariedal, Mossø Brå
og Klostermølle. Området er udpeget på baggrund af yngleforekomster af Rørhøg, samt store forekomster af trækgæsten: Stor Skallesluger.
Ny Vissingkloster er desuden - ligesom Kallehave, Klostermølle, Odderholm, Dalgård, Mariendal, Hulbakken, Pindals Mose, Vilholt og Mossø Brå - en del af EF-habitatområde 48. Se beskrivelsen i tilsvarende afsnit 7.42.3. om Kallehave.
7.46.4 Regionplan 2001-2013 for Vejle Amt.
Ny Vissingklosterer udpeget som ”Særligt værdifuldt naturområde” og er beliggende i et ”Værdifuldt landskab”. Det meste af området er udpeget til ”Skovtilplantning uønsket”.
Ny Vissingkloster er endvidere del af et ”Kulturhistorisk beskyttelsesområde”.
7.46.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Ny Vissingkloster ligger i bunden af den store tunneldal, hvori bl.a. også Mossø og Salten Langsø er
beliggende. Jordbunden består primært af smeltevandssand aflejret udenfor isranden, da de store gletschere smeltede tilbage, og tunneldalen fungerede som afstrømningskanal for smeltevandet. Enkelte
steder er der også aflejret flyvesand. Jorden er meget næringsfattig i forhold til jordbunden på Silkeborg
distrikts arealer iøvrigt.
Materialet der blev aflejret af smeltevandet fra gletscherne blev aflejret i forskellige niveauer/terrasser
afhængig af afstrømningshastigheden og mængden. I Gudenå-dalen kan således erkendes forskellige
terrasser. Ny Vissingkloster ligger på ”den lave terrasse” med niveau i kote ca. 30 .Det er et niveau der
ikke blot træffes i selve Gudenådalen men også i et vidtstrakt område mellem Mossø og Salten Langsø.
Ny Vissingkloster ligger sammen med Klostermølle i det Nationale geologiske interesseområde 65 ”Det
Midtjyske Søhøjland” med nummer 65p. Se afsnit 4.2.4 og kortbilag 4.3. Området er udpeget fordi det
huser mange gode eksempler på terrasser fra flere forskellige af Gudenåens afstrømningsstadier. Yderligere beskrivelse kan findes i ”Geologisk Set, Det Mellemste Jylland”. Udgivet af Geografforlaget og
Skov- og Naturstyrelsen, 1994.
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7.46.6 Foryngelser i den kommende planperiode.
De planlagte foryngelser i den kommende planperiode fremgår af side 48 i bilag 7.1., som er den planlagte foryngelsesplan for distriktet i den kommende planperiode. Desuden kan foryngelsesarealerne ses
af foryngelseskortet i kortbilag 7.42.2.
Der er planlagt foryngelse af 19,7 ha. Disse arealers nuværende anvendelse og deres kommende, fremgår af nedenstående tabel.
Eg
Birk
Lind og hassel
Ask
Rødgran
Skovfyr
Contorta
Slette og hede
I alt (ha)

Nuværende anvendelse
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
6,3
3,5
4,5
19,7

Anvendelse i år 2015
3,5
5,6
6,1
1,3
0,0
0,0
0,0
3,2
19,7

Ovenstående viser planlagte arealbevægelser på hovedtræartsniveau. Som det fremgår af bilag 7.1. og
driftsformålet (og afsnit 6.2.) så vil der dog blive benyttet selvforyngelse og indblandingstræarter i vidt
omfang. Endvidere planlægges der også efterladt overstandere, hvor dette er muligt, d.v.s. hvor der findes især eg, birk og skovfyr. Dette betyder, at ovennævnte talangivelser ikke skal betragtes som absolutte tal. Eksempelvis vil arealet som forynges med eg ved selvforyngelse sikkert få et betydeligt indslag af flere forskellige træarter.
Af ovenstående skema fremgår, at arealet med rødgran, skovfyr og contorta falder drastisk i perioden.
Til gengæld stiger arealet med især birk, lind, hassel og eg. At arealet med skovfyr falder drastisk er
dog en sandhed med modifikationer, idet der efterlades skovfyroverstandere i vidt omfang. Mere end
halvdelen af skovfyr-vedmassen i bevoksningerne, der er sat til foryngelse, forventes fortsat at være der
ved planperiodens udløb.
7.46.7 Naturregistreringen.
I Ny Vissingkloster er der registreret 18,9 ha som er §3-beskyttet. 1,5 ha af arealet er dog et vandløbsareal, der udgøres af Gudenåen, hvis naturkvalitet Silkeborg Statsskovdistrikt har begrænset indflydelse
på. De øvrige arealer er 11,0 ha overdrev og hede, 4,3 ha mose, 1,6 ha eng og 0,5 ha sø.
§3-beskyttede naturarealer er vist på kortbilag 7.42.3.
Af særlige naturplejetiltag der planlægges i den kommende planperiode er:
• Slåning, græsning eller anden pleje af litra 1751b (HED) og 1772b (SLE), så de udvikler sig til hedearealer eller bedre hedearealer.
• Genoptagelse af græsning i 1765b (MOS) som er et tidligere engareal.
Nedenfor omtales kort de naturmæssigt mest interessante arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse incl. bl.a. floralister og beskrivelse af de øvrige naturarealer kan
ses i bilag 7.5. som er naturregistreringsbilaget for skovpart 3.
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Mose- og overdrevsarealer i afd. 1765.
En del af arealet er tidligere ager på mager, sandet jord som er blevet udlagt til vedvarende græsning
uden gødskning m.m. Overdrevsvegetation har delvis etableret sig i form af flader domineret af håret
høgeurt med mos og lav og et lille lyngparti. Mosen i 1765b er ugræsset, tidligere eng med endnu åbne
græspartier, stævnede el og mere næringsfattig mose med pil og skovfyr. De to engstykker i 1765d har
været under tilgroning med el, men græsses nu sammen med slettearealet i 1765a.
Den nuværende drift forsættes i den kommende planperiode og 1765b inddrages i græsningen.
Sø- og mose-arealer i afd. 1766.
Tørvegravssøer og ellemose som har været stævnet for længe siden. I mosen findes en indslæbt Callaart Lyciciton americanum naturaliseret. Arealerne lades urørte også i den kommende planperiode.
Vejle Amts Naturplejeafdelingen har i 1997 udarbejdet en plejeplan for Mossø området, herunder Ny
Vissingkloster. Plejeplanens intentioner er sammenfaldende med Skov- og Naturstyrelsens.
7.46.8 Naturskov.
I Ny Vissingkloster er der ikke udlagt arealer til særlige naturskovtyper i medfør af Naturskovsstrategien. I forbindelse med revisionen af Naturskovsstrategien kunne det overvejes at udlægge området til
plukhugst, idet den kommende drift af området, kommer til at svare godt til de angivne driftsforskrifter
for plukhugst.
Når tilplantningerne bliver ældre kunne det overvejes at udlægge Ny Vissingkloster til græsningsskov i
stedet. Indførelse af ekstensiv græsning med kreaturer ville kunne illustrere effekten af de store græssende dyr som fandtes i Danmark i stenalderen. I stenalderen var der bl.a. vildhest, bisonokse, urokse og
kronhjort i Danmark.
7.46.9 Fortidsminder og kulturhistorie i øvrigt.
På grænsen mellem afd. 1771 og 1770 og naboarealet findes en fredet skelhøj, hvoraf Skov- og Naturstyrelsen ejer trefjerdedel. Under besættelsen, da der var en Luftwaffe-base – se senere – lige nordvest
for Ny Vissingkloster, var skelhøjen befæstet som maskingeværrede. Deraf udgravningen i toppen.
Herudover er der ikke registreret nogen fredede fortidsminder på areal, d.v.s. heller ikke nogen ruiner
efter den gamle ”Ny Vissingkloster”. Se nedenfor.
Ny Vissingkloster har sit navn fra benediktinerordenens nonnekloster Vissingkloster, som var beliggende ca. 2,5 km mod sydvest for Ny Vissingkloster. Ny Vissingkloster var i middelalderen klosterets ladegård - altså avlsbygningerne. Vissingkloster ophørte som nonnekloster i 1500-tallet og klosterets arealer blev overtaget af munkene i Voer Kloster som lå hvor Klostermølle ligger nu. Se næste afsnit om
Klostermølle. Egentlig landbrugsdyrkning har nok været begrænset, den magre jord taget i betragtning,
men man har givetvis malet korn o.lign.
På arealerne langs Gudenåen er der spor efter ca. 15 bopladser fra stenalderen.
Af nyere kulturhistoriske spor er der i litra 1751b og litra 1771a bunkers og flyverskjul fra 2. verdenskrig. Lige nordvest for Ny Vissingkloster var der en mindre Luftwaffe-base under besættelsen.
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7.46.10 Friluftsliv.
Der er to store rastepladser i tilknytning til Ny Vissingkloster; én ved Gudenåmuseet (afd. 1750) og én i
området mellem Horsensvej og Additvej (afd. 1751). Begge pladser er stærkt besøgte som opholdsarealer, men det er få mennesker, der bevæger sig rundt i selve området. Der er ca. 1 km skovveje og stier
rundt i området og 1 informationstavle.
I samarbejde med Vejle Amt samt Brædstrup og Ry Kommuner er der et stiforløb under anlæggelse fra
Klostermølle via Ny Vissingkloster og Kallehave til Gl.Rye Mølle og Træskomuseum. I forbindelse
hermed vil informationen om Ny Vissingkloster blive styrket.
7.46.11 Bygninger.
Der er følgende bygninger ved Ny Vissingkloster.
Litra
1767a
1773c

Navn
Formål
Ny Vissingkloster
Skovløberbolig
Ryvej 26 (træbarak) Udlejet til gl. ejer
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7.47 Klostermølle m.m. (skovnr. 318)
7.47.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Klostermølle m.m. ligger i det sydvestlige hjørne af Mossø ca. 15 km sydøst for Silkeborg ved Gudenåens tilløb til Mossø, hvilket er ca. 14 km vest for Skanderborg. Arealets beliggenhed fremgår også af
kortbilag 2.1.
Anvendelse:
Klostermølle m.m.
Bøg
Eg
Rødgran
Skovfyr
Sø (Mossø)
Overdrev, hede, eng og mose
Vandløb
Slette
Andet (hus, veje og PUB)
I alt (ha)

3,7
3,1
5,0
1,8
15,9
23,4
2,7
2,0
3,6
61,2

Skov- og Naturstyrelsens arealer består af de fredede bygninger ved Klostermølle, det meste af Klosterkanalen, en del af engarealerne i Klosterkær og en mindre del af Højlund Skov der ligger sydfor Klosterkanalen op af skrænten til udsigtspunktet Sukkertoppen.
Arealernes anvendelse og udstrækning fremgår også af skovkortet i kortbilag 7.42.1.
7.47.2 Driftsformål.
Driften af Klostermølle og omgivende arealer tjener mange formål, herunder primært at:
• Informere om det spændende kulturmiljø og naturen omkring Klostermølle
• Vedligeholde de fredede bygninger
• Sikre de fredede fortidsminder Voer Kloster og Klosterkanalen
• Sikre en pleje af flora og fauna, så naturindholdet i området bevares og gerne øges
• Sikre gode rekreative muligheder i området ved at have offentlig adgang og have overnatningsmulighed for kanoturister.
Den fremtidige drift skal tilrettelægges, så publikums forventninger i videst mulige omfang opfyldes,
dog under hensyntagen til områdets ”bæreevne”. Antallet af anlæg for friluftslivet afpasses hertil.
For så vidt angår skovdriften i Højlund Skov, så er der i Skov- og Naturstyrelsens ejertid - i takt med at
bevoksningerne har nået hugstmodenhed - sket en omlægning fra rødgran til ege-, birke og skovfyrskov. Denne omlægning fortsættes fremover, gerne med udgangspunkt i selvforynget opvækst af forskellige træarter. De gamle vrange bøge og løvskovsbæltet langs Klosterkanalen er udlagt til urørt skov
sammen med et mindre areal med gammel bøg oppe i Højlund Skov.
Driften skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Klosterkær-fredningen.
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Luftfoto af Klosterkær – Danmarks største indlandsdelta – med Klostermølle til venstre og den
sydligste del af Ny Vissingkloster til højre.
7.47.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Klostermølle er ligesom Ny Vissingkloster omfattet af Klosterkærfredningen fra 1971 samt udgør en
del af EF-fuglebeskyttelsesområde 35 og EF-habitatområde 48. Se afsnittet om Ny Vissingkloster for
beskrivelse af fredningens indhold samt udpegningsgrundlaget for de to internationale naturbeskyttelsesområder.
Bevaringsstatus for de biotoper og arter som udgør udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder må ikke forringes i området.
Stort set alle stedets bygninger blev bygningsfredede i 1989. Det gælder Vandmøllen med to tilbygninger (opført ca. 1800), den gamle hovedbygning (opført ca. 1872) samt staldbygningen og tørreladen. De
fredede bygningers nuværende vedligeholdelsestilstand skal sikres på mindst samme niveau som den
nuværende i den kommende planperiode.
7.47.4 Regionplan 2001-2013 for Vejle Amt.
Klostermølle er udpeget som ”Særligt værdifuldt naturområde” og er beliggende i et ”Værdifuldt
landskab”. Det meste af området er undtagen afd. 1752 er udpeget til ”Skovtilplantning uønsket”.
Klostermølle er endvidere del af et ”Kulturhistorisk beskyttelsesområde”.
7.47.5 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.
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Kulturhistorien tilknyttet Klostermølle og dens omgivelser er meget lang og meget rig. I det følgende
gives et kort sammendrag.
Klostermølle ligger på tomten efter Voer Kloster, et benediktiner munkekloster fra 1100-tallet. Voer
Kloster var et af landets virkelig store abbedier med udstrakte jordegods, hovedsageligt i den nærmeste
omegn, men også så langt væk som ved Limfjorden.
Siden munkene forlod stedet efter reformationen har møllen leveret kraft til forskellige formål. Først til
en kornmølle og fra 1872 til et træsliberi til papirmassefabrikation. Fra 1933 fremstilledes pap. Denne
produktion nedlages efter en brand i 1974, hvor det meste af fabriksanlægget nedbrændte. Det blev da
klart, at en egentlig genopbygning ikke var fornuftig, bla. fordi vandkraften i forhold til andre energikilder ikke længere var specielt billig, samt de stigende miljøkrav til den meget forurenende virksomhed. Klostermølle blev herefter erhvervet sammen med Ny Vissingkloster af det daværende Fredningsplanudvalg, som umiddelbart herefter overdrog området til statsskovdistriktet.
Som sagt ligger Klostermølle på tomten efter Voer Kloster. De underjordiske rester af Voer Kloster er
et fredet fortidsminde. Ligeledes er Klosterkanalen et fredet fortidsminde. Den er oprindeligt bygget af
munkene for 800-900 år siden, og selvom der er sket flere tilbygninger og udvidelser siden, er det stadig
et imponerende bygningsværk. Kanalen er ca. 1200 meter lang målt fra Døde Å til opstemningen ved
Klostermølle, og den er 10-12 meter bred. Nærmere detaljer om Voer Kloster ruin og Klosterkanalen
kan ses i bilag 7.3.
Herudover er der ikke registreret yderligere fredede fortidsminder på Klostermølle med omgivende arealer.
Da opstemningen ved Klostermølle blev bygget i fordums tider skete der samtidigt en lukning af Døde
Å, hvorved man afskar bl.a. fiskenes vandring op og ned i Gudenåen. I 1992 indledtes et naturgenopretningsprojekt der skulle genskabe passagemulighederne for især fiskene i Gudenåen. Projektet indeholdt
to delprojekter: et omlægsstryg til Døde Å og en fisketrappe ved Klostermølle. Beskrivelse af disse kan
ses i afsnittet om naturregistrering.
7.47.6 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Klostermølle m.m. ligger på kanten af Gudenåens delta, hvor denne strømmer ud i Mossø. Området
bagved med bl.a. Højlund Skov og Sukkertoppen er således de falske bakker på det morænelandskab
som Gudenådalen har skåret sig ned i efter istiden.
Selve Klostermølle-arealerne med bygningerne ligger overvejende på smeltevandssand aflejret af vand
efter istiden, mens jordbunden under Højlund Skov primært består af isoverlejret smeltevandssand,
d.v.s. en dannelseshistorie svarende til størstedelen af jordbunden i Silkeborg-skovene. Se f.eks. det tilsvarende afsnit om jordbundsforholdene i Sønderskoven. Klosterkær og de sønære arealer ligger primært på ferskvandsaflejringer af sand, tørv og gytje. Klosterkær er Danmarkss største indlandsdelta.
Klostermølle m.m. ligger sammen med Ny Vissingkloster i det Nationale geologiske interesseområde
65 ”Det Midtjyske Søhøjland” med nummer 65p. Se afsnit 4.2.4 og kortbilag 4.3. Området er udpeget,
fordi det huser mange gode eksempler på terrasser fra flere forskellige af Gudenåens afstrømningsstadier. Yderligere beskrivelse kan findes i ”Geologisk Set, Det Mellemste Jylland”. Udgivet af Geografforlaget og Skov- og Naturstyrelsen, 1994.
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7.47.7 Foryngelser i den kommende planperiode.
I den kommende planperiode igangsættes foryngelse af litraerne 1752a og 1752f. I alt 4,4 ha. Der er tale
om 4,4 ha rødgran på stejle skråninger i Højlund Skov. De 4,1 ha forynges med birk ved selvforyngelse,
og 0,3 ha forynges med bøg ved plantning. Foryngelserne vil ske efter renafdrift. Udfra erfaringerne fra
litra d, som er forynget med eg i 1989, forventes at arealerne meget hurtigt vil vokse til i selvsået birk. I
1752f vil dog blive indplantet bøg af dansk og gerne lokal proveniens for hurtigst muligt at etablere en
bøgebevoksning tæt på Klosterkanalen og stien der.
Birkebevoksningen i 1752a vil engang i fremtiden sikkert blive egnet til underplantning med f.eks. bøg.
Yderligere tekniske detaljer kan ses i bilag 7.1.
Foryngelsesarealerne kan ses på kortbilag 7.42.2.
7.47.8 Naturregistreringen.
På arealerne ved Klostermølle er der registreret 42,0 ha som er §3-beskyttet. De 15,9 ha er dog Skovog Naturstyrelsens del af Mossø ved Klostermølle, hvis naturkvalitet Silkeborg Statsskovdistrikt har
begrænset indflydelse på. De øvrige arealer er 16,1 ha eng, 4,3 ha overdrev og hede samt 3,0 ha mose
og 2,7 ha vandløb (Klosterkanalen og Døde Å).
§3-beskyttede naturarealer og arealer udpeget til særlige naturskovstyper er vist på kortbilag 7.42.3.
Nedenfor omtales kort de naturmæssigt mest interessante arealer og deres pleje i den kommende planperiode. En mere detaljeret beskrivelse incl. bl.a. floralister og beskrivelse af de øvrige naturarealer på
Klostermølle-arealerne kan ses i bilag 7.5. som er naturregistreringsbilaget for skovpart 3.
Af særligt sjældne arter på Klostermølle-arealerne, som ikke nævnes nedenfor skal her kort nævnes, at
Damflagermus, som er rødlistet som truet (E), findes på loftet af den ny hovedbygning. Damflagermus
er nævnt som udpegningsgrundlag for EF-habitatområde 48 som Klostermølle m.m. er en del af. Distriktet skal derfor i videst mulige omfang sikre, at bestanden af Damflagermus bevares og gerne forøges.
Klosterkanalen og moser omkring (afd. 1752, 1753 og 17589
Klosterkanalen er anlagt i middelalderen for at skaffe vandkraft til Klostermølle. Vejle Amts målsætning er A - særligt naturvidenskabeligt interesseområde. Målsætningen er opfyldt. Gudenåen er altså et
meget rent vandløb på dette sted. Omkring Klosterkanal ligger flere mindre tidligere enge, der nu ligger
enten som åben højstaudeeng (1758a), længe urørt ellemose med en større lysning (1753b) eller som
delvis nystævnet ellemose (1758b,c,d). Her vokser bl.a. Maj-gøgeurt. Langs Klosterkanalen er der et
rigt fugleliv med bl.a. Isfugl (rødlistet), Vandstær, Bjergvipstjert og Nattergal. I øvrigt kendes Sankthansorm, Lille Vandsalamander og Stor Vandsalamander. Stor Vandsalamander udgør ligesom Damflagermus en del af udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde 48.
I den kommende planperiode skal det nuværende naturindhold i området sikres bedst muligt ved bl.a.
stævningsdrift i litraerne 1758bcd og meget gerne kombineret med græsning. Hvis det er muligt må de
mellemliggende parceller som ikke er ejet af Skov- og Naturstyrelsen meget gerne medtages. 1753b og
1758a forhindres i at gro til ved nedskæring af opvækst efter behov.
Døde Å og omløbsstryget ved Riværket. (afd. 1761 og 1762)Ca. 0,6 km vandløb. Døde Å er Gudenåens gamle indløb til Mossø. Åen er naturligt slynget med jævnt
til godt fald over sand-, grus- og stenbund. Der er afvekslende fysiske forhold med stryg, høller og trærødder. Vandføringen er afhængig af den opstemning (Riværket) der ligger, hvor hoveddelen af Guden

270

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt 2000-2014

åens vand ledes gennem Klosterkanalen. Døde Å rummer en artsrig rentvandsfauna. Vejle Amts målsætning er A - særligt naturvidenskabeligt interesseområde. Målsætningen er opfyldt.
I 1992 blev ved spærredæmningen Riværket bygget et 255 m langt stryg fra Klosterkanalen til Døde Å.
Døde Å havde ellers siden Klosterkanalens etablering i middelalderen været en ”død” å, men med dette
projekt blev en del af Gudenåens vandføring igen ledt igennem det gamle løb.
Stryget er konstrueret, så det sikrer en forholdsvis større vandføring i Døde Å end i Klosterkanalen ved
lav vandføring i Gudenåen, f.eks. ved en vandføring på 2,4 kbm/sekund i Gudenåen tilgodeses Døde Å
via stryget med 50 % af vandet (1,2 kbm/sekund) og ved 13 kbm/sekund ledes 30 % (4 kbm/sekund til
Døde Å. Vejle Amt har ved elektrofiskeri konstateret, at 14 forskellige fiskearter passerer stryget. Spærredæmningen Riværket fungerer forsat som overløb ved vandføringer på over ca. 13 kbm/sek. d.v.s.
normalt kun i vinterhalvåret. Så render vandet simpelthen hen over Riværket og ned i Døde Å (og Klostermølle bliver ikke oversvømmet).
Fisketrappen ved Klostermølle.
I 1992 blev etableret en fisketrappe med 9 bassiner til udligning af højdeforskellen på 2,60 m ved Klostermølle. Fisketrappen er placeret ved siden af frislusen og dimensioneret til en konstant vandmængde
på 1 kbm/sek. Laksefisk m.fl. passerer trappen uden problemer. Ialt kan der ledes 12 kbm/sek. gennem
frislusen. Turbinerne og dette fald på 2,60 meter havde ellers tidligere effektivt begrænset vandringen af
fisk fra Mossø til den øvre del af Gudenåen.

Foto af fisketrappen ved Klostermølle.
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Enge ved Klostermølle og i Klosterkær (afd. 1754, 1755, 1761a og 1762).
I alt ca. 16 ha. Engene ved Klostermølle er, særligt nær Mossø, vinteroversvømmede og er da et vigtigt
raste- og fourageringsområde for ænder, gæs, svaner og viber. Engene græsses om sommeren af kreaturer. Her vokser bl.a. Dynd-Padderok, Maj-Gøgeurt, Kalmus, Gifttyde, Eng-Kabbeleje, Vand-Mynte, Sideskærm og Vinterkarse.
I den kommende planperiode bevares områderne som græssede enge.
Til ovenstående skal lægges områderne der er udpeget til urørt skov langs Klosterkanalen og oppe i
Højlund Skov, som i løbet af planperioden – forhåbentlig – også vil blive af større naturmæssig interesse end i dag.
Vejle Amts Naturplejeafdelingen har i 1997 udarbejdet en plejeplan for Mossø området, herunder Klostermølle. Plejeplanens intentioner er sammenfaldende med Skov- og Naturstyrelsens.
7.47.9 Naturskov.
Bøgeskovene omkring Klostermølle er sandsynligvis efterkommere af den oprindelige skov på stedet,
d.v.s. naturskov efter Naturskovsstrategiens definition. I alt er der udlagt 3,7 ha gammel bøg til urørt
skov på Klostermølle. Arealerne er vist på kortbilag 7.42.3.
Ved den kommende revision af Naturskovsstrategien kunne det overvejes at udlægge de resterende arealer i Højlund Skov til plukhugstdrift. Den kommende drift i området kommer til at svare til retningslinierne for plukhugstdrift.
7.47.10

Friluftsliv.

Klostermølle har et stort og stærkt stigende besøgstal. Stedet er gennem årene blevet et udflugtsmål for
mange almindelige skovgæster samt i de seneste år også for foreninger o.lign. Se evt. hjemmesiden
wwv.ecomuseum.dk/ny/dansk/kloster.
Kanofarten leder alle kanoturister gennem Klostermølle, og mange vælger at overnatte på lejrpladsen i
litra 1753a. Lejrpladsen er kun for sejlende turister og i 1999 var der 2.300 overnatninger. Af faciliteter
er der toiletter forsynet med håndvaske. Endvidere er der bålplads med brændsel. Der opkræves et
overnatningsgebyr på 25 kr. pr. person.
I erkendelse af det stigende publikumspres ønskes nu etableret en permanent udstilling i Møllebygningen. Planerne ventes realiseret i samarbejde med Søhøjlandets Økomuseum og de omkringliggende
amter og kommuner.
Stedet er rigt på oplevelser men fattigt på faciliteter, så der arbejdes ligeledes på udbygning med handicaptoilet og lejlighedscafé.
Af særlige anlæg for friluftslivet udover de allerede nævnte er der:
• Indendørs fugletårn i Tørreladens sydgavl (litra 1753a)
• Rasteplads med indendørs og udendørs borde og bænke (i 1757c)
Hertil kommer 2 p-pladser, 2 informationstavler og 4 borde og bænke. Der er desuden ca. 3 km trampestier til Riværket og Sukkertoppen samt 1 km afmærket sti fra P-plads over overdrevet og engen øst for
Klostermølle.
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Der er indrettet naturskole i hovedbygningen. Hovedbygningen er udlejet til Natur og Ungdom, og der
er derfor mange besøgende børn og unge.
7.47.11 Bygninger.
Der er følgende bygninger ved Klostermølle.
Litra
1753a
1753a
1753a
1755a

Navn
Tørreladen
Møllebygningen
Turbinehuset
Driftsbygning
Hovedbygningen
1755a Skovløberbolig
Publikumsbygning
1756a
1757c

Formål
værksted, trælager, fugletårn
museum, frisluse
museum
garage, mødelokale
kursusejendom, udlejet til Natur og Ungdom
Opsyn
Overdækket rasteplads

Bemærkninger
Bygningsfredet
Bygningsfredet
Bygningsfredet
Bygningsfredet
Bygningsfredet
Bygningsfredet

7.47.12 Køb og Salg.
Evt. muligheder for erhvervelser i Klosterkær-området bør overvejes positivt. Sikring af græsning på så
meget af Klosterkær som muligt er naturmæssigt meget ønskeligt, og hvis statslig erhvervelse kan bidrage til at sikre dette, bør det gøres. Yderligere statslige erhvervelser i Klosterkær vil endvidere medvirke til at styrke sammenhængen mellem Ny Vissingkloster og Klostermølle.
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7.48 Vilholt (skovnr. 325)
7.48.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Vilholt er beliggende ved Gudenåen ca. 3 km opstrøms fra Klostermølle. Det er ca. 15 km vest for
Skanderborg og 17 km sydvest for Silkeborg.
Skov- og Naturstyrelsens areal ved Vilholt omfatter ca. 0,4 ha fra Vilholt Mølle og til opstemningen der
ligger ca. 150 meter opstrøms. Arealet udgøres primært af området mellem Fødekanalen og Gudenåens
oprindelige løb, der løber parallelt med fødekanalen. Arealet omfatter også en lille del af Gudenåens oprindelige løb, som nu har meget lille vandføring. Ejerskabet indbefatter også opstemningsrettigheden.
Der er et kano-overbæringssted på den nordligste del af de 0,4 ha, så kanofarerne kan bære deres grej
fra Fødekanalen ned til Gudenåens løb på den anden side af Vilholt Mølle.
Arealets anvendelse og udstrækning fremgår også af skovkortet i kortbilag 7.42.1.
7.48.2 Driftsformål.
Skov- og Naturstyrelsen erhvervede arealet og retten til opstemning i 1990. Formålet med erhvervelsen
var fjernelse af opstemningen for derved at genskabe Gudenåens oprindelige løb og derved skabe fri
passage for fisk og andre vanddyr. Pris: 1,9 mio. kr.
Imidlertid indgår Vilholt Mølle i det område omkring Gudenåen som blev fredet i 1984 (se næste afsnit), og derfor forudsatte et naturgenopretningsprojekt en dispensation fra fredningskendelsen eller en
ny fredning.
Miljøministeriet v/ Skov- og Naturstyrelsen fremsatte den 9. juli 1993 følgende fredningspåstand:
"Skov- og Naturstyrelsen pålægges at føre Gudenåen tilbage til sit naturlige forløb uden opstemning
ved Vilholt Mølle, således at de til møllen hørende opstemningsanlæg samt vadestedet nedenfor fjernes”. Fredningsnævnet fulgte dog ikke påstanden, men nævnets kendelse blev indanket for Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet afsagde en delafgørelse den 28. juni 1994:
"….I det foreliggende tilfælde må der vælges mellem to naturtyper, som begge frembyder fordele af
biologisk og landskabelig karakter. Valget er vanskeligt, men under hensyn til den betydelige lokale
modstand mod Miljøministeriets forslag og til, at en efterkommelse af forslaget må anses for at være et
definitivt valg, finder Naturklagenævnet det overvejende betænkeligt på nuværende tidspunkt at acceptere en fjernelse af stemmeværket…….".
Skov- og Naturstyrelsen undersøgte i samarbejde med Vejle Amt en række muligheder for faunapassage på en anden måde end ved fuldstændig fjernelse af opstemningen. Der fremkom flere løsningsmodeller, bl.a. etablering af omløbsstryg både med og uden forsat bevarelse af turbinedriften. Fra forskellig side er der fremkommet yderligere alternative løsningsforslag, der kan give frivand og passagemuligheder og som samtidig bevarer opstemningen.
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Af de fremkomne forslag er foreløbigt valgt en strygløsning, hvor Fødekanalen inddrages i et 255 m
langt stryg udmundende nedenfor opstemningen, etablering af kanooptagningsplads, kanovej og kanobro, renovering af det eksisterende stemmeværk og en nedlæggelse af strømproduktionen. Med Hedeselskabet som rådgiver udarbejdedes herefter et "detailprojekt for etablering af faunapassage samt ombygning af stemmeværk". Projektet var klar i oktober 1998, men endnu har der ikke været midler til rådighed til dets realisering, og Skov- og Naturstyrelsen har heller ikke ønsket at iværksætte projektet
endnu.
Det er forsat Skov- og Naturstyrelsens første prioritet at få nedlagt opstemningen og tilbageført Gudenåen til sin oprindelige tilstand, sådan som det var forudsat ved erhvervelsen i 1990. Det kræver der rejses en ny fredningssag til gennemførelse af denne målsætning.
Ovennævnte strygløsning anses for en dyr (ca. 2,0 mio. kr.) og dårlig kompromisløsning på spærringsproblemet ved Vilholt Mølle, men trods alt en mulighed, hvis det ikke lykkes at opnå enighed om at
fjerne opstemningen.
Driftsformålet for Vilholt i den kommende planperiode er primært at bevare status quo, sekundært om
muligt at opnå enighed om fjernelse af opstemningen og genskabelse af Gudenåens oprindelige forløb
på dette sted. Dette vil som sagt kræve en ny fredning, samt en vurdering af projektets effekt på områdets status som habitatområde, idet Vilholt i mellemtiden også er blevet udpeget til habitat-område (se
næste afsnit).
Lykkedes det ikke at opnå enighed om en genskabelse af Gudenåens oprindelige løb, ændres driftsformålet til at sikre etablering af et omløbsstryg, der kan skabe fri passage for fisk og andre vanddyr forbi
opstemningen samt forbedrede passageforhold for kano-sejlerne.

Foto af opstemningen ved Vilholt.
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7.48.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Vilholt er omfattet af Gudenådal- og Pindalsmosefredningen fra 15/3 1984. Fredningen er primært en
landskabsfredning, hvilket bl.a. betyder forbud mod terrænændringer og nye bebyggelser, men der er
også bestemmelser der bl.a. sikrer offentlighedens adgang.
Vilholt er endvidere en del af EF-habitatområde 48 ligesom de øvrige af Skov- og Naturstyrelsens arealer omkring Mossø. Området er udpeget på grundlag af forekomsten af følgende naturtyper og arter:
• Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller.
• Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks.
• Brunvandede søer og vandhuller
• Vandløb med vandplanter.
• Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
• Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
• Tørre dværgbusksamfund
• Enekrat på heder, overdrev eller skrænter.
• Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
• Tidvis våd eng på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop.
• Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
• Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
• Rigkær
• Bøgeskov på morbund med kristtorn.
• Stilkegeskov og krat på mager sur bund
• Skovbevoksede tørvemoser
• Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
Habitatområdet er desuden udpeget på baggrund af forekomsten af følgende arter; Lys Skivevandkalv,
Bæklampret, Stor Vandsalamander, Damflagermus og Odder.
Udpegningen til habitatområde indebærer bl.a., at såfremt Skov- og Naturstyrelsen opnår enighed om at
fjerne opstemningen, skal der også inden evt. endelig fjernelse foretages en vurdering af evt. skadevirkning på biotoper og arter som udgør udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet, og denne vurdering
skal godtgøre, at der samlet set sker en forbedring af de biologiske forhold.
I relation til udpegningsgrundlaget vil det især være Odder, Stor Vandsalamander og Damflagermus der
kan tænkes påvirket negativt. En eventuel negativ påvirkning kan dog muligvis kompenseres ved at
etablere et antal småsøer/vandhuller i området i forbindelse med projektet.
Tilgengæld vil ”Vandløb med vandplanter” og ”Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter” med meget stor sandsynlighed få en væsentligt forbedret status ved at genskabe åens oprindelige
forløb. Det indgår nemlig i definitionen af vandløbstyperne i direktivet, at de skal have naturlig eller
delvis naturlig dynamik, hvorfor fjernelse af menneskeskabte opstemninger helt generelt må vurderes
som en væsentlig forbedring. Endvidere har en opstemning en række negative virkninger i form af sedimentvandring og temperaturstigning nedstrøms. Bæklampret (en fisk) må også forventes at få forbedret levevilkårene ved en fjernelse af opstemningen.
En egentlig vurdering af effekten på ovennævnte biotoper og arter ved en fjernelse af opstemningen vil
blive foretaget, hvis der rejses en ny fredningssag med henblik på at fjerne opstemningen.
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7.48.4 Regionplan 2001-2013 for Vejle Amt.
Vilholt er beliggende i et ”Værdifuldt landskab”. Vilholt er endvidere del af et ”Kulturhistorisk beskyttelsesområde”.
7.48.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Vilholt ligger i bunden af Gudenådalen.
7.48.6 Fortidsminder og kulturmiljø i øvrigt.
Der er ikke registreret fortidsminder på arealet.
Der har gennem tiderne været bygget talrige opstemninger på Gudenåen. Opstemningen ved Klostermølle blev f.eks. etableret allerede i middelalderen (se afsnittet om Klostermølle).Efterfølgende etableredes også opstemninger ved Ry Mølle og Silkeborg Papirfabrik. De store opstemninger ved Tange Sø
og Vestbirk er derimod først etableret i starten af 1900-tallet med henblik på el-produktionen (se afsnittet om Vestbirk-søerne). Det skal bemærkes, at der ved alle disse opstemninger nu er etableret eller
forefindes langt fremskredne planer om at etablere omløbsstryg, fisketrapper og lignende. På den øvre
del af Gudenåen er opstemningen ved Vilholt således den eneste nuværende spærring, efter at der blev
etableret omløbsstryg ved Klostermølle og Vestbirk-søerne i 1992.
Vilholt Mølle startede i 1866 med en fabrikation af træmasse til papproduktion og fremstillede fra 1933
også pap. Vilholt-fabrikken havde i alle årene frem til 1974 samme ejer som Klostermølle og virksomheden var kendt som "Træmassefabrikkerne Kloster Mølle og Vilholt".Efter salget af Klostermølle til
staten i 1974 fortsattes papproduktionen på Vilholt frem til 1988. Stemmeværket fra 1913 og det fremkomne reservoir var afgørende for en stabil vandforsyning til sliberiet og den sideløbende elprodution.
I fabriksanlægget med fødekanal, turbinehus og en række industribygninger driver den nuværende ejer
af Vilholt Mølle nu en moderne maskinfabrik. El-produktionen i Vilholt Mølle blev i 1990 opgjort til
ca. 575.000 KWH, hvilket svarer til ca. 175 danske parcelhus-familiers årsforbrug.
7.48.7 Friluftsliv.
Kanoturisterne som sejler i Gudenåens øvre løb skal alle passere Vilholt. Her læsses kanoerne på vogne
som trilles fra fødekanalen til åløbet, og sejladsen fortsættes.
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7.49 Pindals Mose (Skovnr. 324)

7.49.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Pindals Mose er beliggende i Pindalen et par km syd for Klostermølle på den anden side af Sukkertoppen. Det er ca. 15 km vest for Skanderborg og 17 km sydvest for Silkeborg. Arealets beliggenhed fremgår også af kortbilag 2.1.
Pindals Mose er et mindre birkebevokset moseareal med en lille sø i en tidligere tørvegrav. Hele arealet
er på 0,6 ha. Arealet er erhvervet som en ”tillægsgevinst” ved erhvervelsen af Klostermølle og Ny Vissingkloster i 1975.
Arealets anvendelse og udstrækning fremgår også af skovkortet i kortbilag 7.42.1.
7.49.2 Driftsformål
Hele Pindals Mose er på ca. 15 ha. Mosen er i øvrigt privatejet af mange forskellige lodsejere. Pindals
Mose bør ses som en helhed. Pleje af distriktets lille del bør først ske i forbindelse med en samlet plan
for området. Foreløbigt lades arealet urørt, men distriktet kan på et passende tidspunkt diskutere arealets
fremtid med Vejle Amt.
Vejle Amts Naturafdeling er meget aktive i området, og der er bl.a. etableret en vandrerute og opsat informationsskilte.
7.49.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Pilholt Mose er ligesom Vilholt omfattet af Gudenådal- og Pindalsmosefredningen fra 15/3 1984. Fredningen er primært en landskabsfredning, men der er også bestemmelser der bl.a. sikrer offentlighedens
adgang og plejeadgang for amtet til de fredede arealer.
Pindal Mose er endvidere også en del af EF-habitatområde 48 ligesom de øvrige af Skov- og Naturstyrelsens arealer omkring Mossø. Se afsnittet om Vilholt for en beskrivelse af udpegningsgrundlaget.
Bevaringsstatus for de biotoper og arter som udgør udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet må ikke forringes i området.
7.49.4 Regionplan 2001-2013 for Vejle Amt.
Pindal Mose er beliggende i et ”Værdifuldt landskab”.
7.49.5 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Pindal Mose ligger i bunden af Pindalen.
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7.49.6 Naturregistreringen.
Arealet består af 0,1 ha sø og 0,5 ha birkebevokset mose. Samtlige 0,6 ha er §3-beskyttet.
7.49.7 Fortidsminder og kulturmiljø i øvrigt.
Der er ikke registreret nogle fredede fortidsminder på arealet. Arealet har i tidligere tider været anvendt
til tørvegravning.
7.49.8 Friluftsliv.
Amtets vandrerute går tæt forbi Skov- og Naturstyrelsens areal.
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7.50 Vestbirk-søerne (skovnr. 318)
7.50.1 Beliggenhed, størrelse og anvendelse.
Vestbirksøerne: Bredvad Sø, Naldal Sø og Vestbirk Sø ligger lige vest for Vestbirk by. D.v.s. ca 22 km
sydøst for Silkeborg og 15 km nordvest for Horsens. Arealets beliggenhed fremgår også af kortbilag
2.1.
Udover selve Vestbirksøerne som udgør et areal på 41,7 ha, består Skov- og Naturstyrelsens arealer ved
Vestbirk af Vestbirk Vandkraftværk, samt en række arealer heromkring og ved fødekanalen og Bredvadstryget, primært skrænt og slettearealer, men også nogle små arealer med løvtræ. Endvidere er der
11 ha mose som primært er dele af søerne der efterhånden er vokset eller sandet til. I alt 59,1 ha.
Igennem arealet løber også Naturstien Horsens – Silkeborg (den tidligere Bryrupbane) som også er ejet
af Skov- og Naturstyrelsen. Se afsnittet herom andetsteds i planen.
Vestbirksøernes anvendelse og udstrækning fremgår også af skovkortet i kortbilag 7.50.1.
7.50.2 Driftsformål.
Driften af Vestbirksøerne og omgivende arealer tjener mange formål, herunder primært at:
• Informere om det spændende kulturmiljø og naturen omkring Vestbirksøerne
• Sikre en god vedligeholdelse af vandkraftværket
• Sikre en pleje af flora og fauna, så naturindholdet i området bevares og gerne øges
• Sikre gode rekreative muligheder i området ved at have offentlig adgang, gode forhold for kanofolket samt mulighed for alle til at fiske i søerne (ved køb af dagkort).
Den fremtidige drift skal tilrettelægges, så publikums forventninger i videst mulige omfang opfyldes,
dog under hensyntagen til områdets ”bæreevne”. Antallet af anlæg for friluftslivet afpasses hertil.
7.50.3 Fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder.
Vestbirksøerne er ikke omfattet af fredninger og arealet er heller ikke del af nogen internationale naturbeskyttelsesområder. Vandkraftværket er ikke bygningsfredet.
7.50.4 Regionplan 2001-2013 for Vejle Amt.
Vestbirksøerne er udpeget som ”naturområde” og er beliggende i et ”Værdifuldt landskab”.
Kraftværket med fødekanalen er endvidere del af et ”Kulturhistorisk beskyttelsesområde”.
7.50.5 Fortidsminder og kulturhistorie iøvrigt.
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Der er ikke registreret nogen fortidsminder på arealet.
1. Verdenskrigs knaphed på kul og olie førte til overvejelser om at udnytte Gudenåens fald ved Vestbirk
til elproduktion. Ved at opstemme Gudenåen kunne opnås et fald på 10 meter. Opdæmningen af Gudenåen for at skabe et vandreservoir indledtes i starten af 1920'erne, og i december 1924 startede Vestbirk Vandkraftværk sin produktion.
I 1979 overtog Miljøministeriet både søerne, de omliggende arealer og Vandkraftværket. Vandkraftværket er siden blevet drevet af selskabet ”Horsens Omegns Forenede Vandkraftanlæg” på lejebasis.
Det gamle, fine vandkraftværk kører som en slags arbejdende museum, men dog med en årsproduktion
af 2,5 millioner kWh svarende til ca. 750 danske parcelhus-familiers årsforbrug i år 2002. Kraftværkets
funktion i dag er dog mere at fortælle historie end at producere strøm.

Luftfoto af Vestbirksøerne. Kraftværket med fødekanal ses nederst til venstre.
Ved opstemningen i 1920’erne afskar man fiskenes vandring op og ned i Gudenåen. I 1992 indledtes et
naturgenopretningsprojekt som via et stryg ledte vand fra Bredvand Sø til det gamle åløb, og derved
sikrede fiskene passage højere op i Gudenåen. Ca. 20% af vandet fra Vestbirksøerne ledes gennem
Bredvadstryget og 80% gennem Vandkraftværket beregnet udfra en gennemsnitlig årlig vandgennemstrømning på 4,8 kbm/sekund. I 1992 byggedes ved Vandkraftværket desuden en nedstrøms fiskepassage til nedtrækkende ungfisk og ål. På baggrund af fisketællinger foretaget begge steder af Danmarks Fiskeriundersøgelser og af Vejle Amt vurderes det, at både Bredvadstryget og fiskepassagen ved Vandkraftværket virker tilfredsstillende.
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7.50.6 Landskabsdannelse og jordbundsforhold.
Vestbirksøerne ligger i Gudenådalen, hvor denne strømmer gennem en smeltevandsfloddal. Gudenådalen er med andre ord ikke en tunneldal på dette stykke, men er eroderet ud af smeltevand uden for isranden, da isen trak sig tilbage. Dalen er dannet foran Sydøstisen.
7.50.7 Naturregistreringen.
I alt er der registreret 53,7 ha §3-beskyttede arealer ved Vestbirksøerne d.v.s. over 90 % af arealet.
De §3-beskyttede arealer fremgår af kortbilag 7.50.2.
Det er naturligvis primært søerne, men også søbredsarealer og de dele af søen der sander til og bliver til
mose, som udgør de §3-beskyttede arealer. Tilsandingen sker primært i Gudenåens indløb i Bredvad Sø.
Her sker en meget kraftig aflejring og amtet holder derfor en gravet sejlrende af hensyn til kanosejladsen. Der er et meget rigt fugleliv og et godt fiskeliv i søerne. Efter søernes opstemning er der bl.a. opstået en bestand af søørred. Om vinteren er søerne et væsentligt rasteområde for vandfugle. Langs søbredderne vokser primært Tagrør men også Dunhammer og f.eks. Gifttyde og Vand-Mynte. Der findes
herudover bl.a. Isfugl og Odder. Begge rødlistet.
Der planlægges ikke nogen egentlige plejeindgreb i den kommende planperiode.
7.50.8 Friluftsliv.
Fiskeriet i søerne er udlejet til Brædstrup og Omegns Fiskeriforening som sælger fiskekort til søerne.
Den dominerende aktivitet på søerne er kanofarten. I de senere år er to forhindringer for sejladsen fjernet, idet den gamle jernbanebro ved Naldal sø blev erstattet af en træbro, som tillader passage med mindre både. En anden hindring var slusen til Fødekanalen. Her er fjernet en sluseport, så der nu er fri passage. Ved vandkraftværket skal kanoerne stadig slæbes eller køres over land. Til gengæld er her rastemulighed med toilet.
En udstillingspavillon med information om Vestbirksøerne og Vandkraftværket er bygget i sommeren
2001.
Hertil kommer 1 p-plads, 1 informationstavle, 2 borde og bænke og ca. 1 km trampestier.
Vestbirk-søerne er beskrevet i vandretursfolderen om Horsens-Silkeborg Natursti. Se bilag 6.3.
7.50.9 Bygninger.
Litra
1740a

Navn
Vestbirk Vandkraftværk

Formål
”Arbejdende museum”
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8 Sammendrag af foryngelsesplanen og hugstplanen
8.1 Ændringer i arealanvendelsen jf. foryngelsesplanen
Nedenstående skema viser, hvorledes arealanvendelsen af distriktets samlede areal vil ændre sig med
planforslagets foryngelsesplan. Foryngelsesplanen er omtalt i teksten og kan ses i bilag 7.1.
Træart/anvendelse
BØG bøg
EG eg
ASK ask
ÆR ær
BIR birk
EL el
REG rødeg
LIN lind
ALØ diverse løvtræer
POP poppel
KIR kirsebær
ELM elm
Løvtræ i alt
RGR rødgran
SGR sitkagran
OMO omorika
ÆGR ædelgran
NOB nobilis
NGR nordmannsgran
AGR grandis
AVE veitchii
SKF skovfyr
DGR douglas
LÆR lærk
COF contortafyr
ØSF østrigsk fyr
CYP cypres
TSU tsuga
THU thuja
ANÅ diverse nåletræ
FBF fransk bjergfyr
BJF Bjergfyr
Nåletræ ialt
I alt skovbevokset
AGE ager
SLE slette
MOS mose
HED hede
PUB publikumsareal
UKU afdrifter
Div. ubevoksede,
( bl.a. sø, overdrev og
eng. Ingen ændring. )
Ubevokset ialt
Total

Areal 1/1 2000
878,3
330,6
40,9
13,1
93,4
37,9
29,2
2,0
2,0
1,3
0,5
0,5
1429,7
774,6
248,3
7,6
89,3
62,3
54,5
28,5
5,0
403,4
264,4
100,3
12,6
6,5
4,1
3,4
1,1
0,5
0,4
7,7
2074,5
3504,2
305,4
277,0
118,6
35,8
43,8
4,4
1313,5

% af bevoksede Areal 1/1 2015 % af bevoksede
25,1
952,8
27,1
9,4
358,1
10,2
1,2
42,8
1,2
0,4
13,5
0,4
2,7
161,7
4,6
1,1
39,1
1,1
0,8
30,6
0,9
0,1
6,4
0,2
0,1
18,4
0,5
0,0
1,3
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,5
0,0
40,8
1625,7
46,3
22,1
584,5
16,6
7,1
198,4
5,6
0,2
7,0
0,2
2,5
74,3
2,2
1,8
109,3
3,1
1,6
30,1
0,9
0,8
33,8
1,0
0,1
3,4
0,1
11,5
412,5
11,7
7,5
335,2
9,5
2,9
76,1
2,2
0,4
0,9
0,0
0,2
6,5
0,2
0,1
4,1
0,1
0,1
3,4
0,1
0,0
1,7
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,4
0,0
0,2
5,7
0,2
59,2
1887,8
53,7
3513,5
280,7
286,2
122,9
41,1
44,8
0,0
1313,5

2098,5
5602,7

2089,2
5602,7
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I alt forynges eller igangsættes foryngelse af 482,1 ha med det forliggende planforslag. Dette svarer til
lidt over ca. 14 % af det bevoksede areal. Fratrækkes arealerne der er udlagt til urørt skov, bliver arealet
der forynges dog ca. 16 % af det reelt foryngbare areal.
Som skrevet i de forgående kapitler, vil der herudover ske ændringer i distriktets arealanvendelse som
ikke er nævnt ovenfor. Det drejer sig primært om ager-arealer ved skovrejsningsområderne i Århus som
vil blive tilplantet, samt slette-arealer især på Samsø der udvikler sig til overdrev.
Endvidere skal bemærkes – som det også er blevet adskillige gange i kapitel 7 – at foryngelserne i den
kommende planperiode i vidt omfang vil bestå af træartsblandinger, samt at der i vidt omfang vil blive
efterladt overstandere samt anvendt de træarter som måtte spirer frem på foryngelses-arealerne af sig
selv. Ovenstående beskriver således kun arealændringerne på hovedtræ-niveau.
Men når der i øvrigt er taget forbehold for ovenstående, så er konsekvenserne af planforslaget, at:
• Knap 63 % af distriktets areal vil forsat være skovbevokset.
• Løvtræ-andelen vil stige fra ca. 41 % til ca. 46 % af det bevoksede areal. Det er især arealet med
bøg og birk der stiger. Begge træarter stiger hver med ca. 2 % af det bevoksede areal.
• Nåletræarealet vil falde tilsvarende. Det er især arealet med rødgran og sitkagran der falder fra ca.
29 % til ca. 22 % af det bevoksede areal.
• Andelen af det bevoksede areal med de såkaldte ”robuste nåletræarter” douglasgran, skovfyr, lærk,
alm. ædelgran, østrigsk fyr og thuja stiger fra ca. 25 % til ca. 26 %. Douglasgranarealet stiger dog
med ca. 2 % svarende til i alt ca. 10 % af det bevoksede areal. Arealet med lærk og alm. ædelgran
falder dog samlet med ca. 1 % af det bevoksede areal, bl.a. fordi en del af disse arealer overgår til
bøg.
• Nobilis arealet stiger fra 1,8 % til 3,1 % af det skovbevoksede areal, mens nordmannsgran falder fra
1,6 % til 0,9 % af det bevoksede areal.
• På de ubevoksede arealer sker der kun ganske små ændringer, dog jf. ovenstående omkring især
slette-arealerne på Samsø og skovrejsningsområderne ved Århus.
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8.2 Den forventede hugst og udviklingen i den stående vedmasse
Areal
Bøg
Løvtræ ÷ bøg
Picea-arterne*
Abies-arterne*
Andet nåletræ*
Total

878,3
551,4
1030,5
239,6
804,4
3504,2

Vedmassen Tilvækst i Hugst i Vedmassen m3/ha i 2000 m3/ha i 2015
1/1 2000
perioden perioden 1/1 2015
232122
67396
50968
248550
264
283
47967
34670
13976
68661
87
125
266848
204363
181616
289595
259
281
51191
33211
34687
49715
214
207
174574
118302
71946
220930
217
275
772702
457942
353193
862655
221
250

*Picea-arterne er rødgran, sitkagran og omorika. Abies-arterne er alm. ædelgran, nobilis, nordmannsgran, grandis
og Abies veitchi. Andet nåletræ er de øvrige nåletræarter d.v.s. primært douglas, skovfyr og lærk.
Det skal understreges, at der i ovenstående hugstudregning er taget forbehold for arealerne udlagt til
urørt skov. Hugsten er her sat til 0 m3. Ligeledes er hugsten sat til 0 m3 i en række skovbrynsbevoksninger, birkemoser og plukhugstbevoksninger o.lign., hvor hugsten i den kommende periode forventes at
blive minimal i forhold til de standardhugstmodeller, som anvendes ved udregningen af hugsten. Tilvæksten er dog udregnet inklusiv ”urørt skov”-arealerne.
M.h.t. ” m3/ha i 2015”-tallene så skal det bemærkes, at de er udregnet med arealtallene pr. 1/1 2000 og
ikke pr. 1/1 2015, som vist i det første skema i dette kapitel. Hvis ” m3/ha i 2015”-tallene i stedet udregnes med arealtallene pr. 1/1 2015, så bliver de:
Bøg
Løvtræ ÷ bøg
Picea-arterne*
Abies-arterne*
Andet nåletræ*
Total

261 m3/ha i 2015
102 m3/ha i 2015
367 m3/ha i 2015
198 m3/ha i 2015
260 m3/ha i 2015
250 m3/ha i 2015

Årsagen til at picea-arternes gennemsnitlige ”m3/ha i 2015” stiger så voldsomt i forhold til den tidligere
angivne værdi er, at Picea-arternes areal i 2015 vil være faldet med ca. 240 ha, idet der næsten ikke sker
nogen foryngelser med picea-arter som hovedtræarter men næsten kun afviklinger, hvilket betyder at
driftsklassen primært vil bestå af ældre masserige bevoksninger i 2015. For de andre driftsklasser falder
”m3/ha i 2015” til gengæld, primært fordi de i den kommende perioden har en større tilgang af nyetablerede arealer end afvikling af gamle.
Af ovenstående skema er det væsentligste, at hugsten i den kommende planperiode er mindre end tilvæksten. Hugsten udgør ca. 77 % af tilvæksten.
At hugsten er mindre end tilvæksten betyder, at skovdriften grundlæggende må betragtes som bæredygtig, idet der ikke bliver fjernet mere vedmasse, end skoven selv vil producere i perioden. Naturligvis
gælder dette postulat ikke for unge skove der er under opbygning, men for skovene på Silkeborg distrikt, som primært er ældre skove med en rimelig ens fordeling af aldersklasserne inden for de enkelte
driftsklasser, er dette postulat dækkende.
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