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     Initiativgruppen Houlkær

 
Øst for Paradis er et ca. 30 km2 stort område med 12.000 borgere og ligger mellem Viborg-søerne og Tapdrup og 
mellem Nordre Ringvej og Nørreå og omfatter bl. a. Asmild, Bruunshåb, Houlkær, Rindsholm og Tapdrup.  
Ny bydel Arnbjerg med 1500 borgere er ved at blive udbygget og mod vest planlægges Taphede med 3500 borgere. 
 
I området er der nu bl.a. 1100 skoleelever i 3 folkeskoler, 1100 i et gymnasium og 100 i landbrugsskole. 

Borgerplan 2020 for Naturområde Øst for Paradis 
Med planen realiseres nogle af de 276 forslag i workshoppen 22. november 2011 i fortsættelse af det, 
der er gennemført med fokus på 

• Bygge og drive feltstation og toiletter i Granada  

• Grønne sammenhænge, flora og fauna samt naturbeskyttelse herunder 
o Opdatere og udvide fredninger i området, bl.a. med Klostermarken og 

kommunalt ejede arealer 
o Forsøge at høste græs fra rabatter og grønne arealer til biogas og gødning 
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INDTRODUKTION.  

Borgerplan 2020 for Naturområde Øst for Paradis er en opdatering af Borgerplan 2012 og 2016 for 
Naturområde Øst for Paradis:  
Det daværende Demokratiudvalg i Viborg Kommune bevilgede økonomisk støtte til 2 workshops, hver med 30 - 50 
deltagere. 

• 22. november 2011, som resulterede i en Hvidbog med 270 idéer; samlet set blev der arbejdet med 
sammenhæng, overblik, bæredygtighed og tilgængelighed i respekt for forskellighederne. 

• 21. maj 2012, som resulterede i hvidbogen Fra Ord til Handling og arbejdsgrupper blev nedsat. 

Resultat: Borgerplan 2012 for Naturområde Øst for Paradis med forslag til handlinger, der 
kan indgå i borgernes, foreningers bl.a. grundejerforeningers, Kommunens, boligselskabets, 
institutioners, Naturstyrelsens, landmændenes og andre virksomheders arbejde i 
Naturområde Øst for Paradis. 
Dermed startede en rejse mod en mere mangfoldig natur bl.a. med hede omkring Skaldehøj, 
som beskrevet af H C Andersen i Jylland mellem tvende have. 
 

I 2015 vedtog Viborg Byråd visionen for Viborg Naturpark: 
I respekt for de, der bor og virker i naturparken vil vi: 

Udvikle  
…Viborg Naturpark, så den benyttes af en mangfoldighed af brugergrupper, som nyder naturen og områdets 
kulturarv i respekt for hinanden. 

Værne om 
... den skønne natur og de forskellige landskabelige kvaliteter ved at bevare og fremme artsrigdommen og 
biodiversiteten i området og ved at fremhæve områdets særegne kulturarv. 

Synliggøre og formidle 
... naturparkens attraktioner og kvaliteter, så både lokale og tilrejsende har mulighed for at få ny viden og oplevelser 
i naturparken. 
I 2015 vedtog FN 2030 målene for bæredygtig udvikling med 17 hovedpunkter med 169 underpunkter. 
 
Når man med kritiske briller betragter den hidtidige indsats med tilhørende resultater, kan man  

• komme til at tænke på det sted i romanen ”Den gamle præst” af Jakob Knudsen (1858-1917) , hvor præsten 
bruger billedet, at man skal køre med vogn fra Aalborg til Kolding. Praktiske personer begynder med den 
første mil fra Aalborg. Men idealister og sværmere drømmer, at de allerede er nået frem: ”De Mennesker, 
som bilder sig ind, at de allerede er i Kolding, gider naturligvis ikke gjøre sig Ulejlighed mere med at komme 

den første Mil fra Aalborg, og saa staar de dér og vrøvler bare.”) og  
• ønske sig en handlingsorienteret ledelse som direktørens, der syntes, det er bedre at afprøve en idé/et forslag 

konkret praksis, hvis han ikke ret hurtigt kunne overbevise forslagsstiller om det ikke dur – for ”så kan han se 
det og så har jeg ikke en der går og trever.” 

  
 
Borgerplan 2012 for Naturområde Øst for Paradis blev opdateret 2016 og dette forslag til opdatering er godkendt af 

repræsentantskabet i Initiativgruppen Houlkær d. 25. februar 2020 
    
Henrik Søgaard 
Formand     Stig Jensen 
      Bestyrelsesmedlem og projektleder 
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 Gennemførte projekter indtil oktober 2019 

 

 

 

 

Eksempler på indsats i 2020 
 

1. Workshop om bynær natur i 4. marts 2020. 
2. Forsøge at høste biomasse fra 5 ha vej- og stirabatter samt fra 5 ha grønne områder til biogas og rapportere 

økonomi, næringsstoffer og natur samt reaktioner fra naboer og brugere. 
3. Drøfte med Viborg Kommune og Naturstyrelsen revision af eksisterende fredninger og frede yderligere 

arealer med henblik på 
a. at friholde for bebyggelse og  

i. øge biodiversitet bevare truede arter 
ii. øge arealet af lysåben natur og biodiversitet 

iii. forbedre tilgængeligheden med nye stier 
b. at styrke de økologiske forbindelser og få bedre sammenhæng i flora og fauna 

4. Opsætte et info skilt ved nogle af de 5 fredede områder med formål, kort og særligt interessante oplysninger 
i samarbejde med Viborg Kommune 

1. Søndermølle ådal 
2. Nørresøs østbred 
3. Stenshøje  
4. Bruunshåb lynghede 
5. Rindsholm skov 
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1. Naturgrundlaget  

1.1 Naturen og klimaet  
(efter professor Jørgen E. Olesen 19-09-2016) 
FNs Klimakonvention blev aftalt ved miljøtopmødet i Rio de Janeiro i 1992; målet er at stabilisere klimagas-
koncentrationen i atmosfæren på et niveau, der forhindrer farlig påvirkning af jordens klimasystem. 
I december 2009 havde konventionen 192 medlemslande. 
Deltagerne i konventionen mødes årligt siden 1995 i Conference Of the Parties (COP) møder (1997 - COP3 (Kyoto) – Kyoto 

Protocol, 2007 - COP13 (Bali) – Bali Action Plan, 2009 - COP15 (begrænse Copenhagen) – Copenhagen Accord, 2011 - COP17 (Durban) – 

Aftalte at indgå en plan i 2015 med start i 2020, 2015 – COP21 (Paris) – Ny aftale (temperaturstigning til 1,5 grader) 
 
Klimaændringer er den største miljøudfordring, menneskeheden har stået over for, FORDI vi SKAL løse problemet 
inden vi fuldt har set konsekvenserne. 
 
Det handler om: 

• Hedebølger 

• Tørke 

• Intens eller langvarig nedbør (oversvømmelse) 

• Storme 

• Øget hyppighed af ekstreme hændelser 

• Variation i vejrforhold mellem år 

• Risici for nye biotiske interaktioner (sygdomme, skadedyr) 

• Og om mulighederne for at sikre naturgrundlaget for kommende generationer (ikke mindst 
fødevareproduktion)  
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Stigende ekstremnedbør 

FN’s  
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Sådan bruges arealet i Danmark 
 

Landbrug Skov Åben natur Søer og vandløb småbiotoper Byer, veje mv 

62% 13,5% 9% 2,5% 3% 10% 

 
Danmark er et intensivt landbrugsland – naturen mangler plads!  
Det global og lokale behov for fødevarer og bioenergi giver ikke naturen mere plads, så god natur kræver 
planlægning 

 
 
Bemærkninger 

• Viborg Kommune udledte 6,8 ton CO2 pr. indbygger 2017. For hele Region Midtjylland var det 5,2 ton pr. 
indbygger. (Tallene er fra Viborg Kommune, udkast til Grøn omstilling – katalog over indsatser september 2019) 

• 44 % af CO2 udledningen i Viborg Kommune kommer fra transport, 25% fra kollektiv varme – og el-forsyning.  

• I 2017 bestod 24,3 % af energiforbruget i Viborg Kommune af vedvarende energi. Til sammenligning var 
andelen samlet for de 19 midtjyske kommuner på 42,2 %. For hele Danmark var gennemsnittet på 34,2 %. 

• 28. august stod vandet i Granada-rense-dammen over brodækket og vandet var sunket, så knælisten var fri, 
se foto 
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Granada-Søen den 28. august – broen er dækket 
af vand - vandet har stået over bænk og knæliste 
til midten af håndlisten 

Her er broen over vandet som normalt 

 
 
 

 

1.2 Naturen og landskabet - om forvaltning og planlægning af bynære områder 
(efter professor Jørgen Primdal 19-09-2016) 

 

  
Overordnede landskabstræk Naturen og landskabet ved Viborg – 

naturgrundlag 
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Naturen og landskabet ved Viborg - biodiversiteten 

Tre forskellige tilgange til landskabet  

• Landskabet som et system af økosystemer Landskabsøkologien – landskabet som rumlig ramme for 
naturlige processer. (Forman and Godron, 1986) 

• Landskabet som en måde at se på vore omgivelser – ‘as a way of seeing’ Humangeografien, 
kunsthistorien. (Gosgrove 1984) 

• Landskabet som lokalsamfund – som et (modsætningsfyldt fællesskab bundet sammen af fælles 
perspektiv på lokalområdets regulering, geografien, miljøhistorien, landskabsplanlægningen. (Olwig 2002) 

 

Tolkning: Det er altså vigtigt, at der er natur i nærheden! 
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Viborg Naturpark – til overvejelse 
• Opbygning af baseline materiale omkring botanikken  

• Tag æstetikken med – poesi og billedkunst  

• Hjemmeside – hvad sker der nu (redaktionel bemærkning som Facebook Os i Houlkær) 

• Ejerskab til forvaltningen af delområder 

• Landskabsrute om hele byen (redaktionel Bemærkning Vision Den grønne ring og Viborg Naturpark) 

 
Bemærkninger/forslag 

1. Biodiversiteten nær boligerne Øst for Paradis er lille – bør øges gennem drift og anlæg, bl.a. for at fremme 
bolignære besøg 

2. Baselinen omkring botanikken bør videreudvikles med udgangspunkt i Det Grønne Partnerskab Elever gir 
naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg – også med poesi. litteratur og billedkunst 
 
Gymnasiet, HF og/ eller klasser på Houlkærskolen og Ovelund skole opfordres til at undersøge botanik og 
biodiversiteten på de grønne arealer i området over en 3-5 årig periode.  
Når man går lidt systematisk til værks, så kan man godt komme igennem nogle af de mest centrale biotoper 
vi har – Klostermarken, Ødalen, Granada, hængesækken i Skolesøen, Langmosen, engene langs Vibæk, 
gravhøjene (Odshøj og Skaldehøj). Undervisningsmateriale kan hentes på Viborg Naturskoles hjemmeside 
 

3. Borgernes og brugernes følelse af ejerskab bør fortsat fremmes gennem et åbent og tillidsfuldt samarbejde 
med institutionerne, bl.a. organiseret gennem Initiativgruppen Houlkær. 

 
1.3 FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling (2030-målene) 
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i N ew 
York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene 
trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os i kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både 
mennesker og planeten, vi bor på. 
 
7. Bæredygtig energi – sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris 

9. Giv alle adgang til moderne energi.  
NB Lokale erfaringer med at bygge og bo i lav- og/eller plusenergihuse foreslås organiseret i ERFA-
gruppe og givet videre til nye bygherrer og beboere. 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 
1. Byg sikre boliger til en overkommelig pris 
2. Gør byerne inkluderende og bæredygtige 
4. Giv adgang til grønne offentlige rum 
6. Skab billige og bæredygtige transportsystemer 
7. Beskyt verdens kultur- og naturarv 
8. Reducer byernes miljøbelastning 

13. Klimaindsats 
1. Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer 
2. Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaudfordringer 

15. Livet på land 
1. Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand 
3. Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder 
5. Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i national og lokal planlægning 
10. Begræns invasive arter 
11. Mobiliser finansiering for at beskytte og og bruge naturen bæredygtigt 

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 
1. Skab effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner.  
NB Kompetente institutioner har afgørende indflydelse på frivillige foreningers arbejde. Selv om vi er 
tilbøjelige til antage dette som en selvfølge, kan der stedse være gode grunde til at følge den vej, allerede 
bisp Gunner (biskop i Viborg 1222-1251) viste ved at idømme en præst, der ikke overholdt højere magters 



Borgerplan 2020 for Naturområde Øst for Paradis side 10 af 33 sider 
 

Initiativgruppen Houlkær att. Stig Jensen, Kildebakken 47, 8800 Viborg e-mail stig.jensen.viborg@gmail.com 

forskrifter, en bod på en god ko ud over, at præsten selvfølgelig forinden havde lovet bod og bedring..(side 17 
i Gunner – Bisp i Viborg 1222-1251 redigeret af Jesper Hjermind og Kristian Meldgaard) 

 

1.4 Naturen og kulturen 
Bogen Os i Houlkær af Dan Ersted Møller, Tonie Holmberg Kristensen og Rikke May Kristthorsson beskriver 
udviklingen af forstaden Houlkær fra området var landbrug og marker i starten af 1960-erne. 

 
Specialestuderende ved Københavns Universitet, Det natur- og biovidenskabelige fakultet har med afsæt i 
Viborg Naturpark skrevet en række afgangsprojekter, f.eks. Spangsdalen i Viborg og Udvikling af 

Nørreådalen. 

 
Normer og værdier for brug af naturen i Viborg Naturpark - En antropologisk undersøgelse af vinkler, 
holdninger og forhold til naturen i Viborg Naturpark fra februar 2018 belyser med udgangspunkt i en 
kvalitativ antropologisk undersøgelse normer og værdier i tilknytning til brugen af naturen i Viborg 
Naturpark. Dette gøres ved at belyse forhold til naturen, og hvordan hver især ønsker den forvaltet med 
baggrund i de måder vi i tanke og handling omgås og bruger naturen på.  
 

 
 
 
 
Når det kommer til en demokratisk naurforvaltning kan vi ikke udelukkende forholde os til de forskelligherskende 
natursyn. Et andet og mindst ligeså vigtigt aspekt i en demokratisk naturforvaltning er, at tilnærme sig en social 
bæredygtighed, hvor interessenter inddrages på lige fod, og hvor målet er aktivitetsmangfoldighed med respekt for 
hinanden. Dels er det med henblik på at forholde sig proaktivt til eventuelle konfliktsituationer, men i høj grad også 
for at udnytte det store potentiale og den store værdi der findes i en vidensdeling mellem de forskellige brugere og 
brugergrupper. 
 
Boligerne i områder skal løbende indrette sig efter nye behov, livsformer, demografiske skift og ikke mindst ændrede 
klimaforhold - ambitionen er at bidrage til en bæredygtig byudvikling både miljømæssigt, socialt og økonomisk. 
 
Byernes skal løbende omstilles til fremtidens udfordringer og samtidig skabes nye og ekstra værdier. Med en 
strategisk og helhedsorienteret tilgang, skal byområderne blive mere robuste, så de løbende kan omdannes og 
tilpasse sig nye udfordringer- skal i størst muligt omfang være mangfoldige, levende, trygge og sunde. 
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Med de følgende 5 projekter søges husejernes indsats koordineret med myndighedernes indsats for at gøre 
attraktive boligområder tidssvarende med synergetiske effekter og med betragtelige energibesparelser samt miljø- 
og naturgevinster. 

1. Vejlede om at fortætte og renovere parcelhusområder fra 1950-erne og frem 
a. Afdække og eliminere barrierer for fortætning, bl.a. så ingen grønne områder og ingen fælles 

friarealer reduceres 
b. Belyse muligheder for flere boliger i udvalgte områder 
c. Rådgive om naturvenlig anlæg og drift af have-, fælles- og friarealer samt vejrabatter, se også pjecen 

Naturen i din have udgivet af Viborg Naturpark. 
2. Spare energi bl.a. med lavtemperaturfjernvarme: 

a. Termografere huse og vejlede i energirenovering og tilskudsmuligheder og bistå med at indhente og 
vurdere tilbud. 

b. Analysere og projektere ændringer af fjervarmeinstallationer og bistå med at indhente og vurdere 
tilbud. 

c. Informere boligselskaber, institutioner, grundejerforeninger og andre foreninger m.fl. generelt om 
klima og muligheder for at begrænse CO2-udledning.  

3. Vejlede og projektere istandsættelse af veje, fortove og stier inkl. beplantning, bl.a. med færre m2 befæstede 
arealer og flere m2 til regnvandshåndtering og m2 til grønne arealer. 

4. Projektere og vejlede i brug af undergrundscontainere med inspiration fra Anbjerg-området til at fremme 
kildesortering af affald fra husholdningerne. 

5. Aflede regnvand på anden måde 
a. Analysere og opmåle kloakker og måle vandmængder – evt. repræsentative prøver efter DS 2184. 
b. Projektere og vejlede om at aflede regnvand nærmere det naturlige kredsløb.  

  



Borgerplan 2020 for Naturområde Øst for Paradis side 12 af 33 sider 
 

Initiativgruppen Houlkær att. Stig Jensen, Kildebakken 47, 8800 Viborg e-mail stig.jensen.viborg@gmail.com 

2. Opdatere fredningskendelser og foreslå Klostermarken mv. fredes 
Fokus vil især være på at bevare truede arter og øge biodiversiteten; arbejdet vil derfor bl.a. bestå i  

• at dokumentere status og udvikling  i flora og fauna samt  

• udvikle plejeplaner 
I lov om naturbeskyttelse er formålet: 
§ 1. Loven skal medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et  

bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. 
Stk. 2. Loven tilsigter særligt 
1) at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige, 
kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier, 
2) at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for 
landskabelige og kulturhistoriske interesser, og 
3) at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet. 
Stk. 3. Der skal ved lovens administration lægges vægt på den betydning, som et areal på grund af sin 
 beliggenhed kan have for almenheden. 
 

Fredningsnævnet kan til varetagelse af ovennævnte formål gennemføre fredning af landarealer og ferske vande efter 
reglerne i kapitel 6 i lov om naturbeskyttelse. 

 

2.1 Opdatere eksisterende fredninger 
Naturområdet Øst for Paradis indeholder følgende fredede områder: 

1. Søndermølle ådal 
2. Nørresø’s østbred 
3. Stenshøje  
4. Bruunshåb lynghede 
5. Rindsholm skov 

 
I det følgende er der en kort beskrivelse af de enkelte fredede områder og forslag til hvorledes kendelserne fremover 
kunne opdateres. 
 
Søndermølle ådal.  
Danmarks Naturfredningsforening foreslog i 1954, at Søndermølle ådal blev fredet for at forhindre bebyggelse m.m. i 
den landskabelige og naturvidenskabelige værdifulde ådal. I 1959 blev 75 ha af ådalen fra Søndermølle til Bruunshåb 
Papfabrik fredet. Af begrundelsen for fredningen anføres bl.a.: 
Områderne er, om end ikke i det største format, af den type, som tidligere var karakteristisk for de midtjyske ådale 
med vekselvirkning mellem de lavtliggende engdrag med deres særlige vegetationsforhold og de tilgrænsende 
bakkepartier, som stærkt præges af bakkernes bevoksning af lyng og egekrat. I områderne ved Mølleådalen er denne 
vekselvirkning bevaret og da forholdet i det væsentlige præger hele strækningen fra Søndermølle til Bruunshåb, 
fremtræder denne som en landskabelig helhed, der i sin art næppe genfindes i de midtjyske ådale. 
 
Store ord i 1959! Der er imidlertid gået 60 år siden og græsningen i ådalen er for længst ophørt. Resultatet er, at de 
tidligere engdrag er under hastig tilgroning. Samtidig er de tidligere karakteristiske partier med lyng stort set 
forsvundet. Med års mellemrum gøres der en indsats for at rydde uønsket opvækst i egekrattet på de offentligt 
ejede dele af ådalsskrænterne; men også her vil det være ønskeligt med en forstærket plejeindsats. Eksperterne har i 
rapporten: Mere natur i Viborg Naturpark peget på, at en græsningsfold for hele dalen, ville være fantastisk! 
 
Hovedformålet med at revidere den eksisterende fredning er derfor at få indført nogle bestemmelser om naturpleje 
og – genopretning. Truslen er den fortsatte tilgroning i ådalen. 
 
Borgeres og turisters kendskab til naturperlen foreslås øget ved at opsætte info skilt efter samme model som 
skiltene på Klostermarken ved stien med oplysninger om fredningens formål og om landskab og flora. 
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Nørresø’s østbred. 
I 1941 rettede Turistforeningen for Viborg og Omegn henvendelse til Fredningsnævnet, fordi foreningen var 
bekymret for, at nogle udstykninger ved den nordlige ende af Nørresø´s østbred ville spærre for offentlighedens 
færdsel langs østsiden af søen. Henvendelsen resulterede i, at søbredden fra Nørremølle enge og om til Nørresøvej 
nr. 23 blev fredet i 1943. Formålet var at sikre et af de sidste ubebyggede arealer øst for Nørresø. Samtidig vil man 
sikre offentlighedens færdsel langs med søen og bevare den frie udsigt til søen. Byudviklingen gik imidlertid hurtigt. 
Der opstod en frygt for at jordopfyldning af slugter, træfældning og udstykning af det bagved liggende skræntparti 
langs Nørresøstien mellem Granada og Hyrdebakkestien, ville ændre forholdene. Fredningen blev derfor udvidet i 
1963. 
 
Gennem tiderne er der givet en del dispensationer fra fredningen. Samtidig er områdets bymæssige præg forsat. I 
dag er de fredede arealer desuden beliggende inden for den reducerede søbeskyttelseslinie rundt om Nørresø. 
Spørgsmålet er derfor om ikke det er på tide at revidere fredningen dels med henblik på at ophæve den på de 
ejendomme langs Nørresøvej, som er udbygget dels at udvide den på de resterende ubebyggede arealer på 40 ha 
mellem overkanten af skrænten langs Nørresøstien og bebyggelsen ved Fennebakken mv. Af kendelsen fremgår at 
man i sin tid valgte ikke at følge Grundejerforeningens ønsker om fredning på grund af for stor erstatning til lodsejer 
– et hensyn, der nu er væk, da Viborg Kommune ejer arealet. 
 
Stenshøje 
På foranledning af Historisk Samfund i Viborg Amt blev et areal på 13 ha med 17 gravhøje på østsiden af 
Bruunshåbvej syd for Bruunshåb – kaldet Stenshøje – fredet i 1951. Gravhøjene ved Stenshøje er enkeltgrave. 
Enkeltgravkulturen er, som navnet siger, karakteriseret ved, at de døde er nedlagt hver for sig i trækister. Det menes, 
at flere af gravhøjene ved Stenshøje kan være blevet genbrugt i bronzealderen. Kongehøj adskiller sig fra de øvrige. 
Den ligger længst mod syd. Den indeholder tre stenkamre. Navnet Kongehøj skyldes, at Kong Frederik IV i 1824 fik 
højen fremvist. 
 
Fredningen sikrer gruppen af gravhøje mod opdyrkning, bebyggelse og yderligere beplantning. Hovedparten af 
området er indhegnet og afgræsses. Der skønnes ikke at være behov for revidering af fredningen. 
 
Bruunshåb lynghede 
I 1952 pålagde den daværende ejer, Johan Peter Købke sin ejendom en frivillig fredning. Fredningen er på 25 ha og 
indeholder bl.a. følgende bestemmelse: 
At ejendommen i øvrigt i det væsentlige er bevokset med lyng og med nogen bevoksning af enebær, eg og røn og 
videre: I øvrigt fredes ejendommen således, at den skal bevares i sin nuværende tilstand navnlig med bibeholdelse af 
lyngvegetationen. 
Naturen lader sig imidlertid ikke styre af bestemmelser i en fredningsdeklaration. 20 år efter var stort set hele 
ejendommen dækket af egekrat. Fredningsbestemmelsens ordlyd om, at ejendommen skal bevares med 
lyngvegetation, er for længst forpasset. Samtidig er egekrat også en spændende naturtype, som har status af Natura 
2000-natur. 
 
En opdatering af fredningsdeklaration skulle derfor primært sikre, at der er overensstemmelse mellem 
bestemmelserne og naturindhold. 
Muligvis ønskes en større andel af lyngarealer på bekostning af skov under økonomisk acceptable vilkår. 
 
Rindsholm skov 
Rindsholm Skov syd for Viborg hører til blandt de første sager, som behandledes efter den nye naturfredningslov fra 
1917. Ejeren havde opført pigtrådshegn langs stien ved Nørreåen og derved hindret publikum i at færdes i dele af 
skoven, som de ellers gerne måtte ifølge en deklaration på skoven fra 1909. Blandt andet var der tidligere en 
festplads i skoven, som var meget benyttet af Viborgs borgere. 
 
I 1928 skiftede ejendommen ejer og den nye ejer ønskede at foretage hugst af løvtræerne i skoven. Natur-
fredningskomiteen for Viborg og Omegn ønskede at bevare skoven som løvskov og sagen blev indbragt for 
Fredningsnævnet. Fredningsnævnet indkaldte til møde på ejendommen, hvor der blev indgået en overenskomst 
med ejeren om at skoven bevares som løvskov og at efterplantning så vidt muligt sker med løvtræer, bøge eller 
egetræer og at dette læses som deklaration på ejendommen.  
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Men al begyndelse er som bekendt svær! I 1992 ansøgte den nuværende ejer om tilskud til skovforbed-rende 
foranstaltninger på en del af skoven. Fredskovsmyndigheden konstaterede imidlertid, at den føromtalte 
overenskomst – på trods af dens ordlyd - aldrig var blevet tinglyst på ejendommen. Sagen endte med, at 
overenskomsten fra 1928 blev tinglyst på ejendommen mod, at skovens andel af nåleskov på ca. 35 o/o må bevares 
og erstattes med nål. 
 
Hvorvidt den oprindelige målsætning om en ”ren” løvskov skal forfølges, må andre vurdere.  
 

2.2 Frede Klostermarken mm. 
Viborg by har især udviklet sig mod nordvest, nordøst og sydvest og har efterladt en unik grøn kvadrant mod sydøst i 
et flot kuperet landskab bl.a. med ådale, tunneldale, hedesletter og morænelandskab; de overordnede myndigheder 
har skånet værnet områdets natur og miljø og accepteret udvikling under større og mindre hensyntagen til natur og 
miljø f.eks. 

• Viborg Handelsskole og Gymnastik- og Idrætshøjskolen med flot beliggenhed ved Viborg Søndersø 

• Viborg Golfbane drives med unikke miljøhensyn tilpasset det flotte landskab, hvor spillere og vandrere kan 
nyde den flotte natur 

• Bydelen Arnbjerg søgt tilpasset landskabet naturen i stor udstrækning. 
 
Og nu bør mulighederne analyseres og vurderes for at værne natur og miljø på de ret store sammenhængende 
offentligt ejede arealer øst for Viborg Søndersø, f.eks. Klostermarken, Nordisk Park og Golfbanen. Selvfølgelig så 
Golfspillet og klubaktiviteterne fortsætter uhindret og naturligvis også uden det areal, Viborg Handelsskole har lejet 
og som er købt til andet formål end natur. 
 
Gennem fredning kan en troværdig langsigtet indsats planlægges og gennemføres til at retablere og bevare dyre- og 
plantelivet i et åbent landskab og værne om kulturarven. 
For fredning af offentligt ejede arealer betales ikke erstatning, så alle midler kan bruges til at fremme natur- og 
kulturformål.  
 

2.3 Fremgangsmåde 
Efter lov om naturbeskyttelse har både Naturstyrelsen, Kommunen og Danmarks Naturfredningsforening et særligt 
ansvar for fredede arealer og derfor indledes dialog med de kompetente parter herunder lodsejer af private-ejede 
arealer for at fremme lovens formål, både i eksisterende fredning og de nye arealer, der foreslås fredet. 
 
Som formål med fredning af Klostermarken og udvidelsen med Golfbanen, Forstbotanisk Have samt Nørresøs 
Østbred mv. af kan – med inspiration fra Hyby Fælled-fredningen - foreslås:  
 - At området ikke gøres til genstand for fremtidig byudvikling  
 - At de landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres  
 - At de kulturhistoriske værdier bevares  
 - At områdets fremtidige rekreative anvendelse bevares og forbedres 
 - At området friholdes for bebyggelse, veje og andre permanente anlæg  
 

Med inspiration fra fredningskendelsen for Søndermølle ådal endvidere 

- Sikre mulighed for at botanisere og finde de vildtvoksende planter  
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3. Viborg Naturpark og Naturens Rige 

Perspektivet for Viborg Naturpark er en grøn ring rundt om Viborg by med Søerne som et blåt bånd, hvor 1. fase er 
området øst for Søerne.  

Viborg Byråd har i strategien for Viborg Naturpark vedtaget visionen: 
I respekt for de, der bor og virker i naturparken vil vi: 

Udvikle  
…Viborg Naturpark, så den benyttes af en mangfoldighed af brugergrupper, som nyder naturen og områdets 
kulturarv i respekt for hinanden. 

Værne om 
... den skønne natur og de forskellige landskabelige kvaliteter ved at bevare og fremme artsrigdommen og 
biodiversiteten i området og ved at fremhæve områdets særegne kulturarv. 

Synliggøre og formidle 
... naturparkens attraktioner og kvaliteter, så både lokale og tilrejsende har mulighed for at få ny viden og oplevelser 
i naturparken. 

Denne vision kan meget vel understøtte aktiviteterne til realisering af Borgerplanen.  

Naturparken har holdt et velbesøgt møde om ”Naturen i din have” hvor der blev påvist mange muligheder for at få 
mere god natur.  

Viborg Trail Arena byder snart på 100 kilometer mtb-spor i fem forskellige skov- og naturområder, Blandt de mange 
gode spor i Viborgområdet findes det relativt korte Klostermarken spor, tæt på centrum og alligevel i skovens dybe still ro. Område er fint til 
MTB, godt kuperet og sporene er oftest tørre selv i ydersæsonerne da jordbunden er sandet. Det røde spor kommer godt rundt i 
Klostermarkens område men fører forbi de sværeste tekniske passager. 

Sideløbende har Kommunen deltaget i projektet Naturens Rige - et samarbejde mellem Sundhedscenter Viborg, en 
lang række foreninger med interesse for natur samt Viborg Naturpark.  

Naturens Rige sætter fokus på naturens betydning for sundheden - se mere om aktiviteter og arrangementer på 
https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbejde/Naturens-rige  

  

https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbejde/Naturens-rige
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4. Flora og Fauna og inddeling i indsatsområder. 

Floraen har undergået meget store forandringer siden 1850-erne. For eksempel var der åben lynghede omkring 
Skaldehøj og vest for Vibæk og Skovsgård skov. Så sent som 1970-erne var der spor af oprindelig flora nord for 

Kildebakken, jvf. Verdensmål 15.1 Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand. 

Faunaen er tæt knyttet til floraen; således plejer dyr naturen flere steder – kvæg i Spangsdal og Nørre 
enge, får på Klostermarken og heste i Spangsdal.  

Vilde dyr som rådyr, hare og ræv samt dådyr kan man også træffe på Øst for Paradis (dådyr i hvert fald syd for 
Nørreå); dyrene kan og skal færdes frit og kun begrænset af dyrets naturlige frygt for mennesker og af hegn, hvor de 
skal holdes ude.  

Hegn for at holde landets naturlige vilde dyr inde, bør ikke sættes Øst for Paradis. 

Fugle som lærke, vibe og isfugl er også set jævnligt Øst for Paradis; de lever og flyver og færdes også frit Øst for 
Paradis. 

Og man skal heller ikke glemme fisk i vandløb og søer, insekterne herunder sommerfuglene. 

Oplevelsen af naturen er også tæt knyttet til udsigter og stier. Det er meget vigtigt stedse også at have fokus på 
lodsejernes perspektiv, søge den gode dialog; stierne kan være med til at ”styre” hvor folk går, men kan også være 
med til at bringe flere folk ud i området – og dermed mere brugsslitage. Stierne skal være en del af lodsejernes 
sikkerhed for, at folk ikke indtager det hele. Stier har også stor betydning for vildtets levevilkår især i yngleperioden. 
Tydelige forventninger til hundeejerne i de forskellige områder er også væsentlige.  

Naturlige udsigter skal plejes ved jævnligt at bekæmpe opvækst, hvad enten det er selvsåede træer eller pil og 
rørskov i moser og Søen – f.eks. er det vigtigt at kunne se vandfladen, når man går på vej og sti langs Viborg Nørresø.  

Området nord for Nordre Ringvej har skov og fin udsigt mod syd ligesom der er fin udsigt fra Regionshospitalet over 
Naturområde Øst for Paradis. 

Indsatsen kan foregå i mange områder og med mange forskellige virkemidler. For overskuelighed i forslagene 
inddeles i 4 hovedindsatsområder: 

Område 1: Klostermarken, Sønderhede og bakkerne ned mod Bruunshåb. 
Område 2: Nørreådalen 
Område 3: Området omkring Langmosen og Taphede 
Område 4: Houlkær Bypark - Lysåbne arealer ret nær boligerne mellem Randersvej og Nordre Ringvej 

For hvert område er i næste afsnit angivet arbejdsgruppens forslag til indsatser for naturgenopretning og evt. 
rekreative tiltag og stier. 
I øvrigt har Naturstyrelsen udført serviceeftersyn af § 3 områderne i Viborg; Viborg Kommune er ved at behandle de 
konstaterede afvigelser. 

 
4.1 Område 1 - Klostermarken, Sønderhede og bakkerne ned mod Bruunshåb. 
Område 1 ligger i et kuperet morænelandskab omgivet af vand mod vest ( Søndersø og Søndermølle Å) mod syd ( 
Søndermølle Å og Nørreåen ) og mod øst ( Vibæk ). Mod nord grænser området til Tapdrupvej og Overlund by.  
Området er gammelt landbrugsland med marker og skove. Naturmæssigt er området særdeles spændende med 
adskillige småsøer, moser, hedearealer, overdrev, skove, krat og åer/ådale.  
I området findes fortidsminder helt tilbage fra jernalderen. 
 
Område 1 udgør det nordøstlige hjørne af DEN GRØNNE KVADRANT og kan i grove træk opdeles således : 
mod vest ligger Klostermarken 
centralt i området ligger Viborg Golfklub´s golfbane 
det sydlige område med Bruunshåbskovene 
det øst og nordøstlige område med landbrugsarealer og Skovsgård Skov 
 
Herpå følger en kort omtale af hver af de fire delområder. 
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Klostermarken 
 
Bisp Gunner var biskop i Viborg 1222-1251 og boede i et nu nedrevet hus på Klostermarken, hvor der i dag er en lille 
lund syd for vejen Klostermarken; før vandstanden i Viborg-søerne blev hævet først i 1300-tallet kunne man komme 
over til Viborg på en lille bro. 
 
Et info- skilt med information om Bisp Gunner, hvor huset lå, foreslås opsat ved lunden, hvor bispegården lå – model 
som de øvrige skilte på Klostermarken. 
 
Klostermarken henlå en årrække som et af forsvarets øvelsesterræner, men blev i 2001 i forbindelse med 
nedlæggelsen af Prinsens Livregiment i Viborg overtaget af Skov- og Naturstyrelsen. 
Klostermarken er ubebygget. Landskabeligt opfattes dette område som værende delt ved Brodding Bjerg i to dele. 
Om Klostermarkens geologi, biologi og værdi som rekreativt område er der skrevet meget - - netop fordi området er 
så fantastisk. Kort kan det siges, at når man færdes på den nordlige del betages man af de storslåede udsigtsforhold, 
og når man færdes i den sydlige del nyder man intimiteten i de mere lukkede/begrænsede landskabsrum og af 
botanikken og dyrelivet m.v. 
 
Den nordlige del af Klostermarken er karakteriseret ved at være et relativt højt beliggende åbent, bølget landskab, 
der skråner ned mod vest. Der er herfra en fornem udsigt over søerne og Viborg by.  
Denne udsigt er dog på vej til at drukne i et hurtigt opvoksende ungt egekrat, som for tiden synes at brede sig 
fuldkomment uhæmmet, idet dog et areal i den centrale del er holdt som et lysåbent græsareal ved slåning af 
vegetationen.  
I "Regionplan 2005 for Viborg Amt" og i Viborg Kommunes kommuneplan 2009 og forslag til kommuneplan 2013 er 
det for den nordligste del af Klostermarken bestemt, at arealet skal friholdes for bebyggelse og beplantning, som kan 
forringe indblikket mod Asmild Kirke. Det omhandlede areal er den del af Klostermarken, der ligger nord for den 
rette linje mellem P-pladsen ved "Overlund Krigshavn" og det nordøstlige hjørne af Nordisk Park. For dette område  
var det i de nævnte planer endvidere bestemt, at skovrejsning er uønsket. 
De nævnte planers bestemmelser om forbud mod bebyggelse, beplantning og skovrejsning stemmer fint overens 
med tankerne om at genskabe hele den nordlige del af Klostermarken (arealerne nord for Brodding Bjerg) som et 
åbent overdrevsareal. Et sådant overdrev vil dels sikre et fantastisk overblik over arealerne øst for søen samt den 
sublime udsigt over søerne til Viborg by og dels give mulighed for, at overdrevets karakteristiske og spændende 
artsrige flora og fauna vil kunne gendannes. Ikke mindst overdrevsarealernes fauna er ved at være en ”mangelvare” 
her til lands. Ved gendannelsen af overdrevet vil man samtidig få skabt et unikt, bynært rekreativt område med 
udsyn og overblik – en herlig variation i forhold til de mere intime og lukkede landskabsrum i den sydlige del af 
Klostermarken. 
 
- Den sydlige del af Klostermarken - fra Brodding Bjerg og sydpå - er noget mere kuperet med lukkede skov- og 
kratområder vekslende med åbne hedeflader, der for tiden afgræsses af får. Sydvest herfor kommer Søndermølle Å 
glidende frem fra broen under Vinkelvej og løber sydøst på langs Ødalen. Langs Ødalens vestside ligger på denne 
strækning 3 enfamiliehuse + 1 spejderhytte. 
Mellem Ødalen og Stof Sø ligger på et meget kuperet terræn en lille skov med stilkeg, gamle krogede fyrretræer og 
rødgraner m.v. I skoven er der et godt stisystem, der benyttes af mennesker der går eller løber omkring på stierne 
eller som cykler på mountainbikes. Mountainbikerne føler sig tilsyneladende godt hjemme på alle stier i og omkring 
såvel de her nævnte skovområder som i Forstbotanisk Have og Bruunshåbskovene. Deres udfoldelser sætter sig 
bogstavelig talt dybe spor mange steder - specielt hvor de ved stejle nedkørsler må bremse hårdt op for tværgående 
trafik. Det ses flere steder på Ødalen. Påvirkningen på terrænet er nogle steder så kraftig, at det reelt må siges at 
være i strid med den i 1959 tinglyste fredning for området. Fredningen bestemmer blandt andet : " 
Terrænændringer er ikke tilladt, dog tillades det forsvaret (matr. nr. 12 a Overlund, Asmild sogn) at foretage 
terrænkørsel, graveøvelser o.l.". Det er derfor et spørgsmål, om ikke der i forbindelse med en gennemgang af 
samtlige eksisterende stier og eventuelt supplerende nye stiforbindelser i områderne bør tages kontakt til 
mountainbikerne med henblik på at få aftalt, hvor de må og hvor de ikke må cykle. 
En anden aktiv gruppe i området er BMX-rytterne, der har et ca. 50 x 100 m stort baneanlæg i udkanten af skoven 
syd for Brodding Bjerg. Den ydre afgrænsning af dette baneanlæg bør defineres præcist. 
En gennemgang af eksisterende og planlagte nye stier bør gennemføres med henblik på at få tilvejebragt gode 
foldere med information om de forskellige ruter, deres længde og hvad man kan se/opleve på turene. Der bør også 
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”samles op på” vores viden om fortidsminder, som også fortjener at blive nævnt netop i den sammenhæng. Sådanne 
foldere og permanente orienteringstavler bør være tilgængelige på alle kommunens P-pladser i områderne. 
 
Naturstyrelsen driver arealet, se http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/04Klostermarkenaug09.pdf og ovenstående vil 
kunne indgå i fremtidig driftsplanlægning. 
 
Golfbanen 
 
 Golfklub´s golfbaneanlæg ligger naturskønt på arealer, der strækker sig fra Brodding Bjerg i vest til Krathøj i syd og 
videre til Sønderhede Gård i øst. Arealerne er smukt bakkede med flere søer og småskove. Fra store dele af banerne 
er der en fin udsigt mod vest ind over søerne og Viborg by. Over arealerne forløber veje og stier med adgang for 
offentligheden. Golfbanen er veldefineret med hensyn til benyttelse og fremtræden. 
 
Det sydlige område 

Det sydlige område er arealerne syd for Klostermarken og Golfbanen. Mod vest og syd grænser området ud mod 
Vinkelvej/bebyggelsen langs Vinkelvej, og mod øst grænser det til Vibækvej og Kjeldvej. Området er særdeles 
varieret med Søndermølle Å og ådalen mod vest og syd, med Vibækvej, Lille Asmild, småsøer, skov og smuk udsigt 
over Nørreådalen mod øst, og med de stejle skovbevoksede skråninger op mod de lysåbne græsbevoksede arealer 
omkring Krathøje, Gammeljord Høj og Gadelamhøj. Disse græsbevoksede arealer er ikke indhegnede. Græsset slås 1-
2 gange årligt. I skrænterne ned mod Nørreådalen findes fortsat kulturhistoriske spor i form af gamle hulveje, som i 
sin tid forbandt Viborg med pramdriften på Nørreå. I øvrigt benyttes vejene og stierne i området flittigt af 
fodgængere, løbere og cyklister. På grund af det kuperede terræn benyttes stisystemerne tillige af skiløbere når 
vejret om vinteren tillader det. I området er der flere steder opstillet et bord med bænke. 
 
Det øst- og nordøstlige område 
 
Det øst- og nordøstlige område skal her forstås som arealerne nord og øst for golfbanen - ud til det samlede 
områdes afgrænsning mod øst og nord, jf. indledningen. Også hér har vi at gøre med et særdeles varieret landskab. 
Nord for golfbanen ligger græsmarker og småskove med enkelte søer. Her ligger også en større privatejet 
lystejendom. Mod øst ligger et par smågårde med deres marker, og længst mod nordøst/øst ligger Skovsgård Skov 
og Vibæk, som især for botanikere er meget spændende. Mod syd afgrænses området af den nu nedlagte Fårup-
Viborg-jernbane (cykelrute 2) og Vibækvej med Pramhus og Vibæk Mølle, som begge ifølge kommuneplanen er 
bevaringsværdige. Skovsgård Skov og Vibækdalen er i fredningsplanlægningen udpeget som et særligt biologisk 
beskyttelsesområde. I området bør anlægges en stiforbindelse fra Tapdrupvej i nord (hér koordineret med den 
fortsatte stiforbindelse nordpå) til den nedlagte jernbane i syd. Den røde/gule stirute gennem Skovsgård Skov kan 
fint indgå i dette stiforløb. Det bør overvejes også at supplere dette stiforløb med borde/bænke. 
 
4.1.8 Forslag til forbedringer af det østlige og nordøstlige område 
 

1. Udpine jorden ved afgræsning eller slå og fjerne græs 1 – 2 gange om året på lysåbne og dermed hjælpe 
sarte arter frem 

2. Fælde træer langs Vibæk og holde hele Vibækdalen åben mellem Tapdrupvej og Vibækvej ved afgræsning 
eller slet til biogas som Nørreådalen BIOM AMBA 

3. Sikre at den vestlige side af Vibækdalen er stilleområde 
4. Lægge håndsten i Vibæk til at forbedre dynamik 

 

  

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/04Klostermarkenaug09.pdf
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4.2 Område 2 – Nørreådalen 
 
1.2.1 Beskrivelse og udfordringer 
 
Nørreådalen er 5 – 700 m bred og ca. 500 ha stor mellem Rindsholm, Bruunshåb og Tapdrup og er Natura2000 
område. Dalen fortsætter på samme måde mod øst og størrelsen er indtil Vejrumbro yderligere 200 ha.  
Nørre-ådalen er en markant ådal gennemstrømmet af Nørreåen og et udpræget privat landbrugsområde med 
afvekslende opdyrkede og afgræssede arealer. En meget stor del af Nørre-ådalen består af drænede enge og moser, 
eller store sammenhængende arealer med høj sødgræssump, pilesumpe samt en del skovbevoksede tørvemoser, 
men også en del veludviklede væld og rigkær med sjældne planter, herunder i hver fald tidligere gul stenbræk og 
blank seglmos. Men opdyrkning og afgræsning er ophørt i stor udstrækning bl.a. fordi området bliver mere vådt, når 
(tørve-)jorden sætter sig. Store risici for ugunstig udvikling i meget store dele af Nørreådalen, hvorved store 
naturværdier går tabt lige som potentielt store forbedringer ikke bliver realiseret 
Professor Primdahls PowerPoint med en kort geologisk illustration af udviklingen af Nørreådalen og Interview-
undersøgelsen er på 
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/KU_slides%20(1).pdf  
 

*Nørreådalen i Viborg Kommune 1975 2019 

Opdyrket areal 462 ha 44% 262 ha 25% 

Vedvarende græs i drift 403 ha 38% 360 ha 34 % 

Udyrket 192 ha 18% 435 ha 41% 

I alt 1057 ha 100% 1057 100% 

*Kilde professor Jørgen Primdahl i møde i Tapdrup 19. september 2019  
 
Et af de store problemer ved pleje af Nørreådalen er også opdelingen i mange små jordlodder.  

* Landmændenes erhvervsstatus i hele Nørreådalen i 
Viborg Kommune, interviews i foråret 2019 dækker 75% 
arealet 

Antal Areal 
ha 

% 
areal 

Gennemsnit. 
Ejendoms- 

størrelse, ha 

Fuldtidslandmand 22 2409 48 110 

Deltidslandmand 6 232 5 39 

Fritidslandmand 46 871 18 19 

Pensionist 36 831 17 23 

Andet/mangler oplysning 4 631 13 158 

I alt 114 4974 100 36 

*Kilde professor Jørgen Primdahl i møde i Tapdrup 19. september 2019  
 
Og ejeren er glad for området: 

*Ejermotiv► Et godt 
bosted 

Et godt 
produktionssted 

Ligelig 
blanding 

N (100 % = ) Areal i hektar 

Fuldtidslandmand 14% 19% 67% 21 2163 

Deltidslandmand 17% 33% 50% 6 323 

Fritidslandmand 80% 2% 17% 46 871 

Pensionist 74% 12% 15% 34 827 

Mangler 
oplysning 

0% 0% 100% 1 252 

I alt 61% 10% 29% 108 4345 

*Kilde professor Jørgen Primdahl i møde i Tapdrup 19. september 2019  
 
 
  

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/KU_slides%20(1).pdf
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1.2.3 Naturpleje 
 
Risikoen for en fremtidig stærk ensidig udnyttelse af området er til stede. Vigtigheden af en samlet naturplan er 
påtrængende, før de nuværende planer for den erhvervsmæssige udnyttelse er endeligt fastlagte. 
 

*Interesse i fællesprojekter – 107 svar ja måske nej 

God idé at gennemføre fælles projekter om f.eks. plantning, rydning, 
biomasseproduktion mv. 

75% 20% 6% 

Ville du deltage i en evt. fælles natur og landskabsplan? 69% 11% 20% 

*Kilde professor Jørgen Primdahl i møde i Tapdrup 19. september 2019  
 
Som nævnt har store dele af Nørreådalen ligget uplejet/udyrket hen i nogen tid, og nu tilbyder  
Foreningen Nørreådalen BIOM Amba, der er dannet i 2012 efter initiativ af LMO (Landbo Midt Øst), netop at høste, 
transportere, afregne og garantere enkeltbetaling, når arealerne hverken gødes eller sprøjtes. Enggræsset leveres til 
bioforgasning på forsøgsanlægget i Foulum.  
Derfor er skabt en organisation på forretningsmæssig basis, der også skaber store natur- og miljøfordele – ådalen 
gror ikke til, næringsstoffer kvælstof, fosfor og kalium fjernes fra ådalen og kan tilføres højere beliggende 
landbrugsarealer – i gamle dage sagde man jo ”engen er agers moder. ” 
Efter oplysninger i forprojektet forventes  

1. at udbytteniveauet på de forskellige arealtyper ligger mellem 1 og 9 tons tørstof pr. ha pr. år. 
2. at fjernelse af kvælstof og fosfor fra områder nær vandmiljøet vil ligge i størrelsesordenen 40-180 kg N/ha og 

7-20 kg P/ha og vil give mulighed for øget biodiversitet. Udbyttet forventes at være størst, når der tilføres 
kaliumgødning. 

 
 
1.2.4 Stier og anden rekreativ udnyttelse 
 

*Hvor ofte landmændene oplever 
friluftsfolk på egen ejendom? 

% Af ejere Ingen 
ulemper 

Generelt 
generende 

Økonomiske 
ulemper 

Dagligt 20 89 11 0 

Ugentligt 24 86 14 0 

Månedligt 7 83 17 0 

Sjældent 12 100 0 0 

Aldrig 38 100 0 0 

Alle 100 93 7 0 

*Kilde professor Jørgen Primdahl i møde i Tapdrup 19. september 2019  
 
Muligheder for offentlig adgang til selve området er begrænsede, men der er gode adgangsforhold til 
randområderne ligesom der arbejdes med tanker om en sammenhængende sti langs Nørreå fra Rindsholm til 
Tapdrup og Vejrumbro og genetablere spang over åen til stiforbindelse Tapdrup - Vinkel. En samlet plan for et 
hensigtsmæssigt stisystem skal prioriteres højt. 
 
 

1.2.5 Status oktober kvartal 2019 og udvikling 

”Vi skal have gensnoet Nørreå for at forbedre dyre og planteliv. ” (side 26 i Inspirationsmateriale til Naturområde Øst for Paradis 

– indsamlet på workshop d. 22. november 2011) Vi kan glæde os over at Naturstyrelsen nu har bevilget penge, så Viborg 

Byråd i Vandområdeplan 2015-2021 for Randers Fjord kan lave en forundersøgelse.  

• Nørreådalen BIOM AMBA er stiftet i 2012 og et kommercielt leverandørselskabet, som står på skuldrene 

af BioM-projektet, hvis formål har været at finde nye midler og metoder til at udnytte engarealerne 

omkring Nørreådalen. Leverandørselskabets opgave er at finde græsarealerne og lave aftalen med 

lodsejerne om at høste deres græs, så der ikke bliver trukket i landbrugsstøtten, Kunsten er så at sikre 

effektiviteten i en samarbejdsaftale med en maskinstation til den rigtige pris og det har kunnet lade sig 
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gøre. (Høster enggræs til 45 øre pr. kg TS og sælger det til 53 øre http://www.lmo.dk/Nyheder/Miljoe/Artikel-

(Visning)?Action=1&NewsId=220&M=NewsV2&PID=7353) 

• AU-Foulum har etableret forsøgsarealer omkring lavbundjorde ved Vejrumbro i Nørreådalen. 

• Viborg Kommune er i gang med et projekt om landskabsstrategi sammen med Randers og Favrskov 

Kommune og efter interviews i foråret 2019 konkluderet:  

o En stor andel oplever problemer med våde enge og oversvømmelser 

o  Stor interesse blandt ådalens landmænd for at deltage i ordninger der fremmer biomassehøst, 

rydning af opvækst, genoptagning af græsning og etablering af vådområder 

o Udbredt interesse for at få engarealer afgræsset af andre og at deltage i fællesgræsning 

o Stort flertal udtrykker interesse i fælles projekter og planer 

o Langt de fleste er interesseret i jordfordeling 

o Samlet vurderes der at være meget gunstige muligheder for samarbejde og for at gennemføre 

projekter, der fremmer de opsatte mål. 

o Samlet set er der er godt grundlag for at udvikle en landskabsstrategi for udviklingen af Nørreådalen 

–med gods i og med bredt ejerskab. 

• Viborg Kommune deltager også i Projektet .life-natureman - en del af et stort EU-projekt se www.life-

natureman.dk. LIFE IP Natureman-projektet har et budget på 130 millioner kroner. Projektet startede 1. januar 2018 

og kører til marts 2026. 

  
  

http://www.lmo.dk/Nyheder/Miljoe/Artikel-(Visning)?Action=1&NewsId=220&M=NewsV2&PID=7353
http://www.lmo.dk/Nyheder/Miljoe/Artikel-(Visning)?Action=1&NewsId=220&M=NewsV2&PID=7353
http://www.life-natureman.dk/
http://www.life-natureman.dk/
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4.3 Område 3 – Langmosen og Taphede 
1.3.1 Kort beskrivelse af området  
 
Langmosen ligger i det ca. 120 ha område mellem Nordre Ringvej, Randersvej og mod vest Hedelyngen og husene 
ved Skaldehøjvej og Palleshøje. 
 
I Langmosen blev der gravet tørv og vandstanden blev sænket i 1930-erne ved at regulere den øvre del af Vibæk i 
Spangsdal kraftigt. 
I den nordlige del af Langmosen ved Natursporet er der lyng og nord for er en græsmark med får. 
Spangsdal er nord for Randersvej friareal efter lokalplanen for grundejerne i Gl. Asmild; arealet er netop anlagt med 
bl.a. shelter og bålsted i samarbejde mellem Grundejerforeningen og Kommunen. 
 
Arealet omkring Skaldehøj var lynghede før det sidst i 1800-tallet blev opdyrket; nu plejes det ved at tage slet. 
 
I øvrigt er dyrkes arealerne landbrugsmæssigt med et par markante dale – Spangsdal med Vibæk og Spempedal. 
 
1.3.2 Visioner for yderligere indsats for naturen og den rekreative brug 

Fra Helhedsplanen for Taphede citeres: ”Med helhedsplanen for ny bydel på Taphede har Byrådet taget hul på et af 
de største byudviklingsprojekter , Viborg Kommune har stået over for. Det udpegede byudviklingsområde på 
Taphede ligger øst for Viborg afgrænset af fine landskabelige værdier i Spangsdalen, Stempedalen og i Langmosen og 
med gode trafikale forbindelser via Randersvej. 
 
Området er 191 ha fordelt på 2 områder – et udviklingsareal syd for Randersvej og et nord for Randersvej. Det fuldt 
udbyggede område forventes at indeholde 1500 boliger svarende til 3500 personer. 
I øvrigt henvises til Helheldsplan for Taphede -https://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1571_7476142/7476142-21-03-2018%20-

%20Bilag%2021.02%20Tilrettet%20helhedsplan.pdf, kommuneplan og lokalplaner. 
 
I Taphedeplanen trækkes grønne kiler ind mellem husene og Spangsdal står som et markant landskabselement og 
bidrager til at aflede regnvand bedre end traditionel regnvandskloakering.; det er således meget vigtigt at den 
økologiske forbindelseslinje fra Langmosen til Nørreå gennem Vibæk og Spangsdal bliver ubrudt, således at barrieren 
dæmningen med Randersvej afløses af en bro til vej og sti.  
 
Syd for Randersvej afgræsses arealet af kvæg, bort set fra de privatejede areal 500 m syd for Randersvej; arealet 
forekommer vådt og muligheden for at give Vibæk et mere naturligt forløb og vådområder bør undersøges ligesom 
trampestien bør indpasses og få forbindelse til trampestien mellem Randersvej og Skaldehøj/Natursporet. 
 
Arealet omkring Skaldehøj skal blive hede/overdrev, mens de grønne arealer nær husene drives i samarbejde med 
grundejerforeningen og meget gerne med meget mere ”vild med vilje”, bræmmer med vilde blomster, frugttræer og 
buske mv. 
 
Når bydelen proklameres bæredygtig, bør der redegøres for hvorfra bæredygtig energi skal komme; det kan f.eks. 
være som solceller, solvarme og varmepumper – og selvfølgelig helst i nærheden – energi tabes, når den 
transporteres og jo mere jo længere. 
 
Solenergi har jo historisk fyldt meget lidt i Danmark, men efterhånden som teknologien er modnet er solceller blevet 
så billige at landbaserede anlæg over 20 ha kan konkurrere med landvind.  
Et solvarmeanlæg på bare 4 ha med 20.000 m2 solfangere kan producere knap 10.000 Mwh om året langt billigere 
end varmen fra kraftvarmeanlægget. Og det er under 5% af Viborg Fjernvarmes årsforbrug og må let kunne 
indpasses effektivt i driften. 
 
Solceller kan producere langt mere energi pr. ha end energiafgrøder, vel 100 gange mere.  
 
Udfordringen er at finde store egnede arealer til bæredygtig energi som varmepumper og solenergi og her foreslås 
at undersøge arealer nær de kommende Taphede-huse. 

https://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1571_7476142/7476142-21-03-2018%20-%20Bilag%2021.02%20Tilrettet%20helhedsplan.pdf
https://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1571_7476142/7476142-21-03-2018%20-%20Bilag%2021.02%20Tilrettet%20helhedsplan.pdf
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- om arealet syd for Nordre Ringvej og nord for Randersvej og øst for den bebyggelse, der planlægges, 

kan være egnet til en stor varpepumpe/solcelle-solvarmepark med en passende afskærmning og 

indhegnet, afgræsses af kvæg eller får og være levested for hare, fasan, agerhøne og ræv. 

 

- Ligeledes bør overvejes, om arealet syd for Randersvej og umiddelbart øst for den planlagte 

Taphede-bebyggelse er egnet til en varmepumpe/solcelle-solvarmepark med en passende 

afskærmning, afgræsses af kvæg eller får og være levested for hare, fasan, agerhøne og ræv. 

1.3.3 Naturgenopretning 

Området har allerede en kærne af værdifuld natur i form af mindre skovområder, søer og beplantninger. En 
udbygning af disse kerneområder vil skabe en betydelig naturmæssig og rekreativ ”merværdi” i området. 
Vi har faktisk fået maj-gøgeurt på "engen" i Spangsdal ved Vibæk, så det kan godt lade sig gøre at få naturen tilbage 
 
1.3.4 Naturpleje 

Der er behov for en opdateret registrering af områdets naturværdier.  
Der er 8 registrerede §3-områder og § 3-laget er opdateret for Viborg Kommune - se bl.a. Miljøportalen.. 
En undersøgelse af drænforholdene i området bør iværksættes og evt. tidligere vandløb og forbindelseslinjer mellem 
områderne genetableres; den åbne grøft mellem søerne blev rørlagt i 1940-erne. Potentialet er ukendt, men 
formentlig til stede. 
 
4.3.6 Forslag til forbedringer 

1. At opdatere områdets naturværdier 
2. Åbne rørlagte vandløb og retablere forbindelser til moserne 
3. Hæve vandstanden i Langmosen - hvilket fint kunne passes sammen med genåbning og -snoning af Vibæk 

nord for Randersvej.  
4. Eliminere barrieren Randersvej for at genoprette den økologiske forbindelseslinje gennem Spangsdal 
5. Drive de grønne arealer nær husene i samarbejde med grundejer- og boligforeningerne bl.a. med mere vild 

natur på mere næringsfattig jord 
 

  

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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4.4 Område 4 Houlkær Bypark  
På luftfoto over Houlkær træder de grønne områder tydeligt frem med de ubebyggede slugter mellem Houlkærvej 
og Viborg Nørresø ligesom de ret store områder Nørre enge, Granada, omkring Odshøj og Skaldehøj samt 
Vibækdalen og Langmosen er tydelige. Derudover er der en række mindre arealer og udfordringen er at skabe 
sammenhæng gennem vel tilrettelagt pleje. 
I arkitekternes grundlæggende planlægning indgik de stadig ubebyggede slugter og Bypark, Granada mv (se f.eks. 
Rapport om bydelens fællesanlæg og ideplan for Asmild Center Tegnestuen Frederiksdal august 1971).  
Centralt i området ligger boldbaner ved Houlkærskolen, Viborg Gymnasium og HF og omkring Houlkærhallen ligesom 
der også er plads til sportshaller, svømmehal og aktiviteter i Granada 
 
4.4.1 Kort beskrivelse af de grønne elementer i området:  
 
Græsrabatter på veje og stier samt 15 – 20 arealer i alt 50 – 80 ha fremstår med græs og enkeltstående træer og 
buske. 
Græsarealer nær bebyggelser, f.eks. 

• Græs som boldbaner og legepladser, der slås tit  

• Græs mellem bebyggelser, der behandles vidt forskelligt bl. a. 
o Slås tit, næsten som græsplæne – (ved Odshøj, Nørresøbakken og ved en del af Fennebakken ret 

ofte),  
o Arealet slås ikke/afgræsses ikke tilstrækkeligt, så det gror sammen og invasive arter som rose og 

gyvel kan true. 
o Arealer slås 1 gang om året og græsset bliver liggende, idet der også flere gange om året slås til 

trampestier. Efter år lider arealet af overgødskning. 
 
4.4.2 §3-områder 
 
Søer og moser får typisk til ledt overfladevand fra kloakerede områder og driften forestås så af Energi Viborg 
Spildevand. 
Hede og overdrev har tidligere været typiske for området. 
Nørremølle Enge nord for Viborg Nørre Sø er blevet genoprettet - http://oplevelser.viborg.dk/Natur/Ud-i-
naturen/Noerremoelle-Enge/Vaadomraadeprojektet-Noerremoelle-Enge..  
Langs Vibæk er der ligeledes en fersk eng. 
 
4.4.3. Visioner for yderligere indsats for naturen og den rekreative brug 
 
Houlkær bypark kunne i nærheden af hallen også rumme "ude fitness"/cross fit som Move on Wheels - altså 
aktiviteter hvor man kan mødes udenfor.  
 
Man kunne også overveje at etablere en børnenes skov (ala Midgård) - én af de små lunde mellem fodboldbanerne 
og Odshøj, hvor børnene kunne få lov at være "vild med vilje".  
 Eller måske en "Houlkær skulptur"-park ved Skolesøen. 
 
Nogle af de gode råd fra biologi-klassen på VGHF: 

• Det vil være spændende at nedsætte en gruppe af lokale brugere og eksperter på området. Når man kendte 
rammen – lovgivning og økonomi til udvikling af miljøet i vores område – kunne denne gruppe drøfte 
mulighederne sammenholdt med, hvad der ville være mest efterspørgsel på.  

• Det er vigtigt, at vi ikke forandrer naturen så meget at det ikke længere er natur, bare for at tilfredsstille 
publikum. 

• Det er vigtigt at vi giver folk en oplevelse af, at de må bruge naturen. Man må gerne kunne plukke blomster og 
tage med hjem til sin bedstemor. 

• Naturen og blomsterne er ikke ejet af dem der er naboer til et område. Vi må alle gerne færdes i den. 

• Det man laver, skal kunne vedligeholdes på en ordentlig måde. 
 
 

http://oplevelser.viborg.dk/Natur/Ud-i-naturen/Noerremoelle-Enge/Vaadomraadeprojektet-Noerremoelle-Enge
http://oplevelser.viborg.dk/Natur/Ud-i-naturen/Noerremoelle-Enge/Vaadomraadeprojektet-Noerremoelle-Enge
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Kort beskrivelse af naturtyper:  
 
Ferske enge med lavt voksende, lyskrævende og artsrige græsser og urter, der tåler græsning og slåning. Græsserne 
er normalt dominerende, og urtevegetationen har en overvægt af flerårige arter meget gerne op mod 50 forskellige 
arter af planter pr. m² på en eng drevet uden gødskning og omlægning og med græsning eller høslæt. En eng med 
blomstrende trævlekrone, bidende ranunkel og eng-forglemmigej ser i juni ud som et grønt tæppe med masser af 
lysende farver i lyserødt, gult og blåt. Her er man ikke i tvivl om, at engen rummer mange arter. En del af engens 
planter er sjældne planter. Næsten 25 % af alle rødlistede planter vokser på enge eller i moser. Blandt disse finder 
man maj-gøgeurt, purpur-gøgeurt og engblomme. 
 
Rigt dyreliv med insekter og padder samt fugle; på nogle af arealerne græssende kvæg, heste og får om sommeren. 
Overdrev med en tæt sammenhængende grønsvær bestående af en lang række særlige blomsterplanter og græsser. 
Nogle af disse er meget sjældne her i landet. Der findes endvidere et naturligt islæt af karakterfulde træer og buske, 
f.eks. eg, gran, fyr, birk, røn, æble, blomme og kirsebær. Nogle af områderne med græssende dyr. 
Søer med sumpplanter i de fugtige områder på land tæt ved søbredden, hvor grundvandet står højt, og de breder sig 
ud i søen domineret af lav og spredt bevoksning. Ude i søen vokser arter som gul og hvid åkande, svømmende 
vandaks og vandpileurt. I bredzonen store sten til nytte for bl.a. stor vandsalamander. 
Græsrabatter får efterhånden karakter af overdrev.  
 
4.4.4 Naturgenopretning 
 
Nørre Enge er ved at blive genoprettet, nedsivningsgrøfter mv. skal befordre kvælstof- og fosforfjernelse og husdyr 
afgræsser arealet. 
Når de lysåbne græsarealer slås i maj – juni og afklippet græs fjernes, udpines jorden; området bliver mere 
spændende at færdes i efterhånden som flere arter viser sig. Med arealet nord for Kildebakken som eksempel er 
potentialet bl.a.: bidende ranunkel, prikbladet perikon, lancetvejbred, almindelig hvene, rød svingel, hvid snerre, 
håret høgeurt, liden klokke, almindelig røllike, almindelig kongepen, blåhat, hedelyng og en øjentrøst art.  
 
I starten kan der måske høstes 4 – 5 ton tørstof pr ha om året og i løbet af nogle år falder udbyttet til 1 - 2 t pr ha. 
Afregningsprisen leveret til biogasanlægget i Foulum forventes en på kr. 5-600 pr ton tørstof, dvs. værdien er kr. 
2.000 pr ha i starten og det falder til kr. 1.000 pr ha i løbet af nogle år forudsat uændret afregningspris. Selv om der 
er tale om mange små arealer, bliver denne pleje ikke nødvendigvis dyrere end den nuværende. 
Nogle af arealerne kan plejes med afgræsning af husdyr, måske bedst, når arealerne er udpint lidt ved slæt i løbet af 
nogle få år. 
 
4.4.5 Naturpleje 
 
Fra Nørresøvej/Kokildedalen mod nord, stien og Nørresøvej Nord har udsigt over Nørresø meget stor betydning – til 
vandfladen og ikke kun rørskov mv. og lignende, lige som det store publikumspres kan udløse behov for at 
myndighederne regulerer æstetikken og naturen og her giver topprioritet til udsigten over vandfladen. Også fra 
Røddingvej ønskes skabt og vedligeholdt bedre udsigt over Nørresø.  
Et enkelt velanbragt fugletårn kan bruges til kikkert-studier i fuglenes yngletid og dermed skabe mindre forstyrrelse. 
Den tørre natur skal slås om sommeren, når forårsblomsterne er afblomstret og biomassen bør fjernes – ellers 
ophober næringsstofferne sig til skade for biodiversiteten - det er også rart med græssende køer på de bynære 
græsarealer. Nogen siger godt nok, der kommer til at lugte af kolort, men det er da bedre og mere hyggeligt end en 
mand, der kører rundt på en plænetraktor. Efterlades græs på befæstede arealer med afløb til kloak, er der risiko for 
at næringssaltene også belaster søerne. Udfordringen er også at overkomme mange ret små arealer, og løsningen er 
effektiv drift som beskrevet ovenfor under Nørreådalen. 
 
For rabatterne på veje og stier er Kommunen myndighed og varetager også driften for en del, f.eks. Bakkestien og 
Houlkærvej.  
 
For søer, som indgår i kloaksystemet, kan Kommunen som myndighed fastlægge retningslinjer, bl.a. med hensyn til 
stor vandsalamander og vel forvente, at Energi Viborg, Spildevand A/S efterlever retningslinjerne. 
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 For øvrige arealer – overdrev og søer - kan vejledning og koordinering være afgørende, og det er vigtigt og ønskeligt 
at Kommunen afsætter passende ressourcer hertil. 
 
4.4.6 Forslag til forbedring af naturen i bynære grønne arealer 

1. At formidle, involvere og forbedre naturen i det åbne land i overgangen til byen  
Følgende elementer kan indgå: 
a) At en gruppe borgere indgår i nogle afprøvninger af hvordan de bedst får mere natur i sådanne 

område. I den frivillige indsats kan gå på at hæmme nogle invasive eller andre uønskede arter, og 
at fremme nogle ønskede arter. 

b) At dyr til afgræsning koordineres med LMO, således at dyreejeren har ansvar, mens borgere 
dagligt har ansvaret for dagligt tilsyn, og meddele dyreejer ved sygdom og andre problemer. 

c) At kommunen evt. kan støtte med de penge, der er afsat i budgettet til de pågældende arealer 
og disse penge kan gå til slåning og fjernelse i afprøvningsområderne.  

d) At denne gruppe borgere og børnene i og studerende ved institutioner i området får mulighed 
for at følge med i hvad der sker med de naturlige arter, og får en oplevelse af naturforbedrende 
muligheder via projektet. Dvs. de kan bidrage til drift og registrering af hvad der sker. Frivillige 
timer tæller ikke med i projektets økonomi, men der skal frivillige timer med for at få et projekt 
igennem.  

e) At undervisningsinstitutionerne i området f.eks. 6 børnehaver, 3 folkeskoler inkl. SFO og klubber, 
Gymnasiet og HF, Medieskolen, Mercantec og Landbrugsskole involveres i udvikling og 
formidling og aktiviteter med henblik på, at viden om den konkrete natur i området 
implementeres i undervisningen, hvor det måtte være relevant.  

f) At registrere naturværdier, herunder karakterfulde træer f.eks. kastanjetræerne på Houlkærvej 
nær rundkørslen og rønnealléen på Bakkestien.  

g) Udpine jorden omkring Skaldehøj for at få hede – og overdrevsflora som arealet henlå for 150 år 
siden under Viborg domkirke. 

h) Drive de grønne arealer nær husene i samarbejde med grundejer- og boligforeningerne bl.a. med 
mere vild natur på mere næringsfattig jord 

 
2. Bygge Fugletårn i/ved Nørre Enge 

• Fugletårn med platform helst med mulighed for kørestolsbrugere.  

• Formålet er at åbne mulighed for at opleve og formidle dyre- og fuglelivet i Nørre Enge og Viborg 
Nørresø uden at forstyrre specielt den utilgængelige dele. 

 
3. at planlægge og genoprette overdrev og hede omkring Skaldehøj mv. 

4. At udsigter plejes ved at friholde og opsætte bænke og borde, f.eks. udsigten fra Birthes Bænk ind over 
Viborg samt til og fra Odshøj og Skaldehøj.  

5. At opsætte udkigstårne - ikke store tårne, men bare så man kan se hen over træerne, og måske fra tårn til 
tårn. 

6. At opsætte bænke.  

7. At sætte skilte op med information om mulige naturoplevelser i området, men omfanget af skilte ikke måtte 
forstyrre naturoplevelsen 

8. Alt  For mange steder skæmmer henkastet affald – vi vil ikke have papir, dåser, flasker, plastposer og 
lignende i rabatter og grønne områder. Er der alligevel affald, vil vi have det væk, inden der kommer mere i 
samarbejde med f.eks. butikkerne og REVAS og Teknisk Forvaltning. 
 

9. Elever i VGHF har udarbejdet 3 spændende forslag til uderum ved de ungdomsboliger, som planlægges 
opført Medieskolerne og Houlkær Center. Forslagene foreslås udviklet sammen med beboerne og søgt 
realiseret med sponsor-støtte  i snævert samarbejde med Boligselskabet. 
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5. Stier  
Stier bør planlægges så man ikke skal gå ud og hjem ad samme vej men kobles sammen så man kan få en ”cirkel-tur, 
” det giver variation og øger brugsværdien. F.eks. kan Natursporet Øst for Paradis Houlkær – Tapdrup Kirkesti kobles 
sammen med Nørreåstien og Vibækstien.  
 
Fra Randersvej ved Dammen i Spangsdal er der afmærket en sti til Natursporet/Skaldehøj. Denne sti - denne sti kan 
med fordel fortsættes syd for Randersvej.  
 
I Viborg Naturpark er der 4 afmærkede ruter, Asmildturen (7.6 km), Dronningerunden på Klostermarken (3,2 km), 
Bruunshåb-turen (5,3 km) og Skovsgård-Skov Rundt (2,3 km) se folderen Viborg Naturpark, Asmild og Klostermarken. 
Gennem græsarealer, f.eks. nord for Kildebakken slås flere gange om året et 2 m bredt spor til en meget benyttet 
trampesti. Græsset bliver liggende, så græsset bliver tæt og fint at gå på.  
 
Med start ved Houlkærhallen er i afmærket 2 Hjertestier mod Viborg Nørresø. 
 
I Nørre Enge er i forbindelse med naturgenopretningen anlagt en 1,5 km lang sti, så her er man begunstiget og kan 
komme ud i engen. Der har været stor tilfredshed med det etablerede stisystem nord for Nørresø og området har 
været meget besøgt, men stien er ubekvem våd og forudsætter gummistøvler i lange perioder – det vi god 
vedligeholdelse kunne råde bod på.  
 
Stiruten Byen møder Naturparken – Spangsbjerg går gennem Spangsdal langs Vibæk som uafmærket trampesti 
gennem kommunalt ejet areal, der afgræsses af kvæg; stien starter ved Asmild Dige og forløber langs bækken 
gennem lunden syd for Asmild Vænge så den kommer uden om det våde areal til dammen lige nord for Tapdrupvej 
og krydser Tapdrupvej og før nr. 52 drejer mod vest ad stien og gennem lunden mod nord, krydser Gl Randersvej og 
ad Overlundstien gennem bebyggelserne til Asmild Dige. 
 
Natursporet Øst for Paradis Houlkær-Tapdrup Kirkesti blev i 2013 afmærket som ”spor i landskabet” men senere 
forlagt ad Spanggårdsvej og med et andet forløb fra Tapdrup Kirke ad Taphedevej til Tørvevejen og mod syd til 
Tapdrup Kirke, se folderen https://spor.dk/sporene/midtjylland/houlkaer. 
 
Specialestuderende har skrevet interessante og inspirerende forslag til stier: 

1. Ved Tapdrup findes allerede et spor ned til åen; sporet lavt så det en stor del af året kræver gummistøvler at 
færdes på det. Ser man bort fra det fugtige underlag, er selve turen og udsigten fra boardwalken og 
platformen ved åen meget fin og helt sikkert et besøg værd. 

2. Genetablere en stiforbindelse mellem Tapdrup og Vinkel. Af den historiske analyse fremgår det, at der i 
starten af 1900-tallet var et spang over åen sydvest for Tapdrup. 

3. Etablerer endnu en forbindelse på tværs af åen ved at lave en trækfærge ud for Randrup skov 
4. Etablere stier til 4 vandreruter 

a. Vandrerute 1: Tapdrup - Vinkel: ca. 8 km denne rute forbinder Tapdrup og Vinkel via det 
genetablerede spang over Nørreå. turen giver desuden en meget varieret naturoplevelse gennem 
skov, eng, mose og langs markveje 

b. Vandrerute 2: Opdag åen: ca. 4 km på denne tur gennem ådalen kommer man for alvor i kontakt 
med åen. derudover kommer man forbi både trækfærgen, spanget og fugleskjulet, hvilket giver 
mulighed for helt særlige naturoplevelser og for at lære mere om områdets historie 

c. Vandrerute 3: Ådalen rundt, lille sløjfe: ca. 9 km her kommer man rundt om alle faciliteter og 
naturtyper i ådalen 

d. Vandrerute 4: Ådalen rundt, stor sløjfe: ca. 16 km den lange vandretur rundt i dalen starter i 
Rindsholm skov og kan eventuelt deles i to med en overnatning på shelterpladsen ved Tapdrup. 

Se side 97-100 i Kandidatspeciale louise eltved petersen: Udvikling af Nørreådalen - Forvaltningsplan for 
udviklingen af et multifunktionelt landskab omkring Nørreå i Viborg Naturpark Vejleder: Jørgen Primdahl 
afleveret den: 8. november – 2016- 
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/10%20Udvikling%20af%20Nrred
alen%20(1).pdf 

Og 
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• sti og boardwalk langs Vibæk og gennem Langmosen se Side 84 i Astrid Schøning, Cecilie Bech Stensgaard, 
Clara Pickering, Maria Helene Christensen, Stine Deepika Christiansen: Spangsdalen i Viborg - Planforslag til 
Helhedsplan 
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/8%20Spangsdalen%20i%20Vibo
rg%20(1).pdf 
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6. Projekter i Granada – aktiviteter og faciliteter 

Den grønne kile beliggende øst for Nørresø, som er bedre kendt som Granadaskoven, rummer flere muligheder for 
kulturel og rekreativ udvikling under hensyntagen til områdets fine natur. At bevæge sig ad stien fra p-pladsen ved 
Fennebakken er som at træde ind i en anden verden af fred og nærvær. Her er mulighed for at nyde naturen midt i 
byen.  
Det er vigtigt  

• Med balancen mellem ro og aktivitet. Området er dog så stort, at det vil kunne rumme mange tiltag. Og kan man 
genetablere et dansested, som der har været i 30’erne? 

• At tænke de unge ind som brugergruppe - bålpladser og shelters kan være samlingssteder for de unge, og hvis de 
er inddraget i opbygningen og vedligeholdelsen, vil de også have ejerskab til området. 

 

6.1 Kort beskrivelse af området 
Granada ligger som en grøn kile mellem Nørresøbakken og Fennebakken øst for Nørresø.  

Der løber en grusbelagt kørefast vej i bunden af dalen fra stien ved Nørresø til p-pladsen ved Fennebakken.  

På begge sider af dalen rejser skovklædte skrænter sig stejlt og er med til at dæmpe motorstøjen fra de 
omkringliggende veje, samt forstærke lyden af fuglesang. 

I den sydlige del af området finder vi en forholdsvis jævn og let skrånende græsmark/plæne. I den vestlige del af 
plænen ligger der en lille dam, som også fungerer som rense- og forsinkelsesbassin for en del af områdets 
overfladevand. 

6.2 Bevægelse og leg 
Elevrådet på Houlkær Skole har flere forslag til konkrete bevægelsesaktiviteter. Forskellen på forslagene afspejler 
alderen på elevrådsrepræsentanterne. De yngste repræsentanter (4.-6.klasse) ser aktiviteterne ind i en kombination 
mellem bevægelsesmæssige udfordringer og leg. Redskaberne skal gerne placeres, så de kan indgå i en leg, - f.eks. 
som foreslået ”Jorden er giftig”. Hulebygning og svævebane indgår også som legeredskaber. 
For de lidt ældre repræsentanter er fokus mere på idrætsaktiviteter. Når de er ude at løbe, vil et afbræk på 
løbeturen med fitnessredskaber være rigtig godt, men de vil ikke bygge huler og lege fangelege. Fangelege er dog 
attraktivt, hvis det er en aktivitet som f.eks. paintball, eller hvis der er mulighed for at konkurrere med hinanden i 
armgang el.lign.  
 
6.2.1 Legeplads: 
Ved legeplads forstås ikke en legeplads som i klassisk forstand med gynger rutchebane mm. Området har tidligere 
været beriget med en rigtig fin og flot legeplads opbygget af træ. Denne blev, af sikkerhedsmæssige årsager, fjernet 
for flere år tilbage. 

Området byder i sig selv på naturlige sansemotoriske oplevelser: Bakker, skrænter, liggende træstammer, højt og 
lavt græs, lyden af natur (fugle og vind). Man kunne fx supplere dette med store sten anlagt i organisk slangeform 
(mere til balance og fantasi) i en lang ”sandkasse” af hensyn til faldunderlag og vedligehold, vippe eller en mini 
forhindringsbane bygget op i enkle materialer med lavt plejeniveau. Og selvfølgelig en boldbane til al den leg og 
aktivitet et græstæppe med et par primitive mål indbyder til. 

Elevrådet har en række forslag:  
a) Fitness som forhindringsbane, jorden er giftig med forskellige øvelser undervej. Blandingen af 

forhindringsbane og fitness ting gør at der er noget til hele familien. 
b) Idrætstimer i Granada. Derfor er der brug for aktiviteter til mange. 
c) Fitness som ”stop” på løbeturen. 
d) Armgang med forskellige udfordrings niveauer. 
e) Gynger i træer. Det er den sjoveste måde at gynge på. Gerne flere gynger i nærheden af hinanden, så man 

kan gynge sammen. 
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f) Siddeplateau oppe i træer – måske som hulebygning. Det er sjovt at klatre i træer, og det er sjovt at sidde 
deroppe og kigge ned. Det kan bare være nogle pinde på tværs, men der må også gerne være hegn rundt, så 
man kan gemme sig.  

g) Tovbro og svævebane. Den må gerne være rigtig stejl, og gerne meget lang. 
h) Rappelling.  
i) Depoter med og skatte til rollespil, f.eks. sværd af grene. Hvis man havde et sted, hvor der var en masse 

sværd kunne man nemmere lege rollespil, når man kom forbi. ”Sværdene skal bare være en gren med et søm 
i en gren, der går på tværs.” 
 Mulige samarbejdspartnere: Lokale entreprenører, div. landmænd (store sten, evt. transport), lokale byggemarked, 

beboer i området, daginstitutioner, skoler, MiniMerc, lokale trækunstnere, kommunen etc. 

Hele elevrådet på Houlkær Skole tilkendegiver, at der gerne må komme aktiviteter i området. Der må gerne være en 
stor mangfoldighed i aktiviteterne – spændende fra hyggelige familieaktiviteter til konkurrencer, events, 
undervisning, koncerter og arrangementer folk selv planlægger. Elevrådet har en forventning om, at der vil være 
opbakning fra kammerater og forældre til alle de foreslåede aktiviteter. 
 
Elevrådet vil gerne inddrages i den fortsatte proces, og vil gerne være med i noget lignende en anden gang. Elevrådet 
vil gerne citeres for deres ideer. De vil også gerne være budbringere til deres kammerater. 
Når/hvis projekterne skal realiseres vil elevrådet gerne hjælpe Anja med at finde hjælpere, - både hos kammerater 
og forældre.  
 
Elevrådet vil også gerne være med til at finde kammerater og forældre, når noget skal vedligeholdes. 
 

Der kunne også anlægges naturlige motionsredskaber med et islæt af forhindringsbane. Her tænkes der fx på simple 
bomme i forskellige højder til bl.a. kropshævninger, step og udstrækningsøvelser og balancegang. Således kan 
området anvendes som et supplement til den nyligt indviede hjertesti. Man kan gå skridtet videre og lave et såkaldt 
hjerte/livsstil område – det gode liv. 

Ungdomsskolen, VGHF og Houlkærskolen har etableret en træklatringsbane i nærheden af Madpakkehuset. 
 
I madpakkehuset er det muligt at tage på skovtur i al slags vejr. At afholde små intime foredrag/fortællinger/kurser. 
Bruges som ”basecamp” for andre arrangementer, f.eks. bålkonkurrence – også for fædre. Og Grillkonkurrence vil 
gøre, at hele familier vil komme og være med. Det vil være rigtig hyggeligt.  
 
Og rågefest om foråret – bålstegte rågeunger fra den årlige regulering af rågebestanden. 
De 2 shelters vil øge mulighederne betragteligt. 
 
6.2.4 Vandhullet 

 

Vandhullet eller den lille sø som fungerer som opsamling for overfladevand fra området og halvdelen er 
oprenset i 2015 og resten bliver det om 3 år – opdelingen skyldes den fredede store vandsalamander.  

I 2015 er også bygget en bro ud i vandet, hvor man kan søsætte hjemmegjorte både i den lave sø. Man kan ligge 
på maven og kigge på dyre- og insektlivet i vandet. Tage på fisketur med net. Man kan let tage forskellige vandprøver 
til hel- og halv professionelt brug osv. 

6.5.5 Feltstation og toiletter i Granada 
 
Selvfølgelig er der stort behov for toiletter i Granada og nu henvises til toiletter ved Nørresøvej nord, 700 m fra 
Madpakkehuset 
Til undervisning er der ofte brug for udstyr og det kan være afgørende, at have det let tilgængeligt. 
Derfor har Initiativgruppen i samarbejde med VGHF og Houlkærskolen udarbejdet projekt og fået byggetilladelse til 
en feltstation og toiletter.  
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Bygningen er 5,7 X 5,7 m2 med udseende tilpasset madpakkehuset, ligger sydøst for madpakkehuset og indeholder 1 
handikaptoilet med pusleplads, 1 toilet, 4 m2 aflåselig feltstation og teknikrum. Den er kalkuleret til 500.000 kr. og vi 
søger sponsorer og Kommunen om støtte. 
 
’6.5.5 sejlcenter og anløbsbro til Margrethe 
 
 

  

FDF Sejlcenter ved Viborg Nørresø, set fra syd FDF Sejlcenter har i 2015 anlagt slæbested og 
anløbsbro ved den nordlige ende af Nørresø. 

Sejlklubbens gamle hus er revet ned og projekt til Sejlcenter udarbejdet af arkitekt Stephan Gustin  

6.5.6 Badestrand i den nordlige ende af Nørresø 
 
I tilknytningen til FDF spejdernes sejlcenter i den nordlige ende af Nørresø er der store ønsker om at etablere en lille 
badestrand, såfremt man kan få tilladelse/dispensation til at fjerne en del af rørskoven (Det forlyder at der for 50 – 60 år 

siden ikke var nær så store rørskove i søerne.) og evt. indhegne badeområde og udlægge lidt sandbund. Dette ville også 
kunne blive et udflugtsmål for lokale borgere samt fremme vandaktiviteten, f.eks. boatdrill, snorkel og dykning og 
evt. lave en oprensning af ”vragdele” ved den lokale dykkerklub, kajak sejlads og polo. 
 Det vil også sætte fokus på søernes tilstand og rige muligheder. 

Mulige samarbejdspartnere: Kommunen, ViborgEgnens Turistråd, FDF Sejlcenter, lokale borgere og håndværkere. 

6.5.7 Karrusel som i ”gamle dage” ved søen 

Flere af den lidt ældre generation, har erindring om en karrusel i træ, som stod opstillet i området omkring i Granada 
i omkring 1930.  

Det ville være et rigtig godt historisk projekt at genetablere den gamle facilitet. Som et tilsvarende eksempel kan 
nævnes ishuset i Dollerup, der alle dage har været et udflugtsmål for viborgensere i alle aldre. Her er der dog ikke en 
is i vente, men en anden ”milepæl” for udflugten i vente og endnu et trækplaster for en sejltur. 

6.5.8 Praktiske og organisatoriske forhold 

Der vil selvfølgelig altid være nogle tilsyn samt reparations- og vedligeholdelsesopgave der skal varetages. Der kunne 
fx oprettes et laug bestående af lokale interesser og beboere. Indgås materiale aftaler med lokale firmaer. 
Kommunen som ejer jorden og har et vist tilsyn og pleje af området i forvejen kunne i en vis udstrækning 
formodentlig også være en aktør i flere sammenhænge. 

Man kan lave ”folkeaktier” som dels giver et økonomisk tilskud men også giver en vis form for ”ejerskab” og 
interesse for området. 
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Lave en drejebog for en række eller kæde af events til formål for at fremme interessen (evt. finansieringen) for og 
udvikling af området som fx afholdelse af kursus/konkurrence i bålbygning, kursus i ”kunst med motorsav”, foredrag 
ved en naturvejleder, små koncerter, høstmarked, kursus i grill og bålmad etc. 

Bruge elevrådet fremover som dialog-forum. Aktører må meget gerne komme og snakke om andre ting med 
elevrådet. 
  
Elevrådet vil være med til at skaffe hjælpere til Anja, når noget skal vedligeholdes. 
 
 Når andre skal vide noget om, hvad der sker, så vil elevrådet gerne fortælle om det i klasserne, og forældre-Intra på 
skolen er en sikker måde at kommunikere til mange på.  
 
 Ved de nævnte tilkendegivelser fra elevrådet kiggede de enkelte repræsentanter hen på Anja. Den personlige 
tilstedeværelse, og det at være et ”kendt” menneske kan have stor betydning. Det kan tolkes, at hvis Anja ikke havde 
haft denne gode dialog med elevrådet, så ville dette kendskab og denne parathed ikke nødvendigvis have været til 
stede. 
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7. Gennemføre planen herunder økonomi 
I planen er 4 væsentlige tiltag 

1. Feltstation og toiletter i Granada – Byggetilladelse og projekt foreligger, Initiativgruppen Houlkær har tilsagn 
fra sponsorer og vi fortsætter med at søge og håber på at få tilsagn, så feltstation og toiletter kan blive 
bygget i 2020. 

2. Frede Klostermarken og Kommunalt ejede arealer mv. og opdatere fredningskendelser i området – 
Initiativgruppen Houlkær vil foreslå at vi samarbejder med DN, Kommunen og Naturstyrelsen om at sikre de 
unikke naturværdier i ”Den grønne Kvadrant” og Øst for Paradis. Arealerne er offentligt ejet og der skal 
således ikke betales erstatning for fredningen.  

3. Workshop bynær natur i første halvår af 2020. 
4. Høste græs fra 5 ha rabatter og 5 ha grønne områder (ca. 2*25 t biomasse) og levere biomassen til 

biogasanlæg i Foulum i 2020 og dokumentere økonomi, næringsstofferne kvælstof og fosfor samt energi i 
samarbejde med Viborg Kommune. Forslaget skal ses i sammenhæng med forsøgsfelterne på Klostermarken, 
som blev startet i Grønt Partnerskab i 2015. 

 
Vi glæder os over at Kommunen har iværksat arbejde med landsskabsstrategi for Nørreådalen og deltager i EU LIFE-
projektet Landmanden som naturforvalter. 

 
I øvrigt indeholder Borgerplan 2020 for Naturområde Øst for Paradis mange gode idéer til en mere mangfoldig og rig 
natur, som inspiration til konkrete handlinger i et fortsat godt samarbejde med medarbejdere og beslutningstagere i 
kommunen, med Landboforeningen, grundejerforeningerne og mange andre foreninger, Viborg Boligselskab, 
grundejerne og Naturstyrelsen. 
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