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RESUMÉ  
For mere end 60 år siden blev Søndermølle Ådal fredet for at beskytte det flotte landskab. Nu lægges der op til at 

frede 4 km2 offentligt ejede arealer i landskabet mellem Søndermølle Ådal, Byen og Søen med:  

- overdrev og heder 

- skove 

- søer 

- moser 

- betydelige kulturelle, herunder arkæologiske værdier 

Fredningsbestemmelserne skal, som i den eksisterende fredning, sikre status quo og plejeplanen skal udarbejdes hvert 

4. år med brugerindflydelse og skal bl.a. også fremme naturværdier og biodiversitet. 
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1 BAGGRUND  
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 ådals-skrænterne; men også her vil det være ønskeligt med en forstærket plejeindsats. 

Klostermarken henlå en årrække som et af forsvarets øvelsesterræner, og når der ikke var militær aktivitet, havde 

borgerne adgang til det flotte naturområde; i 2001 blev Klostermarken overtaget af Skov- og Naturstyrelsen. i 

forbindelse med nedlæggelsen af Prinsens Livregiment i Viborg  

I 2015 gennemførte vi et grøﾐt partﾐerskaHsprojekt ”Elever gi'r naturen et pift og får nye kompetencer - på 

Klosterﾏarkeﾐ i ViHorg” – et samarbejde med 3 folkeskoler og klubber, Naturskolen, Naturstyrelsen, Natur og Vand. I 

den forbindelse blev 15 felter anlagt og man følger udviklingen med forskellige plejestrategier. 

ViHorg Aﾏt plaﾐlagde ﾏed ”Deﾐ grøﾐﾐe kvadraﾐt” dvs. at den sydøstlige kvadrant skulle friholdes byudvikling, hvor 

der heller ikke skulle bygges huse. Men jævnligt afstås et areal til bebyggelse, f.eks. Gymnastik- og Idrætshøjskolen, 76 

boliger på Spangsbjerg Have og Park, og 700 boliger i Arnbjerg. Lidt i modsætning til Houlkær-området, hvor bl.a. 

slugterne mod Nørresø respekteres ubebygget og Houlkær er jo også udviklet efter en samlet plan efter en 

arkitektkonkurrence. 

I Borgerplan 2020 for Naturområde Øst for Paradis vil Initiativgruppen Houlkær bl.a. drøfte revision af eksisterende 

fredninger og frede yderligere arealer med henblik på  

a. at friholde for bebyggelse og 

 i. øge biodiversitet og bevare truede arter  

ii. øge arealet af lysåben natur  

iii. forbedre tilgængeligheden med nye stier  

b. at styrke de økologiske forbindelser og få bedre sammenhæng i flora og fauna 
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Søndermølle ådal matr. 12 a Overlund m.fl. 75 ha Arealet er fredet, Fredningsnævnet 2-07-1955 og 

Overfredningsnævnet 13-01-1969, som nærmere angivet på kortet i fredningskendelsen nr. Vi. 115:  

Et areal af matr.nr. 12b, Overlund, Asmild sogn, nemlig den sydligste del af nævnte matr.nr., således som det fremgår 

af den nærværende kendelse, vedhæftede rids, samt: 
l) 1c af Overlund 20 Lille Asmild  

2) 4f, 3y og 10a (2 lodder) Overlund og 19 Lille Asmild 2 lodder  

3) 17b Overlund 
4) 16a Overlund 

5) 3c Overlund (4 lodder) 21 af Lille Asmild  

6) 30, 34 og 7ar (2 lodder) Overlund og lq Søgårde 
7) 6m Overlund (2 lodder) 

 8a) 11f Overlund  

8b) en parcel af matr.nr. 11f Overlund (nu matrikuleret som 11i Overlund)  

8c) en parcel af matr.nr. 11f  

9) 6a1 af Overlund  

10) 11d af Overlund  

11) 11g Overlund  

12) 8a Overlund 

 13) 2a Overlund (2 lodder) undtagen en østlig trekant 

14) 3a Overlund (3 lodder)  

15) 1c Søgårde 

16) 1s af Dalsgårde undtagen en nordlig del 

17) 2a Lille Asmild  

18) 1m af Dalsgårde og 24a og 4 af Lille Asmild  

19) 3 Dalsgårde 

 20) 22 og 23 Lille Asmild (2 lodder) 

Overfredningsnævnet besluttede, at de ommeldte arealer skal være undergivet følgende fredningsbestemmelser: 

Den nuværende: landskabelige tilstand skal opretholdes, og det er som følge heraf navnlig ikke tilladt:  

1. at opføre bygninger af nogen art, herunder boder, skure, op at anbringe andre indretninger, som kan virke 

misprydende,  
2. at anbringe ledningsmaster (lysmaster, telefonpæle og lign.)  
3. at opdyrke nogen del af arealet og at foretage beplantning. Bevoksningen på dele af arealet - væsentligt 

egekrat- skal bevares som sådant. Almindelig udtynding i bevoksningerne må finde sted. Afgravning eller 

påfyldning af det naturlige jordsmon må ej heller finde sted. 
Forbuddet mod opdyrkning skal dog ikke være til hinder for, at græsarealer pløjes op og tilsås med en 

dækningsafgrøde, evt. en efterfølgende afgrøde til rensning af arealet for ukrudt, i den hensigt at udlægge 

arealet med nyt græs.  

Der skal desuden gælde følgende modifikationer vedrørende nogle enkelte ejendomme:  

ad matr.nr. 12 a Overlund Den nuværende landskabelige tilstand opretholdes, dog må forsvaret, så længe det 

udøver rådighed over arealet foretage terrænkørsel, graveøvelser og udførelse af feltfortifikatoriske anlæg. 

ad 1b. nr. 6 Kendelsen skal ikke være til hinder for anlæg af fiskedamme på disse arealer.  

ad lb. nr. 10. Landbrugsbygninger skal kunne udvides og ombygges uden samtykke fra 

fredningsmyndighederne.  

ad lb. nr. 12. Kendelsen skal ikke være til hinder for grusgravning på arealet.  

ad lb. nr. 15. Kendelsen skal ikke være til hinder for udnyttelse af en eksisterende grusgrav på arealet.  
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ad lb. nr. 18. A/S J. Smiths Papfabrik. Kendelsen skal ikke være til hinder for, at der af kommunen anbringes et 

rensningsanlæg (Trixanlæg/nedsivningsanlæg), helt eller delvis, på det af fredningen omfattede areal af 

matr.nr. 1m Lille Asmild.  

ad lb. nr. 8c. fredningen ikke skal være til hindre for udvidelse af hus og garage, dog at tilbygningerne ikke må 

være højere end de nuværende bygninger.  

ad 8b Der opnåedes enighed, hvorefter det hus, der er bygget på grunden (nu matrikuleret som matr.nr. 11i af 

Overlund godkendes, og således at der bliver adgang til at udvide huset og at erstatte det med et andet, dog at 

en tilbygning til huset og et evt. nyt hus ikke må være væsentlig højere end det nuværende. Det er desuden en 

betingelse, at den nuværende beplantning omkring huset bevares, og at den, i tilfælde af, at den går til 

grunde, erstattes af en ny beplantning.  

ad lb. nr. 8a. Tilladelse til at forlænge huset med en tilbygning af samme højde og bredde som det 

eksisterende hus, samt at plante en række grantræer parallel med og sydvest for plantningen ud mod vejen. 

Det er et vilkår, at beplantningen ud mod vejen og den øvrige randbeplantning på grunden opretholdes.  

ad lb. nr. 9. Det tillades troppen at udvide det bestående hus, dog kun med fredningsnævnets godkendelsen. 
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2 FREDNINGSFORSLAGETS AFGRÆNSNING OG OMFANG  
4 km2 (418 ha) offentligt ejede grønne arealer og skove mellem  

• Viborg Søndersø og Spangsdal/Skovsgaard Skov og  

• Søndermølle Ådal og Overlund/Gl. Randersvej  

skal opretholdes (status quo) som grønne arealer og skove i landskabet og en gunstig udvikling fremmes med 

sammenhængende plejeplan(er) med synergi hvert 4. år med mulighed for, at offentligheden og ikke mindst brugerne 

kan få indflydelse. 

Fredningen er ikke til hindring for:  

• anlæg af en østlig omfartsvej fra Tapdrupvej, når der tages rimelige/vidtgående hensyn til natur og landskab 

• sportsanlæggene BMX-banen, MTB-sporet, Golfbanerne, diskgolfbanerne,  

• Festivaler i Nordisk Park 

• Målrettede undervisningsflora, herunder felter på matr.nr. 12bp Overlund inkl. påtænkt madpakkehus og 

feltstation, fremmede træarter i Forstbotanisk Have matr.nr. 2 Asmildkloster Hgd og de fredede arealer i 

Ødalen.  

Følgende arealer er omfattet: 

1. 75 ha Fredningen af Søndermølle Ådal videreføres uændret med krav om plejeplan 

2. 74 ha Klostermarken matr.nr. 12bp Overlund By, Asmild 742887 m2  
3. 7 ha Klosterskoven og Søndersøs Søbred Asmildkloster Hgd., Viborg Jorder 1a 62766 m2 1i 1318 m2, 1h 1563 

m2 i alt 65650 m2 

4. 3 ha Nordisk Park matr.nr. 1d Asmildkloster Hgd., Viborg Jorder 29486 m2 

       Fredningen er ikke til hindring for diskgolf festival og anden byfest nogle dage om året, når der tages rimelige 

hensyn til offentlighedens adgang og natur og landskab.  

5.  7 ha Forstbotanisk Have matr.nr. 2 Asmildkloster Hgd., Viborg Jorder 67825 m2  

6.  106 ha Golfbaner matr.nr. 3a Overlund By, Asmild, matr.nr. 579547 m2, og 20 ha af matr.nr. 5a Overlund By, 

Asmild 324940 m2 (7 ha Den østlige del med bygningerne og den del nærmest Spangsdal udgår) 2 ha af 10 bs 

og 1 ha af 3c. Byggefeltet i Viborg Kommune LOKALPLAN NR. 87A Et område til golf- og byfælled i den grønne 

kvadrant matr.nr. 3a Overlund By, Asmild er ikke omfattet af fredningen. 

 

       Fredningen er ikke til hindring for golfbanerne, klubhuse, driftsbygninger og optimal drift at golfsporten, når 

der tages rimelige hensyn til offentlighedens adgang og til natur og landskab.  

       Når og hvis golfbanerne mv. nedlægges, skal arealer tilbage til natur.  
 

7. 18 ha Friarealer ved Møllevej Overlund By, Asmild 10bs 54317 m2 (Omkring tidl. Smediegaard) matr.nr. 3c 

Overlund By, Asmild 40580 m2 matr.nr. 2h Overlund By, Asmild 82092 m2 matr.nr. 2a Overlund By, Asmild 

28877 m2 dog fragår 3 ha til Golfbane, se nr. 7 ovenfor 

8. 43 ha i Spangsdal overdrev, Vibækdalen (Spangsdal) og Skovsgaard Skov Matr.nr. 9bd Overlund By, Asmild 

240771 m2
 Matr.nr. 1b Skovsgård, Tapdrup 127559 m2 

9. 85 ha Bruunshåb Skoven Matr.nr. 2a Ll. Asmild, Asmild 569243 m2 matr.nr. 4af Ll. Asmild, Asmild 158728 m2 

matr.nr. 4at Ll. Asmild, Asmild 66335 m2 matr.nr. 4av Ll. Asmild, Asmild 12810 m2 matr.nr. 3bf Overlund By, 

Asmild 38260 m2 
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3 BESKRIVELSE AF OMRÅDET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 LANDSKABET 
Viborg Nørresø og Søndersø ligger i en markant tunneldal fra Hald Sø mod nord til Glenstrup Sø. 

Vandspejlet i Viborg-søerne blev hævet 2 m i 1300-tallet. 

Lige Øst for Søndersø hæver terrænet sig først i en markant skrænt og mod Mølleåen mod syd og Vibæk mod øst er 

der ligeledes markante skrænter. En markant slugt med småsøer deler arealet på midten med en gren mod nord til 

Storf Sø. I øvrigt er området kuperet og med få træer og syd for slugten en hedeslette.  
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Se høje målebordsblade 1840-1899:  
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Og se lave målebordsblade 1901-1945: 

 

Eksercerplads er kommet til og der er lidt flere træer på skrænterne, men ellers er billedet det samme – et åbent 

kuperet landskab med få huse. 
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Ortofoto 1995 viser stadig et åbent landskab med tydelige skove – f.eks. Forstbotanisk Have, Bruunshåbskovene og 

Skovsgaard skov. Der er stadig ikke byvækst øst for Vinkelvej; Regionplanen fastlagde at i ”Deﾐ grøﾐﾐe kvadraﾐt” at 

den sydøstlige fjerdedel-skulle friholdes for byvækst. Det gjorde Byrådet op med i vedtagelsen af Strukturplan Syd: 

https://viborg.dk/media/fjmd0adk/strukturplan-for-omraadet-mellem-vedsoe-og-soendersoe.pdf 

 

Ortofoto 1995 viser  

• byvækst med Arnbjerg i syd og Spangsbjerg have, Spangsbjerg Park og Spangsbjerg Toft i nordøst 

• Skovvækst på den nordlige del af Klostermarken 

https://viborg.dk/media/fjmd0adk/strukturplan-for-omraadet-mellem-vedsoe-og-soendersoe.pdf
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I fortsættelse heraf Iiteres fra sageﾐ oﾏ fredﾐiﾐg af Søﾐderﾏølle Ådal: ” for en sådan fredning kan der i første række 

påberåbes de landskabelige-æstetiske naturfredningshensyn. Områderne er, omend 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 vegetationsforholdt og de tilgrænsende bakkepartier, som stærkt præges af bakkernes bevoksning med 

lyng og egekrat.  

I områderne ved Mølleåen er denne vekselvirkning bevaret, og da forholdet i det væsentligt præger hele strækningen 

fra Søndermølle til Bruunshåb, fremtræder denne som en landskabelig helhed, der i sin art næppe genfindes i de 

midtjyske ådale. I tilslutning hertil skal det fremhæves, at der - som allerede nævnt - fra den nyanlagte vej er en meget 

smuk, endnu fri udsigt over en del - de nordligste - af områderne og fra vejen videre mod øst til Bruunshåb, jfr. kortet, 

er der også over de mellem vejen og ådalen liggende, i det væsentlige dyrkede arealer en smuk udsigt til bakkerne. Til 

støtte for fredningen kan der også påberåbes naturvidenskabelige, specielt geologiske hensyn, i hvilken henseende 

henvises til erklæring af 18. d. m. fra statsgeolog, dr. phil. Keld Milthers i hans egenskab af medlem af 

naturfredningsforeningens naturvidenskabelige udvalg, ligesom der til området knytter sig interesser af 

undervisningsmæssig henseende. På grund af områdernes beliggenhed - nærved og synlig fra offentlig vej og i 

nærheden af Viborg, har det - både i relation til den større offentlighed og specielt til befolkningen i Viborg - en stor 

Hetydﾐiﾐg, oﾏ oﾏrådets laﾐdskaHelige forhold kaﾐ Hevares.” 
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3.1.1 SØNDERMØLLE ÅDAL  
Fredningen af de 75 ha videreføres uændret i relation til landskabet. 

3.1.2 KLOSTERMARKEN  
I syd hæmmes udsigten fra Broddingbjerg over Søndermølle Ådal af træopvækst lige som opvækst af selvsåede træer 

lukker for udsigt fra Margrethehøjen til Broddingbjerg og, i det hele taget, truer udsigten over det flotte kuperede 

landskab – og denne uønskede træopvækst er kommet til efter 1995 jvf. foto ovenfor. 

Der må udarbejdes en strategisk plan, så det åbne overdrev og landskabet igen kommer tydeligt frem - Klostermarken 

(arealerne nord for Brodding Bjerg) bør genetableres 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, spændende og artsrige flora og fauna vil kunne gendannes. 

3.1.3 KLOSTERSKOVEN OG SØNDERSØS SØBRED  
Ingen bemærkninger til status quo. 

3.1.4 NORDISK PARK  
Ingen bemærkninger til status quo. 

3.1.5 FORSTBOTANISK HAVE  
Ingen bemærkninger til status quo. 

3.1.6 GOLFBANEN  
Ingen bemærkninger til status quo. 

3.1.7 FRIAREALER VED MØLLEVEJ 
Ingen bemærkninger til status quo. 

3.1.8 SPANGSDAL OVERDREV OG VIBÆKDALEN 
Ingen bemærkninger til status quo; dog ønskes træer mv. fældet, så dalen bliver åben og Vibæk slynget på den 

nordlige del, evt. ved at der udlægges sten i Vibæk, så slyngning fremmes. 

3.1.9 BRUUNSHÅB SKOVEN  
Ingen bemærkninger til status quo. 
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3.2 FLORA OG FAUNA 

3.2.1 SØNDERMØLLE ÅDAL  
i 1955 blev arealet fredet og i 1959 behandlede overfredningsnævnet sagen. Af fredningskendelsen fremgår bl.a.: ”Til 
støtte for en sådan fredning kan der i første række påberåbes de landskabelige-æstetiske naturfredningshensyn. 

Områderne er, omend 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 med lyng og egekrat. I områderne ved Mølleåen 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. I tilslutning hertil 

skal det fremhæves, at der - som allerede nævnt - fra den nyanlagte vej er en meget smuk, endnu fri udsigt over en del 

- de nordligste - af områderne og fra vejen videre mod øst til Bruunshåb, jfr. kortet, er der også over de mellem vejen 

og ådalen liggende, i det væsentlige dyrkede arealer en smuk udsigt til bakkerne. Til støtte for fredningen kan der også 

påberåbes naturvidenskabelige, specielt geologiske hensyn, i hvilken henseende henvises til erklæring af 18. d. m. fra 

statsgeolog, dr. phil. Keld Milthers i hans egenskab af medlem af naturfredningsforeningens naturvidenskabelige 

udvalg, ligesom der til området knytter sig interesser i undervisningsmæssig henseende. På grund af områdernes 

beliggenhed - nærved og synlig fra offentlig vej og i nærheden af Viborg, har det - både i relation til den større 

offentlighed og specielt til befolkningen i Viborg - eﾐ stor Hetydﾐiﾐg, oﾏ oﾏrådets laﾐdskaHelige forhold kaﾐ Hevares.”  
Og længere henne står: 

”ViHorg koﾏﾏuﾐe ふejerぶ eﾐ del af oﾏråderne (vist på kortet med blå indramning) bestående af et bakkeparti, der 

afslutter de til fredning foreslåede områder mod nord og nordøst, og herunder-hører den fornævnte plantage. 

Kommunens område udgør en meget vigtig bestanddel af de områder, der foreslås fredede; plantagen danner en 

markant afslutning af terrænet mod nord, og den øvrige del er i det væsentlige bevokset med lyng og egekrat. Hele 

partiet indgår som et meget væsentlig led i udsigtsforholdene fra vejene. 

Naturfredningsforeningen har til Viborg byråd rettet henvendelse om, at kommunen vil yde sin medvirken til denne 

fredningssag, der har så stor betydning for Viborg by, ved at ville afgive fredningsdeklaration om de omtalte dele af 

kommunens bakker, således at denne fredning kunne indgå i den øvrige fredning. Byrådet har endnu ikke truffet 

afgørelse om forholdet. Med hensyn til servitutbestemmelser, som ved en eventuel fredning skulle blive gældende for 

disse områder, skal det anføres, at fredningen i alt væsentlig ville blive en "status quo-fredﾐiﾐg” ﾏed Hesteﾏﾏelser 
om, at den nuværende tilstand skal opretholdes, herunder navnlig at områderne ikke må bebygges og ej heller 

yderligere Heplaﾐtes eller opdyrkes.” 

3.2.2 KLOSTERMARKEN  
Klosterﾏarkeﾐ på oﾏkriﾐg Αヴ ha fuﾐgerede i ﾏaﾐge år soﾏ ﾏilitært øvelsesterræﾐ og ﾐår der ikke var ﾏilitær aktivitet, 
kuﾐﾐe Horgerﾐe færdes frit på arealet, soﾏ var eﾐ åHeﾐ overdrevsagtig fælled iﾐdtil ViHorg kaserﾐe Hlev ﾐedlagt i ヲヰヰヱ. 
Herefter overgik arealet til Skov- og Naturstyrelseﾐ soﾏ eﾐ del af Naturstyrelseﾐ Kroﾐjyllaﾐd. 
Sideﾐ er eﾐ stor del af arealet groet til ﾏed egeskov. 
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Ortofotos fra ヱΓΓン og ヲヰヱヶ viser kraftig tilgroﾐiﾐg af Klosterﾏarkeﾐ; det freﾏgår også af Skov ヶΒ - Luﾐkeﾐ 
ふﾐaturstyrelseﾐ.dkぶ hvor der Hl.a. står: ” De sydlige, åHﾐe dele af Klosterﾏarkeﾐ ruﾏﾏer eﾐ ﾏosaik af hede, overdrev 
og lyﾐgHakker. Størstedeleﾐ er uﾐder tilgroﾐiﾐg ﾏed eg, fyr, Hævreasp og gyvel. Det ﾐordlige plateau ruﾏﾏer 
græsfælled ﾏed yﾐgre, selvsået egekrat, spredt opvækst af eg og partier ﾏed overdrevsvegetatioﾐ, hvilket især ses på 
de højest liggeﾐde sﾏåpartier, særlig Hakkeﾐ ﾏed flagstaﾐgeﾐ læﾐgst i ﾐord.” 

Skoven blev fældet på nordskråningen mod vejen Klostermarken, da skov her var i modstrid med retningslinjen i 

kommuneplanen. 

 

 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/408Klostermarken.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/408Klostermarken.pdf
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3.2.2.1 I 2015 BLEV GRØNT PARTNERSKABSPROJEKT GENNEMFØRT PÅ KLOSTERMARKEN. 

”Elever gi’r naturen et pift og får nye koﾏpeteﾐIer på Klosterﾏarkeﾐ i ViHorg” er geﾐﾐeﾏført i ヲヰヱヵ i saﾏarHejde 
mellem Initiativgruppen Houlkær, Houlkær Skole, Overlund Skole, Møllehøjskolen, klubberne Toften, Gården og 

Kværnen, Naturskolen, Naturstyrelsen og Viborg Kommune med hjælp konsulentfirmaet Natur og Landbrug, Tjele. 

Naturstyrelsen har støttet projektet fra puljen Grønne Partnerskaber med 190.000 kr. 

 

Elever finder forskellige plantearter 

I projektet: 

- Er udarbejdet både lærer og elevmateriale, som belyser hvorledes natur som på Klostermarken kan plejes og 
udvikles se 
http://www.natlan.dk/Baggrund%20projekter/Elever%20gir%20naturen%20et%20pift/Aktiviteter%20elever%
20gir%20naturen%20et%20pift.htm bl.a. med fotoflora 

- Er udarbejdet naturhandleplan og udpeget ansvarsarter djævelsbid, krageklo og liden klokke 
- Er indkøbt leer, træoptrækkere og save mv. 
- Er bålplads forberedt og anlagt 15 forsøgsfelter til at undersøge forskellige plejestrategier 
- Har 1000 elever fra 4-9 klasse plejet naturen i 4225 timer 
- Har lærere og pædagoger bidraget med 832 lønnede timer 

 
 
 
 

http://www.natlan.dk/Baggrund%20projekter/Elever%20gir%20naturen%20et%20pift/Aktiviteter%20elever%20gir%20naturen%20et%20pift.htm
http://www.natlan.dk/Baggrund%20projekter/Elever%20gir%20naturen%20et%20pift/Aktiviteter%20elever%20gir%20naturen%20et%20pift.htm
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Le-slånings-kursus i foråret 2015 

Nu kan skoler og klubber, samt borgere, drive projektet videre og bruge udstyret på Klostermarken og på lignende 

naturtyper i området. 

Udstyr og materialer er nu på Overlund Skole, relativt nær Klostermarken og når Skolen flytter længere væk, bliver der 

behov for en feltstation og vel også et madpakkehus lige som I Granada – her har man peget på et areal lige ved siden 

af Overlund Krigshavn og P-pladsen på Klostermarken. 

P.S. Vi håber at også borgerne, der færdes på Klostermarken og i området i øvrigt, kan have glæde og gavn af 

undervisningsmaterialet: 

http://www.natlan.dk/Baggrund%20projekter/Elever%20gir%20naturen%20et%20pift/Aktiviteter%20elever%20gir%2

0naturen%20et%20pift.htm 

 

I projektet blev anlagt 3 gange 5 forsøgsfelter á 10 gange 10 m2 til at belyse forskellige plejestrategier: 

1 Afskrab med og tilføre lokale frø, slå græsset og fjerne det 1 gang om året 

2 Afskrab og slå græsset og fjerne det 1 gang om året 

3 Ingen pleje 

4 Slå græsset 1 gang om året 

5 Slå græsset og fjerne det 1 gang om året 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natlan.dk/Baggrund%20projekter/Elever%20gir%20naturen%20et%20pift/Aktiviteter%20elever%20gir%20naturen%20et%20pift.htm
http://www.natlan.dk/Baggrund%20projekter/Elever%20gir%20naturen%20et%20pift/Aktiviteter%20elever%20gir%20naturen%20et%20pift.htm
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Effekt af naturplejestrategier etableret i 2015 og vurderet i 2021. 

Følgende behandlinger blev udført i felter på 10x10 m og med tre felter per behandling: 

- Slet hvor høet (og næringsstoffer) fjernes 

- Slet hvor høet (og næringsstoffer) bliver liggende 

- Ubehandlet 

- Afskrabning af overjord 2015, ingen frø tilføres. Herefter slet hvor høet fjernes 

- Afskrabning af overjord 2015, lokale frø tilføres (frø af naturmæssigt gode arter findes forskellige steder på 

Klostermarken). Herefter slet hvor høet fjernes. 

Valget af disse behandlinger er baseret på overdrevsplanternes problem med at klare sig på arealer med høje 

næringsstofniveauer. Derfor forventes at behandlinger med slet og fjernelse af næringsstoffer med høet kan fremme 

deres udbredelse. Et lavt næringsstofniveau giver en tyndere vegetation og mere lys, således at mindre rosetplanter 

kan få plads til at udvikle sig. Tilsvarende kan afskrabning af næringsrig overjord give overdrevsarterne bedre plads til 

at etablere sig og få bedre vækstvilkår.  

Hvor der ikke er drift, bliver der efterhånden en ophobning af næringsstoffer, som forskyder konkurrencen til fordel 

for hurtigt voksende græsser i forhold til langsomt voksende og lyskrævende arter. Hvor arealet slås, men høet bliver 

liggende, ophobes næringsstofferne ligeledes, mens der holdes lysåbent uden trævækst.  

Da felterne blev etableret, blev spredt trævækst på forsøgsområdet fjernet.  

Den indledende monitering, afskrabning af overjord og de planlagte strategier for slet blev fulgt efter planen i 2015. 

Monitering af planter i 2021 var i de samme to 1 m2 felter per parcel som i 2015. Hver planteart blev givet point 1-3, 

med 3 point hvis arten havde høj dækning. (Se bilag for detaljer). Moniteringer 2021 blev udført af Lisbeth Nielsen, 

Natur & Landbrug ApS med bistand fra Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær. 

 

Forsøgsmæssige forbehold:   

Parcellerne i hver gentagelse er udlagt i samme rækkefølge for at gøre det lettere for eleverne at finde rundt i 

systemet. Optimalt benyttes en tilfældig rækkefølge. 

Anbefalingen var at slet skulle foregå i starten af juni måned, men det har ikke været muligt for skolerne at følge 

denne anbefaling, bl.a. fordi Viborg Gymnasium benytter felterne til monitering efter sommerferien.   
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Blomstrende bredbladede urter: 

Den umiddelbart tydelige forskel på parcellerne i juni 2021 var andelen af blomstrende bredbladede urter, se fotos af 

udvalgte behandlinger. 

Slet og hø fjernet. Uden stor og synlig forekomst af 
blomstrende bredbladede urter. 

Afskrabning af overjord 2015, lokale frø udsået, herefter 
slet og hø fjernet. Her synlig forekomst af blomstrende 
bredbladede urter. På moniteringstidspunktet med 
dominans af blomstrende almindelig kongepen. 

 

For at vurdere udviklingen i blomstrende bredbladede urter blev pointsum for denne gruppe arter beregnet både på 

data fra 2015 og 2021. Resultaterne viser en markant højere andel af blomstrende bredbladede urter i 2021 i de to 

behandlinger med afskrabning af overjord. Der var ingen ændringer, hvor behandlingen var slet og hø fjernes, og 

mindre udsving ved de to øvrige behandlinger, se fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Potentielt blomstrende bredbladede urter. 

Beregningerne vist i figuren er udelukkende på basis af arternes forekomst, og ikke om disse arter faktisk blomstrede. 

Da blomstring sker på forskellige tidspunkter, ville det kræve flere analyser hen over året for at give en grundig 

beskrivelse af udbuddet af blomster. 
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Blomstrende bredbladede urtearter kan være fødeplanter for en række insekter (pollen og nektar). Der var ved 

monitering sidst i juni 2021 en tydelig aktivitet af insekter, som udnyttede blomstringen. 

Mange insekter udnyttede den blomsterrigdommen i afskrabningsfelterne, her almindelig kongepen og blåhat. 

Naturkvalitets-score. 

Naturkvalitet for plantebestanden blev vurderet ud fra arternes forekomst (pointtildelingen) og værdi i DMU 

Naturkvalitets-score på skalaen -1 til +7. Her får plantearter der er mest følsomme for negative påvirkninger, f.eks. 

næringsstoffer, en værdi på 7, mens almindeligt forekommende arter, der kan klare sig på næringsrige lokaliteter, får 

en lavere værdi.  I moniteringsfelterne på Klostermarken var højeste værdi 5 for arter som læge-ærenpris og bugtet 

kløver, medens laveste værdi var -1 for arter som almindelig kvik og agertidsel. Ved at vægte de enkelte arters score 

med forekomst blev der beregnet en vægtet naturkvalitetsscore per parcel, se fig. 2. 

Scoren var lidt højere i 2021 end i 2015 for samtlige behandlinger. Denne generelle fremgang kan bl.a. skyldes, at der i 

2015 også blev fjernet spredt træopvækst, hvilket har givet mere lys til hele arealet.  

Fremgangen var mest markant for behandlingen med afskrabning i 2015 og tilførsel af lokalt indsamlede frø af 

naturmæssigt gode arter.  

Næstbedste fremgang vurderet ud fra stigning mellem de to målinger var behandlingen med slet og hø fjernet.  

Ser man på de absolutte tal og ikke en procentvis fremgang, så var den højeste score på de to behandlinger med 

afskrabning af overjord. Her var fremgangen mellem de to målinger dog ikke så stor i behandlingen med afskrabning 

uden frø tilført, og det kan skyldes at netop disse felter allerede i 2015 havde en høj værdi. Det er vanskeligere at øge 

naturkvalitetsscoren markant på arealer, hvor den allerede ligger relativt højt.  

Effekten af slet, hvor høet bliver liggende, skyldes primært at træopvækst forhindres. 

Effekten af slet og hø fjernes kræver tilsyneladende langt mere end 5 år for at reducere næringsstof niveauet markant 

på et areal med mange års ophobning af næringsstoffer. 
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Fig. 2. Naturkvalitets-score for plantearterne vægtet med point for forekomst. 

Antal plantearter. 

Antal arter fundet i 2015 og 2021 er vist i fig. 3. Antal plantearter er ikke så væsentlig ved vurdering af områdets 

naturkvalitet som naturkvalitets-scoren, idet antallet både omfatter de naturmæssigt gode overdrevsarter, kulturarter 

og eventuelle invasive arter. Flere hjemmehørende plantearter forventes dog at give basis for flere insektarter i 

vegetationen. 

Også her var der en stigning ved alle behandlinger, men mest markant i behandlingen med afskrabning af overjord 

2015, ingen frø tilført, pleje med slet og hø fjernet. Det var samtidig den behandling hvor der var færrest arter i 

udgangspunktet, dvs. at hvis der er frøkilder i omgivelserne er det også her lettest at øge antallet betydeligt. 

 

Fig. 3. Antal arter per m2 ved de fem behandlinger i 2015 og 2021. 
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Viborg Gymnasium har også fulgt udviklingen på felterne som led i undervisningen. 

I 2016 blev projektet fulgt op med Grønt Guld-projekt ”Børn og voksne gi`r naturen Øst for Paradis en hjælpende hånd 

og får nye kompetencer” hvor der Hl.a. Hlev opsat ヶ iﾐfo-skilte om naturpleje. 

Den nordlige del af klostermarken er udlagt til hundeskov. 

 

3.2.2.2 BORGERPLAN 2020 FOR NATUROMRÅDE ØST FOR PARADIS BESKRIVER AREALET OG FORESLÅR FORBEDRINGER 
 

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 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 gendaﾐﾐes. Ikke ﾏiﾐdst overdrevsarealerﾐes fauﾐa er ved at være eﾐ ”ﾏaﾐgelvare” her til laﾐds. 
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. Mountain-bikerne 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 
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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. 12a 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 Mountain-bikerne 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 

ﾏed iﾐforﾏatioﾐ oﾏ de forskellige ruter, deres læﾐgde og hvad ﾏaﾐ kaﾐ se/opleve på tureﾐe. Der Hør også ”samles op 

på” vores videﾐ oﾏ fortidsﾏiﾐder, soﾏ også fortjeﾐer at Hlive ﾐævﾐt ﾐetop i deﾐ saﾏﾏeﾐhæﾐg. Sådaﾐﾐe 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. 

3.2.3 KLOSTERSKOVEN OG SØNDERSØS SØBRED  
Klosterskoven er en fin lille lund på skrænten lige vest for Asmild Kirke. 

Langs Søndersø er anlagt en fin og meget befærdet sti og mod Søen er en fin naturlig vegetation 

Asmild klosterhave er anlagt vest for Asmild Kirke ved foden af skråningen og rummer en samling kendte og 

anerkendte lægeplanter fra 1100-, 1200-, 1300- og 1400-tallet - se mere på Folder Asmild Klosterhave.pdf. 

3.2.4 NORDISK PARK  

Nordisk Park er anlagt fra 1994 til 1997 og blev til i samarbejde med Foreningen Norden. 
Ideen med parken er - ved hjælp af beplantninger og landskabselementer fra de fem nordiske lande - at give 
associationer til det pågældende land, og minde den besøgende om fællesskabet i Norden. 
Viborgs fire nordiske venskabsbyer – Dalvík i Island, Hamar i Norge, Lund i Sverige og Borgå i Finland – har hver især 
været med til at bestemme de egnskarakteristiske planter i hver sit område af parken. 
Islands område mod øst består er lave planter, da der jo ikke er skov på Island. Mod syd findes det finske og svenske 
område, mod nord det norske, og langs med søen findes det danske afsnit. 
I 1995 udvidede man ideen med parken til også at omfatte andre landskabselementer som sten og ledeblokke. De 
symboliserer, som en hilsen fra istiden, de ledeblokke isen bragte med til Danmark fra de andre nordiske lande. 
I samme forbindelse opførtes vartegnet for Nordisk Park. Kunstneren Jørgen Glud har brugt Viborg Domkirkes to tårne 
som inspiration for det store N, der står som symbol for den nordiske tanke. Vartegnet består af to otte meter høje 
granitsten fra Sverige. De er forbundet med et vældigt stykke tømmer af norsk skovfyr, der er holdt sammen af en ring 
af finsk messing. 
I 2000 opførtes en bjælkehytte efter norske traditioner i parken. Huset bruges bl.a. som samlingspunkt ved 
foreningsarrangementer og af børnehaver, men alle kan låne huset ved henvendelse til Borgerservice, Viborg 

Kommune. 
 
Anlægget opfordrer til aktivitet og i den ånd er anlagt en diskgolf-bane. 

 

3.2.5 FORSTBOTANISK HAVE  
Forsøgshave med 125 forskellige arter af træer og buske anlagt i 1914 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/04Klostermarkenaug09.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Folder%20Asmild%20Klosterhave.pdf
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Beliggenhed og areal 
Forstbotanisk Have ligger ved den østlige side af Viborg Søndersø som en grøn kile fra Vinkelvej og ned til søens bred. 
Området er ca. 9,5 ha. Der er parkeringspladser ved indgangen ved Vinkelvej, syd for vandrehjemmet samt syd for 
haven ved indgangen til campingpladsen. 
 
Karakter 
Teﾏaparkeﾐ ForstHotaﾐisk Have har karakter af eﾐ ”skovpark” på et Hakkedrag, der orienterer sig mod Søndersø. 
Nærmest søen har parken en åben karakter, mens den er præget af tæt skov nærmest Vinkelvej. Beplantningen af 
træer og buske er organiseret i store, velordnede parceller, hvorimellem der er et net af slåede stier med en 
grusbelagt hovedsti langs skovparkens kant. Midt i området er en lysning, der fungerer som opholdsområde. 
I forbindelse med 100-års jubilæet i 2014 blev haven renoveret. 

Mål og værdier 
Forstbotanisk Have er en temapark, der skal formidle forskellige arter af danske og udenlandske træer og buske, der 
kan gro i det danske klima. Derfor er det væsentligt, at havens 125 forskellige arter af træer og buske præsenteres 
med skiltning ved hvert træ/busk, der formidler navn, alder og oprindelse. Dette sikrer, at området fungerer godt som 
læringsredskab. 
Hele området er friluftszone og skal henvende sig til lokale borgere samt til turister, botanikinteresserede og 
institutioner som udflugtsmål og læringsmiljø. Derfor skaber det en god synergi, at området ligger i forbindelse med 
stien rundt om Søndersø samt op ad vandrehjemmet og campingpladsen. 
 
Udtryk og plejeniveau 
Da området ligger på en bakketop, er træerne vind- og stormudsatte, hvilket bevirker, at der kan ske stormfald. 
Parken skal fremstå med tæt skov og et mere åbent parkområde ned til Søndersø. Parcellerne skal fremstå frodige, 
inventar skal være velholdt, og parken skal generelt fremstå ren og pæn. 
Temaparkens faciliteter skal understøtte dette, hvor de vigtigste faciliteter er skiltningen ved træerne, stierne og 
bænkene. 
 
Prioriterede indsatser 
Parken lever i nogen grad op til de mål og værdier, der er defineret for den, og der er peget på en række prioriterede 
indsatser. 
Indsatserne er afgrænset som resultat af en prioriteringsmodel, der har kortlagt parkens eksisterende forhold med 
afsæt i målsætninger i Viborg Kommunes Natur- og Parkpolitik. Kortlægningen er derefter holdt op imod de mål og 
værdier, som Forstbotanisk Have skal leve op til. 
 
Inventar til ophold 
Parken rummer bænke til ophold, men der kan placeres flere og forbedrede opholdsmuligheder i parken. 
 
Driftsniveau 
Driftsniveauet for bevoksningen skal højnes, da området nærmest Søndersø i dag fremstår tilgroet. Fortællingen om 
en forsøgshave kan derved gå tabt. 

Formidling 
Den eksisterende skiltning ved planterne skal opgraderes, og der bør udarbejdes en folder for området. Formidlingen 
er et vigtigt element for parken, så budskabet om en forsøgspark med stor diversitet formidles til borgerne. 

3.2.6 GOLFBANEN  
Golfklubbens 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.  
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Se også: 

• 2021-09-26 Bilag 1 2009 Rapport-om-fugle-lavet-af-Knud-Petry-og-Ole-Riger-Kusk.pdf 

• 2021-09-26 Bilag 2 Rapport-om-fauna-inkl.-fugle-lavet-af-Svend-Bichel.pdf 

• 2021-09-26 Bilag 3 Rapport-om-naturen-lavet-af-Vagn-Dissing-og-Hans-Øllgaard (1).pdf 

 

3.2.7 FRIAREALER VED MØLLEVEJ 
Arealet ligger umiddelbart øst for Klostermarken med en lille sø den del, der ikke er blevet til golfbane er i øvrigt fint 

indhegnet og afgræsses af heste. 

3.2.8 SPANGSDAL OVERDREV OG VIBÆKDALEN OG SKOVSGAARD SKOV 
Arealet syd for Spangsbjerg Park og Spangsbjerg Have er præget af græs og længere mod syd af plantede buske og 

træer. 

Nord for golfbanen ligger græsmarker og småskove med enkelte søer. 
Længst mod nordøst/øst ligger Skovsgård Skov og Vibæk, som især for botanikere er meget spændende. Skovsgård 

Skov og Vibækdalen er i fredningsplanlægningen udpeget som et særligt biologisk beskyttelsesområde. 

 

3.2.8.1 SKOVSGAARD SKOV 

Skovsgård Skov er 17 ha stor og ligger ca. 2 km øst for Viborg mellem Viborg og Tapdrup. Skoven er en del af et større 

skovområde sydøst for Viborg. Adgangen til området sker fra P-pladser ved Tapdrupvej og Pramhusvej. 

 

Karakter 

Skovsgård Skov er præget af stejle skrænter med gamle og karakterfulde bøgetræer, og kun mindre partier med yngre 

nåletræ. Mod sydvest afgrænses skovområdet mod de ferske enge omkring Vibækken. 

Mål og værdier 
Naturområdet skal rumme en skov, der både tilbyder unikke naturværdier samt muligheder for det stille friluftsliv og 
oplevelser. Naturen skal rumme stor biodiversitet, hvor årets gang i naturen kan følges og opleves. Skovens mange 
muligheder skal være afsæt for både læring og sundhedsfremmende aktiviteter, ligesom skovens indhold af stier og 
faciliteter skal understøtte dette. 

Udtryk og plejeniveau 
Skovens udtryk skal have præg af naturskov, og driften skal understøtte dette som grundlag for at øge områdets 
potentiale for en høj biodiversitet. Samtidig skal de afmærkede stier, borde/bænke og infotavler være velholdte. 

Prioriterede indsatser 

Skovsgård Skov lever i høj grad op til de mål og værdier, der er defineret for den. Der er derfor kun peget på en 
prioriteret indsats, der skal arbejdes for fremadrettet. 

Indsatsen er afgrænset som resultat af en prioriteringsmodel, der har kortlagt naturområdets eksisterende forhold 
med afsæt i målsætninger i Viborg Kommunes Natur- og Parkpolitik. Kortlægningen er derefter holdt op imod de mål 
og værdier, som Skovsgård Skov skal leve op til. 

Biodiversitet 
Rydninger og evt. afgræsninger/hegning langs Vibæk og vandløbsrestaurering kan foretages i samarbejde med lokale 
lodsejere. Indsatsen udspringer af et ønske fra borgerne i forbindelse med Viborg Naturpark og understøtter således 
både strategien for Viborg Naturpark og Natur- og Parkpolitikken. 
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Forslag til forbedring at biodiversiteten: 

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

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

 

3.2.9 BRUUNSHÅB SKOVEN  
En stor del af skoven blev tilplantet af Papfabrikkens ejer i perioden fra 1930 til 1960 og skoven bliver lokalt kaldt for 
"Papskoven", da den ligger bag den gamle papfabrik i Bruunshåb. 
Bruunshåb skovene består til dels af gammel plantage, der mest består af nåletræ, men her er også et stort fredet 
område med gammelt ege- og bævreasp-krat. 
En del af skoven er Børneskov med opfordring til aktivitet og bl.a. anlagt med et madpakkehus, et bålsted og et 
lykkehjul. Der er informationsmateriale omkring lykkehjulet og naturen i børneskoven, så både voksne og børnene kan 
få viden omkring naturen og inspiration til leg og aktivitet. 
Oven for skrænterne er der åbne græsarealer med gravhøjene Krathøje, Gammeljord Høj og Gadelamhøj med god 
udsigt over Nørreådalen. 
Disse græsbevoksede arealer er ikke indhegnede. Græsset slås 1-2 gange årligt.  

3.3 KULTUREN 
Se også: 2021-09-26 bilag 5 viborgnaturpark_8floejetfolder_2018_4_web.pdf turistfolder med stier og 

informationer om Den Grønne Kvadrant 

3.3.1 SØNDERMØLLE ÅDAL  
75 ha Fredningen af videreføres uændret og samtidig fredes yderligere 301 ha efter lignende bestemmelser. 

Det gamle banelegeme efter Fårup-jernbanen fra 1927 skærer gennem området. Banen blev anlagt, fordi 

erhvervsinteresser i Viborg ønskede en forbindelse til Mariager havn. Det ville styrke Viborg i konkurrencen med 

Randers. Landsbyerne i Nørreådalen drømte også om at få del i den vækst, der i årtier forud var blevet stationsbyer til 

del.  

Fårupbanen blev som nævnt indviet i 1927 som den sidst anlagte privatbane i Danmark, og den kom for sent. Rutebiler 

og lastbiler var begyndt at rulle regelmæssigt på landevejene. Bane-selskabet fik kun overskud på driften i 

regnskabsårene 1927-28, 1943-44 og 1944-45. De øvrige år delte stat, amt og kommuner underskuddet. I 1965 rakte 

viljen ikke længere, passagertrafikken blev indstillet og året efter var det også slut med godstransporten. To år senere 

blev banelegemet åbnet som cykelsti. 

3.3.2 KLOSTERMARKEN  
matr.nr. 12bp Overlund By, Asmild 742887 m2 og 10bs Overlund By, Asmild 54317 m2, 

Klostermarken var i mange år øvelsesplads for Prinsens Livregiment og benævntes dengang »Asmild øvelsesterræn«. 

Arealet blev overtaget af Skov- og Naturstyrelsen i 2001 og drives i dag som en kombination af urørte arealer og 

slåning med varierende hyppighed. Øst for Broddingbjerg afgræsses et overdrevsareal med kreaturer, og længere mod 

syd afgræsser får et kombineret statsligt og privat lyngareal. Den sydligste del af arealet er dækket af skov, som 

hænger sammen med Viborg Kommunes skovarealer ved Bruunshåb. I området ligger en række vandhuller, f.eks. den 

temmelig dybe Storf Sø over for Gymnastik- og Idrætshøjskolen. Teglgraven ligger mod nordvest, hvor der blev gravet 

ler til brændingen af de tegl, der blev brugt til bygningen af Bisp Gunners gård. Mod nordøst ligger »Overlund 

Krigshavn«, en branddam, som har båret dette navn i hvert fald sideﾐ ヱΓヴヰ’erﾐe.  

Asmild Kirke er fra omkring 1000-tallets slutning. Oprindelig var den treskibet med to tårne og sideskibe. Gennem flere 

århundreder tilhørte den biskoppen i Viborg, og under borgerkrigene i 1100-tallet blev biskop Eskild dræbt foran 

højalteret i kirken.  
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En mere fredelig tid begyndte, da nonner fra augustinerordenen byggede kloster ved kirken, og bispegården flyttede 

op på bakken på Klostermarken, øst for kirken. Her boede biskop Gunner, som skrev fortalen til Jyske Lov. En statue af 

Bisp Gunner ved Asmild Kirke er skabt af billedhuggeren Erik Heide. Bispegårdens placering markeres i dag med en lille 

lund af asketræer. 

Der er i dag stiftet et Bisp Gunners Gilde, der hvert år på Vor Frue dag (den 15. august) holder et arrangement til 

minde om Bisp Gunner. I våbenhuset i Asmild Kirke findes en runesten, som blev fundet i tårnfundamentet i 1950. 

Stenen er sat af Thorgund, Thorgot Thjodulvssøns datter, efter sin mand Bose, som har hørt til den indflydelsesrige 

jyske Thrugot-slægt 

3.3.3 KLOSTERSKOVEN OG SØNDERSØS SØBRED  
5 ha 10bs Overlund By, Asmild 54317 m2 

En klosterhave. Den blev anlagt i 1998, skænket af Dansk Planteskoleejerforening ved foreningens 100-års jubilæum. 

Haven har fire afsnit med læge- og krydderurter, som munke og nonner dyrkede ved klostrene 

i 1100-, 1200-, 1300- og 1400-tallet. Fire æbletræer i haven symboliserer den tidligere abildgård syd for haven. Hvor 

abildgården lå, er anlagt en dåbslund, hvor Asmild Kirke hvert år planter et paradisæbletræ sammen med børn døbt i 

kirken. 

3.3.4 NORDISK PARK  
3 ha matr.nr. 1d Asmildkloster Hgd., Viborg Jorder 29486 m2  

En landskabspark, som blev anlagt i perioden 1994 til 1997 på et arealved Søndersøs østside mellem Viborg 

Handelsskole og Gymnastik og Idrætshøjskolen. Viborgs fire nordiske venskabsbyer, Lund (Sverige), Hamar (Norge), 

Borgå (Finland) og Dalvik (Island), har givet forslag til hver sit område, hvor der er planter og landskabselementer fra 

venskabsbyen 

Fredningen er ikke til hindring for diskgolf, når der tages rimelige hensyn til offentlighedens adgang og natur og 

landskab. 

3.3.5 FORSTBOTANISK HAVE  
matr.nr. 2 Asmildkloster Hgd, Viborg Jorder 67825 m2 

Forstbotanisk Have er anlagt af Hedeselskabet i begyndelsen af 1900-tallet for at undersøge, hvorledes jordbund og 

klima i Jylland påvirkede udenlandske nåletræer, hvoraf mange viste sig at kunne vokse i Danmark. På området vokser 

ca. 200 arter nåletræer og buske fra hele kloden. Mellem Forstbotanisk Have og Søndersø anlagde Viborg Kommune i 

1991 »Den danske Samling«, som består af danske løvfældende træer og buske. 

Sandsynligvis er Viborg sø opstemmet ved Søndermølle allerede i begyndelsen af 1300-tallet. Asmildkloster ejede 

møllen, og omegnens bønder kørt hertil for at male deres korn. Tidligt etablerede mølleejeren også en ålekiste og et 

røgeri på stedet. De røgede ål blev solgt på Viborg torv som en stor delikatesse. 

I 1809 købte skibsreder og storkøbmand Bertel Bruun Asmildkloster med de tilliggende møller: Søndermølle og 

Ålemølle (Bruunshaab). Det indledte en tidlig industrialisering. Ved siden af kornmøllen indrettede Bertel Bruuns søn 

Johannes Ivar Bruun et klædevalkeri samt en hørtilberedningsanstalt. På bakken øst for vandmøllen byggede han en 

hollandsk vindmølle. 

I 1855 udvidede Chr. Bruun aktiviteten med en Benmels- og gødningsfabrik. Han indkøbte kreaturben, som blev kogt, 

tørret og malet, hvorefter møllekarlene blandede benmelet med svovlsyre. Blandingen blev solgt som udmærket 

gødning til opdyrkning af egnens hedejord. Røg fra ålerøgeriet, støv fra kværne og kornsigteri samt svovlstank fra 

gødningsfabrik må have givet en særpræget lugt til sarte næser.  
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Næste sceneskift kom i 1890. Benmelsfabrikken og kornmøllen blev afviklet, og den nye ejer, Johannes Købke, 

anskaffede en række spindemaskiner og indrettede Søndermølle til uldspinderi. Spinderiet fortsatte indtil de sidste år 

af ヱΓΑヰ’erﾐe. I slutﾐiﾐgeﾐ af firserﾐe Hlev Hygﾐiﾐgerﾐe reﾐoveret.  

Amtmandens bro blev bygget i 1912, og med broen kunne turen rundt om Søndersø gøres kortere og smukkere. Broen 

hedder Amtmandsbroen, fordi den er skænket af Rowland Howard Grøn, som var stiftamtmand i Viborg fra 1911 til 

1921. 

 

3.3.6 GOLFBANEN 
3a matr.nr. Overlund By, Asmild matr.nr. 579547 m2 matr.nr. 3bi Overlund By, Asmild 50830 m2 matr.nr. 18d Overlund By, Asmild 62539 m2 og 

matr.nr. 5a Overlund By, Asmild 324940 m2  

Fredningen er ikke til hindring for golfbanerne, klubhuse, driftsbygninger og optimal drift at golfsporten, når der tages 

rimelige hensyn til offentlighedens adgang og til natur og landskab.  

Når og hvis golfbanerne mv. nedlægges, skal arealer tilbage til natur. 
Se også: 2021-09-26 Bilag 4 Kendte-kulturværdier-i-Grønne Kvadrant - golfbane.pdf 

 

Forhistoriske kulturværdier omkring Viborg Golfbane 

Viborg Golfbane er placeret i et område med mange væsentlige kulturværdier, hvoraf nogle er umiddelbart synlige, 

mens andre ligger godt gemt under golfbanen. Kulturværdierne på selve golfbanen omfatter primært fortidsminder, 

mens kulturværdierne i området omkring golfbanen både omfatter fortidsminder og nyere tids kulturlevn. Golfbanen 

er placeret i den sydlige del af et område, der af Kulturarvsstyrelsen er udpeget som Kulturarvsareal. 

Broddenbjerg Mose. 

Fundsted for Broddenbjergmanden samt nogle mindre kendte, flotte bronzegenstande. Brodden-bjergmanden har 

stået oprejst ude i mosen og man kan forestille sig, at der er foretaget en række offerhandlinger og andre ritualer ved 

fodeﾐ af ”gudeﾐ”. Ruﾐdt oﾏ Mosegårdeﾐ er der fuﾐdet adskillige steﾐlægﾐiﾐger fra saﾏﾏe tid. 

Sønderhede Nord 

På højdedraget sydøst for golfbanen, Sønderhede Nord, er der fundet spor efter et mindst 180 m. langt bælte med 

såkaldte ”jordovﾐe”, dvs. gruHer, hvori der forﾏodeﾐtligt har været lavet ﾏad. Der kaﾐ have ligget flere eﾐd ヵヰヰ af 
disse jordovne på stedet. Det er sandsynligt, at de også er fra bronzealderen. Jordovnene vidner om, at mange 

ﾏeﾐﾐesker er ﾏødtes her på eﾐ ”saﾏliﾐgsplads”, ﾏåske i forHiﾐdelse ﾏed offerhaﾐdliﾐgerﾐe i BroddeﾐHjerg Mose. 

Samlet kan man nu hævde, at Broddenbjergområdet givetvis har haft meget høj status i datidens samfund. 

Broddenbjerg Mose har været et centralt offersted, og i områderne omkring mosen er omfattende spor efter grave, 

samlingsplads og andre anlæg, der i hvert fald har været brugt i yngre bronzealder og tidlig jernalder (ca. 800-400 f. Kr) 

i 

Området omkring Sønderhedegård 

I forbindelse med anlæggelsen af den nordøstlige del af golfbanen blev der i 2003 fundet omfattende bebyggelsesspor 

bl.a. i form af 25 hustomter og dertil knyttede anlæg samt spor efter agre. Der har formentligt været kontinuerlig 

bebyggelse i området fra midten af ældre bronzealder og hvert fald indtil ældre romersk jernalder (ca. 1500 f. Kr. til 

100 e. Kr.). Fortidsminderne blev efter et godt samarbejde med Viborg Golfklub bevaret under banerne.ii 
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Området Gammeljord 

Ved Gammeljord er der fundet omfattende bebyggelsesspor med hustomter fra bronzealder og den tidligste jernalder. 

(ca. 1500 – 400 f. Kr.). Der er formentlig tale om en flyttende enkelt-gård og denne gård antages at være flyttet til den 

tidligste landsby ved Sønderhedegård. I tilknytning til bebyggelsen på Gammeljord er der registreret 10 gravhøje, 

hvoraf 4 er fredede. Fra golfbanen kan man se disse fredede gravhøje og de giver et godt indtryk af bronzealderens 

kulturlandskab med høje liggende markant og synlige i et overdrevslandskab. 

Samlet giver de væsentlige fortidsminder i de tre ovennævnte områder et i dansk sammenhæng ganske usædvanligt 

godt billede af især bronzealderens kulturlandskab.iii 

 

Kulturværdier omkring Viborg Golfbane fra nyere tid 

Syd for golfbanen slynger Søndermølle Å sig gennem dalstrøget. På et par km. fra åens afløb ved Søndersø og til 

udløbet i Nørreåen, har åen et fald på næsten syv meter. Allerede i tidlig middelalder forstod mennesker at udnytte 

faldet, idet vandet senest i begyndelsen af 1300-tallet blev opstemt for at drive kornmølle både ved Søndermølle og 

ved Aale Mølle i Bruunshaab.iv   

 

En af landets mest betydningsfulde tekstilindustrier i vandkraftens periode var Bruunshaab Klædefabrik, grundlagt i 

1821 ved Søndermølle Å. Klædefabrikken fremstillede uldent klæde i små hundrede år. Herefter overtog en 

papfabrikant industrikomplekset. I dag ligger her Bruunshaab Gl. Papfabrik, der er landets eneste arbejdende 

fabriksmuseum.  

I området ligger også Subæk Mølle, en gammel kornmølle samt Vibæk Mølle, der blev opført som tekstilfabrik i 1830. 

20 år senere overtog mekanikus Søren Vistoft stedet for her at grundlægge landets første fabrik for 

landbrugsmaskiner. 

Ved Pramhuset syd for golfbanen ligger resterne af en ladeplads og vidner om pramfarten på Nørreåen. Via Nørreå og 

Gudenåen sejlede pramme herfra og til Randers havn. 

I skovbæltet nord for Pramhuset ses dybe hulveje, som er rester af landevejen, der gik fra ladepladsen op over den 

nuværende golfbane og videre til Viborg.v 

 

3.3.7 FRIAREALER VED MØLLEVEJ 
15 ha (Omkring tidl. Smediegaard) matr.nr. 3c Overlund By, Asmild 40580 m2 matr.nr. 2h Overlund By, Asmild 82092 m2 matr.nr. 2a Overlund By, 

Asmild 28877 m2 

3.3.8 SPANGSDAL OVERDREV OG VIBÆKDALEN 
og friarealer syd for Spangsbjerg Park og Spangsbjerg Have matr.nr. 9bd Overlund By, Asmild 240771 m2  

Højlund Spangsdal I – en landsby fra yngre jernalder  
Planer om opførelse af et supermarked på erhvervsgrunden på hjørnet af Randersvej og Tapdrupvej i Viborg gav 

anledning til en større arkæologisk udgravning. I den sydlige og østlige del af området blev der fundet bebyggelsesspor 

i form af stolpehuller fra 22 huse og adskillige hegn til syv gårde. De ældste huse i denne del af landsbyen er dateret til 

ældre germansk jernalder (ca. 400-600 e.Kr.). Fire af gårdene dateres til ældre germansk jernalder, mens mindst to 

gårde er fra yngre germansk jernalder (ca. 600-700 e.Kr.). Udviklingen i bebyggelsen i området kan altså følges fra ca. 

400-700 e.Kr. 
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Luftfoto med de undersøgte felter og anlægsspor 

undersøgt ved første udgravningsetape af landsbyen. 
 
 

 

Da nogle af husene og hegnene fortsatte uden for det udstykkede område, havde arkæologerne en forventning om, at 
landsbyen havde fortsat mod syd og mod øst, men de måtte i første omgang nøjes med at undersøge denne vestlige 
del af landsbyen. Ved senere udstykning mod øst samt ved anlæggelsen af Asmild Centervej mod syd blev der senere 
undersøgt endnu en stor del af landsbyen. Disse resultater vil blive præsenteret i en selvstændig bygherrerapport, når 
efterbehandlingen er færdig. Nu er resultaterne for den første del af landsbyen ved at være på plads, stadig mangler 
dog resultaterne af de naturvidenskabelige undersøgelser.  
De syv gårde har ikke alle eksisteret samtidig, men erstattet hinanden. Formodentlig har der ligget 3-4 gårde ad 
gangen i denne del af landsbyen i ældre germansk jernalder. Nogle hovedhuse er blevet genopført på næsten samme 
sted som det foregående hovedhus, mens andre hovedhuse er blevet repareret eller forlænget. Ved nogle af gårdene 
er også gårdspladsernes størrelse blevet ændret gennem gårdenes brugsperiode. Nogle gårde har således været 
genopført på samme sted flere gange, mens andre kun har haft en fase og derefter muligvis er rykket et andet sted 
hen. Landsbyen har været en agrarbebyggelse med landbrugsdrift, men der har også været fremstillet tekstil i en 
mængde, der må formodes kun at være til eget forbrug. Mellem bebyggelsen i sydøst og et større vådbundsområde i 
nordvest blev der fundet 11 brydegrave, som har været brugt til tørring af hør.  
 
Gl. Asmild & Spangsdal II – En gård fra middelalderen eller renæssancen 

Udgravningen i Gl. Asmild, afdækkede to faser af et gårdsanlæg. Den ældste fase skal dateres til middelalder eller 

renæssance, og er dermed det ældste håndgribelige vidnesbyrd til dato om bebyggelsen i Gl. Asmild. Denne gårdfase 

afløses senest i 1700-tallet af det gårdsanlæg, som efter udgravningens afslutning viste sig at kunne genfindes på det 

ældste detaljerede kort over landsbyen fra 1815, der er baseret på et udskiftningskort fra 1795.   
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3.3.9 BRUUNSHÅB SKOVEN  
Ll. Asmild, Asmild matr.nr. 2a 569243 m2 

En del af skoven er Børneskov med opfordring til aktivitet og bl.a. anlagt med et madpakkehus, et bålsted og et 
lykkehjul. Der er informationsmateriale omkring lykkehjulet og naturen i børneskoven, så både voksne og børnene kan 
få viden omkring naturen og inspiration til leg og aktivitet. Børneskov - Gå på opdagelse i Viborg kommune. 
 
 
  

https://sundhedscenter.viborg.dk/media/vjvdryva/boerneskov_folder_2021_1_tilg%C3%A6ngelig.pdf
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4. SPORT OG NATUR I DEN GRØNNE KVADRANT 
Naturen udforskes og nydes bedst på dens egne præmisser; men i så stort et område bør der også være plads til at de, 

der dyrker en sport, under visse betingelser også får mulighed for at nyde naturen. 

Sportsanlæggene giver dermed udøverne mulighed for at nyde naturen samtidig med eller i tilknytning til at sporten 

udøves og medfører at flere får gavn og glæde af naturen i området. Omvendt må regulering sikre, at sportsanlæggene 

ikke belaster mere end nødvendigt, herunder at konkurrencer og stævner kun afholdes nogle ganske få gange om året, 

primært på årstider, hvor flora og fauna ikke er sart. I plejeplanen kan fastsættes nærmere bestemmelser. 

Generelt skal færdsel på stier bort set fra MTB-spor ske på gåendes præmisser. 

Kraftigt kunstigt lys bl.a. aften og nat og støj/høj musik må ubetinget undgås lige som sportsanlæggene ikke må 

skæmme unødigt. 

4.1 GOLF 
På fairway, semirough og rough, altså de arealer golfspillerne spiller på, står der mange steder enkelte træer eller 

grupper af træer. De pynter i høj grad i landskabet, men de er der ikke kun til pynt. De står der også for at give 

spillerne udfordringer. På sigt kan der blive behov for at genplante gamle træer eller plante træer ved banejusteringer.  

Der skal ikke beplantes i lysåbne naturområder, men man skal her skelne mellem 'rigtig' natur og så golfbane-området. 

På golfområdet er der ingen naturlig foryngelse af træbestanden, da vegetationen bliver klippet, og trævækst derfor 

ikke er mulig. Derfor vil golfområdet på længere sigt blive et ensformigt græstæppe, hvis beplantning ikke er mulig - 

ergo skal der være mulighed for beplantning i plejeplanen. 

Stier ved golfbanen anlægges og drives, så risikoen for offentligheden for at blive ramt af en bold ved færdsel på 

stierne bliver så lille som overhovedet muligt 

 

4.2 DISKGOLF 
I princippet som golf.  

4.3 BMX-BANEN (BICYCLE MOTO CROSS) 
Gående bør undlade at gå på banen for ikke at ødelægge den. 

4.4 MTB (MOUNTAINBIKE) 
Denne sport bør have sine egne spor bort set fra kryds og helt korte strækninger, hvor parallelle anlæg er for 

vanskelige at anlægge eller for plads til. 

Enkelte steder f-eks. skoven nordøst for Vinkelvej-Ødalen kan stierne deles tidsmæssigt, f.eks. så gående har april 

kvartal og MTB januar, juli og oktober kvartaler 

Hegn for naturpleje kan betyde, at MTB i perioder må tåle dyr på sporet og færiste 
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 4.5 MOTIONS- OG CYKELLØB 
Terrænet udfordrer til motionsløb og kørsel på cykel her under elcykel; men alle stier skal befærdes på gåendes 

præmisser, måske med undtagelser af nogle få dage om året, hvor der efter særlig tilladelse arrangeres løb. 

5. LOVGIVNING M.V. 
Forhold til internationale beskyttelsesbestemmelser kan områdets træer indgå som levested for byens bestand af 

flagermus, som alle er opført på EU habitatdirektivets bilag IV og beskyttede efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver.  

Fredskov er Klosterskoven, Forstbotanisk Have, Bruunshåbskovene og Skovsgaard Skov 

Området har været beboet siden vikingetiden, men der er ingen synlige fortidsminder i området, når man ser bort fra 

vej- og stiforløb.  

Overdrev og hede er beskyttet efter §3 i lov om naturbeskyttelse. 

Langs Viborg Søndersø er en reduceret søbeskyttelseslinje. 
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5 FREDNINGSBESTEMMELSER  
Generelle bestemmelser  

 

§ 1 Fredningens formål  

Formålet med fredningen er  

1. At opretholde den nuværende landskabelige tilstand og det er som følge heraf navnlig ikke tilladt,  

o at opføre bygninger af nogen art, herunder boder, skure, og at anbringe andre indretninger, som kan 

virke misprydende,  

o at anbringe ledningsmaster (lysmaster, antennemaster, telefonpæle og lign.),  

o at opdyrke nogen del af arealet 

o at foretage beplantning. Bevoksningen på dele af arealet - væsentligt egekrat - skal bevares som 

sådan. Almindelig udtynding i bevoksningerne må finde sted.  

o at afgravning eller påfyldning af det naturlige jordsmon mt3. ej heller finder sted  

2. at sikre området som offentligt tilgængeligt natur- og parkområde,  

3. at sikre områdets kulturhistoriske, havearkitektoniske og rekreative værdier, herunder undervisningsmæssige 

formål under hensyntagen til områdets naturmæssige indhold og landskabelige baggrund, og  

4. at sikre rammen om en fortsat dynamisk udvikling som grøn bynær natur og rekreativ bypark, herunder med 

mulighed for at udvikle indholdet, så det kan imødekomme de mange brugeres skiftende ønsker og behov og 

øge naturindhold og biodiversitet.  

§ 2 Bevaring af området  

Fredningsområdet skal bevares som offentlig bypark uden nævneværdig bebyggelse. Området skal fremtræde varieret 

og oplevelsesrigt med mulighed for  

• rekreative- og natur oplevelser med  

o plads til både ro og fordybelse og 

o  udsigter og nærstudier 

•  leg og bevægelse med mulighed for at opleve årets gang og  

• bynært dyre- og planteliv. 

 § 3 Arealernes drift  

Drift og pleje reguleres efter en godkendt plejeplan, dog kan almindelig drift, vedligeholdelse, renovering og 

udskiftning af eksisterende inventar og beplantning ske løbende.  

Anvendelse af pesticider er ikke tilladt. 

 § 4 Gamle træer  

Træer, der er over 50 år gamle, skal så vidt muligt bevares, og må kun fældes af sikkerhedsmæssige hensyn. 

Risikotræer skal, først og fremmest, søges håndteret ved fjernelse af farlige grene. I sidste ende skal træernes centrale 

vedmasse (stammen) bevares til naturligt henfald i parkerne, gerne som stående træruiner, eller de skal genanvendes i 

parken som fritliggende stammer, insekthoteller eller lignende efter evt. fældning. Fuldstændig fjernelse af træer over 

50 år kan kun ske i ekstraordinære situationer og kræver Fredningsnævnets tilladelse. 

 § 5 Byggeri og tekniske anlæg/ installationer  

Ny selvstændig bebyggelse og tilbygninger til eksisterende bebyggelse kræver Fredningsnævnets tilladelse. Det samme 

gør ombygninger, der ændrer en bygnings ydre fremtræden. Etablering af faste anlæg, større skulpturer og 
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konstruktioner kræver Fredningsnævnets tilladelse. Dog kan der i henhold til en godkendt plejeplan etableres mindre 

anlæg, som understøtter den rekreative anvendelse af parken. Det kan eksempelvis være motionsredskaber, 

legeredskaber, borde og bænke, skraldestativer og enkelte mindre skulpturer.  

Etablering af sportsanlæg er ikke tilladt bort set fra mindre udvidelser og omlægninger af eksisterende anlæg  

Permanent belysning langs veje og større stier og rekreative anlæg kan etableres i henhold til en godkendt plejeplan.  

Stisystemet skal understøtte den rekreative anvendelse. Der må ikke etableres yderligere veje og parkeringsanlæg i 

området. Ændringer af parkens eksisterende stiforløb, etablering af nye stier og justeringer af parkernes eksisterende 

veje kan ske i henhold til en godkendt plejeplan. Dog kan plejemyndigheden foretage løbende renovering og mindre 

justeringer af forløbet af parkernes eksisterende veje og stier, hvis det er nødvendigt for parkens drift og formål.  

Der må opsættes informationstavler til formidling af fredningen samt understøttelse og formidling af 

plejemyndigheden.  

Nyetablering og udskiftning af infrastruktur under terræn som kræver, at der graves igennem parkerne, f.eks. 

etablering af elinstallationer, vandrør o.l., kan ske med plejemyndighedens tilladelse. Uanset dette har ledningsejerne 

fri adgang til at afhjælpe uopsættelige fejl eller utætheder på eksisterende ledninger i parken straks og uden 

forudgående tilladelse fra plejemyndigheden, f.eks. ved reparation af vand, kloak og elledninger. Herunder har 

ledningsejerne fri adgang til, i fornødent omfang, at færdes med materiel og maskiner, og afspærre arbejdsområdet. I 

forbindelse med ledningsarbejder skal plejemyndigheden snarest muligt underrettes om, at der pågår eller er 

foretaget gravning i parken.  

§ 6 Terrænændringer  

Der kan efter en godkendt plejeplan tillades terrænreguleringer, hvis formålet er knyttet til fredningens formål, 

eksempelvis etablering af en stenhøj, et insekthotel, en mindre sø eller nedsivningsdam, -grøft eller faskine. 

§ 7 Offentlighedens adgang 

Offentligheden har ret til at færdes overalt. Plejemyndigheden kan dog begrænse retten til færdsel i bestemte 

område, hvis det er begrundet i hensyn til flora og fauna (stilleområde), drift eller publikums sikkerhed.  

Der kan ikke åbnes for ny adgang fra private ejendomme.  

§ 8 Afholdelse af arrangementer  

1. Plejemyndigheden kan tillade afholdelse af udendørs arrangementer af bred folkelig interesse, hvor rammerne som 

sådan er med til at understøtte arrangementet. Herunder kan Plejemyndigheden tillade større arrangementer i parken 

fordelt på maksimalt 10 arrangementsdage om året og maks. 2 arrangementer per måned. Ved større arrangementer 

forstås annoncerede eller på anden vis organiserede arrangementer med en samlet arealstørrelse af tilhørende udstyr 

som telte, boder, scener, toiletvogne og lignende på mere end 100 m2 , da sådanne arrangementer medfører støj og et 

stort slid.  

2. Indenfor facilitetsområderne – Nordisk Park, Feltstation og Madpakkehus ved Overlund Krigshavn, Golfbanerne -

MTB-sporet og BMX-banen - kan plejemyndigheden tillade afspærring/hegning i forbindelse med afholdelse af 

arrangementer.  

§ 9 Færdsel på stier og veje  

Færdsel skal normalt ske på stier og veje og efter plejeplan kan afmærkes zoner, hvor færdsel er forbudt. 

Færdsel på stier skal ske på gåendes eller løbendes præmisser; cykling herunder på MTB og BMX samt el-cykler er kun 

tilladt på veje og stier, der er afmærket hertil 
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Motoriseret kørsel med biler, knallerter og motorcykler i er ikke tilladt. Dog kan plejemyndigheden tillade kørsel ad 

faste kørespor. 

Handicappede kan benytte mindre eldrevne køretøjer.  

Plejemyndigheden har ret til at parkere og køre med tunge køretøjer og maskiner overalt i fredningsområdet i 

forbindelse med drift og vedligehold.  

§ 10 Pleje  

Viborg Kommune er plejemyndighed arealerne undtagen for Klostermarken matr. 12 bp Overlund, som Naturstyrelsen 

er plejemyndighed for. 

 Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan hvert 4 år og den første senest 2 år efter fredningens gennemførelse. 

Plejeplanen skal redegøre for plejeforanstaltninger og mindre anlægsarbejder samt eventuelle detailændringer i 

almenhedens adgangsret. Plejeplanen skal udmønte fredningens formål. Danmarks Naturfredningsforening og 

Initiativgruppen Houlkær skal høres og har ret til at udtale sig om alle forslag til plejeplaner, inden de vedtages. 

Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges de specifikke uenigheder for Fredningsnævnet til 

afgørelse, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn.  

Plejeplanen skal opfylde formålet med fredningerne i 1955 og 1959 for så vidt angår Søndermølle Ådal. 

§ 11 Dispensation  

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne hvis det ansøgte, ikke strider mod 

fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 Fredningens afgrænsning og indhold fremgår yderligere af følgende fredningskort:  

§ 12 Bonusbestemmelser  

I medfør af fredningen § 11 kan der foretages rydninger af træer og buske:  

● den nordlige del af matr.nr. 12 bp Overlund for at genskabe lysåben overdrev/hede 

● Langs Vibæk i Spangsdal til at fremme lysåben natur 

● i Søndermølle ådal til at fremme lysåben natur 

Dette kræver ingen tilladelse efter Skovloven. 
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