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1. BAGGRUND OG FORMÅL  

 
Silkeborg Kommune planlægger at anlægge en ca. 2,4 km lang vej gennem Nordsko-
ven i Silkeborg, og vejen skal hedde Nordskovvej. De miljømæssige virkninger af vej-
projektet er vurderet i en rapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering (Silkeborg 
Kommune, 2013). Naturstyrelsen under Miljøministeriet gjorde indsigelse mod planen 
for Nordskovvej under den offentlige høring, hvorefter vejprojektet blev revideret, og 
der blev indført yderligere afværgeforanstaltninger for at tage øget miljøhensyn. Disse 
ændringer er beskrevet i et supplerende notat til VVM-vurderingen (Silkeborg Kom-
mune, 2014). Naturstyrelsen frafaldt herefter indsigelsen mod planen. 
 
Silkeborg Kommune har den 13. maj 2015 meddelt VVM-tilladelse til etablering af 
Nordskovvej og tilhørende sti- og broanlæg som angivet i den ovennævnte rapport 
med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt i det supplerende notat til VVM-
vurderingen (Silkeborg Kommune, 2015). VVM-tilladelsen giver ret til at etablere vej-
anlægget i henhold til planlovens VVM-regler. Anlægsarbejdet og det blivende anlæg 
skal således være i overensstemmelse med de forudsætninger, der ligger til grund for 
VVM-redegørelsen og den supplerende VVM-redegørelse.  
 
Naturstyrelsen har efterfølgende stillet en række spørgsmål til Silkeborg Kommune 
angående forhold i kommunens VVM-tilladelse til anlæg af Nordskovvej og senest ved 
brev af 10. juni 2015. Det gælder blandt andet med hensyn til anlægsarbejdet på de 
skovbevoksede skråninger og øvrige strækninger, herunder ved en gammel urørt 
skov, samt i relation til anlæggelsen af nye stier og skovveje i området. 
  
Silkeborg Kommune vil i den forbindelse udarbejde en deltaljeret oversigt over, hvilke 
træer som fældes og bevares samt en driftplan for disse arealer. Desuden vil kommu-
nen foretage en vurdering af, om de nævnte anlægsaktiviteter har en væsentlig på-
virkning af et nærliggende natura 2000-område samt af de strengt beskyttede bilag IV-
arter under EU´s habitatdirektiv. 
 
Nærværende projekt har derfor i relation til det ovennævnte til formål at undersøge og 
beskrive følgende forhold: 
 

 I hvilket omfang der skal fældes træer i forbindelse med vejprojektet, herunder 
etableringen af Nordskovvej og Tranevej samt nye stier og skovveje. Desuden 
skal undersøges og beskrives, i hvilket omfang biologisk værdifulde gamle 
træer og døde træstammer, i og tæt på projektområdet, kan bevares.  
 

 Hvor der kan etableres en ny skovvej og stier til erstatning for dem, som for-
svinder ved projektet på en strækning, der bl.a. rummer en gammel og urørt 
bøgeskov. I relation til denne nye skovvej og stierne skal undersøges og be-
skrives, hvilke træer der skal fældes, og hvilke der kan bevares. 
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 Vurdering af hvad de ovennævnte aktiviteter betyder for de arter og naturty-
per, som er med på udpegningsgrundlaget for det nærliggende natura 2000-
område nr. H181 samt for bilag IV-arter, specielt flagermus. 
 

 Hvad vejprojektet betyder for to tætliggende og beskyttede §3-arealer under 
naturbeskyttelsesloven samt eventuelle rødlistede plante- og dyrearter, som 
ikke tidligere er registreret i området. 
 

 En anlægs- og driftplan for skovskråningerne langs Nordskovvej med henblik 
på blandt andet at sikre, at der er en god stabilitet af skrænten, og at der sker 
en foryngelse af træerne på skrænterne.          

Silkeborg Kommune skal især bruge undersøgelserne og beskrivelserne til en ansøg-
ning om dispensation fra skovlovens §20 samt til en afklaring af, om træfældningen og 
anlæggelsen af en ny skovvej og nye stier har væsentlige konsekvenser for naturfor-
holdene i natura 2000-området og for bilag IV-arter, specielt flagermusarterne.  
 
Nærværende rapport indgår således som en supplerende og uddybende beskrivelse 
af en række skovforhold, som er omtalt i de eksisterende VVM-redegørelser og miljø-
vurderingen samt kommunens VVM-godkendelse. 
 
 

  
Størstedelen af Nordskovvej skal anlægges, hvor den nuværende gang- og cykelsti går gennem 
Nordskov. Denne asfaltsti er anlagt, hvor der tidligere har været en jernbane mellem Silkeborg og 
Laurbjerg, og stien kaldes derfor ”banestien”. I den vestlige del af sit forløb gennem Nordskov er stien 
omgivet af stejle skråninger med træer. Foto: 12. november 2015.       



Silkeborg Kommune - Nordskovvej 2015 

 6 / 76 

2. UNDERSØGTE DEL AF NORDSKOVVEJ 

 
Det planlagte forløb af Nordskovvej er vist på figur 1. 
 

 
Figur 1. 

Forløbet af den nye trafikvej Nordskovvej, som skal gå fra den centrale del af Silkeborg til Århusvej. 
Nordskovvej vil få en samlet længde på ca. 2,4 km, og størstedelen af vejen vil komme til at gå igen-
nem Nordskov. På figuren er Nordskovvej opdelt i strækninger på 100 m, og ved nærværende projekt 
er undersøgt strækningen gennem Nordskov fra station 300 til station 2170. Luftfotoet er fra 2015. 
 
Nordskovvej skal gå fra centrum af Silkeborg til Århusvej, og den vil få en samlet 
længde på ca. 2,4 km. Størstedelen af Nordskovvej vil komme til at gå gennem Nord-
skov, dvs. fra Remstrup Å (Gudenå) og til Århusvej. Ved nærværende projekt er un-
dersøgt skov- og naturforholdene på denne strækning fra station 300 m og til station 
2170 m, dvs. en ca. 1,9 km lang skovstrækning. 
 
Desuden er der ved station 1100 m undersøgt skovforholdene på den planlagte vej-
strækning fra den nuværende Tranevej og ned til Nordskovvej, dvs. en forlængelse af 
Tranevej. Endvidere er undersøgt skovforholdene på en række nye stier og en ny 
skovvej, som anlægges i forbindelse med Nordskovvej.            
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3. FELTUNDERSØGELSER 

 
Feltundersøgelserne af skov- og naturforholdene, som berøres af det planlagte vejpro-
jekt, er gennemført af biolog Per Nissen Grøn, Orbicon samt skov- og landskabsinge-
niør Bent Jensen, Orbicon. 
 
Den 28. september 2015 er der foretaget en indledende besigtigelse af området af Per 
Nissen Grøn og Bent Jensen med henblik på, at få et indtryk af blandt andet terræn-, 
skov- og naturforholdene i vejprojektområdet. Desuden er der foretaget et skøn over i 
hvilket omfang, der skal fældes træer i forbindelse med vejens anlæggelse.     
 
Den 3. og 4. november 2015 har Silkeborg Kommune fået opmålt og markeret vejtra-
céet for Norskovvej og den nye vejstrækning for Tranevej samt tracéerne for de nye 
stier i tilknytning til vejene. Nordskovvej inklusiv stier langs vejen skal være 16-17 m 
bred afhængig af, om der er enkelt- eller dobbeltsporede stier langs vejen. Med pæle 
blev markeret centerlinjen i vejtracéet samt anlægs- og arbejdsområdet til begge si-
der. Desuden blev arbejdsområdet for stierne markeret med pæle. 
 
Den 4. november 2015 er der gennemført en fælles besigtigelse af området af perso-
ner fra Silkeborg Kommune (Kristian Nielsen, Bodil D. Petersen og Rasmus W. Jen-
sen), Naturstyrelsen Søhøjlandet (Christian Qvortrup og Lasse Wærling) og Orbicon 
(Per N. Grøn og Bent Jensen). På denne besigtigelse blev bl.a. fastlagt principperne 
for, hvilke træer der skulle fældes og hvilke ældre træer, som skulle søges bevaret 
langs Nordskovvej samt hvor erstatningsskovvejen eventuelt kunne etableres.                 
 
Den 5. november 2015 er der gennemført feltundersøgelse og beskrivelse af skov- og 
naturforholdene i vejprojektområdet af Per Nissen Grøn og Bent Jensen. Det omfatter 
følgende planlagte nye strækninger af trafikveje, skovveje og stier, jævnfør figur 2: 
 

 Nordskovvej på strækningen gennem Nordskov fra station 300 ved Sejsvej 
til station 2170 ved Århusvej. 
 

 Den planlagte nye vejstrækning af Tranevej fra station 1100 på Nordskovvej 
og nordpå til den nuværende Tranevej. 

 
 Den mulige nye skovvej langs og syd for Nordskovvej over en strækning på 

ca. 600 m fra station 1200 til station 1800. 
 

 Fire nye stier ved henholdsvis Sejsvej (station 360), vestlige del af Tranevej 
(station 800), syd for den østlige del af Tranevej (station 950-1150) og vest 
for Lillesø (station 1550-1650). 

På de ovennævnte veje og stier er der for ensartede strækninger registreret, hvor 
mange træer af de enkelte arter der skal fældes i forbindelse med vejprojektet. Disse 
træer er opdelt i gamle træer (ældre end 50 år) og unge træer (yngre end 50 år). 
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Figur 2. 

De undersøgte skovstrækninger af den planlagte Nordskovvej, Tranevej, skovvej og stier i Nordskov. 
Nordskovvej er undersøgt fra station 300 til 2170 og Tranevej fra station 1100 og nord på til den 
eksisterende vej. Den mulige skovvej er undersøgt fra station 1200 til 1800 og de nye stier ved stati-
on 350, 800, 900-1200 og station 1500-1600. Luftfotoet er fra sommeren 2015. 
 
 

 
Figur 3. 

Beliggenhed i Nordskov af natura 2000-område H181, beskyttede §3-arealer i form af Lillesø, et 
vandområde og et hedeareal samt urørt løvskov. Luftfotoet er fra sommeren 2015.   
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Desuden er der for hver strækning registreret ældre træer, som vokser uden for og tæt 
på vejprojektområdet, og som bør søges bevaret i forbindelse med anlæggelse af veje 
og stier, da de har stor biologisk værdi. Disse træer er positioneret med GPS.      
 
Endvidere er der for hver strækning registreret gamle og døde træer, som har stor 
naturværdi. Bl.a. andet som voksested for træsvampe, ynglested for biller eller raste-
sted for flagermus. Disse døde træer bør anbringes uden for vejprojektområdet. 
 
Herudover er der foretaget en registrering af andre særlige biologiske forhold, herun-
der bl.a. forekomsten af særlige arter af planter, mosser og svampe, samt en vurde-
ring af strækningens samlede naturværdi.  
 
Langs vejprojektområdet for Nordskovvej findes et natura 2000-område, to §3-arealer 
omfattet af naturbeskyttelsesloven samt et areal med urørt skov, hvor der vokser gam-
le løvtræer, og hvor der ikke har været skovdrift i mange år, figur 3.  
 
I forbindelse med undersøgelsen har der desuden været særlig fokus på, om vejpro-
jektet påvirker det internationalt beskyttede natura 2000-område eller de nationalt 
beskyttede §3-arealer samt i hvilket omfang det urørte skovareal påvirkes. Det skal i 
den forbindelse bemærkes, at natura 2000-området også har urørte skovarealer.  
 
   

 
På alle de undersøgte strækninger er der registreret forekomsten af gamle og døde træer. Disse 
træer har stor naturværdi, bl.a. som voksested for træsvampe, ynglested for biller eller rastested for 
flagermus. Disse døde træer bør bevares og anbringes uden for vejprojektområdet. Her er det gamle 
bøgetræer i den urørte skov på strækning 1270-1485 m. Foto: 28. september 2015.    
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4. BESKRIVELSE AF SKOVFORHOLDENE 

 

4.1. Oversigtskort 

 
På figur 4 er vist forløbet af den planlagte Nordskovvej gennem Nordskov fra Sejsvej 
ved Remstrup Å (Gudenå) til Århusvej. Nordskovvej er opdelt i en række farvelagte 
strækninger, som er forholdsvis ens med hensyn til terræn, landskab og skov. Desu-
den er vist forlængelsen af Tranevej ned til Nordskovvej.  
 

 
Figur 4. 

Forløbet af den planlagte Nordskovvej gennem Nordskov fra Sejsvej ved Remstrup Å til Århusvej. 
Nordskovvej er opdelt i en række farvelagte strækninger, som er forholdsvis ens med hensyn til ter-
ræn, landskab og skov. Luftfotoet er fra sommeren 2015. 
 
I det følgende er disse stækninger kort gennemgået i retningen fra vest mod øst. 
 
Orange strækning (300-380 m)  

På strækningen omfatter Nordskovvej skovvejen og banestien samt skovarealer om-
kring disse. Der er en stejl skovskrænt nord for banestien, mens de øvrige arealer kun 
er svagt kuperede. Der findes kun yngre træer af forskellige løvtræsarter.   
 
Gul strækning (380-1100 m) 

På strækningen løber Nordskovvej oven på banestien, og der er stejle skovskrænter til 
begge sider. Vejen vil derfor blive hævet med op til 3 m i forhold til det nuværende 
terræn, der har karakter af en langstrakt skovslugt. På skrænterne vokser en del æl-
dre træer af især bøg, og det er kun strækningsvis, at der findes en del yngre træer. 
Den østligste del af strækningen flader gradvis ud syd for banestien.      
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Blå strækning (1100-1485 m) 

På strækningen drejer Nordskovvej væk fra banestien, og løber syd for og langs den-
ne gennem et ret jævnt skovterræn. Den vestlige del af strækningen er domineret af 
ældre bøgetræer og til dels af ældre lærketræer. Den østlige del af strækningen går 
gennem den nordligste del af en urørt løvskov, hvor der findes en del gamle bøgetræ-
er, som er op til 240 år gamle samt tætte bevoksninger af yngre bøgetræer.   
 
Grå strækning (1485-1880 m) 

På den vestlige del af strækningen løber Nordskovvej stadig langs skovvejen gennem 
et ret fladt terræn med nåleskov, som især består af mellemaldrende rødgran og lærk. 
På den østlige del af strækningen har Nordskovvej sit forløb oven på skovvejen, hvor 
det omgivende terræn først er svagt bakket, men som på den sidste del før passagen 
af banestien er stærkt bakket mod syd. Skoven består af nåle- og løvtræer.      
 
Grøn strækning (1880-2170 m) 

På strækningen løber Nordskovvej gennem et ret fladt terræn med nåleskov, som 
hovedsagelig består af yngre rødgran. På den sidste del af strækningen inden Århus-
vej løber Nordskovvej gennem en ”hundeskov”, som også er domineret af ældre træer 
af rødgran og enkelte ældre douglasgran.  
 
Forlængelsen af tranevej 

Den forlængede strækning af Tranevej ned til Nordskovvej omfatter en stejl skov-
skrænt, hvor der vokser en del ældre træer af bøg samt enkelte ældre træer af eg og 
birk. Desuden findes en del yngre løvtræer. 
 

 
På strækningen 800-900 m vokser der en gammel og bevaringsværdig vinter-eg på ca. 250 år. Den 
står oven for sydskrænten og vil ikke direkte blive berørt af vejprojektet. Foto: 28. september 2015.    
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4.2. Nordskovvej  

4.2.1 St. 300-380  
 

 

Strækningen set fra st. 300 i retningen vest mod øst. Det omfatter den eksisterende skovvej og bane-
stien samt skovarealerne omkring disse. Foto: 5. november 2015.  
 

 

Strækningen set fra st. 340 i retningen vest mod øst. Skovarealerne omfatter forskellige arter af løv-
træer, hvoraf langt de fleste er yngre træer. Foto: 5. november 2015. 
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På skovskrænten ved st. 340 vokser der lige uden for vejområdet et gammelt bøgetræ, som er mindst 
150 år gammelt. Dette træ bør bevares ved Nordskovvejens anlæggelse. Eventuelt skal nogle af 
grenene beskæres. Foto: 5. november 2015. 
 
Strækningen omfatter den eksisterende skovvej og banestien samt skovarealerne 
omkring disse. Der er en stejl skovskrænt nord for stien, en lavning mellem stien og 
skovvejen samt en skrænt med et lille fald syd for skovvejen. Skovarealerne i vejom-
rådet består af forskellige arter af løvtræer, hvoraf langt størstedelen er yngre træer, 
og der findes kun enkelte moderat gamle træer i og langs vejområdet. Der vokser 
arterne bøg, stilk-eg, vinter-eg, ahorn, ask, dun-birk, skov-elm, navr, almindelig hyld 
og lærk. Jorden består af muld- og morbund. Der er ikke nogen særlige biologiske 
forhold, og strækningen har samlet set en moderat naturværdi.   
 
Alle træer i vejområdet fældes og fjernes, og det omfatter således yngre træer af de 
ovennævnte arter. Der er ikke nogen af disse træer, som er ældre end 40 år. Ved st. 
340 vokser der på nordskrænten uden for vejområdet en gammel bøg, som er mindst 
150 år gammel. Dette bøgetræ bør bevares, idet træet har stor biologisk værdi som 
levested for bl.a. svampe, laver og insekter. Træet skal derfor holdes under observati-
on ved anlæggelsen af vejen.     
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4.2.2 St. 380-500  
 

 

Strækningen set fra st. 380 i retningen vest mod øst. Der er stejle skrænter langs banestien, og sko-
ven er domineret af bøgetræer, hvoraf de fleste er ældre. Foto: 5. november 2015.  
 

 

Strækningen set fra st. 440 i retningen vest mod øst. Ud over en del ældre bøg findes enkelte ældre 
eg, birk og rødgran. Der er kun lidt underskov af yngre træer. Foto: 5. november 2015. 
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Ved st. 435 vokser der på nordskrænten to bøgetræer, som begge er ca. 100 år. Træerne står tæt på 
vejområdet, men bør bevares ved vejens anlæggelse. I den forbindelse skal de holdes under opsyn 
og eventuelt beskæres. Foto: 5. november 2015. 
 
Skovbevoksede skrænter langs banestien, som er domineret af bøg og med enkelte 
træer af eg, birk, ahorn, elm og rødgran. Der er flest ældre træer og kun lidt underskov 
af yngre træer. Urtevegetationen er sparsom som følge af bl.a. et tykt lag løv og en 
stærk vindeksponering. Jordlaget på skrænterne består af et tyndt lag morbund over 
fast sand med lidt grus og sten. Der er ikke nogen særlige biologiske forhold, og 
strækningen har en moderat naturværdi.   
 
Der skal fjernes 24 bøgetræer, som er ældre end 50 år samt ca. 25 bøgetræer på 20-
50 år og en del yngre bøgetræer under 20 år. Desuden skal der fjernes 2 egetræer 
(30-40 år), 2 birketræer (30-40 år), 3 rødgran (30-40 år) samt en del unge træer af 
skov-elm og enkelte unge træer af ahorn. Ved st. 435 findes på nordskrænten to bø-
getræer på ca. 100 år, som står lidt nord for vejområdet og gerne må bevares. Begge 
træer skal derfor holdes under observation ved anlæggelsen af vejen og eventuelt 
beskæres i den forbindelse.     
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4.2.3 St. 500-600 
 

 

Strækningen set fra st. 500 i retningen vest mod øst. Der er stejle skrænter langs banestien, og sko-
ven er domineret af ældre bøgetræer. Der er lidt underskov af bl.a. elm. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 550 i retningen vest mod øst. På de stejle skrænter vokser der en del træer af 
bøg samt enkelte træer af eg, birk, elm og ahorn. Foto: 5. november 2015. 
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Skovbunden på den sydlige skrænt består øverst af et 5-10 cm lag mor, hvorefter der er sand. På 
den nordlige skrænt er morlaget endnu tyndere og med sand nedenunder. Foto: 5. november 2015. 
 
Langs banestien er der stejle skrænter, som er domineret af bøg og med enkelte træ-
er af eg, birk, ahorn og elm. Der er en del ældre træer af bøg og kun underskov på en 
lille del af strækningen. Urtevegetationen er forholdsvis sparsom som følge af bl.a. et 
tykt lag løv og en del vindeksponering. Jordlaget på skrænterne består af et tyndt lag 
morbund over sand, især på den nordlige skrænt. Der er ikke nogen særlige biologi-
ske forhold, og strækningen har en moderat naturværdi.   
 
Der skal fjernes 12 bøgetræer, som er ældre end 50 år samt ca. 30 bøgetræer på 20-
50 år og enkelte yngre bøgetræer under 20 år. Desuden skal der fjernes 1 birketræ 
(50-60 år), 1 egetræ (20-30 år) samt en del unge træer af skov-elm og enkelte unge 
træer af ahorn og ask. Der er ikke nogen ældre bevaringsværdige træer, som vokser 
tæt på vejområdet.     
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4.2.4 St. 600-700 
 

 

Strækningen set fra st. 600 i retningen vest mod øst. Der er stejle skrænter langs banestien, og sko-
ven er domineret af ældre bøgetræer. Der er kun lidt underskov. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 650 i retningen vest mod øst. Der er stejle skrænter langs banestien, og sko-
ven domineres af ældre bøgetræer. Der er lidt underskov af bl.a. elm. Foto: 5. november 2015. 
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Ved henholdsvis st. 620, 630 og 640 vokser der på nordskrænten tre bøgetræer, som alle er ca. 100 
år. De står tæt på vejområdet og må gerne bevares ved vejens anlæggelse. Her er det bøgetræet 
ved st. 620. Foto: 5. november 2015. 
 

På begge sider af banestien er der stejle skrænter, som er domineret af bøg og med 
enkelte træer af eg, ahorn, ask og elm. Der er en del mellemgamle og ældre træer af 
bøg. Der er kun lidt underskov på den østlige del af strækningen. Der er en moderat 
forekomst af urtevegetation som følge af bl.a. et tykt lag løv og en del vindekspone-
ring. Jordlaget på skrænterne består af et tyndt lag mor over sand, især på den nordli-
ge skrænt. Langs og nord for stien findes et lille fugtigt område med lyse-siv. Der er 
ikke nogen særlige biologiske forhold, og strækningen har en moderat naturværdi.   
 
Der skal fjernes 13 bøgetræer, som er ældre end 50 år samt ca. 15 bøgetræer på 20-
50 år og enkelte yngre bøgetræer under 20 år. Desuden skal der fjernes et enkelt 
egetræ, som er ældre end 50 år. Herudover skal der fjernes en del unge træer af 
skov-elm og enkelte unge træer af ahorn og ask. Ved henholdsvis st. 620, 630 og 640 
findes på nordskrænten tre bøgetræer på ca. 100 år, som står lidt nord for vejområdet 
og gerne må bevares. Alle tre træer skal derfor holdes under observation i forbindelse 
med anlæggelsen af vejen.      
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4.2.5 St. 700-800 
 

 

Strækningen set fra st. 700 i retningen vest mod øst. Der er stejle skrænter langs banestien, og sko-
ven er domineret af bøgetræer og små elmetræer langs nordskrænten. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 750 i retningen vest mod øst. Der er stejle skrænter langs banestien, og langs 
nordskrænten er der en del små elmetræer (venstre side af fotoet). Foto: 5. november 2015. 
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På begge sider af banestien vil en del af skovskrænterne indgå i arealerne for Nordskovvej. Her er 
det sydskrænten set fra st. 800 i retningen øst mod vest, og her vil vejområdet strække sig op til den 
røde markeringspæl nederst i højre hjørne af billedet. I dette bælte langs banestien vil alle træer blive 
fældet i forbindelse med vejens etablering. Træerne på den øverste del af skrænten oven for pælen 
vil blive stående, og det omfatter mange af de ældste træer på skrænten. Foto: 5. november 2015. 
 
Langs banestien er der stejle skovskrænter til begge sider, og som er domineret af 
bøg, men der findes også en del træer af eg og elm. Desuden findes enkelte træer af 
ahorn, ask og rødgran. Der er en del ældre træer af bøg og eg samt underskov af især 
skov-elm på nordskrænten langs stien. Urtevegetation er ret sparsom som følge af 
bl.a. et tykt lag løv og en del vindeksponering. Jordlaget på skrænterne består af et 
tyndt lag morbund over sand, især på den nordlige skrænt. Der er ikke nogen særlige 
biologiske forhold, og strækningen har en moderat naturværdi.   
 
Der skal fjernes 7 bøgetræer, som er ældre end 50 år samt ca. 15 bøgetræer på 20-
50 år og en del yngre bøgetræer under 20 år. Desuden skal der fjernes 3 egetræer, 
som er ældre end 50 år samt ca. 15 egetræer på 20-50 år og nogle få egetræer under 
20 år. Endvidere skal der fjernes en del unge træer af skov-elm samt enkelte unge 
træer af ahorn, ask og rødgran. Der er ikke nogen ældre bevaringsværdige træer, som 
vokser på grænsen til eller tæt på vejområdet.     
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4.2.6 St. 800-900 
 

 

Strækningen set fra st. 800 i retningen vest mod øst. Der er stejle og høje skrænter på begge sider af 
banestien, og skoven er domineret af bøgetræer med en del underskov. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 850 i retningen vest mod øst. Skovskrænterne på begge sider af banestien er 
moderat stejle og høje. Der er mange unge træer af bøg og elm. Foto: 5. november 2015. 
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På strækningen findes en ca. 250 år gammel vinter-eg, som står tæt på den øverste del af sydskræn-
ten, men som ikke vil blive direkte berørt af vejprojektet. Træet har stor biologisk og landskabelig 
værdi, idet det er levested for blandt andet mange insektarter, herunder især billearter. Den gamle 
vinter-eg har en vigtig økologisk funktion i Nordskoven, hvor der ikke findes særlig mange gamle 
egetræer. Her ses træet fra banestien. Foto: 5. november 2015. 
 
Der er stejle skovskrænter på begge sider af banestien, men begge skrænter bliver 
gradvis lavere på strækningen. Skovskrænterne er domineret af bøg, og der findes 
også en del træer af elm. Desuden er der enkelte træer af eg, ahorn, ask, rødgran og 
ædelgran. Der er en del ældre og mange yngre træer af bøg samt mange små træer 
af elm, især på nordskrænten langs stien. De fleste ældre træer findes på den øverste 
del af skrænterne, og blandt andet vokser der en ca. 250 år gammel vinter-eg øverst 
på sydskrænten. Jorden på skrænterne består af muld- og morbund. Strækningen har 
en forholdsvis høj naturværdi på grund af den gamle vinter-eg.   
 
Der skal fjernes 11 bøgetræer, som er ældre end 50 år samt ca. 12 bøgetræer på 20-
50 år og en del yngre bøgetræer under 20 år. Desuden skal der fjernes 1 egetræ, som 
er ældre end 50 år og 2 egetræer på 20-50 år samt en gammel ædelgran på ca. 80 år. 
I VVM-redegørelsen er den nævnt som et bevaringsværdigt træ, men den ligger i vej-
projektområdet. Endvidere skal der fjernes mange unge træer af skov-elm samt en del 
unge træer af ahorn og ask. Der er ikke nogen ældre bevaringsværdige træer, som 
vokser på grænsen til eller tæt på vejområdet bortset fra den ovennævnte vinter-eg.     
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4.2.7 St. 900-1000 
 

 

Strækningen set fra st. 900 i retningen vest mod øst. Skovskrænterne på begge sider af banestien 
domineres af bøg, og skrænterne langs stien bliver lavere. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 950 i retningen vest mod øst. Skrænterne langs banestien bliver lavere, især 
den sydlige, og Nordskovvej begynder at dreje væk fra stien mod syd. Foto: 5. november 2015. 
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På den sidste del af strækningen grænser Nordskovvej op til en ellesump med et vandområde, som 
er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Vandområdet er næsten udtørret om efteråret i nedbørs-
fattige år og er delvis groet til med fugtigbundsplanter. Her yngler butsnudet frø og lille vandsalaman-
der om foråret og sommeren. Området ses her i retningen øst mod vest. Foto: 12. november 2015. 
 
Der er skovskrænter på begge sider af banestien, men begge skrænter bliver lavere 
på strækningen. Det gælder i sær den sydlige skrænt, som på den sidste del af 
strækningen flader ud, så den når samme niveau som det omgivende skovterræn. Her 
grænser vejområdet op til en ellesump med et lavvandet vandområde, som er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens §3. Vandområdet var næsten udtørret og delvis groet til 
med fugtigbundsplanter på undersøgelsestidspunktet. Butsnudet frø og lille vandsa-
lamander er konstateret ynglende i vandområdet (Silkeborg Kommune, 2011).    
 
Skovskrænterne er domineret af bøg, og der findes også en del træer af ahorn, eg og 
elm. Desuden er der enkelte træer af ask, rød-el, rødgran og kristtorn. Der er en del 
ældre og mange yngre træer af bøg samt en del ældre træer af eg og enkelte ældre 
træer af ask. De øvrige arter, ahorn, skov-elm, ask, rødgran og kristtorn, omfatter yng-
re træer. Jorden består af muld- og morbund, og det er kun ved vådområdet, at der 
findes en del arter af urter. Strækningen har generelt en moderat naturværdi.    
 
Der skal fjernes 19 bøgetræer, som er ældre end 50 år samt ca. 15 bøgetræer på 20-
50 år og en del yngre bøgetræer under 20 år. Desuden skal der fjernes ca. 8 egetræer 
på 20-50 år og nogle få yngre træer af eg samt ca. 5 asketræer på 20-30 år og enkelte 
yngre træer af ask. Endvidere skal der fjernes enkelte unge træer af ahorn, skov-elm, 
rødgran og kristtorn. Der er ikke nogen ældre bevaringsværdige træer, som vokser på 
grænsen til eller tæt på vejområdet.  
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4.2.8 St. 1000-1100 
 

 

Strækningen set fra st. 1000 i retningen vest mod øst. Terrænet er svagt ujævnt med en lille og 
gammel afvandingsgrøft i midten. Skoven domineres af bøg. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 1050 i retningen vest mod øst. Terrænet er forholdsvis jævnt med en lille 
lavning, som tidligere har været en afvandingsgrøft. Foto: 5. november 2015. 
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På strækningen ligger der i st. 1080 en gammel og rådnende bøg, hvorpå der bl.a. vokser en del arter 
af træsvampe. Træet har stor biologisk værdi som levested for svampe, laver og insekter, og det bør 
flyttes til nærliggende skovarealer ved anlæggelsen af Norskovvej. Foto: 5. november 2015. 
 
Strækningen er svagt ujævn, idet der findes en lille og gammel afvandingsgrøft, som 
dog er mere eller mindre udjævnet i skovterrænet. Skoven er domineret af bøg i for-
skellige aldre, og der findes mange små træer af ahorn. Desuden er der enkelte træer 
af eg, ask, rødgran og kristtorn. Jorden består af muld- og morbund. Urtevegetationen 
er ret sparsom på grund af et tykt lag løv på skovbunden. Strækningen har en for-
holdsvis høj naturværdi på grund af den gamle og rådnende bøg.   
 
Der skal fjernes 25 bøgetræer, som er fra 1901 samt ca. 10 bøgetræer på 20-50 år og 
mange yngre bøgetræer under 20 år. Desuden skal der fjernes 1 egetræ, som er 20-
30 år samt mange unge træer af ahorn. Endvidere skal der fjernes enkelte unge træer 
af ask, rødgran og kristtorn. Der er ikke nogen ældre bevaringsværdige træer, som 
vokser på grænsen til eller tæt på vejområdet. I station 1080 ligger en gammel og 
rådnende bøgestamme, hvorpå der vokser en del træsvampe. Træet har stor biologisk 
værdi som levested for bl.a. svampe, laver og insekter, og det bør flyttes til nærliggen-
de skovarealer ved anlæggelsen af Norskovvej.     
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4.2.9 St. 1100-1200 
 

 

Strækningen set fra st. 1100 i retningen vest mod øst. Terrænet er ret jævnt med en lille og gammel 
afvandingsgrøft i midten. Skoven domineres af bøg. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 1150 i retningen vest mod øst. Terrænet er jævnt og forholdsvis åbent efter, at 
en gammel bøg for få år siden væltede efter en storm. Foto: 5. november 2015. 
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Lige syd for strækningen og st. 1125 vokser en gammel og høj douglasgran på ca. 100 år. Træet 
vokser nogle få meter syd for vejområdet og skal bevares, da det blandt andet er et markant træ i 
skoven og har historisk værdi samt er levested for bl.a. insektarter. Foto: 12. november 2015. 
 
Terrænet på strækningen er ret jævnt, bortset fra at der på den første del af stræknin-
gen findes en lille og gammel afvandingsgrøft, som er ret udjævnet i skovterrænet. 
Skoven er domineret af bøg fra 1901, og der findes mange yngre træer af ahorn og en 
del yngre træer af ask. Desuden findes enkelte ældre træer af lærk og et ældre træ af 
birk samt nogle få yngre træer af eg, rødgran og kristtorn. Lige syd for vejområdet 
vokser en gammel og høj douglas-gran på ca. 100 år, som er et markant træ i skov-
området. Jorden består af muld- og morbund, og urtevegetationen er spredt forekom-
mende. Strækningen har en moderat naturværdi.   
 
Der skal fjernes 27 bøgetræer, som er ældre end 50 år samt ca. 10 bøgetræer på 20-
50 år og en del yngre bøgetræer under 20 år. Desuden skal der fjernes 1 lærketræ på 
40-50 år og 1 birketræ på 30-40 år. Endvidere skal der fjernes mange unge træer af 
ahorn og en del træer unge træer af ask samt enkelte unge træer af eg, rødgran og 
kristtorn. Der er ikke nogen ældre bevaringsværdige træer, som vokser på grænsen til 
eller tæt på vejområdet bortset fra den ovennævnte gamle douglasgran.   
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4.2.10 St. 1200-1270 
 

 

Strækningen set fra st. 1200 i retningen vest mod øst. Terrænet er jævnt og ret åbent uden ret meget 
urtevegetation. Skoven domineres af gamle træer af bøg og lærk. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 1240 i retningen vest mod øst. Terrænet er jævnt og ret åbent med gamle 
træer af bøg og lærk. I baggrunden ses det urørte bøgeskovsområde. Foto: 5. november 2015. 
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På strækningen vokser en del gamle og høje træer af lærk på ca. 70 år. Desuden findes en del gamle 
bøgetræer, som har samme alder. Foto: 12. november 2015. 
 
Terrænet på strækningen er jævnt og ret åbent, da næsten alle træer er ca. 70-årige 
bøg og lærk samt enkelte yngre bøgetræer. Jorden består af muld- og morbund, og 
der er næsten ingen urtevegetationen som følge af blandt andet et tykt lag løv. Der er 
ikke nogen særlige biologiske forhold, og strækningen har en moderat naturværdi.   
 
Der skal fjernes 22 ældre bøgetræer samt ca. 10 bøgetræer på 20-50 år og enkelte 
unge bøgetræer under 20 år. Desuden skal der fjernes 19 ældre lærketræer. Der er 
ikke nogen ældre bevaringsværdige træer, som vokser på grænsen til eller tæt på 
vejområdet. 
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4.2.11 St. 1270-1485 
 

 

Strækningen set fra st. 1270 i retningen vest mod øst. Terrænet er jævnt og omfatter urørt løvskov, 
der domineres af en del gamle og mange unge træer af bøg. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 1380 i retningen vest mod øst. Terrænet er svagt ujævnt, og der findes en 
gammel afvandingsgrøft i den urørte bøgeskov. Foto: 5. november 2015. 
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På st. 1340 på strækningen findes en væltet bøg på mindst 200 år. Desuden ligger der på st. 1330 en 
rådnende bøg på mindst 200 år, hvorpå der bl.a. vokser en del arter af træsvampe. De to træer har 
stor biologisk værdi som levested for bl.a. svampe, laver og insekter, og de bør begge flyttes til nær-
liggende skovarealer ved anlæggelsen af Norskovvej. Foto: 5. november 2015. 
 
Terrænet på strækningen er svagt ujævnt, og der findes en gammel afvandingsgrøft. 
Der er urørt bøgeskov med en del ældre og mange yngre træer af bøg samt et enkelt 
yngre egetræ. Flere af bøgetræerne er ca. 240 år gamle. Desuden findes enkelte æl-
dre og mange yngre træer af birk samt enkelte yngre træer af rødgran og ædelgran. 
Jorden består af muld- og morbund, og der er næsten ingen urtevegetation.  
 
Ved st. 1370 ved den eksisterende skov findes fire tuebevoksninger af kæmpe-star, 
som er en sjælden planteart, som er på den danske rødliste. Arten er ikke tidligere 
fundet vildtvoksende i Midtjylland (Schou, 2006). Kæmpe-star dyrkes som prydplante i 
haver, og det drejer sig formentlig om en forvildet forekomst fra en have. Da de gamle 
bøgetræer er op til 240 år i den urørte skov, og der vokser en rødlistet planteart, har 
strækningen en høj naturværdi.   
 
Der skal fjernes 19 gamle bøgetræer, hvoraf flere er ca. 240 år gamle. Desuden skal 
der fjernes mange yngre bøgetræer under 20 år. Endvidere skal der fjernes 1 egetræ 
på 20-30 år samt 4 birketræer på 20-30 år og mange yngre birketræer. Herudover skal 
der fjernes enkelte yngre træer af rødgran og ædelgran. Der er 3 ældre bevarings-
værdige træer af bøg, som vokser på grænsen til eller tæt på vejområdet. Tuebevoks-
ningerne af kæmpe-star bør graves op og anbringes på et velegnet voksested uden 
for Nordskovvej.   
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4.2.12 St. 1485-1610 
 

 

Strækningen set fra st. 1485 i retningen vest mod øst. Terrænet er jævnt og omfatter nåleskov af især 
rødgran, som er fra ca. 1975. Desuden findes enkelte løvtræer. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 1540 i retningen vest mod øst. Terrænet er jævnt, og der findes nåleskov 
bestående af især rødgran og lærk. Foto: 5. november 2015. 
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På strækningen findes hovedsagelig nåleskov af rødgran og til dels af douglasgran og lærk. Af ældre 
løvtræer findes kun 2 træer af vinter-eg. Bundvegetationen er typisk for sur morbund, og der findes 
en del mosbevoksninger. Foto: 5. november 2015. 
 
Terrænet på strækningen er jævnt, og der findes hovedsagelig bevoksninger af rød-
gran fra ca. 1975 med iblanding af lærk, douglasgran og enkelte skovfyr. Af løvtræer 
findes 2 ældre vinter-eg på ca. 150 år samt enkelte yngre træer af dun-birk og bøg. 
Jorden består af sur morbund, og der findes en typisk morbundsflora med bl.a. blå-
bær, tyttebær, hedelyng, engelsød, blåtop, bølget bunke og håret frytle. Der er ingen 
særlige biologiske forhold, og strækningen har en moderat naturværdi.  
 
Der skal fjernes de ovennævnte 2 gamle vinter-ege samt en del af de moderat gamle 
rødgraner, lærk og douglas-gran. Desuden skal der fjernes enkelte yngre bøge- og 
birketræer. Der er ikke nogen ældre bevaringsværdige træer, som vokser på grænsen 
til eller tæt på vejområdet.   
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4.2.13 St. 1610-1660 
 

 

Strækningen set fra st. 1600 i retningen vest mod øst. Terrænet er lidt ujævnt og omfatter den eksi-
sterende skovvej og træbevoksninger langs vejen. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 1540 i retningen vest mod øst. Terrænet er lidt ujævnt, og træbevoksningerne 
omkring skovvejen består især af eg, birk og bøg. Foto: 5. november 2015. 
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På alle strækningerne er undersøgt for forekomsten af hulheder i de gamle løvtræer med henblik på, 
om der er potentielle raste- eller ynglesteder for flagermus. Der blev ikke registreret sådanne steder 
på hele strækningen, hvor Nordskovvej skal anlægges. Det gælder således også de to gamle ege-
træer på billedet i st. 1600 ved skovvejen og den gamle jernbanebro. Foto: 5. november 2015. 
 
Terrænet på strækningen er lidt ujævnt, og det omfatter den eksisterende skovvej 
samt de nærmeste træbevoksede arealer langs vejen, hvilket hovedsagelig omfatter 
løvtræer. Der findes enkelte ældre og en del yngre egetræer samt en del moderat 
gamle og mange yngre træer af birk, især syd for skovvejen. Desuden findes der en-
kelte yngre bøgetræer. Af nåletræer findes enkelte yngre træer af rødgran, ædelgran 
og skovfyr. Jorden består især af morbund, og der findes en del typiske morbunds-
planter syd for skovvejen på den første del af strækningen, hvor der et fugtigt areal. 
Det omfatter bl.a. blåbær, tyttebær, hedelyng, blåtop, bølget bunke og smalbladet 
mangeløv. Strækningen har en moderat naturværdi.  
 
Der skal fjernes 3 egetræer, hvoraf de to er mindst 100 år gamle og den sidste 50-60 
år gammel samt en del egetræer yngre end 40-50 år. Desuden skal der fjernes ca. 15 
dun-birk på 20-40 år samt en del yngre birketræer og enkelte yngre bøgetræer. End-
videre skal der fjernes enkelte yngre træer af rødgran og skovfyr. Der er ikke nogen 
ældre bevaringsværdige træer, som vokser på grænsen til eller tæt på vejområdet. 
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4.2.14 St. 1660-1780 
 

 

Strækningen set fra st. 1660 i retningen vest mod øst. Terrænet er lidt ujævnt og omfatter den eksi-
sterende skovvej og træbevoksninger langs vejen. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 1720 i retningen vest mod øst. Terrænet er ujævnt, og træbevoksningerne 
omkring skovvejen består af bøg, birk, eg og rødgran. Foto: 5. november 2015. 
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På strækningen ligger der i st. 1760 en rådnende dun-birk, hvorpå der bl.a. vokser en del arter af 
træsvampe. Træet har ret stor biologisk værdi som levested for svampe, laver og insekter, og det bør 
flyttes til nærliggende skovarealer ved anlæggelsen af Nordskovvej. Foto: 5. november 2015. 
 
Terrænet på strækningen er lidt ujævnt, og det omfatter på strækningens første halv-
del den eksisterende skovvej samt de nærmeste træbevoksede arealer langs vejen, 
mens strækningens sidste halvdel drejer væk fra skovvejen gennem skovarealer. 
Træbevoksningerne omfatter især løvtræer, men også en del rødgran fra 1978. Der 
findes en del ældre og enkelte yngre birketræer samt 2 ældre og enkelte yngre bøge-
træer. Desuden findes der enkelte yngre træer af eg, almindelig røn og skov-elm. 
Endvidere findes der en del ældre og yngre træer af rødgran samt enkelte skovfyr. 
Jorden består især af morbund, og der findes en del typiske morbundsplanter. Stræk-
ningen har en moderat naturværdi.  
 
Der skal fjernes 2 bøgetræer på 40-50 år og enkelte yngre bøgetræer samt ca. 12 
dun-birk på 30-40 år og en del yngre birketræer. Desuden skal der fjernes ca. 25 rød-
gran på 30-40 år samt enkelte yngre rødgran, ædelgran, almindelig røn, eg og skov-
elm. Der er ikke nogen ældre bevaringsværdige træer, som vokser på grænsen til eller 
tæt på vejområdet. I st. 1760 ligger der en rådnende dun-birk med en del træsvampe, 
som er biologisk værdifuld og bør slæbes væk til andre nærliggende skovarealer i 
forbindelse med etableringen af Nordskovvej.      
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4.2.15 St. 1780-1880 
 

 

Strækningen set fra st. 1780 i retningen vest mod øst. Terrænet er lidt ujævnt og omfatter skovarealer 
mellem den eksisterende skovvej og banestien. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 1820 i retningen vest mod øst. Terrænet er ujævnt og omfatter skovarealer 
med løv- og nåletræer nord for banestien. Foto: 5. november 2015. 
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På strækningen ligger der i st. 1870 en gammel og rådnende skovfyr, hvorpå der bl.a. vokser en del 
arter af træsvampe. Træet har biologisk værdi som levested for svampe, laver og insekter, og det bør 
flyttes til nærliggende skovarealer ved anlæggelsen af Nordskovvej. Foto: 5. november 2015. 
 
Terrænet på strækningen er ujævnt, og det omfatter skovarealer omkring den eksiste-
rende skovvej og banestien. Træbevoksningerne omfatter en blanding af løv- og nåle-
træer. Der findes således en del ældre træer af bøg, birk, eg og skovfyr samt enkelte 
yngre af rødgran. Jorden består af morbund, og der findes typiske morbundsplanter i 
form af bl.a. blåbær, tyttebær, hedelyng, blåtop, bølget bunke og engelsød. En del af 
vejstrækningen udgøres af et tilgroet hedeareal, som er omfattet af naturbeskyttelses-
lovens §3. Strækningen har en moderat naturværdi.  
 
Af ældre træer på 70-80 år skal der fjernes 13 dun-birk og 17 skovfyr. Desuden skal 
der af træer på 20-30 år fjernes ca. 18 bøgetræer og ca. 6 egetræer. Af yngre træer 
skal fjernes en del dun-birk og enkelte bøg, eg, tørst, rødgran og skovfyr. Der er ikke 
nogen ældre bevaringsværdige træer, som vokser på grænsen til eller tæt på vejom-
rådet. I st. 1870 ligger en gammel og rådnende skovfyr med en del træsvampe. Denne 
er biologisk værdifuld og bør slæbes væk til andre nærliggende skovarealer i forbin-
delse med etableringen af Nordskovvej.      
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4.2.16 St. 1880-1990 
 

 
Strækningen set fra st. 1900 i retningen vest mod øst. Terrænet er jævnt og omfatter nåletræsplanta-
ge med rødgran og en mosbegroet skovbund. Foto: 5. november 2015.  
 
Terrænet på strækningen er jævnt, og det omfatter nåletræsplantage med rødgran og 
douglasgran fra 1984. Der er ingen løvtræer. Jorden består af morbund, som er dæk-
ket af udbredte og tætte mosbevoksninger, og der findes kun få urter. Strækningen 
har en lav naturværdi. Alle graner i vejområdet skal fældes, og der er ikke nogen be-
varingsværdige træer.    
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4.2.17 St. 1990-2170 
 

 

Strækningen set fra st. 2020 i retningen vest mod øst. Terrænet er jævnt og omfatter en hundeskov, 
hvor der er nåleskov og lidt løvskov. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Strækningen set fra st. 2080 i retningen vest mod øst. Hundeskoven er domineret af rødgran og 
douglasgran, men der findes også en del yngre egetræer. Foto: 5. november 2015. 
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På de sidste 30 m af strækningen ud til Århusvej vokser der en række høje og gamle træer af doug-
lasgran. Foto: 5. november 2015. 
 
Terrænet på strækningen er jævnt, og det omfatter skovarealer, hvoraf størstedelen er 
indhegnet og udlagt som hundeskov. Skoven er domineret af nåletræer, idet der fin-
des en del ældre træer af rødgran og douglasgran samt enkelte skovfyr fra ca. 1960. 
Der findes dog stedvis en del løvtræer i form af unge ege- og birketræer samt enkelte 
bøgetræer. Jorden består af morbund, og der findes typiske morbundsplanter. Stræk-
ningen har en moderat naturværdi.  
 
Der skal fældes en del ca. 55 årige rødgraner og douglasgraner i hundeskoven samt 
ca. 20 træer af douglasgran på samme alder på den sidste del af strækningen ved 
Århusvej. Desuden skal der fjernes en del yngre træer af eg og birk samt enkelte yng-
re bøgetræer. Der er ikke nogen ældre og bevaringsværdige træer, som vokser på 
grænsen til eller tæt på vejområdet.  
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4.3. Den nye Tranevej 

 

 
Den nye del af Tranevej føres gennem en stejl skovskrænt og sammen med Nordskovvej. Her set i 
retningen nord mod syd. Skoven domineres af bøg med en del underskov. Foto: 5. november 2015.  
 

 
På skovskrænten føres den nye del af Tranevej gennem en skovskrænt med en del ældre bøgetræer. 
Her set i retningen syd mod nord. Foto: 5. november 2015.   
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Langs de planlagte veje i Nordskov vokser en række tostammede bøgetræer, som forholdsvis let vil 
flække i forbindelse med stormvejr, hvis de kommer til at stå isoleret i forbindelse med vejenes an-
læggelse. Disse ”risikotræer” skal alle fældes af hensyn til trafiksikkerheden. Foto: 5. november 2015.  
 
Den nye strækning af Tranevej skal føres mod syd og gennem en stejl skovskrænt til 
Nordskovvej. På skovskrænten vokser en del ældre træer af bøg samt enkelte af eg 
og birk. Desuden findes der mange yngre træer af ahorn samt en del yngre træer af 
bøg. Endvidere vokser der enkelte yngre træer af eg, ask, birk, skov-elm, rødgran og 
kristtorn. Urtevegetationen er sparsom som følge af et tykt lag dødt løv, og området 
har en moderat naturværdi.  
 
Der skal fjernes ca. 20 bøgetræer og 8 egetræer, som er ældre end 50 år. Desuden 
skal der fjernes 2 birketræer, som er 40-50 år. Endvidere skal der fjernes en del yngre 
træer af bøg og ahorn samt enkelte af ask, eg, skov-elm, rødgran og kristtorn. Der 
forekommer ikke at være ældre løvtræer tæt på projektområdet, og som bør bevares i 
forbindelse med vejens anlæggelse.     
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4.4. Den nye skovvej 

 

 

Den østligste del af den nye skovvej vil komme til at gå gennem en del af en stejl bakkeskrænt, som 
ses i retningen vest mod øst. På skrænten vokser rødgran fra 1978. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Ved anlæggelsen af den nye skovvej gennem den stejle bakkeskrænt skal der fjernes en del jord og 
træer af rødgran. Her ses skrænten i retningen øst mod vest. Foto: 5. november 2015.   
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Øst for Bodalsvej vil den nye skovvej komme til at gå gennem et tidligere næringsfattigt hede- og 
moseområde, som her ses i retningen øst mod vest. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Vest for Bodalsvej vil den nye skovvej komme til at gå gennem en nåletræsplantage med rødgran fra 
ca. 1975, og som her ses i retningen øst mod vest. Foto: 5. november 2015.   
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På den mellemste del vil den nye skovvej komme til at gå gennem området med urørt bøgeskov. Den 
østligste del og begyndelsen af skoven ses her i retningen øst mod vest med enkelte rødgran i for-
grunden. Skoven har en del gamle og mange yngre bøgetræer. Foto: 5. november 2015. 
 

 

Ved anlæggelsen af den nye skovvej gennem den urørte løvskov skal der fjernes nogle ældre og 
mange yngre træer af bøg. Nogle af de ældre bøgetræer er op til ca. 240 år gamle. Her ses skoven i 
retningen øst mod vest. Foto: 5. november 2015. 
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I den urørte løvskov vokser der gamle og oprindelige bøgetræer på ca. 240 år samt ligger gamle og 
rådnende træstammer af bøg. Både de levende og døde træstammer har stor naturværdi, og der 
vokser bl.a. en del træsvampe. Foto: 5. november 2015. 
 

Den vestligste del af den nye skovvej vil komme til at gå gennem et område med høje bøgetræer i et 
ret åbent skovområde, hvor der vokser høje og gamle bøgetræer samt enkelte gamle lærketræer. Her 
set i retningen vest mod øst. I baggrunden ses den urørte skov. Foto: 5. november 2015.   
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I forbindelse med etableringen af Nordskovvej skal der laves en ny skovvej på en ca. 
600 m lang strækning syd og sydvest for Lillesø, dvs. den strækning af Lærkeallé, 
som ligger langs med de grå og blå vejstrækninger på oversigtskortet på figur 2. I det 
følgende er beskrevet mængden af træer, som skal fældes og fjernes, hvis skovvejen 
anlægges langs og lige syd for Nordskovvej, dvs. fra ca. st. 1200 til 1800, jævnfør de 
viste fotos af de enkelte delstrækninger i retningen fra øst til vest.  
 
Den østligste del af den nye skovvej vil komme til at gå hen over en stejl bakkeskrænt, 
hvor der skal graves en del jord af skrænten. På denne vokser der udelukkende rød-
gran fra 1978, som alle skal fjernes på og omkring den nye skovvej. Der er morbund, 
som er dækket af mosbevoksninger, og der er ikke nogen særlige biologisk forhold, 
som der skal tages hensyn til. Strækningen har samlet en lav naturværdi.   
 
På den mellemste del af den nye skovvej øst for Bodalsvej findes et næringsfattigt 
hede- og hedemoseareal, hvor der findes en del gamle og yngre træer af dun-birk 
samt enkelte yngre træer af eg, bøg, almindelig røn, rødgran og skovfyr. Alle disse 
træer vil blive fjernet ved skovvejens etablering. Der vokser en række typiske planter 
for naturtypen, herunder bl.a. blåbær, tyttebær, hedelyng, blåtop, bølget bunke og 
smalbladet mangeløv. Strækningen har en moderat til høj naturværdi. 
 
Vest for Bodalsvej vil den nye skovvej komme til at gå gennem en nåletræsplantage 
bestående af især ca. 40-årige rødgran. Desuden findes enkelte træer af lærk og 
douglasgran på samme alder. Alle disse træer fjernes ved skovvejens anlæggelse. 
Jorden består af sur morbund, og der findes en typisk morbundsflora med bl.a. blå-
bær, tyttebær, engelsød, blåtop, bølget bunke og mosbevoksninger. Der er ingen sær-
lige biologiske forhold, og strækningen har en moderat naturværdi.  
 
Den vestlige del af den nye skovvej vil gå igennem den urørte løvskov fra st. 1270-
1485. Der skal fjernes 3 ældre bøgetræer, hvoraf enkelte er op til ca. 240 år gamle. 
Desuden skal der fjernes mange yngre bøge, især træer på 15-30 år. Endvidere skal 
der fjernes en del yngre birketræer. Der er 4 gamle bøgetræer på ca. 240 år samt et 
gammelt egetræ på ca. 300 år, som alle står tæt på den nye skovvej, og som skal 
søges bevaret i forbindelse med skovvejens anlæggelse. Desuden ligger der en 
gammel og rådnende bøg med en del svampe, som bør anbringes andetsteds i den 
urørte skov ved vejens etablering. Da der her findes den oprindelige bøgebevoksning 
har strækningen en høj naturværdi. 
 
Den vestligste del af den nye skovvej vil komme til at gå gennem et forholdsvis åbent 
skovområde, hvor der vokser en del ældre træer af bøg og enkelte ældre træer af 
lærk. Heraf vil 8 ældre bøgetræer og 2 ældre lærketræer blive fjernet. Der er ikke no-
gen særlige biologiske forhold at tage hensyn til, idet strækningen samlet set har en 
moderat naturværdi.         
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4.5. De nye stier 

 
4.5.1 Sti ved Sejsvej 

 

 
Stien ved Sejsvej skal føres fra den nuværende skovvej og over Nordskovvej til en skovsti i et skov-
område, som kaldes Iskælderdalen. Skoven her domineres af yngre og ældre bøgetræer. Desuden 
findes mere fåtalligt andre arter af løvtræer. Foto: 5. november 2015.  
 
Stien skal føres fra den nuværende skovvej og over Nordskovvej til en skovsti i et 
skovområde, som kaldes ”Iskælderdalen”. I den forbindelse skal den føres hen over 
skovskrænten nord for banestien og videre ad den eksisterende skovsti i Iskælderda-
len. Dette område består af bøgeskov, der både rummer ældre bøgetræer og en ud-
bredt underskov bestående af yngre bøgetræer. Desuden findes enkelte yngre træer 
af ahorn. Der er kun en sparsom urtevegetation, hvilket især skyldes forekomsten af et 
tykt lag dødt løv, og samlet har strækningen en moderat naturværdi. 
 
Ved stiens etablering skal der fjernes enkelte træer af bøg og ahorn, som alle er yngre 
end 20-30 år, og der fjernes ikke nogen ældre træer. På skrænten vest for stien findes 
et gammelt bøgetræ, som er mindst 150 år jf. side 13, og dette træ skal bevares ved 
anlæggelsen af Nordskovvej, da det har en stor biologisk værdi for skovens dyreliv.    
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4.5.2 Sti fra den vestlige del af Tranevej  
 

 
Den nye sti fra den vestlige del af Tranevej føres mod sydvest ned over en stejl skovskrænt, som er 
domineret af ældre træer af bøg og eg samt mange yngre bøgetræer. Her set i retningen fra nord 
mod sydvest. Foto: 5. november 2015. 
 
Den nye sti skal føres fra den vestlige del af Tranevej og mod sydvest ned over en 
stejl skovskrænt, hvorefter den føres over Nordskovvej til den eksisterende skovvej 
Lærkealléen. Skoven på skrænten domineres af ældre træer af bøg og eg fra 1945 
samt af mange yngre træer af bøg og ahorn. Desuden findes enkelte yngre træer af 
ask, eg, birk, skov-elm og kristtorn. Urtevegetationen er sparsom som følge af et tykt 
lag dødt løv, og strækningen har en moderat naturværdi. 
 
Ved vejprojektet skal der fjernes ca. 10 bøgetræer og 8 egetræer samt 5 birketræer, 
som alle er ældre end 50 år. Desuden skal der fjernes en del yngre træer af bøg, 
ahorn, ask, eg, skov-elm og kristtorn. Det er vanskeligt at vurdere, om der er enkelte 
ældre løvtræer tæt på projektområdet, som bør bevares ved stiens anlæggelse, da 
arbejdsområdet ikke var endeligt fastlagt ved besigtigelsen.   
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4.5.3 Sti syd fra den østlige del af Tranevej      
 

 
Stien løber i øjeblikket langs med banestien, men den nye sti skal dreje mod nordøst og op ad skov-
skrænten, som her ses i retningen vest mod øst. Foto: 5. november 2015.  
 

 
Den nye sti skal etableres på skovskrænten nord for den eksisterende sti og ses her i retningen vest 
mod øst. Skoven er domineret af ældre bøgetræer. Foto: 5. november 2015. 
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Den nye sti føres ned fra skovskrænten igen til den eksisterende banesti. Her set i retningen vest 
mod øst. Desuden føres den nye sti nordpå op til Tranevej. Foto: 5. november 2015.  
 
Stien løber i øjeblikket langs med den nuværende banesti, men skal i forbindelse med 
vejprojektet føres hen over en skovskrænt og ned til banestien igen. Desuden skal 
den nye sti føres nordpå op til Tranevej. Den berørte skovskrænt er domineret af æl-
dre træer af bøg samt enkelte ældre træer af eg, birk og douglasgran. Desuden findes 
der mange yngre træer af ahorn samt en del yngre træer af bøg. Endvidere vokser der 
enkelte yngre træer af eg, ask, birk, skov-elm, rødgran og kristtorn. Urtevegetationen 
er sparsom som følge af et tykt lag dødt løv, og området har en moderat naturværdi.  
 
Der skal fjernes ca. 60 bøgetræer, 5 egetræer og 1 douglasgran, som alle er ældre 
end 50 år. Desuden skal der fjernes 5 birketræer, som er 40-50 år. Endvidere skal der 
fjernes en del yngre træer af bøg, ahorn, ask, eg, skov-elm, rødgran og kristtorn. Det 
er vanskeligt at vurdere, om der er enkelte ældre løvtræer tæt på projektområdet, som 
vil kunne bevares i forbindelse med stiens anlæggelse, da arbejdsområdet ikke var 
endeligt fastlagt ved besigtigelsen.     
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4.5.4 Sti vest for Lillesø  
 

  
Den nye sti skal have et forløb, der går ned fra banestien og langs denne til skovvejen vest for Lille-
sø. Der vokser enkelte træer af bøg, eg, ahorn og skov-elm på skrænten neden for banestien. Her set 
i retningen vest mod øst. Foto: 12. november 2015. 
 
Den nye sti vil blive ført ned fra den nuværende banesti og langs denne til skovvejen, 
som ligger vest for Lillesø. På skrænten neden for banestien vokser der enkelte træer 
af bøg, eg, ahorn og skov-elm. Der er ikke nogen særlige biologiske forhold, og area-
let har en lav biologisk værdi. 
 
Ved anlæggelsen af stien fjernes af ældre træer 5 bøge på 20-40 år og 1 eg på 30-40 
år. Desuden fjernes enkelte yngre træer af bøg, eg, skov-elm og ahorn samt nogle 
buske. Der er ikke nogen ældre bevaringsværdige træer, som vokser på grænsen til 
eller tæt på stiområdet.   
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4.6. Bevaringsværdige træer 

 
På figur 5 er vist, hvor der vokser gamle og bevaringsværdige træer langs den plan-
lagte Nordskovvej og den nye del af Tranevej samt den nye skovvej og de nye stier. 
Det er således træer, som vokser tæt på grænsen for arbejdsområdet for Nordskov-
vej, og som skal holdes øje med i forbindelse med anlæggelsen af vejen.  

 
Figur 5 

Registrerede gamle og bevaringsværdige træer langs den planlagte Nordskovvej og Tranevej samt 
den nye skovvej og stier ved undersøgelsen den 5. november 2015. 
 
I tabel 1 er anført de bevaringsværdige træers stationsnummer på vejstrækningen og 
voksestedet i UTM-koordinater. 
 
Det fremgår af oversigten, at der er registret 14 bevaringsværdige gamle træer langs 
Nordskovvej og den nye skovvej. Det omfatter 11 træer af bøg, 2 træer af vinter-eg 
samt 1 træ af douglasgran. Halvdelen af træerne vokser på skrænterne i den vestlige 
del af forløbet af Nordskovvej, mens den anden halvdel af træerne findes i den urørte 
løvskov i den midterste del af vejens forløb bortset fra den gamle douglasgran, som 
vokser vest for den urørte skov.    
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Træart Strækning 
(m) 

UTM-koordinater 

X-koordinat Y-koordinat 

Bøg 340 534586 6224532 

Bøg 430 534672 6224534 

Bøg 435 534677 6224535 

Bøg 620 534860 6224571 

Bøg 630 534867 6224575 

Bøg 640 534871 6224578 

Vinter-eg 850 535062 6224663 

Douglas-gran 1125 535395 6224794 

Vinter-eg 1270-1485 535453 6224843 

Bøg 1270-1485 535465 6224844 

Bøg 1270-1485 535486 6224852 

Bøg 1270-1485 535508 6224852 

Bøg 1270-1485 535530 6224872 

Bøg 1270-1485 535619 6224866 

 

Tabel 1.  

Bevaringsværdige gamle træer langs den planlagte Nordskovvej. For hvert træ er anført stations-
nummer på vejstrækningen og voksestedet i UTM-koordinater. 
 

 
Bevaringsværdigt gammelt bøgetræ, som vokser tæt på arbejdsområdet for den planlagte Nordskov-
vej ud for station 640. Ved vejens anlæggelse skal dette træ holdes under observation for at afgøre, 
om det kan bevares. De to gamle bøge i baggrunden kan uden problemer bevares, da de vokser 
tilpas langt fra vejprojektets grænse. Foto: 5. november 2015.   
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4.7. Samlet oversigt  

 
I tabel 2 er givet en samlet oversigt over de registrerede skovforhold ved undersøgel-
sen den 5. november 2015.  
 

Strækning 

(station i m) 

Farve 

(strækning) 

Skovtype 

(biotop) 

Træer der skal fældes ved vejprojekt Bevaringsværdige træer Særlige biologi-

ske forhold 

Naturværdi 

Ældre  I alt Yngre  Levende Døde 

300-380 Orange Buske og løvskov Ingen 0 En del 1 bøg - Ingen Moderat 

380-500 Gul Skovskrænter (løv) 24 bøg, 2 eg, 2 birk, 3 rødgran 31 En del 2 bøg - Ingen Moderat 

500-600 Gul Skovskrænter (løv) 12 bøg, 1 birk 13 Få - - Ingen Moderat 

600-700 Gul Skovskrænter (løv) 13 bøg, 1 eg 14 En del 3 bøg - Ingen Moderat 

700-800 Gul Skovskrænter (løv) 7 bøg, 3 eg 10 En del - - Ingen Moderat 

800-900 Gul Skovskrænter (løv) 11 bøg, 1eg, 1 ædelgran 12 Mange 1 eg -  1 vinter-eg Moderat 

900-1000 Gul Skovskrænter (løv) 19 bøg  19 En del - - Vandområde Moderat 

1000-1100 Gul Løvskov 25 bøg, 1 eg 26 Mange - 1 bøg Ingen Ret høj 

1100-1200 Blå Blandingsskov 27 bøg, 1 birk, 1 lærk 29 En del - - 1 douglas-gran Moderat 

1200-1270 Blå Blandingsskov 22 bøg, 19 lærk 41 Få - - Ingen Moderat 

1270-1485 Blå Løvskov  19 bøg 19 Mange 1 bøg 2 bøg Urørt skov, star Høj 

1485-1610 Grå Nåleskov 2 eg 2 Få - - Ingen Moderat 

1610-1660 Grå Løvskov 3 eg, 15 birk 18 En del - - Ingen Moderat 

1660-1780 Grå Blandingsskov 2 bøg, 12 birk 14 En del - 1 birk Hede Moderat 

1780-1880 Grå Blandingsskov 13 birk, 15 skovfyr 28 En del - 1 fyr Ingen Moderat 

1880-1990 Grøn Nåleskov Ingen 0 Få - - Ingen Lav 

1990-2170 Grøn Nåletræer 20 rødgran, 20 douglasgran 40 En del - - Ingen Moderat 

Ny Tranevej Blå Skovskrænt (løv) 20 bøg, 8 eg, 2 birk 30 En del - - Ingen Moderat 

Ny skovvej Østligste Skovskrænt (nåle) Ingen 0 En del - - Ingen Lav 

Ny skovvej Mellemste Løv-/nåleskov Ingen 0 Mange - - Ingen Moderat 

Ny skovvej Vestlige Løvskov  3 bøg 3 Mange 4 bøg/1 eg 1 bøg Urørt skov Høj 

Ny skovvej Vestligste Blandingsskov 8 bøg, 2 lærk 10 Få - - Ingen Moderat 

Ny sti Sejsvej Skræntskov Ingen 0 En del 1 bøg - Ingen Moderat 

Ny sti  Tranevej (V) Skræntskov (løv) 10 bøg, 8 eg, 5 birk 23 Mange - - Ingen Moderat 

Ny sti Tranevej (Ø) Skræntskov (løv) 60 bøg, 5 eg, 5 birk, 1 douglasgran 71 Mange - - Ingen Moderat 

Ny sti Ved Lillesø Delvis løvskov Ingen 0 Få - - Ingen Lav 

 

Tabel 2 

Samlet oversigt over de registrerede skovforhold ved undersøgelsen den 5. november 2015. For de 
enkelte strækninger er der anført skovtype, antallet af træer der skal fældes ved vejprojektet, beva-
ringsværdige træer, særlige biologiske forhold og naturværdien. 
 
Strækning 300-380  

Her skal ikke fældes nogen ældre træer, men der findes lige uden for projektområdet 
på nordskrænten en bevaringsværdig gammel bøg, som er mindst 150 år gammel. 
Den skal holdes under observation i forbindelse med anlæggelsen af Nordskovvej. 
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Strækning 380-1485 

De fleste gamle bøge- og egetræer skal fældes på denne strækning. Det omfatter 
først en strækning på ca. 700 m med skræntskov med bøgetræer på begge sider af 
vejen. Dernæst følger en flad strækning med bøgeskov på ca. 100 m og en blan-
dingsskov med bøge- og nåletræer på en flad strækning på ca. 170 m. Den sidste 
flade strækning på ca. 215 m omfatter en urørt bøgeskov.  
 
Af træer ældre end 50 år skal der især fældes mange bøgetræer, hvor langt hovedpar-
ten er mellem 50 og 100 år. Der skal kun fældes nogle få meget gamle bøgetræer i 
den urørte skov. Derudover skal der fældes enkelte gamle egetræer samt nogle få 
birketræer. Desuden skal der på en enkelt strækning fældes nogle gamle lærketræer. 
Af bevaringsværdige gamle træer findes 6 bøg og 1 eg tæt på vejområdet samt 3 
gamle og rådnende bøgestammer i vejområdet. 
 
Strækning 1485-1880   

Strækningen omfatter skovarealer med nåle-, løv- og blandingsskov. Af ældre træer 
skal fældes en del birke- og fyrretræer samt enkelte ege- og bøgetræer. Der er ikke 
nogen bevaringsværdige træer tæt på vejområdet, men der findes to gamle og råd-
nende birke- og fyrrestammer i vejområdet, som er bevaringsværdige.    
 

Strækning 1880-2170 

Der er nåleskov på hele strækningen, og der skal fældes en del gamle træer af rød-
gran og douglasgran. Der er ikke nogen bevaringsværdige gamle træer langs den 
planlagte Nordskovvej.   
 

Den nye Tranevej 

Her er der løvskov på hele strækningen, og der skal af ældre træer fældes en del bø-
getræer samt enkelte ege- og birketræer. Der er ikke nogen bevaringsværdige træer 
langs projektområdet. 
 
Den nye skovvej 

Ved skovvejens anlæggelse gennem den urørte løvskov skal der fældes enkelte æl-
dre bøgetræer. Her findes fem gamle og bevaringsværdige bøge- og egetræer samt 
en gammel rådnende bøg langs skovvejen. Vest for den urørte skov skal der fældes 
enkelte gamle bøge- og lærketræer.    
 
De nye stier 

Ved anlæggelsen af stien ved Sejsvej skal der ikke fjernes nogen gamle træer, mens 
der ved etableringen af stierne syd for Tranevej skal der af ældre træer fældes mange 
bøgetræer samt en del ege- og birketræer. Ved anlæggelsen af stien vest for Lillesø, 
skal der ikke fældes ældre træer. Langs stien ved Sejsvej findes en gammel beva-
ringsværdig bøg.     
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5. DRIFTSPLAN FOR DEN FREMTIDIGE DRIFT AF SKRÅNINGER 

 

 
Der er skråninger langs banestien i Nordskoven på en ca. 570 m lang strækning, der begynder ca. i 
station 380 og slutter ca. i station 950. Foto: 5. november 2015.  
 
Langs banestien i Nordskoven er der skråninger til begge sider over en ca. 570 meter 
lang strækning, som begynder ca. i station 380 og slutter ca. i station 950. Skrånin-
gerne må formodes at være anlagt i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen fra 
Silkeborg til Laurbjerg, der blev åbnet i 1908. Jernbanen blev nedlagt i 1971.  
 
Skråningerne er overvejende bevokset med bøg samt et mindre antal træer af vin-
tereg, ahorn, birk og rødgran. Træerne har forskellig alder og formodes derfor at være 
selvsået. På det meste af strækningen er sydsiden dækket af 50-100 årige bøg, mens 
nordsiden er lidt mere åben, men er også overvejende dækket af 50-100 årige bøg. 
Hvor der er tilstrækkelig lysmængde kommer der unge selvsåede bøg, elm og ahorn. 
Der er en mindre strækning på nordsiden omkring station 720 til 760, som hovedsage-
lig består af yngre elm under 20 år.  
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Der findes kun et tyndt lag mor oven på råjorden, som består af fast sand med lidt grus og enkelte 
småsten. Jorden på skråninger er derfor stabil, og der sker ikke jordskred. Foto: 5. november 2015. 
 
Der findes et tyndt lag mor oven på råjorden på størstedelen af strækningen. Jorden 
er stabil og meget hård at grave i, idet den hovedsagelig består af fast sand med lidt 
grus og enkelte småsten. Der har været et mindre jordskred på skrænten på nordsi-
den ca. fra station 750 til 780, men ellers forekommer skrænterne generelt at være ret 
stabile på grund af den faste sandjord. Der synes således ikke at være nogen væsent-
lig erosion af skrænterne i forbindelse med bl.a. kraftigt nedbør. 
 
På det meste af strækningen vil Nordskovvej blive hævet i forhold til den nuværende 
cykel- og gangsti. Visse steder bliver vejen, i følge længdeprofilen udleveret af Silke-
borg Kommune, hævet med ca. 3 meter. I forbindelse med vejanlægget vil man nor-
malt fjerne overjorden/morlaget, så man har et stabilt underlag (oplyst af Rasmus W. 
Jensen, Silkeborg Kommune). Det forventes derfor ikke, at der bliver gravet yderligere 
i skråningerne, så skråningerne bliver gjort ustabile. Træerne uden for arbejdsområdet 
vurderes derfor til at kunne bevares uden yderligere foranstaltninger, såfremt de ikke 
er ”risikotræer”, dvs. hælder alt for meget, er syge eller er flerstammet og let knækker i 
forbindelse med stormvejr.  
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Øverste del af skråning på sydsiden med træer, der bevares. Pæl med rød top nederst til venstre i 
billedet viser afgrænsning af arbejdsområde. Foto: 5. november 2015. 
 
Fremtidig drift 

Der er ingen af de eksisterende træer, der har opnået en normal skovdyrkningsmæs-
sig omdriftsalder. Den tilbageværende skov på skråningerne kan derfor drives med 
tyndinger de næste 30 – 50 år. I forbindelse med anlæggelse af Nordskovvej skal der 
fjernes nogle risikotræer. Dette samt fjernelse af træer i vejtraceet medfører en del 
mere lys til skovbunden samt den eksisterende opvækst. Det vurderes derfor, at dette 
vil forøge mulighederne for at naturlig træopvækst vil fremkomme, samt at den eksi-
sterende opvækst vil blive tilgodeset. 
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6. PÅVIRKNING AF NATURFORHOLDENE 

 

6.1. Natura 2000-området  

 
En del af skovarealerne i Nordskoven er natura 2000-område som habitatområde nr. 
181, Silkeborgskovene. Den nordlige del af habitatområdet i Nordskoven ligger tæt på 
den planlagte Nordskovvej, figur 5. 
 

 
Figur 5. 

Afgrænsningen af den nordlige del af habitatområde nr. 181, Silkeborgskovene, i Nordskoven. Den 
vestlige del af den planlagte Nordskovvej ligger tæt på habitatområdet, hvis afgrænsning følger den 
nuværende skovvej syd for banestien. Luftfotoet er fra sommeren 2015. 
 
Habitatområdets nordgrænse følger skovvejen, der ligger syd for banestien og skov-
skrænten langs stien. Ved anlæggelsen af Nordskovvej vil vejanlægget inddrage en 
del af skrænten, men der vil mindst være 5-6 m uberørt og træbevokset skrænt fra 
vejanlægget og op til skovvejen. Lægges bredden af skovvejen til denne øverste del 
af skrænten, vil der være mindst 10 m mellem vejanlægget og habitatområdet, der 
således ikke direkte berøres af vejprojektet, hvor der fyldes op med jord og fældes 
træer. Det gælder også for stien, som føres henover Nordskovvej og til skovvejen. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 181 er en række dyrearter og naturtyper. 
Dyrearterne er omtalt i det følgende afsnit om bilag IV-arter. I den del af habitatområ-
det, som grænser op til skovvejen, er der naturtyperne ”bøg på mor med kristtorn” 
(9120) og ”bøg på muld” (9130). Disse naturtyper vil ikke blive direkte påvirket af 
Nordskovvej, som anlægges i en afstand af mindst 10 m fra habitatområdet. Ved un-
dersøgelsen blev der heller ikke fundet nogen kristtorn på skrænten syd for banestien. 
Der vil således ikke ske en spredning af kristtorn herfra og til habitatområdet.  
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Ved anlæggelsen af Nordskovvej vil der være 6-7 m uberørt og træbevokset skrænt fra vejanlægget 
og op til skovvejen, som habitatområdet grænser op til (højre side af billedet). Medregnes bredden af 
skovvejen, vil der være ca. 10 m mellem Nordskovvej og habitatområdet. Foto: 28. september 2015. 
 

 
Den øverste del af skrænten samt skovvejen, som habitatområde nr. 181 grænser op til (højre side af 
billedet). Her findes af naturtyperne på udpegningsgrundlaget for habitatområdet ”bøg på mor med 
kristtorn” (9120) og ”bøg på muld” (9130). Foto: 28. september 2015.     
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6.2. Bilag IV-arter under EU 

 
Bilag IV-arter er strengt beskyttede arter, som er omfattet af EU´s habitatdirektiv, og 
deres raste- og yngleområder må derfor ikke forringes eller ødelægges. I udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-området er der fire dyrearter, bæklampret, stor vandsala-
mander, damflagermus og odder (Naturstyrelsen, 2011). Ved undersøgelsen i 2011 af 
naturforholdene omkring den planlagte Nordskovvej blev registreret stor vandsala-
mander og odder langs den planlagte vej. Ved en undersøgelse i 2011 af forekomsten 
af flagermus blev der registreret otte arter af flagermus langs Nordskovvej, herunder 
damflagermus (Møller, 2011). Alle otte flagermusarter er bilag IV-arter. 
 
I VVM-redegørelsen og miljøvurderingen af Nordskovvej samt den supplerende rede-
gørelse til VVM-redegørelsen er redegjort for vejens påvirkning samt forslag til afvær-
geforanstaltninger for de ovennævnte bilag IV-arter bortset fra bæklampret, som ikke 
findes i området (Silkeborg Kommune, 2013; 2014). I det følgende er omtalt en række 
forhold, som nærværende undersøgelse af skovforholdene giver anledning til i relation 
til bilag IV-arterne, og som der ikke er redegjort for i de førnævnte VVM-redegørelser. 
 
Flagermus 

Ved gennemgangen af skovarealerne blev de gamle træer langs Nordskovvej under-
søgt med hensyn til, om der var sprækker eller hulheder, som ville kunne bruges som 
raste- eller ynglesteder for nogle af flagermusarterne. Der blev imidlertid ikke fundet 
nogen træer, som kunne være potentielle opholdssteder for flagermus i øjeblikket. Det 
gjaldt således også for udpegningsarten damflagermus. Ved en undersøgelse af fla-
germusenes forekomst i området i 2015 blev der heller ikke fundet nogen gamle træer 
med ynglekolonier (Møller, 2015). Der synes således ikke i øjeblikket at være nogen 
raste- eller ynglesteder for flagermus i eller tæt på vejprojektområdet. 
 
Stor vandsalamander  

Stor vandsalamander blev konstateret fåtalligt ynglende i Lillesø ved naturundersøgel-
sen i 2011 (Silkeborg Kommune, 2011). Desuden fandtes et enkelt voksent individ i 
nærheden af vandområdet ved station 1000 m langs den planlagte Nordskovvej. Dette 
tyder på, at stor vandsalamander raster og fouragerer i skovarealerne. I den forbindel-
se bruger de ofte gamle og rådnende træstammer som opholdssted både om somme-
ren og vinteren, hvor de går i vinterdvale. Disse rådne træstammer rummer en del 
hulheder, der kan bruges som gode rastesteder for salamandere hele året. Ved an-
læggelsen af Nordskovvej er det derfor vigtigt, at disse rådnende træstammer beva-
res. Såfremt de ligger i vejprojektområdet, skal de flyttes til nærliggende skovarealer.  
 
Odder 

Odder fouragerer tilsyneladende af og til i Lillesø, og disse individer kommer højst 
sandsynlig nordfra fra Silkeborg Langsø (Silkeborg Kommune, 2011). Anlæggelsen af 
Nordskovvej i skoven vil ikke udgøre nogen væsentlig barriere for de vandrende odde-
re, som formentlig kun i meget begrænset omfang vandrer mod syd fra Lillesø.     
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6.3. Beskyttede §3-arealer 

 
På figur 7 er vist de arealer langs Nordskovvej, som er beskyttet af naturbeskyttelses-
lovens §3. Det omfatter Lillesø, et vandområde i en ellesump ved station 1000 samt et 
hedeareal ved Lillesø og station 1800-1900.   
 

 
 

Figur 7. 

Naturarealer som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 langs den planlagte Nordskovvej fra 
centrum af Silkeborg til Århusvej. Det omfatter Lillesø og et vandområde ved station 1000 samt et 
hedeareal ved station 1800-1900 og Lillesø. Luftfotoet er fra sommeren 2015. 
 
Lillesø vil ikke direkte blive påvirket af anlæggelsen af Nordskovvej, såfremt der ikke 
ledes næringsrigt overfladevand fra vejen og ned til søen, mens de to andre beskytte-
de arealer vil blive direkte påvirket af vejprojektet, da vejanlægget vil inddrage en lille 
del af begge arealer ved vejens etablering. 
 
Vandområdet 

Vandområdet ligger i en ellesump i skoven, og det har om foråret og vinteren et vand-
areal på 200-300 m2, mens det er delvis udtørret sidst på sommeren og først på efter-
året. Der er fældet enkelte træer af rød-el de sidste år for at gøre vandområdet mere 
lysåbent. På undersøgelsestidspunktet var der lidt undervandsvegetation af fladfrugtet 
vandstjerne og flydebladsvegetation af liden andemad, mens der var meget sumpve-
getation bestående af manna-sødgræs, kryb-hvene, knæbøjet rævehale, lyse-siv, 
akselblomstret star, skov-star og kær-snerre samt enkelte træer af rød-el. Ved natur-
undersøgelsen i 2011 registreredes det, at butsnudet frø og lille vandsalamander yng-
lede fåtalligt i vandområdet (Silkeborg Kommune, 2011). 
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Den nordlige del af vandområdet vil blive berørt af vejprojektet, idet projektet vil ind-
drage 2-3 m af den nordligste del af vandområdet, som hovedsagelig består af våde 
og sumpede arealer. Naturstyrelsen Søhøjlandet har planer om at uddybe vandområ-
det for bl.a. at forbedre ynglemulighederne for padderne, og denne uddybning bør 
derfor især ske mod syd som følge af anlæggelsen af Nordskovvej. Både uddybnin-
gen og inddragelsen af en del af vandområdet til vejanlægget kræver en dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens §3, som skal gives af Silkeborg Kommune. 
 
Hedearealet  

Hedearealet øst for Lillesø består af åbne arealer samt tilgroede arealer med træer. 
Der er en del bevoksninger af hedens typiske dværgbuske som hedelyng, blåbær og 
tyttebær samt træbevoksninger af især skovfyr, rødgran, dun-birk og vinter-eg. Af urter 
findes naturtypiske arter som bølget bunke, blåtop, ørnebregne og engelsød, mens 
der mere spredt findes typiske arter som rød svingel, skovstjerne, tormentil, almindelig 
mangeløv, smalbladet mangeløv, håret frytle og almindelig tørst.  
 
Desuden findes en del karakteristiske laver for heden, herunder bl.a. rensdyrlav samt 
en lang række karakteristiske arter af mosser. Dyrelivet på hedearealet omfatter af 
krybdyr tre arter, således hugorm, stålorm og almindeligt firben (Silkeborg Kommune, 
2011). Af ualmindelige pattedyr er observeret lækat, og af ualmindelige ynglefugle er 
registreret grønsisken. Der findes også en række typiske insektarter for heden, herun-
der bl.a. en del arter af myrer og biller. 
 
Den sydøstligste del af hedearealet vil blive berørt af vejprojektet. På dette hedeareal 
vokser der en del ældre træer af skov-fyr og enkelte af dun-birk. Desuden findes den 
ovennævnte typiske vegetation for heden af dværgbuske og urter. Heden er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens §3, og inddragelse af denne del af heden til vejprojektet 
kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3, som skal gives af Silkeborg 
Kommune. Der findes en gammel og rådnende skovfyr på arealet, og dette gamle 
fyrretræ bør bevares og placeres uden for vejprojektområdet.   
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Det lille vandområde i en ellesump nær station 1000 m på den planlagte Nordskovvej. Vandområdet 
er delvis udtørret sidst på sommeren. En uddybning af vandområdet vil skabe bedre ynglebetingelser 
for padderne. Den nordlige del af vandområdet berøres af vejprojektet. Foto: 12. november 2015. 
 

  
Den sydøstligste del af hedearealet, hvor der vokser gamle træer af skovfyr og dun-birk. Her findes 
også et gammelt og rådnende fyrretræ, som er bevaringsværdig. Arealet indgår i vejprojektet, og alle 
træer vil blive fældet. Heden er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Foto: 12. november 2015.      
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6.4. Rødlistede arter 

 
Ved undersøgelsen den 5. november 2015 blev der fundet en rødlistet planteart, 
kæmpe-star, som ikke tidligere er registreret i området, figur 8. 
 

 
 

Figur 8. 

Bevoksninger af planten kæmpe-star langs den planlagte Nordskovvej. Arten er registreret ved un-
dersøgelsen den 5. november 2015. UTM-koordinater for bevoksningerne: 535527/6224874. 
 
Kæmpe-star er en sjælden plante her i landet, og den er med på rødlisten under kata-
gorien ”næsten truet”. I Jylland kendes den kun sporadisk fra Sydøstjylland, og den 
har således ikke tidligere været registreret vildtvoksende i Midtjylland (Schou, 2006). 
Kæmpe-star dyrkes i haver, og i de seneste år er den truffet med stigende hyppighed i 
naturområder nær bebyggelser, men findes stadig meget spredt her i landet. Bevoks-
ningerne i Nordskov stammer højst sandsynlig fra en have, hvorfra den har spredt sig 
til bøgeskoven i Nordskov, hvor der findes artens foretrukne voksested. Den spreder 
sig både ved vindbestøvning og via dyrespredning med klæbrige frø.  
 
Kæmpe-star voksede på fugtig og leret bund langs skovvejen ved station 1370 m, 
hvor der findes urørt løvskov med gamle bøgetræer. Arten klarer sig således bedst på 
fugtig ler- og muldbund i halvskygge i skove og ofte under bøgetræer. Kæmpe-star 
vokser i tuer, og den havde fire tuebevoksninger langs skovvejen i Nordskov. Arten 
vokser i Vesteuropa, og den har sin nordgrænse gennem Danmark. En højere tempe-
ratur de seneste år kan have medvirket til en større udbredelse her i landet. Ved an-
læggelsen af Nordskovvej bør bevoksningerne flyttes til et andet sted uden for vejpro-
jektområdet, da der synes at være flere velegnede voksesteder i Nordskov. 
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Kæmpe-star er en sjælden plante her i landet og er med på den danske rødliste. Arten er ikke tidlige-
re registreret vildtvoksende i Midtjylland. Den vokser i tuer, og den blomsterbærende stængel kan 
blive op til 1,8 m høj. Den vokser især på fugtig og leret bund i bøgeskove. Foto: 5. november 2015.  
 

 
Kæmpe-star havde fire tue-bevoksninger langs skovvejen på station 1370 m, hvor der er urørt løv-
skov syd for vejen. Planterne voksede på let fugtig og leret bund i forbindelse med bøgetræsbevoks-
ninger, hvilket er artens foretrukne levested. Foto: 5. november 2015.   
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6.5. Væsentlighedsvurdering af skovfældningen 

 
Af habitatbekendtgørelsen fremgår det, at projekter og planer som kan medføre væ-
sentlig påvirkning af bevaringsmålsætningen for et natura 2000-område, skal under-
kastes en natura 2000-konsekvensvurdering. Bevaringsmålsætningerne har til formål 
at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper samt deres levesteder, der 
udgør udpegningsgrundlaget for natura 2000-området. Hvorvidt et projekt skal under-
kastes en konsekvensvurdering sker på baggrund af en ”væsentlighedsvurdering”.  
 
En midlertidig forringelse eller forstyrrelse der ikke har efterfølgende konsekvenser for 
arter og naturtyper, som er udpegningsgrundlaget for et natura 2000-område, vil nor-
malt ikke vurderes som væsentlig. Det er sædvanligvis heller ikke væsentligt, hvis en 
påvirkning vurderes at resultere i negative udsving i bestandsstørrelsen, som er min-
dre end de naturlige udsving.  
 
De relevante udpegningsarter- og naturtyper for natura 2000-område nr. 181 i forhold 
til vejprojektet fremgår af afsnit 6.1 og 6.2. Det omfatter således naturtyperne under 
habitatdirektivet, ”bøg på mor med kristtorn” (9220) og ”bøg på muld” (9230). Desuden 
indbefatter det bilag IV-arterne damflagermus, stor vandsalamander og odder, som 
alle er strengt beskyttede arter på EU´s habitatdirektiv.  
 
Påvirkninger af naturtyper      

Naturtyperne ”bøg på mor med kristtorn” og ”bøg på muld” findes i natura 2000-
området i Nordskov. Som det fremgår af afsnit 6.1 vil der ikke være nogen væsentlig 
påvirkning af disse naturtyper ved anlæggelsen af Nordskovvej, idet vejprojektet ikke 
direkte vil berøre natura 2000-området. Desuden er der kun en lille risiko for, at der vil 
ske en udskridning eller erosion af de træbevoksede skrænter, som grænser op til den 
nuværende skovvej og natura 2000-området, da skrænterne har en ret fast og stabil 
jordbund bestående af sand med lidt grus og småsten, jævnfør afsnit 5. 
 
Påvirkninger af flagermus     

I den berørte del af Nordskoven er der registreret 8 arter af flagermus, som alle er 
strengt beskyttede bilag IV-arter, herunder udpegningsarten damflagermus (Møller, 
2011). Ved nærværende undersøgelse er det vurderet, at der i øjeblikket ikke findes 
nogen potentielle raste- og ynglesteder for flagermus i de gamle træer, som vil blive 
fældet ved vejprojektet, dvs. hulheder i træer. Det gælder således også for damfla-
germus, som benytter hulheder i gamle træer som opholds- og ynglesteder.  
 
Dette bekræftes af de foreløbige resultater fra en flagermusundersøgelse i den nordli-
ge del af Nordskoven i 2015, hvor der ikke er registreret nogen ynglekolonier i træerne 
(Møller, 2015). Flagermusenes flyve- og fourageringsforhold i skovområdet registreres 
ved den nævnte undersøgelse i skovområdet, hvor Nordskovvej skal anlægges, og 
der foretages en vurdering af konsekvenserne for flagermusene af vejprojektet. Dette 
ligger således uden for rammerne af nærværende undersøgelse.   
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Påvirkninger af stor vandsalamander  

Vejprojektets påvirkning af bilag IV-arten stor vandsalamander fremgår af VVM-
redegørelserne for Nordskovvej (Silkeborg Kommune, 2013; 2014). Heri er der også 
forslag til afværgeforanstaltninger i form af etablering af passage for padder af Nord-
skovvej samt etablering af erstatningsvandhuller. I redegørelserne er det vurderet, at 
disse foranstaltninger vil betyde, at vejprojektet på længere sigt ikke vil medføre en 
væsentlig påvirkning af stor vandsalamanders leve- og yngleforhold i Nordskoven.  
 
Nærværende undersøgelse har vist, at der findes gamle og rådnende træstammer på 
strækningen med den planlagte Nordskovvej. Disse træstammer rummer en del hul-
heder, som stor vandsalamander kan bruge som raste- og overvintringssteder. Foura-
gerende salamandere i skovområder bruger således ofte sådanne gamle og rådnende 
træstammer som opholdssted. I forbindelse med anlæggelsen af Nordskovvej er det 
derfor vigtigt, at alle større døde træstammer i projektområdet bevares og flyttes til 
skovarealer uden for vejanlægget.   
 
I den forbindelse kan det også anbefales, at nogle af de gamle træer, som fældes i 
forbindelse med anlæggelsen af Nordskovvej, placeres på de nærliggende skovområ-
der uden for vejområdet. Ud over stor vandsalamander vil det også komme en lang 
række andre dyregrupper tilgode, herunder bl.a. insekter, smådyr og krybdyr samt 
træboende svampe og laver.  
 
Påvirkninger af odder  

Fældningen af træer og etableringen af Nordskovvej vurderes til ikke at have nogen 
væsentlig indflydelse på odderens forekomst i området. Odderen fouragerer sommeti-
der i Lillesø, og disse oddere kommer højst sandsynlig fra Silkeborg Langsø, hvor 
arten er kendt fra. Anlæggelsen af Nordskovvej vil kun i meget begrænset omfang 
udgøre en barriere for vandrende oddere, som formentlig kun i et meget ringe antal 
vandrer mod syd fra Lillesø.    
 

Samlet vurdering 

Samlet er det vurderet, at der ved anlæggelsen af Nordskovvej ikke sker nogen væ-
sentlig påvirkning af de udpegne naturtyper for natura 2000-område nr. 181. Det gæl-
der også for udpegningsarten odder og stor vandsalamander, at der ikke vil være en 
væsentlig påvirkning af disse to arters leve- og ynglesteder, såfremt der etableres en 
række afværgeforanstaltninger for stor vandsalamander. Desuden skal bevares de 
nuværende gamle og rådnende træstammer samt skabes flere af disse. Det er såle-
des ikke nødvendigt, at lave en konsekvensanalyse for naturtyper og de nævnte arter. 
 
Ved nærværende undersøgelse på strækningen med den planlagte Nordskovvej er 
der ikke registreret nogen gamle træer med hulheder, hvor flagermus kan raste og 
yngle. Hvorvidt det er nødvendigt at udarbejde en konsekvensanalyse for flagermus, 
herunder udpegningsarten damflagermus, vil afhænge af resultaterne af en anden 
undersøgelse i 2015 af flagermusenes flyve- og fourageringsforhold.  
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7. KONKLUSION 

 
På bagrund af undersøgelserne i efteråret 2015 af skovforholdene langs den planlagte 
Nordskovvej mv. kan der blandt andet konkluderes følgende: 
 

 Ved anlæggelsen af Nordskovvej skal der fældes et betydeligt antal gamle 
løvtræer, og det drejer sig for størstedelens vedkommende om bøg samt i 
mindre grad om eg og birk. Af nåletræer omfatter det af ældre træer en del 
rødgran, lærk og douglasgran samt enkelte skovfyr og ædelgran. Desuden 
skal der fældes mange yngre løvtræer. 
 

 Etableringen af den nye strækning af Tranevej samt en ny skovvej og en ræk-
ke stier henover Nordskovvej vil også medføre, at der af gamle træer skal 
fældes et betydeligt antal bøg samt en del eg og birk samt af ældre nåletræer 
en del rødgran og douglasgran samt enkelte lærk. Endvidere skal der fældes 
mange yngre løvtræer.    
 

 Det mest værdifulde skovområde er en urørt løvskov, der domineres af natur-
ligt selvsåede bøgetræer, hvoraf enkelte er op til ca. 240 år gamle. Her bety-
der anlæggelsen af Norskovvej og en ny skovvej langs trafikvejen, at en del 
ældre bøgetræer samt enkelte af de allerældste bøgetræer skal fældes. Her-
udover skal der fældes mange yngre bøgetræer.        
 

 Langs den planlagte Nordskovvej findes en række gamle og bevaringsværdi-
ge træer, som vokser tæt på vejprojektets grænse. I forbindelse med anlæg-
gelsen af vejen skal der holdes øje med disse træer, så det kan vurderes, om 
de kan beholdes eller skal fældes af sikkerhedsmæssige grunde. Det omfatter 
gamle træer af bøg samt enkelte af vinter-eg og douglasgran. 
 

 På enkelte strækninger af den planlagte Nordskovvej findes gamle og råd-
nende træstammer af især bøg. Disse er af stor biologisk værdi som levested 
for bl.a. mange svampe, laver, smådyr og insekter. Ved anlæggelsen af vejen 
bør disse stammer bevares og flyttes til nærliggende skovarealer. Desuden 
bør nogle af de gamle træer, som skal fældes, flyttes til skovarealerne.  
 

 Naturtyperne på udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000-
område nr. 181, vil ikke blive påvirket af anlæggelsen af Nordskovvej. Der vil 
således komme til at være den øverste del af en skræntskov samt en skovvej 
mellem trafikvejen og det internationale beskyttelsesområde, så bl.a. naturty-
pen ”bøg på mor med kristtorn” ikke påvirkes.   
 

 Af de strengt beskyttede bilag IV-arter under EU´s habitatdirektiv vil vejprojek-
tet ikke have nogen væsentlig indflydelse på odderens forekomst i området. 
Desuden vil fældningen af træer ved vejprojektet heller ikke have nogen væ-
sentlig betydning for flagermusarternes muligheder for raste- og ynglesteder i 
gamle træer med hulheder, da der ikke findes sådanne på skovstrækningen.  
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 For bilag IV-arten stor vandsalamander er det i VVM-redegørelsen vurderet, 
at etablering af passagemuligheder under Nordskovvej og nye ynglesteder vil 
betyde, at der ikke sker en væsentlig forringelse af leve og yngleforholdene. I 
den forbindelse er det også vigtigt at bevare de nuværende gamle og rådnen-
de træstammer i Nordskov, da disse er gode rastesteder for salamandere.  
 

 I forhold til natura 2000-området er det vurderet, at fældningen af træerne og 
etableringen af Nordskovvej ikke har nogen væsentlig indflydelse på naturty-
perne i udpegningsgrundlaget, da den øverste og uberørte del af skræntsko-
ven har en fast og stabil sandbund, som ikke vil skride sammen og påvirke 
naturtyperne i natura 2000-området. 
 

 Hvorvidt fældningen af træer og vejprojektet med tilhørende afværgeforan-
staltninger samlet vil medføre en væsentlig påvirkning af bevaringsmålsæt-
ningen for natura 2000-området kan ikke afgøres ved nærværende undersø-
gelse, men må afvente en undersøgelse og redegørelse i 2015 af flagermu-
senes flyve- og fourageringsforhold i skovområdet med Nordskovvej. 
 

 Da jordbunden på skovskrænterne er stabil, og de eksisterende træer ikke har 
nået fældningsalderen er det vurderet, at træerne uden for vejområdet kan 
bevares bortset fra eventuelle ”risikotræer”. Desuden vil der som følge af den 
åbne skovstruktur ske en naturlig træopvækst, så den tilbageblevne skrænt-
skov de næste 30-50 år blot kan drives med tyndinger af de yngre træer.         
 

 Anlæggelsen af Nordskovvej vil direkte påvirke et vandområde i en ellesump 
og et landområde med hede, og begge disse områder er beskyttet af naturbe-
skyttelseslovens §3 mod bl.a. fysiske ændringer. På de to steder vil mindre 
arealer blive omfattet af vejprojektet, og der skal derfor gives en dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens §3 for at vejen kan etableres. 
 

 Ved undersøgelsen er der registreret enkelte bevoksninger af kæmpe-star ud 
for den urørte bøgeskov på et sted, hvor Nordskovvej skal anlægges. Arten er 
sjælden her i landet og på rødlisten, idet den ikke tidligere er registreret vildt-
voksende i Midtjylland. Ved vejens anlæggelse bør bevoksningerne flyttes til 
et andet velegnet voksested i Nordskoven. 
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