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Landskabsstrategi

Indflyvning

Landskabet og naturen er de bærende elementer i Eriksborg. 

Både i forhold til at få skabt en unik bydel med boliger, der er 

placeret tæt på landskabet, men også for at få skabt en aktiv 

grøn og blå struktur som nemt leder borgerne ud til outdoor 

aktiviteter og motiverer til at komme længere ud i naturen. 

Naturen er stedets DNA. Her er Gudenåen, Trækstien, Djæv-

lemosen, Skovrejsningområdet Ny Nørreskov og moseom-

rådet med Grauballemandens Findested stærke potentialer, 

som strategien skal synliggøre og implementere.

Vi tager derfor udgangspunkt i at udpege det, der ikke er for-

beholdt boliger nemlig en rekreativ grøn og blå struktur af 

alerede eksisterende og fremtidt etablerede landskaber .

Udpegning af forbindelser i den grønne og blå struktur i Eriksborg.

Udpegning af grøn og blå struktur

Det overordnede parameter for udpegningen af den grønne 

og blå struktur er at skabe et sammenhængende netværk der 

forbinder allerede eksisterende grønne kvaliteter med hinan-

den  i et samlet og tilgængeligt, større hele. Dette gøres ved  

at skabe forbindelser mellem:

 ▪ Gudenådalen og Ny Nørreskov via Djævlemosen.

 ▪ Nebel Bæk og kommende byudvikling mod vest

  - gennem 100m skoven

 ▪ Resendal med Gødvad Kirke og Nebel Bæk 

  - gennem Gødvaddalen

 ▪ Grauballemandens Findested og den øvrige   

 Grønne og blå struktur
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Princip for grønne fællesskaber i Eriksborg.

Agendaer for grøn og blå struktur

Landskabet omrking Eriksborg skal overordnet tilgodese en 

dobbeltfunktion. Nemlig på den ene side at beskytte og ud-

vikle naturen og på den anden side skabe rekreativ værdi og 

fællesskab for borgere og besøgende.  Denne grundlæggende 

dobbeltfunktion udmønter sig i  følgende agendaer:

 ▪ Forbedre det ikke-fredede landskab

  - fra dyrkningslandskab til brugt landskab.

 ▪ Skabe rigere mulighed for  fritidsliv

 ▪ Indeholde naturbaserede læringsrum for skolen

 ▪ Danne grundlag for en bæredygtig byudvikling

 ▪ Højne biodiversitet

 ▪ Skabe sundhed og trivsel

Udbredelse

Udbredelsen og placeringen af disse styres først og fremmest 

af naturnærhedsprincippet, der skal sikre borgernes fremti-

dige nærhed til større rekreative naturområder. Dernæst af 

et princip om udbredelse, der skal sikre at strukturen opleves 

som reel natur for mennesker og opfattes som sikker passa-

ge for fauna. Endelig gælder det, at tilstødende udstyknin-

ger skal sikre, at en vis del af byudviklingsarealerne tæt på 

denne struktur disponeres på en sådan måde at strukturen 

styrkes og at der skabes glidende overgange mellem bebyg-

gelse og natur. Disse tre principper er desuden indlejret i 

Eriksborg-Charteret:

 ▪ Være ramme om fællesskabsdannelse

 ▪ Give sikker infrastruktur for bløde trafikanter

 ▪ Understøtte CO2-neutralitet i 2025 i Silkeborg

 ▪ Underbygge de bevaringsværdige landskaber

 ▪ Skabe sammenhængende landskaber

 ▪ Skabe økologiske korridorer

 ▪ Forbedre mikroklimaer: læ, ly, skygge og sol

 ▪ Give plads til udsigt, skønhed og stilhed.

Den grønne og blå struktur skal derfor rumme mange, ofte 

øjensynligt modsatrettede funktioner og hensyn.

Disse vil der i de følgende afsnit redegøres for ift. hhv. terræn, 

vandhåndtering, bevoksning og rekreative programmer.

 ▪  Max 500m til ´grøn struktur'     

 (naturnærhedsprincippet)

 ▪ `Grøn og blå struktur´ har en min. bredde

  (100m og gerne mere)

 ▪ 10-15% af tilstødende udstykninger skal indgå/  

 tillægges rekreativt naturnetværk

  

m
in 100m

m
ax 500m
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Landskabsstrategi

Grøn infrastruktur

Et vigtigt aspekt af landskabsstrategien er hvordan infra-

strukturen udlægges indenfor den grønne og blå struktur. 

Hvordan man bevæger sig rundt.

Den grønne og blå struktur vil blive oplevet på 2 ben, på to 

hjul og på vandet. Derfor er infrastrukturen også langt pri-

mært an på stier for de bløde trafikanter af forskellig karak-

ter. Fra supercykelstiens vægtning af fremkommelighed til 

rekreative småstier og ruter, der forcerer svært terræn.

Et landskab der opleves rumligt med 5-30 km/t - helt modsat 

eks. vis. motorvejens 110km/t - skal også disponeres ander-

ledes rumligt. Derfor sigter disponeringen af de enkelte land-

skabsrum også mod at tage højde herfor i oplevelsen man får 

på vej gennem det. 

Princip for ejerforhold, anlæg og drift.

I Eriksborg lægges der helt grundlæggende op til at etablerin-

gen af den  langsigtede landskabsstrategi sikres gennem nye 

partnerskaber mellem en lang række af aktører.

Det er sigtet at private byudviklere, aktører i Erhvervsparken, 

offentlige institutioner og kommune m.fl. hver især og inden-

for en stærk fælles ramme i fremtiden skal eje, anlægge og 

drifte den grønne og blå struktur. Et fælles bidrag til et fælles 

gode.

Det betyder at der i den fremadrettede planlægning for are-

alerne skal udstikkes  klare retningslinjer for anlæg og drift.

Som angivet i Eriksborgcharteret udmønter dette sig blandt 

andet i at 10-15% af et givent byuviklingsområde skal indgå 

i den grønne og blå struktur og bidrage til bydelens samlede 

kvalitet. Omvendt kan dette areal tages i betragtning i områ-

dets tilvejebringelse af fælles opholdsarealer.

Der skal også fremadrettet planlægges for finansieringsmo-

deller for anlæg og drift af den fælles regnvandshåndtering i 

den grønne og blå struktur. En arealmæssig disponering tages 

ud af byudviklingsområderne og bliver til landskabelig kvali-

tet i den grønne og blå struktur mod fælles finansiering.

Alle skal bidrage til de fælles tekniske løsninger.

De offentlige funktioner kan også bidrage. Udearealer etab-

leret i forbindelse med skole og daginstitution  kan indtænkes 

som en del af den større fælles grønne og blå struktur  sam-

tidigt med at en mindre del kan sikres i den nære udearealer.

De fælles agendaer for infrastrukturen er:

 ▪ Give off. adgang igennem 'grøn og blå struktur'

 ▪ Give off. adgang fra og til alle udstykninger

 ▪ Forbinde Outdoor faciliteterne

 ▪ Tilgodese tilgængelighed og udfordring samtidig.

  (eks. vis som parallelle sti-systemer) 

 ▪ At tekniske arealer til støjskærmning, afvanding 

  og sikkerhedafstande bearbejdes med 

  landskabelig kvalitet for øje.

10-15%
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Terrænbearbejdningsprincip

Landskabsstrategien lægger op til en differenciering i hvor-

dan og hvorhenne jorden og terrænet kan bearbejdes.

Langs veje og tekniske anlæg kan terrænet bearbejdes med 

landskabelig tilpasning for øje. Støjdæmpning fra veje kan 

ske ved etablering af støjvolde i det omfang disse indpasses 

naturligt. Det vil blandt andet sige at disse skal have et varie-

ret profil i længderetningen og at skrånende terræn ikke må 

være stejlere end anlæg 1:3. Endvidere skal det tilstræbes at 

tilplante disse med naturligt indpasning for øje.

Terrænbearbejdning for etablering af regnvandsbassiner er 

en nødvendighed, men dette skal foretages med landskabelig 

indpasning for øje.

Beplantning i forhold til  bebyggelse

I Eriksborg er det vigtigt at overgange mellem de bebyggede 

områder og den grønne og blå struktur disponeres med gensi-

dig respekt for hinandens kvalitet i brug og æstetik.

På den ene side skal det sikres at skovbevoksninger og na-

turtyper står klart frem uden uhensigtsmæssig nærhed til 

private boligbebyggelser og haver. Der skal samtidigt sikres 

fælles adgang og udsigt fra boligområderne til den grønne og 

blå struktur.

Omvendt skal der for boligerne sikres lys og luft, således at 

tilvoksende skov ikke skaber unødige skyggegener eller ud-

gør en sikkerhedsmæssig risiko i forhold til stormskade mv.

Ligeledes kan 100m-skoven, grundet sin beskaffenhed som 

en ny del af den grønne og blå struktur, bearbedes landska-

beligt. Dette være sig i form af etablering af udsigtspunkter 

ved boligområderne eller landskabsbearbejdning for de mere 

støjende og vilde outdooraktiviteter, der tænkes indarbejdet 

omkring Eriksborg Erhvervspark.

Omvendt må der ikke terrænbearbedes i og omkring de sår-

bare og beskyttede naturområder, der også udgør en stor 

andel af den samlede stuktur. Dette skal sikre at de unikke 

landskabstræk og naturtyper bevares og understøttes i deres 

egenarthed.

Derfor  er der behov for fastsættelse af afstandskrav mellem 

boligbebyggelse og skovbevoksning. Dette afstandskrav er 

differencieret i forhold til orientering og gensidig relation.

For boliger placeret mod nord og vest skal afstanden til skov-

bevoksning være min. 30m og for boliger placeret mod øst og 

syd skal afstanden være min. 15m. 

(Krav er overensstemmende med krav til statsstøttet 

skovrejsning.)

Således er det målet at sikre æstetiske og sikkerhedsmæssige 

hensyn ved de min. 15m og samtidig sikre mod skyggegener 

hvor disse er mest markante.

30 m

15 m

S

N

ØV

Bebyggelse

Bebyggelse

Skov
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Terrænet

Afgrænsning af grøn og blå struktur

Den foreløbige grønne struktur tager afsæt i Gudenåen, 

terrænet og de skovstykker, der præger stedet. Ved nye en-

keltvise sammenbindinger skabes en stærk grøn helhed, som 

både styrker faunapassager og tilgængelighed for borgerne. 

Der skabes dels mulighed for at udvikle på et rekreativt bånd 

i form af 100m-skoven, samtiditg med et mere beskyttet na-

turbånd, den økoologiske korridor, som sikrer bl.a. Djævlem-

osen og forbindelsen videre til ny skovrejsning mod nordvest. 

Afgrænsning mellem bebyggelse og landskabsstruktur er 

foretaget ved overordnet at udpege signifikante landskab-

stræk, der enten har scenisk karakter og kvalitet eller allere-

de er udpegede som bevaringsværdige landskaber. 

På denne måde tegner den grønne og blå struktur også isti-

dens overordnede og langstrakte geologiske dannelser og gi-

ver planen en historisk dybde.

Afgrænsningen mellem by og landskab er trukket,  hvor land-

skabet fald er hhv. over og under 10%.

Bebyggelse etablere oppe på morænebakkens flade og land-

skabsstrukturen tegnes i dalstrøgene med de dertil hørende 

skrænter og skråninger.

På den ene side vurderes det ikke hensigtsmæssigt at bygge 

på stejlere terræn end 10% ligesom drift med tungt maskinel 

kan være særdees udfordrene. 

På den anden side er det netop disse arealer, der har scenisk 

signifikans og derfor den største oplevede, landskabelige 

værdi.

Denne skelen indeholder også en nyere historisk dybde idet 

det netop er i denne type landskaber man ikke har kunnet 

dyrke konvensionelt, ej heller bygge. Det er det der har givet 

Silkeborg de krakteristiske skovklædte skråninger, der ligger 

som et grønt bueslag i hele nordbyen. 

Eriksborg rummer mange af disse potentielle landskabskiler. 

Heri ligger der et stort potentiale for den fremtidige byud-

vikling og den landskabelige byggemodning som strategisk 

styrringsværktøj.

Skelet mellem landskab og bebyggelse rummer ligeledes en 

mulighed for at etablere en samlet vandhåndteringsstrategi 

for hele byudviklingsområdet.  Vandets veje løber naturligt 

nedad og samler sig derved i den fælles grønne og blå struk-

tur inden det løber mod vest, ned i Gudenådalen.

Følgende afsnit beskriver dette nærmere i relation til land-

skabsstrategien ligesom vandhåndteringsstrategien beskri-

ver et katalog for de tekniske løsninger.

< 10 % > 10 %

Afgrænsning mellem 
by og landskabAfgrænsning mellem byudvikling og den grønne og blå struktur

§3

EKS.
SKOV
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Terrænkurverne viser hvordan byudviklingsområderne placeres oppe på bakkerne, på kanten af landskabskilerne der løber mod Gudenådalen.

Grauballe

Eriksborg

Nebel

Ny Nørreskov

Dalsgaarde

Margrethelyst

Eriksborg

Erhvervspark

Resen

Bakkeborg

Gødvad

Silkeborg

Terrænplan
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Vandet

Vandhåndteringsprincipper

I Eriksborg skal der bygges på toppen af morænebakken. 

Skråninger og skrænter beplantes og vandet skal i videst mu-

lige omfang løbe og håndteres i dalstrøgende.

I Eriksborg skal vandet have landskabelig, æstetisk biolo-

gisk og rekreativ værdi. Samtidig skal placering af vand i 

dalstrøgene fungere som praktisk løsning på håndtering af 

regnvandet. 

I Eriksborg skal vandet være med til at forstærke landskab-

strækkene. Vandet skal løbe der hvor det naturligt samles og 

vandet skal i videst mulige omfang være synligt på overfla-

den, der hvor det ikke kan nedsive.

Den grønne og blå struktur placeres i lavninger i terrænet 

og skal håndtere vand fra de omkringliggende udstykninger 

samlet i det omfang det overhovedet er muligt. på modståen-

de side ses hvor og hvordan regnvandet samles i Eriksborg for 

hele vandoplandet til Nebel Bæk.

Det er vigtigt i den fremtidige projektering af disse "forsinkel-

sesbassiner" at disse bliver indarbejdet i det omkringliggen-

de landskab på så naturnær måde som muligt. Der er derfor i 

udpegning og arealreservation for disse forsinkelsesbassiner 

udlagt et relativt stort areal, for at  sikre en naturlig indpas-

ning af disse. Både ift. hældninger på tørvolumen og indpas-

ning omkring eksisterende vådområder.

At samle vandet giver derfor flere landskabelige fordele:

 ▪ Udtagning af marginaljorde og 

  naturgenopretning af tidligere vådområder.

 ▪ Mere skånsom jordbearbejdning.

 ▪ Beplantning på skråninger kan afhjælpe 

  vandtilførsel opstrøms.

 ▪ Større og mere naturnære landskabsbilleder.

 ▪ En forståelsesmæssig naturlighed i vandets veje. 

At samle vandhåndteringen i disse danstrøg giver også flere 

praktiske fordele:

 ▪ Mindre antal våde volumener, 

  - og dermed mindre arealinddragelse idet.  

 ▪ Samlet vandhåndtering giver færre driftspunkter

 ▪ Bedre økonomi - stordriftsfordele

 ▪ Friere  disponering af byudviklingsområderne.

En naturnær bearbejdning af regnvandshåndtering i den 

grønne og blå struktur skal sikre praktiske fordele i drift og 

etablering og samtidig højne den oplevelsesmæssige og na-

turmæssige kvalitet i hele Eriksborg.

- Et eksempel på naturnær regnvandshåndtering. - Et eksempel på kobling af regnvandshåndtering og aktivt uderum - Sønæs, Viborg og Møller & Grønborg Arkitekter.

kan vi også vise et 
billede af en mere 
rekreativ regnvands-
håndtering, som ska-
ber aktivitet
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Vandhåndteringsplan

Plan der viser indplacering af arealer for fælles regnvandshåndtering. Skala 1:10.000

Der er synergi og innovation i at samtænke landskabs-
strategi og vandhåndtering.
Den fælles vandhåndteringsstrategi sikrer synligt vand 
i den lavtliggende grønne og blå struktur. Den giver 
kvalitet til det større landskabstræk, gør det rekreativt 
og gør det forståeligt.
Vandet strømmer ned af morænebakken og skaber 
”vådagtige” landkaber i dalstrøg og lavninger.
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Tætte bevoksningerBevoksninger

"En sammenligning med andre undersøgelser viser at en større andel af den voksne dan-

ske befolkning kommer i skoven oftere end de går i biografen, i teatret, på biblioteket, til 

koncert eller på kunstudstilling." - træ.dk

Etablering af natur, og særligt skov er en langsigtet disciplin. Hvad vi planter i dag, 

påvirker skove og bevoksningers udtryk om 50-100 år. Et omdrejningspunkt er at 

sikre fremtidige generationers rekreative brug af skov og bevoksninger i Eriksborg.

Den fremtidige skov skal derfor kunne operere i en verden, hvor en samfundsfor-

ventning om rekreative ydelser, beskyttelse af biodiversitet og sagar klimaforan-

dringer er vigtige faktorer. Der er derfor behov for robuste bevoksninger, der er i 

stand til at levere en bred vifte af ydelser. 

Naturnær skovdrift, som bygger på fleksibilitet, lokalitetstilpasning og klimatilpas-

ning er derfor et hensigtsmæssigt parameter at sætte op i Eriksborg. Naturnær 

skovdrift betyder at der indarbejdes bevoksninger med flere træarter og at driften 

af skoven tager højde for den biologiske mangfoldighed og forvaltningen af denne. 

Den skal kunne opbygge bevoksningernes modstandskraft og sikre deres tilpas-

ningsevne til eventuelle klimaændringer. Den skal operere på baggrund af bevoks-

ningernes økologiske og æstetiske rolle i landskabet samt udvikle og forvalte deres 

muligheder for rekreative oplevelser, turisme, undervisning og formidling.

Artssammensætningen skal afspejle højderyggens landskabstyper og hjemmehø-

rende arter skal minimum udgøre 75% af den samlede beplantning.

Det tilstræbes at bevoksninger og småskove etableres således at de med tiden ud-

vikler sig til de, for det danske landskab, genkendelige skovtyper. I etableringsåren-

de må disse dog gerne fremstå anderledes idet der her sigtes mod at få etableret 

volumen og rumlighed hurtigt. Dette kan eksempelvis ske ved at anvende lysåbne, 

hurtigtvoksende arter som ammetræer hvorindefor den blivende skov kan etablere 

sig. Arter herfor kan være hybridasp, rødel og lignende.

Bøgeskov - Højskov

Bøgeskoven er Danmarks almindeligste skovtype. Den er som regel meget forst-

ligt styret og kan have indblanding af bl. a. eg, avnbøg ær, gran lærk, og ædelgran. 

Naturnær bøgeskov kan være meget varieret i struktur og artsindhold. Bøg er en 

udpræget skyggetræart, og de første mange år er der som regel kun sparsom un-

derskov. men med tiden vil der på frodig bund indfinde sig arter som ask, ær, elm, 

hyld og kristtorn. Etableringsskoven vil være præget af ammetræernes opvækst. 

Her anbefales brug af hybridasp.

Pleje: Naturnær skovdrift, naturlig konkurence.

Sted: Bøgeskoven etableres på arealer med næringsrig, veldrænet højbund.

Landskabelig kvalitet: Kaldes "søjlehallen" grundet dens rumlige kvalitet.

Etableringsmetoder:

 ▪ Naturlig frøspredning

 ▪ Tilsåning - evt. ved vindspredning

 ▪  Beplantning  med heistere og skovplanter

Etablering og drift skal være af en sådan karakter at plejeniveauet kan holdes på et 

minimum og sine steder være helt fraværende. Endvidere gælder for plejen, at den 

skal være:

 ▪ Uden kemiske hjælpemidler

 ▪ Skånsom jordbearbejdning

  (ikke dybere end landbrugspløjning, 25-30cm)

 ▪ Uensartede systemer til foryngelse (plukhugst el. lign.)

 ▪ Naturnær drift

I Eriksborg skal der være forskellighed i beplantnigstyperne.  Beplantningstyper 

og beplantningssammensætninger skal understrege stedet, så der skabes en stærk 

identitet og at der samtidig sikres variation og rumlighed. Herunder at skalere de 

større landskabsrum og give mulighed for at understrege landskabernes karakter.

Det skal også sikres, at nye boligveje, hvor beplantning integreres, skal indpasses ii 

landskabet. Vejene skal dimentioneres efter boligområdets skala og beplantningen 

skal naturligt virke fartdæmpende.

For den grønne og blå struktur skal følgende vægtes høt:

 ▪ Skovrejsning skal vægtes for at skabe volumen og  rumlighed. 

 ▪ Blandede naturtyper skal sikre variation og fremme biodiversitet

 ▪ Varierede overgange skal sikre biologisk mangfoldighed og oplevelse

Langsigtede effekter af tilplantning i Eriksborg:

 ▪ Sætte drænrør fra landbrugsarealerne ud af funktion

 ▪ Stadig øget co2-optag (svarende til ca. 10 ton/HA)

Det Grønne
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Lysåbne bevoksninger

Tæt blandingsskov - Egeskov og - krat 

Egeskov domineres af de hjemmehørende stilkeg og vintereg. Naturnært ses egen 

stort set kun i blandingsskov eller egekrat. Egeskoven altid så lysåben, at der kan 

udvikle sig en form for underskov. ote med lind, bøg, hassel ær og stedvist tjørn. På 

fattig bund også alm. røn, tørst og kristtorn. 

Egekrat er ofte krogede lave skove, som kan bestå af begge egearter samt bævre-

asp, røn, birk, bøg, lind og vildæble med en underskov af tørst og ene samt spiselige 

dværgbuske som blåbær og tyttebær.

Pleje: Minimal, naturnær skovdrift

Sted: På mere næringsfattige, udrænede arealer hvor bøgen ikke tager over.

Landskabelig kvalitet: Artsrig og varieret med frodig underskov.

Ellesump og ElleSkov

Rødel tåler ligesom arter af pil at gro på helt våd bund, og ellesump se typisk langs 

søer og åer og på nærringsfattig vådbund. ofte står der frit vand mellem ellene. El-

lesumpen kan bestå af ren rødel eller have indslag af stilkeg, ask og birk og i under-

skoven arter som gåpil, alm. hæg, hvidtjørn samt spiselige arter som ribs og solbær.

Historisk har ellesumpen været drevet som stævningsskov, og mange er flerstam-

mede som følge af stævning historisk.

Pleje: Stævning til oparbejdelse af flerstammet karaktertræk

Sted: På våd bund og våde tilplantede arealer.

Landskabelig kvalitet: Giver rumligt volumen på ellers vådagtige arealer. 

Lysåben nåleskov

Nåleskov er den mest almindelige skovtype i Danmark, men næsten alle nåletræar-

terne er indført siden midten af 1700-tallet. Kun skovfyr, ene og taks indvandrede 

naturligt efter istiden, omend skovfyrren blev udryddet for senere at genindførres. 

Naturnærheden består her i valget af skovfyr som primær art.

Skov med skovfyr er lysåben, og underskoven er ofte en veludviklet blanding af ar-

ter som gran, ene, birk, røn og ege.

Pleje: Minimal, Naturnær skovdrift

Sted: På mere næringsfattige, hvor bøg og lignende ikke tager over.

Landskabelig kvalitet: Varieret blandingsskov med stedsegrønt "tag". 
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Hegnsbeplantning

Oprindeligt er næsten alle hegn plantet på jordvolde eller stengærder for at marke-

re markskel - som ved den østlige afgrænssning af Resen.

Mange af disse hegn er forsvundet op igennem 1900-tallet men rydningen er 

aftagende.

Løvtræerne er dominerende i disse hegnsbeplantninger med arter som ask eg og 

poppel, tjørn, slåen og mirabel og kræge iblandet hassel, kvalkved, benved og naur. 

Pleje: Sidebeskærring.

Sted: Langs skel og overgang mellem bebyggelse og landskab.

Landskabelig kvalitet: Markerer og forstærker overgange i landskabet.

Fritstående træer

Vejtræ og Allé 

Fra gammel tid har der været plantet træer langs vejene til markering af vejens for-

løb, både som enkelttræer og som egentlige alléer. Efter elmesygens indtog ses nu 

mestendels lind, ask, poppel og hestekastanje, ær og sejlerøn anvendt som vejtræer. 

Langs overordnede veje ses ofte tilplantninger for at sløre de ofte skæmmende an-

læg, for at dæmpe opfattelsen af støj og for at opfange nogle af trafikkens skadelige 

partikler. Af hjemmelige arter ses ofte (også som følge af naturlig indvandring) rose, 

tjørn, hyld, pil og birk.

Pleje: rudning, Solitærtræer opstammes og/el. stynes

Sted: Langs veje og stier.

Landskabelig kvalitet: Rumlig markering af veje som et kulturlandskabstræk.

Lysåben Egeskov / Græsningsskov 

Tidligere var græsningsskov synonym for "udmarken", den fjerntliggende, uopdyr-

kede del af landsbyens jord, hvor dyrene blev drevet på græs. Før græsning i skov 

blev forbudt omkr. år 1800 blev de fleste skove opfattet og benyttet som græs-

ningsskov. typisk bestående af ege der tåler nedbidningen og særligt stikkende ar-

ter som tjørn, vildæble og slåen.

Græsningsskoven er en lysåben naturtype med enggræstæppe i skovbunden. 

Plejes: Afgræsning.

Sted: På arealer med græssende dyr.

Landskabelig kvalitet: Karakteristiske træer ad åre med et grønt tæppe.
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Åbne arealer

Overdrev og tørre enge, tørre, åbne arealer

Overdrev bruges nu som betegnelse for uopdyrket, dyregræsset højbund. Dvs. især 

arealer, som er for stejle, for vindudsatte og tørre eller for stenede til at kunne være 

inddraget som agerjord.

Pleje: Ved afgræsning eller høslet.

Sted: Langs skel og overgang mellem bebyggelse og landskab.

Landskabelig kvalitet: Markerer og forstærker overgange i landskabet.

Vandløb

Trævæksten langs vandløb er dels selvsået, dels plantet. Rødel er en vigtig art både 

naturligt og plantet, men ofte ses også birk pil og poppel.

Omkring mere nærringsrige søer og vandhuller ses ofte gråpil, femhannet pil og 

rødel.

Pleje: Trævækst kan være tilsigtet idet grødebeskæring kan begrænses.

Minimal, naturnær drift. Rydning hvor opvækst af skov er uønsket.

Sted: ved Langs Nebel Bæk og tilstødende arealer.

Landskabelig kvalitet: Synliggør vandets veje og istidslandskabet.

Mose, kær, våde, åbne arealer

Betegnelsen "mose" bruges ofte ret bred om flere våde naturtyper, spændende 

over kær og højmose til sumpskove og gamle tørvegrave. Fælles for disse vådområ-

der er, at der i de fleste tilfælde sker eller er sket en ophobning af dødt plantemate-

riale i form af tørv. Flere mosehuller i området fremstår idag som tørvemose idet de 

for længst afgravet som tørv og står tilbage som åbne vandhuller og søer ofte med 

forskellige stadier af tilgroning med arter som birk og pil, rødel og tørst.

Pleje: Minimal, naturnær drift. Rydning hvor opvækst af skov er uønsket.

Sted: ved Djævlemosen og Grauballemandens Findested

Landskabelig kvalitet: Synliggør tørvemosen som kulturlanddskabstræk.
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Rekreativt Outdoor

Eriksborg skal være gennemsyret af outdoor, med respekt for 

naturen. Her skal være mulighed for aktiviteter i de rekreati-

ve landskabsrum nær boligområderne, hvor aktiviteten bliver 

mere naturpræget når man nærmer sig den store natur ved 

Gudenåen og i Ny Nørreskov respektivt.

Den grønne og blå struktur skal flette sig ind i boligområder-

ne. Den skal sikre attraktive udsigter for boligområder, let 

adgang til bevægelse og idræt og derved være sundhedsfrem-

mende for de lokale. Den grønne og blå struktur skal lede bor-

gerne videre ud i naturen og kunne benyttes rekreativt.

Derfor skal rekreative programmer placeres på kanten mel-

lem naturen og boligområderne og derved fungere som por-

taler der giver mulighed for at tilgå faciliteter som fordrer 

ophold i naturen. Dette kan eksempelvis være shelters boul-

dering, klatring og meget, meget andet. De rekreative pro-

grammer skal være fælles samligspunkter som leder videre 

ud i naturen. Gradvist skal tilbuddende blive mere specia-

listerede, med et gradvist lavere kompfortniveau i takt med 

at naturens vildskab tager til og der bliver længere mellem 

brugerne.

For placering af institutionerog søges der også mod at placere 

disse på kanten af den tilgængelige natur, så naturen netop 

kan få en væsentlig rolle i borgernes hverdag, både i under-

visningen af børn og ved gåture for de små såvel som de grå. 

De rekreative programmer og brobygningen ud i naturen skal 

disponeres, så der samtidigt sikres beskyttelse af den helt 

sårbare natur i Eriksborg.

Samtidig hermed er det vigtigt at udvikle engagerende facili-

teter til aktivt udeliv, hvor brugergrupper kan mødes på tværs 

og inspirere hinanden til at bruge naturen aktivt og dyrke det 

sociale.

I Eriksborg ønsker vi at de rekreative faciliteter er ramme om 

fællesskaberne i den nye bydel. Kultur- fritids- og aktivitets-

tilbud skal ligge fordelt i hele bydelen og ikke udelukkende 

koncentreret omkring bydelscenteret. De bredt appelleren-

de tilbud placeres centralt, mens de mere specialiserede til-

bud placeres i yderkanterne og tættere på det åbne landskab. 

Hvordan dette kunne tænkes at tage sig ud i den fysiske 

plan kan læses af landskabsstrategiens delplaner (se afsnit 

herunder).

Nærværende strukturplan og landskabsstrategi angiver muli-

ge scenarier og udstikker samtidig de styrende principper for 

programmering og placering af rekreative faciliteter i tilknyt-

ning til landskabet.

De 4 styrende principper er angivet på modstående side. 

Samtidig er der nogle funktionelle krav og bestemmelser, der 

gør sig gældende for rekreative programmer placeret i selve 

den grønne og blå struktur:

 ▪ Outdoorfaciliteter  må være bygninger < 50m2.

 ▪ Driftsbehov skal minimeres

 ▪ Brugerinddragelse, medejerskab 

  og meddrift skal indarbejdes.

 ▪ faciliteter skal indarbejdes arkitektonisk 

  naturligt i det omkringliggende landskab

Rekreative Programmer
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1. Aktivitet og ophold for alle

For at de rekreative faciliteter kan blive fællesskabsdannen-

de er det altafgørende at de enten appelerer bredt eller kryd-

ser funktioner med andre faciliteter således at tilfældige og 

planlagte møder mellem forskellige brugergrupper opstår. På 

den måde bliver aktivitet og ophold for alle til et inkluderen-

de fællesskab i den nye bydel. Faciliteterne skal være et ud-

gangspunkt for aktivitet og et opholdssted for hele familien 

- og deres nabo.

2. Forskellige komfortniveauer

De forskellige faciliteter skal som en bevidst strategi kunne 

akkomadere forskellige komfortniveauer.

Sålede vil der være mulighed for at opleve outdoor silkeborg 

både mageligt såvel som udfordrende. derved styrkes den 

brede appel i landskabet og dermed også det inkluderende 

fællesskab.

3. Introducerende faciliteter

De rekreative faciliteter skal kunne formidle det landskab 

de relaterer sig til. både som naturtype og som rekrea-

tiv facilitet, således at landskabet bliver indtageligt. Dette 

gælder både for de lokale dagligdags brugere og for besø-

gende, der ønsker at blive introduceret for området og dets 

outdoor-muligheder.

De rekreative faciliteter bliver på den måde et udgangspunkt 

for en oplevelse i landskabet. en mulighed for at drage ud og 

hjem igen.

4. Kombinér idræt, friluftsliv & læring

De rekreative faciliteter skal være istand til at kombinere fle-

re brugsformer og derved flere brugergrupper samtidigt. Ved 

ikke at gøre dem for specifikke og holde en åbenhed for brug 

bliver programmet for de enkelte faciliteter også steder for 

fællesskabsdannelse i bred forstand.

Idrætslivet, friluftslivet og lærringsfaciliteter kommer til at 

krydspode hinanden og derved understøtte fællesskabsdan-

nelsen på tværs af brugergrupperne.

4 rekreative principper
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Den Samlende Plan

Det nye byudviklingsområde indpasses mellem to overordne-

de landskabstræk. På den ene side gudenådalen med træks-

tien og de skovklædte skråninger på begge sider af dalen. På 

den anden side det nye skovudviklingsområde Ny Nørreskov 

mod nord og vest.

Etablering af disse grønne strukturer er af stor vigtighed. Som 

grøn og rekreativ byggemodning vil de sørge for at nye byom-

råder har iboende kvaliteter fra første færd. For at sikre de 

grønne kvaliteter i en overordnet og sammenhængende grøn 

og blå struktur er der i projektet indarbejdet 3 forskellige ty-

per af nye grønne arealer. Disse foreslås etableret sideløben-

de med den omkringliggende byvækst:

"Grønne Kanter" er de arealer i kanten af byvækstområdet, 

der skal sikre en optimal overgang mellem by og natur. - sær-

ligt overgangen til moræneskranten mod vest.

"Grønne Lapper" er de centralt beliggende større, grøne are-

aler der skal sikre at alle nye beboere i Silkeborg fortsat ikke 

har mere end 500m til det grønne.

"Grønne syninger" der så at sige syr de grønne områder sam-

men til en samlet struktur. Disse grønne forbindelser vil sam-

tidig kunne fungere som både en økologisk, en rekreativ og 

trafikal forbindelse for de bløde trafikanter. Skolebørn på vej 

til og fra skole, grønne pendlerruter til og fra arbejde og re-

kreative ruter til weekendture. 

Disse tre typer af nye grønne arealer udgør sammen med de 

i forvejen udpegede og administrativt sikrede naturområder 

den grønne og blå struktur i Eriksborg.

Den Blå-/grønne struktur rummer endvidere et omfattende 

stinetværk. Adgang til strukturen sker dels via disse stifor-

bindelser der forbinder alle byudviklingområderne til det 

overordnede stinetværk i strukturen, Derudover ligger de re-

kreative faciliteter, som porte til landskabet. Den naturnære 

byvækst sikrer at alle har adgang til naturen indenfor over-

kommelig afstand til fods eller på cykel.

 ▪
Overordnet rummer landskabsplanen derfor:

 ▪ Grønne "kanter", "lapper" og "syninger"

 ▪ Et sammenhængende stinetværk

 ▪ Rekreative faciliteter

 ▪ En bred vifte af beplantninger og åbne arealer

 ▪ Synlig og naturnær regnvandshåndtering

 ▪ Sine steder terrænbearbejdning  til rekreativ

   brug og som magasin for ren overskudsjord

For at dette kan lade sig gøre økonomisk og for samtidig at 

sikre medejerskab, og dermed fælleskabsdannelse skal etab-

leringen og finansieringen ske igennem brede partnerskaber 

mellem kommune, lodsejere, udviklere og selvfølgelig områ-

dets fremtidige borgere.

Dette skal ske gennem landskabelig byggemodning, hvilket 

betyder at landskabes udvikles og forbedres kontinuerligt 

sammen med byudviklingen:

 ▪ - ved alternative ejerskabsformer

 ▪ - ved byggemodningsinvesteringer

 ▪ - ved etablering af naturnære regnvands-

  håndteringsløsninger i den grøn-/blå struktur.

Endelig skal det sikres via rammebestemmelser for de enkelte 

fremtidige lokalplanområder, at "Grønne kanter" i bebyggel-

ser mod det overordnede landskab, fastsætter rammer der 

understøtter denne. Det er disse 10-15% af udstykningen, 

der skal underlægges bestemmelser, der sikrer:

Ingen benyggelse

En vis grad af offentlig adgang

Begrænsede faste befæstelser

Sammenhæng med omkringliggende landskab.

- Disse arealer kan med fordel samtidig udgøre lokalplanom-

rådernes fælles friarealer.

Landskabsplanen

GudenådalenNy Nørreskov
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Plan 1:15.000
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Djævlemosen

Djævlemosen har historisk dybde og betydningsmæssig bred-

de i den nye byudvikling. Dette er det centrale landskabsrum 

i den grønne struktur og et vigtigt fællesskabsdannende ele-

ment i planen. Det er her bydelscentret med skole og institu-

tioner lægger sig til og supercykelstien går lige igennem.

Det er også en landskabeligt signifikant dalsænkning flanke-

ret af skrånende terræn hele vejen rundt. Den våde karakter 

området historisk har haft er dog næsten væk grundet dræ-

ning og arealindvindelse til landbrug. Ligeledes er det histori-

ske stednavn næsten gået tabt og findes idag kun i navnet på 

den nærved liggende gård "Djævlemosegård".

Denne karakter søges i planen genetableret ved at udlæg-

ge store arealer til naturnær regnvandshåndtering for de 

omkringliggende boligområder samt ved genrejsningen af 

det historiske stednavn. Herved genopstår en landskabe-

lig karakter med stor rekreativ og æstetisk værdig for hele 

byudviklingsområdet.

En sti etableres hele vejen rundt om i området som suppleres 

med outdoor faciliteter som fuglekiggertårn, shelters og bo-

ardwalk ud i det vådagtige landskab. Alt sammen selvfølgelig 

med respekt og hensyn til det eksisterende §3-område i bun-

den af lavningen.

Djævlemosen er hjertet i den grønne og 
blå struktur. Et genoprettet historisk 
landskab med rum for rekreation, leg og 
læring for skole, institutioner og borgere.

Plan 1:5.000

Snit A

Snit B

Djævlemosen fremgår af de høje målebordsblade år 1850-1900
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Afgrænsning mellem by og natur

Afgrænsning mellem by og naturVådområde

Eksisterende allétræer Supercykelsti Naturlegeplads Skole

Afgrænsning mellem by og naturDyrkningsfællesskab

Forsinkelsesbassin

Sti

Skovafgrænsning

Pil- og elleskov

Djævlemosen

Nebel Bæk

Landskabsnit 1:500

21Eriksborg_Landskabsstrategi



100m-skoven

100m-skoven adskiller sig fra de øvrige delområder i land-

skabsstrategien idet der her er tale om en grøn forbindelse, 

der ikke er her, men som skabes i de landbrugsarealer der lig-

ger her idag.

Igennem området, og som en ring omkring hele den nordlige 

del af Silkeborg, ligger en naturgasledning der medfører re-

striktioner for bebyggelse i en bred kile og beplantning i en 

mindre bred kile omkring ledningens tracé. Derfor er place-

ringen af dette landskabsrum også ret præcis.

Dette indebære samtidigt et stort potentiale i form af et 

fritholdt landskab, der kan skabe ubrudt forbindelse mellem 

Gudenådalen i øst, over morænebakken mellem bakkeborg 

og Eriksborg og videre til mulige kommende byudviklingsom-

råder mod vest. Den tekniske binding i området bliver herved 

til et fælles rekreativt potentiale og en væsentlig korridor i 

den grønne og blå struktur for hele Silkeborg.

Navnet 100m-skoven er dels en reference til til arealets ud-

bredelse. Ikke til de 2km den strækker sig over men til bred-

den af udlægget, der sikrer oplevelsen af at være i et landskab 

fremfor i en by (jf. Eriksborg Charteret). 

Men navnet er også en slet skjult reference til den eventyr-

lighed hvormed området skal programmeres. Det eksisteren-

de landskab er ikke signifikant på nogen måder, men rummer 

derved heller ikke landskabelige restriktioner. Derfor lægges 

der op til en programmering der kan forme på landskabet i 

højere grad. Jordformationer af overskudsjord kan blive til 

udsigtspunkter på toppen af søhøjlandet og omkring indu-

striområdet kan der indarbejdes støjende funktioner som 

dirt-jump og  skydebane i nye koblinger mellem landskab og 

erhverv.

Plan 1:5.000

Snit D

Snit C

Hundredemeterskoven er et nyt land-
skab i Eriksborgs grønne og blå struk-
tur.
Her er der frihed til at forme og pro-
grammere moderne landskabshybri-
der koblet med Outdoor-erhverv og 
naturnær, rekreativ bosætning.
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Landskabssnit 1:500

20 m

Afgrænsning mellem by og natur

Afgrænsning mellem by og natur

Skovafgrænsning

Lysåben blandingsskov

Skovafgrænsning

Skovbælte af lysåben blandingsskov

10 m 10 m 20 m

20 m 10 m 10 m 20 m

Skovafgrænsning

Lysåben blandingsskov

Skovbryn

StiShelter og bålplads Gasledning

100-meterskoven

Eriksborg Allé Skovbryn

Fælles opholdsarealer på bakken Sti

Gasledning

Outdoor fitness plads ved Eriksborg Allé
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Gødvaddalen

Gødddalen er beliggende mellem den nyligt tilkomne parcel-

husudstykning mod vest, Gødvad Enge mod nord og Resen 

som det kommende byudviklingsområde mod øst. Mod syd 

findes Gødvad Kirke og det markante, åbne dalstrøg omkring 

Resendal mod syd. Centralt i området ligger Lindegården 

med rideklub og omkringliggende græsningsarealer til heste.

Endvidere ligger der våde enge hvoraf en mindre del er et 

§3-vådområde.

Dalens landskabelige karakter bevares og forstærkes i struk-

turplanen. Der udlægges naturnære vandhåndteringsarealer 

i forlængelse af §3-området. Endvidere foreslås det at der i 

dalen udlægges arealer til fælles drift for de tillæggende bo-

ligområder til kreaturlaug eller anden afgræsning. Envidere 

er det sigtet at der tilvejebringes dyrkningsarealer til fritids-

brug for de omkringliggende boligområder.

På denne måde forstærkes karakteren af det vådagtige 

englandskab og det marginale produktionslandskab, sam-

tidig med at driften foretages i medejerskab, der fordrer 

fællesskabsdannelse.

Skråningerne   tilplantes med mindre grupper af  blandings-

skov og hegn, der dels indrammer landskabstypen i dalen og 

skærmer de store blik for den  omkringliggende bebyggelse, 

samtidigt med at kig og udsigter etableres tæt på kanten af 

boligområderne.

Gødvaddalen

Plan 1:5.000

Snit E

Snit F

Kogræsserlaug og frugttræer

Gødvaddalen er et ekstensivt landbrugs-
landskab der fordrer fællesskabsdannel-
se og sikrer tilgængelighed og nænsom 
drift i den grønne og blå struktur.
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Landskabssnit 1:500

Afgrænsning mellem by og natur

Vådområde

Afgrænsning mellem by og natur

Skovafgrænsning

Højskov

Skovafgrænsning

Lysåben græsningsskov

Skovbryn

Græsningseng

Sti

Sti

SkovbrynHøjskov

Græsningseng
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Grauballemandens Findested

Grauballemandens Findested

Mellem Silkeborg nord og Grauballe ligger en landskabsrest 

som har endog overordentlig stor betydning for Danmarks 

selvforståelse - intet mindre. Nemlig det sted hvor et utroligt 

velbevaret 2000 år gammelt moselig blev fundet.

Grauballemandens findested står i sin nuværende stand in-

genlunde mål med dets historiske signifikans.

Stedet er idag en mindre tørvemose hvor opgravning af tørv 

har efterladt et hul med blankt vandspejl med en tynd krans 

af omkringliggende selvsået bevoksning. Vejen hertil går i et 

markskel ikke markeret af andet end højden på plovfugerne.

Strukturplanen foreslår at der, gerne nu, og som minimum i 

forbindelse med byudviklingen af etape 2 omkring området 

arbejdes med at forstærke og fortælle denne vigtige historie. 

Adgang til mosen må være et minimum og et besøgscenter 

noget man kan drømme om. Landskabet omkring mosen skal 

fritholdes for bebyggelse og kan ved landskabelig bearbejd-

ning komme til at danne en værdig og rekreativt brugbar ram-

me omkring dette historisk signifikante sted. Dett skal gøres 

ved anlæg af stisystem rundt på arealerne og med etablering 

af rekreative outdoorfaciliteter, der kobler sig til den kultur-

historiske fortælling om bosætning og landskab i området 

gennem flere tusind år.

Plan 1:5.000

Snit G

Snit H

Grauballemandens Findested er et landskab for leven-
de kulturarvsformidling. Her opleves historisk dybde i 
gennem en bred vifte af rekreative udendørs faciliteter. 
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Landskabssnit 1:500

Besøgscenter

Bassin

Lysåben blandingsskov

Eksisterende el- og birkeskov

Beplantning

Sti

Naturlegeplads

Eksisterende højskov

Grauballemandens findested

Skovafgrænsning

Skovafgrænsning
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