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Silkeborg Sønderskov
I Silkeborg Sønderskov er udpeget 187 ha til 

ny urørt skov. Sønderskov indgår i et af 

landets største sammenhængende 

skovområder, der samtidig er et unikt 

landskab med store terrænforskelle, samt 

mange små og store søer.  

 
De udpegede arealer i Sønderskov ligger i et særligt tydeligt 

randmorænelandskab med en meget varieret jordbund, der 

afveksler mellem moræneler og smeltevandssand. Visse 

steder er der tørvepræget jordbund. Terrænet er meget 

kuperet med mange større og mindre vandhuller, moser og 

bække i kløfterne. 

 

Skoven er generelt domineret af bøg, der flere steder er 

indblandet med rødgran og douglasgran.  

 

Særlige levesteder - biodiversitet 

Hele udpegningen med urørt skov i Sønderskov er Natura 

2000-område nr. 57 Silkeborgskovene. Der er kortlagt 

skovhabitatnaturtyperne: bøg på mor med kristtorn, bøg på 

muld, samt elle- og askeskov.  

 

I Sønderskoven er der kortlagt naturmæssigt særlig 

værdifuld skov (§25 skov). Det drejer sig om, 

bøgedomineret skov og løvskov med stor strukturel 

variation samt sump- og vådbundsskov.          

 

Der findes flere lysåbne arealer i form af moser og søer i 

området, herunder den 21 ha store Slåensø, der er en af 

Danmarks reneste, meget artsrige, naturligt næringsrige 

søer.   
 

Arealudpegning 

Areal med ny urørt løvskov 168 

 

På kortet nedenfor er udpegning af ny urørt løvskov 

indtegnet med blå streg, De grønne skraveringer viser 

arealer, der allerede er omfattet af en eksisterende 

beskyttelse, og som ikke er talt med i opgørelsen af nye 

udpegninger. 

 

Sjældne arter 

Den store variation i jordbund, hydrologi og 

skovsammensætning i Sønderskov giver plads til en stor 

variation i både dyre- og planteliv. 

Skoven indeholder flere af de særligt truede arter, 

herunder lungelav der forekommer spredt i Sønderskovs-

udpegningen. Ligesom der i skoven findes flere sjældne 

svampearter knyttet til ældre løvskov. 
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Arterne bæklampret, stor vandsalamander, damflagermus 

og odder er på Natura 2000-udpegningsgrundlagene. 

 

Ved Slåensø er isfugl og bjergvipstjert regelmæssige 

ynglefugle. Af øvrige fugle i området kan nævnes 

sortspætte, grønspætte, stor hornugle, ravn, musvåge, 

hvepsevåge og spætmejse. Foruden natugle, vendehals, 

misteldrossel og lille korsnæb. 

 

Udvalgte sjældne arter: 

Dansk navn Levested 

Skællet 

fåreporesvamp 

Gl. løvskov med 

morbund 

Smuk koralsvamp Gl løvskov på 

kalk/lerbund 

 

 

 

 

 

 

Andre forhold 

Ved Kongestolen finder man en gruppe douglasgraner 

som er nogle af landets højeste træer. De er mere end 50 

meter høje.  

 

Generelt er Silkeborgskovene meget benyttede til friluftsliv. 

Skovene rummer naturskønne udflugtsmål, mange 

vandreruter, flere mountainbikespor og ridestier. Inden for 

det udpegede område er det særligt området omkring 

Slåensø, der har stor betydning for friluftslivet. Friluftslivet 

er både lokale, gæster og større arrangementer.  

 

I de udpegede områder vil der fortsat være adgang i 

henhold til de almindelige adgangsregler for færdsel i 

offentlige skove. Det må dog også forventes, at skovene 

med tiden kan blive mere ufarbare med flere væltede træer 

og mere stående vand. Der vil i de udpegede skove være 

nye muligheder for friluftslivet i forhold til eksempelvis 

naturformidling, turisme og unikke naturoplevelser. 
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