
Skov 212 – Frisenvold Laksegård og Frisenvold Eng mm. 
 
 
1. Frisenvold Laksegård 
Afd. 533a (ASK 1885 – ha)  
 
Arealerne ved Laksegården ligger hen som urørt skov jf. naturskovsstrategien. De er 
ikke besigtiget i.f.b. med driftsplanlægningen, men ellene på øen vides at være 
plantede, hvorimod askeskoven på åens nordlige bred ssv. er naturlig. Begge 
bevoksninger er længe urørt.  
 
Naturværdi: 2  Plejebehov: 4 
Målsætning: Urørt skov 
____________________________________________________________________ 
 
 
2. Frisenvold Eng 
Afd. 540a (ENG – ha) 
 
Frisenvold Eng er enestående ved at have næsten ubrudt kontinuitet som høeng i 
århundreder, og ikke usandsynligt helt tilbage til jernalder eller vikingetid. Engen 
blev dog kreaturgræsset hårdt i en periode sidst i 1970’erne og blev desuden tilført 
kunstgødning til alvorlig skade for floraen. En fredning hjalp ikke, da den fortsat 
tillod græsning og kunstgødning, men på foranledning af Eiler Worsøe blev engen 
opkøbt af Danmarks Naturfredningsforening og overdraget til Århus Amt med den 
betingelse, at den skulle drives med høslæt som før. Efter amternes nedlæggelse har 
Skov- og Naturstyrelsen overtaget engen og plejeforpligtelsen fra 2007. 
Engen ligger på skrånende terræn mellem dyrkede marker og Midtbækdalen. Store 
dele har meget blød, vældpræget bund, hvor der siver kalkholdigt grundvand frem. 
Engen har, og har især haft, en rig flora med en række i dag sjældne engplanter. Efter 
den nævnte tilførsel af kunstgødning uddøde flere arter, og trods genindført høslæt 
står det dårligt til med flere af de overlevende; således sås i 2007 kun et enkelt 
blomstrende individ af engblomme. Samtidig har næringskrævende, konkurrence-
stærke arter som kærstar, tagrør, stor nælde og vild kørvel en dominerende stilling.  
En hovedårsag til, at genindførelse af høslæt ikke har virket tilfredsstillende er, at 
slættene tages så sent på året (august/september), at vegetationens forhold ikke 
ændres afgørende med hensyn til at få nedbragt mængden af næringsstoffer og at få 
trængt de dominerende arter tilbage. Flere år er det desuden ikke lykkedes at få 
fjernet høet. Forholdene kan også tænkes at være blevet forværret af øget udvaskning 
fra de ovenfor liggende marker, som drives af et stort svinebrug. 
 



Karsporeplanter 
Padderok, Dynd- 
 
Enkimbladede 
Bunke, Mose- 
Fløjlsgræs 
Frytle, Mangeblomstret 
Gøgeurt, Maj- 
Havre, Eng- 
Hjertegræs 
Hundegræs, Alm. 
Rapgræs, Eng- 
Rævehale, Eng- 
Siv, Glanskapslet 
Siv, Knop- 
Siv, Lyse- 
Star, Alm. 
Star, Blågrøn 
Star, Hirse- 
Star, Kær- 
Star, Toradet 
Star, Tue- 
Sødgræs, Manna- 
Tagrør 
 

Tokimbladede 
Angelik 
Bukkeblad 
Engblomme 
Engkarse 
Fladbælg, Gul 
Fladstjerne sp. 
Forglemmigej, Eng- 
Hanekro sp. 
Hjortetrøst 
Høgeskæg, Kær- 
Hønsetarm, Alm. 
Kabbeleje, Eng- 
Kællingetand, Sump- 
Kørvel, Vild 
Læbeløs, Krybende 
Mjødurt, Alm. 
Mynte, Vand- 
Mælkebøtte sp. 
Nellikerod, Eng- 
Nælde, Stor 
Pileurt, Vand-  
Ranunkel, Bidende 
Ranunkel, Lav 
 

Seline  
Skjaller, Liden 
Skræppe, Butbladet 
Snerre, Burre- 
Snerre, Kær- 
Stenbræk, Kornet 
Syre, Alm. 
Tidsel, Kær- 
Tidsel, Kål- 
Tormentil 
Trævlekrone 
Vandkarse 
Vikke sp. 
Viol, Tørve-  
Ærenpris, Tykbladet 
Ærenpris, Tveskægget 
 
Træer og buske 
Pil, Femhannet 
Pil, Grå- 
 
 

Tidligere fundet 
Gøgeurt, Kødfarvet 
Havre, Dunet 
Hullæbe, Sump- 
Kæruld, Bredbladet 
Star, Krognæb- 
Star, Stjerne- 
Star, Top- 
Star, Trindstænglet 
Sødgræs, Tandet 
Trehage, Kær- 
 
Baldrian, Tvebo 
Djævelsbid 
Dueurt, Kær- 
Kodriver, Fladkravet 
Kodriver, Hulkravet 
Leverurt 
Perikon, Vinget 
Snerre, Sump- 
Snerre, Trenervet 
Troldurt, Eng- 

Floraliste for den fredede høeng ved Frisenvold, SNS 31.05.2007 suppleret med oplysninger fra Århus Amt 
19.06.2002. Tidligere fund fra Eiler Worsøe 1982.  
 
Naturværdi: 1  Plejebehov: 1 
Målsætning: Restaurering af høeng ved årlige slæt senest i juli, som i en indledende 
årrække suppleres med efterslæt i september. Det undersøges, om der kan indgås 
aftale om reduceret gødskning fra markerne ovenfor engen. Pilekrattet i sydenden, 
som er voksested for den sjældne tørveviol, bevares. 
____________________________________________________________________ 
 
 
3. Øvrige enge og græsmarker ved Frisenvold 
Afd. 530-32, 534-39, 541-45 
 
De øvrige enge og græsmarker i området er endnu ikke undersøgt, men rummer ud 
fra en oversigtlig vurdering af flyfotos såvel gødskede kulturgræsmarker som mere 
naturlig eng og mose. Engene er opkøbt i forbindelse med vådområdeprojekter ved 
Gudenå og Midtbæk og er overgået fra Århus Amt til Skov- og Naturstyrelsen per 1. 
januar 2007. 
 
Naturværdi: 2-4  Plejebehov: ? 
Målsætning: Indgår i vådområdeprojekt 
____________________________________________________________________ 
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