
Kort: Styrelsen for dataforsyning og effektivisering

Afmærkede hovedvandreruter. Signposted hiking 
trails. Ausgeschilderter Hauptwanderweg.

Afmærkede sidevandreruter. Signposted walking 
trails. Ausgeschilderter Nebenwanderweg.

Cykelruter. Cycling routes. Fahrradroute.

Parkering. Parking. Parkplatz.

Station. Railway station. Bahnstation.

Kirke.Church. Kirche.

Seværdighed/attraktion. Sight/attraction. 
Sehenswürdigkeit.

Andre seværdigheder. Other sight/attractions. 
Andere Sehenswürdigkeiten.

Turistbåd. Excursion boat. Ausflugsboot.

Isætningssted for småbåde. Launching of small 
boats. Einsetzstelle für kleine Boote.

Blå Flag badestrand. Blue Flag beach.          
Blaue Flagge Strand.

Badested. Bathing place. Badeplatz.

Toilet. Toilet. Toilette.

Hundeskov. Dog Walking Forest. Hundewald.

Rasteplads. Lay-by. Rastplatz.
Skovfitness. Outdoor fitness park.                  
Wald Fitneß.
Legeplads. Playground. Spielplatz.
Vandværk / vandboring. Waterworks / water 
drilling. Wasserwerk / Wasserbohren.

Udsigtspunkt. Viewpoint. Aussichtspunkt. 

Byområde. Town area. Stadtgebiet.

Offentligt område. Public area.             
Öffentlicher Bereich.

Bebyggelse. Houses. Wohngebiet.

Sø. Lake. See.

Vandløb. Stream. Bach.

Statsskov. State Forest. State Forest.

Andre skove. Other forests. Andere Wälder.

Slette. Open landscape. Offene Landschaft.

Eng/vandområde. Meadow/wetland. 
Wiese/Feuchtgebiet. 

Jernbane. Railway. Bahnlinie.

Motorvej. Motorway. Autobahn.

Landevej. Road. Landstraße.

Skovvej/markvej. Gravel road. 
Waldweg/Feldweg.

Sti. Path. Pfad.

Natursti/trampesti. Nature trail. Primitiver Pfad.

Højdekurver, 1 meter. Contourline, 1m. 
Höhenlinien 1m.
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Vandværk

Iltning og
filtrering

Pumpe

Velkommen til Anebjerg Skov
Anebjerg Skov er en ny bynær statsskov, som på sigt får en 
størrelse på ca. 325 hektar. Skoven vil være omgivet af nye bo-
ligområder og Skanderborg Fælled som indeholder Skander-
borg Kommunes rådhus, politistation, multihal, en række bold-
baner og spil- og legeområder. Hele byvækstområdet kaldes 
Anebjerg.

Den nye skov har friluftsmæssig værdi for indbyggerne i hele 
Skanderborg Kommune, men især beboerne i boligområderne 
omkring skoven får nye rekreative muligheder, hvor man f.eks. 
kan vandre, løbe, lufte hund og dyrke friluftslivet.

Skoven skal desuden beskytte grundvandet, som inden for 
skovområdet indvindes af Skanderborg Forsyning og Fruering 
Vandværk. Skoven mindsker udvaskningen af næringssalte til 
Skanderborg Sø og dermed til Gudenåsystemet og bidrager til 
beskyttelsen af vandløb og søer.

Skoven får betydelig landskabelig og naturmæssig værdi, bl.a. 
fordi området indgår i en større grøn korridor med forbindelse 
til Mossø og Gudenåsystemet via Illerup Ådal, til Skanderborg 
Sø, Stilling Sø og Solbjerg Sø.

Skovens størrelse og indhold
Skanderborg Kommune, Skanderborg Forsyningsvirksomhed 
A/S og Naturstyrelsen indgik i 2007 en samarbejdsaftale om 
etablering af Anebjerg Skov. Naturstyrelsen har siden erhver-
vet landbrugsarealer med henblik på rejsning af skov. 

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksom-
hed bidrager økonomisk til opkøb af arealer til skoven. Naturty-
relsen står for det praktiske arbejde med selve skovrejsningen 
og den fremadrettede vedligeholdelse. Brugere af den nye skov 
vil bemærke, at der er hegn om de tilplantede områder. Hegne-
ne vil være der en kort årrække for at skærme træerne for vild-
tet, da det ellers vil gå for hårdt til de nye træer.

Det har været en ambition at etablere en varieret og alsidig 
skov med stor artsdiversitet og samtidig sikre udbredte lysåbne 
arealer mellem plantningerne. 

Inden skovplantning finder sted, etablerer Naturstyrelsen et net 
af grusbelagte veje under størst mulig hensyntagen til terræn-
forhold, beskyttede naturtyper og sammenhænge til tidligere 
skovrejsning i lokalområdet. Skovvejene forbindes også med 
trampestier gennem de lysåbne arealer og stier ind til de omlig-
gende byområder.

Friluftsliv
Skovens veje og stier tilrettelægges, så der f.eks. er koblinger 
til stierne gennem boligområderne. I det daglige vil frilufts-
gæsten have direkte adgang mellem fælles friarealer, idræts-
baner og skoven.

For de gæster, som ikke kommer gående eller cyklende, er der 
i udkanten af skoven anlagt mindre parkeringspladser, hvorfra 
der er afmærkede ruter ind i skoven. Via ruternes farver og 
navne er det let at finde rundt i det nye naturområde og tilbage 
til udgangspunktet. 

Ved parkeringspladserne er der opsat informationstavler med 
oversigtskort og fortælling om området.

Byvækst på Anebjerg
Kommuneplanen fastlægger, i hvilken takt bl.a. kommunens 
boligområder vil blive udbygget. Det overordnede mål er at sik-
re, at Skanderborg Kommune vedbliver at være et attraktivt bo-
sætningsområde.

Områder til f.eks. byvækst og rekreative formål afgrænses i 
kommuneplanen. Derefter udarbejdes der løbende lokalplaner 
for delområder. Lokalplanerne fastlægger detaljerede rammer 
for f.eks. udstykning, bebyggelsens højde, placering inden for 
lokalplanområdet, beplantning og veje og stier.

Den nye bebyggelse i Anebjerg er tænkt som en bæredygtig 
bydel, der indpasses i landskabet på nænsom vis. Planen inde-
holder et varieret og oplevelsesrigt boligområde med god kon-
takt til landskabet og det nye skovrejsningsområde. 

Overfladevand
Overalt i det danske landskab var der tidligere småsøer og mo-
ser forbundet med bække og vandløb gennem lavningerne. Si-
den opdyrkningen af landet tog fart, og maskinerne blev større 
og mere effektive, blev moser og lavninger drænet og vandlø-
bene lagt i rør, så man kunne dyrke større sammenhængende 
markfelter. 

Ved rejsningen af Anebjerg Skov har man besluttet at gå tilba-
ge til de åbne vandløb og gøre det muligt for regnvandet at 
samles i lavningerne i landskabet. Indimellem skovplantninger-
ne ser man derfor mange kilometer åbne vandløb og naturligt 
formede regnvandsbassiner, som skaber liv i boligområderne 
og i skoven.

De åbne grøfter og bassiner samt skovens varierede opbyg-
ninger med åbne sletter og tætte bevoksninger tiltrækker man-
ge forskellige vilde planter, dyr og fugle, så skoven med tiden 
rummer en stor artsdiversitet.

Velkommen til 
Anebjerg

Welcome to Anebjerg 
Willkommen zu Anebjerg

Drikkevandsforsyningen
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har ansvaret for at 
levere rent drikkevand til forbrugerne i Skanderborg. Fre-
densborgværket og Gramværket henter grundvandet fra dét 
område, som nu og fremadrettet sikres af Anebjerg Skov.

Grundvandet dannes, når regn siver ned gennem jorden. 
Når vandet ikke kan kom-
me længere ned, dannes 
der grundvandsmagasiner. 
Via en boring ned til 
grundvandsmagasinet 
pumpes vandet op af jor-
den, behandles på et 
vandværk og sendes der-
efter gennem vandlednin-
gerne ud til forbrugerne.

Boringen er et rør, som ne-
derst for enden har et filter, 
som hindrer sandet rundt 
om boringen i at komme 
ind i røret. Ovenover filtret 
sidder en råvandspumpe, 
der oppumper vandet til 
jordoverfladen. For enden 
af borehullet afslutter man 
med en lille bygning, der 
skal beskytte boringen. 
Fra bygningen ledes van-
det via en rørledning til 
vandværket.

I vandværket tilsættes rå-
vandet ilt for at fjerne f.eks. 
gasserne svovlbrinte og 
metan samt mineralerne 
jern og mangan. Iltningen 
sker enten ved at vandet 
løber ned over en iltning-
strappe eller ved at blæse 
luft op gennem vandet. Il-
tet fjerner gasserne, og mi-
neralerne samles til større 
partikler, der kan filtreres 
fra i f.eks. et sandfilter. 

Fra vandværket udpumpes det færdigbehandlede drikkevand til 
forbrugerne via forsyningsledningerne. Hver bolig har et vand-
stik, der er koblet på vandværkets forsyningsledninger, og i 
hver enkelt bolig sidder en måler, der holder øje med, hvor me-
get vand, der forbruges. Betalingen til vandværket sker efter 
forbrugets størrelse.

Adgang og regler for færdsel
De afmærkede vandreruter berører både privatejede og offent-
lige arealer. Vejlovens og Naturbeskyttelseslovens regler gæl-
der for al færdsel.

Vandring og cykling

• Vandring og cykling ad veje og stier i det åbne land er til-
ladt.

• I privatejede skove må man benytte stier og veje. Adgan-
gen til de private arealer må ske fra kl. 6 til solnedgang. 

• Færdsel er på eget ansvar.

Ophold

• I private skove og på private udyrkede arealer er ophold in-
den for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger ikke tilladt.

• I offentlige skove er ophold inden for 50 m fra beboede 
bygninger ikke tilladt.

Jagt og intensivt landbrugs- og skovarbejde

• Ejeren af private veje og stier i det åbne land, udyrkede 
arealer og private skove kan ved skiltning forbyde adgang 
på dage, hvor der holdes jagt, eller udføres intensivt land-
brugs- og skovarbejde.

Hunde

• Hunde skal føres i snor.

Affald

• Benyt de opstillede affaldsbeholdere eller tag dit affald 
med hjem! Finder du affald, er det en stor hjælp, hvis du 
fjerner det!

Brune pæle står på private arealer, hvor du 
må færdes på veje og stier fra kl. 6 til sol-
nedgang. 

Røde pæle står på statens arealer og sorte 
på kommunale arealer. På offentlige area-
ler må du færdes døgnet rundt – også 
uden for vej eller sti, hvis der ikke er heg-
net eller skiltet anderledes.

Bebyggelsen skal være energirigtig og bidrage til reduktion af 
udledningen af CO2.

Udviklingen i området skal ske over en længere årrække, og 
derfor er der i planen skabt stor fleksibilitet og robusthed, som 
bl.a. sikrer, at de enkelte boligområder kan imødekomme skif-
tende efterspørgsel på boligtyper i form af tæt-lav og åben-lav 
bebyggelse samt etagebyggeri.

Bebyggelsesplanen går på at etablere 10-12 områder med be-
byggelse i landskabet omkring Anebjerg Skov, hvor arealerne 
mellem områderne friholdes til grønne rekreative forbindelser 
af landskabelige og visuelle hensyn. Når Anebjerg er fuldt ud-
bygget, vil området tælle op mod 1300 boliger.

Der holdes til stadighed øje med vandets kvalitet via meget 
detaljerede analyser af vandets indhold. Vandet i under-
grunden i Skanderborg Kommune er noget af det reneste i 
landet. Anebjerg Skov vil bidrage til, at der fortsat kan blive 
oppumpet rent drikkevand til de næste generationer af 
Skanderborggensere.

Ved rejsning af ny skov plantes et varieret udbud af træer. Nogle træer vokser hurtigt og bidrager til at beskytte mere langsomt vok-
sende arter, som med tiden tager over, og bliver dominrende arter i den nye skov.

           Willkommen im Anebjerg Skov 

Der Anebjerg Skov ist ein neuer Wald mit einer Größe von ca. 
325 ha. Der Wald ist umgeben von Wohnvierteln und dem 
Skanderborg Fælled, einer Gemeinschaftseinrichtung für öf-
fentliche Zwecke wie z.B. Rathaus und Sportanlagen.

Der Wald dient dem Grundwasserschutz und der Reduzierung 
der Auswaschung von Nährsalzen in den Skanderborg See 
und das Gudenå-Flusssystem.

Der Wald ist ein vielseitiger Mischwald mit großer Artenvielfalt 
und weitläufigen lichten Arealen.

Ein Netz aus Schotterwegen ist mit den Pfaden und Wegen in 
die umliegenden Wohnviertel verbunden. Besucher können 
sich mit Hilfe von Informationstafeln an den Parkplätzen orien-
tieren. Die Routen durch das neue Freiluft gebiet sind farblich 
gekennzeichnet und beschriftet.

           Welcome to Anebjerg Skov

Anebjerg Skov is a newly established forest of about 325 hec-
tares. The forest is surrounded by residential areas and the 
public space called Skanderborg Fælled which, among others, 
encompasses the Town Hall and several recreational playing 
fields.

The purpose of the forest is to protect the ground water and re-
duce the leaching of plant nutrients into Skanderborg Lake and 
thus into the Gudenaa river system.

The forest is varied and expansive with a rich biodiversity, and 
wide stretches of open woodland have been established bet-
ween the plantings. 

A web of gravelled roads is connected to desire paths and 
paths leading to the surrounding residential areas. By means of 
infoboards at parking areas as well as colours and names of 
the various signposted routes, the public can find their way 
around the new nature area.
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