
Rugballegård Skov udvides med 67 ha





Rugballegård Skov – udvides med 67 ha



Bygholm Bakker. Illustration: Horsens Kommune
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Spejlet – Bygholm Sø

Skrænten – Åbjerg Skov

Fladen – Rugballegård Skov

Byen – Bygholm Bakker
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Rugballegård Skov – udvides med 67 ha







Fase 7. Planlægning for konkrete arealer
… udvalg af retningslinjer:

- De landskabelige kvaliteter skal understøttes og forbedres

- Der skal genskabes naturlig hydrologi og rørlagte vandløb skal åbnes

- 10-40 % af skoven skal udvikles til lysåbne naturarealer
- 60-90% af arealet bliver dækket af træer

- Der skal etableres blandingskulturer med 3-5 blivende træarter 
sammensat med afsæt i en naturnær skovudviklingstype

- Der skal være brede skovbryn med hjemmehørende arter mod alle 
ydre kanter og der kan være indre skovbryn

- Klimatilpasningsprojekter kan indarbejdes 

- Arealerne skal understøtte et aktivt friluftsliv







Samarbejde om erstatningsvandhuller for udvidelse af Schüttersvej ud i Bygholm Sø



Åbjerg Skov (75 ha)

”… er klart den mest artsrige af de undersøgte skove i Horsens 

kommune med i alt 248 registrerede arter, heraf 29 

gammelskovsarter, hvilket er det højeste antal i kommunen. 

Antallet af gammelskovsarter er altså højt, men andelen på 

12% af de registrerede arter er meget gennemsnitlig for de 

undersøgte skove. En vigtig forklaring for det meget høje antal 

arter er det store areal og det faktum, at hele området er 

meget veludstyret med stier, veje og kulturminder, som giver 

en højere andel arter tilpasset forstyrrelse og lysåbne forhold.”

8 udaf 13 flagemusarter i Danmark er observeret i Åbjerg Skov
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1. Skovrejsningsarealet 2. Frihold jord og luftledninger 3. Indarbejd erstatningsvandhuller

4. Frihold beskyttet natur og kulturhis. 5. Integrere arealbindinger i det nye Skovlandskab



LØN

SKF

LÆR
BIR

Hegnet areal med afgræsning. 
Holme med EG, TJR, LIN

Lysåbne strøg mellem buskovaler og 
tjørnesletten plejes med årligt slet indtil 
agertidsler, bynke mm. er ‘væk’. Herefter 
tages der kun slet med 3-5 års interval

Tjørnesletten. Hvidtjørn, Koral 
hvidtjørn og engriftlet hvidtjørn og 
måske også Skarlagen tjørn plantes 
3-5 sammen spredt over arealet, 
primært tæt på skovvej/sti og 
således at den centrale del bliver et 
åbent rum

Skovveje og grusstier suppleres med 
klippede spor  der slynger sig gennem 
arealerne og samtidig giver ‘short cuts’ og 
muligheder for små rundture

6 rk bryn

Den vintergrønne hale. Skovudviklingstype 61, 
DGR, BØG, LÆR, RGR. Kan lærk bruges som 
indblanding i DGR fremfor RGR? Stor indbanding
af løv i zone tættest på Åbjerg Skov

Det brede sydvendte bryn 12 rk bryn 
mod Hattingvej og Ny Hattingvej

Såning af Dansk Vildeng på respektareal for 
jordledninger langs Hatting- og Ny Hattingvej.

Ved sving på skovveje plantes større grupper 
af  én indblandingsart, der skaber en markant 
visuel variation. Grupperne varierer i størrelse 
fra ca. 30x30 m op til 50x50 m.

Den frodige krop. Skovudviklingstyper ‘21’: 
EG, LØN, AVN, KIR, HAS, LIN mm.

De store rum under kronetaget. 
Skovudviklingstype 13. BØG, DGR, LÆR, RGR. 
(ikke ær) 
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Ovaler
1. Hassel 2. blandede buskroser 3. Benved 4. Kvalkved 5. Tjørn 6. Pommersk pil 7. Rød kornel 8. Hyld 9. Røn
10. Lancet pil 11. hæg 12. slåen 13. Rosa multiflora 14. Hassel 15. Vild pære 16. Skovabild 17. Hvid Syren 18. Lilla Syren

Ovalerne plantes som to rækker i forbandt med 1 m afstand i rækken og 1 m mellem rækkerne. For Hassel udvides rækkeafstand dog til 3 m, så der med tiden dannes en ”nøddegang”. Ovalerne holdes helt rene med manuel renhold fra planting frem til 
sen august, hvor der sås en dækafgrøde, hvis blomstring vil synliggøre ovalernes form i landskabet allerede den følgende vækstsæson. Dækafgrøden kunne være den skovrejsnings dækafgrøde som både Nykilde og DLF har som standardblanding.

Portaler af gråpopler som parafrase på Allé 
langs vej ved Åbjerg Skov

Krans af Guld hængepil som bryn i lysningen 
og som markering af stiudmundinger

Alle indre bryn er 6 rk.

Naturlig tilgroningsarealer med 
tydelige rumlige rammer ml. eks. 
Skov og ‘kløften’, i Hassel oval og 
mellem eks. Skov og læhgen.

Bro integrerer kløften og 
giver oplevelsesværdi

SUT 61

SUT ‘21’

SUT ‘21’

SUT ‘21’

SUT 13

Det brede bryn 12 rk bryn- vestvendt

Skovudviklingstyper.
Skovudviklingstype 61 foreslås i hele ‘halen’ fordi nåletræsdominansen giver tilfører variation og god visuel afskærmning af tilstødende erhvervsområder – året rundt. Grænsefladen til Skovudviklingstype 21 med Eg er meget kort, hvilket mindsker 
fremtidige problemer med at klimaksarterne ‘invaderer’ ind under egene. 
Skovudviklings 13 er valgt fordi de tilstødende bevoksninger i den eksisterende del af Rugballegård Skov er BØG, ÆGR, LIN, ligesom bøg dominerer i den del af Åbjerg Skov. Lysåbne bånd langs det fredede markhegn adskiller denne bøge SUT fra kroppen 
med eg.

20 m bræmme med dansk vildeng og 20 meter bredt bryn = 40 m blomstring der begynder 
med slåen i slutningen af marts og når buske og småtræers blomstring aftager, overtager 
engblandingen hen over sommeren. En bølge af blomstring der strækker sig over halvdelen 
af året til glæde ofr bilisterne og til gavn for insekter og småfugle  både som føde og levested.





Eg med ask og avnbøg
Træartsfordeling

Stilkeg: 50-70%

Ask, avnbøg, spidsløn, lind, fuglekirsebær: 20-40%

Ledsagearter (Hassel, tjørn, røn, navr mm): 10-20%



Eksempel på planlægning, hvor der er taget landskabeligt hensyn. Til højres ses skovbrynet på den gamle 
Findinge parcelskov. Græsarealet og den 12 år gamle skov til venstre er den del af Espe Skov. Den nye skov 
holder afstand til den gamle skov, så det gamle skovbryn bevares og der opstår en udsigtskile inde i skoven. 
Foto: Anni Borup



https://varmkaffe.dk/have/hoejt-graes/

https://varmkaffe.dk/have/hoejt-graes/




• under kronetaget

• mellem spredte træer

• langs skovbrynet

• ind i en lysning

• ud på åbne områder

• 0p til udsigten

• ned til vandet

• Synergi med biodiversity

På tværs af Europa kendetegnes værdsatte bynære skove
af en rig rumlig variation, hvor man kan gå:

Om “skovlandskaber”

• 21,5 % Lysåbne arealer

• 72 % tilplantede arealer

• 0,4 % med naturlig tilgroning

• 0,2 % vandhuller og vandløb

• 2,5 % skovveje og stier

• 0p til udsigten

• ned til vandet

• Synergi med biodiversity

Rugballegård Skov – nye arealer





Aktivitets zone

Børneskov

Rugballegård hjem for 
organiseret friluftsliv ?

Hundetræning
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måske også Skarlagen tjørn plantes 
3-5 sammen spredt over arealet, 
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6 rk bryn
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DGR, BØG, LÆR, RGR. Kan lærk bruges som 
indblanding i DGR fremfor RGR? Stor indbanding
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mod Hattingvej og Ny Hattingvej
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