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I 2013 indgik Horsens Kommune og Horsens Vand A/S et samarbejde med
Naturstyrelsen om at etablere en grundvandsbeskyttende skovrejsning ved
Rugballegård. Naturstyrelsen erhverver arealerne til skovrejsning med
medfinansiering fra Horsens Kommune og Horsens Vand A/S.

Kildepladserne ved Rugballegård er de vigtigste drikkevandsreserve for
Horsens Vand A/S . Knapt halvdelen af de knapt 60.000 indbyggere i Horsens
by får således deres vand fra kildepladserne ved Rugballegård, og der er
kapacitet til at forsyne en endnu større del af byens borgere. Skovrejsningen
kombinerer beskyttelse af drikkevand med udvikling af et stort og bynært
skov- og naturområde, og dermed nye muligheder for naturen og friluftlivet.

Rugballegård Skov er navngivet efter Rugballegård, der tidligere har været
statens forsøgsstation for dyrehold og planteavl. Rugballegård blev erhvervet i
2013. I løbet af 2014 og 2015 blev 95,4 ha landbrugsjord omdannet til et
skovlandskab, hvoraf mindre dele først blev tilplantet i 2019, som afslutning af
skoven omkring den ny anlagte Ny Hattingvej. Nu har Naturstyrelsen
erhvervet de resterende 66 ha i projektarealets østlige del, så Rugballegård
Skov opnår en størrelse på 161,3 ha.

I løbet af 2020 har Naturstyrelsen udviklet planerne for udvidelse af
Rugballegård Skov. Med sin bynære placering og samlede størrelse
understøtter skovrejsningen Bygholm områdets værdi som kerneområde i de
overordnede økologisk forbindelser og som et af Horsens vigtigste områder
for hverdagsrekreation og organiseret friluftsliv.

SAMARBEJDE OM SKOVREJSNING VED RUGBALLEGÅRD

SKOVEN BESKYTTER DRIKKEVANDET

Skovrejsningsarealet ved Rugballegård er både nu og i fremtiden en vigtig
del af beskyttelsen af drikkevandet, der indvindes fra kildepladserne ved
Rugballegård Vandværk.

Rent grundvand er desværre ikke en selvfølge. Nitrat og rester af pesticider i
grundvandet kan være en konsekvens af nedsivning fra dyrkede marker i
indvindingsområdet. I skoven bliver der ikke gødet eller sprøjtet med
pesticider. Dermed fungerer skoven som et beskyttende lag over
grundvandet, og dermed en varig beskyttelse af fremtidens drikkevand.

Små metalhuse ved en af 
Rugballegård Vandværkets 
råvandsstationer. 
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Rugballegård Skov 2014/15

Rugballegård Skov 2021/22

Bygholm Ådal

Rugballegård Skov
Nye arealer (matr.) Hektar

1bg Bygholm Hgd, Hatting 27,64

8 Bygholm Hgd, Hatting 31,11

28 Bygholm Hgd, Horsens Jorder 7,16

SUM 65,90

Nuværende Rugballegård Skov (matr.) Hektar

1bb Bygholm Hgd, Hatting 9,14

92a Hatting By, Hatting 32,98

5v Hatting By, Hatting 1,76

5r Hatting By, Hatting 3,16

32l Hatting By, Hatting 2,50

93 Hatting By, Hatting 10,98

92b Hatting By, Hatting 0,40

5y Hatting By, Hatting 1,52

32p Hatting By, Hatting 2,76

50f Hatting By, Hatting 9,92

5t Hatting By, Hatting 3,96

31am Hatting By, Hatting 12,90

81e Hatting By, Hatting 0,63

1np Bygholm Hgd, Hatting 1,92

1nn Bygholm Hgd, Hatting 0,89

SUM 95,42

Rugballegård Skov 161,33
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Med beliggenhed direkte op ad Åbjerg Skov og Bygholm Lystskov på
skrænterne ned mod Bygholm Sø og i umiddelbar nærhed til Bygholm Park
kommer Rugballegård Skov til at udgøre en vigtig del af et større, sammen-
hængende og meget varieret naturområde, som vi samlet kalder ’Bygholm
Ådal området’. Med udvidelsen fordobler Rugballegård Skov det samlede
naturareal i Bygholm området, så det bliver mere end 300 ha stort.
Rugballegård Skov skaber desuden en helt ny gren i det overordnede netværk
af naturområder mellem Hatting og Horsens, og dermed nye sammenhænge
for naturen og friluftslivet i det bynære landskab mellem Hatting og Horsens.

Udvidelsen af Rugballegård Skov vil supplere søens spejl i dalbunden og de
gamle skræntskove på dalsiden med et varieret skovlandskab på den højt-
liggende moræneflade, således at natur udfylder hele området ud til
Hattingvej og sender en ny forgrening hele vejen ned til Hatting.

LANDSKABELIGE SAMMENHÆNGE  – ET POTENTIALE

Skovrejsningsområdet ved Rugballegård ligger på de store, jævne markflader,
der tidligere har været drevet som statens forsøgsstation for planteavl. Som
en del af det bynære landskab vest for Horsens er området i høj grad præget
af mødet mellem landbrugslandskabet med spredte ejendomme og
vegetation på den ene side og store infrastrukturanlæg, tekniske anlæg og
byudvikling på den anden. Landskabskarakteren tegnes også af Bygholm
Lystskov og Åbjerg Skovs bryn, der danner overgangen til Bygholm Ådal.

Rumlig og visuelt er projektområdet tydeligt afgrænset af de gamle skove mod
nord, erhvervsbygninger og tilhørende beplantning mod øst og syd samt de
nuværende dele af Rugballegård Skov mod vest. Når man kører ad Hattingvej
og Ny Hattingvej er det Bygholm Lystskov og Åbjerg Skovs stejle, sydvendte
skovbryn der fanger blikket. Når man færdes ad grusvejen langs disse gamle
skoves skovbryn, løber blikket ligeledes hen over markfladerne, hvor de
krydsende lufthøjspændings-ledninger og trafikkens bevægelser på Hattingvej
er dominerende blikfang.
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Rugballegård Skov føjer sig ind til den økologiske korridor (olivengrøn
signatur) langs Bygholm Ådal med forbindelse fra fjord, gennem by til det
åbne land. Skovrejsningen giver Bygholm området volumen, så dets samlede
størrelse og naturmæssig variation bliver et kerneområde i det overordnede
netværk af naturområder.

I 2014 og -15 blev den vestlige del af Rugballegård Skov plantet (gule og
grønne farver). I 2021 og -22 udvides Rugballegård Skov (rød farve).
Økologiske forbindelser er gengivet jf. den gældende kommuneplan.

Bygholm Ådal er desuden udpeget som bevaringsværdigt landskab (støvet
grøn markering). Det bevaringsværdige landskabs- og kulturmiljø i Bygholm
Ådal følger Bygholm Lystskov og Åbjerg Skovs skovbryn. Nuværende såvel
som nye dele af Rugballegård Skov ´føjer sig direkte ind til de gamle skovbryn

Rugballegård Skov supplerer søens spejl og de gamle skræntskove med et
varieret skovlandskab på morænefladen, der skaber nye landskabelige
sammenhænge hele vejen ned til Hatting. Bevaringsværdigt landskab er
gengivet jf. den gældende kommuneplan med støvet grøn signatur.
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Krydsende højspændingsluftledninger og 
markhegn er dominerende blikfang og 

rumdelere på de åbne markflader.
Foto: Anders Busse Nielsen
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I løbet af 2020 har Naturstyrelsen udviklet planerne for udvidelsen af
Rugballegård Skov. Projektforslaget afspejler afvejning af en lang række
forpligtigelser, hensyn og potentialer.

Skovrejsningen skal leve op til skovlovens regler for pålægning af fred-
skovspligt, samt Naturstyrelsens retningslinjer for forvaltning af statens skove,
herunder retningslinjer for skovrejsning*. Projektforslaget er desuden
udarbejdet indenfor kommuneplanens rammer og ud fra kommunens
tilkendegivelser om, at der kan opnås de nødvendige tilladelser til anlæg i
henhold til planloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven m.fl.

For arealerne gælder en række servitutter og lovgivningsmæssige
forpligtigelser, som skal overholdes. Det drejer sig særligt om sikkerhedszone
omkring de gennemgående højspændingsluftledninger og forskellige
nedgravede ledningsanlæg.

Naturstyrelsen har i samarbejde med konsulenter, Horsens Kommune og
Museum Horsens kortlagt de stedbaserede forudsætninger i forhold til
landskabet, forekomst af beskyttede arter, naturtyper, overfladevand,
kulturmiljø og friluftsliv. Kortlægningerne har tilvejebragt et indgående
kendskab til området og de bindinger, potentialer og nye tiltag, der ønskes
integreret i det kommende skovlandskab.

*Retningslinjerne beskriver, hvordan Naturstyrelsen gennemfører skovrejsning kan downloades på 
dette Link: https://naturstyrelsen.dk/media/277194/retningslinjer-for-statslig-
skovrejsning_vnov2019.pdf

DIALOGBASERET PLANPROCES

Som en del af planlægningsprocessen har skitseforslag været drøftet på
møder og workshops med tilknyttede konsulenter, Horsens Kommune og
Museum Horsens. Desuden har der været løbende dialog med KONSTANT i
forhold til at integrere højspændingsluftledningerne i det nye skovlandskab
med respekt for gældende sikkerhedsafstande og adgangskrav.

Den 6. oktober 2020 præsenterede Naturstyrelsen og Horsens Kommune et
gennemarbejdet skitseforslag og en 3D model af det nye skovlandskab på et
offentligt møde, hvor naboer, foreninger, kommende brugere og øvrige
interessenter bidrog med deres lokale viden og ideer og forslag, som
efterfølgende er blevet inddraget i den afsluttende planlægningen.

Det endelige projektforslag bygger på det samlede videngrundlag og den
samlede faglighed, der har bidraget til den dialogbaserede planproces. I
projektforslaget er mange hensyn, bindinger og potentialer blevet afvejet
mod hinanden og op imod projektets økonomi med det formål, at det nye
skovlandskab vil bidrage positivt til landskabets karakter og understøtter
udviklingen af varieret natur og friluftsliv.
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Med udvidelsen af Rugballegård Skov ændres de åbne landbrugsflader til et
varieret bynært skov- og naturområde. De landskabelige og naturmæssige
sammenhænge med Bygholm Ådal har sammen med potentialerne for at
fritlægge overfladevand og arealbindinger ift. tekniske anlæg og fortidsminder
givet klare rammer for udformningen af det nye skovlandskab.

Det nye skovlandskab er udformet så det både landskabeligt indpasser sig og
naturmæssigt supplerer den store skala som opleves under det ubrudte
kronedække i Bygholm Lystskov og Åbjerg Skov, ved Bygholm Sø’ åbne
vandspejl og på de store lysåbne naturområder nord for Bygholm Sø og
omkring Grønhøj Jættestue. I Rugballegård Skov veksler skov med
skovlysninger, sumpskov, lysåbne strøg og vandløb med indskudte vandhuller.
En vekselvirkning, der skaber variation i en mindre skala og kilometervis af
overgangszoner med stor værdi for plante- og dyrelivet og samtidig
understøtter forskellige typer af friluftsliv og orienteringen i landskabet.

ET VARIERET SKOVLANDSKAB

1

Arealbindinger  og potentialer har været afsæt for form-
givning af et varieret skovlandskab. Diagrammerne viser 
den trinvise skitseringsproces. 

1) Fyld ud med Skov 

2) Frihold luft- og jordlagte ledninger 

3) Frihold fortidsminder og kulturarv

4) Fritlæg overfladevand 

5) Fra frihold og fritlægning til formgivning.

2

3

4

5
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Skovudviklingstype  21 – frodige ege-blandingsskov 29,42 ha

Skovudviklingstype  61 – Bøgeskov med indblanding af nåletræer 8,71 ha

Skovudviklingstype  31 – Aske-elle sumpskov 1,30 ha

31
61

21

21

21

21

21

21

21

31

Spise kastanje

Skovfyr
Løn

Tarmvridrøn

Lærk

Skovfyr

Avnbøg

Kæmpegran

Douglasgran

GråpoppelBirk

Kirsebær
Valnød

Artsrige skovbryn 4,11 ha

Naturlig tilgroningsareal 2,47 ha

Karakterbevoksninger (renbestande af karaktergivende træarter) 1,75 ha       

Vandhul 0,58 ha

Nye grusbelagt skovveje (3,5 m brede) 1.956 lbm

Klippede spor (1,5 m brede) ca. 3.500 lbm

Blomstereng

P

P

Lysåben areal der på sigt kan afgræsses af dyr 1,81 ha

Græsning

DET NYE SKOVLANDSKAB - 66,51 ha

Skovholme og trægrupper i lysåbne strøg 0,21 ha       

Vandløb – tidvist vandførende 930 lbm

Buskomkransede ovaler 1.242 lbm

Lysåben strøg og skovlysninger 14,10 ha 

Eksisterende grusveje 2.345 lbm

Nye grusbelagt skovstier (2 m brede) 2.154 lbm

150 300 m
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Naturnære skovudviklingstyper
Naturstyrelsens skovrejsning udføres ud fra principperne for naturnær
skovdrift. Naturstyrelsens skove, herunder skovrejsningsområder, er
certificeret som bæredygtig skovdrift efter de to internationale FSC og PEFC
certificeringssystemer. Formålet med naturnær skovdrift er at udvikle artsrige
og lokalitetstilpassede skove, der ”efterligner” de artssammensætninger,
bevoksningsstrukturer og dynamikker, der naturligt ville forventes udviklet på
den enkelte lokalitet. Den naturnære tilgang til artsvalg og blandinger
bidrager til, at de enkelte bevoksninger bliver robuste over for et varmere,
vådere og vildere klima. En robusthed, der giver fremtidige generationer
fleksibilitet i forhold til at lægge vægt på natur eller drift eller andre formål i
forvaltning af Rugballegård Skov, såvel som andre nye skove Naturstyrelsen
etablerer over hele landet i samarbejde med kommuner, forsyningsselskaber
m.fl.

For at kunne beskrive og fastholde målsætningerne med udviklingen af
naturnære skove arbejder Naturstyrelsen med en række såkaldte
skovudviklingstyper, der beskriver de langsigtede mål for udviklingen af det
enkelte område i skoven.

Ved udarbejdelse af bevoksningsplanen for Rugballegård Skovs udvidelse har
forskelle i jordbundsforhold dannet en ramme for valg af skovudviklingstyper.
Lokale variationer i jordbundsforhold og stisystemernes forløb gennem
området har sidenhen være afsæt for at indarbejde stedspecifik variation i
artssammensætninger, så der skabes yderligere naturmæssig og
oplevelsesmæssig variation i skovbilledet.

I skovrejsningsområdet ved True Skov i Aarhus Kommune snor stier sig gennem 20-årige
ege-blandingsskov. Fuglene bygger reder i den frodige underskov, hvor hassel, tjørn,
navr og andre små træer og buske trives med de mange lyspletter, der når gennem
egens kronetag. Foto: Anders Busse Nielsen
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Artsrige skovbryn
Få elementer i landskabet har så stor biologisk og oplevelsesmæssig værdi, i
forhold til sit areal, som skovbryn. Skovbrynene er vigtige ledelinjer for mange
dyr og det er her mange fugle og insekter opholder sig og yngler. Som skovens
ydre grænse og som sammenbindende element mellem bevoksede og åbne
arealer er brynene skovens ”ansigt”. Det er også i skovbrynene at
årstidsvariationerne er mest markante.

Brynene plantes med hjemmehørende arter og opbygges med stor arts-
variation. Generelt plantes bryn med en gradient, som har lave buske yderst
efterfulgt af større buske og småtræer, som tættest på selve bevoksningerne
har en mindre indblanding af bestandstræarterne. Afhængig af sol-
eksponering og ønsket til landskabelig fremtoning opbygges de enkelte bryn
med forskellige arter, der er tilpasset de lokale forskelle, f.eks. mellem et
soleksponeret sydvendt bryn og et bryn mod nord, der med tiden vil ligge i
skygge af den bagvedliggende bevoksning.

Ved alle ydre bryn, dvs. bryn, der afgrænser skoven ud mod det omgivende
landskab afsluttes alle bevoksninger med skovbryn, jf. skovloven. Ud over de
mange biologiske og visuelle kvaliteter beskytter skovbrynene ”skovklimaet”
og nedsætter risikoen for stormfald ved at filtrere vinden og lede den op over
skoven. Indadtil i det nye skovlandskab varieres de mange indre bryn mellem
stammebryn, hvor bestandstræer danner stejle bryn og 10 meter brede
blomsterende bryn med forskellige buske og småtræer. Vekselvirkningen giver
variationer i biotoper og oplevelser. Når buskene og de små træer, der indgår
i brynplantinger, begynder at forynge sig, vil de desuden fungere som
spredningspoler, hvorfra vinden, fugle, egern, mus og andre vil hjælpe med at
sprede frø langs øvrige bryn, så der skabes en naturlig variation i skov-
brynenes artssammensætning, tæthed, bredde og fremtoning.

Farvespil i skovbryn. Foto: Anders Busse Nielsen
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Naturlig tilgroningsareal
I forbindelse med udvidelsen Rugballegård Skov udlægges et areal på 2,5 ha
til at springe i skov ved naturlig tilgroning. Det naturlige tilgroningsareal ligger
omkring et eksisterende markhegn, således at hegnet kan blive ’modertræer’
for arealer udlagt til naturlig tilgroning. Det store element af tilfældighed i den
naturlige tilgroningsproces er vigtig i forhold til biodiversiteten og vil desuden
bidrage med sin helt egen form for variation i skovbilledet. I de første årtier
skaber den naturlige tilgroning ofte et mosaikpræget mønster med spredte
buske, træer og trægrupper på flader med græs og urteopvækst.

40 forskellige slags træer og buske
I alt planlægges det at plante 40 forskellige arter af træer og buske i
forbindelse med udvidelsen af Rugballegård Skov. Der anvendes overvejende
hjemmehørende arter, men nye arter har også fundet vej til skoven. Det er
arter, der trives i det varmere klima med mildere vintre og deraf følgende
længere vækstsæsoner, som allerede har indfundet sig som en konsekvens af
klimaforandringerne. Tarmvridrøn vil bidrage med fantastiske efterårsfarver,
mens ægte kastanje og valnød giver mulighed for at sanke nødder i efterårs-
månederne og hestekastanje vil danne blomstrende portaler omkring
grusvejen langs Bygholm Lystskov og Åbjerg Skov. Derudover vil syren bidrage
til blomsterfloret i de ovale buskrum og pilesorter vil give nektar til insekter
tidligt på foråret og grene til flitsbuer og pileflet. Med undtagelse af
tarmvridrøn plantes de nye arter kun i begrænset omfang som indblanding
langs stierne og andre steder med god tilgængelighed.

Med tiden er der potentiale for at arter spredt med vinden og af dyr vil
bidrage til at artsvariationen øges yderligere.

Klippet spor gennem et område med naturlig tilgroning i Hvinningdal Skov ved
Silkeborg. Foto: Nané Køllgaard Pedersen
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3D modellering har været en del af planlægningsprocessen. Billedet viser mødet med Bygholm
Lystskov og Åbjerg Skov samt det åbne strøg under og omkring højspændingsluftledningerne med
de ovale busomkransede rum. Bygholm Lystskov og Åbjerg Skov ses som træsignaturer og det nye
skovlandskab som grønne voluminer. Man kan gå på opdagelse i 3-D modellen på dette link:
https://sketchfab.com/3d-models/skovrejsning-ved-rugballegard-skov-horsens-3-
4554ad89570f4975921054cd657109bb
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Åbne strøg og brede overgangszoner
Det nye skovlandskab har fire lysåbne strøg. De lysåbne strøg er forbundet
med hinanden og danner ledelinje for plante- og dyreliv, der er knyttet til
lysåben natur ligesom deres forløb skaber sigtelinjer og understøtter
orienteringen i landskabet.

De lysåbne strøg har dels deres afsæt i linjeføringerne for de tekniske anlæg
der krydser ind over projektområdet og dels i mødet med det omgivende
landskab. Strøgene er udformet, så de får hver deres karakter.

De nye skovområder danner et bugtet forløb på afstand fra Bygholm Lystskov
og Åbjerg Skov, så oplevelsen af det gamle solbeskinnede skovbryn og dets
værdi som ledelinje og levested for plante- og dyrelivet bevares. Foran det
bugtede skovbryn skaber skovholme og mindre trægrupper en afvekslende
rytme af forgrund og mellemgrund i udsigten, når man færdes langs
skovvejen. Grupper med hestekastanje plantes helt ind til grusvejen med 50-
100 m indbyrdes afstand. Med tiden vil deres kroner vokse sammen med det
gamle skovbryn og danne portaler hen over skovvejen som en markering af
det kulturhistorisk spor.

I det åbne strøg omkring og under lufthøjspændingsledningerne omkranser
buske en serie af ovale rum. De buskomkransede rum og deres åbninger
forskyder sig i forhold til hinanden og danner et forløb, hvor rum og
mellemrum bliver ligeværdige og både slører det lineære højspændingstracé
og opdeler det i etaper. Buskrummene plantes med hver deres karakterart,
der tilsammen danner 1250 meter habitat og fødekilde for fugle og
bestøvende insekter og samtidig giver mulighed for at plukke forskellige bær,
frugter, nødder blomsterbuketter eller klippe grene til pileflet. Buskrummene,
kan med tiden blive samlingssted for en skoleklasse, den hemmelige bålplads,
rammen om en træningsfaciliteter, en aktivitetsplæne og meget mere.

Langs det åbne strøg omkring råvandsledningerne der er nedgravet fra Åbjerg
Skov til Hattingvej danner en tjørneslette en lysning i skoven, hvor klippede
spor indbyder til at gå opdagelse mellem de spredte grupper af tjørn.

Lang Hattingvej afsluttes det nye skovlandskab med et bredt blomstrende
skovbryn, der sammen med en blomstereng skaber en 40 meter bred
overgangszonen fra skov til vej. Her vil de forårsblomstrende slåen, tjørn,
mirabel, skovabild, hyld, kvalkved blive ledsaget af blomsteregens flor, så
blomstringen strækker sig over halvdelen af året til glæde for bilister og til
gavn for insekter og småfugle.

Eksempel på skovrejsning, hvor der er taget landskabelige hensyn. Græsarealet og den 
12 år gamle skov til venstre holder afstand til den gamle skov, så det gamle skovbryn 
bevares soleksponeret og der opstår en udsigtskile inde i skoven. Foto: Anni Borup
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Grønhøj vidner om mange lignende rundhøje, der tidligere har været i projektområdet. Kortlagte, såvel som mulige uregistrerede gravhøje, er indarbejdet i det
nye skovlandskab således at ingen af dem tilplantes. Nogle indgår i lysåbne strøg og andre markeres med skovlysninger af forskellig størrelse eller med ’lommer’ i
skovbrynet, der på forskellig vis bidrager med variation i skovbilledet og samtidig formidler de tidligere gravhøjes placering landskabet. Nogle af lysningerne
knytter sig til stiforløbene. Andre ligger ‘gemt’ som overraskelser i skoven, som fristeder for dyrelivet eller mulige poster på et orienteringsløb. Billedet viser en
lysning, der markere af en tidligere gravhøj i en 20-årig bøgebevoksning i True Skov, Aarhus Kommune. Foto: Aarhus Arkitektskole, Unit 1A, 2018.

SKOVLYSNINGER

Side 17 af 34 



Rugballegård Skov ligger højt i landskabet og afvander til Bygholm Sø via to
markante erosionsdale gennem Åbjerg Skov. Gennem årene er området
blevet drænet for at gøre dyrkningsforholdene så ensartede som muligt og
effektivisere landbrugsdriften. Historisk har der ikke været større vandløb
eller grøfter i projektområdet, og dræningen har i stor udstrækning reduceret
mængden af vand i de øverste jordlag og medført at også temporære vand-
huller er fjernet. Vand er imidlertid vigtig for udvikling af biodiversitet såvel
som oplevelsen af variation i landskabet og dermed også for gode natur-
oplevelser. På den baggrund åbnede Horsens Kommune i 2017 et rørlagt
forløb i projektområdets vestlige grænse ind mod de daværende dele af den
unge Rugballegård Skov.

Med udvidelsen af Rugballegård får vandløbet en central placering i det nye
skovlandskab. Som en del af skovrejsningen bearbejdes brinkanlæggene, så
det dybtliggende vandløb får et mere naturligt erosionsdaludtryk med fladere
skråninger og jævn overang til omgivende terræn-

Forundersøgelser har desuden vist, at der ved at bryde interne dræn er
potentiale for at fritlægge overfladevand, så der skabes tidvis vandførende
vandløb med tre indskudte vandhuller. De tre vandhuller etableres i
samarbejde med Horsens Kommune som erstatning for inddraget søflade ved
Bygholm Sø i forbindelse med den netop afsluttede udvidelse af Schüttesvej til
to spor i hver køreretning.

VANDET FRITLÆGGES

Dræn brydes og en lavning uddybes i Elmelund Skov ved Odense. Allerede 
året efter er der etableret et permanent vandhul og fire år senere er 
brinkvegetationen veludviklet. Foto: Anders Busse Nielsen

Juni 2013

Maj 2014

August 2017
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VAND ER VÆRDSAT

Vand er et af de mest værdsatte, enkleste, billigste, mest dynamiske og 
hurtigst virkende hjælpemidler til at skabe landskabelig variation, øge 
biodiversiteten lokalt og dermed også bane vej for naturoplevelser i nye
skovrejsninger.

Retningslinjerne for Statslig skovrejsning foreskriver, at naturlig hydrologi 
skal genskabes, rørlagte vandløb åbnes op og vandet løftes op i terræn, 
hvor det er praktisk, teknisk og naboretsligt muligt. På den måde kan 
naturlige vandstandsforhold og afstrømningsmønstre genopstå, og vandet 
kan fungere som levested for mange forskellige arter samt bidrage til den 
landskabelige variation og oplevelsesværdi.

Kilde: Nielsen, A.B., Møller, M.S. & Jensen F.S. (2020). Naturoplevelser og friluftsliv i nye skove 
– inspirationskatalog. IGN hæfte, februar 2020. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 
Københavns Universitet, Frederiksberg. 116 s. ill.

Vandhullerne anlægges, så både deres form og skråningsanlæg indpasser sig i
det omgivende terræn. Omkring vandhullerne udlægges der i alt ca. 150
kampesten af forskellig størrelse som hvilepladser for padder og krybdyr.
Stenen udlægges ± 2 meter fra det forventede vandspejl og overvejende langs
de nord- og vestvente brinker, hvor solindstrålingen er størst.

De nye vandløb og vandhuller vil fra første dag udgøre karaktergivende
landskabselementer og orienteringspunkter i det nye skovlandskab. Ligeledes
vil variation i vandets bevægelse og spejling af himlen give dynamik og
årstidsvariationer.

Foto: Inger Lerstrup
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Med Rugballegård Skov’ beliggenhed direkte ind til Bygholm området bliver
den en del af det aktivt friluftsliv, der allerede udfoldes i Bygholm området.
Den store variation i det nye skovlandskab give mulighed for, at det kan
opleves og bruges på mange forskellige måder. Et system af skovveje,
grusstier og slåede spor gør det nye skovlandskab tilgængeligt fra dag ét.
Stisystemerne er planlagt med udgangspunkt i at skabe god tilgængelighed
og forskellige rundtursmuligheder. Samtidig er stiforløbene planlagt med
henblik på at opnå stimæssige sammenhænge med eksisterende stier, så
der bliver helt nye rundtursmuligheder i det samlede Bygholm område.

I forbindelse med, at skoven etableres, tager Naturstyrelsen derfor initiativ
til at oprette et skovråd med repræsentation fra naboer, foreninger og
skovens forskellige brugergrupper. Skovrådet vil formalisere den
fremadrettede dialog mellem Naturstyrelsen, Horsens Kommune, øvrige
samarbejdsparter og brugerne.

Fremtidige brugere af området skal have mulighed for at blive godt
bekendte med de nye omgivelser og opbygge en fornemmelse for, før de
kan være med til at konkretisere og afveje, hvor og hvordan forskellige
ønsker til faciliteter, der understøtter deres friluftsliv, bedst indpasses i det
nye skovlandskab. Derfor vil Naturstyrelsen i samarbejde med brugerne
løbende konkretisere og etablere faciliteter.

UDVIKLING AF FRILUFTSLIVET
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FOLKESKOV MED 190.000 PLANTER

I forbindelse med udvidelsen af Rugballegård Skov bliver der plantet 190.000 
træer og buske. De mange træer og buske plantes som en ”folkeskov”. 
Folkeskoven er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Growing Trees
Network Foundation. Det gode samarbejde med Horsens Kommune og 
Horsens Vand A/S omkring skovrejsningen ved Rugballegård udvides dermed 
til også at omfatte en folkeskov. 

135.000 af de træer og buske der plantes doneres fra "Danmark Planter 
Træer” indsamlingen, der blev afholdt den 14. september 2019. Indsamlingen 
var et samarbejde mellem TV2, Danmarks Naturfredningsforening og Growing 
Trees Network Foundation. Her donerede danskerne penge til at plante 
endnu mere ny skov i Danmark. 

De resterende 55.000 træer og buske plantes som donation fra forskellige 
virksomheder.

Donationen af de 190.000 træer og buske der skal plantes i den nye folkeskov 
i Rugballegård Skov er med til at øge de midler, som Naturstyrelsen i forvejen 
har til skovrejsning. Det betyder, at der kan rejses endnu mere skov fremover
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Skovrejsningen omdanner det bynære landbrugslandskab med store
infrastrukturanlæg og tekniske anlæg til et varieret skov- og naturområde. En
forandring, der berører en række miljømæssige forhold i bred forstand. De
følgende sider sammenfatter Naturstyrelsens tilpasning af projektet i forhold
til stedets arealbindinger, eksisterende kvaliteter og miljømæssige forhold
ledsaget af vurderinger af projektets indvirkning på de enkelte faktorer.
Tilpasninger og vurderinger er foretaget i samråd med rådgivende
konsulenter, berørte parter og Horsens Kommune.

Landskabsinteresser og kvaliteter
Projektarealet er beliggende i landzone. Horsens Kommune har tilkendegivet
at matrikel 28 Bygholm Hgd., Horsens Jorder, der ligger i byzone og udgør de
østligste 7,1577 ha af projektområdet overflyttes fra byzone til landzone i
forbindelse med den igangværende revision af kommuneplanen.

Hele projektområdet er i kommuneplanen udpeget som skovrejsning ønsket.
Derudover er der ikke udpeget andre landskabsinteresser og der er heller ikke
vedtaget lokalplaner indenfor projektområdet.

Skovrejsningsområdet lægger sig direkte ind til Bygholm Ådals bevarings-
værdige landskab og kulturmiljø med beskyttede naturområder. Udvidelsen af
Rugballegård Skov vil supplere søens spejl i dalbunden og de gamle
skræntskove på dalsiden med et varieret skovlandskab på morænefladen,
således, at natur bliver den samlende landskabskarakter helt ud til Hattingvej.
Sammenlagt vurderes det derfor, at skovrejsningen understøtter de
landskabsværdier og karaktertræk, der er knyttet til Bygholm Ådal og vil tilføre
nye landskabskvaliteter, ligesom stisystemerne vil forbedre tilgængeligheden
til landskabet og giver muligheder for helt nye rundturer og oplevelser.

VURDERING AF SKOVREJSNINGENS MILJØPÅVIRKNINGER

Bygge- og beskyttelseslinjer 
Skovrejsningen udløser en skovbyggelinje på 300 meter jf. naturbeskyttelses-
loven. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre det frie udsyn til skoven og
skovbrynet og at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante-
og dyrelivet.

Placeringen af projektområdet i forhold til de eksisterende dele af Rugballe-
gård Skov og øvrige skove bevirker, at skovbyggelinjen forbliver nærmest
uændret. Kun to små kiler vil blive inddraget i skovbyggelinjen, hvoraf den ene
ligger i et område, der er udpeget til skovrejsning.

Som udgangspunkt må der ikke placeres ny bebyggelse mellem skoven og
skovbyggelinjen. Forbuddet mod tilstandsændringer indenfor skovbygge-
linjen er en erstatningsfri regulering. Naturbeskyttelseslovens § 17 giver dog
en række undtagelser fra forbuddet, som kommunen kan dispensere til.
Således er der flere steder i nærområdet dispenseret til byudvikling. Det er
Naturstyrelsens vurdering, at placeringen i forhold offentlige veje betyder, at
ny bebyggelse i meget begrænset omfang vil påvirke det frie udsyn til de nye
skovbryn langs Hattingvej og Ny Hattingvej eller være en hindring for
bevarelse af skovbrynene som værdifulde levesteder for plante og dyrelivet.
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Nyt område omfattet af skovbyggelinje
Skovbyggelinje ophævet
Skovbyggelinje

Projektområde for udvidelse af Rugballegård Skov

Kilde: Danmarks Arealinformation

500 m
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Respektafstande til tekniske anlæg
I Rugballegård Skov har de lysåbne arealer deres afsæt i tracéerne for jord-
lagte råvandsledninger/spildevandsledninger, naturgasledninger og elkabler
og ikke mindst højspændingsluftledninger. De åbne strøg gennem skov-
landskabet er tilpasset så de respekterer sikkerheds- og respektafstande til de
tekniske anlæg og sidenhen udformet så de skaber sigtelinjer med bugtede
forløb og brede overgangszoner mellem skov og åbne områder af stor værdi
for biodiversiteten og oplevelsen af landskabet.

Området omkring og under lufthøjspændingsledningerne er udformet i tæt
dialog med ledningsejerne KONSTANT. Skovbrynenes bugtede forløb og de
lave ovale buskomkransede rum danner visuelle fikspunkter i øjenhøjde og
deres forløb opdeler det lange tracé i etaper, der nedtoner luftledningerne og
masternes visuelle fremtoning. Ved udformning og artsvalg er der taget højde
for sikkerhedsafstande og for at luftledninger og master til enhver tid skal
kunne tilgås.

Ovaler af buske, der ligger helt eller delvist indenfor respektafstanden på 15
meter til yderste luftkabel, plantes med arter, der naturligt ikke bliver højere
end de tilladte 3 meter eller arter, der er velegnet til foryngelse ved
stævningsdrift. Desuden laves der 4 meter brede åbninger, så der sikres
passage for f.eks. mobilkraner og mobillift, i forbindelse med tilsyn af master
og elkabler. Åbningerne placeres lidt forskudt af hinanden for at sløre det
lineære forløb, men således, at de giver uhindret mulighed for at køre under
eller umiddelbart langs med ledningerne i hele deres forløb. Naturstyrelsen vil
i driften sikre, at åbninger til de ovale rum ikke gror til og ligeledes, at de
fritvoksende buskrum ikke overskrider frirumsprofil under og omkring
luftledninger og master.

På baggrund af ovenstående vurderes skovrejsningen samlet set ikke at
påføre en sikkerhedsrisiko for jordlagte såvel som luftbårne tekniske anlæg
eller en fremtidig hindring for drift og vedligehold af disse.

Grundvand og drikkevandsinteresser
Et af de primære formål med samarbejdet mellem Horsens Kommune,
Horsens Vand A/S og Naturstyrelsen om bynær skovrejsning ved Rugballegård
er at beskytte grundvandet ved at landbrugsdrift med brug af gødning og
pesticider ophører på arealerne. I skoven bliver der ikke gødet eller sprøjtet
med pesticider. Dermed fungerer skoven som et beskyttende lag over
grundvandet og en varig beskyttelse af fremtidens drikkevand.

Med undtagelse af én hektar i projektområdets sydøstlige hjørne ved
Dyreskuepladsen, er der drikkevandsinteresser i hele projektområdet. Af det
samlede projektareal på 66,5 hektar er 53 hektar direkte indvindingsopland
for kildepladserne ved Rugballegård Vandværk, hvoraf ca. 28 hektar er
udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og 6,5 hektar er boringsnære
beskyttelsesområder for fire råvandsboringer beliggende umiddelbart nord
for skel til Åbjerg Skov.

Der er ingen kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, der heller
ikke er omfattet af kommunens områdeklassificering. Det vurderes derfor, at
projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke
grundvandsforekomster negativt.
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Overfladevand
Der er indenfor skovrejsningsområdet ved Rugballegård ingen målsatte
overfladevandforekomster. Skovrejsningsområdet ligger i oplandet til Bygholm
Sø, der er målsat til at skulle opnå God økologisk tilstand. Bygholm Sø er dog
undtaget fra kravet om at opnå miljømålet senest i 2021.

Sløjfningen af interne dræn og omlægningen af gennemgående dræn til åbne
vandløbsprofiler med indskudte vandhuller vil samlet set medvirke til at
bremse og nedsive overfladevand i projektområdet og forsinke afstrømning
mod Bygholm Sø. Ved projekteringen af de hydrologiske tiltag er der taget
højde for, at afvandingen fra Hattingvej samt tilstødende naboarealer
opretholdes uændret, idet de nye åbne forløb tager udgangspunkt i eksiste-
rende koter. Vandet flyttes fra lukkede drænledninger til åbne terrænnære
forløb med flade anlæg eller til udløb direkte på terræn, der hvor koterne
tillader det, men sådan, at det sikres, at vandføringskapaciteten ikke forringes
ift. eksisterende forhold. Det vurderes derfor, at der ikke vil ske ændringer af
afvandingsforholdene udenfor Naturstyrelsens arealer.

Horsens Kommune har tilkendegivet, at de samlet set vurderer, at projektet
understøtter målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grund-
vandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning, hvorfor de er indstillet på at
meddele reguleringstilladelse til ændring af drænsystem og landzonetilladelse
til åbne vandløbsstrækninger og de tre vandhuller.

Ændring af drænsystem til åbne forløb og vandhuller vurderes ikke at påvirke
tekniske anlæg. I forbindelse med udbud af anlægsentreprisen præciseres, at
der skal udvises opmærksomhed på de jordlagte ledninger til strøm, gas og
vand. Ligeledes præciseres at der er restriktioner for arbejde med maskiner
der rækker højere over 3 meter fra eksisterende terræn indenfor

højspændingsluftledningernes frirumsprofil. Entreprenør skal derfor indhente
en arbejdsinstruktion fra ledningsejerne inden arbejdet påbegyndes.

Det vurderes, at der i alt skal graves ca. 8.000 m3 væk for at etablere de
planlagte vandløbsprofiler og vandhuller. Afgravet muld udlægges på
eksisterende muldlag således at det naturlige terræn fastholdes. En mindre
del af overskudsjorden er råjord. Råjord placeres på råjord og fordrer derfor
forudgående muldafrømning. Overskudsjord aflægges og udplaneres som
udgangspunkt inden for samme matrikel som den er opgravet på. Der kan dog
blive behov for intern transport af forventelig ren jord mellem matrikel 8 og
matrikel 1bg Bygholm Hgd., Hatting for at få fordelt råjorden fra udgravningen
af vandhullerne. Alle steder udplaneres overskudsjord i lag på maksimalt 50
cm. Horsens Kommune har meddelt, at det ikke vil blive betragtet som
terrænregulering, der skal behandles iht. Planloven.
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Foto: https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/56217

GRØNHØJ JÆTTESTUEN
Grønhøj er det eneste synlige vidnesbyrd om det omfattende
stenalderkulturmiljø, der har været omkring Bygholm Ådal. Grønhøj ligger frit i
landskabet mellem Åbjerg Skov og de nuværende dele af Rugballegård Skov.

Grønhøj jættestuen er omgivet af en usædvanlig velbevaret række på 60
randsten. Mellem randstenene ligger flade stenfliser stablet ovenpå
hinanden. Randstenskæden har både skullet forhindre højen i at skride ud, og
har skullet give en mere imponerende fremtræden.

Jættestuer er stenbyggede fællesgrave fra bondestenalderen, som kun blev
opført under en 100-årig periode omkring 3200 f. Kr. Det er gravkammeret,
der kaldes jættestuen.

Grønhøj har et meget lille ovalt gravkammer med kun to dæksten over
kammeret. De fleste jættestuer er på mellem 4 og 8 meters længde, men kan
være op til 10 meter lange.
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Fredninger
Ifølge de oplysninger, som Naturstyrelsen umiddelbart har adgang til, er der
ingen fredninger indenfor projektarealet. Nærmeste fredning er
arealfredningen af Bygholm Hovedgård og park (DAI object ID: 1000), som
ligger 0,3 km øst for projektområdet. Bygholm Park og projektområdet
adskilles af bygningsmassen ved det tidligere Danmarks Jordbrugsforskning og
Schüttersvej. Skovrejsningen påvirker derfor ikke udsigten eller
tilgængeligheden til Bygholm hovedgård og park. Kirkefredningen af Hatting
Kirke (DAI object ID:936) ligger 1,9 km sydvest for projektområdet. De
eksisterende dele af Rugballegård Skovrejsning ligger mellem Hatting Kirke og
projektområdet, hvorfor den planlagte udvidelse af Rugballegård skov ikke vil
berøre udsigt til kirken. Arealfredningen af Horsens Nørrestrand ligger på den
anden side af Horsens by, 1,95 km nordøst for projektarealet. Samlet set,
vurderes skovrejsningen ikke at være i strid med disse eller andre fredningers
formål eller i øvrigt påvirke dem på baggrund af afstanden hertil og
mellemliggende bebyggelse og skovområder.

Fortidsminder
Museum Horsens har oplyst, at der knytter sig et omfattende stenalder-
kulturmiljø til Bygholm Ådal området. Indenfor projektarealet er der kortlagt
tre ikke fredede (overpløjede) rundhøje (Stednr: 170403, loknr: 31, 32 og 201).
Desuden er der registreret 5 enkeltfund (Stednr: 170403, loknr: 80, 95, 193,
221, 225), bl.a. økser, der kan have udgjort en del af højenes gravgods.

Museum Horsens vurderer, at der er mulige andre gravhøje, som ikke var
kendt ved berejsningerne omkring år 1900. LIDAR-scanninger indikerer
forhøjninger indenfor projektarealet, hvor museet vurderer, at der kan have
ligget gravhøje. I forbindelse med en fælles besigtigelse blev ni forhøjninger
med mulige overpløjede gravhøje georefereret.

Kortlagte såvel som mulige uregistrerede gravhøje er indarbejdet i landskabs-
planen således, at ingen af dem tilplantes og skovveje og stiforløb føres
udenom. Nogle indgår i de lysåbne strøg og andre markeres med lysninger i
skoven eller ’lommer’ i skovbrynet, der på forskellig vis bidrager med variation
i skovbilledet og samtidig formidler de tidligere gravhøjes placering
landskabet.

Ved etablering af de tre vandhuller gennembrydes pløjelaget. I samråd med
Museum Horsens er det derfor besluttet at udføre en arkæologisk forunder-
søgelse forud for opstart af anlægsarbejdet. Forundersøgelsen omfatter et
samlet areal på ca. 8.000 m2. Udgiften til den arkæologiske forundersøgelse
afholdes af Naturstyrelsen.

Eftersom brydning af interne dræn og åbning af gennemgående dræn sker i
forløb, hvor der allerede har været gravet gennem pløjelaget én eller flere
gange, har Museum Horsens meddelt, at de vurderer, at denne del af anlægs-
arbejdet ikke udgør en trussel for jordfaste fortidsminder.

Muldafrømningen i forbindelse med udlægning af råjord kan være en trussel
mod skjulte, jordfaste fortidsminder. Derfor er arealer til udlægning af råjord
udpeget i samråd med Museum Horsens. Råjord udlægges i en zone på ca. 25
meters bredde langs Hattingvej. I denne zone er jordprofilen allerede kraftigt
forstyrret som resultat af flere parallelle nedgravede ledningstracéer.
Sekundært udlægges råjord i tilknytning til de nord-syd gående råvandsled-
ninger og elkabler, hvor jordprofilet ligeledes er kraftigt forstyrret. Museum
Horsens har meddelt, at der ikke er behov for arkæologiske forundersøgelser
for denne del af anlægsarbejdet.
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Beskyttet dige
Mulig uregistreret gravhøj

Registreret gravhøj (ikke fredet)

Arkæologisk forundersøgelse 

Fordeling af afgravet råjord

Fordeling af  afgravet muldjord
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Anlæg af skovveje og stiforløb begrænses til eksisterende pløjelag. Skovveje
udgraves med en 20 cm dyb vejkasse og stier med 10 cm vejkasse. I udbuds-
materiale gøres det tydeligt for entreprenør, at der ikke må graves gennem
pløjelaget, og det indskærpes, at såfremt der i forbindelse med anlægsarbejdet
alligevel påtræffes indikationer af jordfaste fortidsminder, skal arbejdet straks
standses, så Naturstyrelsen kan kontakte Museum Horsens. Eftersom anlægs-
arbejdet kan betragtes som almindelig jordbearbejdning og ikke kommer i
berøring med kendte fortidsminder, har Museum Horsens tilkendegivet, at de
ikke anser det nødvendigt at gennemføre arkæologisk forundersøgelse forud
for disse dele af anlægsarbejdet.

For at nedsætte risikoen for køre- og trykskader i dybereliggende jordlag, er alt
anlægsarbejde i forbindelse med genskabelse af naturlig hydrologi og
etablering af skovveje og stiforløb planlagt til sensommeren 2021, hvor jorden
forventeligt er tør og har stor bæreevne.

Kulturarv
Indenfor projektområdet er der i kortlaget for beskyttede sten- og jorddiger
angivet et beskyttet jorddige med forløb nord-syd gennem projektarealet (Dige
ID: 101105). Horsens Kommune har oplyst, at dette er en fejl i kortlaget, idet
der ikke længere er et beskyttet dige det pågældende sted. Markeringen af det
beskyttede dige falder sammen med placeringen af et eksisterende levende
hegn. Der har tidligere ligget et beskyttet jorddige ca. 80 meter øst for det
levende hegn, men der er på et tidspunkt mellem 1995 og 1999 givet
dispensation til fjernelse af diget. Det levende hegn er plantet i forbindelse
med at det tidligere beskyttede dige er fjernet.

I forbindelse med anlæg af skovvej, stiforløb og nyt åbent vandløb er der
planlagt tre steder, hvor disse skal krydse det angivne beskyttede dige.
Horsens kommune har meddelt, at de vurderer, at der ikke er behov for at
give tilladelse efter museumslovens § 29a, da der ikke er tale om et beskyttet
dige.

Skel til Bygholm Lystskov og dele af Åbjerg Skov udgøres ligeledes af et
beskyttet sten- og jorddige. De nye stier kobles til stisystemet i Bygholm
Lysskov via eksisterende gennembrud, så diget ikke påvirkes yderligere.

Det vurderes, at skovrejsningsprojektet ikke vil skade fredede diger eller deres
fremtoning i landskabet og værdi som levested for dyr og planter.

Sten- og jorddiger fortæller om historien i landskabet gennem 2000 år. 
Det er historien om Danmarks inddeling i sogne, landsby- og 
herregårdsejerlav, om driften i marken, om beskatnings og ejerforhold 
eller har fungeret som hegning i landskabet.. Sten- og jorddiger er opført 
af sten, jord, tørv, tang eller lignende materialer. Digerne er vigtige 
levesteder og spredningsveje for planter og dyr, og digerne har en visuel 
betydning for oplevelsen af landskabet. Digerne er beskyttet i 
museumslovens § 29a. Det betyder, at digernes tilstand ikke må ændres
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Projektområdet for udvidelse af 
Rugballegård Skov føjer sig ind til 
Bygholm Lystskov’ stejle sydvendte bryn. 
”Gemt” i brynet er der et beskyttet dige.
Foto: Anders Busse Nielsen
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Beskyttet natur
Rugballegård skov føjer sig ind til Bygholm Lystskov og Åbjerg Skov, hvoraf
store dele er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom der er
fugtige og tørre habitatskovtyper og nøglebiotoper jævnfør Aude m.fl. 2010*.
Bygholm Sø og Bygholm Park rummer også beskyttede søer (400 m afstand),
vandløb (420 m afstand) og moser (540 m afstand). Indenfor projektområdet
for Rugballegård Skovs udvidelse er der omvendt ingen beskyttet natur.

Fra vandspejlet i Bygholm Sø skærer to små erosionsdale op gennem Åbjerg
Skov. I disse slugter er der beskyttede moser, søer og vandløb. Den nærmeste
sø er 25 meter fra skovrejsningsområdets skel til Åbjerg Skov, og den
nærmeste mose 60 meter fra skel. Det nyåbnede vandløb i den vestlige
grænse ind mod de nuværende dele af Rugballegård Skov (åbnet i 2017 af
Horsens Kommune) har nedstrøms i Åbjerg Skov status som beskyttet.
Omkring den vestlige del af Bygholm sø er der ud over moser, søer og vandløb
også beskyttede overdrev, hvor det nærmeste overdrev er beliggende på
nordsiden af Bygholm Sø i en afstand af 500 meter (luftlinje).

Samlet vurderer Naturstyrelsen, at den planlagte skovrejsning og tilhørende
omlægning af rørlagte dræn til åbne forløb ikke vil medføre en negativ
tilstandsændring i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Tværtimod forventes det, at omlægningen fra drænede landbrugsarealer med
brug af gødskning og pesticider til et varieret skov- og naturområde med
naturlig hydrologi vil have en langsigtet positiv indvirkning på de tilgrænsende
naturområder og forbedre spredningsmuligheder for tilknyttede arter. Dette
potentiale afspejles i gældende kommuneplan’s udpegning af skovrejsnings-
området som potentiel økologisk forbindelse med naturbeskyttelsesinteresse.

*Naturindholdet i Horsens Kommunes skove. Rapport 10-01. 82 pp + 44 bilagssider. Af. E. Aude, T. 
V. Bennet, J. Heilmann-Clausen, B. Mogensen & H. K. Munkejord. HabitatVision.

Natura 2000 områder
Projektet ligger 2,15 km fra Natura2000 habitatområde nr. 236, Bygholm
Ådal, og 8,75 km fra Natura 2000-område nr. 52, Horsens Fjord, havet øst for
Endelave. På baggrund af projektets karakter og afstand til Natura 2000-
områderne vurderes det, at udvidelsen af Rugballegård Skov ikke i sig selv vil
påvirke Natura 2000-områderne og deres udpegningsgrundlag væsentligt.

Ligeledes vurderes, at projektet ikke vil være i strid med, men tværtimod
kunne bidrage til, fremtidig etableringen af reservater, naturparker eller
lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet. På nuværende
tidspunkt er der ikke konkrete planer herom inden for projektområdet.

Fredede og beskyttede arter
Screening viser, at der ikke er kortlagt fredede arter, bilag IV arter eller rød-
listearter indenfor projektområdet. Omvendt viser en cirkelsøgning i Natur-
data med et areal på 17,8 km2 og minimumsbuffer på 1000 meter omkring
projektområdet forekomst af mange beskyttede arter i projektområdets
nærgeografi, særligt Bygholm Lystskov, Åbjerg Skov og deres møde med
Bygholm Sø. I alt er der registreret 30 fredede arter i nærgeografien: 13 fugle,
5 padder, 9 pattedyr, 2 plantearter og 1 bløddyr. De ni patterdyr er ni af i alt
13 danske flagermusarter, der alle er bilag IV arter: langøret flagermus,
dværflagermus, troldflagermus, sydflagermus, brun flagermus,
skimmelflagermus, damflagermus, vandflagermus. Blandt padderne er
spidssnudet frø bilag IV art. Indenfor den samme 17,8 km2 cirkelsøgning, er
der på Biodiversitetskortet observeret 7 rødlistede arter, hvoraf grøn
mosaikguldsmed er en bilag IV art.
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Ud over de beskyttede arter, der fremgår af Naturdata og Biodiversitetskortet,
er Bygholm Lystskov og Åbjerg Skov blevet kortlagt som det klart mest artsrige
skovområde, der forvaltes af Horsens Kommune. Som rådgivere har Aude m.f.
(2010) registreret 31 mosarter, 116 svampearter og 248 arter af karplanter,
hvoraf 29 er gammelskovsarter. Det konkluderes, at en vigtig forklaring på det
høje antal arter er det store areal, den lange kontinuitet 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.

Ud over ovenstående har Naturstyrelsen hverken kendskab til eller forventning
om tilstedeværelse af andre fredede arter, bilag IV arter og/eller rødlistearter i
projektområdet eller tilstødende områder.

Samlet set, vurderes skovrejsningen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter at ville forurene, beskadige eller ødelægge leve, yngle eller
rasteområder for dyrearter eller ødelægge de plantearter, der er optaget på
habitatdirektivets bilag IV. Tværtimod må det forventes, at skovrejsningen vil
forbedre spredningsmuligheder for fredede og beskyttede arter såvel som
øvrig flora og fauna. F.eks. er skovrejsningsområdet indenfor aktionsradius for
de beskyttede flagermuskolonier i Bygholm Lystskov. Afvekslingen mellem
skov, lysåbne strøg, brede skovbryn, skovlysninger, sumpskovsområder, vand-
løb og vandhuller vil skabe nye levesteder og jagtområder for flagermus, hvor
de gennemgående lysåbne strøg danner ledelinjer til flagermuskoloniernes
eksisterende jagt-, yngle- og rasteområder*.

Som en del af forvaltningen vil Naturstyrelsen aktivt bekæmpe invasive dyre-
og plantearter, hvis de indfinder sig i Rugballegård Skov.

*God praksis for skovarealer med flagermus. Miljøministeriet 2010. NET/978-87-7279-860-8
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Fredede og beskyttede arter i nærgeografien

Pattedyr Langøret flagermus, Dværflagermus, Troldflagermus, 
Sydflagermus, Brun flagermus, Skimmelflagermus, 
Damflagermus, Vandflagermus, Odder

Padder Brune frøer, Spidssnudet frø, Lille vandsalamander, Skrubtudse, 
Butsnudet frø

Hvirvelløse 
dyr

Grøn mosaikguldsmed

Planter Maj-gøgeurt, Skov-hullæbe

Fugle Kærsanger, Rørspurv, Græshoppesanger, Stor skallesluger, 
Skarv, Fiskehejre, Troldand, Hættemåge, Gråand, Blishøne, 
Grønbenet rørhøne, Hvidklire, Vibe

Bløddyr Vinbjergsnegl
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Stor  sandtæge X

Grøngul pastelporesvamp X

Guldhale X

Grøn mosaikguldsmed X

Lille farvevandnymfe X

Okkergul pletvinge X

Peniophorella gutulifera X

Resultat fra søgning i 17,8 km2 cirkel med minimum 1000 meter buffer 
omkring projektområdet for udvidelse af Rugballegård Skov. Bilag IV arter er 
angivet med kursiv skrift.

Kilder: 
http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk

Rødlistede arter i nærgeografien

Resultat fra søgning i 17,8 km2 cirkel med minimum 1000 meter buffer 
omkring projektområdet for udvidelse af Rugballegård Skov. Bilag IV arter er 
angivet med kursiv skrift.

Kilde: 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
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Støv, støj, vibrationer, arbejdslys, luft, lugt
I forbindelse med udgravning af erstatningsvandhuller og øvrigt gravearbejde i
forbindelse med genetablering af naturlig hydrologi såvel som ved anlæg af
nye grusbelagte skovveje og -stier, plantning og hegning vil maskiner støje på
tilsvarende vis som den landbrugsmæssige drift, der hidtil har været på
arealerne. Ligesom den landbrugsmæssige drift vil anlægsarbejdet have
kortvarig karakter og i vid udstrækning være begrænset til sensommer 2021,
november 2021 og april 2022.

I første vækstsæson (2022) vil der forekomme renhold af de tilplantede
arealer, som kan støve på lignende niveau som almindelig landbrugsmæssig
bearbejdning af jorden. Projektet vurderes herudover ikke at generere støv- og
støjgener i driftsfasen, ligesom der heller ikke vil forekomme lys- eller
lugtpåvirkning. Når anlægsarbejdet i forbindelse med skovrejsning er afsluttet,
vil den årlige støj fra landbrugsmaskiner generelt ophøre.

På baggrund af ovenstående vurderes skovrejsningen samlet set ikke at være
til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre
væsentlige påvirkninger fra støv, støj, vibrationer eller lys i hverken anlægs-
eller driftsfasen.

Storplettet perlemorssommerfugl tager et hvil på stubmarken i projektarealet 
i sensommeren 2020. Foto: Anders Busse Nielsen

Side 34 af 34 



Naturstyrelsen Søhøjlandet
Vejlbo, Vejsøvej 12
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