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Viborg Plantage - areal nr. 401 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 
Viborg Plantage støder op til Viborg mod øst og til Hald Ege by mod syd. Plantagen rummer et 
gammelt løvskovsområde i vest – Viborg Krat. Resten af hedeplantagen er anlagt på lynghede i pe-
rioden 1846 til ca. 1860. Hele arealet blev erhvervet fra Viborg Købstad i 1846 med henblik på 
plantageanlæg. Plantagen var den sidste i rækken af store statslige plantninger langs den jyske høj-
deryg, som påbegyndtes 1788. 
 
Arealanvendelse pr. 1. januar 2007 (ha)  
Bøg Eg Andet løv-

træ 
Nåletræ Ædelgran Andet nå-

letræ 
Åbne na-
turarealer 

I alt 

59 68 9 224 28 9 39 436 
 
Oversigtskort, Viborg Plantage 

  

1.2 Geologi og jordbund 
Mod slutningen af sidste istid, da isen var smeltet tilbage til en linie øst for Viborg, strømmede 
smeltevandet fra det Midtjyske Søhøjland gennem Gudenådalen til Tange Sø. Da isen blokerede det 
videre forløb af Gudenådalen, fandt smeltevandet vej gennem Viborg området til Lovns Bredning. 
Den flade nordøstlige del af Viborg Plantage består af smeltevandssand fra denne geologiske begi-
venhed. Smeltevandssandet er sur, næringsfattig jordbund med tykke morlag og ringe vandholdende 
evne. Jordbundsforholdende afspejles i skovens sammensætning, idet smeltevandssletten helt domi-
neres af nøjsomme træarter især nåletræ.  
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Det mere kuperede Viborg Krat og Røverhøje i den sydvestlige del af Viborg Plantage ligger på et 
randmorænestrøg. Her findes lerholdige moræneaflejringer. Jordbunden er mere næringsrig og den 
vandholdende evne er generelt højere end på smeltevandssletten. Krattet domineres af mere kræ-
vende træarter især bøg, hvilket tilskrives en frodigere jordbund. 
 
Ved Røverhøje findes to gamle lergrave. Hullerne efter gravningen står tilbage med vand i bunden. 
Lergravene og en sti syd ud af plantagen vidner om teglværkindustri i området tilbage i tiden. 
 
 
1.3 Landskab 
Den østlige del af området er meget fladt i det gamle flodleje. Resten af arealet er fladt til småbak-
ket med enkelte mindre erosionsdale. Der er nogle mindre, men markante, høje i midten af skoven, 
bl.a. de såkaldte Røverhøje.  
 
Plantagen på hedefladen er en karakteristisk rødgranplantage med lange lige veje og ensartede, ens-
aldrende plantninger i firkantede felter i stor skala. Den landskabelige værdi er begrænset, og det vil 
især være oplevelsen af at se en produktionsskov, der er mest iøjnefaldende.  
 
Landskabets styrke er, at den karakteristiske plantage med kvadratiske beplantninger er intakt. I 
området omkring Røverhøje kan den landskabelige værdi forbedres. Her er vejnettet i kontrast til 
landskabsformen og det firkantede mønster ikke vurderet som bevaringsværdigt og det vil være en 
landskabelig forbedring, hvis området ændrer karakter til et mere åbent område, så de elementer der 
er her; gravhøjene og lergravene, kunne ses i landskabet.  
 

Viborg Plantage – lange lige veje omkranset af tæt nåletræsskov. 
 
1.4 Skoven 
Plantagen fremtræder med to markant forskellige dele: 
Den vestligste del, der omfatter hovedparten af arealet vest for Krathusvej, er overvejende bevokset 
med løvskov, om end der er enkelte større partier med nåletræ. Arealet består dels af tidligere tjene-
stejord til skovfogedstedet ”Krathus”, dels gammel løvskov det såkaldte Viborg Krat, der tidligere 
blev kaldt ”Bymandsris”. 
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Viborg Krat var oprindeligt ét ud af en sammenhængende række egekrat fra Gårsdal Krat i nord til 
Hald Ege i syd. Det meste af egekrattet blev ryddet i 1850-erne og gentilplantet med bøg i perioden 
1875-86. Dele af bøgeskoven har været drevet som plukhugst de seneste årtier. En rest af egekrattet 
er bevaret mod sydøst.  
 
Resten af Viborg Plantage fremtræder som en traditionel hedeplantage med retlinede vejforløb og 
dominans af gran, primært rødgran. Hovedparten af bevoksningerne anlagt efter 1950 har dog varie-
rende indslag af andre arter, primært Douglasgran, Nordmannsgran, Lærk og Ædelgran. 
 
Der er anlagt en del bælter med løvtræarter, som gennemgående er ret smalle. Den østligste del af 
plantagen er i dag bevokset med ca. 50 % løvtræ, primært anlagt fra 1984 og frem. 
Plantagens nåletræbevoksninger har været ramt af store stormfald i 1934 (50 % væltet), 1981 (35 % 
væltet) samt i 2005. 
 

1.5 Friluftsliv 
Plantagen er meget bynær. Plantagen er meget brugt af publikum, især mod øst og syd, hvor den er 
mest bynær. Den østlige tredjedel er udlagt som hundeskov, der er flittigt benyttet. Området længst 
mod øst er desuden meget brugt af de lokale dagplejemødre fra Viborgs sydby. Hjemmeværnets ba-
rakker ved skydebanen er flittigt benyttet i den forbindelse. 
 
Der er udgivet en vandreturfolder over plantagen (2006) med 4 markerede vandreruter. 
Hele plantagen er meget benyttet af ryttere, både private og medlemmer af Viborg Rideklub (nabo 
mod sydøst). Der er udlagt et omfattende ridestinet i hele plantagen. Der er desuden udgivet en lo-
kal ridestifolder som dækker Viborg Plantage og Hald-området. 
 
Der er opstillet en række borde og bænkesæt i hele plantagen. Et madpakkehus er opført midt i 
plantagen tæt ved de gamle lergrave. 
 

  
Madpakkehuset i funktion. Bord og bænke er klar til brug. 
 
En del af Alhedestien (tidligere Viborg-Herningbanen, nu kombineret cykel-, gang- og ridesti) går 
gennem den sydlige del af plantagen. Ikke-ryddede skovveje er meget benyttet af skiløbere, når vi 
har fået meget sne.  

1.6 Natur 
Naturindholdet i plantagen er forholdsvis beskedent, og der er således ingen større arealer med åbne 
naturtyper.  
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Af § 3-beskyttede naturtyper findes kun tre 
mindre vandhuller og et større i form af en 
gammel lergrav midt i plantagen. Sidstnævnte er 
sammen med et tidligere vandhul oprenset og 
frilagt i 2007. 
 
I takt med den igangværende omlægning til na-
turnær drift, herunder ikke mindst ændring af 
bevoksningerne med ren nåleskov til blandet 
løv- og nåletræ, er plantagens værdi som leve-
sted for dyr og planter stigende. 
  

Lergraven før oprensningen i 2007. 
1.7 Kulturmiljø 
Der ligger et stort antal gravhøje spredt i de bakkede dele af plantagen. Nogle af de mest markante 
findes dels i skovbrynene dels i midten af skoven. 
 
I Viborg Krat, især i den vestlige del, er et antal mere eller mindre tydelige hulveje. 
Mod øst er en række tydelige hulveje fra et af hærvejens forløb. Her står desuden hærvejsstenen, 
med tekst af Peter Seeberg, sat til minde om de mange vejfarende på hærvejen. 
Der er et skovdige omkring hele plantagen bortset fra langs Finderupvej i nord. 
Enkelte steder, kan man stadig se de render, som blevet gravet af tugthusfanger i forbindelse med 
anlæggelsen af plantagen. 
 
Flere steder er der gravet ler til teglbrænding i 1800-tallet. Det skrå spor gennem midten af planta-
gen (del af de gule vandreruter) stammer fra denne tid. 
 
Skovfogedstedet ”Krathus” (opført 1905) er tegnet af Haack Kampmann. Udbygninger er fra 1850. 
Mindre dele af tjenestejorden er bevaret i dyrkning. 

1.8 Særlige forhold 
Som ovenfor beskrevet, så benytter hjemmeværnet skydebanen i den østlige del af plantagen.  
 
Grundvandsbeskyttelse: Et stort grundvandsreservoir strækker sig under hele Viborg Plantage og 
Hald Sø-området. 
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2. Gældende udpegninger 

2.1 Regionplanlægning 
 

I regionplanen fra det tidligere Viborg Amt er store de-
le af Viborg Plantage samt arealer ved Hald udpeget 
som område med særlige drikkevandsinteresser - OSD. 
Indsatsområdet kaldes Viborg Syd og afgrænsningen 
ses på kortet til venstre. Grundvandskortlægningen fo-
retages af Miljøcenter Ringkøbing og den efterfølgen-
de indsatsplanlægning står Viborg Kommune for. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overlap mellem område med særlige drikkevandsinte-
resser og SNS Kronjyllands arealer ved Hald og Vi-
borg. 

2.2 Naturskov 
Ingen arealer udlagt. Plukhugst er praktiseret i enkelte områder. 
 
2.3 Naturbeskyttelsesloven 
4 små søer på tilsammen mindre end 1 hektar er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. 

2.4 Geologiske interesseområder 
Viborg Plantage ligger i det nationale geologiske interesseområde 60 Faldborgdalen – der er en del 
af Gudenå-systemet. 
 

3. Mål og planer 

3.1 Overordnet målsætning 
Viborg Plantage er meget bynær og samtidig er der væsentlige drikkevandsinteresser. Plantagen 
skal derfor udvikles, så der på lang sigt sikres en robust, lysåben løvskov med god grundvandsbe-
skyttelse og stor værdi for publikum. Friluftsfaciliteterne skal også udbygges. 

3.2 Landskabsplan 
Den nuværende nåleskov skal ændres til en skov domineret af løvtræer, der samtidig skal være lys-
åben. For at give en varieret oplevelse vil de markante bakkedrag med gravhøje bl.a. ”Røverhøje” 
og en bakke i den sydøstlige del af plantagen blive frilagt. På længere sigt vil der opstå en lysåben 
græsningskov i midten af plantagen. 
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Den langsigtede landskabs-
plan for Viborg Plantage. 

Selv om skoven vil udvikle sig mod løvtræ, vil det karakteristiske mønster ikke forsvinde, fordi en 
konvertering fra nåleskov til løvskov vil ske gradvist over en lang årrække, og fordi det tilstræbes at 
bevare en bevoksning med nåletræ som urørt skov.  

3.3 Skovudvikling og naturnær skovdrift 
Der arbejdes med en fortsat udvikling af plukhugst i eksisterende løvtræsarealer. Der tilstræbes en 
lys egedomineret skovudviklingstype på smeltevandssletten, som tillader rig vækst af urter og for at 
sikre drikkevandsinteresser bedst muligt. Den vestlige del af plantagen skal stadig fremstå bøgedo-
mineret med indblanding af gran. Den sydvestlige del af Viborg Krat er registreret som egekrat og 
fastholdes som sådan. 
 
Generelt skal der arbejdes mod en hugst af træer med en bestemt diameter og langsom konvertering 
mod den ønskede skovudviklingstype for at undgå et dyrt kulturanlæg. I en række rødgran-
bevoksninger må det dog forventes, at det af stabilitetsmæssige årsager vil være nødvendigt at fore-
tage renafdrift af ældre bevoksninger. Dette vurderes konkret. Hvor der foretages renafdrift, vil der 
blive etableret løv ved såning eller indplantninger i små holme. 
 
For på lang sigt at øge diversiteten i Viborg Plantage kan der udlægges et større område som urørt 
skov, der er peget på området syd for Egeskovvej. Området vil dog tidligst kunne overgå til urørt 
skov sidst i perioden efter afdrift af rødgranen i området. Et alternativ er området lige vest for Vi-
borg Krat og nord for Hald Ege. 

Skovudviklingstyper (SUT) i 
Viborg Plantage. 
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3.4 Natur 
Eksisterende naturarealer plejes fortsat. Arealet omkring hærvejsstenen holdes med lyng.  
 

Arealer til særlig behandling 
i Viborg Plantage. 

 
 
3.5 Kulturmiljø 
Plejen af gravhøje, skovdiger og hærvejsspor fortsættes. Derudover vil et par af de vigtigste hulveje 
i vest frilægges, og der vil blive skabt sammenhæng mellem de tre store gravhøje i midten af plan-
tagen. Ligeledes frilægges og formidles lergravene midt i plantagen. Endelig vil de bedst bevarede 
gravhøje i midten registreres og beskyttes.  
 
Den langsigtede etablering af en lysåben græsningsskov i den centrale del, vil også medvirke til at 
fremhæve fortidsminderne i dette område.  

3.6 Friluftsliv 
Viborg plantage benyttes i stigende grad, ikke mindst i takt med at Viborg udbygges nord for plan-
tagen. Skydebanen skal ikke udvides hverken i omfang eller i anvendelsen. I planperioden vedlige-
holdes fortsat ridestier, vandreruter, borde/bænke m.v. Samtidig udbydes nye faciliteter i takt med, 
at brugerne efterspørger disse. Mulighederne for at etablere en MTB-rute (forbindelse til området 
ved Hald Sø) i samarbejde med den lokale MTB-klub vil blive undersøgt. 
 

Kortet viser de mest 
markante ændringer, 
der vil ske i løbet af de 
næste 10 til 15 år i Vi-
borg Plantage.  

 


