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Bruunshåb – areal nr. 407 
 

1. Beskrivelse 

1.1 Generelt 

Naturstyrelsen administrerer den gamle papfabrik i Bruunshåb, der i dag lejes af den selvejende in-
stitution Bruunshaab gamle Papfabrik. I dag fremstår bygningerne som et arbejdende museum og 
har et årligt besøgstal på ca. 7000 gæster. 

Ejendommen er på 3.5 ha og udgøres i væsentlighed af bygningskomplekset og den tilstødende 
mølledam.  

Kort 1 – området i dag. 
 

1.2 Geologi og jordbund 
Arealet Bruunshåb ligger i bunden af en lille smeltevandsdal, hvor Mølleå fungerer som afløb for 
Viborg Søerne over i Nørreåen. Dalbunden dækkes af ferskvandssand og ferskvandsgytje. 

1.3 Landskab 
Bruunshåb Papfabrik ligger markant i landskabet mellem den stejle, skovbevoksede skrænt mod 
nord og den bymæssige bebyggelse, der i dag udgør Bruunshåb by, mod syd. Mølledammen og 
bygningskomplekset, som papfabrikken er en del af, udgør en landskabelig og kulturhistorisk hel-
hed, som har stor oplevelsesmæssig værdi. Området har landskabelig høj værdi. 

1.4 Friluftsliv 
Arealerne ved Bruunshåb ligger forbundet i et større stisystem med Viborg Kommunes arealer og 
Naturstyrelsens arealer ved Klostermarken. Stisystemet benyttes af mange gående og cyklende. 
Endvidere er arealet beliggende tæt på den tidligere jernbanelinie, som i dag er en del af det regio-
nale cykelstinet (se oversigtskortet – den stiplede rute). Besøgende og forbipasserende kan nyde 
omgivelserne ved fabrikken. SNS Kronjylland har sat et par borde og bænke op til besøgende. 
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1.5 Natur 
Området rummer en mølledam omgivet af mose med tagrør og pil mm. I østenden en lille bevoks-
ning af gamle el og ask, som længe har været stort set urørt. Der er etableret omløbsstryg i forbin-
delse med opstemningen af mølledammen for at sikre fri fiskepassage. 

1.6 Kulturmiljø 
Papfabrikken er unik i den forstand, at man kan 
se bygningerne og maskinerne i funktion. Pap-
fabrikken udgør sammen med mølledammen og 
flere fredede arbejderboliger i Bruunshåb et bil-
lede af et tidligt industrielt arbejdsmiljø. 
 
 
 
 
 

Foto af Papfabrikken  
 

2. Gældende udpegninger 

2.1 Fredninger  
Den vestligste del af ejendommen er omfattet af fredningen omkring Mølleåen fra 1959 – se nær-
mere beskrivelse under Klostermarken. 
 
Murstensbygningerne er bygningsfredede. 

2.2 Geologiske interesseområder 
Bruunshåb ligger i det nationale geologiske interesseområde 60 Faldborgdalen – del af Gudenå-
systemet. 
 

3. Mål og planer 
3.1 Overordnede målsætninger 
Fastholdes som arbejdende museum. Arealer og bygninger hører naturligt sammen. Bruunshaab kan 
afhændes, hvis det bliver muligt.  

3.2 Landskabsplan 
Ingen ændringer i forhold til nuværende brug. 

3.3 Naturpleje 
Den gamle elle-/askemose øst for dæmningen lades urørt dog under hensyntagen til sikkerheden på 
de omkringliggende veje og stier. Ved behov kan der fjernes pilebuske mv. for at sikre udsyn over 
mølledammen. 

3.4 Friluftsliv 
Øget fokus på formidlingen vedr. naturen og området med infotavler og evt. yderligere et par borde 
og bænke. 
 
 


