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Vindum Skov - areal nr. 201
1. Beskrivelse
1.1 Generelt
Vindum Skov ligger på sydsiden af den lille tunneldal Rindbækdalen, forholdsvis langt fra større,
bymæssige bebyggelser. Skoven er erhvervet fra Vindum Overgaard i 1845. Skoven består af 8
navngivne mindre skove (Rindskov, Stenhus skov, Store Enemærke, Lille Enemærke, Hestehave,
Roslej, Brokgrave og Klosterskov) og en række mellemliggende tidligere mose-, eng- og markarealer, som nu er tilplantet. Højmosekomplekset Store og Lille Filsø (nu tilplantet) ligger i den østlige
del af skoven.
Arealopgørelse i hektar per 1. januar 2008.
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1.2 Geologi og jordbund
Vindum Skov ligger på en moræneflade mellem dødislandskab mod syd og en tunneldal med Rindbækken mod nord. Vinkelret på tunneldalen strækker Kaskadedalen sig med forgreninger mod syd
og deler skoven i en østlig og en vestlig del. Kaskadedalen er en markant erosionsdal med stejle sider. Dødislandskab præger den sydøstlige del af skoven, hvor der er mange afløbsløse lavninger.
Nordvest i skoven er morænefladen mere jævn.
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Morænefladen præges af morænesand og moræneler. Smeltevandssand findes i de stejle dalsider til
Kaskadedalen og ned mod Rindbækken. Større og mindre lavninger med ferskvandstørv og ferskvandssand præger den sydøstlige del af skoven.
1.3 Landskab
Der er ikke andre skove inden for kilometers afstand – kun levende hegn. Derfor er skoven markant
i landskabet. Mod nord afgrænses skoven af tunneldalen og dens markante skovbevoksede skrænter
på begge sider. Skræntskove, som er typiske for egnen mellem Viborg og Randers.
Vindum Skov ligger i et meget afvekslende terræn.

Mod syd, øst og vest grænser skoven ud til marker. Kun i det sydøstlige hjørne grænser skoven op
mod anden privat skov.
Vindum Skov er fuld af forskellige oplevelsesmuligheder. Noget af det karakteristiske for skoven er
de stejle skrænter. De kan følges hele vejen gennem skoven fra Damhus gennem Kaskadedal til
tunneldalen mod nord. Et andet karakteristisk træk er de mange små og store mosehuller oppe på
fladen. Flere af dem er drænede og tilplantede med rødgran, sitkagran eller andre nåletræer, og det
forringer oplevelsen af mose. Særlig tydelig er Filsø Mose. Der går offentlig vej gennem Vindum
Skov, så mange oplever skoven fra bil. Her er det især den klare afgrænsning man oplever, samt afvekslingen fra at køre i det åbne land til den lukkede skov.
Skoven er vurderet til at have landskabelig god tilstand, bortset fra de drænede moseområder. Dalbundene er sårbare overfor tilgroning, der slører landskabet. Skrænterne er sårbare overfor fleretageret skov, der slører landskabets form.
1.4 Skoven
De oprindelige skovarealer fremtræder i dag med dominans af løvtræ (bøg og eg), især efter omfattende gentilplantning med løvtræ efter stormene i 1981 og 2005. Der er dog stadig en del større områder med nåletræ, især i Hestehave, Roslej, Brokgrave og Klosterskov. Mose- og engarealerne er, i
det omfang de stadig er skovdækkede, tilplantet næsten udelukkende med nåletræ, primært rødgran
og sitkagran.
1.5 Friluftsliv
Der findes en vandretursfolder over Vindum Skov med flere afmærkede vandreruter. Folderen revideres i første del af planperioden. Skoven har en del besøgende, både fodgængere og ryttere, om
end færre end de øvrige skove under SNS Kronjylland på grund af stedets beliggenhed langt fra
større byer.
Der foregår en del O-løb og hundeprøver i skoven. Slædehundekørere har mulighed for at træne i
skoven som det eneste sted på SNS Kronjylland.
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I skoven findes både en anmeldelejrplads og en primitiv overnatningsplads. Der er desuden fri teltning i skoven. Skoven karakteriseres af mange som en stille skov – der er langt til industrier og trafikerede vejnet. Så her er skoven for den der søger stilheden i naturen.
Jagten udlejes til et konsortium.
1.6 Natur
Naturmæssigt er Vindum Skov ikke mindst interessant på grund af sine mange moser, som dog for
langt størstedelen er afvandet med omfattende grøftesystemer og tilplantet med nåletræ. Heldigvis
er der i den nordlige ende af Store Filsø Mose bevaret en veludviklet hængesæk omkring den lille
brunvandede Filsø, hvor der vokser en række sjældne arter, heriblandt dyndstar, blomstersiv og liden åkande (fuldstændig artsliste findes i bilag). Dette lille område på knap 1 ha er en bevaret rest
af Store Filsø Mose, som er ved at udvikle sig tilbage til mosetilstand p.g.a undladelse af gentilplantning og oprensning af grøfter.
I nord findes den gamle skoveng ”Gammelkær”, som mod nord hænger sammen med spredte kærarealer langs Dalsgårde Bæk, hvor rødgranbevoksninger er under afvikling.
1.7 Kulturmiljø
I Vindum Skov er der enkelte og spredte gravhøje. Der er etableret skovdiger omkring det meste af
skoven. Specielt er der et ældre skovdige omkring skoven ”Hestehave” i nordøst. Der er rester af en
gammel svinefold og muligvis en ulvegrav.
Kilden Dyrekilde, har tidligere været benævnt ”Karlsbrønd” (Tors brønd), og er muligvis en gammel helligkilde. Skovfogedstedet ”Damhus” (opført 1896) er tegnet af Haack Kampmann. Tjenestejorden knyttet til skovfogedstedet er bevaret i dyrkning i næsten fuldt omfang. Et moselig, ”Vindumpigen” er fundet ved tørvegravning i Smedemosen.
2. Gældende udpegninger
2.1 Kommuneplaner
Vindum skov er i kommuneplan 2009 for Viborg kommune udpeget som særligt beskyttelsesområde og som støjfrit område.
3. Mål og planer
3.1 Overordnede målsætninger
Vindum Skov er en god produktionsskov, der skal drives med fokus på produktion af løvtræ af god
kvalitet. Samtidig skal de landskabsmæssige og naturmæssige værdier styrkes ved at stoppe afvandingen af en række vådområder og genskabelse af naturlige skovmoser. Der skal også gennemføres
en større naturgenopretning i forbindelse med genskabelsen af Filsø.
3.2. Landskabsplan
Målet er at genskabe de gamle afgrænsninger af skoven, som i langt højere grad fulgte naturgrundlaget. Det vil sige at rydde de arealer, som er plantet på højmosen i Filsø Mose, og mod nord trækkes skoven væk fra dalbunden og ind på det tørre areal på skrænterne.
Inde i skoven vil landskabet også ændre sig i takt med, at den naturlige hydrologi genindføres og
rørlagte løb frilægges. De tidligere moseområder genskabes og de mange afløbsløse lavninger bliver mere våde og dermed domineret af elle- og asketræer, som er med til at give et varieret skovbil-
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lede. Målet er desuden at bevare det dramatiske landskab ved at sikre en skov som nogle steder lader landskabet synligt, f.eks. en søjlehal af bøg.

Vindum Skov på Målebordsbladet fra slutningen af 1800-tallet,
som den fremstår på Målebordsbladet. Filsø Mose står
med mose- og lyngsignatur omgivet af signatur for nåleskov.
Størstedelen af Vindum Skov var
løvskov med flere åbne moseflader, da målebordsbladet blev
tegnet.

Landskabsplanen for Vindum
skov.

3.3 Skovudvikling og naturnær skovdrift
Vindum Skov skal udvikle sig mod en ren løvskov, som er bøgedomineret på tørre jorde og egedomineret på våde jorde. Herudover vil en række skovmoser på længere sigt udvikle sig mod elle- og
askeskov eller birk.
I forhold til de generelle naturnære principper skal der omkring de markante skrænter arbejdes mod
en mere ensartet skovstruktur i form af bøgesøjlehaller, så det fortsat bliver muligt at opleve det
dramatiske. I de øvrige dele af skoven behandles løvtræbevoksningerne efter de generelle naturnære
principper, hvor det gælder om at skabe strukturvariationer og forskydninger i kronetaget samt at
sikre en levedygtig underetage. Det er målet, at foryngelsen løbende skal opstå i mindre grupper eller ved udtag af enkelttræer. Strukturvariation og påbegyndt foryngelse bør være sikret allerede fra
en bevoksningsalder omkring 80 år. På de lerede jorde, hvor egen skal være dominerende, skal den
understøttes med aktiv hugst for eg.

Naturstyrelsen, Kronjylland – Arealvise beskrivelser

side 5

Nuværende nåletræbevoksninger overgår som udgangspunkt til måldiameterhugst og langsom konvertering mod den ønskede skovudviklingstype, der forventes at kunne nås ved naturlig foryngelse.

Skovudviklingstyper
(SUT) i Vindum Skov
I skovens nordvestlige
hjørne findes urørt skov
langs Dalsgård bæk. Arealet med urørt skov er i forhold til tidligere indskrænket til løvskoven for
at gøre plads til, at dalbunden ryddes for træer.

Nåletræbevoksninger i St. og Ll. Brokgrav Mose afdrives i indeværende periode og grøfter lukkes.
Skoven mellem St. Brokgrav Mose og det åbne agerareal overgår på længere sigt til græsningsskov.
Tilplantede mose- og engarealer naturgenoprettes så vidt muligt.
Filsø Mose med den unikke
hængesæk.

3.4 Natur
Hovedtemaet for naturplejen i Vindum Skov er genskabelse af naturlige afvandingsforhold først og
fremmest i de gamle skovmoser, hvor afvandingen stopper, evt. nåletræbevoksninger afdrives og
arealerne overlades til naturlig succession. Herudover skal der ske en egentlig naturgenopretning
med fortsat pleje af det tidligere højmosekompleks bestående af Store og Lille Filsø Mose.
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Arealer til særlig behandling i Vindum Skov.

På kortere og længere sigt genoprettes en række nu drænede og tilplantede moser:
• Store Brokgrav Mose – genopretning nu
• Lille Brokgrav Mose – genopretning nu
• Mose i Rindskov – genopretning nu
• Folddalmose – genopretning nu
• Ørnemose – genopretning nu
• Hvidemose – genopretning efter planperioden
Derudover skal der retableres eng-/mosearealer langs Dalsgård Bæk/Rindbæk, samt etableres åbning af 2 vandløb rørlagt i 1970´erne. Der vil også blive retableret en lang række mindre vandhuller/vådområder via lukning eller ophøre med at vedligeholde grøfterne. Smedemosen skal dog fortsat afvandes af hensyn til private naboarealer. Agerjorden omlægges til vedvarende græs.
3.5 Kulturmiljøet
Distriktet skal fortsætte den løbende vedligehold af gravhøje, diger m.v. i planperioden.
”Tjenestejordslandskabet” ved Damhus skal fortsat bevares som sådan.
3.6 Friluftsliv
En af kvaliteterne ved Vindum Skov er stilheden, hvilket bør bevares. Der er ikke her og nu behov
for udbygning af faciliteter for friluftslivet. Vandretursfolderen skal revideres og velkomsttavler
skal udfærdiges og opsættes.
Jagten lejes fortsat ud i Vindum skov.
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Kortet viser de mest
markante ændringer,
der vil ske i løbet af de
næste 10 til 15 år i
Vindum Skov.

