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Hjermind Skov, Kjællinghøl og Busbjerg – areal nr. 202 og nr. 211
1. Beskrivelse
1.1 Generelt
Området ligger, bortset fra Busbjerg, på nordsiden af Gudenådalen mellem Bjerringbro og Ulstrup.
Hjermind skov og Kjællinghøl er erhvervet i 1978.
Det fredede Busbjerg ligger syd for Gudenåen, hvoraf en mindre del af området er ejet af staten.
Arealopgørelse i hektar pr. 1. januar 2008.
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1.2 Geologi og jordbund
Hjermind Skov nord for landevejen ligger i et meget kuperet terræn. Skoven ligger på overgangen
mellem højtliggende morænelandskab mod vest og nord og de lavereliggende jævne smeltevandsterrasser i Gudenådalen. Bakkerne er såkaldte falske bakker mellem dybe slugter. Dalene er dannet
af rindende vand efter istiden. Kjællinghøl syd for landevejen ligger på jævne terrasseflader gennemskåret af fire dale fra nord og den dybestliggende del af Gudenådalen langs arealernes sydlige
rand.
Morænesand dominerer i de flade dele af Hjermind Skov, der især findes langs skovens vest- og
nordrand. Smeltevandssand findes under de stejle dalsider. Terrassesand og –grus dominerer naturligt nok Gudenå terrasserne syd for jernbanen.
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Busbjerg ligger i et terræn af falske bakker på Gudenådalens sydflanke. De stejle bakkesider består
af smeltevandssand.
1.3 Landskab
Hjermind Skov grænser mod nord og vest op til markerne på morænefladen, som er et forholdsvis
fladt plateau. Mod øst er grænsen utydelig og går ved Trine Møllebæk over i en anden skov. Mod
syd afgrænses skoven af landevejen mellem Bjerringbro og Langå. Der ligger dog nogle private
parceller med mindre ejendomme på langs vejen. Der er mange oplevelsesmuligheder i skoven. Det
er især de stejle bakker, der er adskilt af erosionsdale og moseområder, som giver området det særlige landskab. Hjermind Skov har en landskabelig god værdi, fordi skoven ligger meget klart og
præcis i landskabet med en flot overgang til det åbne land mod vest. Inde i skoven er flere områder
vurderet til at have middel værdi. Det er de drænede moseområder, der er tilplantet med især nåletræer. Det er ligeledes vurderet, at det vestlige område ”Bakkerne” har et større landskabelig potentiale ved at blive pakket mere ud, og holdt åbent evt. som græsningsskov.

Kjællinghøl ligger syd for jernbanen. Parallelt med landevejen løber jernbanen, ca. 150 m længere
mod syd. Arealet her imellem er privat ejet. Denne del af skoven er, i modsætning til Hjermind
Skov, ikke beliggende på dalskrænterne, men på en mindre terrasse i Gudenådalens bund. Kjællinghøl har en landskabelig middel værdi, fordi den ligger i dalbunden og er med til at sløre denne.

Busbjerg er en del af et større område med skræntskove på den sydlige side af Gudenådalen. Naturstyrelsens areal ligger på bagsiden af skrænten, og det er på ingen måde muligt at se i landskabet
hvor det afgrænses. Selve Busbjerg er et lille, åbent hedeareal med en højde på 92 meter, og med en
flot udsigt ud over Gudenådalen.
Udsigten fra Busbjerg ned
over Gudenåen.
I det fjerne kan man ane
Kjællinghøl og Hjermind
Skov.

1.4 Skoven
Hjermind skov: I midten af 1800-tallet bestod skoven af forblæste ege- og bøgekrat adskilt af moser, enge og lyngbakker. De sidstnævnte arealer blev gennem en periode plantet til, overvejende
med nåletræ. De seneste 20 år har man konverteret en del af disse arealer til løvtræ, men skoven
fremstår dog stadig med en dominans af nåletræ.
Kjællinghøl: Knapt halvdelen af arealet er under afgræsning. Den anden halvdel er skov og er altovervejende plantet i perioden 1955-75. Enkelte pyntegrøntarealer er plantet senere. Der er et større
areal med selvgroet birk m.m. mod øst.
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1.5 Natur
Hjermind Skov: Med varierende held er tidligere granbevoksede mosearealer i Langemose, Vintønden og Brundmose forsøgt genskabt. Længst mod øst langs Trine Møllebæk findes en forholdsvis uforstyrret ellesump. Der er ligeledes en ellesump nord for Bøgely.
Kjællinghøl: Der er et sammenhængende strøg af mere eller mindre våde enge, overdrev, græsningsskov og birkemose langs Gudenåen. Nærmere jernbanen er markerne omkring den nedlagte
Kjællinghølgården udlagt til vedvarende græs uden gødskning og omlægning. Størstedelen af de
nævnte arealer afgræsses.
1.6 Kulturmiljø
I den vestlige del af Hjermind Skov er der enkelte gravhøje. Da denne del også er den oprindelige
del af skoven, er den derfor omgivet af et skovdige. Desuden kan man endnu se et velbevaret planteskoledige, samt resterne af en tidligere mølledæmning ved det nu nedrevne Brundmosehus.
Voldstedet ”Kjællinghøl”, som har givet navn til hele området, er et meget markant, tredelt voldsted. Soklen til den nedrevne gård Kjællinghøl er markeret med sten.
1.7 Friluftsliv
Området er meget benyttet som nærrekreativt område for borgerne i Bjerringbro. Det gælder især
Kjællinghøl, hvortil der er stiforbindelse fra Bjerringbro. Der findes en vandretursfolder over området. Kanopladsen ved Gudenåen er meget benyttet, her findes tillige en primitiv overnatningsplads
med god plads til flere grupper. Der findes desuden en anmeldeplads på Kjællinghøl og en primitiv
overnatningsplads i Hjermind Skov.
Bjerringbro Sportsfiskerforening har fiskeretten langs Gudenåen. Der er frit fiskeri fra en handicapfiskeplatform nær kanopladsen. Jagten i Hjermind Skov er udlejet til et privat konsortium.
Viborg kommunes naturskole har til huse dels i det historiske center ved Kjællinghøl, dels i den tidligere skovløberbolig ”Bøgely” i Hjermind Skov samt den nærliggende ”Jægerhytten” med tilknyttet shelterplads.
2. Gældende udpegninger
2.1 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner
Regionplanen fra det tidligere Viborg Amt udpeger den nordlige del af Hjermind Skov, som et areal
hvor man ønsker at sikre grundvandet.
2.2 Fredninger og vildtreservater
Arealet ved Busbjerg er omfattet af en fredning fra 1953. Fredningen sigter mod at bevare Busbjerg
som et åbent lyngareal med vid udsigt over Gudenå-dalen.
2.3 Drikkevandsinteresser
Hjermind Skov ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser OSD. Indsatsområdet kaldes
Bjerringbro Nord. Viborg Kommune har udarbejdet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet.
Planen findes på www.viborg.dk.
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3. Mål og planer
3.1 Overordnede målsætninger
Hjermind Skov og Kjællinghøl er et vigtigt nærrekreativt skov- og naturområde i forhold til Bjerringbro og skal udvikles som sådan. I selve Hjermind Skov kan de rekreative værdier understøttes
ved en udvikling mod ren løvskov. De naturmæssige og landskabsmæssige værdier skal samtidig
forbedres gennem en genopretning af skovmoser. Kjællinghøl, syd for jernbanen skal udvikles som
et åbent overdrevsareal ned mod Gudenå med spredte lysåbne skovarealer.
Store fyrretræer dominerer Bakkerne. Efter etablering af græsningsskov i Bakkerne bliver skoven mere lysåben end nu.

3.2 Landskabsplan
Hjermind Skov skal udvikles mod kuperet skov domineret af bøg. Herudover vil en række skovmoser på længere sigt udvikle sig mod elle- og askeskov. Syd for jernbanen udvides de åbne naturarealer ved at fjerne en række eksisterende pyntegrønt- og nåletræsbevoksninger i planperioden.
Den langsigtede landskabsplan for Hjermind Skov.
Busbjerg findes indsat i nederste højre hjørne.
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Busbjerg rummer bl.a. en lille skovholm, der er delvis fredet. Overordnet holdes arealet fortsat lysåbent med god udsigt ned i ådalen. Eventuel aftale om afgræsning søges indgået med ejere af naboarelerne.
3.3 Naturnær skovdrift
Hjermind Skov skal udvikle sig mod overvejende bøg. Løvtræbevoksningerne behandles efter målet
om at skabe strukturvariationer og sikre en levedygtig underetage. Det er målet, at foryngelsen løbende skal opstå i mindre grupper eller ved udtag af enkelttræer. Foryngelsen bør være påbegyndt
fra en bevoksningsalder omkring 80 år. På mosearealerne afdrives nåletræbevoksningerne i planperioden og moserne får lov til at udvikle sig mod naturlige skovmoser, domineret af rødel, ask og
birk. Der skabes en sammenhæng mellem de fragmenterede områder med urørt skov. Omkring
Bakkerne etableres et større område med græsningsskov.

Skovudviklingstyper (SUT) i
Hjermind Skov
Det indsatte udsnit nederst til
højre viser Busbjerg.

3.4 Naturpleje
I Hjermind Skov skal der sikres så naturlig vandstand som muligt i Brundmose, Vintønden og Langemose ved sløjfning af grøfter. Det forventes, at der sker en gradvis genindvandring af naturlig fattigkærsvegetation. Hvis okkerindholdet falder i mosernes afløbsvand, kan der ske oprensning og
sløjfning af de to ”okkerdamme”.
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En af de såkaldte okkerdamme i Hjermind Skov.
I Kjællinghøl vil der fortsat blive arbejdet for at sikre og udvide store sammenhængende græsningsarealer med bedre naturindhold, bl.a. ved overgang til græsningsskov efter afvikling af de betydelige pyntegrøntarealer.
Arealer til særlig behandling i Hjermind
Skov og Busbjerg.

3.5 Plejetiltag for kulturmiljøet
Fortidsminder og diger skal fortsat plejes. Specielt skal plejen af Kjællinghøl voldsted fremhæves,
som noget der vil blive lagt vægt på.
3.6 Friluftsliv
Vedligehold af eksisterende faciliteter skal fortsætte, men specielt vil der blive lagt vægt på Ppladser og at skiltningen gøres mere brugervenlig. På længere sigt vil der arbejdes for etablering af:
• En bro over Gudenåen (cykel-/gangsti) nær kanopladsen Kjællinghøl,
• En tunnel under Bjerringbro-/Ulstrupvejen (sikker stiforbindelse) nær Bøgely, samt
• Flere borde-/bænkesæt i skoven.
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Jagten lejes fortsat ud i Hjermind Skov og Kjællinghøl.
Kortet viser de mest
markante ændringer, der
vil ske i løbet af de næste
10 til 15 år i Hjermind
Skov.
Busbjerg findes indsat i
nederste højre hjørne.

