
Skov 102 – Udskovene 
 
 
I Udskovene er der udlagt 77 ha naturskov, heraf 14 ha som urørt og resten med 
plukhugst. De urørte bevoksninger består af gammel naturskov; hovedsagelig bøg 
med indblanding af eg mfl. Plukhugstbevoksningerne er udlagt således, at de skaber 
sammenhæng mellem de urørte stykker. Størstedelen ligger på den stejle dalside ned 
mod Nørreåen i skovens sydlige del og i den nordvestlige del af skoven.  
Udskovene rummer derimod kun ganske få § 3-beskyttede naturområder, i alt knap 3 
ha med hhv. skovbevokset mose, eng og småsøer.    
____________________________________________________________________ 
 
 
1. Skovmoser langs Tingvejen 
Afd. 218c og ulitreret mose mellem 228a og 229a (EL 1961 – 0.7 ha), i alt ca 1 ha 
 
Udskovenes vestlige grænse følger en dyb ravine, som næsten gennemskærer 
moræneplateauet ved Svinding mellem Nørreå- og Skalsådalene fra syd mod nord. 
Bortset fra ganske enkelte helt små skovmoser og vandhuller findes her de eneste 
vådområder i de naturligt veldrænede, tørre og højtliggende Udskove. Det drejer sig 
om to længe urørte, små ellemoser langs et bækløb i skellet mod den private del af 
skovene mod vest.  
 
Naturværdi:  2  Plejebehov:  4 
Målsætning: Bevaring af skovmoser i fortsat urørt tilstand. 
____________________________________________________________________ 
 
 
2. Engparcel ved Nørreåen 
Afd. 256b (ENG – 1.3 ha)  
 
Åben engparcel med et opholdsareal med shelterplads i nordenden. Området har 
engang været brugt som udskibningsplads for træ. Engen er længe uplejet og groet til 
med høj vegetation; i den nordlige ende med krat af pil m.fl. Rydning af buske og 
høslæt er påbegyndt i 2007 ved et frivilligt høslætlaug 
 
Enkimbladede 
Bunke, Mose- 
Fløjlsgræs 
Frytle, Mangeblomstret 
Gulaks, Vellugtende 
Gøgeurt, Maj- 
Hundegræs, Alm. 

Tokimbladede 
Angelik 
Baldrian, Hyldebladet 
Dueurt, Lodden 
Dueurt sp. 
Fladstjerne, Stor 
Høgeskæg, Kær- 

Nælde, Stor 
Potentil, Gåse- 
Ranunkel, Bidende 
Skræppe, Butbladet 
Skræppe, Kruset 
Snerre, Burre- 
Syre, Alm. 

Træer og buske 
Birk, Vorte- 
Pil, Grå- 
 
Tidligere fundet 
Gøgeurt, Plettet 
Hjertegræs 



Rapgræs, Alm. 
Rævehale, Eng- 
Siv, Lyse- 
Star, Alm. 
Star, Top- 
Svingel, Rød 
Trehage, Kær- 
Pindsvineknop, Grenet 

Hønsetarm, Alm. 
Kabbeleje, Eng- 
Kløver, Rød- 
Kællingetand, Sump- 
Kørvel, Vild 
Leverurt 
Mynte, Vand- 
Nellikerod, Eng- 
 

Tidsel, Kær- 
Tormentil 
Vandkarse 
Vejbred, Lancet- 
Ærenpris, Tveskægget 

Star, Blågrøn 
Star, Hirse- 
Star, Stjerne- 
Engkarse 
Ranunkel, Kær- 
Perikon, Vinget 
Trævlekrone 
Viol, Eng- 

Floraliste for engparcel ved Nørreåen i afd. 256b, SNS 31.05.2007. Tidligere fund er iflg. data fra Viborg Amt 
1995 og 2005 og stammer evt. fra naboparceller.  
 
Naturværdi: 2  Plejebehov:  1 
Målsætning: Genopretning af engtilstand; der er etableret et frivilligt høslætlaug, 
som bør støttes. Der er særlig behov for indledende hjælp til rydning af pilekrat og 
begrænsning af tuer af topstar. 
____________________________________________________________________ 
 
 
3. Moseparcel ved Brændselsbjerghus 
Afd. 208a (MOS – 0.2 ha) 
 
Lille parcel i tidligere tørvegravet mose, hvor distriktets del udgør ca. 30% af mosens 
samlede areal. Mosen er stærkt overgroet med pil og birk. Herfra er tidligere angivet 
værdifuld fattigkærsvegetation med bl.a. hvid næbfrø, tråd-siv og tranebær. Disse 
blev ikke genfundet ved en foreløbig undersøgelse i januar 2006, hvor der til gengæld 
blev fundet rosmarinlyng, som ikke er almindelig i Østjylland.  
Der er under alle omstændigheder stadig tale om en værdifuld lokalitet for en sjælden 
naturtype, som er truet af sænket vandstand og deraf følgende tilgroning. 
En plejeindsats, der omfatter en drastisk rydning af pil og birk, vil kunne have en 
gavnlig effekt på urtevegetationen, hvis man samtid undersøger de hydrologiske 
forhold; drænes området og kan afvandingen evt. standses? Endelig er det nødvendigt 
med en aftale med ejerne af naboparcellerne om, at der også foretages indgreb på 
deres arealer, idet effekten af et plejeindgreb ellers vil være begrænset. 
 
Karsporeplanter 
Mangeløv sp. 
 
Enkimbladede 
Blåtop 
Hvene, Kryb- 
Kæruld, Tue- 
Siv, Lyse- 

Tokimbladede 
Rosmarinlyng 
 
Træer og buske 
Birk sp. 
Pil sp. 
 

Mosser 
Tørvemosser (Sphagnum 
palustre, Sph. fallax) 
Jomfruhår, Alm. 
 
 

Tidligere bl. a. fundet  
Næbfrø, Hvid 
Siv, Tråd- 
Tranebær 

Floraliste for mosen ved Brændselbjerghus, SNS januar 2006, Fredningsstyrelsen 1991.  
 
Naturværdi:  2 Plejebehov:  1 



Målsætning: Iværksættelse af pleje der genskaber et lysåbent urtesamfund med 
maksimal vandstand. 
____________________________________________________________________ 
 
 
4. Askelavning i Rar Skov 
Afd. 211b (ASK – 0.3 ha) 
 
Askelavning som antagelig afvandes mod syd via et rørlagt dræn. Området udgør den 
øverste del af en af de mange smeltevandsdale i området, og fremstår med tydelige 
gravede, vandfyldte render i kanten af området.  
 
Naturværdi:  3 Plejebehov:  3 
Målsætning: Afløbet skal undersøges og evt. stoppes. Ellers lades urørt til fri 
succession. 
____________________________________________________________________ 
 
 
5. Småvandhuller i Udskovene 
3 små, ikke-litrerede vådområder i hhv. afd. 242a, 248a (Lunddals Kilde) og 259b. 
 
I 242a en fin lille skovsø under tilgroning med tørvemos i et centralt parti. Søen er 
blevet plejet i 2001-02, hvor den omkringstående bevoksning (bøg fra 1983) blev 
fjernet i en afstand af 2-3 meter fra kanten af søen. Lunddals Kilde i 248a er et 
ganske lille, sommerudtørrende vandhul. I 259b et lille, tidligere opgravet vandhul. 
Alle tre vandhuller er sandsynligvis ynglested for padder. 
 
Karsporeplanter 
Mangeløv sp. 
 
Enkimbladede 
Blåtop 
Dunhammer, Bredbladet 

Kæruld, Smalbladet 
Siv, Lyse- 
Star sp. 
 
 

Træer og buske 
Birk sp. 
Pil sp. 
 
Mosser 
Tørvemos sp. 

Tidligere bl. a. fundet  
Bukkeblad 
Seglmos, Vand- 
 

Floraliste for skovsø i afd. 242a, SNS januar 2006, Fredningsstyrelsen 1991.  
 
Naturværdi:  2-3 Plejebehov:  2 
Målsætning: I 242a er efterladt en del birke langs bredden, som nu dominerer søen 
og bør fjernes af hensyn til urtevegetationen, insekter og evt. padder. Rydningen 
omkring denne og de to andre vandhuller udvides til ca. 5 meter for at skabe et større 
lysindfald til vegetationen. 
____________________________________________________________________ 
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