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Forslag til ny driftsplan for Bærmose og Himmerigskov 

Skoven betegnes at Naturstyrelsen som én skov. Men, da motorvejen skiller de to  

dele, vil vi sætte spørgsmål ved om den kan betegnes som en samlet skov. 

 

Fra DN Favrskov vil vi koncentrere os om at kommentere på Himmerig skovpart, som 

er den, der ligger i vores lokale regi. 

 

Publikumsfaciliteter 

I himmerig skovpart, findes ingen publikumsfaciliteter. Alle faciliteter som hundeskov, 

borde, bænke og lignende ligger på den østlige side af motorvejen i Bærmose skov-

part. 

Stier 

Med en opmærkning af mulige stiforløb indlagt i folderen om skoven, vil der være 

større muligheder for at publikum kommer ud i kanterne og oplevede de mange fine 

variationer. I dag bruges generelt kun grusvejen fra P-Plads Rønbækvej til P-Plads 

Trigevej  - med få afstikkere til Hjulsø.  

(se vedlagte forslag vandrerute Himmerig skov.) 

Når den nye skov ved Grundfør bliver etableret med sti adgang til Himmerigskoven, 

må der forventes et øget brug. En tur fra Hinnerup og rundt i Himmerigskoven vil bli-

ve på omkring ti kilometer, og der kan blive brug for en pause undervejs.  

Vi vil derfor foreslå, at der etableres et overdækket område med bænkesæt og evt. 

bålplads på stedet, hvor den tidligere Hjuldalgård lå. Pladsen ligger ideelt  

- også for besøgende til Hjulsøen. 

Stien langs Trigevej, mellem de to parkeringspladser, trænger til en opdatering. Den 

er især ved knækket (bevoksning 844 på kortet) ikke særlig fremkommelig.  

Nogle steder er stierne meget smalle, og især i efteråret meget plørede efter heste-

spor. Skoven bliver flittigt benytte af ryttere. 

Stien ovenfor Hjulsø (ved bevoksning 851) er også svært fremkommelig i vinterhalv-

året, da skovbunden bliver ødelagt af hestespor. 
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Skoven 

Generelt ser det ud som om skoven er forsømt, der bliver udført rydning i dele af sko-

ven, men mange beplantninger er meget tætte og trænger til rydning. 

Vi foreslår områderne med Nobelis og Normans gran, der anvendes til pyntegrønt, 

ryddes og erstattes med tidsvarende løvtræ. Bliver der stadig høstet frø fra Lærke-

stykket? (851) Hvis ikke mener vi, at der også her skal ryddes op og plantes løvtræ. 

Her og nu bør som minimum ryddes et NV-hjørne ved gård tomten (Hjuldalgård). Her 

står Normansgran meget tæt op af gamle smukke træer fra gårdens tid. Disse træer 

er bevaringsværdige, men ødelægges af granerne. 

Omkring Hjulsø 

Græsningsarealet bør udvides med skråningen op mod skoven. Dette område er mis-

ligholdt, og er delvis ved at springe i skov. Her bør iværksættes slåning samt fjernelse 

af slåen krat. 

Sletterne langs Holmkærgrøft og Bærmosegrøft  

er misligholdt. Der slås ikke hø på hele området. Og de steder, hvor der er slået er 

ikke alt fjernet derfra. Græsset er meget frodigt, og vi vil stille spørgsmål ved om slet-

ten virkelig er ugødet? Her bør hegnes og indsættes dyr til græsning for at få genop-

rettet status som slette. 

 

Det undrer os, at man i beskrivelsen af skoven snakker om ugødede sletter, grund-

vandssikring og lignende, men ikke lever op til disse ting.  

På den side af Engvej, hvor man går parallelt med motorvejen, er stykket der vender 

ind mod bevoksningen tilsået med rødkløver! Det fremmer ikke just en næringsfattig 

dyrkning (Sletten betegnet A) Hvis arealet er udlejet, må man vel som minimum stil-

les krav til ugødet dyrkning. 

Der er for os ingen tvivl om, at de omkransende sletter og agre gødes eller slås uden 

at man fjerner det afslåede materiale. Vi henstiller derfor til, at man overholder de i 

driftsplanen stillede betingelser for områderne. 

 

Brugergruppe 

Da den nye Grundfør skov, er højaktuel lige nu, vil vi gerne medvirke til at der opret-

tes en målrettet brugergruppe omkring den nye skov, og de forbindelser den kan have 

til Himmerigskoven. 

Vi stiller gerne op til at organisere en sådan gruppe.  
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Resume 

1. Publikumsfaciliteter og udbygget stisystem 

2. Udtynding af løvskov og forbedring af stier 

3. Fjernelse af nåletræer og erstat med løvskov 

4. overholde mål om overdrev med udpining af jorden  

5. fjerne opvækst og slå eller afgræsse skrænter ved Hjulsø 

 

Venlig hilsen 

DN Favrskov 

 

Anne-Mette Kirkegaard 

Otto Hansen 

Poul Harkjær 

 

mail: favrskov@dn.dk 

 

 

 

 

 


