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Screening forud for anlæggelse af MTB-spor, Hjermind skov
Baggrund
Der har været ureguleret MTB kørsel i Hjermind Skov i minimum 10 år.
Hjermind Skov ligger nær Bjerringbro, og MTB færdslen i skoven er forholdsvis intensiv.
En stor del af færdslen foregår på afmærkede vandreruter. Som resultat heraf er dele af vandreruterne
stærkt opkørte og dele af året ret ufremkommelige.
Der er desuden færdsel spredt i en stor del af skoven, også i dele af skoven, hvor færdsel ikke er
hensigtsmæssig grundet hensyn til flora og fauna.
4 lokale MTB-klubber fra Bjerringbro og Ulstrup henvendte sig i 2016 med ønsket om etablering af et
organiseret MTB spor i Hjermind Skov og på Kjællinghøl.
Klubberne har siden samlet sig i klubben Bronx MTB, som i 2019 har tilsluttet sig Viborg Trail Arena, som er
paraplyorganisation for MTB-klubber med flere i Viborg Kommune. Naturstyrelsen er i færd med at indgå
en partnerskabsaftale med Viborg Trail Arena, til afløsning for en ældre partnerskabsaftale med en række
MTB-klubber i Viborg-området. Efter fælles overenskomst arbejdes der efter den gamle aftale, indtil den
nye er helt på plads.
Ønsket om MTB-rute er siden begrænset til Hjermind Skov, og det første forslag er omarbejdet kraftigt
efter dialog med Naturstyrelsen.
Det aktuelle ruteforslag fremgår af vedhæftede bilag.
Hensigten er, jfr. ”Retningslinjer for Naturstyrelsens mountainbiketilbud (MTB)” af 10. oktober 2017 at
etablere et samlet spor af blå sværhedsgrad, med mulighed for tilbygning af sløjfer af rød og eventuelt sort
sværhedsgrad efter nærmere aftale.
Hensigten er ligeledes at fjerne MTB færdsel fra afmærkede vandreruter og andre uautoriserede spor, samt
at lægge ruten med størst mulig hensyntagen til natur- og fortidsmindebeskyttelse, terræn og øvrige
brugergrupper.
Samtidig bestræbes det at gøre ruten så attraktiv, at det i sig selv begrænser tilskyndelsen til færdsel andre
steder i skoven.
Som led i partnerskabet påtager MTB klubben sig at udbrede både kendskabet til kodeks for færdsel på
MTB og til de indgåede aftaler med Naturstyrelsen.
Alle ruteforløb vurderes og godkendes af Naturstyrelsen forud for etablering.
Påvirkning af andre brugergrupper
Andre brugergrupper i Hjermind Skov er med det aktuelle kendskab primært skovtursgæster til fods,
”almindelige” cyklister på skovvejene, Gæster hos Naturskolerne i Viborg Kommune (primært skoleklasser)
med base i og ved ”Bøgely” (Ulstrupvej 9) samt det jagtkonsortium, der har lejet jagten i Hjermind skov.
Skovgæster til fods:
En fjernelse af MTB færdslen fra de afmærkede vandreruter vil være en klar fordel for skovgæster til fods.
Dele af ruterne er i dag stort set ufremkommelige store dele af året, fordi overfladen er kørt op grundet
MTB færdsel.
Friholdelse af områder af skoven for MTB kørsel, samt ophør af færdsel på uautoriserede spor og sløjfning
af disse vil ligeledes være til gavn for skovgæster til fods, som vil opleve større fremkommelighed og
uforstyrrethed i dele af skoven.

Der vil være sammenfald mellem afmærkede vandreruter og MTB-spor nogle steder, hvor vandreruter
forløber på skovveje og MTB-ruter er lagt sammesteds a.h.t. sikring af naturbeskyttelse og uforstyrrethed
på tilgrænsende arealer.
Dette vurderes ikke umiddelbart at give problemer. Skovvejene er forholdsvis brede med god mulighed for
passage, og klubberne påtager sig på deres medlemmers vegne at vise hensyn ved passage og særlig
agtpågivenhed på uoverskuelige vejforløb.
”Almindelige” cyklister
Færdes på skovvejene. Der forventes ikke at forekomme konflikter i væsentligt omfang, jfr. overvejelserne
under ”Skovgæster til fods”.
Naturskolens gæster
Rutelægning undlades i nærområdet til Naturskolens base i og ved Ulstrupvej 9.
De dele af ruteforløbene, som vil ligge nærmest Naturskolens base, vil desuden primært forløbe på
skovveje og eksisterende spor.
Der vurderes derfor ikke at være sandsynlighed for at blive konflikter i forhold til naturskolens brug af
området.
Naturskolerne i Viborg Kommune høres forud for konkret etablering af spor, og nødvendig tilretning
foretages i forhold til naturskolens brug af området.
Jagtlejere
Det jagtkonsortium, som lejer jagten i Hjermind Skov, er blev hørt forud for den foreslåede rutelægning, og
jagtkonsortiets interesser er indeholdt i det kort over ”minus-områder”, som tilgik den lokale klub forud for
udarbejdelsen af det nuværende forslag til ruteføring.
Fortidsminder og Kulturhistorie
De kendte fortidsminder i Hjermind Skov befinder sig i den vestligste del af skoven.
MTB-ruten tilrettelægges, så disse ikke påvirkes.
Den ældste, vestligste del af Hjermind Skov er omkranset af et skovdige. Passage af skovdiget mellem afd.
412/427 og 428 sker via skovveje og skovspor gennem allerede eksisterende huller i diget.
Hvis dette viser sig ikke at være muligt, kan passage alternativt ske via rampe o.a. over dige, hvis dette kan
tillades af myndigheden, der varetager fortidsmindebeskyttelsen.
Der vurderes derfor ikke at være nogen negativ påvirkning af fortidsminder og kulturhistorie.
Fredskov
MTB-sporet anlægges uden større anlagte elementer.
Skoven er offentligt ejer og bynær.
Der vurderes derfor ikke at være nogen konflikt med skovloven, der kan kræve dispensation.
Flora og fauna
Natura 2000- områder, vildtreservater m.v.
Der er ingen Natura 2000 områder, habitatområder eller vildtreservater i området.
Bilag IV arter:
Der er ikke registreret Bilag IV arter i området, jfr. Danmarks Naturdata.
Naturtyper beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Der er en række områder i Hjermind Skov – primært moser – som er beskyttet efter NBL § 3.
Ingen af disse områder berøres af det planlagte MTB spor.

Beskyttede vandløb
Mellem afd. 427/433 og afd. 428 forudsættes MTB ruten at passere et beskyttet vandløb via en bro.
Dette vurderes at kunne ske uden negativ påvirkning af vandløbet, men vil kræve tilladelse fra
vandløbsmyndigheden.
Naturmæssigt særlig værdifuld skov på offentlige arealer (§ 25 skov)
Den planlagte rute går flere steder igennem eller berører arealer med § 25-skov:
Bøgedomineret skov: afd. 417 e, afd. 421 a/b, afd. 427 b
Anden løvskov: Afd. 432 a
Hvor det er muligt, ændres den planlagte rute, så den løber udenom de pågældende areal.
Hvor dette ikke måtte være muligt, planlægges ruten, så udpegningsgrundlaget for det pågældende areal
ikke påvirkes i negativ retning.
Flora og fauna generelt:
Generelt er friholdt hovedparten af skovens randarealer, samt en række øvrige arealer, hvor friholdelse fra
etablering af MTB spor vurderes vigtig a.h.t. flora og fauna.
Disse arealer fremgår som udgangspunkt af det vedhæftede kort over arealer, der skal friholdes.
Jordbund og terræn
Jordbunden i hovedparten af Hjermind Skov er primært gruset og sandet, og dermed veldrænet.
Hovedparten af sporene forventes dermed at kunne anlægges via afrømning af muldjord, med supplering
af grus i begrænset omfang.
Dræning og forebyggelse af erosion forventes at kunne ske via indpasning af ruten i terræn og sikring af
korrekt terrænhældning.
Konklusion
Den forslåede MTB rute i Hjermind Skov tager de nødvendige hensyn til både Naturbeskyttelse,
fortidsmindebeskyttelse, terræn og skovens øvrige brugere, forudsat at der sker mindre tilretninger af
ruteforløbet som beskrevet, og forudsat at de nødvendige myndighedstilladelser kan opnås.

