
 

 

 

22 ha  

mere vild natur 
 

22 ha skov udpeges til ny anden 

biodiversitetsskov i Rydhave Skov  

 

Rydhave Skov 

Rydhave Skov ligger ca. 5 km syd 

for Vinderup og ca. 15 km nordøst 

for Holstebro.  

Skoven er naturlig løvskov 

domineret af gammel og 

mellemaldrende løvskov og med 

mange vandløb og vandhuller samt 

elle- og askemoser. 

 

Den 31 ha store Rydhave Skov har generelt en 

naturlig og varieret skovstruktur. 

Der er kun få bevoksninger, der har 

plantagepræg med træer af samme 

alder og art.  

 

Særlige levesteder - 

biodiversitet 

I området er der kortlagt flere 

arealer med naturmæssigt særlig 

værdifuld skov (§ 25-skov). Der er i 

skoven kortlagt skov med mange 

forskellige naturværdier, heriblandt 

skov med stor strukturel variation, 

ældre tilgroningsskov, sum- og vådbundsskov 

samt bøge- og egedomineret skov.  

 

En del af skoven er desuden allerede udlagt til 

biodiversitetsformål. Hermed udpeges den 

resterende del som anden biodiversitetsskov. I 

den eksisterende drift af skoven arbejder man 

på at fremme naturværdierne og en alsidig 

naturskov, for eksempel ved genskabelse af 

den naturlige hydrologi.  
 

På kortet nedenfor er udpegning af anden 

biodiversitetsskov indtegnet med orange streg. 

De grønne skraveringer viser arealer, der 

allerede er omfattet af en eksisterende 

beskyttelse, og som ikke er talt med i 

opgørelsen af nye udpegninger.  

 

Andre forhold 

Rydhave Skovs værdi som landskabselement 

og oplevelsesrum for publikum er højt. Mange 

besøgende kommer for at opleve en af de få 

oprindelige løvskove i Vestjylland. Skoven har 

endvidere en del besøgende fra 

naboejendommen, Rydhave 

Slot, som i dag er efterskole.  

 

Skovens kulturhistoriske indhold 

er udover det nærliggende slot 

beskedent, men de 

krigshistoriske elementer fra 2. 

Verdenskrig, en våbenhule og 

en mindesten, har stor 

betydning lokalt og er 

udgangspunkt for mange 

besøg i skoven. 

 

Der vil fortsat være 

adgang til de udpegede 

skove i 

overensstemmelse med 

adgangsreglerne. Der vil i 

de udpegede skove være 

nye muligheder for 

friluftslivet i forhold til 

eksempelvis 

naturformidling, turisme 

og unikke naturoplevelser. Det 

må dog også forventes, at 

skovene kan blive mere 

ufarbare med flere væltede 

træer og mere stående vand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Naturstyrelsen 



 

 

Sjældne arter 

Skoven er et biodiversitetsmæssigt hotspot med mange sjældne og truede arter. Særligt kan fremhæves en artsrig insektfauna, 

småfuglefauna og skovbundsflora med eksempelvis almindelig milturt og skov-angelik. 

 

Udvalgte særligt truede arter 

 

Dansk navn Levested 

Elmeloppe Levende elmetræer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

Kort over ny anden biodiversitetsskov i Rydhave Skov 


