
Hjermind Skov 

Det udpegede skovområde 

består af nordlige del af 

Hjermind Skov øst for 

Bjerringbro. Skoven i det 

kuperede landskab med 

mellemliggende dale, moser 

og småvandløb giver et 

varieret dyre- og planteliv. 

 

Hjermind Skov ligger på den nordlige 

rand af den store tunneldal, der 

rummer Gudenåen. Skoven 

rummer både flade 

moræneplateauer og stejle 

erosionsskrænter og –bakker, 

med mellemliggende smådale. 

Dalene rummer både 

småbække, elleskove og et antal 

større og mindre mosearealer. 

 

I midten af 1800-tallet bestod 

den nuværende Hjermind Skov 

af heder og græsningsoverdrev med 

moser og enge i dalene og spredte 

krat af forblæst eg og bøg på 

bakketoppene.  

 

Frem til ca. 1975 blev det meste af 

den nuværende Hjermind Skov 

tilplantet med nåletræ. Der er enkelte, 

spredte rester af ældre løvtræ og en 

del yngre bevoksninger, men skoven 

er fortsat primært præget af nåletræ, 

med Tsuga som en stadigt mere 

dominerende art. 
 

 

 

Særlige levesteder - 

biodiversitet 

Skoven rummer et par mindre arealer 

med urørt, ældre bøgeskov, Skoven 

rummer tre større og et antal mindre 

skovmoser, som er blevet 

naturgenoprettet fra 1995 og frem. 

I Hjermind Skov lever en række 

sjældne arter med tilknytning til skov. 

Bedst kendt er nok Sortspætte, der 

etablerer redehul i store træer med 

en diameter på minimum 45-50 cm i 

10 meters højde. 

Flere svirrefluearter er knyttede til 

skovområder med fugtige skovenge 

og lysninger. Derudover lever både 

vagtel og markperlemors-

sommerfugl i områder med en 

mosaik af åbent landskab med 

næringsfattige naturområder og 

levende hegn eller skov. 
 

 

 

143 ha 

ny vild natur 
 

Dermed bliver der 157 ha urørt skov 

i Hjermind Skov 



Andre forhold 

Hjermind Skov er i stigende grad 

besøgt og anvendt af publikum. Der 

vil fortsat være adgang til den 

udpegede skov i overensstemmelse 

med adgangsreglerne. Der vil i den 

udpegede skov 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjældne arter 

Området er levested for en række af arter, herunder sjældne og truede arter, 

som er knyttet til gammel løvskov.  

 

Udvalgte sjældne eller truede arter 

 

Dansk navn Levested 

Nordisk Skovsvirreflue Pollen og nektar finder de på lysåbne 

steder i skove samt på enge og 

overdrev, ofte i nærheden af 

vandløb/vådområder. 

Kyst-bredfodsflue 

Sortfodet Busksvirreflue 

Brun Bjørnesvirreflue 

Sortspætte Sortspætte træffes ofte i blandingsskov 

med gamle bøgebevoksninger, som 

støder op til større arealer med 

nåletræer, da det er her, den primært 

søger sine fødeemner. 

Sødtduftende parasolhat Urørt skovjordbund i løvskov 

 



Kort over urørt skov i Hjermind Skov 
På kortet nedenfor er udpegning af urørt løvskov indtegnet med blå streg, mens orange områder er tidligere udpegning fra 

2018. De lyserøde områder viser arealer, der allerede er omfattet af en eksisterende beskyttelse, og som ikke er talt med i 

opgørelsen af nye udpegninger 

 


