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VISION

Visionen for Helhedsplanen for Fovrfeld Ådal er 
udarbejdet med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes 
overordnede strategiske planlægning, herunder: 

Vision 2020, Esbjerg Byplan, Esbjerg Kommuneplan og 
klima  lpasningsplan, Spildevands-plan, Vandområde-
plan for Fovrfeld Bæk, Natur- og Park poli  k, Ac  ve 
Living Strategi, Børn- og Ungepoli  k med særligt fokus 
på ’science’ samt Esbjergs Kommunes demensstrategi. 

Visionen for helhedsplanen lyder derfor således:

I Fovrfeld Ådal skal byens borgere – unge som ældre -  dagligt kunne 
mødes omkring rekrea  ve og ak  verende udfoldelsesmuligheder, 
der gør dem nysgerrige på naturen.   

I Fovrfeld Ådal skal klima  lpasning fremhæve ådalens landskabelige 
kvaliteter og styrke de naturmæssige interesser.
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Forbedret vand- og natur  lstand og nye 
muligheder for udfoldelse

Fovrfeld Ådal strækker sig fra kysten i syd  l det åbne 
land i nord som en grøn åre gennem Esbjerg bys for-
skellige kvarterer. 25.000 borgere bor inden for 1 km 
fra Fovrfeld Ådal. 

Ådalen rummer i kra   af sin store udstrækning for-
skellig natur- og landskabskarakterer, og er omgivet 
af forskellige  l by- og boligområder med hver deres 
interesser. Tilstanden i åløbet Fovrfeld Bæk er i dag ud-
fordret af okker, udledning af regnvand og spildevand 
foruden en høj grundvandsstand.

Denne udfordring er med denne helhedsplan søgt af-
hjulpet med henblik på at skabe synergi mellem forskel-
lige  ltag omkring vand, natur og rekrea  ve interesser, 
fx ved at bækken reguleres og regnvandet håndteres, 
sam  dig med at natur- og vandkvaliteten forbedres. På 
denne måde styrkes muligheder for at skabe rekrea  ve 
ak  viteter, der giver borgere en bedre forståelse af 
naturmæssige forhold og kvaliteter.   

Planen består således af fem overordnede  ltag, hvor 
det første sæ  er rammerne for de øvrige:

• Regulering af vandløbet samt etablering af regn-
vandsbassiner

• Delvise rydninger af  lgroede naturområder (heraf 
nogle af god og moderat  lstand)

• Nye indhegninger primært med henblik på at ud-
vide eksisterende afgræsningsarealer

• Forbedring af eksisterende s  forløb og etablering 
af nye, herunder s  sløjfer og ’oplevelsess  er’

• Udviklingen af tre  rekrea  ve ak  vitetsområder i 
ådalen.

Helhedsplanen er lavet ud fra ønsket om, at synergi 
mellem ovennævnte  ltag vil højne kvaliteten i ådalens 

HELHEDSPLANEN PÅ 3 MIN
rekrea  ve forhold, bl.a. gennem øget  lgængelighed 
 l ådalens værdifulde natur og forbedrede muligheder 

for at udfolde sig ak  vt i naturen og lære af den. 

Der er derfor foreslået et nyt, samlet rekrea  vt s  -
forløb gennem ådalen, hvor man generelt har bedre 
og mere oplevelsesrige udsyn fra s  er og opholdsom-
råder. Fovrfeld Bæk vil i langt højere grad være synlig, 
og fra udsigtspunkter vi der være mulighed for lange 
kig ud over ådalen, så dens udtrækning og landskabs-
mæssige konturer kommer  l sin ret. 

Som en del af det nye rekrea  ve forløb er der udpeget 
tre konkrete områder i ådalen, der i særlig grad skal 
udvikles med henblik på rekrea  vudfoldelse og læring, 
og dermed imødekomme kommunens strategier for 
”science” og ”ac  ve living” samt kommunens demens 
poli  k. 
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Processen for helhedsplanen er forløbet over fl ere 
faser, hvor borgere, interessenter og relevante fagfolk 
løbende er blevet inddraget. For hver fase har der 
været brug for kvalifi cering af analyser og samt videre-
udvikling af oplæg  l  ltag og ak  viteter.

Organisa  onen bag processen har bestået af en pro-
jektgruppe, en følgegruppe, diverse ad hoc-grupper 
samt en styregruppe. Projektgruppen har bearbej-
det input fra de forskellige grupper og har løbende 
præsenteret styregruppen for oplæg  l analyser,  ltag 
og indsatser  l godkendelse for det videre arbejde. 
Derved er der været  fremdri   og kon  nuitet igen-
nem hele processen, hvor poli  kere er løbende blevet 
orienteret. 

Processens forløb er vist i procesdiagrammet  her på 
siden.

I fase 1, analysefasen, blev projektgruppens indled-    
ende analyse vurderet af følge- og interessentgrupper, 
der bidrog med yderligere viden og input  l eksister-
ende ak  viteter og ønsker  l frem  dige. Analysen 
resulterede i  en samlet  første fælles forståelse af pro-
jektets forudsætninger og muligheder samt forslag  l 
områder, hvor interessenterne udtrykte særlige behov 
for nye ak  viteter eller forbedring af eksisterende.   
    
I fase 2, idéudviklingsfasen, blev projekterne kvalifi -
ceret og videreudviklet af følgegruppe og styregruppe, 
hvore  er et første udkast  l helhedsplan kunne 
udarbejdes. Planen blev i fase 3, kvalifi ceringsfasen, 
 lre  et på baggrund følge- og styregruppens endelige 

kvalifi cering, hvore  er helhedsplanen i den sidste 
fase 4, off entlighedsfasen, blev behandlet poli  sk og 
præsenteret for byens borgere.

PROCES- OG INDDRAGELSESFORLØB
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FASE 2 - IDÉUDVIKLING
december-februar 2016

FASE 1 -
ANALYSE
primo oktober
(2. okt)- november 
2016

FASE 3 -
KVALIFICERING
marts/april 2017

JU
LI: FER

IE

FASE 4 -INKL.
OMRÅDE D
maj/juni
2017

FASE 5 -  AFKLARING
OM FORUDÆTNINGER
FOR OMRÅDE D
august, september, 
oktober 2017

FASE 5 -PROGRAMMERINGG
AF OMRÅDE D
Nov. 2017

FASE 6 -FÆRDIGGØRELSE
Dec. 2017FASE 0 - 

PROJEKTOPSTART
april 2016a

Orientering af Plan & 
Miljøudvalg og Teknik & 
Byggeudvalg

Kortlægning/
planscreening/
teknisk analyse

Workshop:
Input
til kortlægning

Workshop:
Idéudvikling af delprojekter

14. nov.: Workshop:
Godkendelse af 
helhedplan inkl. område D

Medio nov.
Forslag
til endelig 
helhedsplan
inklusiv
område D

Eventuel
tilretning
af forslag 
til endelig 
helhedsplan
inklusiv
område D

Godkendelse af 
delprojekter

Godkendelse af 
endelig helhedsplan 
ekslusiv område D
(SKYPE-møde)

Tilretning Udkast til 
helhedsplan
ekslusiv område D

Kvalifi cering og 
fastlæggelse
af grundlag for 
udarbejdelse af 
helhedsplan

31.okt.: Fastlæggelse
af grundlag for område 
D
SKYPE el. møde uden 
NIRAS

7. nov:Godkendelse af 
forslag
endelig helhedsplan 
inklusiv område D

Tilretning Evt. tilretning

21. nov: 
fremsendelse
af endelig 
helhedsplan

Samlet analyse 
og forslag til 
delprojekter

Workshop: 
Input til kortlægning

27.nov:
Indstilling

Godkendelse af 
evt. tilretninger
SKYPE el. 
møde uden 
NIRAS

OrienteringOrientering

Forslag til 
organisations-,
proces- og 
kommunikationsplan

Opstartsmøde
og workshop

Tilretning af 
organisation-,
proces- og 
kommunikationsplan

1. politiske 
behandling
(Vedtagelse af 
helhedsplan)
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SCIENCE
ACTIVE
LIVING

FOVRFELD ÅDAL
Helhedsplan

Følgegruppemøde 23. feb. 2017

SCIENCE
ACTIVE
LIVING

b

A B CD2 søer med permanent vandspejl 
(Store med rigt dyreliv)
(Bassin 2 og 1)
(Overdrevsprægede)

Shelter på pæle ved søerne (A1)

S   placeres væk fra køkkenhaver af 
hensyn  l risiko for tyveri

Udsigtssta  on - huse med oplevelser i 
(science)

Cykels   under Vestkystvejen - måske 
yderligere oversvømmelser ved hævet 
vandspejl

Børn/unge/ældre - ak  viteter tæt på 
hinanden

Vand  ade på regnvandsbassin for 
fordybelse, læring og rekrea  on

Ud  y  ersta  on/-børnehave i forbindelse 
med plejecentret

    Børn        Ældre
(ins  tu  on)   (ins  tu  on)

Jf. Kommunens vision om demente, der 
interagerer med børn

Hund i snor på s  erne gennem 
Dyrehaven - fra vest  l øst

Smalle korridorer med fæ-riste - 
forbindelse gennem Dyrehaven

Disc golf som 18-hullers bane

Ak  vitetsbanen renoveres

Oplevelsess   på beny  et skolerute, der 
forbinder Fovrfelds  en  l Ak  vitetsbanen

4 søer

S  forbindelse der forbinder de 4 søer 
videre  l De Hvide Mænd

Vandak  viteter, eks. vandcykler, på søerD3

D2

D1

D3

D2

D1

C3

C4

C2

C1

C3

C4

C2

C1

B3

B2

B1

B3

B2

B1

A3

A4

A5

A2

A1

A3

A4

A2

A1

A5

Dialog og kvalifi cering
Når følge-, interessent- og styregruppe har skulle kvali-
fi cere og godkende oplæg fra projektgruppen, har det 
været afgørende, at visionen for helhedsplanen blev 
bragt i spil. Dvs. at alle oplæg er blevet målt på mål-
grupper og øvrige centrale kommunale strategier, som 
fx ac  ve living, science-strategien samt målsætninger 
for spildevand, klimasikring og vandløb.

”Barometeret” ovenfor er et af de redskaber, der blev 
brugt  l at skabe et fælles overblik over, hvordan de for-
skellige projek  déer i helhedsplanen var vægtet i forhold 
 l visionen. Barometeret belv bl.a. brugt  l at måle på, 

i hvor høj grad de forskellige projek  déer var målre  et 
forskellige målgrupper samt i hvor høj grad ‘science’- og 
‘ac  ve living’-aspekterne var synlige i projek  déerne.

Dialogværktøj  l at videreudvikle og kvalifi cere projek  déer
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4 delområder
Fovrfeld ådal kan umiddelbart inddeles i fi re delom-
råder A, B, C og D, der tager udgangspunkt i om-
rådernes overordnede karakter, ak  viteter og landsk-
ab. Inddelingen er foretaget på baggrund af en første 
besig  gelse af ådalen samt GIS-data og har været 
udgangspunkt for det videre analysearbejde. 

Delområde A mod nord er kendetegnet ved mødet 
med det åbne land og ådalens enge, moser og over-
drev og de større græsningsarealer, som  dligere var 
kny  et  l de omkringliggende og landsbyer i det åbne 
land. Herudover løber der fl ere større veje igennem 
området. I delområdet ligger ’Midtgård’, der funger-
er som besøgsgård for kommunens dagins  tu  oner, 
dagplej ere og skoler og som formidler viden om natur, 
landbrug og madens vej  l bordet. Syd for Midtgård 
fi ndes et udsigtspunkt, hvorfra man kan se udover 
ådalen, og i områdets nordligste udkant ligger ‘1000 
års skoven’ med træarter, som har været dominerende 
gennem  derne. 

Delområde B er særligt karakteriseret af den tæ  e 
lave skov i den nordlige del, som bliver brudt af den 
åbne grønne afgræssede ådal mod vest og som giver 
et langt kig på tværs. De afgræssede arealer skaber en 
åben forbindelse ud af kilen mod vest i en ellers lukket 
dalbund af krat og træer. Området udgør en central 
del af ådalen, og er omkranset af boligområder bl.a. 
med fl ere lokale skoler. I ådalens kant, ud mod ådalens 
overdrev og enge, ligger der enkelte ak  vitets- og 
legeområder.

FOVRFELD ÅDAL I DAG 
Delområde C omfa  er bl.a. Dyrehaven med store 
skovarealer, herunder Nørreskoven med bøgetræer, 
som er atypiske for egnen. Skoven er et bynært rum 
 l ro og rekrea  on, hvor der også ligger en række 

ak  vitetsområder som disc gol  ane og motorik-
bane/’tarzan-bane’. Dyrehavens åbne og fl ade ”sle  e” 
mod vest giver mulighed for lange kig i nord- og syd-
lig retning, mens dyrehavens skov fremstår lukket og 
kuperet. 

Delområde D ligger tæt på kysten og rummer to to søer 
Brillesøerne og Sildesøen med hver deres naturkval-
iteter. I området ligger renseanlægget Rens Vest og 
Mågehøjen, som giver mulighed for en bred række 
ak  viteter, der kobler sig  l en række øvrige bynære 
funk  oner som fx Sports- og Event Park Esbjerg og 
folkeparken Vognsbølparken. Den brede dalbund i 
området adskiller sig fra resten af ådalen ved at være 
komplekst med bebyggelse, veje, anlæg og en stor vari-
a  on i bevoksningen.  

Den videre analyse omfa  er to forudsætningsgivende 
forhold: ådalens vand  lstand og det naturmæssige 
aspekt i form af naturkvaliteter,  -værdier og -  lstand.  
Herudover ådalens overordnede kulturhistorie, landsk-
abstræk og naturgrundlag. Disse er sammenholdt med 
ådalens primære interne s  forbindelser og eksisteren-
de ak  viteter. 

SSDFE - IKKE garanteret geome
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Naturgrundlag
Fovrfeld Ådal er et morænelandskab, som er dannet 
i den næstsidste is  d af sedimenter fra gletsjere. 
Isens  lbagesmeltning, fra hovedopholdslinjen østpå 
mod vest, har været med  l at skabe Esbjerg Bakkeø, 
som Fovrfeld Ådal skærer sig ned i. Smeltevandets 
forløb har skabt Fovrfeld Ådal ved at skære sig ned i 
landskabet og har e  erladt et landskab med varia  on 
fra stejle skrænter og klø  er mod nordøst  l en bred 
dalbund ved udløbet  l havet mod vest.  Fovrfeld Ådal 
strækker sig over 5 km, hvor landskabet falder fra nord 
 l syd 14 m med fl ere små bakker i landskabet. Det 

højeste punkt er 20 m højt.

Kulturbe  ngede karaktertræk
Landskabet i Fovrfeld Ådal er kendetegnet ved tre 
kulturbe  ngede karaktertræk: Det ene er de græsning-
sarealer, som opleves på både dalsider og i dalbun-
den. Et andet er Fovrfeld Bæk, som fl ere steder er 
reguleret. Begge karaktertræk afspejler, at dalen har 

ha   stor betydning som græsningslandskab i rela  on 
 l de nærliggende landsbyer og især  l gårde omkring 

ådalen, før Esbjerg udviklede sig  l en større by. Mange 
arealer i ådalen er stadig afgræssede og reguleringen 
af vandløbet ses stadig tydeligt. Et tredje overordnet 
kulturhistorisk træk i ådalen er træ- og skovbevoksnin-
gen, der er lav og præget af de barske vækstvilkår langs 
den jyske vestkyst. Skovbevoksningen stammer primært 
fra 1869 i takt med etableringen af Esbjerg Havn og 
 lplantningen af Vestkysten med henblik på at skabe læ 

ud fra Hedeselskabets mo  o ”Hvad ud ad tabes, skal 
indad vindes”. Bevoksningen i ådalen ses især i Dyre-
haven og i de nærliggende skove i Esbjerg by.

Landskabskarakter og landskabelige forbindelser
Ådalen ’presser’ sig som en grøn ’kile’ ned gennem 
bydelen og boligområderne i Fovrfeld og langs Fovr-
feld Bæk og udgør et landskab, der varierer fra åbne 
afgræssede arealer  l tæt, lavt krat og skov. Både 
bækken og Krebses  en binder de forskellige områ-
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ASPEKTER: natur, kultur og landskab

Natur Kultur Landskab

Den danske landskabskarakter er et særligt samspil 
mellem naturgrundlaget, kulturhistorien og rumlige og 
visuelle forhold. 

Kulturhistorien er den arealanvendelse af landskabet, 
som har været med  l at skabe det udtryk, som vi i dag 
oplever, når vi går eller kører en tur gennem landskbet. 
Enge, skove, marker, hegn, veje, landsbyer, byer og 
tekniske anlæg m.fl . er alle elementer, der er med  l at 
fortælle kulturhistorien og giver landskabet karakter.  
Kulturhistorien i ådalen er beskrevet ud fra li  eratur om 
området, historiske og nu  dige kort samt besig  gels-
er gennem området både på cykel og gående. På den 
baggrund der redegjort for et overordnet kulturhistorisk 
karaktertræk for Fovrfeld Ådal med fokus på de særlige 
steder som kan opleves i ådalen. 

Naturgrundlaget i ådalen defi neres af landskabets 
geologiske dannelse, der afspejles i landskabets terræn, 
jordart og hydrologiske forhold. 

ÅDALENS LANDSKABSKARAKTER
De rumlige og visuelle forhold siger noget om, hvordan 
vi oplever landskabet. Det kan være det enkle, åbne eller 
velafgrænsede, markant geologi eller der hvor landsk-
abet er præget af varia  on mellem dyrkede marker og 
afgræssede enge, skove og hegn.

Sammen danner kulturhistorien, naturgrundlaget og 
de særlige rumlige og visuelle forhold karakteren af 
det landskab og måden vi oplever landskabet i dag og   
hvorpå det adskiller sig fra omkringliggende områder. 
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detyper sammen ned gennem ådalen, mens s  er på 
tværs af kilen forbinder  l ådalen  l den omkringlig-
gende by, de nærliggende uddannelsesins  tu  oner, 
skoler og boligområder samt omkringliggende a  rak-
 oner og populære des  na  oner. Det er primært fra 

disse forbindelser at ådalens landskabstræk opleves, 
ligesom forbindelserne kan være med  l at understø  e 
oplevelsen af de naturmæssige kvaliteter. Mange af 
ådalens s  er, og særligt de tværgående veje og s  er, er 
udfordret i forhold  l at formidle ådalens karakter og 
udstrækning. Fx er der langs vejene, der kort passerer 
tværs henover ådalen, typisk tæt bevoksning, som gør 
at man næsten overser ådalen. Disse forbindelser er 
et naturligt fokus i forhold  l at sikre og styrke ådalens 
generelle  lgængelighed.

Ådalens primære s  forbindelser 
– udgangspunkt for oplevelse af landskabet
Krebses  en og Fovrfeld Bæk: I den nordligste del af 
ådalen (delområde A) følger Krebses  en vandløbet 

primær forb. til uddannelse/skole/attraktion/parkering

eksisterende vandløb
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Parkvej

UMMU
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aarr

AARAA D

på størstedelen af strækningen, men vandløbet er 
på grund af dybden under terræn og tæt bevoksning 
kun synligt fra de tværgående s  er. Længere mod syd 
(delområde B) følger Krebses  en stadig bækken, men 
vandløbet er på grund af dybden under terræn og tæt 
bevoksning ikke synligt. Fra s  en vest for vandløbet 
er åen dog enkelte steder synlig.  Syd herfor (delom-
råde C) følger Krebses  en fortsat vandløbet, og der er 
mange steder frit udsyn over ådalen, men vandløbet 
ligger generelt midt i ådalen og er kun i meget be-
grænset omfang synligt fra Krebses  en. I ådalens 
sydligste del (område D) er der s  er på begge sider af 
vandløbet. Selvom s  en nordvest for vandløbet ligger 
rela  vt tæt på vandløbet, er det kun synligt fra s  en i 
begrænset omfang.
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Overordnet kan ådalen inddeles i tre dele i forhold  l 
dalens natur- og vand  lstand:  

• Ådalens nordlige del (A+B): Natur  lstand ringe/
moderat. Vandkvalitet lav pga. stærk grad af okker-
udvaskning.

• Ådalens midterste del (C): Natur  lstand moderat 
og vandkvalitet lav pga. okkerudvaskning

• Ådalens sydlige del (D): Natur  lstand: moderat/
ringe og vandkvalitet lav pga. okkerudvaskning og 
udledning af regnvand og opspædet spildevand fra 
overløbsbygværker og renseanlæg.

Hele delområde A og B og størstedelen af delområde 
C ligger i område med drikkevandsinteresser (OD). 
Ådalen er således et område, hvor regnvandet ned-
siver og danner grundvand, som bruges  l vandforsy-
ninger af regional betydning eller som kan få regional 
betydning i frem  den. 

Delområde a: natur- og vand  lstand
Vand  lstand
Vandløbet har et reguleret forløb på hele strækningen 
og ligger generelt dybt under terræn, 1.5-2 m. Der er 
hydraulisk kontakt mellem vandløbet og grundvandet, 
som i størstedelen af delområde A er beliggende min-
dre end 2 m under terræn. Der er kra  ig rødfarvning 
af alle overfl ader i vandløbet på grund af okkerud-
fældning. Okkerudvaskningen har stærkt nega  ve 
konsekvenser for fi sk og smådyr både i delområde A 
og alle de øvrige delområder nedstrøms, hvor vandet 
fremtræder uklart med en brunlig farve. Det vurderes, 
at det dybtliggende vandløb og sporadisk udgrø  ning i 
området er væsentlige årsager  l okkerudvaskningen. 
Flere steder på strækningen gennem delområdet ud-
ledes der urenset og uforsinket regnvand fra separat-
kloakerede områder  l vandløbet.

Natur  lstand
Naturområderne i delområde A består af overdrev, 
enge, moser/sumpskov samt mindre vandhuller og er 
for langt hovedpartens vedkommende besky  et i hen-
hold  l § 3 i naturbesky  elsesloven. Generelt er natur-
 lstanden i de  e delområde den ringeste i ådalen, idet 

de hydrologiske forhold ikke er op  male og de lysåbne 
naturtyper er under  lgroning. Størst naturværdi har 

ÅDALENS NATUR- OG VANDTILSTAND
et artsrigt kær i den sydlige del af delområdet. Delom-
råde A har den største kontak  lade  l det åbne land, 
og derfor en vig  g funk  on som spredningskorridor for 
dyre- og plantearter.

Delområde B: natur- og vand  lstand
Vand  lstand
Der er gennemført et restaureringsprojekt omfa  ende 
genslyngning af vandløbet på en delstrækning øst for 
Sønderris. Vandløbet har på den øvrige del af stræknin-
gen et reguleret forløb, som generelt ligger dybt under 
terræn. Okkerudvaskning og misfarvningen af vandet er 
markant. Sønderris Bæk er delvis rørlagt. Vandstanden 
i ådalen står terrænnært i området. Det formodes, at 
grundvandsspejlet og/eller udstrømningen af grund-
vand i delområde B kan være påvirket af indvindingen 
fra Vester Gjesing Vandværk.    Flere steder på stræk-
ningen udledes der regnvand fra separatkloakerede 
områder direkte  l vandløbet.

Natur  lstand
Naturområderne i delområde B består af overdrev, 
enge, moser/sumpskov, samt mindre vandhuller og 
fredskovsarealer, og er for langt hovedpartens ved-
kommende besky  et i henhold  l § 3 i naturbeskyt-
telsesloven. Tilstanden i naturområderne er varierende 
i delområde B af forskellige årsager, og der er poten  ale 
for forbedrende  ltag i forhold  l både natur  lstand, 
hydrologi og den rekrea  ve værdi. Mod vest er der 
forbindelse  l ådalen omkring Guldager Møllebæk. 
Moser og enge er under  lgroning i området, bl.a. i 
invasive arter som glansbladet hæg og klit-fyr. Der er 
indslag af naturtyperne hængesæk og fa   gkær, som 
har begrænset udbredelse i Danmark.

Delområde C: Natur og vand  lstand
Vand  lstand
På store dele af strækningen er der gennemført et 
restaureringsprojekt omfa  ende genslyngning af 
vandløbet. Det oprindelige forløb er bevaret og fun-
gerer som afl øb for regnvand fra separatkloakerede 
områder. Det oprindelige løb er under  lgroning.  
Vandløbet på den øvrige del af strækningen har et reg-
uleret forløb og ligger generelt dybt under terræn. Ok-
kerudvaskning og misfarvningen af vandet er markant. 
Oversvømmelser med vandløbsvand af de lavtliggende 
arealer sker hyppigt og er forstærket af de mange ufor-
sinkede regnvandsudløb. Grundvandsstanden står nær 

terræn i store dele af området, idet vandløbet på den 
restaurerede del ligger terrænært. Der er udledning 
af regnvand fra separatkloakerede områder, men også 
overløb fra fælleskloak. 

Natur  lstand
Naturområderne i delområde C rummer de største 
naturværdier af de fi re delområder. De består dels af 
de store skovarealer af forskellig karakter og dels af 
moseområder og enge. I Fovrfeld Ådal er moseom-
råderne lysåbne og afgræssede af hjortevildt i sam-
menhæng med Nørreskoven. Naturområderne hér er 
naturligt næringsfa   ge og deres  lstand er god, med 
indslag af ekstremfa   gkær, som er en naturtype, der 
er i  lbagegang i Danmark. Mod øst langs Spangsbjerg 
Møllebæk danner birke-/ellemosen Sanatoriemosen 
forbindelse  l den Grønne Ring. Der er forekomst 
invasive arter som rynket rose, japansk pileurt og 
glansbladet hæg, som kan true de lysåbne naturtyper. 
De mange forskellige biotoper resulterer i et rigt og 
varieret plante- og dyreliv, særligt af fugle. 

Delområde D: Natur og vand  lstand 
Vand  lstand
Lukningen af slusen ved Ho bugt ved højvand giver 
anledning  l forhøjet vandstand i Fovrfeld Bæk, som 
jævnligt oversvømmer de  lstødende engarealer.
Vandløbet er genslynget på en kort delstrækning, og 
udløbet er omlagt. Vandet er misfarvet af okkerudled-
ning. Vandløbet har et ringe fald og er i vandplanen 
kategoriseret som blødbundsvandløb med lempede 
krav  l miljømål. Grundvandsstanden står terrænært 
i området. Der er udledning af regnvand fra enkelte 
separatkloakerede områder. Der forekommer ligeledes 
overløb af opspædet spildevand  l vandløbet fra både 
overløbsbygværker fra fælleskloakerede områder og 
fra renseanlæg.

Natur  lstand
Delområde D er den økologiske forbindelse  l kysten. 
Naturområderne i delområde D består både af skov/
krat, lysåbne afgræssede moser, enge, søer, mindre 
heder og overdrev, og bærer præg af den kystnære 
placering i artssammensætning. Natur  lstanden er 
moderat, bl.a. pga. dræning,  lgroning og forekomst 
af en del invasive arter. Mågehøjen, som er en opfyldt, 
 dligere losseplads har i dag så lavt naturindhold at 

den ikke er omfa  et af naturbesky  elsesloven.
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Klima  lpasning og håndtering af regnvand 
– generelt for ådalen

Slyngning/hævning af vandløbet
Slyngning af vandløbet og hævning af vandløbsbunden 
er særligt i den nordlige del begrundet i et ønske om at 
forbedre naturkvaliteten og a  jælpe okkerproblema-
 kken i området. På udvalgte steder kan vandløbet sly-

nges mere drama  sk for at skabe en visuel eff ekt og et 
synligt vandløb, hvilket vil hæve den rekrea  ve oplev-
elsesværdi. I delområde C og D ønskes det at bevare 
afvandingsevnen så der ikke bliver vådere overordnet. 

Nye slyngninger bør placeres naturligt i landskabet, så 
der tages hensyn  l de eksisterende naturtyper.

Regnvandsbassiner
Regnvandsbassiner kan a  jælpe periodisk oversvøm-
melse og kan  lbageholde par  kulært stof i regnvan-
det. Af hensyn  l ådalen bør bassinerne tænkes som 
tørre bassiner, der falder naturligt ind i landskabet. 
Renseevnen kan sikres ved at etablere våde forbassiner 
på grænsen mellem ådalen og de bebyggede områder 
og ikke midt i ådalen. For hvert bassin kan man justere 
på hvor vådt det skal være mellem regn. Placeringen 
bør baseres på naturlige lavninger i landskabet, hvor-
for der o  e i forvejen er besky  et natur. Rekrea  ve 
interesser kan betyde, at der i nogle områder ønskes 
permanent våde bassiner. Generelt øger de  e rensnin-
gen af vandet, men kan gå ud over muligheden for at 
neddrosle vandføringen. 

S  gning af grundvandsstand 
og dennes betydning for ådalen
Nede i selve ådalen vil man ikke kunne erkende en 
forskel. Udstrømning af grundvand  l ådalen vil s  ge. 
Det vurderes ikke, at der kan ske  lstandsændringer i 
nega  v retning i naturområder, som bliver vådere som 
følge af øget grundvandsudstrømning. Nedsivningen vil 
give en mere jævn udstrømning over året med færre 
oversvømmelser af vandløb og ådal. 

POTENTIALER FOR AT FORBEDRE VANDTILSTAND

FORMÅL OG STRATEGI 
Den indledende analyse skaber baggrund for at 
kunne præcisere forudsætningerne og poten-
 alerne for at forbedre ådalens vand  lstand, 

foretage natur  ltag og etablere ak  viteter og fa-
ciliteter, der kan styrke ådalens rekrea  ve forhold. 
For at imødekomme visionen for Fovrfeld ådal, 
er det en strategi i denne helhedsplan at bruge 
interessenternes ønsker og behov for nye eller 

forbedrede rekrea  ve ak  viteter  l at udfordre po-
ten  alerne De  e kan være måde at skabe synergi 
på, fx ved at én løsning på én type problems  lling 
føjer ekstra kvaliteter  l løsningen af helt andre 
problems  llinger. 

+

NATURTILSTAND VANDTILSTAND SYNERGI
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TILTAG FOR AT 
FORBEDRE VANDTILSTANDEN
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hovedsti ( Krebse-)

forbindelse til uddan-
nelse/skole/attrak-
tion/parkering

A

B

A

C

D

Vandløb
• I delområde A og B hæves vandløbet op for at 

a  jælpe okker og understø  e fug  g natur.  På 
udvalgte steder slynges vandløbet mere drama  sk 
for at skabe en visuel eff ekt og et synligt vandløb

• I delområde C og D ønskes det at bevare vand-
føringsevnen og afvandingsevnen, så der ikke bliv-
er vådere overordnet. Bassinerne i delområde A 
og B a  ælper periodisk oversvømmelse i område 
C og D. Åløbet slynges af visuelle hensyn alene.

Regnvandsbassiner
• Regnsvandsbassinerne er som udgangspunkt kun  

periodisk oversvømmede områder som tørrer ud 
mellem regn hvor området vil fremstå som en 
naturlig del af ådalen.

• Bassinerne forsinker vandet og reducerer antallet 
af uforsinkede udløb markant. I dag sker der udløb 
med stor intensitet hver gang det regner på de 
befæstede arealer, mens bassinerne vil reducere 
antallet af uforsinkede udløb  l ådalen.

• Bassinerne etableres med våde forbassiner som 
kan  lbageholde sand og fungere som olieudskill-
er. Disse placeres så vidt muligt udenfor ådalen og 
besky  ede naturarealer af hensyn  l de rekrea  ve 
og naturmæssige forhold. Etablering af egentlige 
rensebassiner med stort vådvolumen vurderes at 
være uhensigtsmæssig for helhedsoplevelsen af 
ådalen.

• Etablering af bassinerne medfører, som beskrevet 
ovenfor, en forbedring i forhold  l den nuværende 
situa  on, hvor regnvand i stort omfang ledes  l 
vandløbet urenset og uforsinket. Frem  dig sepa-
ratkloakering i området, hvor nedsivning kan blive 
eet af fl ere virkemidler, kan forventes at medføre 
yderligere forbedringer for Fovrfeld Ådal.



Størstedelen af naturområderne i ådalen er omfa  et 
af naturbesky  elseslovens § 3. Der ligger desuden en 
række fredskovsområder i eller i rela  on  l ådalen, 
samt mindre biotoper, såsom levende hegn og diger, 
der også kan have værdi for plante- og dyrelivet i om-
rådet. 
 
En stor del af de § 3-besky  ede naturområder udgøres 
af moser og enge, der ligger i sammenhæng med 
Fovrfeld Bæk. De besky  ede naturtypers nuværende 
natur  lstand er varierende af forskellige årsager, f.eks. 
hydrologiske forhold der ikke er op  male og  lgroning 
af lysåbne naturtyper. Der er dog også naturområder 
med god natur  lstand og høj værdi, f.eks. fa   gkær 
og hængesæk, og det er derfor vig  gt at sikre, at 
disse bevares og ikke forringes, f.eks. ved slyngning af 
vandløbet eller anlæg af s  er. Der er iværksat græsning 
på en del af visse arealer, hvilket er med  l at forhindre 
eller reducere  lgroning. De arealer, der ikke afgræsses 
eller plejes på anden vis, er under  lgroning med høje 
græsser og urter samt vedplanter som pil og birk. Der-
for er nogle af de vig  gste poten  aler for naturpleje og 
–forbedring delvise rydninger og ændret eller udvidet 
afgræsning af de lysåbne naturtyper, af hensyn  l de 
arter, der kræver lysåbne forhold. 

Delvise rydninger
Flere steder vil delvis rydning af skyggende vedplanter 
både forbedre naturkvaliteten i de lysåbne naturtyper 
som moser og enge langs Fovrfeld Bæk og forbedre 
udsigtsforholdene i ådalen  l gælde for brugerne. Flere 
steder lukker vegeta  onen helt af for indsigt  l ådalen 
fra omkringliggende veje og s  er.

En førstegangsrydning af pil og andre vedplanter kan 
være nødvendig i områder, hvor der enten ikke  dligere 
har været græsset, eller hvor græsning ikke har været 
 lstrækkelig  l at holde opvækst af vedplanter nede. 

Ændring af natur  lstanden i naturområderne, som er 
besky  ede jf. § 3 i naturbesky  elsesloven kræver dis-
pensa  on, også selv om der er tale om naturforbedren-
de  ltag. Dele af området ligger i fredskov eller inden 
for skovbyggelinjer og visse anlæg kan kræve dispensa-
 on fra naturbesky  elsesloven eller skovloven.  

Ændret hegning og afgræsning
Dele af Fovrfeld er allerede afgræssede i dag, enten af 
hjortevild som i Dyrehaven, eller heste, køer eller får 

på enge og overdrev, f.eks. ved Midtgård. Afgræsning 
er god og eff ek  v naturpleje i naturtyper, som enge og 
moser, som gerne skal holdes lysåbne af hensyn  l de 
naturtypekarakteris  ske arter. Da der i dag ses  lgro-
ning i forskellige stadier visse steder, er der et poten-
 ale for af udvide og ændre på afgræsningen, så den 

i højere grad både tjener som naturpleje, men også 
imødekommer rekrea  ve ønsker om bedre udsigt og 
oplevelse af ådalen. I dag ville nogle områder drage 
fordel af øget afgræsning, fx moserne langs åen, mens 
andre er lidt for hårdt græsset. Store sammenhængen-
de græsningsarealer kan muligvis udjævne trykket, men 
der bør følges op på om eff ekten er som ønsket.

Et andet poten  ale i forbindelse med ændret hegn-
ing er muligvis et mindre behov for manuel rydning 
end i dag, da dyrene kan være med  l at hold uønsket 
opvækst langs s  erne nede, hvis hegnet placeres, så 
s  en går inden for hegnet. Hegningen af dyrehaven 
pga. græssende dyr kræver låger eller færiste ved 
s  forbindelserne. De  e kan være en begrænsning 
for f.eks. cyklister, som bruger krebses  en som daglig 
transportvej. Dyrehaven er dog allerede hegnet på 
tværs af bl.a. krebses  en i dag. 

Som alterna  v  l afgræsning kan slåning eller rørskær 
øge naturkvaliteten f.eks. i moser domineret af tagrør.
Spredningsforbindelser, uforstyrrede områder og le-
vesteder.

Fovrfeld Ådal har et vig  gt poten  ale som spred-
ningsvej for arter af dyr og planter mellem det åbne 
landbrugsland mod nord, den grønne ring mod øst, 
ådalen omkring Guldager Møllebæk mod vest og kysten 
mod syd.

Det er vig  gt at bevare uforstyrrede levesteder for 
dyrelivet, så ådalen kan fungere som spredningsko-
rridor og som levested for arter, som kræver mere 
uforstyrrede områder.

Sanatoriemosen, en gammel birkemose og aske/
ellesump, som har ligget urørt hen i mange år, og 
Strandskoven, en rela  vt urørt blandskov, byder på 
mange gamle, udgåede og væltede træer. De  e giver 
gode levesteder for en lang række insekter og fugleart-
er, f.eks. hulrugende arter, f.eks. spætmejse, træløber 
og stor fl agspæ  e.

Fovrfeld Ådal byder på mange forskelligartede 
muligheder for levesteder for arter af dyr og planter 
i kra   af sin lange udstrækning og varierede natur. 
Nær kysten i syd er der en vis marin påvirkning samt 
forskelligartede søer, og længere oppe i ådalen en mo-
saik af forskellige lysåbne naturtyper og skovområder. 
De  e giver grundlæggende et poten  ale for en lang 
række forskellige arter. Der kan laves forskellige  ltag 
for at forbedre mulighederne for særligt prioriterede 
og besky  eleskrævende arter, f.eks. hedehøg, som 
er Esbjerg Kommunes ansvarsart og arter omfa  et 
af habitatdirek  vets bilag IV, f.eks. birkemus, padder, 
fl agermus og markfi rben. Guldager Plantage, som er 
levested for bilag IV-arten birkemus, ligger kun 1,5 
km nord for delområde A, og forbedrede spredning-
smuligheder vil øge sandsynligheden for, at denne 
sjældne art på sigt vil etablere sig i Fovrfeld Ådal.

Bekæmpelse af invasive arter 
Forskellige steder i Fovrfeld Ådal er der forekomst af 
invasive arter, f.eks. rynket rose, japansk pileurt, glans-
bladet hæg, klit-fyr og gyvel. Gyvel er ikke omfa  et 
af listen over invasive arter, men arten kan betegnes 
som landskabsukrudt, og den kan danne store tæ  e 
krat, hvis den ikke bekæmpes. I Sanatoriemosen er der 
endvidere registreret kæmpe-bjørneklo og canadisk 
gyldenris.

Indsatsen skal både øge natur  lstanden i naturom-
råderne, og sam  dig sikre, at de invasive arter ikke 
spreder sig  l områder, hvor den nuværende natur  l-
stand er god og hvor forekomsten af invasive arter på 
nuværende  dspunkt er begrænset.

POTENTIALER FOR AT FORBEDRE NATURTILSTANDEN
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Delområde A
Vandløbet slynges og vandløbsbunden hæves på 
delstrækninger, for at a  jælpe okkerproblema  k-
ken og understø  e fug  g natur. Grø  er  lkastes i 
ellesumpen syd for Midtgård. Grø   fra øst mellem 
Thulevej og Umanakparken  lkastes. 

Der er foreslået fi re mulige placeringer af regn-
vandsbassiner  l  lbageholdelse af regnvand ved 
kra  ige regnskyl, for at forsinke vand  lførslen  l 
Fovrfeld Bæk. 

Delområde B
Vandløbet slynges og vandløbsbunden hæves på 
delstrækninger, for at a  jælpe okkerproblema  k-
ken og understø  e fug  g natur. På udvalgte steder 
slynges vandløbet mere drama  sk for at skabe en 
visuel eff ekt og et synligt vandløb.

Der er foreslået to mulige placeringer af regnvands-
bassiner  l  lbageholdelse af regnvand ved kra  ige 
regnskyl, for at udjævne vand  lførslen  l Fovrfeld 
Bæk.  Der etableres mindre diger som kant på bas-
sinerne for at  lbageholde vandet, og på digerne 
etableres hævede s  er. 

Delområde C
Vandføringsevnen og afvandingsevnen i vandløbet 
bevares, så der ikke bliver vådere overordnet set. 
Der genslynges visse steder drama  sk, primært af  
visuelle årsager.

Der eksisterer uforsinkede regnvandsudløb, men 
det har ikke været muligt at foreslå placering af et 
forsinkelsesbassin, uden væsentlige konfl ikter med 
natur, beboelse og rekrea  ve forhold.

Delområde D 
Ligesom i C bevares vandføringsevnen og afvand-
ingsevnen i vandløbet, så der ikke bliver vådere 
overordnet set. Vandløbet er genslynget på en kort 
strækning og udløbet er omlagt. Der genslynges 
ikke yderligere i D.

Der er kun enkelte mindre uforsinkede regnvands-
udløb. Der er ikke foreslået forsinkelsesbassiner  l 
disse.

Der er overløb fra fælleskloak. Antallet af overløb 
minimeres ved at øge kapaciteten af fælles-
kloakken. Der nedgraves i den forbindelse større rør 
og evt. rørbassiner i område D. De  e  ltag udføres 
af Din Forsyning. Resultatet vil være en væsentlig 
forbedring af både natur- og vand  lstand i område 
D.



De poten  aler for naturforbedring, som er fundet i den 
indledende analyse af området, er sammenholdt med 
poten  alerne for klima  lpasning og hydrologiske for-
hold, samt rekrea  ve poten  aler. På denne baggrund  
er der foreslået en række  ltag  for naturforbedring, i 
synergi med de øvrige aspekter i helhedsplanen.

Delvise rydninger
For at imødekomme poten  alet for naturforbedring 
ved delvis rydning er det foreslået at rydde vegeta-
 on en række steder i ådalen. Nogle steder foreslås 

rydningerne af hensyn  l de lysåbne naturtyper og de 
arter af dyre og planter som lever i  lknytning  l disse. 
Andre steder er det primære formål at skabe udsyn fra 
s  er, udsigtspunkter og opholdsområder  l vandløbet 
og over ådalen, samt at skabe lange kig. 

Det er dog vig  gt at pointere, at der er tale om delvise 
rydninger de fl este steder. Der skal e  erlades visse 
par  er med fug  ge, artsrige krat, da disse er karakter-
is  ske for naturen i ådalen, og rummer levesteder og 
skjul for en række arter. Det samme gælder ældre, eller 
større fritstående træer. Det er vig  gt, at ådalen fortsat 
har karakter af mosaiklandskab, med ”øer” af fug  ge, 
tæ  e krat, så der fortsat sikres skjul og levesteder for 
arter af dyr og planter, som lever i  lknytning  l dis-
se, f.eks. na  ergal og andre småfugle samt insekter. 
Der kan nogen steder være en interessekonfl ikt, hvor 
moseområder med høj naturkvalitet f.eks. ellesumpe, 
forhindrer udsigten  l lange strækninger af ådalen eller 
vandløbet. Der kan muligvis e  er en faglig vurdering 
visse steder skabes kig gennem moseområderne, hvis 
det fi ndes væsentligt for oplevelsen af ådalen.

Der er ikke på nuværende  dspunkt taget s  lling  l, om 
der er områder domineret af tagrør, hvor der er behov 
for rørskær. Det vil kræve en besig  gelse og en konkret, 
faglig vurdering i hvert  lfælde.

Ændret hegning og afgræsning
Der er foreslået nye afgrænsninger af de afgræssede ar-
ealer og bor  orpagtede  arealer i ådalen, samt af selve 
Dyrehaven. Det har været målet med de nye afgræn-
sninger at skabe store sammenhængende græsning-
sarealer, da det naturmæssigt giver en god dynamik i 
naturområderne og udjævning af græsningstrykket. 
Hegnene er bevidst tænkt placeret på ydersiden af 
s  erne, dvs. så s  erne går gennem indhegningerne. 
Der giver den fordel, at man undgår opvækst af træer 

og buske langs hegnene, som skygger for udsigten 
over ådalen, og undgår muligvis på sigt at skulle rydde 
manuelt. Man får som besøgende en oplevelse af at 
være tæt på naturen. 

Det har den ulempe at det nogen steder vil være 
nødvendigt med fl ere porte med færiste ind og ud 
af områderne. Disse bør være nemmest mulige at 
betjene, da alle områder i udgangspunktet skal være 
 lgængelige for alle, og portene ikke må blive barri-

erer på hovedfærdselsårer gennem området for f.eks. 
cyklister eller handikappede. Man kan f.eks. lave por-
tene delvist automa  ske.

Endvidere kan der være udfordringer i forhold  l 
eksisterende forpagtningsa  aler og den type dyr som 
græsser de enkelte arealer. Ikke alle dyr egner sig  l 
at folk passerer gennem folden og ikke alle forpagtere 
ønske de  e. Derfor bør der foretages en mere præcis 
udpegning af de steder, hvor der er behov for at kunne 
vælge en alterna  v rute.

Spredningsforbindelser, uforstyrrede områder og 
levesteder
Der er i placering af nye s  er og rekrea  ve ak  viteter 
indgået overvejelser om, hvor det er mest hen-
sigtsmæssigt, så man både imødekommer de rekrea-
 ve ønske og behov, og sam  dig e  erlader uforstyrre-

de levesteder for arter af dyr og planter.

Der er endnu ikke peget på konkrete forslag  l steder 
for mere konkrete naturforbedrende  ltag målre  et 
specifi kke arter eller naturtyper, f.eks. stendynger, 
paddesøer, døde træer, redekasser el.lign. Det vil 
kræve en nøjere gennemgang af området end der har 
været mulighed for hid  l og kan komme i en forvalt-
nings- og plejeplan for ådalen på et senere  dspunkt.

Bekæmpelse af invasive arter 
Der bør være fokus på  ernelse af invasive arter, som 
på sigt kan udkonkurrere de naturligt hjemmehørende 
arter. Det er vig  gt at sikre, at der ikke sker spredning 
af invasive arter fra delområde D, hvor der forekom-
mer mange invasive arter. Arterne skal  ernes ved 
en målre  et indsats, som skal gentages igennem en 
årrække.

TILTAG FOR AT 
FORBEDRE NATURTILSTANDEN
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Delområde A
• Delvis rydning af vedplanter, særligt i bevoksninger langs Fovrfeld Bæk og ved 

Midtgård, for at forbedre natur  lstanden i moser og enge. Visse steder for at 
skabe udsigt  l vandløbet eller selve ådalen.

• Ændret og udvidet afgræsning med det formål at forbedre natur  lstanden og 
holde opvækst nede. Eksisterende indhegninger udvides og lægges sammen, 
gerne på tværs af Fovrfeld Bæk i den centrale del af delområdet hvis det er 
muligt, og så s  erne går gennem indhegningerne.

• Spredningsforbindelser  l åbent land og uforstyrrede områder, bl.a. den træbev-
oksede mose øst for Fovrfeld Bæk. 

• Lukning af grø  er – forbedre hydrologi og mindre okkerpåvirkning i de beskyt-
tede naturtyper, som i dag har lav natur  lstand.

Delområde B
• Stedvis rydning af vedplanter, f.eks. førstegangsrydning af vedplanter i moser 

langs vandløbet forud for afgræsning af hensyn  l lysåbne naturtyper. Stedvist 
for at åbne for udsigt  l vandløbet og på tværs af ådalen.

• Udvide afgræsning, så dyrene har mulighed for at græsse helt ned  l vandløbet 
i de  lgroede mosearealer langs Fovrfeld Bæk. De eksisterende indhegninger 
foreslås ændret og lagt sammen på tværs af vandløb og s  er fl ere steder.

• Bevarelse af hængesæk og fa   gkær ved at iværksæ  e slåning, rydning af ved-
planter eller indføre græsning.

• Spredningsforbindelser  l ådalen omkring Guldager Møllebæk.
• Bekæmpelse af invasive arter, bl.a. glansbladet hæg og klit-fyr.
• Slyngning af vandløbet, som formentlig vil forbedre de hydrologiske forhold i 

moserne, som i dag er præget af for lav vandstand. 
 
Delområde C
• Delvis rydning af vedplanter i den nordlige del af delområdet, som inddrages i 

indhegningen i dyrehaven, samt, langs med veje og s  er, så der bliver udsigt  l 
vandløbet og naturområderne. 

• Udvide afgræsning, bl.a. ved at hegn i Dyrehaven udvides, særligt mod nord, for 
at dyrene kan bidrage  l at holde områderne lysåbne. Hegnet foreslås plac-
eret på ydersiden af s  erne, så dyrene ligeledes holder uønsket opvækst langs 
hegnene væk. Græsningstrykket reguleres.

• Spredningsforbindelser  l kysten og den grønne ring via Sanatoriemosen.
• Bekæmpelse af invasive arter, og sikre mod indvandring fra delområde D.
• Genslyngning af vandløbet overvejes nøje, så der tages hensyn  l næringsfa   ge 

naturtyper med god natur  lstand, som er udbredte i denne del af ådalen.

Delområde D
• Delvis rydning af vedplanter langs veje og tagrør, samt den invasive art gyldenris, 

langs den eksisterende s  , så man opnår udsigt over ådalen og får mulighed for 
at opleve at man f.eks. bevæger sig fra kysten ind i ådalen. 

• Udvidet afgræsning og sammenlægning af eksisterende indhegninger. Endvidere 
foreslås det at fl y  e s  er og hegn helt tæt sammen, så man undgår en bræm-
men af vegeta  on som stjæler udsigten over de åbne arealer.

• Spredningsforbindelser  l kysten og funk  on som økologisk bindeled mellem 
kysten og ådalen sikres gennem de øvrige  ltag.

• Bekæmpelse af invasive arter, som der forekommer en del af i delområde D, for 
at forbedre natur  lstanden samt sikre mod spredning  l de mindre påvirkede 
dele af Fovrfeld Ådal.

k



Oplevelses  er kan udføres som trægang-
broer, der går helt ned  l åløbet og ud i den 
mere u  lgængelige og besky  ede natur
 og skaber  lgængelig for kørestolsbrugere.

Regnvandsbassin med opdæmmende vold, 
der nogle steder kan befærdes og hvorfra, 
der er kig ned over dalbund og et slynget 
åløb.

Ved at etablere græsning helt ned  l åløbet og 
fl y  e hegn ud på ydersiden af s  en, sikres der 
udvalgte steder et samlet og frit udsyn fra s  erne 
over både dalbund og dalskråninger med over-
drev, ligesom at åløbet bliver mere synligt med 
drama  ske slyngninger.
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GENERELLE VIRKEMIDLER FOR
REKREATIVE OPLEVELSER 
Genrelle virkemidler og metoder at opnå synergi 
i forhold  l s  er, rekrea  ve ak  viteter, natur-
forbedring

Naturforbedring - generelt
Rydning
Helhedsplan foreslår at rydde vegeta  onen af ved-
planter delvist en række steder i ådalen. Flere steder 
ryddes af naturhensyn, hvilket også  skaber udsyn 
fra s  er, udsigtspunkter og opholdsmuligheder langs 
vandløbet samt lange kig ud over ådalen. Man ønsker 
således at  erne tæt, lav vegeta  on og e  erlade f.eks. 
store,  højstammede eller fritstående træer, så man får 
skabt udsigt gennem vegeta  onen fra s  erne.

Andre steder kan man eventuelt  erne enkelte høje 
træer, hvis de forhindrer udsigt fra et udsigtspunkt.     

Hegning
Helhedsplanen foreslår nye afgrænsninger af de af-
græssede og bor  orpagtede  arealer i ådalen samt af 
selve Dyrehaven. 

Hegnene placeres på ydersiden af s  erne, så s  erne 
går gennem indhegningerne. Der giver den fordel, 
at man undgår opvækst af træer og buske langs 
hegnene, som skygger for udsigten over ådalen, så 
 lgængelighed og nærhed  l naturen øges. Herudover 

kan det mindske manuel rydning og dri   idet dyrene 
holder opvækst nede.  

S  er - generelt
Helhedsplanen skitserer et sammenhængende s  -
net gennem hele ådalen, der forbinder de vig  gste 
knudepunker og hvor hovedårerne al  d er farbare både 
for cyklister, borgere med rollatorer og barne-
vogne.

Krebses  en er den gennemgående hoveds  , der lø  es 
og fornys på særlige strækninger. Fra Krebses  en løber 
en række mindre oplevelsess  er, hvor man kan komme 
tæ  ere på naturen. Disse kan være træs  er i form af 
trægangbroer over fug  ge par  er, som er farbare for 
alle eller smalle trampes  er, muligvis hævet en smule 
over terræn eller belagt med fl is. 

Oplevelsess  erne s  er er ikke nødvendigvis al  d far-
bare, hvis man er med cykel/rollator/barnevogn eller i 
meget våde perioder.

Eksisterende eller nye s  er vil visse steder skulle sikres 
mod forhøjet vandstand, hvorfor der vil være nogle om-
kostninger forbundet med anlæggelsen eller renoverin-
gen. Det samme gælder træs  er etableret som træbro-
er, som grundet den fug  ge placering skal fornyes med 
nogle års mellemrum. 

PRINCIPDIAGRAMMER FOR AFGRÆSNING OG PLACERING AF STIER



Vandløbsbunden hæves på delstræk-
ninger

Oplevelses  er, kan udføres som trægang-
broer, der går helt ned  l åløbet og ud i den 
mere u  lgængelige og besky  ede natur

Hegn fl y  es ud på ydersiden 
af s  en Afgræsning helt ned  l åløbet
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Regnvandsbassinerne er nogle steder med 
perment vandspejl og andre steder tørrer 
de ud alt e  er års  d og vejr

Oplevelses  er, kan udføres som trægang-
broer, der går helt ned  l åløbet og ud i den 
mere u  lgængelige og besky  ede natur

PRINCIPSNIT FOR AFGRÆSNING OG PLACERING AF STIER



På baggrund af den foregående analyse samt 
input og særlige ønsker  l ak  viteter og rekrea-
 ve forløb fra borgere og interessenter er der in-

dkredset en række fokusområder i ådalen, hvor 
der kan gøres en særlig indsats for at styrke de 
rekrea  ve udfoldelsesmuligheder. Disse ses på 
kortet ovenfor. Ved udpegningen af områderne 
har poten  alerne for klimasikring og håndtering 
af regn- og spildevand været forudsætnings-
givende for rekrea  ve muligheder i ådalen. 

FIRE FOKUSOMRÅDER

Sam  dig har ådalens natur  lstand og -værdier 
været et væsentligt aspekt i udformningen af en 
vandløbsmodel samt placering af regnvandsbas-
siner, ligesom de kulturhistoriske og landskabe-
lige forhold har betydning for indkredsningen og 
videreudviklingen af helhedsplanens ak  vitet-
sområder.     

Der er ønsker og behov for: 
• at fremhæve kulturhistoriske og  naturmæssi-

ge poten  aler  for skoven syd for Spangsbjerg 
Hospital, bl.a. det gamle sanatorium, levnet af en 
kroketbane i den  lstødende skov og mose samt 
fl ere gravhøje. 

• at forbedre natur  lstanden i mosen, som er 
tydeligt grø  et. Dens østlige del er omfa  et af 
naturbesky  elseslovens § 3. Der er tale om en 
gammel birkemose/aske-/ellesump med en række 
naturtypekarakteris  ske arter, men også invasive 
arter (canadisk gyldenris, japansk pileurt og kæm-
pebjørneklo). 

• at styrke den vestlige del af området, som er 
et blandskovsområde med fredskovsplig  gt og 
levested for en lang række dyre- og plantearter, 
herunder f.eks. mange småfugle og hulrugende 
arter. 

Muligheder og fordele:
• Der kan muligvis skabes bedre hydrologi i San-

atoriemosen ved lukning af grøf-ter. Det kan 
overvejes, om de lysåbne dele kan have gavn af 
rydning eller græsning på dele af arealet.  

Begrænsninger og opmærksomhedspunkter:
• Ændring af natur  lstanden i naturområderne, 

som er besky  ede jf. § 3 i natur-besky  elseslov-
en kræver dispensa  on, også selv om der er tale 
om naturfor-bedrende  ltag. Dele af området 
ligger i fredskov eller inden for skovbyggelin-jer 
og visse anlæg kan kræve dispensa  on fra 
naturbesky  elsesloven eller skovloven. 

• Det er vig  gt at bevare uforstyrrede levesteder 
for dyrelivet og spredningskorridoren via Sanato-
riemosen  l den grønne ring.

Der er ønsker og behov for: 
• at udny  e det eksisterende poten  ale for bl.a. 

naturformidling bedre.  
• at forbedre natur  lstanden, fx ved de afvandede og 

 lgroede moser og engene.

Muligheder og fordele:
• Der kan indføres græsning i de besky  ede na-

turområder, med det formål at holde opvækst 
af vedplanter og høje græsser og urter nede i de 
lysåbne naturtyper, hvilket vil forbedre forholdene 
for arter kny  et  l moser og enge. Alterna  vt ville 
slåning/rørskær øge naturkvaliteten. 

• Hydrologien i moser og enge, som naturligt er 
fug  ge naturtyper, vil typisk forbedres ved at 
vandløbsbunden hæves, og ved lukning af dræn/
grø  er. Lokalt skal der sikres en balance, så der ikke 
sker egentlig oversvømmelse med mulig nega  v 
eff ekt på moser.

• Rydning af vedplanter vil være posi  vt i forhold  l 
at bevare naturområderne som lysåbne. Der skal 
dog e  erlades visse par  er med fug  ge, artsrige 

krat, da disse ligeledes er karakteris  ske for na-
turen i ådalen, og rummer levesteder og skjul for 
en række arter. 

• Der er rig  g gode muligheder for naturformidling i 
forbindelse med Midtgård.

Begrænsninger og opmærksomhedspunkter:
• Ændring af natur  lstanden i naturområderne, 

som er besky  ede jf. § 3 i naturbesky  elsesloven 
kræver dispensa  on, også selv om der er tale om 
naturforbedrende  ltag. Dele af området ligger i 
fredskov eller inden for skovbyggelinjer og visse 
anlæg kan kræve dispensa  on fra naturbeskyt-
telsesloven eller skovloven. 

• Det er vig  gt at bevare uforstyrrede levesteder for 
dyrelivet, så området kan fungere som spredning-
skorridor  l det åbne landbrugsland.
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Der er ønsker og behov for: 
• at fordoble dyrehavens areal, dvs. det areal der 

afgræsses af sikavildt, kronvildt og dåvildt, samt 
at skabe mere lysåben natur ved at  erne bl.a. 
pilekrat i selv ådalen og stedvist andre vedplant-
er, så udsynet over ådalen bliver bedre og man 
opnår lysåben natur. 

• at slynge vandløbet på strækningen (poten  elt 
klimasikrings  ltag)

• at udjævne afgræsningstrykket på de forskel-
lige arealer, og så selvom at delområde C er det 
delområde i Fovrfeld ådal, som samlet set har 
bedst natur  lstand, særligt i moser, enge og 
overdrev i ådalen. Derudover er der en rela  vt 
god hydrologi, foruden at arealerne i forvejen 
delvist afgræssede. 

Muligheder og fordele:
• Udvidelse af Dyrehavens areal ved etablering af 

hegn og afgræsning af moser, enge og overdrev 
i den nordvestlige del af delområdet vil gavne 

naturen, såfremt græsningstrykket  lpasses. Over-
drevet på vestsiden af Fovrfeld Bæk er i dag lidt for 
hårdt græsset, mens moserne langs åen ville drage 
fordel af øget afgræsning. Store sammenhængen-
de græsningsarealer med kan muligvis udjævne 
trykket, men der bør følges op på om eff ekten er 
som ønsket.

• Rydning af vedplanter i moserne i ådalen vil være 
posi  vt i forhold  l at bevare naturområderne 
lysåbne. Der skal dog e  erlades visse par  er med 
fug  ge, artsrige krat, da disse er karakteris  ske for 
naturen i ådalen, og rummer levesteder og skjul for 
en række arter, f.eks. na  ergal. 

Begrænsninger og opmærksomhedspunkter:
• Ændring af natur  lstanden i naturområderne, 

som er besky  ede jf. § 3 i naturbesky  elseslov-
en kræver dispensa  on, også selv om der er tale 
om naturforbedrende  ltag. Dele af området 
ligger i fredskov eller inden for skovbyggelinjer, 
herunder legepladsen, som kræver dispensa  on fra 
naturbesky  elseslovens § 17. 

• Der bør tages hensyn  l de konkrete arealer med 
høj natur  lstand, så f.eks. ekstremfa   gkærene i 
den nordvestlige del ikke  ernes ved slyngning af 
vandløbet. Da den naturlige hydrologi er god i na-
turområderne bør vandstanden ikke hæves. De  e 
vil kunne påvirke artssammensætningen og evt. 
gøre områderne for våde  l afgræsning.

• Hegningen af Dyrehaven pga. græssende dyr og 
kræver låger eller færiste ved s  forbindelserne. 
De  e kan være en begrænsning for f.eks. cyklister, 
som bruger krebses  en som daglig transportvej. 
Dyrehaven er dog allerede hegnet på tværs af bl.a. 
Krebses  en i dag.
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Der er ønsker og behov for: 
• et a  rak  vt område for ældre på det nye ældre-

center, samt deres besøgende. 
• at bevare naturområder med høj naturværdi 

(hængesæk og fa   gkær), samt naturforbedring 
ved stedvis rydning af vedplanter og udvidet af-
græsning. 

• at slynge vandløbet på strækningen (poten  elt 
klimasikrings  ltag).

• at bevare og forbedre spredningsforbindelser  l 
ådalen omkring Guldager Møllebæk.

Muligheder og fordele:
• Lægge græsningsarealer sammen for at opnå en 

udjævning af græsningstrykket og få afgræsset 
arealer, der ellers vil gro  l.

• Rydning af vedplanter vil være posi  vt i forhold  l 
at bevare naturområderne som lysåbne. Der skal 
dog e  erlades visse par  er med fug  ge, artsrige 
krat eller sumpskov, da disse ligeledes er karakter-

is  ske for naturen i ådalen, og rummer levesteder 
og skjul for en række arter. Der bør være fokus på 
 ernelse af de invasive arter glansbladet hæg og 

klit-fyr. 

• Naturoplevelser og rekrea  ve muligheder tæt på 
ældrecenter og øvrige boligområder.

Begrænsninger og opmærksomhedspunkter:
• Ændring af natur  lstanden i naturområderne, 

som er besky  ede jf. § 3 i naturbesky  elsesloven 
kræver dispensa  on, også selv om der er tale om 
naturforbedrende  ltag. Dele af området ligger i 
fredskov eller inden for skovbyggelinjer og visse 
anlæg kan kræve dispensa  on fra naturbeskyt-
telsesloven eller skovloven. 

• Der skal tages hensyn  l de konkrete arealer med 
høj natur  lstand, så f.eks. fa   gkær eller hængesæk 
ikke skades ved slyngning af vandløbet. 
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Forslag  l forbredring af s  systemer
Helhedsplanen foreslår at det eksisterende s  net 
forbedres og udvides med henblik på: 

• at sikre adgangen igennem hele ådalen og  l de 
primære a  rak  oner og ak  viteter i ådalen

• at understø  e mulighederne for at opleve ådalens 
landskabelige og naturmæssige kvaliteter fra 
s  erne.

Helhedsplanen forslår således at renovere eller styrke 
eksisterende s  strækninger og andre steder anlægge 
helt nye.  

I den forbindelse fastholdes og styrkes den gen-
nemgående hovedforbindelse Krebses  en igennem 
ådalen  - fra nord  l syd. Fra Krebses  en er der via en 
række sekundære s  forbindelser adgang  l de nærlig-
gende skoler, ins  tu  oner og centrale des  na  oner. 
S  erne kobler sig op på kommunens nærliggende 
’energi’- og ’hjertes  er’ samt de primære forbindelser 
 l bymidten. Fra hoveds  en er der forslag  l ’afs  kkere’ 

i form af oplevelsess  er, fx anlagt som trægangbroer, 
der bringer den enkelte borger helt tæt på det slyngede 
å-løb og ud i de naturområder i ådalen, der ellers er 
svært  lgængelige. Herudover er der forslag  l at eta-
blere nye s  er på steder, der kan understrege oplevel-
sen af ådalens landskabstræk og naturværdier. 

primær forb. til uddannelse/skole/attraktion/parkering
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Gjesing Ringvej

Sædding Ringvej

Vestkystvej

Parkvej

Hjertesti
Energisti

Energisti

Energisti
Energisti

Energisti

hovedsti ( Krebse-)

oplevelsessti/sløjfesti (ny sti)

nye stier

eksisterende sti, der renoveres

Energisti (eksisterende)

STIER

Forslag  l nye s  er samt forbedring af ekisisterende



Diagramudsnit for natur- og vand  tag og samt s  forløb

Illustra  onsplan

27

I delområde A slynges vandløbet og vandløbsbunden 
hæves på delstrækninger, for at a  jælpe okkerprob-
lema  kken og understø  e fug  g natur. Grø  er  lkastes 
i ellesumpen syd for Midtgård. Der er angivet mulige 
placeringer af regnvandsbassiner  l  lbageholdelse af 
regnvand ved kra  ige regnskyl, for at forsinke vand-
 lførslen  l Fovrfeld Bæk. Derudover foreslås der nye 

s  er omkring Midtgård og udsigtspunktet sydvest for, 
som gør udsigtspunktet mere  lgængeligt og skaber 
bedre forbindelse  l Krebses  -en og de nærliggende 
boligområder. 

Kulturhistoriske muligheder
Forslagene  l natur  ltag ligger i forlæn-gelse af områ-
dets kulturhistoriske træk og bør/kan indgå i den sam-
lede naturformidling af området. Afgræsning og bev-
aringen af lysåbne naturområder vil bevare historien 
om dengang vandløbet blev reguleret, for at dalbund 
og dalsider skulle fungere som græs-ningsarealer.

Landskabelige muligheder
Rydninger og øget afgræsning vil understrege 
fortællingen om områdets karakteris  ske landskab-
stræk i form af afgræssede marker og enge. Især vil 
fortællingen blive stærkere fra Krebses  en i og med at 
den tæ  e bevoksning langs s  en fl ere steder vil blive 
ryddet.

Vestkystvej

Søndddddddererererere isisisisi skskskskkolooloolenenennn 
AuAuAuAuAA rarrr
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A

madpakkestatione

udsigtsstation

• Der foreslås en oplevelsess   langs vandløbet i 
ellesumpen syd for Midtgård. En trampes  , som 
muligvis ikke al  d er farbar, og som kan bruges  l 
formidling og op-levelser i forbindelse med ak  vi-
teter på Midtgård eller generelt

• Tværs over overdrevet i den sydvestlige del af 
delområde A er der foreslået en forbedret s   på 
kanten af det foreslåede regnvandsbassin. Fra 
s  en vil der blive udsigt ned over ådalen

• I den sydvestlige del af delområde A er der lagt 
en trampes   hen over et højt punkt, så man kan 
komme op og se ud over ådalen

• Der er foreslået en trampes  , som muligvis ikke 
al  d vil være farbar, på tværs af ådalen gennem 
ellesumpen mellem hoveds  en i ådalen og Grøn-
landsparken

• Ved Midtgård  fx langs oplevelses  en kan der bl.a. 
etableres madpakkesta  on og bålplads, og ud-

       sigtpunktet kan evt. forbedres eller markeres

• Der foreslås delvise rydninger på strækninger 
langs med s  erne med henblik på at skabe udsigt 
 l vandløbet og naturområderne, særligt omkring 

Midtgård   

• De eksisterende indhegninger udvides så de 
visse steder omfa  er s  erne, hvorved dyrene 
kan hjælpe  l at holde vegeta  on nede langs 
s  erne. Der er endvidere fore-slået at indhegne 
og afgræsse de § 3-besky  ede naturtyper omkring 
Midtgård af naturhensyn. 
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I delområde B slynges vandløbet og vandløbsbunden 
hæves på delstrækninger, for at a  jælpe okkerprob-
lema  kken og understø  e fug  g natur. På udvalgte 
steder slynges vandløbet mere drama  sk for at skabe 
en visuel eff ekt og et synligt vandløb. Der er foreslået 
to mulige placeringer af regnvandsbassiner  l  l-
bageholdelse af regnvand ved kra  ige regnskyl, for 
at forsinke vand  lførslen  l Fovrfeld Bæk. Herudover 
etableres mindre diger som kant på bassinerne for at 
 lbageholde vandet, og på digerne etableres hævede 

s  er. 

Kulturhistoriske muligheder: Ligesom ved Midtgård 
i nord ligger de delvise rydninger i forlængelse af 
områdets kulturhistoriske træk idet de understø  er 
fortællingen om omkring et reguleret vandløb, der 
skulle sikre, at dalbunden og dalsiderne kunne fungere 
som græsningsarealer.  

Landskabelige muligheder: I ak  vitetsområdet ud for 
de kommende ældreboliger er gode forudsætninger 
for at opleve de særlige landsskabstræk i området. 
Fra ak  vitetsområdet er det fx muligt at få et kig op 
ad ådalen. Via oplevelsess  en bringes man videre  l 
et naturområde, der er afskærmet fra den omkringlig-
gende bebyggelse og hvor sammensætningen af det 
kuperede terræn, den lave tæ  e skov, mosen samt 
enge med græssende kreaturer og spredt bevoksning 
forstærker oplevelse af at være tæt på naturen, væk 
fra byens forstyrrelser.

• Der foreslås forbedrede s  er med ældrevenlig

• Der foreslås forbedrede s  er med ældrevenlig 
belægning, både på den vestlige og østlige side af 
ådalen nær det kommende ældrecenter, samt en 
oplevelsess   i form af en trægangbro ud i mosen 
nær ældrecenteret. Der kan være en konfl ikt med 
naturinteresser i mosen.

• Der bør etableres ældrevenlige ak  viteter på 
arealet foran det kommende ældrecenter, som 
henvender sig  l de ældre og deres besøgende. Fx 
bænke, sansehaver, mo  onsredskaber el. lign.5

• I Skoven/plantagen ved Stjerneparken i Sønderris 
kan der etableres s  llezoner, hvor man kan trække 
sig  lbage fra s  ernes trafi k og fi nde et uforstyrret 
opholdssted i naturen. Disse kan fx laves ved at 
rydde ‘hemmelige’ lysninger og forbinde dem med 
mindre s  er fra hoveds  en ned  l vandløbet.

• Der foreslås delvise rydninger en del steder langs 
med               

FORSLAG TIL TILTAG: DELOMRÅDE B
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FORSLAG TIL TILTAG: 
DELOMRÅDE C
I delområde C bevares vandføringsevnen og afvanding-
sevnen i vandløbet, så der ikke bliver vådere overord-
net set. Visse steder genslynges vandløbet drama  sk 
primært af  visuelle årsager, så vandløbet kan opleves 
fra s  erne. I Sanatoriemosen kan man  lkaste grø  er 
for at forbedre mosens natur  lstand. 

Kulturhistoriske muligheder: Dyrehaven er et af 
ådalens overordnede kulturtræk, og med rydningerne 
og græsningen langs udvalgte s  strækninger, vil man 
kunne fremme oplevelsen af kontrasten mellem den 
tæ  e skovbeplantning og den åbne ’sle  e’. Med 
rydningerne vi strækninger, hvor man har mulighed 
for at kigge ud i ådalen mellem træerne forlænges, og 
ved at placere ak  vitetszoner i udkanten af skoven vil 
muligheden for at opleve af kontrasten mellem det 
åbne o  e opstå.

Renoveringen af den eksisterende 100 m lange træbro 
gennem Sanatorieskoven giver borgerene fornyet 
mulighed for at opleve den kulturhistorie, der kny  er 
sig  l  lplantningen af  vestkysten. Sanatorieskoven 
adskiller sig fra Nørreskoven i Dyrehaven ved dens 
kuperede terræn, store træer og kroner, fordi skoven 
her har ha   mulighed for at vokse uden kreaturer, der 
ellers ville have holdt har holdt den nyplantede plan-
ta-ge nede. Med renoveringen af s  en vil adgangen  l 
gravhøje og skjulte diger, som kny  er sig  l Spangbjerg 
Gård, endvidere blive styrket.

Landskabelige muligheder: Dyrehavens ”sle  e” adskil-
ler sig landskabeligt fra andre områder i ådalen med 
åbne græssede områder helt ned i dalbunden. De  e 
giver et enkelt landskabsbillede, hvis karakter særlig 
kan opleves i udsigten på langs af landskabet og som 
i dag kan opleves fra hver ende af dyrehaven. Med en 
udvidet græsningszone vil denne udsigt kunne opleves 
fra endnu fl ere steder i Dyrehaven.

• Der opre  es en ’science-sta  on’ i den nuværende 
materialegård, som centrum for naturformidling 
og ”ac  ve living”. ( Jf. afsnit 13. Ak  vitetsområder i 
Ådalen)

• Der etableres en oplevelses- og formidlings-s   fra 
science sta  onen ud i mosen langs vandløbet og  l-
bage i skoven igen (loop/sløjfe). S  en kan etableres 
som en kombineret trægangbro og trampes  , som 
forbinder den eksisterende hovedind-gang  l Dyre-
haven, science-sta  on og ådalens mose. 

• Der er ønske om en ny indgang fra krydset mellem 
Gammel Vardevej og Parkvej ind mod Skovpavillo-
nen. 

• En renovering af den eksisterende 100 m lange træ-
gangbro i Sanatoriemosen, som forbinder ådalen 
med Universitetet. Det foreslås at lave en mindre 
s   fra denne ud  l Gammel Vardevej over for ‘sci-
ence-sta  onen’, for at skabe forbindelse på tværs.

• (Dyrehaven)I den nordvestlige del af delområde C 
foreslås en hundeskov med hegn omkring. De  e 
kan skabe en adskillelse mellem de eksisterende 
ak  viteter som tarzanbane, diskgol  ane og bør-
neteater i skoven. 

• En s   i den vestlig del af delområdet forbedres, så 
passagen i selve ådalen bliver mulig for alle, uden 
at man behøver gå  ud i villakvarteret. 

• Der foreslås delvise rydninger fl ere del steder 
langs med vejene og s  erne, så der bliver udsigt  l 
vandløbet og naturområderne. I den nordlige del af 
delområdet, som inddrages i indhegningen i dyre-
haven, foreslås delvise rydninger af eksisterende 
fug  ge krat, men det er vig  gt af hensyn  l dyre og 
planter at e  erlade områder med krat som skjul og 
levesteder. Det kræver en konkret faglig vurdering 
af rydningernes placering og omfang.  

Sædding Ringvej
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Sædding Strandvej

Sædding Strandvej

SSææddddiinngg SSttrraannddvvej

I delområde D bevares vandføringsevnen og afvand-
ingsevnen i vandløbet, så der ikke bliver vådere over-
ordnet set. Vandløbet genslynges på en kort strækning 
og udløbeter omlagt. Der foretages ikke yderligere 
genslyngninger i område D.

Der etableres kun enkelte mindre uforsinkede regn-
vandsudløb og der er ikke foreslået forsinkelsesbassin-
er  l disse.

Antallet af overløb i område D minimeres ved at øge 
kapaciteten af fælleskloakken, da der er overløb fra 
den. Der nedgraves i den forbindelse større rør og 
eventuelt rørbassiner. De  e udføres af Din Forsyning. 
Resultatet vil være en væsentlig forbedring af både 
natur- og vand  lstanden i område D.

Landskabelige muligheder
Der kan foretages en delvis rydning af vedplanter og 
tagrør langs veje, og langs den eksisterende s   ryddes 
den invasive art gyldenris, så man opnår udsigt over 
ådalen og får mulighed for at opleve at man bevæger 
sig fra kysten ind i ådalen. 

Der er endvidere mulighed for at udvide afgræsning og 
sammenlægning af eksisterende indhegninger og fl y  e 
s  er og hegn helt tæt sammen, så man undgår en 
bræmme af vegeta  on, der stjæler udsigten fra s  erne 
ud over de åbne arealer.

Det er vig  gt at sikre, at der ikke sker spredning af de 
forholdvis store mængde invasive arter fra delområde 
D  l de mindre påvirkede dele af Fovrfeld Ådal. De  e 
bør ske ved en målre  et indsats, der gentages igen-
nem en årrække.  

I område D kan man gennem de øvrige  ltag i ådalen 
sikre området som spredningsforbindelse  l kysten og 
som økologisk bindeled mellem kysten og ådalen og 
derved forbedre ådalens natur  lstand.  

• Der foretslås en delvis rydning af vedplanter langs 
veje og tagrør, og langs den eksisterende s   ryddes 
den invasive art gyldenris, så man opnår udsigt 
over ådalen og får mulighed for at opleve at man 
f.eks. bevæger sig fra kysten ind i ådalen. 

• Denne oplevelse kan forstærkes ved at der eta-
bleres en ny tværgående s  forbindelse fra Sæd-
ding Strandvej henover engarealet  l Gravlundvej. 
Herved skabes en mere direkte og oplevelsesrig 
indgang  l ådalen fra syd.

• Det foreslås, at man så vidt muligt i området 
forsøger at udvide afgræsningen og sammenlæg-
ningen af eksisterende indhegninger. 

• Endvidere foreslås det at fl y  e s  er og hegn helt 
tæt sammen, så man undgår en bræmme af vege-
ta  on,  som stjæler udsigten over de åbne arealer.

FORSLAG TIL TILTAG: DELOMRÅDE D
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MIDTGÅRD -  ØKOLOGI OG SCIENCE 

Midtgård er et økologisk formidlingssted for kom-
munens dagins  tu  oner, dagplejere og skoler. Selve 
Midtgård  lbyder en lang række formidlingsak  viteter 
i og tæt på gården, sam  dig med at området om-
kring gården fungerer som et rekrea  vt område for 
alle borgere. Helhedsplanen giver forslag  l, hvordan 
dele af de omkringliggende områder i højere grad 
kan udny  es  l naturformidling. Ved Midtgård ligger 
fx et af ådalens mere populære udsigtspunkter samt  
græsningsarealer, der bl.a. indgår i Midtgårds for-
midlingsak  viteter. Nord for ligger 1000 års skoven,  
hvor den meget beny  ede Sønderris Energis   løber 
igennem.

Disponeringen af området omfa  er overordnet to 
 ltag:

• Langs den nye slyngning af vandløbet etableres en 
oplevelsess  , som bringer besøgende helt tæt på 
moselandskabet. S  en kan etableres som træ-
gangbro hævet over den våde bund. S  en følger 
åløbets nye slyngning og har forbindelse  l den 
eksisterende s  , der fører op  l udsigtspunktet 
syd for Midtgård. Herfra kan man bl.a. kan se ned 
på et nyt regnvandsbassin i dalbunden og via en 
ny s   komme  lbage  l Krebses  en syd for regn-
vandsbassinet. Regnvandsbassinet har et perma-
nent vandspejl (udtørrer ikke) og føjer dermed en 
ekstra rekrea  v kvalitet  l området.

Eksempel på markering af udsigtpost (ophold, rampe mv.)
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Området har fokus på etableringen af et område for 
nye ældreboliger, hvor der med deres naturnære belig-
genhed er særligt gode muligheder for at skabe adgang 
og oplevelser  l og ådalens landskab og de værdifulde 
naturområder i dalbunden umiddelbart vest for ældre-
boligerne. En afgørende baggrund for udvælgelsen af 
ak  vitetsområdet fi ndes i kommunens demenspoli  k, 
der har særligt fokus på at skabe bedst mulig livskval-
itet for demente og deres pårørende, fx via mo  on med 
friske ture i varierende terræn, som ramme for både 
planlagte og spontane ak  viteter.  

Selv ældreboligerne ligger 5-6 m over dalbunden, 
men fra Krebses   umiddelbart ud for ældreboligerne 
skråner landskabet svagt ned  l åløbet. Fra Krebses  en 
er der et fl ot kig ud over ådalen mod vest, som kan un-
derstø  es og udny  es ved at skabe opholds- og ak  vi-
tetsmuligheder netop her. 

Disponeringen omfa  er overordnet to  ltag: 

• Etableringen af en ’oplevelsess  ’, der udspringer 
fra hjertet af området for ældreboligerne og som 
går direkte og uforstyrret ud  l Krebses  en og vi-
dere ud den mere u  lgængelig natur længere nede 
i ådalen. Oplevelsess  en skal være en oplagt ’afs  k-
ker’ på ruten væk fra Krebses  en og kan fx anlæg-
ges som trægangbro, der hæver sig over de våde 
moseområder og holder den besky  ede natur in-
takt. Derudover skal den skabe  lgængelighed for 
kørestolsbrugere og gangbesværede. 

 
• Etableringen en række ak  viteter tæt på boligerne 

og med direkte adgang fra Krebses   eller oplev-
elsess  , hvor både børn og ældre kan udfolde sig 
sammen (og på samme  d). Ved at placere ak  vi-
teterne så tæt på boligerne som muligt vil de være 
mest synlige både for beboere og forbipasserende 
foruden at den  besky  ede natur længere ned mod 
dalbunden og åløbet friholdes for øvrige anlæg-
sprojekter end oplevelsess  en. Ak  viteterne ind-
passes i landskabet med en naturlig karakter, hvad 
angår materialer og placering (tæt eller spredt), så 
oplevelsen af at bevæge sig ’ud i naturen’ så vidt 
muligt fastholdes. Sam  dig skal ak  viteterne pla-
ceres, så de indgår i ådalens samlede rekrea  ve 
forløb. I forslaget  l disponering ses, hvordan de 
forskellige ak  viteter kan placeres, så de skaber et 
forløb, der varierer mellem balance, styrke og leg.

NYE ÆLDREBOLIGER - ACTIVE LIVING
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Som et led i kommunens science strategi er der i hel-
hedsplanen udpeget et ak  vitetsområde, hvor der kan 
etableres et ’science sta  on’, hvor børn og unge kan 
udforske skov og natur dér, hvor den er.  Fra laboratori-
et er forskellige muligheder for at komme ud i ådalen, 
betragte den, udfolde sig i den og siden hen komme  l-
bage for at bearbejde og forstå indtryk og oplevelser 
’under lup’. 

Disponeringen af ak  vitetsområdet består derfor over-
ordnet af to  ltag:
• En koncentra  on af læringsak  viteter, der foreslås 

placeret i og omkring området for den nuværende 
materialegård, som ligger tæt på bymidten i den 
sydlige del af Dyrehaven. Placeringen kan bidrage 
 l en let adgang fra fl ere omkringliggende skoler og 

ins  tu  oner, hvoraf en enkelt netop har fået status 
om ’ac  ve living-ins  tu  on’. 

• Fra skovlaboratoriet er der adgang  l ådalens mere 
u  lgængelige og værdifulde naturområder via en 
oplevelsess  , der fx etableres som et trægangbro, 
der hæver sig over de våde moseområder og hold-
er den besky  ede natur intakt. S  en er udformet 
som et loop og dermed som en klart defi neret rute, 
der vender  lbage  l laboratoriet uden at gentage 
sig selv. 

Science-strategien har fl ere overlap med kommunens 
ac  ve living-strategi i den forstand, at læring og for-
midling i høj grad også sker ved at ak  vere sig selv – og 
gerne midt i det, man gerne vil have lære noget om. 
Området for materialegården kan disponeres med en 
cyklus af ak  viteter, hvor forskellige elementer er i spil 
som fx vand, sand og hvad der hører  l af faktorer som 
 d, tyngdekra  , temperatur mv. I  lknytning  l disse 

kan føjes ak  viteter, som  inviterer  l fysisk ak  vitet i 
form af konkurrence-incitamenter og leg.

.
   

NØRRESKOVEN/SANATORIESKOVEN 
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