
Grundfør, november 2016 
 
Til samarbejdspartnerne om tilplantning af ny skov mellem Hinnerup og 
Grundfør 
Naturstyrelsen, Søhøjlandet 
Favrskov Kommune 
Hinnerup Vandværk 
Frivillige aktører i Skovrådet 
 
 
Grundfør Borgerforening takker for et informativt borgermøde i torsdags den 24.11.2016. 
Vi sender vores oplæg til anvendelse af områderne nær Grundfør, som aftalt med Ole Juul 
Andersen fra Naturstyrelsen på borgermødet. 
 
Vi har følgende punkter i vores oplæg: 

Det kommende beplantningsareal ved vandboringerne langs Herredsvej. 
Det kommende skovområde fra Herredsvej til Himmerigskoven. 
Kommentarer til skovens forløb langs vejene. 
Kommentar til udbygning af omfartsvej gennem skoven og videre ad 
Rønbækvej til Søften 

 
For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på at dele af dette oplæg tidligere er 
fremsendt til Hinnerup Vandværk (19.03.2013), da vi første gang erfarer at Hinnerup 
Vandværk har erhvervet arealet ved boringerne på Herredsvej. 
 
 
 
 
Det kommende beplantningsareal ved vandboringerne langs Herredsvej. 
Forslag – se kort herunder: 
Set med Grundførs briller repræsenterer Herredsvej en strækning, vi er tvunget til at 
anvende gående eller cyklende hvis vi skal benytte kollektiv trafik, når vi skal på arbejde 
eller skal i skole. Strækningen er altid vindomsust og ikke spændende bortset fra en 
formidabel udsigt. 
 
På den baggrund har Borgerforeningen udarbejdet følgende forslag, hvor vi har prioriteret, 
at strækningen beplantningsmæssigt skal være interessant (varieret) samtid med at vi 
bevarer muligheden for at nyde udsigten i et vist omfang: 
 
Vandboringerne er omkranset af et firkantet hegn. Vi foreslår, at der enten beplantes 
foran disse indhegninger med en række stedsegrønne buske eller at der sættes efeu ved 
hegnet. 
 
Indhegningerne pynter måske ikke i sig selv, men formen er inspirerende. Derfor foreslår 
vi, at der anlægges 8 nye firkanter i nogenlunde samme størrelse som de eksisterende og 
at disse anlægges ud mod Herredsvej. 
 
 
Vi foreslår, at halvdelen af disse firkanter plantes til med træer, som ret tidligt opstammes, 
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således at udsigten kan fastholdes neden under træerne. Det kunne f.eks. være pil, 
birketræer, rønnebær og ildløn. Mirabeller, dvs. mindre træer, hvoraf nogle kunne være 
tiltrækkende for fuglene. 
Imellem disse firkanter lægges de sidste 4 firkanter lidt forskudt – ca. 3 meter bagud. 
Disse firkanter forslår vi beplantes med f.eks. hybenrose, lave spirearter, slåen, enebær. 
Disse planter er valgt fordi de ikke bliver så høje og fordi de vil give plads til udsigten oven 
over og samtidig har nogle af buskene frugter, som igen kunne tiltrække fugle. 
 
Det mellemliggende bælte mellem vandboringerne og de 8 nye firkanter mener vi godt 
kan ligge brak. Synsmæssigt vil det ikke forstyrre omgivelserne og det vil heller ikke 
betyde forøgede udgifter til vedligehold for Hinnerup Vandværk. 
 
Vi synes således, at vi med vores forslag har tilgodeset ønskerne om variation og læ 
samtidig med muligheden for fortsat at kunne nyde udsigten. Vi håber I kan bruge om 
ikke andet så intentionerne i vores forslag.  
 

Gul er lave buske. Grøn er opstammede træer. (bemærk at tegningen ikke er målfast.....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundfør, november 2016 
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Til samarbejdspartnerne om tilplantning af ny skov mellem Hinnerup og 
Grundfør 
 
Det kommende skovområde fra Herredsvej til Himmerig skoven: 
Forslag – Se kortet herunder 
Som nævnt på borgermødet den 24.11.2016 er Grundfør en udpræget stjerneudskiftet 
landsby, hvilket betyder at vi må gå hjem ad samme vej, som vi gik ud. Der er så at sige 
ingen tværvej i Grundfør. Derfor har et sammenhængende stisystem stor prioritet i 
udviklingsarbejdet i Grundfør.  
Et velanlagt stisystem gennem det nye skovområde vil bl.a. give os større 
sammenhængskraft med Overdrevet og Rønvangen i Hinnerup og forhåbentlig gøre vejen 
til nuværende Himmerig skov mere trafiksikker.  
En let adgang til skoven vil sikkert også øge antallet af nuværende udefolk. 
 

 
(Bemærk kortet er til inspiration og bestemt ikke målfast....) 
Røde prikker er indgange til skoven.... 
Blå streger er stiforbindelser. ---- 
Gule pletter er der hvor vi foreslår græs el. lign afhensyn til trafikanter ooo 
 

Grundfør, november 2016 
 
Til samarbejdspartnerne om tilplantning af ny skov mellem Hinnerup og 
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Grundfør 
Fortsat... 
 
Adgangen til skovområdet bør være så let og åben som muligt, således at der fra 
Grundførs veje skabes adgang til skoven. Det kunne være ved Herrredsvej ved Rundkørsel 
5 (Hinnerup) og Herredsvej 5 (Grundfør)1 og overfor Rønbækvej 16 (plantetorvet) 2 , på 
Th. Nielsensvej ved starten af skoven 3 samt en indgang i nærheden af Bærmosevej 4 
Gerne med mulighed for parkering som ved nuværende indgang til Himmerig skoven fra 
Rønbækvej på indgangene 1 og 3. 
 
Vores udgangspunkt vil først og fremmest være at skabe forbindelse mellem de 
kommende og de nuværende stier. 
 
Vi foreslår at det bliver muligt at få forbindelse med Engelbjerggård 6 øverst og med 
Humlehaven 7, der hvor stien svinger og man allerede nu kan fortsætte til Overdrevet og 
Rønvangen. Anlagt således at det er muligt at komme til og fra både Herredsvej og 
Rønbækvej. 
Vi foreslår endvidere at stierne vil fortsætte videre gennem skoven. Ligesom en sti der 
giver Hinnerup 8 siden adgang langs åløbet til Himmerigskoven 9. Samtidig anlægges en 
sti i udkanten af skoven eller blot langs Rønbækvej til Himmerig skoven således at 
Grundfør siden får en sikkere adgang til den allerede eksisterende Himmerig skov. 
 
En sti gennem det allerede beplantede område mellem Rønbækvej 16 og 21 A og videre i 
lige linie over mod Th.Nielsensvej, således at stien rammer den allerede benyttede 
markvej B der går i skellet mellem de to marker hele vejen fra Grundfør og ned til det nye 
skovområde. Denne markvej /markskel der starter ved Gylletanken i Grundfør kunne 
ganske enkelt videreføres og derved give adgang til skoven og videre igen til den 
eksiterende Himmerig skovs muligheder. 
 
Indgangene fra Th. Nielsensvej 3 og Bærmosevej 4 skal også bevæge sig gennem skoven 
mod stisystemet i Himmerig skoven og på tværs af stykket mod indgangen på Rønbækvej 
2 i det nye område. 
 
Vi er interesserede i, at de kommende stier skal kunne udnyttes af alle: gående, cyklende, 
løbende og ridende. Stierne kan f.eks. anlægges med et ridespor i kanten af den mere 
faste sti. Vi forestiller os endvidere, at skovstierne skal være tilgængelige for hunde i snor. 
 
Hvilke facilliteter skoven skal rumme har vi ikke forholdt os til pt. Men vi må sige at jeres 
oplæg til borgermødet i torsdags bød på mange gode ideer. Både for hundeejere, 
læringsmiljøer, motionister, fuglekiggere og andre skovgæster.  
I talte om at bevare og udnytte de muligheder landskabet byder. Moser, enge og 
højdeforskellene i området. Det støtter vi, da det netop gør området så specielt og 
overraskende at færdes i. 
 
 

Grundfør, november 2016 
 
Til samarbejdspartnerne om tilplantning af ny skov mellem Hinnerup og 
Grundfør 
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Kommentarer til skovens forløb langs vejene: 
Langs Herredsvej modsatte side af vandboringerne C bør der også være lys og luft ved 
vejen. Dette skyldes især de mange skolebørn der færdes der og som gerne forsat skal 
føle sig trygge til og fra skole, fritidsaktiviteter og venner. 
 
Stykket mellem Rønbækvej 16 og 21, A som allerede er beplantet med grantræer bør 
bevares i dets nuværende form, da fuglelivet er meget rigt her ifølge vores lokale 
fuglekiggere. 
 
Videre ad Rønbækvej fra nr. 21 til efter nr. 35 er vejens forløb meget snæver, den er 
bakket og den svinger D .Oversigtsforholdene er på nuværende tidspunkt ikke gode. 
Hverken fra Grundfør siden eller fra Søften siden. Derfor bør der først beplantes med 
træer langt fra vejen således at den smule oversigt, der er, bevares. 
 
Vi regner med, som I også nævnte på borgermødet at I planter med let hånd i nærhed af 
boliger. Både gårde og bynært af hensyn til lys og udsigt. (vi er jo vant til vidder) 
 
 
Kommentar til udbygning af omfartsvej gennem skoven og videre ad 
Rønbækvej til Søften 
Denne vej bør anlægges således at der sikres at både dyr og skovgæster kan krydse vejen 
uden at kollidere. 
Hvis tanken er at trafikken skal aflaste presset gennem Hinnerup, skylder vi at fortælle at 
det er tæt på umuligt at komme ud på Århusvej fra Rønbækvej om morgenen. 
Et lysreguleret kryds eller et lille sving på vejen så Rønbækvej støder på Århusvej ved det 
netop anlagte lyskryds 300 meter længere henne i Søften bør indtænkes i budgetplanerne 
sammen med vejens anlæg. 
 
 
Afslutningsvis: 
Vi vil meget gerne om al relavant information sendes til os, da vi har mulighed for at 
videreformidle til borgerne i Grundfør via vores allerede etablerede netværk. 
Vores emailadresse er: medborgerforening@gmail.com  
 
Vi glæder os til de snarlig planlagte fællesture i Himmerig skoven:-) 
 
Mange hilsner og god arbejdslyst fra 
 
Bestyrelsen i Grundfør Borgerforening 
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