
Velkommen til Forstbotanisk Have ved Viborg

Forstbotanisk Have ved Viborg er et by-
nært skov- og parkområde ved Viborg Søn-
dersø, hvor du må færdes, opholde dig og 
opleve naturen dagen og året rundt.

Haven ejes af Viborg Kommune. Området er 
på ca. 10 ha, dvs. som ca. 20 fodboldbaner. 
Men det er let at overskue, og der er masser 
af stier på kryds og tværs – se kortet. 

Hvad findes der i haven?
Haven er ret kuperet, men der er jævne stier 
i udkanten af området – se kortet.
Der er også mange borde og bænke, hvor du 
kan sidde og nyde naturen. 

Der er over 125 forskellige arter af træer og 
buske i haven. Der er skilte på de forskellige 
arter, hvor du kan se, hvad træet hedder på 
dansk og latin, hvor det kommer fra, og hvor 
gammelt det er.

Eksempel på skilt

Hvor mange forskellige slags 
træer kan du finde i haven?

Mistelten

Særlige træer og bevoksninger 
Der findes mange særlige træer i haven. 
Blandt andet store, gamle træer fra da haven 
blev anlagt, og træer med sjove navne som 
tulipantræ.

Der findes også æbletræer med halvsnylte-
planten mistelten. 

Du kan læse mere om nogle af træerne på 
særlige informationstavler.

Kan du finde misteltenen i haven?

Mange dyr og fugle
Selv om området er tæt på Viborg By, er der 
også mange dyr og fugle. Blandt andet er der 
en fast bestand af rådyr. Rådyrene kan godt 
lide træernes knopper, så derfor er der hegn 
om nyplantninger.
 
Der er her i området omkring Viborg Søn-
dersø registreret over 100 forskellige arter af 
fugle – se QR-koden.
 
Blandt andet er der set hele fire arter af spæt-
ter, fx den store flotte sortspætte med den 
gjaldende stemme. 

Har du set eller hørt sortspætten 
i haven?

Sortspætte

Historien om Forstbotanisk Have
I 1907 fik botanikeren A. Mentz ideen til en 
Forstbotanisk Have - en forsøgshave med 
træer og buske - i Jylland.

Samme år flyttede Hedeselskabet hovedkon-
tor fra Aarhus til Viborg. 

Mentz fik Hedeselskabet med på ideen om 
haven, og arealet ved Viborg Søndersø blev 
valgt på grund af den fine beliggenhed og de 
varierede jordbundsforhold.

De første træer og buske – både danske og 
udenlandske - blev plantet i 1913 i store, vel-
ordnede parceller. Haven blev indviet den 9. 
maj 1914.

Altid blæst om træerne
Området ligger højt, hvilket gør haven meget 
vind- og stormudsat. Det har altid været me-
get hårdt ved de plantede træer og buske.
 
Hedeselskabet stod for driften frem til 1929, 
hvor pengekassen var tom. Viborg Kommu-
ne overtog haven i 1930, hvor haven mere 
havde karakter af en forsømt skov end en 
forsøgshave.

Den Danske Samling
I 1991 blev haven udvidet mod vest ned mod 
Viborg Søndersø med Den Danske Samling.
 
I denne afdeling er der spredte grupper af 
buske og smågrupper af danske træer og 
busker fra naturtyperne overdrev og hede. 
Blandt andet slåen og mange arter af busk-
agtige roser. 

Haven i dag
Haven har i dag karakter af en ”skovpark”. I 
forbindelse med 100-års jubilæet i 2014 har 
Viborg Kommune renoveret haven med op-
rydning efter stormfald og nyplantninger.

Haven vil blive yderligere renoveret og ud-
bygget i de kommende år. Blandt andet vil 
forskellige arter fra samme planteslægt blive 
forsøgt samlet i grupper.

Scan QR-koden og se mere om 
Forstbotanisk Have 

Scan QR-koden og se mere om  
fuglene omkring Viborg Søndersø 

Forest Botanical Garden 
near Viborg

Forest Botanical Garden is a local forest 
and park area near Viborg Søndersø. Here 
you can experience nature all year round.

The garden is owned by Viborg municipality. 
It is approximately 10 ha, which correspond 
to about 20 football fields. There are many 
paths in the garden - see the map.

On many of the trees there are signs with 
names and information about the trees.  

  Forstbotanischer Garten  
in Viborg 

Der ”Forstbotanische Garten” ist eine grüne 
Oase in unmittelbarer Nähe des Viborger 
Sees Søndersø. Hier können Sie das ganze 
Jahr über einen Spaziergang machen, und 
die schöne Natur geniessen. 

Die Anlage gehört zur  Viborg Kommune 
und umfasst ca. 10 ha, so viel wie ca. 20 
Fussballfelder. Es gibt mehrere Pfade und 
Wanderwege (siehe Karte). 

An vielen Bäumen finden Sie Schilder 
mit Namen und Informationen über die 
verschiedenen Baumarten.

Renoveringen af haven er sket med økono-
misk støtte fra 15. juni Fonden
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