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 Kort beskrivelse af de enkelte skove 
 

1. Serritslev Plantage. 8 ha. 
Skoven er nærmest integreret i Serritslevs bys sydlige del. 

Skoven er meget varieret, og et meget benyttet grønt område for borgerne. 

2. Grindsted Plantage. 10 ha. 
Skoven er en meget stærkt benyttet bynær løvskov umiddelbart øst for Brønderslev By. 

3. Hulknøse Plantage. 21 ha. 
Skoven indeholder 6 gravhøje, 2 maskingeværstillinger fra 2. verdenskrig og et areal, som 
er fredet pga. (tidligere) forekomst af vårkobjælde. 

2/3 af skoven er plantageagtig nåleskov, som der arbejdes på at transformere iht. 
skovpolitikken i Brønderslev Kommune. 

4. Søheden Plantage. 42 ha. 
Projektet ”Skoven Er Din” startede i Søheden Plantage. I dag foregår projektets aktiviteter i 
skove over i hele kommunen og ved stranden, men Søheden Plantage er stadig – på grund 
af sin størrelse og beliggenheden ved Naturskolen – en krumtap i projektet. 

Brønderslev Kommunes skovbørnehave ”Skovtroldene” har sin hytte i skoven, hvor der 
også er 2 områder, som ”Skovtroldene” især benytter. 

”Naturpatruljen” fra Kornumgårds Børnehave kommer jævnligt i skoven og har ligeledes et 
særligt område til sin rådighed. 

Søheden Plantage indgår sammen med Naturstyrelsens naboejendom Lunken i et 
igangværende fælles udviklingsprojekt med navnet ”Søheden Skov”. Projektets formål er at 
koordinere og optimere skovenes indsats for at fremme borgernes sundhed og 
naturoplevelser. Projektet skal efter planerne indvies på Skovens dag, den 5. maj 2013. 

Søheden Plantage indgår sammen med Naturstyrelsens naboejendom Lunken i et 
igangværende fredningsforslag, som er fremsat af Danmarks Naturfredningsforening, som 
har kaldt området ”Søheden Skov” selv om det ikke om fatter hele det kommunale og 
statslige område, men til gengæld inddrager nogle privatejede arealer og et areal i 
Frederikshavn Kommune. 

2/3 af Søheden Plantage er plantageagtig nåleskov, som der arbejdes på at transformere 
iht. skovpolitikken i Brønderslev Kommune. 

5. Kristianshåbsvej Skov. 2,6 ha. 
Skoven ligger inde i Flauenskjold by sammen med det grønne område omkring 
Europasøen. Den er anlagt som beskæftigelsesprojekt i 1984. 

Der er tale om en løvskov bestående af eg samt mange småtræer og buske. 
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6. Erik Ruds Vej Skov. 1,5 ha. 
Skoven ligger i kanten af Flauenskjold by ved et stort villakvarter, Flauenskjold 
Landsbyordning og Flauenskjold Skole. Den er anlagt som beskæftigelsesprojekt i 1984. 

Der er tale om en løvskov bestående af eg samt mange småtræer og buske. Midt i skoven 
er der en stor klippet græsplæne til leg og boldspil. 

7. Flauenskjold Byskov. 7 ha. 
Skoven ligger i udkanten af Flauenskjold by ved industrikvarteret. 

Den blev anlagt som juletræskultur med nordmannsgran. Der er kraftige læbælter med 
løvtræ omkring skoven og på kryds og tværs inde i skoven. Der er et omfattende stisystem. 

Skoven blev anlagt i 1984. Det var et beskæftigelsesprojekt. Der er 2 gange høstet 
juletræer og plantet nordmannsgran igen. 

På grund af Dronninglund Kommunes plan om at anlægge en miljøstation i fredskov på 
Kirkevej i Dronninglund, blev der behov for kompensationsareal. Dette blev bl.a. skaffet ved 
at pålægge løvtræspligt på Flauenskjold Byskov. Der er derfor i stor stil indplantet eg, ask, 
hestekastanje og andre løvtræer, så skoven nu er meget blandet. Der er derfor et meget 
rigt dyreliv. 

8. Dorf Byskov. 1,6 ha. 
Skoven ligger i den vestlige side af Dorf Østerby, hvor det tilgrænsende villakvarter derved 
beskyttes mod vestenvinden. 

Skoven blev i 1983 anlagt som en juletræskultur med nordmannsgran. Det var et 
beskæftigelsesarbejde. Efter at de sidste salgbare juletræer i 1993 var høstet blev skoven 
tilplantet med eg og birk. Den fremstår derfor som en lys løvskov med nogle få spredte 
nordmannsgraner. 

9. Bymosen. 2,6 ha. 
Skoven er beliggende omgivet af marker og moser nord for Gammel Agersted. 

2/3 af skoven består af træer og buske, især poppel, eg, mirabel og syren, som i 1983 blev 
plantet i et tyndt lag dækjord oven på en nedlagt losseplads. Den sidste tredjedel består af 
en lille sø omgivet af kratbevokset mose. 

Skoven er udlagt som ”urørt skov”. Der foregår ingen skovdrift bortset fra bekæmpelse af 
kæmpebjørneklo. I henhold til bestemmelserne for certificeret skov skal 5% af skovarealet 
være ”urørt skov”. Bymosen er velegnet hertil, da den store variation i skoven giver fine 
udfoldelsesmuligheder for naturen, specielt fuglelivet. 

10. Anlægget i Agersted. 1,3 ha. 
Skoven er en gammel løvskov, især bøg. Den ligger umiddelbart ved Agersted Skole og er 
integreret i dennes udearealer. 

Skoven rummer en ”Junglesti” med motionsredskaber for børn. 
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11. Frederikshave. 1,4 ha. 
Skoven er beliggende sydvest for Hjallerup ved siden af kolonihaveforeningen af samme 
navn. Den blev anlagt som en juletræskultur med blågran i 1997. Der var tale om et 
beskæftigelsesarbejde. Da markedet for blågran forsvandt, startede en transformering af 
skoven ved udtynding med efterfølgende indplantning af løvtræ, især eg og bøg. 

I 2010 blev skoven efter lokalt ønske - og lokal finansiering - indhegnet og indrettet som 
hundeskov. 

12. Hegelyskoven. 4,2 ha. 
Skoven er beliggende midt i Hjallerup, omkranset af villakvarterer, som er udstykket fra 
den ejendom, som også var ejer af skoven. 

Skoven består mest af eg. Den er beliggende på flyvesand og er derfor meget lysåben. 

13. Rævdal Skov. 3,2 ha. 
Skoven er beliggende i sydenden af Dronninglund By. Den støder op til villakvarterer og 
byens idrætsanlæg. Skolen, ungdomsskolen og gymnasiet er beliggende på den anden 
side af idrætsanlæggene. 

Det er en gammel løvskov med en lille sø. Skoven er meget blandet og reproduceres ved 
selvsåning. Den indeholder store, gamle løvtræer og et rigt fugleliv. 

14. Gerå Skov. 4,6 ha. 
Skoven er beliggende lige nord for Gerå ved en stor parkeringsplads på østsiden af 
strandvejen. På den anden side af skoven forløber Nordsøstien. 

2/3 af skoven blev anlagt som juletræskultur i 1982. Det var et beskæftigelsesprojekt. Der 
er 2 gange høstet juletræer og plantet nordmannsgran igen. På grund af Dronninglund 
Kommunes plan om at anlægge en miljøstation i fredskov på Kirkevej i Dronninglund, blev 
der behov for kompensationsareal. Dette blev bl.a. skaffet ved at pålægge løvtræspligt på 
Gerå Skov. Der er derfor i stor stil indplantet eg, ask, hestekastanje og andre løvtræer, så 
skoven nu er meget blandet. Der er derfor et rigt fugleliv. 

Den sidste tredjedel af skoven består dels af et stykke ”urørt skov”, dels af en fugtig eng og 
endelig af et stykke klitfyr, som er ved at blive omlagt til egeskov. 

Den tidligere juletræskultur blev omkring år 2000 indrettet som hundeskov. 

15. Melholt Plantage. 9 ha. 
Skoven er beliggende lige uden for Melholt og umiddelbart nord for et stort 
sommerhusområde. 

Halvdelen af skoven består af nåletræ, hovedsagelig ædelgran. Der har i mange år foregået 
et systematisk arbejde med udtynding af nåletræer og efterfølgende indplantning af bøg 
og eg. Andelen af løvtræ er derfor konstant stigende. 
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