
 

  

SKOVPOLITIK 
2022



 

 

Skovpolitik for Brønderslev kommunes skove 

Hovedmål 

Skovpolitikken skal som hovedmål sikre at naturen har gode udfoldelsesmuligheder i skovene ved 
fokus på biodiversitet, levesteder og truede arter. Skovenes dyr, planter, svampe mv. er nogle af 
de mest truede i Danmark, hvor de offentlige skove i særlig grad skal sikre at skovenes værdi for 
biodiversiteten skal prioriteres højere jf. FN’s verdensmål 15 om livet på land. 

Dødt ved er levested for en stor, særlig og truet del af den biologiske biodiversitet i skovene og er 
derfor en kritisk faktor for opfyldelse af målet om biologisk mangfoldighed i skovene. 

Skovene skal dernæst give publikum gode og varierede naturoplevelser. Det opnås bl.a. ved i vidt 
omfang at give naturen mulighed for at udfolde sig frit. 

Beskyttelse af grundvandet under skovene har også høj prioritet som en del af FN’s verdensmål, 
da skovene bidrager til generelt til beskyttelse af grundvandsdannelsen og samtidig giver en god 
klimasikring ved at nedsætte oversvømmelser, nedsætte temperaturen, vedligeholde vandkredslø-
bet og øge luftfugtigheden. 

Skovdyrkningen skal ske på et højt fagligt niveau. Der kan produceres gavntræ af god kvalitet i en 
overgangsperiode under skovenes konvertering til urørt skov og naturskov når dette ikke er i strid 
med øvrige hensyn. 

Skovenes sundhed, stabilitet og evne til klimatilpasning tilgodeses i træartsvalget og dyrkningsme-
toderne. Derfor anvendes hjemmehørende træarter i skovene ved nyplantning og evt. opformering 
ved naturlig foryngelse. 

Kommunens skovpolitik arbejder for at indfri FN’s verdensmål 3(Sundhed og trivsel) 6(Rent vand 
og sanitet) 13(Klimaindsats) og 15(Livet på land). 

     
 
Arbejdet hen imod opfyldelsen af målene kontrolleres gennem de danske PEFC og FSC certifice-
ringssystemer for bæredygtig skovdrift og forelægges Brønderslev Kommunes Grønne Råd forin-
den evt. større ændringer og for afrapportering om status for målopfyldelse. 

Delmål 

Løvskov 

Løvskovene bevares hovedsagelig som naturvenlig blandingsskov. Naturlig opvækst kan som re-
gel benyttes i de etablerede løvskove. Derfor anvendes plantning stort set kun, hvor der ønskes 
træartsskift. Plantning foretages med hjemmehørende løvtræsarter. Nåletræ eller ikke hjemmehø-
rende løvtræsarter udfases ved i særlig grad at fælde træer heraf der fungerer som uønskede frø-
kilder for spredning af ikke-hjemmehørende træarter.  

Der bevares i et stort omfang døende og døde løvtræer af hensyn til svampe, insekter, hulrugende 
fugle, flagermus mv. Der fastsættes mål for mængden af døende og døde løvtræer i skovene her-
under mængden af dødt ved. 

Bøgerøller (= bøgeroller) betragtes som kulturminder og beskyttes (de findes fortrinsvis i Søheden 
Plantage). 



 

 

Nåleskove 

Nåleskovene omlægges gradvis til hovedsagelig naturvenlig løvskov, som bedre kan opfylde ho-
vedmålene. Derfor sker nyanlæg, underplantning, randforyngelse og efterbedring med hjemmehø-
rende løvtræer. 

Urørt skov 

Nogle områder med meget dårlige vækstvilkår får lov til at være urørt skov. Da træproduktionen er 
ganske lille, består den urørte skovs værdi især i et indhold af ualmindelige biotoper. Pleje i urørt 
skov kan forekomme om nødvendigt, så skoven holdes i sikkerhedsmæssig stand af hensyn til 
brugerne. 

Naturvenlig skov 

Alle skove drives som naturvenlig skov. I en naturvenlig skov er der mulighed for plukhugst, tyn-
dingshugst samt at rette op på det nuværende ”plantageagtige præg”. 

I de naturvenlige skove udpeges der særlige biotoper, som efterlades som ”vilde” hvor naturen har 
førsteprioritet. (De bynære er beskrevet i kommunens parkpolitik). 

Krat 

Et krat skal danne en frodig blanding af buske og evt. træer og vild natur i et mindre område af en 
skov. Krat kan tilgodese børns leg og evt. danne biotoper, som er sjældne i højskoven. Nogle 
skovbryn fungerer tillige som krat. 

Hundeskove 

En del af Gerå Skov og det meste af Frederikshave Skov er indrettet som hundeskov, hvor hunde 
kan gå løse (på ejernes ansvar). Skovene er indhegnet og forsynet med hundeposer og affaldssta-
tiv. Hundeskove anses for et godt tilbud til borgerne og en god mulighed for at begrænse forekom-
sten af løse hunde i naturområder. 

Jagt  

Brønderslev Kommune anser jagtudlejning for – under de rette omstændigheder – at kunne være 
et værdifuldt fritidstilbud til borgerne. Derfor er jagten udlejet til jagtforeninger i skove, hvor natur- 
og naboforhold tillader det, og hvor jagt kan foregå uden væsentlige gener for andre brugere af 
skovene. 

Udlejningen administreres ved hjælp af særlige, tidsbegrænsede jagtlejekontrakter. 

 

Stier og veje 

Stier og veje skal sikre fremkommelighed for særligt friluftslivet i skovene og dermed befolkningens 
friluftsoplevelser. Anlæg af særlige stier til f.eks. ryttere eller mountainbikes kan muliggøres gen-
nem særlige projekter med støtte fra fonde el.lign. Hvor der er særlige hensyn til forstyrrelsestru-
ede arter kan stier i særlige tilfælde blive omlagt og adgangen for almenheden begrænset. I skov-
driften tages der særligt hensyn til veje og stier ved kørsel med maskiner på bestemte udkørsels-
veje og når bæreevnen er egnet under frost, for at undgå køreskader og fremme tilstanden af små, 
naturnære stier med lang kontinuitet som er afgørende for naturoplevelsen. 

Almindelig vedligeholdelse foretages af Vej & Park. 



 

 

Grøfter 

Grøfter vedligeholdes af hensyn til skovenes infrastrukturer og naboforhold, samt for at forebygge 
forsumpning af områder, hvor der dyrkes skovtræer, som kræver velafvandet bund. I øvrigt iagtta-
ges certificeringskravene til etablering/reetablering af fugtige eller våde områder. 

Vedligeholdelsen foretages af Vej & Park.  

Affald 

Tømning af skraldespande og opsamling af henkastet affald foretages således, at skovene opleves 
som fri for generende affald. 

Invasive arter 

Der foretages bekæmpelse i henhold til kommunens indsatsplaner på området. 

Beskyttelse 

Alle kommunens skove er fredskov. 

Geografi 

Brønderslev Kommunes skove omfatter 120 ha fordelt på 15 skove. I driftsplanen findes lister og 
kort over skovene.  

Der findes desuden parkområder under driftsområdet Vej & Park, som ligner skove. Disse er om-
fattet af kommunens parkpolitik. 
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