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Notat
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Vedr.: Fredningsforslag for Søheden Skov. Replik til DN’s brev af 28.6.2012.
1. Danmarks Naturfredningsforening har den 30.5.2012 tilsendt bl.a. Brønderslev
Kommune fredningsforslaget i budgethøring.
2. Brønderslev Kommune har besvaret høringen den 27.6.2012.
3. Danmarks Naturfredningsforening har den 28.6.2012 sendt det uændrede
fredningsforslag med følgebrev til Fredningsnævnet for Nordjylland, Nordlig del og til
bl.a. Brønderslev Kommune. DN udtrykker vilje til at drøfte justeringer i formuleringen
omkring skovdriften.
Dokument 2 opridser Brønderslev Kommunes egne foreløbige synspunkter på
fredningsforslaget, som kommunen ikke ønsker gennemført. som det foreligger.
Som opfølgning på DN’s invitation til drøftelse af formuleringerne i fredningsforslaget, er denne
replik udarbejdet til brug for behandling i Det Grønne Råd. Heri påpeges, at fredningsforslaget
er i modstrid med den eksisterende certificering af Søheden Plantage som bæredygtig skov iht.
både ”Standard for FSC certificering i Danmark” og ”PEFC Danmarks Skovstandard”. Begge
standarder pointerer, at bæredygtigheden skal forstås som både naturnær, social (herunder
rekreativ) og økonomisk, og at der så vidt muligt skal produceres kvalitetstræ.
Vi forestiller os, at DN ikke har været opmærksom på, at fredningsbestemmelserne ikke
harmonerer med certificeringerne, da DN ved tidligere lejligheder har været tilfreds med
certificeringerne, især iht. FSC.
DN:
•
•

”... at økonomisk bæredygtig skovdrift ikke er en forudsætning for at skabe
publikumsfaciliteter. Det er kommunens valg og prioritering at lave denne kobling”
”... at skovarealet skal henligge som urørt skov i fri udvikling og at ikke-hjemmehørende
arter kan fjernes ved plukhugst”.

FSC:
• ”Skovforvaltningen skal stile mod økonomisk levedygtighed samtidig med, der tages
hensyn til de totale miljømæssige, sociale og operationelle omkostninger ved
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•
•
•
•

produktionen, og sikre de nødvendige investeringer for at opretholde økologisk
produktivitet i skoven”.
”I områder, hvor de biotiske og abiotiske faktorer tillader dette, skal produktionen af
tømmer af høj kvalitet fremmes”.
”Planlægning og drift skal inkorporere resultater af evalueringer af driftens sociale
effekter”. (Ved sociale effekter forstår FSC bl.a. betydning for kultur og friluftsliv).
”Eksisterende publikumsfaciliteter, seværdigheder, veje og stier er kortlagt og ledsaget
af en evaluering af mulighederne for forbedring af friluftslivet”.
”Skovejendommen skal opmuntre effektiv brug af skovens mangesidede produkter og
serviceydelser, for at sikre økonomisk levedygtighed og en række miljømæssige og
sociale ydelser”.

PEFC:
• ”Endelig vil naturnær skovdrift skabe et attraktivt og kontinuert skovbillede og dermed
også styrke skovenes sociale funktioner f.eks. deres anvendelse til friluftsliv og
naturformidling”.
• ”Det er dog klart, at selv den ”naturvenlige” naturnære skovdrift - i sin klassiske
udformning – ikke kan stå alene, men bør suppleres med en række specielle tiltag til
målrettet fremme af bæredygtighedens økonomiske, økologiske og sociale elementer”.
• ”Den økonomiske bæredygtighed på bedriftsniveau er en arbejdsforudsætning for
udarbejdelsen af disse operationelle retningslinjer. Naturnær skovdrift har således et
klart økonomisk sigte, og det er også i omstillingsfasen til naturnær skovdrift helt
afgørende at holde sig driftsøkonomien for øje”.
• ”Det sociale element indebærer bl.a. sikring af kulturmiljøet, gode arbejdstagerforhold og
gode muligheder for friluftslivet ... bl.a. ved anlæg og vedligehold af veje og stier,
etablering af friluftsfaciliteter og områder til mere intense friluftsaktiviteter”.
• ”Driften skal fremme produktionen af produkter, som er efterspurgt på markedet, og som
egner sig til de specifikke skovdyrkningsmæssige betingelser. Hvor det er muligt skal
kvalitetstræ være en del af produktionen”.
Med venlig hilsen
Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør
Ole.Riemer@99454545.dk

Bilag:

Bevoksnings kort 2009 for Søheden Plantage.
Signaturforklaring:
Grå, olivengrøn og mørkerøde områder er nåletræ.
Årstal angiver, hvornår træernes frø er sået.
gra = grandis
hgr = hvidgran
lær = lærk
nob = nobilis
rgr = rødgran
sgr = sitkagran
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