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Nyheder til brugerrådet vedr. Brønderslev Kommunes Skove
Generelt:
• Vurdering og oprydning af stormfald er afsluttet. Der er plantet efter.
• Certificeringen efter FSC og PEFC er blevet auditeret. Kontrollen viste, at reglerne for
bæredygtig skovdrift bliver efterlevet. Der er behov for opdatering af skiltningen.
Større aktuelle tiltag i de enkelte skove:
• Skov 1, Serritslev Plantage.
o Kultur midt i skoven er blevet rengjort. (Beskæftigelsesarbejde).
• Skov 2, Grindsted Plantage:
o Udtynding af 56-årig og 61-årig bøg samt 36-årig lærk er afsluttet.
o Der arbejdes sammen med Friluftsrådet på at skaffe penge til forbedringer for
publikum jfr. Friluftsrådets oplæg.
• Skov 3, Hulknøse Plantage:
o I store områder med 32-årig omorika og 29-årig rødgran er udlagt 4 felter på ca.
30 x 30 meter, hvor træerne er fældet. Der er plantet løvtræ i felterne. Herved
fremskyndes konverteringen fra nåletræ til løvtræ.
o I 54-årig ædelgran er lavet 25 meter brede nord- og østrandsforyngelser, som er
blevet tilplantet med ahorn. Nord og øst for foryngelsesarealerne er der kulturer
med 5-årig og 11-årig bøg. Et lille tilgrænsende stormfaldsområde er blevet
tilplantet med fuglekirsebær.
o En fredet lokalitet, som skal beskytte et levested for vår-kobjælde, holdes slået i
håb om at der igen kommer vår-kobjælde på arealet. (Beskæftigelsesarbejde).
På arealet har vi sammen med Nordjyllands Historiske Museum fundet en tysk
artilleristilling fra 2. verdenskrig. Ved foden af en nærliggende gravhøj er endnu
en stilling fundet. Den er blevet synliggjort ved ekstra fældning. Dette gav
samtidig bedre udsigt fra udsigtstårnet.
o På et privat areal, som grænser op til skoven, forefindes rester af 12 fredede
hulveje. De blev fredet i 1923, og må ikke tilplantes, men ”skal henligge i deres
naturlige tilstand”. Det er blevet undersøgt, om de også kan erkendes inde i
skoven. Det kan de ikke.
• Skov 4, Søheden Plantage:
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I store områder med 20 - 30-årig rødgran er udlagt 4 felter på ca. 30 x 30 meter,
hvor træerne er fældet. Der er plantet løvtræ i felterne. Herved fremskyndes
konverteringen fra nåletræ til løvtræ.
o Midt i en stor flade af 16-årig sitkagran er fældet en bræmme på 10 meter langs
et spor. Bræmmen er tilplantet med birk og lidt skovfyr. Herved fremskyndes
konverteringen fra nåletræ til løvtræ.
o Projekt Søheden Skov, som er et samarbejde med Naturstyrelsen, som ejer
Lunken øst for Søheden Plantage, udvikles fortsat. Projektet skal indvies på
Skovens Dag 2013.
Skov 5, Kristianshåbsvej:
o Undervækst udtyndes ved lejlighed. (Beskæftigelsesarbejde).
Skov 6, Erik Ruds Vej:
o Undervækst udtyndes ved lejlighed. (Beskæftigelsesarbejde).
Skov 7, Flauenskjold Byskov.
o Hegnsarbejde er færdigt. (Beskæftigelsesarbejde). Skoven er nu åben på alle
sider, undtagen mod industriområdet og en privat have.
o Der er indlagt ekstra spor for at opbløde det meget stive stisystem.
(Beskæftigelsesarbejde).
Skov 8, Dorf Byskov.
o Hovedstien gennem skoven holdes slået. (Beskæftigelsesarbejde).
Skov 9, Bymosen. (Urørt skov).
o Der foretages bjørneklobekæmpelse.
Skov 10, Anlægget i Agersted.
Skov 11, Frederikshave. (Indeholder bl.a. hundeskov).
o Adgangsvejen er istandsat.
Skov 12, Hegelyskoven.
o Rod- og stødskud fra gråpoppel og bævreasp skæres ned ved lejlighed.
(Beskæftigelsesarbejde).
Skov 13, Rævdal Skov.
Skov 14, Gerå Skov. (Indeholder bl.a. urørt skov og hundeskov):
o Skoven er udtyndet langs strandvejen. (Beskæftigelsesarbejde). Der indplantes
vintereg med en kappe af lærk (beskytter mod vildtbid) til efteråret.
o Hegnet er repareret. (Beskæftigelsesarbejde).
o Der indlægges ekstra spor i hundeskoven for at opbløde det meget stive
stisystem. (Beskæftigelsesarbejde):
o Stierne bliver slået efter behov. (Beskæftigelsesarbejde).
Skov 15, Melholt Plantage.
o Pigtrådshegn langs naboskel er fjernet. (Beskæftigelsesarbejde).
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Med venlig hilsen

Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør
Ole.Riemer@99454545.dk
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