
 Fra landbrugsjord til skov
 Hvad sker der når der er købt jord til skovrejsning ?

 Skovrejsning ved Højby og Lindved
 Lodsejermøde 8. marts 2021
 Oplæg: Anni Borup



Fra landbrugsjord til skov

 Forundersøgelse

 Planlægning og borgerinddragelse (parallelt)

 Anlæg af skoven – eksempler på skovrejs-
ningsskove

Processen gentages hver gang der købes jord op. 
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Forundersøgelse: 
Bindinger og potentialer

Omfatter bl.a.:

• Jordbundskortlægning 
(træartsvalg, potentiale vandhuller)

• Fortidsminder og fredninger 
(aldrig dybdepløjning)

• Afvandingsforhold 
(dræn/pligter vandløbslov)

• Tekniske anlæg/ledninger

• Beskyttet natur og arter

• Landskabelige forhold

• Beliggenhed ift naboer

/ Naturstyrelsen 3



Planlægning 

• Skoven pålægges fredskovspligt. 
Planen udarbejdes ud fra hensyn til:

• Naturnær skov (Skov certificeret Bæredygtig skovdrift 
(FSC/PEFC))

• Friuftsliv

• Landskab

• Natur – biodiversitet

• Kulturmiljø

• Miljø (vand og klima)

• Ideer fra borgerne – borgerinddragelse 
(næste slide)

• Lovgivningsmæssige rammer

• Naturstyrelsens retningslinjer

• Økonomiske rammer
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Borgerinddragelse – parallelt med planlægningen

Formål:

• Få gode ideer og ønsker til skoven

• Skabe kendskab til skoven

• Partnerskaber (kogræsserlaug, 
Find Vej, shelters, skiløjper, m.v.)

Proces:

• Offentlige møder – alle er velkomne
• Markvandringer
• Workshops
• Temamøder (naboer, særlige 

interesser)

• Grønt Råd og NST Brugerråd

• Afsluttende offentlig møde med
8 ugers høring af plan.

• de og 8 ugers høring af 
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Eksempel på plan: 
Lundager Skov ved Assens (50 hektar)
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Anlæg af skoven 
– eksempler på skovrejsningsskove
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Naturnær skov: Plantning
Ringe Skov (5 år)
Bøgeplantning: Bøg, avnbøg, ahorn, lind, spidsløn, douglas og poppel
Ca. 2/3 skovbevokset (plantning, såning eller naturlig tilgroning)

/ Naturstyrelsen 8



Naturnær skov: Plantning
Ringe Skov (19 år)
Plantet skov med bøg og eg som hovedtræarter
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Naturnær skov: Naturlig tilgroning
Kirkendrup Skov: Tjørn, rødel, eg, pil, mirabel, ask, birk, hestekastanje, roser (15 
år)
Ringe Skov: Ahorn i ”monokultur” (20 år)
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Til venstre: Kirkendrup Skov
Til højre: Ringe skov



Landskab: Bevare gammelt skovbryn
Espe Skov (ca. 15 år): Skovrejsningen til venstre er trukket væk fra den gamle 
skov og der er etableret et græsningsareal, som skaber en fin udsigtskile i 
skoven.
Drift af lysåbne arealer: græsning, høslet og små arealer uden drift
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Landskab: Udsigt til domkirken  
Lysåbne arealer: Sammenbinding af §3
Bavnedam Skov (6 år): græsning, hvor formålet er naturpleje og udsigt ud af skoven.

/ Naturstyrelsen 12



Skoven og landsbyen:
Ringe Skov
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Naturlig hydrologi (biodiversitet): 
Ringe Skov: Vandhul (2 år) etableret af hensyn til fredet springfrø
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Tilgængelighed til skoven 
Basis: Skovveje, skovstier, trampespor 
Evt. ridestier, MTB-ruter, (langrendsspor) …….
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Udvikling ad friluftsliv – gerne i partnerskaber
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https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/skovrejsning-ved-hoejby-og-lindved/

- eller google ordene: skovrejsnings Højby Lindved
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