
 
 

Pressenotat 
 

 

Jammerbugt Kommune, Aabybro Vand og Naturstyrelsen vil anlægge nye skov- og 

naturområder mellem Aabybro og Biersted. Hovedformålet med skovrejsningen er at øge 

grundvandsbeskyttelsen i området, derudover vil skovrejsning styrke friluftslivet og 

naturen i området. 

I den anledning inviterer vi til online-borgermøde. 

   

Dato og tid: Den 10. maj 2021, kl 19:30-21:30. 

 

På mødet vil vi orientere om projektet og hvordan naboer og bruger bliver inddraget i den 

videre proces. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til både opkøbsproces, 

planlægningsproces og hvad skovrejsning kan betyde for jer, der bor i området. På mødet 

deltager Jammerbugt Kommune, Aabybro Vand og Naturstyrelsen Vendsyssel.  

 

Alle er velkomne, det kræver dog tilmelding.  

Tilmeldingen sker ved at skrive en mail til vsy@nst.dk herefter modtager du en mail med 

link til onlinemødet.  

 

 

 

Information 

 

Parterne i aftalen: 

• Aabybro Vand A.m.b.a. 

• Jammerbugt Kommune 

• Naturstyrelsen 

 

I 2019 indgik Jammerbugt Kommune, Aabybro Vand og Naturstyrelsen Vendsyssel en 

samarbejdsaftale om at fremtidssikre rent drikkevand gennem skovrejsning.  

Formålet er således at øge grundvandsbeskyttelsen i indsatsområdet Aabybro i 

indvindingsoplandet til Aabybro Vand — Kærvejværket og Vildmoseværket, ved at 

etablere fredskov eller vedvarende græsning.  

Herved sikres det, at der også i fremtiden kan indvindes ikke forurenet grundvand til 

drikkevand. Ud over rent drikkevand bidrager skovrejsning til samfundet ved at give gode 

muligheder for gåture og oplevelser, ved at give bedre forhold for naturen og ved at 

afhjælpe klimaproblemer. 

 

Projektområdet strækker sig fra Aabybros nordøstlige bygrænse i vest til Biersted Kirke i 

øst og omfatter arealer i indvindingsoplandet til Aabybro Vand A.m.b.a.s kildepladser 

nord 

for Biersted og nordøst for Aabybro. Om muligt skabes et arealmæssigt sammenhængende 

skovområde. Arealer, som erhverves i projektområdet tilplantes eller udlægges til lysåben 

natur, så de følger skovlovens regler for fredskove. 
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Oversigtskort 

 
Projektet gennemføres ved, at Naturstyrelsen erhverver arealer inden for projektområdet 

og indretter og driver disse som fredskovspligtige arealer. 

I alt budgetteres opkøb og etablering af de nye skovrejsningsarealer at komme til at koste 

37,8 mio. kr. over de kommende år, heraf 30 mio. kr. til erhvervelse af arealer.  

Kommunen og Aabybro Vand A.m.b.a. medfinansierer projektet med, hvad der 

sammenlagt svarer til 60 % af udgifterne til arealerhvervelser. 

 

Opkøb til skovrejsning sker gennem frivillige aftaler med lodsejere om køb af deres jord, 

parceller af deres jord eller evt. hele ejendommen. Der er indtil nu opkøbt lige omkring 

106 ha. Enkelte af de erhvervede arealer kan tænkes at indgå i fremtidige magelæg eller 

de kan frasælges for at erhverve arealer mere attraktive for skovrejsningsprojektet. 

Samarbejdsparterne er enige om, at der kan erhverves arealer udenfor den nuværende 

projektafgrænsning mhp. at sikre opfyldelse af formålene med samarbejdsprojektet, 

herunder at sikre sammenhæng mellem offentlige skov- og naturområder. 
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Kort med arealerhvervelser 

 
 

 

 

Hvad sker der lige nu: 

 

Naturstyrelsen gennemfører for øjeblikket en forundersøgelse/kortlægning af de 

erhvervede arealer, som skal afdække arealets potentiale og bindinger. I kortlægningen 

inddrages fysiske forhold som jordbund, hydrologiske forhold, landskabet; ligesom de 

planlægningsmæssige forhold og juridiske bindinger skal afdækkes. Endeligt er det helt 

essentielt at få afdækket ønsker og behov hos lokalsamfundet og områdets fremtidige 

brugere. 
 


