Vi har en plan -

- har du en mening?

Hvad synes du
statsskovene skal bruges til?

Din mening?

Skriv til os

Hvordan synes du, vi skal passe og pleje vore skov- og
naturområder? Hvad skal de bruges til?

Inden den 31. maj 2008 på e-mail: vendsyssel@sns.dk
eller med brev til Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,
Byfogedgården, Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen.

Spring alt det tørre over
Du behøver ikke at sætte dig ind i hele planen for at
komme med din mening.
Du behøver slet ikke at kigge i den. Fortæl os bare,
hvad du mener.

Kom med dine kommentarer
Skriv til os inden den 31. maj 2008. Dine kommentarer
vil vi bruge, når planen skal skrives helt færdig.

Hele planen
Hvis du vil læse mere om planen, kan du finde hele
planudkastet på www.skovognatur.dk/vendsyssel

Hvad skal vi?
Vi passer også på Hirsholmene, Danmarks eneste
stenrevsøgruppe. Øen er et eldorado for en række
forskellige havfugle for hvilke der er lavet særlige
forvaltningsplaner.

Her kan du se Skov-og Naturstyrelsens
arealer i Vendsyssel og en del af
Hanherred. Der er 53 større områder
som tilsammen udgør 16.000 hektar.

Skov- og Naturstyrelsens formål er
- at give danskerne naturoplevelser
- at skabe og genoprette mere natur
- at passe på vore vilde dyr og planter
Derfor har hensynet til pleje og forbedring af naturværdierne samt mulighederne for befolkningens friluftsliv
høj prioritet.
I Vendsyssel og Hanherred passer vi 16.000 hektar skov
og natur:
Halvdelen er klitplantager langs kysten fra Læsø over
Ålbæk, Skagens Odde til og med Tranum. I klitplantagerne vokser især træarter som sitkagran, ædelgran,
bjergfyr og skovfyr.

Arealfordeling - bevoksede arealer - 7543 ha ialt

Bøg; 154
Eg; 543
Ask og ær; 17
Andet løvtræ;
421

Andet
nåletræ; 2.812

Picea-arter;
2.218

Bjergfyr; 847
Ædelgran;
532

Detaljer og analyser kan læses i driftsplanen, som er tilgængelig på www.skovognatur.dk/vendsyssel

Den anden halvdel af arealerne er uden skov, som
f.eks. klitheder, klitter, strande, strandenge. Hér er
der værdifuld natur, og en del af områderne indgår
i Natura 2000-områder, som er områder, der er
ekstra beskyttet.
På vores arealer i Vendsyssel har vi flere store turistattraktioner som f.eks. Råbjerg Mile, Mårup Kirke, Den
Tilsandede Kirke, Tverstedsøerne, Rubjerg Knude Fyr og
Hirsholmene.
Vi passer også en del arealer inde i Vendsyssel, bl.a. de
kulturhistorisk interessante arealer i Mosbjerg og Slotved skov. Lunken og Slettingen, som er to større områder i tilknytning til Jyske Ås stiprojekt og et større område med de sidste rester af den oprindelige højmose i
Grishøjgård krat ved Brønderslev.

Parkeringsdpladsen ved Råbjerg Mile er tilpasset landskabet, så den både kan rumme mange biler og ikke virker
skæmmende.

Vores vision er:
- En storslået natur med store
vidder og et rigt dyre- og planteliv.

- Plads og muligheder for et
varieret friluftsliv.

- Omlægning til naturnær skovdrift.

il naturnær skovdrift.

Vi har en plan
Vi har lavet en plan for, hvordan vi vil passe og pleje
Skov-og Naturstyrelsens arealer i Vendsyssel og en del
af Hanherred. Sådan en plan kalder vi en Driftsplan.
I Driftsplanen kan du også orientere dig om, hvad der
sker og skal ske på arealerne.

Det vigtigste indhold er en plan for
- friluftslivet
- landskabet
- omlægning af skovdriften til naturnær skovdrift
- udlæg af urørt skov
- de åbne naturarealer
- kulturhistorien
- certificering

Planen består af
- en status for arealerne, som beskriver, hvordan
situationen er lige nu
- en plan for, hvad vi gerne vil gøre, og hvordan
vi har tænkt os at gøre det.
- en vurdering af, hvad vi får ud af at følge planen
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Der er forskellige slags kort i driftsplanen, som viser,
hvor der sker og skal ske noget på arealerne.
Se dem på www.skovognatur.dk/vendsyssel
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Der er forskellige slags kort i
driftsplanen, som viser hvor der
sker og skal ske noget på
arealerne.

Landskabet
Landskaberne i Vendsyssel er præget af store åbne klitlandskaber, markante kyststrækninger og store skovstrækninger.
Landskabsplanen vurderer arealernes tilstand og udpeger arealer, hvor landskabet kan komme til sin ret ved
hel eller delvis rydning af skovbevoksning i de kommende 2-300 år. Blandt forslagene er:
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- Genopretning af ca. 94 hektar i Blokhus Plantage
nde 2-300 år.
Blandt forslagene er:
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Omlægning
til naturnær
4 ha i Blokhus
Plantage
til skovdrift
spredt skov
Naturnær skovdrift er en ny måde at dyrke skoven
søer. på, hvor man udnytter skovene ved at tage hensyn
til både:
sydvestlige
del af Tornby Plantage.
-

økologi,
økonomi
sociale forhold

Naturnær skovdrift vil sige:
- at føre skoven tættere på naturens egne vilkår,
- at skoven fornyer sig selv gennem naturlig
foryngelse (ved at træerne sår sig selv)
- at træerne bliver fældet enkeltvis eller i grupper
- at der ikke fældes større sammenhængende
skovområder på en gang
- at man bruger flere forskellige træarter i forskellige
aldre i bevoksningerne
- at man bruger træarter som er tilpasset lokaliteten
- at man ikke anvender pesticider (gift)
- at der gives plads til mere vild natur og en større
biodiversitet (biologisk mangfoldighed)
- at man udviser hensyn til fortidsminder og andre
kulturspor
- at den naturnære skov bliver spændende for
publikum
- at maskiner anvendes, så de ikke skader skoven
- at genskabe de naturlige vandforhold
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Den naturnære skovdrift udnytter og understøtter de
muligheder som naturen tilbyder.

Den naturnære skovdrift udnytter
og understøtter de muligheder som
naturen tilbyder.

Omlægning til fuldstændig naturnær drift af skovene vil
tage op mod 2-300 år.

Hos os betyder den naturnære drift, at de ensartede
nåletræsbevoksninger gradvist skal afløses af bevoksninger med flere træarter – især mere løvtræ og med
træer i flere forskellige aldre på de samme arealer.
Meget tyder nemlig på, at denne type bevoksninger vil
være mere modstandsdygtige overfor eksempelvis
storm og insektangreb. Og så vil naturindholdet og
oplevelsesmulighederne være større.

Skovudviklingstyper
For alle de arealer, som også fremover skal være skovbevoksede, er der udpeget en skovudviklingstype.
Det er den skovtype, der skal sigtes mod at opnå gennem de næste mange år.
Skovudviklingstypen til det enkelte areal er valgt ud fra
en vurdering af blandt andet jordbund, landskab, natur
og friluftsliv.

Urørt skov
Vi har i dag allerede nogle områder, som fuldstændig
får lov til at passe sig selv. Vi har lavet en plan for
flere arealer med skov, som får lov til at passe sig selv.
I disse områder vil vi kunne følge naturens gang, og
se bevoksninger, der falder sammen af storm og ælde,
måske i små felter, måske i større flader. Med tiden vil
bevoksningerne udvikle sig til en nordjysk skovnatur,
som vi næsten ikke kender i dag.

Når vedligeholdelsen af grøfterne ophører, vil mange
arealer blive vådere. Det er der taget højde for ved at
satse på skovudviklingstyper med bl.a. skovfyr og birk.
Desuden vil der opstå nye vådområder i skovene.

Dødt træ i Uggerby klitplantage.

De gamle ege ved Tolstrupvej i Uggerby klitplantage.

De åbne naturarealer
Godt halvdelen af vore arealer er åbne naturarealer. Der
er i løbet af de seneste år lavet særlige plejeplaner for
arealerne. Ved driftsplanlægningen er alle arealerne
vurderet mht. naturværdi og plejebehov.
Hovedformålet med plejen er at sørge for, at arealerne
ikke gror til med selvsåede træer. Lyngen plejes med
slåning, græsning og afbrænding. Engarealerne slås eller græsses, hvor det kan lade sig gøre.

Natura 2000
Mange af de større, åbne naturarealer er udpeget som
særlig værdifuld natur. De er derfor beskyttet efter
nogle regler, som også anvendes af i de andre EU
lande. Områderne kaldes tilsammen NATURA 2000 og
danner et fælles net, der skal bevare naturen med dens
rigdom af dyr og planter i EU. Det betyder blandt andet, at der skal laves en særlig planlægning for dem i
løbet af de kommende år.

Friluftsliv
Skov- og Naturstyrelsen prioriterer friluftslivet højt.
Statens skov- og naturområder er velfærdsgoder, som
giver fastboende og turister bedre muligheder for friluftsliv og naturoplevelser.

Naturaktiviteter kan bidrage til danskernes sundhed.

Vi ser friluftslivet i et bredere perspektiv sammen med
sundhed, kulturarv, natur og velfærd. Derfor lægger
vi vægt på nogle hovedtemaer for, hvordan vi bruger
skov- og naturområderne. Blandt forslagene i planen
er, at vi skal have
- arealer til motion og afstressning
- områder til natursport
- ”vildmarksområder”
- plads til fantasi og eventyr
- en bred vifte af naturnære overnatningsmuligheder
Naturvejledningen giver oplevelser i naturen og øger
kendskabet til den. Planen foreslår bl.a. udbygning af
naturvejledningen i området ved Jammerbugten. Det
vil ske i et samarbejde med kommuner og brugergrupper m.v.

Vi udbygger også grill, raste og overnatningspladser. Her er vi i Kajholm mellem
Løkken og Lønstrup.

Hver sommer er der en vifte af Råbjerg Mile
arrangementer.

Sfinksens hemmelighed i Råbjerg Mile vogtes.

Kulturhistorie
Hirsholmene er en kulturhistorisk perle med bl.a. sine
utallige stendiger omkring husene.

Et kig ud af loftslugen på Mårup kirke.
Der er ikke langt til afgrunden.

Vi har i Vendsyssel mange forskellige fortidsminder
og kulturhistoriske spor. Nogle er særdeles velbesøgte
turistattraktioner, som f.eks. ”Den tilsandede Kirke”,
”Mårup Kirke” og Rubjerg Knude Fyr. På Læsø er der
rester af tidligere tiders saltsyderier.
Slotved Skov er rig på fortidsminder. Der er 2 store
langhøje fra stenalderen og mange fine gamle hulveje.
Mosbjerg er et eksempel på et enestående åbent og
kuperet bronzealderlandskab, med mange store høje, i
modsætning til Grishøjgård Krat i den flade vildmose,
med små jernalderhøje.
Der er registreret i alt 76 fredede fortidsminder samt
287 små saltsyderier.

Skov- og Naturstyrelsen har en plan for, hvordan vi skal
passe på splitternen på Hirsholmen.

Parallelhøjene i Slotved skov.

Certificering
Skov- og Naturstyrelsens skovarealer er certificeret efter PEFC og FSC ordningerne.
PEFC har til formål at fremme bæredygtig skovdrift og
sikre en mulighed for at købe certificeret træ og træprodukter.
FSC er baseret på bæredygtig skovdrift og skal være
en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet. Det
sker blandt andet ved at udpege urørt skov og registrere nøglebiotoper.
Der bliver fulgt op på udpegningen ved årlige kontrolbesøg og afrapportering.

Et kig ud af loftslugen på Mårup kirke.
Der er ikke langt til afgrunden.

Offentlig høring
Det sker april til 31. maj 2008.
Planforslaget kan ses på
www.skovognatur.dk/vendsyssel
Skov- og Naturstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer over hele landet, og driften heraf
tilgodeser både friluftsformål, produktionshensyn og
beskyttelse af natur og kulturværdier.
Forslag sendes til:
Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,
Byfogedgården, Sct. Laurentiivej 148,
9990 Skagen
Eller på e-mail: vendsyssel@sns.dk

Skriv til os :-)
Vendsyssel, Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen, tlf. 98 44 19 11

