
Referat af møde i skovrådet for Aaby Skoven mandag den 14.4.2008 hos Bente Pedersen 
 
Afbud fra: Lone Christiansen, Christian Jensen 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Plan for forårets opgaver;  plantning, stier, hundeskov ( Per Hyttel, Thorbjørn Nørgård) 
 

2. Plan og tidspunkt for "mini-Skovens dag" juni 2008 ( Ditte Svendsen, Thorbjørn Nørgård m.fl.) 
 

3. Plan for søgravning ( og kælkebakke ) sensommer 2008 ( Per Hyttel, Thorbjørn Nørgård) 
 

4. Muligheder for udvidelse af Aaby skoven  ( Henrik Damsgård, Ditte Svendsen) 
 

5. Oplæg til borgerinddragelse gennem monitering af naturudviklingen i Aaby Skoven.  
Udkast til fondsansøgning. ( Claus Eriksen) 

 
6. Aaby skovens 1 års fødselsdag ( Thorbjørn Nørgård) 

 
7. Eventuelt 

 
8. Dato og emner næste møde 

 
 
1. 
 
Per Hyttel orienterede om forårets tilplantning af de resterende arealer, hvoraf det meste vil være på lav , fugtig 
jordbund. Derfor vil de dominerende træarter i plantesæsonen være eg, skovfyr, el, ask og birk. 
Går alt vel, begynder tilplantningen om en uges tid.  Der skal plantes ca. 50.000 planter og arbejdet skulle gerne 
være færdigt ultimo maj. 
Kaj Haugaard foreslog at kamuflere de mange vandboringer med lave træer. Alle var enige og tjørn blev 
foreslået som en egnet træart til formålet. 

 
Thorbjørn Nørgård fortalte derefter om de planlagte tiltag indenfor friluftsliv. Der skal grus på de primære stier, 
hegn om hundeskoven og sættes skilte op. Skiltene skal primært stå ved p-pladsen og vise vej til udsigtstårn, 
hundeskov og bålplads. 
Derudover vil der blive slået en græssti rundt om i den nordlige ende af skoven. Der forventes ikke kørt grus på 
stierne i den nordlige ende før til sensommeren, hvor der vil være tørt nok til arbejdet.  

 
Hundeskovens forventede areal bliver ifølge luftfoto opmåling 2,2 hektarer. Arbejdet skal i udbud og igangsættes 
i kølvandet på tilplantningen. 

 
Thorbjørn foreslog, at der afmærkes  ridestier på de arbejdsspor som er anlagt langs alle skovbryn og enkelte 
andre steder på kryds og tværs. På den måde kan vi adskille gående og ridende. Thorbjørn tager emnet op med 
Lone Christiansen. 

 
 

Claus Eriksen fra Jammerbugt kommune foreslog informationstavler om de enkelte træarter og skovtyper. Alle 
syntes det var en god ide, men den bør vente til træerne er vokset lidt mere, så der er noget at sammenligne 
med.  

 
 



2. 
 
Ditte og Thorbjørn redegjorde kort for baggrunden for at holde mini Skovens Dag i Aaby Skoven. 
At markere færdigtilplantningen og færdiggørelsen af første etape af friluftsfaciliteterne. 
Skovrådet har tidligere diskuteret emnet og var enig i det vigtige i at markere færdiggørelsen af skoven.På 
baggrund af et oplæg fra Søren Rosenberg blev mulige emner til dagen diskuteret. 

 
Ditte foreslog, at hvert medlem af skovrådet sammen med sit bagland er ansvarlige for en stand / aktivitet på 
dagen. 

 
 
DN: Vandhul, livet i vandhullet, kolonisering af nye vandhuller m.m. 
 
Vandværket: Rent vand, boringer, baggrunden for skoven 
 
Jammerbugt kommune: Naturvejleder i fugletårnet 
 
Lone Christiansen : Trækketure på islandske heste- evt. ud til tårnet 
 
Peter Zone: lokal hundeklub, spejdere ( bålpandekager og snobrød) 
 
SNS,Thy: Træarterne, udsavning af træstammedyr, klatretræ,”receptionister” 
 
Nordjyllands museum: Jernalderbopladsen 
 
Borgerforeningen: Flagallé og gode miner 
 
 
Hver kontaktperson melder tilbage til Thorbjørn senest fredag den 25.4. om deres aktivitet.  
Thorbjørn tager selv kontakt til de som enten ikke har været med til skovrådsmødet eller som af en eller 
anden god grund ikke vender tilbage med svar. 
 
 

Datoen for mini Skovens Dag blev valgt til søndag den 22.6. fra kl. 1000-1300. 
 

Thorbjørn koordinerer og udformer program og plakater til opsætning. 
 

Der var enighed om, at den overordnede arrangør af dagen er skovrådet – og Skov- og Naturstyrelsen, fordi vi 
er lodsejeren. 
 
 
3. 
Per Hyttel kunne fortælle, at der er udsendt udbudsmateriale på søgravningen. Der er givet tilladelse 
til gravning af to søer på hver max. 1000 kvm. Tidspunktet for gravningen er sensommeren, hvor der 
er mest tørt. 
Jorden fra gravningen forventes brugt til en kælkebakke, som efter planen skal ligge øst for 
Hovensgaard lige syd for det utilplantede område. 
Thorbjørn ansøger Jammerbugt kommune om tilladelse til anlæg af kælkebakken. 
Hvis det er muligt vil også jorden fra en sø som skal graves hos Bente Pedersen, blive brugt til 
kælkebakken. 

 
 



 
 
 
4. 
Henrik Damsgaard havde ønsket at diskutere mulighederne for at øge Aaby skoven. Jammerbugt 
kommune skal til at lave ny kommuneplan og i den forbindelse er det vigtigt at få eventuelle nye 
potentielle skovrejsningsområder med. Der var enighed om at anbefale en udvidelse af skovarealet et 
lille stykke mod nord og et større stykke mod øst. Henrik Damsgaard var især interesseret i udvidelsen 
mod øst, da den vil kunne forbinde de naturområder som opstår her, når råstofudvindingen vest for 
Biersted er færdig og arealerne retableret. 

 
 5. 
Claus Eriksen fremlagde sit forslag til en ansøgning til Friluftsrådet om borgerinddragelse                         
via   overvågning/ monitering af naturudviklingen i Aaby Skoven. Alle var enige om projektets gode 
intentioner, og bad Claus om at gå videre med ansøgningen. Inden ansøgningen sendes af sted skal 
den vendes med relevante kommende samarbejdspartnere;  skoleforvaltning og kommunens  
naturskoler. Claus Eriksen rundsender til skovrådet inden indsendelse. 
 
6. 
Thorbjørn fortalte om sit møde med Aaby skole, som gerne vil markere skovens et års fødselsdag 
med en dag i skoven den 14.5. Skolen har allerede planlagt aktiviteterne for dagen, så Thorbjørns 
vigtigste funktion på dagen vil være at komme med kagemand eller nærmere sagt et kagetræ! Der er 
tale om 250 børn fra førskolegruppen og de vil gerne ”adoptere” det stykke skov de var med til at 
plante ved nu at luge for de små træer. Et godt projekt som giver en god ansvarsfølelse overfor 
skoven 
 
7. 
 Kaj Hauggard underholdt med en historie fra det virkelige liv, hvor han havde haft svært ved at    få 
klarhed over, hvilken af Skov- og Naturstyrelsens enheder ( det hedder ikke længere statsskovdistrikt) 
som Aabybro hører under. Ditte bragte klarhed over situationen:  Myndighedsmæssigt ( Skovlov, 
jagtlov m.m.) hører Jammerbugt, Morsø og Thisted kommuner under SNS, Thy. Arealmæssigt hører 
Aaby Skoven også under Thy, men de øvrige skove fra Tranum Strandvej og nordøstpå hører under 
SNS Vendsyssel. 
 
  
Peter Zone ønskede at høre, om Jammerbugt Kommune havde overvejet de tidligere foreslåede 
vejoverføringer for at sikre vejen til og fra skoven. 
 
Henrik Damsgaard orienterede om status: 
I  kommuneplanen for den gamle Åbybro Kommune er der beskrevet at der ønskes planlagt en sti 
mellem Banestien og Thomasmindeparken. Den planlægning er konkretiseret i Lokalplan 27.01, der er 
godkendt i 2008. 
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige hvornår der bliver etableret en sti og dermed en 
underføring under Kattedamsvej. 
Der er ikke mange muligheder for at etablere andre løsninger på problemet med gøre det muligt for 
gående og andre svage trafikanter sikkert at krydse Kattedamsvej. 
Der pågår et arbejde med at registrere tilstanden af eksisterende fortove i Jammerbugt Kommune. Når 
registreringen er færdig vil reparation og etablering af nye fortove blive prioriteret. Der er et meget 
begrænset budget til disse formål. 



Skovrådet og især de organisationer der er repræsenteret i rådet har mulighed for at påvirke 
beslutningerne ved at argumentere for disse projekter. 
 
 
8. 
Ditte foreslog, at vi nedsætter mødekadancen, nu skoven er i god gænge. Hun foreslog,  at vi 
fremover mødes min. En gang om året og ellers efter behov. Efter behov vil konkret sige allerede til 
mini Skovens Dag den 22.6..  
Udvalget erklærede sig enig. 
 
Tak til Bente Pedersen for husly og et fornemt traktement. 
 
 
 
Referent Thorbjørn Nørgård 
 
 

  


