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Ditte Svendsen,  
Per Hyttel  
og Thorbjørn Nørgård, alle  Skov- og Naturstyrelsen, Thy distrikt 
 
 
 
1. Kort præsentation af medlemmerne.  
 
Efter en kort præsentation af mødedeltagerne gav Ditte Svendsen et kort resume af skovrådets 
formål. 
Skovrådet er et uformelt råd som i kraft af sin brede sammensætning og lokale forankring skal råd-
give Skov- og Naturstyrelsen, Thy distrikt i udformningen og indretningen af den kommende skov.  
Skovrådets medlemmer vil løbende opfange stemning og signaler og dermed kunne forebygge 
eventuelle forkerte rygter. 
Skovrådets medlemmer vil være en slags ambassadører for den kommende skov. 
Ditte opfordrede i den forbindelse medlemmerne til at være opmærksomme på lodsejere, som måt-
te være interesserede i at sælge jord til mere skovrejsning. Det område som er udpeget til skov-
rejsning i regionplan 2005 rummer plads til udvidelser af skoven både mod vest og ikke mindst mod 
øst. Se vedlagte kort 
 
Skovrådet er ikke sagsbehandlende eller besluttende råd. Al deltagelse er på frivillig basis, hvorfor 
der heller ikke vil kunne ydes nogen form for honorering for deltagelsen i møderne. 
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Ditte Svendsen foreslog, at skovrådet efter dette første møde mødes igen til efteråret medmindre 
andet aftales og derefter 1-2 gange om året i selve opbygningsfasen af skoven. Herefter overgår 
skovrådets funktion til skovdistriktets brugerråd, som rådgiver distriktet i den samlede drift. 
 
 
2. Gennemgang af de forskellige ideer og ønsker som grupperne præsenterede på mødet i 
Aabybro. Gruppens anbefaling til prioritering af ønskerne .  
 
Thorbjørn Nørgård gennemgik kort listen over ideer og ønsker. 
Thy distrikt er begejstret for den store interesse, der havde været på det offentlige møde for at 
komme med ideer og ønsker til skovens indretning og brug.  
Listen er efter skovdistriktets opfattelse udtryk for de samlede ønsker og ideer til indretning af sko-
ven, når den en dag er blevet til en skov. 
Derfor vil der også være behov for en prioritering forstået på den måde, at nogle af ønskerne let vil 
kunne realiseres nu medens andre med fordel kan udskydes nogle år. 
SNS har fra andre skovrejsningsprojekter erfaring for, at større friluftsfaciliteter som shelters og 
skovlegepladser ikke er den store succes, hvis de anlægges samtidig med skovrejsningen begyn-
des. 
Stier, bordebænke og bålpladser bliver derimod ofte brugt flittigt fra starten. 
Et udsigtstårn placeret i den nordlige ende af skoven bør også med fra starten, da det vil øge bru-
gen af hele skovområdet fra starten, selvom tilgroningen af dette område  først kommer gradvist. 
Endelig fremhævede Thorbjørn en indhegnet hundeskov i den sydlige del af skoven tæt på Aaby-
bro. Den nye skov vil være et oplagt sted at gå tur og lufte sin hund og derfor kan bør der fra star-
ten etableres en indhegnet hundeskov, hvor hundeejerne kan lufte hunden uden snor. Hermed 
undgås også konflikter med andre brugere. 
 
Skovrådet diskuterede derefter forslaget til prioritering, og der var enighed om at vente med større 
faciliteter som skovlegeplads, shelterplads og mere specifikke faciliteter som ridestier og mountian-
bikebaner. Hvis alle faciliteterne etableres i anlægsfasen vil de let komme til at virke skæmmende, 
så følelsen af at komme i skoven overskygges. 
 
Der var også enighed om vigtigheden af en indhegnet hundeskov, da det både vil være en service 
overfor skovgæster uden hund og skovgæster med hund. Flere medlemmer opfordrede skovdistrik-
tet til at lave en liste over de tiltag som ikke kommer med nu, for at vise os selv og omverdenen, at 
de ønsker ikke er glemt. 
 
 
Følgende friluftsfaciliteter bliver anlagt samtidig med skovrejsningen begyndes: 
 

• Bilfast vej fra nyetableret p-plads forbi det åbne område ved jernalderbopladsen op til vand-
værkets nye boringer. Forløbet gør det muligt for kørestolsbrugere at komme op til det åbne 
område. 

 
• Et grusbelagt, ca. 2 m bredt stiforløb som sikrer adgang rundt i skoven. 

Stien til den nordlige del af skoven vil løbe til og fra ad samme sti pga. den smalle skov-
strimmel.  

 
• En slået sti i den nordlige ende i den utilplantede del, så man kan komme helt op til kanten 

af mosen. 
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• En åben plads med bål- og grillsted og XL borde-bænkesæt midt i skoven på det område 
som i forvejen skal holes åbent af hensyn til jernalderbopladsen. Enkelte, rustikke legered-
skaber  til mindre børn vil også blive placeret her. 
Udformningen af faciliteterne vil blive søgt inspireret af jernalderbopladsens nærhed. 

 
• Et udsigtstårn på 2-3 meters højde placeret i den øverste 1/3 af skovens nordlige ende. 

Samme sti fører frem og tilbage. 
 

• En indhegnet hundeskov i den sydlige del grænsende op til Aabybro by med stiadgang fra 
p-pladsen. 

 
 
Faciliteterne er indtegnet på kort. Kortet vedlægges som bilag. 
 
 
Følgende friluftsfaciliteter venter med at blive opført indtil skoven er veletableret eller indtil 
et konkret behov opstår: 
 
 

• Skovlegeplads. Undtaget er enkle, udsavede træstammer til de yngste børn.  
 
• Shelterplads med en eller flere shelters til overnatning 
 
• Ridesti. I en offentlig skov er ridning i forvejen tilladt i midten eller siden af grus- og stenve-

jeveje bredere end 2,5 meter. Derudover kan ejeren af skoven give tilladelse til ridning på 
andre stier og veje. Vi afventer og ser om intensiteten af ridning i skoven tilskriver et sær-
skilt stiforløb. 

 
• Mountainbikebane. I en offentlig skov er cykling tilladt på veje og stier.  

Pga. det flade terræn som den nye skov anlægges på vil skovdistriktet ikke etablere en 
egentlig mountainbike bane med bakker og huller. 

 
• Toilet ved p-pladsen. Etablering af et toilet afventer en vurdering af behovet. 
 
 

3.   Kort gennemgang af tilplantningsplanerne og tilplantningstakten herunder valg af træar-
ter.  

 
 

Efter at have diskuteret skovens faciliteter var det nu på sin plads at se på selve skoven. Den skal 
jo være rammen om alle herlighederne. 
 
Per Hyttel orienterede kort om baggrunden for valg af tilplantningsgrad, indlæggelse af ydre og in-
dre skovbryn, lysninger, vandhuller og valg af træarter. I trit med Skov- og Naturstyrelsens strategi 
for naturnær skovdrift vil der stor set kun blive anvendt hjemmehørende træarter og buske. Løvtræ 
vil blive foretrukket. Af  nåletræarter vil blive brugt skovfyr, fordi den kan gro på de mere fugtige 
arealer ( og kan udvikle sig pænt, hvilket ses af den lille naboparcel i østskelllet) og ædelgran fordi 
den udvikler sig godt i blanding med bøg. 
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Per Hyttel redegjorde for opbygningen af de mange skovbryn med rig anvendelse af buske og 
frugttræer og fortalte om de planer skovdistriktet har for etablering af trægrupper på det store åbne 
jernalderbopladsareal midt i skoven, som ikke må tilplantes med egentlig skov. 
En stor del af skovens nordlige ende op mod mosen vil ikke blive tilplantet. Af landskabelige og 
naturmæssige grunde vil det areal ligge hen til såkaldt fri succession, dvs. naturlig indvandring af 
træer og buske. 
Det forslag var skovrådet meget enig i ligesom der også var enighed om gravning af to mindre 
vandhuller i skovens nordlige del. 
En enkelt kommentar til træartsvalget havde Claus Eriksen; han spurgte om begrundelse for valg af 
rødeg, når den træart ikke er dansk og heller ikke trives særligt godt her. Claus foreslog i stedet 
spidsløn. 

 
Per Hyttel lovede at tage forslaget til efterretning. 

 
På grund af variationerne i skovrejsningsarealets tilstand vil selve tilplantningen blive udført i flere 
tempi. 
De marker, som ligger hen som stubmarker, nu vil blive tilplantet i dette forår, hvorimod de arealer 
der har ligget brak i flere år sandsynligvis først vil kunne tilplantes næste år efter en omdrift med 
landbrugsafgrøder eller fræsning og harvning hele sommeren i år.Da vi er i en offentlig skov – oven 
i købet en vandværksskov – er enhver form for kemisk ukrudtsbekæmpelseuønsket. Ukrudtstrykket 
på de tidligere braklagte jorder vil derfor udkonkurrere de små træer. 
 
Udover konkurrencen fra ukrudt fortalte Per Hyttel også om den forventede bidning af de små træ-
er. Især eg, ask, ædelgran og bøg er guf for rådyr, og netop rådyrbestanden er meget tæt i området 
med Vildmosen som nabo. 

 
Planteplanen er vedlagt som bilag 
 
 

 
4. Det første spadestik? Indvielse? Deltagere? Navnekonkurrence? 
 
Hvordan skal den nye skov indvies? Når vi starter, når skoven er færdig? 
 
Der var enighed om at de første tilplantninger bør markere indvielsen. Til selve indvielsen bør 
Jammerbugt Kommune , Aabybro vandværk og Skov- og Naturstyrelsen deltage. 
Hver part undersøger, hvem der skal repræsentere dem. 
 
Derudover blev det foreslået at elever fra de lokale skolers mindste klasser deltager i den første 
tilplantning, da de bliver de fremtidige brugere af skoven. Claus Eriksen aftaler nærmere med sko-
lerne.Det forventede tidspunkt bliver ultimo april.Det tilstræbes at have bålpladsen klar til indviel-
sen. 
 
Med hensyn til skovens navn ville Henrik Damsgaard sørge for, at Jammerbugt Kommune udskri-
ver en konkurrence. Selve udvælgelsen af navnet vil skulle ske i skovrådet. 

 
 

5.   Eventuelt 
 
Intet til dette punkt 
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6. Dato for næste møde 
 
Ditte Svendsen foreslog, at vi fastsætter næste mødedato efter behov, sandsynligvis efteråret 
2007. 
Alle var enige i det. 
 
 
 
Ref. 
 
Thorbjørn Nørgård 

 
 
  
 
 

 
 
 
      
      
 


