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Referat af møde den 28.11. 2007 i  skovrådet for den nye skov ved Aabybro 
 
Mødet startede kl. 1530 med en kort besigtigelse af Aabyskoven: 
 
Til stede ved besigtigelsen var: 
  
Kaj Haugaard, Aabybro Vandværk    
Christen Jensen, Aabybro Borgerforening    
Peter Sone Koldkær   
Bente Pedersen, lodsejerne    
Claus Eriksen, Jammerbugt Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltning   
Lone Christiansen    
Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune, Natur og Råstoffer   

Ditte Svendsen,  
Per Hyttel  
og Thorbjørn Nørgård, alle  Skov- og Naturstyrelsen, Thy distrikt 
 
Fraværende ved besigtigelsen var: 
 
Søren Rosenberg, DN Jammerbugt og Finn Jantzen, Danmarks Cyklistforbund  
 
Søren Rosenberg deltog i mødet på rådhuset kl. 1600 
 
 
Per Hyttel og Thorbjørn Nørgård fortalte skovrådet, at den lukkede bom ved p-pladsen skyldes vild 
bilkørsel inde på den nye grusvej i skoven. Lone Christiansen og Bente Pedersen kunne bekræfte 
dette. For at undgå kørsel udenom bommen vil der blive lagt sten på siden af denne. 
 
Peter Sone gjorde opmærksom på et ønske fra en kørestolsbruger, som ønsker grus på passagen 
imellem bom og piktogramstanderen, så passagen er farbar. 
Skovrådet gik en kort runde til bålpladsen og dernæst videre mod syd til den sydligste af de to hol-
me af gammel sitka. Undervejs kunne skovrådet ved selvsyn konstatere, hvor fint de mange små 
trær gror. Thorbjørn Nørgård fortalte, at de stier som skal pålægges grus først vil blive grusbelagt 
når tilplantningen er overstået, da traktorkørsel m.m. i forbindelse med plantearbejdet vil ødelægge 
dem. Dernæst fortalte Thorbjørn om et forslag til ændret placering af hundeskoven. 
Den oprindelige placering helt nede i sydenden af skoven ud mod Bierstedvejen er ikke optimal. 
Dels er afstanden fra p-pladsen for stor dels er beliggenheden tæt op ad den trafikerede vej ikke 
særlig indbydende.Derfor vil Thy distrikt pege på en ny placering som indbefatter dels den sydligste 
af de to sitkaholme dels det endnu ikke tilplantede areal i tilknytning til denne ( se kortskitse). 
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Den nye placering vil være væsentligt tættere på p-pladsen og være mere indbydende fordi den vil 
komme til at ligge i allerede eksisterende skov. 
Skovrådet var enig og bifaldt den nye placering. 
 
På vandreturen bemærkede flere, at der var tydelige hovspor fra heste på stierne. Lone Christian-
sen som selv er rytter, fortalte, at  skoven bruges af flere ryttere.Skovrådet og skovdistriktet er tidli-
gere blevet enige om, at udskyde eventuelle anlæg af ridestier, mountianbikebaner, skovlegeplads 
m.m. til skoven er vokset op. Derfor foreslog Thorbjørn i stedet  at lave stierne således, at der er 
grus på et 2 meter bredt forløb og så plads til en ridesti ved siden af. Dette kombineret med en god 
dialog med lokale ryttere, hvoraf en sidder i skovrådet, skal sikre at alle kan være i skoven. 
 
Nu gik turen til rådhuset i Aabybro for resten af mødet. 
 
 
1. Ditte Svendsen gav en kort status for erhvervelsen af arealerne. Den endelige overførsel af de 
45 hektar fra Jammerbugt kommune til SNS,  Thy er nu på plads og Thy distrikt har fået bevillingen, 
så alle formalia er på plads. 
 
2. Per Hyttel orienterede om den overståede vækstsæson for de arealer som er plantet i foråret. 
Det våde vejr har begunstiget planterne og godt 90 % af planterne vurderes at være i live. Den va-
rierede ukrudtsflora som primært består af bredbladet vegetation ( det modsatte af græs) er også 
skånsom overfor planterne, idet den giver læ og dermed nedsætter vindens udtørring af planterne 
uden samtidig at konkurrere for meget om vandet.  
Per Hyttel fortalte om den kommende plantesæson, hvor anden etape af skovrejsningen skal ske. 
Det bliver til foråret i perioden april – maj. 
 
Søgravningen forventes også påbegyndt når forholdene tillader det. Tilladelsen til at grave to søer 
på max. 1000 kvm. er på plads. 
I skovrådet var der udbredt enighed om, at bruge jorden fra søgravningen til at lave en kælkebakke 
eventuel suppleret med jord fra kommunen eller andre lodsejere i området. 
 
3. Thorbjørn Nørgård opremsede kort de friluftstiltag som skovrådet og skovdistriktet oprindeligt 
havde besluttet sig for at opføre i forbindelse med skovrejsningen: 
Med fed skrift er fremhævet status for tiltagene. 
 

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. Vejen er færdig og der er en del uvedkommende bilkørsel på den. Derfor hol-
des bommen lukket og derfor opsættes der snarest to kædespærringer ved de øvrige 
adgangsveje. Samtidig lægges der sten ved siden af bommen ved p-pladsen for at 
forhindre omkørsel og grus i mellemrummet bom / piktogramstander, så kørestole 
kan passere. 

 
• 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.  
Stien er etableret, men der er ikke lagt grus på endnu. Når tilplantningen er færdig til 
maj vil der blive lagt grus på. Indtil da vil stierne blive slået. 
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• En slået sti i den nordlige ende i den utilplantede del, så man kan komme helt op til kanten 
af mosen. 
Stien er endnu ikke slået, for den våde sommer har umuliggjort kørsel med f.eks. 
traktor uden at ødelægge selv samme sti. Skovdistriktet forventer at anskaffe slå-
ningsudstyr til montering på ATV motorcykler som kan køre i området uden at lave 
spor. 

 
• 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. 

 
Bålpladsen er etableret og bordebænkesættene sat op. Der er opsat gør-det-selv 
brændekløver og vandværket har ført vand hen til pladsen. Skovdistriktet vil opsætte 
en vandhane i 2008 ligesom det tilstræbes at lave et par enkle ”træstamme dyr” 

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

Samme sti fører frem og tilbage. 
Udsigtstårnet er ved at blive lavet og forventes opsat inden jul 

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

p-pladsen. 
 
Som drøftet og besluttet på besigtigelsesturen er der valgt en ny placering til hunde-
skoven. Når plantningen er overstået til foråret vil hundeskoven blive etableret. 

  
 

 
4. Finn Jantzen havde ønsket at høre om muligheden for at få opsat informationsskilt om jernalder-
bopladsen. Thorbjørn fortalte, at skovdistriktet er i kontakt med Aalborg Historiske Museum om ud-
formning af et skilt til opstilling på pladsen. Det vil være oplagt at informere om kultursporene, da de  
er grund til at der er en så forholdsvis stor åben plads midt i skoven.  
Målet er, at der bliver opsat et skilt i 2008 
 

 
5. Miljøministerens besøg og møde med skovrådet 14.august 2007. Alle var enige om, at det havde 
været en god dag og nu kan man også godt sige, at Aabyskoven er kommet godt fra start med to 
store indvielser.  
 
Finn Jantzen havde yderligere foreslået behandlet ønsket om at etablere cykel- og gåadgang til 
skoven fra skoven via banestien. Alle medlemmer af skovrådet var enige i behovet for sikker ad-
gang til skoven over de trafikerede veje og kommunen vil derfor  arbejde videre med sagen. Fra 
skovdistriktets side kan vi kun opfordre til, at alle får så gode adgangsforhold til skoven som muligt, 
så så mange som muligt kommer i skoven. 
 
Kaj Haugaard fortalte om status for vandboringerne i skoven. De forudpegede boringer i nordenden 
af arealet dur ikke. Der er for stort saltindhold i vandet. En ny boring længere mod syd tæt ved jern-
alderbopladsen er i orden og indvindingstilladelsen er på vej. Vandværket ønsker at etablere 5 prø-
veboringer i skoven. Vandværket kontakter skovdistriktet i den anledning. 
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Skovrådet og skovdistriktet var enige om at markere skovens færdigtilplantning til foråret med en 
slags mini Skovens Dag. På dagen skal der være mulighed for at opleve, hvad skoven kan bruges 
til lige fra ridning, cykling, gå ture, ketcherfangst i vandhullet, bålmad, lufte hund m.m. 
Dagens endelige indhold drøftes på næste skovrådsmøde. 
Tidspunktet for dagen vil være primo juni, så al tilplantning, hundeskov og stianlæg kan være fær-
dig. 
 
6. Dato for næste møde. Der var enighed om at mødes igen til primo april omkring uge 16. Bente 
Pedersen inviterede til, at mødet kan finde sted hos hende. 
Foreløbige emner til næste møde er: 
Mini Skovens Dag, deltagere og indhold. 
Mulighed for yderligere skovrejsning. Lodsejervilje til salg, udpegning af skovrejsningsområde i 
kommuneplan 09,. 

 
 

 
 
 
Ref. 
 
Thorbjørn Nørgård 

 
 
  
 
 

 
 
 
      
      
 


