
Byfogedskoven (skov nr.  25) 
 

Beskrivelse 
 
Generelt 
Byfogedskoven er i dag på 10,4 ha og ligger i dag helt omsluttet af den vestlige del af Skagen By. 
Skovens sammensætning pr. 1/1 2007 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort: 
 
Skovarealer  Naturarealer m.v. Andre arealer 
Bøg 5,2  Slette 1,5
Andet nåletræ 3,3  Hus 0,4
I alt 8,5 0,0  1,9

   10,4
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Plantagen blev anlagt i årene 1813-20 af byfoged Ole Christian Lund, som ejede det areal plantagen 
lå på, og som havde bolig og byfogedkontor på arealet. Ifølge overleveringen blev der stort set plan-
tet alle de træarter, der kunne opdrives. Der er ingen af disse træer tilbage. De ældste træer er grup-
per af østrigsk fyr fra 1870’eren, der står på mange høje klitter samt en lille bøgebevoksning lige 
nord for boligen fra 1876. 



Geologi og jordbund 
Byfogedskoven er anlagt på flyvesand lige som størstedelen af de øvrige plantager på Skagens Od-
de. På trods af det er jordbunden i byplantagen væsentlig mere frugtbar end i resten af området. Det 
skyldes tilstedeværelsen af et betydeligt kulturlag (sandmuld) og kunstvanding – se nedenstående. 
 
Landskab 
Skoven er klart afgrænset af veje samt dyrehegn mod nord, syd og vest. Mod øst er grænsen mere 
flydende og går over i et andet, meget mindre skovområde hvor sygehuset og Drachmanns hus lig-
ger. Skoven har karakter af en bypark med et relativt stort åbent område i midten. Det er en skov, 
der byder på varierede oplevelsesmuligheder, alene det, at den ene indgang går forbi Krøyers smuk-
ke gamle hus. Skoven er – i helhed – vurderet til at have god landskabelig værdi, dog er der nogle 
områder med sitkagran og contortafyr, som har mindre god værdi, dels fordi de nogle steder skjuler 
klitterne, dels fordi de andre steder er væltet i stormen. 
 
Skoven 
Skoven består overvejende af løvtræ i blanding – bøg, eg, ask, spidsløn, elm, ær m.m. Der er også 
en del østrigsk fyr og sitkagran på de mest klittede arealer. Endelig er der en lidt mindre contorta-
fyrbevoksning, som helt gik i opløsning ved stormen i januar 2005 samt lidt spredt contortafyr. De 
østrigske fyr får lov at stå til henfald mens sitkagran og contortafyr gradvist reduceres gennem de 
regelmæssige beskedne udtag af brænde.  
Byudviklingen omkring skoven i midten af det 20. århundrede medførte en intensiv kloakering om-
kring skoven. Dette bevirkede sammen med en omfattende grundvandsindvinding en sænkning af 
grundvandsstanden i skoven. 
Efter de meget varme og tørre somre i 1970’erne, som man frygtede ville tage livet af skoven, blev 
der påbegyndt vanding af skoven om foråret og sommeren. Dette hørte op i 1997 og i 2005 blev 
vandingsanlægget sløjfet. 
 

 



Friluftsliv 
Byfogedskoven er nærrekreativt område for mange skagboer, som har deres daglige gang i skoven – 
ofte med hund. Skoven er hundeskov. 
Desuden giver skoven plads til større sammenkomster og arrangementer, f.eks. børnenes sidste sko-
ledag, 1. maj fest, 1-dags musikarrangementer, afslutning af fakkeltog i anledning af Krøyers 150 
års dag. 
 
Faciliteter i Byfogedskoven 
Facilitet Information Pladser Veje og stier 
Affaldsstativ   22   
Bom    1
Bord / bænkesæt   2  
Hvilebænk    14
Piktogramstander 1   
 
Som det fremgår af ovenstående tabel er her forholdsvis mange faciliteter i forhold til skovens stør-
relse, især affaldsstativer. Hovedstisystemet er egnet for kørestolsbrugere, men indgangene til om-
rådet er ikke særlig kørestolsvenlige. 

Kulturmiljø 
Der er i byfogedskoven rejst et mindesmærke tegnet af P. S. Krøyer for byfoged Lund, ”fordi han 
plantede”.   Krøyers hus, som i en periode var fast sommerbolig for maleren P.S. Krøyer, er i dag 
bygningsfredet. 

Bygninger 
I skoven ligger den gamle Byfogedgård. I dag ligger der 3 bygninger på ejendommen. 
1) Krøyers Hus, som blev bygget af Ole Christian Lund i 1809, og som fungerede, som byfoged-
kontor til 1895. I 1895 blev det af klitvæsenet istandsat som sommerbolig og udlejet til maleren P. 
S. Krøyer til hans død i 1909. Fra 1909 til 1941 var huset udlejet til Skagen Museum og fra 1941 til 
1958 som sommerbolig for maleren Victor Haagen Müller til 1958 og frem til 1995 til hans enke 
Marie Haagen Müller. I 1995 blev huset renoveret og indrettet som distriktskontor for Nordjyllands 
Statsskovdistrikt.  
2) Byfogedgården som blev bygget som tjenestebolig for byfogeden i 1832-33, efter at staten havde 
overtaget ejendommen fra boet efter Ole Christian Lund, er i dag tjenestebolig for SNS Vendsyssels 
skovrider. 
3) Udhus, som i dag benyttes som udhus, kontor og garage. 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
Skoven ligger i byzone. 

Internationale beskyttelsesområder 
Ingen 

Fredninger og vildtreservater 
Byfogedskoven er fredet i henhold til kendelse fra 1921 med senere ændringer. Skoven skal vedli-
geholdes som skov med overvejende løvtræ, der er tilgængelig for publikum. 

Jagt 
Der holdes ikke jagt i skoven, men når råvildt slår sig ned i skoven, bortskydes det i jagtsæsonen, da 
skoven som hundeskov skønnes at være for lille til at huse en råvildtbestand. 



Målsætninger 

Friluftsliv 
Det vil også fremover blive holdt et højt facilitetsniveau for Byfogedskoven. Skoven skal fortsat 
være ramme for en række forskellige friluftsarrangementer. Der etableres et opholds-og legeområde 
for mindre børn med forældre. Mulighed for forbedring af adgangen for kørestolsbrugere bør for-
bedres. Skoven bør være et bynært motionsområde. 

Kulturmiljø 
Mindestenen med omgivelser for byfoged Lund vedligeholdes, og formidlingen af Krøyers hus sø-
ges afpasset efter besøgendes behov og stedets funktion som arbejdsplads. 

Landskabsplan 
Målet er, at bevare den bynære skov, som en bøgedomineret blandingsskov med de landskabelige 
værdier, der er der i dag. 

Skovudvikling og naturnær skovdrift 
Byfogedskoven drives udelukkende med henblik på den rekreative værdi, som plantagen besidder. 
De nåletræarter som i dag forefindes i plantagen vil på sigt forsvinde. Dels ved hugst og dels ved 
naturligt henfald.  

Plan og konsekvenser 

Friluftsliv 
SNS Vendsyssel vil arbejde for, at der etableres et opholds- og legeområde for forældre med små 
børn, og at adgangsforholdene for kørestolsbrugere forbedres. Det undersøges, om der kan etableres 
en motionssti i området og om området kan åbnes mere i forhold til ældrecenter, gigtbehandlingen 
og lægehuset. 

Kulturmiljø 
Mindesten holdes ved lige. 

Landskab 
I planperioden skal sitkagran og contortafyr reduceres og klitterne ”pakkes ud”. 

Skov 
Der er udpeget følgende skovudviklingstyper: 
 
 Skovudviklingstype 
  14 I alt 
Driftsklasse Bøg og gran  
Bøg 5,1 5,1 
Andet nåletræ 3,3 3,3 
Ubevokset 1,9 1,9 
Ialt 10,3 10,3 

 
Sitkagran og contortafyr hugges til fordel for naturlig foryngelse af bøg suppleret med enkelte små 
holme af de løv- og de nåletræarter som indgår i SUT 14.   
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