
Slotved Skov (skov nr.  61) 

Beskrivelse 

Generelt 
Slotved Skov er placeret umiddelbart vest for Sindal, mellem Hjørring og Frederikshavn. Skovens 
sammensætning pr. 1/1 2007 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort. 
 

Skovarealer Naturarealer m.v. Andre arealer 
Bøg 16,5 Mose 4,2 Slette 4,6
Eg 0,6  Andet 0,7
Ask og ær 0,5   
Ædelgran 12,3   
Gran  6,8   
I alt 36,7 4,2  5,3

   46,2
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Oprindeligt hørte Slotved Skov under herregården Baggesvogn, men blev i 1868 solgt til Sindal og 
Astrup kommuner, som brugte områdets gård til fattiggård frem til 1916. I 1972 blev dyrehaven an-
lagt.  
 
Slotved skov er blevet tilkøbt til staten i 1988, for at sikre en bynær offentlig skov til Sindal by. Ef-
ter anskaffelsen blev der afholdt to offentlige besigtigelser i Slotved skov med henblik på at afklare 
lokalbefolkningens ønsker til om dyrehaven skulle bevares. Ud af to ture på hver ca. 100 deltagere, 



var der én direkte dyrehavemodstander. Det var et klar ønske fra lokalbefolkningen at bevare Slo-
tved Dyrehave.  
 
Geologi og jordbund 
Slotved Skov ligger i et randmorænestrøg. Randmorænebakkerne mellem Hirtshals og Sindal var en 
stor ø i ishavet for 13 til 14.000 år siden. De højeste punkter i skoven når op over 50 m oh, medens 
ådalene i nord og syd har koter omkring 31 m oh. Begge ådales sider er furet erosionsdale, hvilket 
er med til at giver Slotved Skov et meget kuperet terræn. 
 
Jordartskortet viser, at skoven domineres af smeltevandssand med et tyndt lag morænesand over. 
Ådalene i nord og syd er fyldt op med ferskvandstørv. 
 
Landskab 
Slotved Skov udgør en del af et gammelt herregårds-skovlandskab mellem Astrup mod vest og Sin-
dal mod øst. Skovens afgrænsning mod syd er oprindelig, det er meget tydelig og karaktergivende 
til landskabet, idet skoven afgrænses ud mod et lavtliggende engareal, som mod øst (ind mod Sin-
dal) går over i et overdrevsareal. Mod nord afgrænses skoven af en ådal, som er noget tilgroet, og 
derfor ikke så tydelig, mod øst og vest har skoven ligeledes sin oprindelige afgrænsning, som del-
vist er tydelig og delvist utydelig, fordi der er plantet skov uden for den oprindelige skov.  
 
Slotved Skov gennemskæres af landevejen, som deler den i en 1/3 del mod nord og 2/3 dele mod 
syd. I den sydlige del er Dyrehaven. Der findes mange oplevelsesmuligheder i skoven. Alene det 
kuperede og varierede landskab med de gennemgående ådale, giver gode muligheder for at opleve 
morænelandskabet som en kontrast til Vendsyssels mange flade områder. Hele området er vurderet 
til at have landskabelig god tilstand. Skovranden mod syd er vurderet til særlig sårbart overfor åb-
ninger. 
 
Skoven 
Skoven består hovedsageligt af ældre bøg. 
Bøgen dækker ca. halvdelen af det bevok-
sede areal, mens ædelgran står for ca. 1/3 
af det bevoksede areal. Der er ikke planke-
kvalitet i bøgene på trods af den noget bed-
re jord, end hvad der er normalt for SNS 
Vendsyssel. Dette skyldes blandt andet at 
skoven har været drevet som ”lystskov” og 
så de markante typografiske variationer.   
 
Produktionen af bøg ligger på pk 7, mens 
ædelgran ligger på pk 13, Hvilket er over 
distriktsgennemsnit. Der vil dog på trods af 
produktionspotentialet, ikke fremover være 
den traditionelle skovdrift der er i centrum, 
men stadigt være friluftslivet der bliver 
lagt hovedvægt på. 
Slotved Skov er også kendt på de meget store og gamle ædelgraner. 

Friluftsliv 
Ca. 10.000 besøger Slotved Skov for at gå en tur i dyrehaven. De mange kulturhistoriske spor er og-
så en af attraktionerne ved skoven. Her er store bronzealder høje, langdysser og dybe hulveje som 
vidner om mange års brug af området. Infostanderne står omkring gravhøjene og ved dyrehaven, 
mens borde/bænkesæt er placeret i dyrehaven og på den gamle festplads. 



 
Faciliteter i Slotved Skov:  
Facilitet Information Pladser Veje og stier 
Affaldsstativ   1   
Bord / bænkesæt   10  
Grill   1  
Højskilt 3   
Infostander 2   
Piktogramstander 4   
 
Der kommer forholdsvis flere i Slotsved Skov for at opleve og studere naturen end på resten af SNS 
Vendsyssel. Dette må nok tilskrives muligheden for at opleve dåvildtet på ganske nært hold hvis 
man bevæger sig forsigtigt rundt i området. De forholdsvis mange motionister må antages at kom-
me i forbindelse med at den regionale cykelrute som går igennem skoven, eller en af de to kommu-
nale vandreruter som går langs dyrehaven og ind igennem skoven. 
 
Aktivitetsfordelingen for Slotved Skov i forhold til gennemsnit. 

Aktivitetsfordeling i %
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Natur 
Hele Slotved Skov, med undtagelse af Fodermarken (afd. 888c), er udlagt som naturskov; nord for 
landevejen mellem Astrup og Sindal som urørt skov og i den sydlige, største del som græsnings-
skov. Skovgræsning blev etableret i 1972 som en indhegnet dyrehave med en bestand af dåvildt.  
Effekten af dåvildtets bid af træer og opvækst har sammen med rydning af nåletræsplantninger be-
virket, at skoven gradvis er blevet mere lysåben. Skoven rummer partier af oprindelig, gammel bø-
geskov og skovmoser med el og ask, som er blandt de nordligste i Danmark. Sammenholdt med den 
frodige og relativt uforstyrrede jordbund gør det skoven af største botaniske interesse. Slotved Skov 
rummer således en lang række arter, som er sjældne i Nordjylland. De højere liggende dele af sko-
ven er ikke nærmere botanisk undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af driftsplanen. Det vides 



dog, at der knytter sig særlig interesse til den artsrige mos- og lavvegetation, som især forekommer 
på gamle bøgestammer (artsliste i Peter Wind: Oversigt over Botaniske Lokaliteter, 9. Nordjyllands 
Amt). Grøfter er lukket og i nogen udstrækning tilkastet med henblik på forsumpning. 

Kulturmiljø 
Der findes 9 gravhøje i Slotved Skov, heraf to store parallelt beliggende langhøje. Et gammelt gren-
kast er blevet retableret. På begge sider af Asdal-Sindal vejen, især nord for denne, findes en vifte af 
store og mindre hulveje. En enkelt høj er opregnet i Det Kulturhistoriske Centralregister, men er 
næppe en gravhøj.  

Bygninger 
Der er stuehuset Kræmmerens Hus, maskinhus og et mødelokale, som fortrinsvis anvendes til jagt-
prøver og klubhus for biavlerforening. 
  

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005): 
Regionalt naturområde. Særligt værdifuldt landskab. Økologiske forbindelser og beskyttet natur.  
Drikkevandsinteresser. Nitratfølsomt vandindvindingsområde med nogen sårbarhed.  

Internationale beskyttelsesområder 

Fredninger og vildtreservater 
Arealet (afd. 886c) er fredet ved Overenskomst af 7. aug. 1943. Reg. nr. 00884000. Arealet er ca. 1 
ha. og ligger som to enklaver i den nordlige del af Slotved Skov, hhv. ved den gamle festplads og 
over for skovløberhuset. Fredningens formål er at bevare den bestående bøgebevoksning ved fest-
pladsen og et parti gamle bøgetræer i skovens vestkant. Hugst kan foretages efter udvisning ved en 
af fredningsnævnet godkendt skovrider. 
 
Der ingen vildtreservater. 



Naturskov 
afd. litra art areal (ha) årgang naturskovsudpegninger
886 a BØG 6,61 1862 urørt skov år 1994
886 b MOS 2,61 urørt skov år 2000, naturareal
886 c BØG 0,84 1822 urørt skov år 1994
886 d SLE 2,13 urørt skov år 2000
886 e SLE 0,5 urørt skov år 2000
886 f PUB 0,07 urørt skov år 1994
887 a ÆGR 1,55 1912 græsningsskov
887 b RGR 1,58 1984 græsningsskov
887 c BØG 1,63 1862 græsningsskov
887 d RGR 1,26 1967 græsningsskov
887 e SGR 0,83 1974 græsningsskov
887 f EG 0,59 1990 græsningsskov
887 g MOS 0,48 græsningsskov, naturareal
887 h ÆR 0,17 1937 græsningsskov
887 j BØG 0,62 1992 græsningsskov
888 b RGR 1,74 1947 græsningsskov
888 d AGR 1,1 1937 græsningsskov
888 e NGR 1,01 1975 græsningsskov
888 f NGR 1,2 1976 græsningsskov
888 g ÆGR 0,94 1947 græsningsskov
888 h BØG 0,45 1862 græsningsskov
888 j ÆGR 0,38 1912 græsningsskov
888 k BØG 0,32 1997 græsningsskov
888 l PUB 0,24 græsningsskov
889 a BØG 4,13 1862 græsningsskov
889 b ÆGR 2,11 1962 græsningsskov
889 c RGR 1,35 1974 græsningsskov
889 d ÆGR 1,43 1972 græsningsskov
889 e NGR 1,5 1975 græsningsskov
889 f AGR 0,87 1981 græsningsskov
889 g BØG 1,94 1998 græsningsskov
889 h ÆGR 0,18 1947 græsningsskov
889 j ASK 0,3 1990 græsningsskov
889 k MOS 1,1 græsningsskov, naturareal

43,76i alt  

Forsøg 
afd. litra art areal (ha) årgang forsøgstype
889 a BØG 4,13 1862 frøavlsbevoksning

4,13i alt  
. 

Jagt 
Jagten i de 12 ha. nord for Astrupvej er 
udlejet til konsortium på naboareal. 
Når nuværende jagtlejer ønsker at op-
høre, overgår arealet til egen jagtadmi-
nistration og friholdes for jagt. 
Dåvildtbestanden i dyrehaven på ca. 25 
forårsdyr reguleres årligt af SNS Vend-
syssel. 

Fiskeri 
Der er intet fiskeri. Anlægges der en mindre sø i afd. 887g, frigives denne til fiskeri. 
 



Målsætninger 

Friluftsliv 
Det overordnede fokusområde for Slotved Skov skal i næste planperiode være en forsat formidling 
af natur og kultur, med hensyntagen til de kulturhistoriske spor og dyrelivet. 
Skov– og Naturstyrelsen vil derfor arbejde for at udvide naturområdet fra Slotved skov ind imod 
Sindal by. Hér har vi også i forvejen et samarbejde med kommunen om publikumsstier og forbedre-
de adgangsforhold i det åbne land. 

Natur 
Bevaring af uforstyrret skovmose (nordlige del) i fri udvikling. Bevaring af våd mose (sydlige del) 
med græsningspåvirkning. Der resterer rydning af enkelte sitkaholme. Forsumpning af våde områ-
der fremmes, og det kunne overvejes at anlægge en mindre udgravet sø i afd. 887g. hvor der tidlige-
re er opnået tilladelse, og hvor arealet er ryddet. 

Kulturmiljø 
Den flotte plejetilstand på de fleste af højene opretholdes. Enkelte steder er der plads til forbedrin-
ger, og en enkelt høj, 514:26, der helt synes at være blevet overset, skal plejes som de øvrige. Se 
bemærkningerne i fortidsmindekataloget. 
 
Historien om grenkastet bør formidles på et skilt, og i det omfang publikum ikke kan holde gren-
bunken ved lige, skal distriktet med mellemrum træde til.  
 
Hulvejssporene skal tydeliggøres ved, at holde bunden og lidt af siderne af sporene fri for kvas og 
slørende opvækst.   

Landskabsplan 
Målet er at bibeholde en varieret løvskov med indblanding af bl.a. ædelgran. Det er vigtigt at bevare 
skovbrynet mod syd. Skovranden mod nord kunne med fordel gøres mere synlig ved at rydde (evt. 
afgræsse) i ådalen. 

Skovudvikling og naturnær skovdrift 
Skoven nord for vejen lades fortsat urørt. Der ryddes på stierne i området, når disse spærres af vind-
fælder mv. Syd for vejen, i hegningen med dåvildt, fortsættes driften med græsningsskov for øje. 
Løvtræandelen vil øges på sigt på bekostning af nåletræsandelen. Den fremtidige foryngelse vil 
primært ske med løv især bøg og eg. Foryngelsen vil så vidt muligt ske ved hjælp af selvforyngelse 
eller alternativt, med plantemateriale der genetisk stammer fra skoven. 

Køb og salg 
Der bør opkøbes tilstødende arealer til udvidelse af dyrehaven hvis der opstår muligheder herfor.  
 

Plan og konsekvenser 

Friluftsliv 
SNS Vendsyssel vil arbejde for at der bl.a. gennemføres følgende i planperioden 
- Opsætning af infostandere ved hulvej. 
- Der etableres elektronisk formidling i området. 
- Dyrehaven og dåvildtbestanden fastholdes og reguleres med henblik på størst mulig oplevelse 

for publikum. 
- Etablering af skovbørnehave i tilknytning til Kræmmerens Hus undersøges. 



- Naturlegeplads etableres. 
- Bålhytte og madpakkehus etableres. 

Natur 
Moser bevaret og moniteret. Nåletræ ryddet i syd. 

Kulturmiljø 
- Gravhøjen sikres mod ulovlig færdsel med motorkøretøjer. 
- Genopretning af plejetilstanden på høj 514:26 samt fortsat pleje af de øvrige høje. 
- Historien om grenkastet bør formidles på et skilt, og i det omfang publikum ikke kan holde 

grenbunken ved lige, skal SNS Vendsyssel med mellemrum træde til. 
- Hulvejssporene kan tydeliggøres ved, at holde bunden og lidt af siderne af sporene fri for kvas 

og slørende opvækst. Skal afklares i forhold til ”urørt skov”. 

Landskab 
Evt. afgræsning i ådalen mod nord. 

Skov 
Der er udlagt følgende skovudviklingstyper:  
 
  92 94 Hovedtotal 
Driftsklasse Græsningssskov Urørt skov   
1 Bøg 9,0 7,4 16,4
2 Eg 0,0 0,6 0,6
3 Ask og ær 0,5   0,5
5 Picea-arter 6,7 0,0 6,7
6 Ædelgran 12,1 0,1 12,2
9 Ubevokset 3,6 5,3 9,0
Hovedtotal 31,9 13,5 45,4

 
Skoven nord for vejen er udlagt til SUT 94, urørt skov, og syd for vejen er SUT 92, græsninsskov, 
udpeget. De gamle ædelgraner, der primært er i græsningsskovens nordlige del, søges bevaret. For 
at sikre skovdækket på sigt, vil det være nødvendigt at forynge arealer løbende indenfor dyrehegnet. 
Dette kan kun ske under frahegning fra dåvildtet. For at bevoksningerne er robuste nok til at modstå 
dåvildt, skal bevoksninger hegnes i 15-20 år, hvilket giver et løbende kulturareal under hegn på ca. 
3 ha. Foryngelsen vil i overvejende grad ske ved konvertering af nåletræsarealer til bøg og eg. En-
kelte områder med nåletræ vil efter hovedskovning overgå til mindre sletter. 
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