
Slettingen (skov nr.  69) 
 

Beskrivelse 

Generelt 
Slettingen ligger ca. 17 km øst for Brønderslev mellem Pajheden Skov og Stagsted Skov.  
Områdets sammensætning pr. 1/1 2007 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort. 
 

Skovarealer Naturarealer m.v. Andre arealer 
Bøg 4,1 Mose 2,2 Slette 16,1
Gran  1,1 Overdrev 13,9 Ager 2,4
Andet nåletræ 0,1  Vej 0,4
   Andet 0,3
I alt 5,3 16,1  19,2

   40,6
 

 
© Kort & Matrikelstyrelsen 
 
Slettingen blev overdraget til staten i 1977 fra det tidligere fredningsplanudvalg. 
Fredningsplanudvalget erhvervede arealet 1969 med det formål at sikre et offentligt rekreativt 
område, hvorpå der på daværende tidspunkt var ved at blive planlagt et større 
råstofudvindingsprojekt.  



 
Området har været en gammel husmandsmark med relativt ringe grusede jorde. Da 
Fredningsplanudvalget overtog arealet i 1969 lå der stadigt nogle af de gamle charmerende 
husmandssteder tilbage, men pga. manglende midler blev de revet ned i stedet for at blive bevaret. 

Geologi og jordbund 
Sletningen ligger i lighed med Lunken i randmorænebakkerne Jyske Ås. Sletningen er meget 
kuperet, med de højeste punkter tæt på 100 m oh. i den sydøstlige del, og de laveste punkter i et 
moseområde langs arealets vestrand. 
 
De geologiske jordarter er overvejende smeltevandssand, men også smeltevandsgrus, 
ferskvandstørv og ferskvandsgytje findes i området. Smeltevandsgruset har været udnyttet i små 
råstofgrave flere steder på arealet. 
 
Landskab 
 

 
 
Området er en del af den midterste åbne del af Jyske Ås. Afgrænsningen er ingen steder markante i 
landskabet. Mod vest afgrænses området af et lavereliggende moseområde, men mere karakteristisk 
er det, at området er en del af et større ekstensivt drevet landbrugslandskab med spredte 
skovbevoksninger på bakker og skråninger, og græsmarker imellem på de mere flade arealer. 
Arealet opleves som et åbent bakkelandskab med græssende husdyr. Fra den højeste bakketop er 
der god udsigt mod vest / sydvest, hvor man i klart vejr tydeligt kan se Vildmosen og Brønderslev. 
Området er vurderet til at have landskabelig høj værd, og samtidig er det vurderet til særlig sårbart 
overfor tilgroning. Rødgranholmen bør på længere sigt overgå til en løvtræsdomineret 
skovudviklingstype. 
 
Skoven 
Det skovdækkede areal består af 4 små ældre bøge holme med en pk på 4 og en lille rødgran holm. 
Det er ikke noget som vil blive drevet som produktionsskov, beplantningerne har med deres 
placering og de fine gamle røller mest landskabs og friluftsmæssig sigte.  



Friluftsliv 
Det er fra ”Friluftsliv 98” estimeret at 3.000 besøger området om året, hvilket er det laveste for SNS 
Vendsyssel som helhed. Og da kun 2 besvarede de uddelte spørgeskemaer er der ikke et 
tilstrækkeligt godt grundlag til at udtale sig om årsagen til dette. 
 
I området er der en primitiv overnatningsplads. Der er en vandboring med vandværk i området, som 
forsyner den primitive overnatningsplads og forpagterens dyr med vand. Vandforsyningen er til 
tider meget ustabil 
 
 
 
Faciliteter i Slettingen 
Facilitet Information Pladser Veje og stier 
Lejrplads   1   
Vandværk 1  
Piktogramstander 2   
 
Området gennemskæres af den regionale cykelrute Vendsysselruten (59), af den regionale vandresti 
”Fejborg Bakke, Grevsmosen og Bollebakken” og yderliggere går den nationale cykelrute Hærvejen 
(3) langs områdets østside. 

Natur 
Størstedelen af de åbne arealer i Slettingen består af tidligere agre, som er omlagt til vedvarende 
græs efter fredning og statens overtagelse af arealerne i hhv. 1969 og 1977. Disse har i en årrække 
været afgræsset af heste. En del af de græssede arealer er ældre, og centralt i området ligger et 
gammelt, værdifuldt overdrev med bl.a. guldblomme.  
Området rummer yderligere partier med gammelt overdrev og hede, som længe har været uden 
græsning og derfor for størstedelen er sprunget i krat. Et mindre skræntparti med hede er stadig 
nogenlunde lysåbent og rummer bl.a. klokkelyng og en pæn bestand af hønsebær. Langs vestranden 
ligger en smal, gammel eng langs en lille bæk, som ligeledes længe har været uden græsning eller 
høslæt, og som nu er mose under tilgroning med pilekrat. Området rummer desuden 4 gamle bøge-
bevoksninger, der er udlagt som naturskov. Mod sydøst ligger i afd. 986a er en lille, skovbevokset 
og længe urørt mose. Overdrevsbakkerne er ryddet for nåletræ, men under tilgroning med bøg, asp 
og røn mfl. 

Kulturmiljø 
I Det Kulturhistoriske Centralregister er der optegnet to lokaliteter. Ingen af dem ses i terrænet. 
 

Gældende udpegninger 

Regionplanlægning 
Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005): 
Området er udpeget som regionalt naturområde. Drikkevandsinteresser. Større uforstyrret landskab 
og særligt værdifuldt landskab. Vandløb i skoven er målsat til forureningsgrad I-II. Økologiske 
forbindelser.  



Internationale beskyttelsesområder 
Ingen. 

Fredninger og vildtreservater 
Arealet er sammen med omkringliggende arealer fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 27. 
januar 1970. Reg. nr. 04621.000. Arealet er ca. 40 ha. Fredningens formål er at sikre det 
landskabelige helhedsindtryk. 
Tilstanden på fredningstidspunktet skal bevares. Yderligere opdyrkning og beplantning må ikke 
finde sted. Forbud mod byggeri, oplagspladser og teltslagning/campering. Mulighed for naturpleje. 
 
Der er ingen vildtreservater. 

Naturskov 
afd. litra art areal (ha) årgang naturskovsudpegninger
985 c ORE 13,94 urørt skov år 1994, naturareal
985 f BØG 4,08 1900 urørt skov år 1994, naturareal

18,02i alt  

Jagt 
Jagten administreres af Skov og Naturstyrelsen og udøves meget moderat – primært som 
repræsentationsjagt for lokale jagtforeninger og nye jægere. 
 

Målsætninger 

Friluftsliv 
Umiddelbart vil man ud fra tallene have et ønske om en yderligere eksponering af området, men det 
lave besøgstal kan, som det er nævnt i det generelle friluftsafsnit, skyldes noget omkring 
metodikken ved optællingen, hvor der blev taget udgangspunkt i de folk som ankom i bil. Da 
området ved Slettingen især henvender sig til cyklende og gående, vil man derved formodentlig få 
et besøgstal der er lavere end det reelle.  
Der vil sammen med den nye storkommune forsat være et mål om at opretholde den nuværende 
facilitetsstandard, og ellers holde området på dets nuværende oplevelses niveau hvad angår natur. 
Formidling af området forbedres. 

Natur 
Rydning af træ- og buskvegetation til åben bestand i de kratbevoksede dele og etablering af 
græsning, retablering af eng samt fortsat græsning i øvrige dele. 
Området med en bestand af hønsebær bør dog ikke græsses, men blot holdes ryddet for opvækst. De 
4 gamle bøgebevoksninger er urørt naturskov, men kan efter behov indgå i græsningsfolde som ly 
for dyrene. 

Landskabsplan 
Målet for landskabet er, at det bevarer den åbne karakter med spredte skovholme af løv/bøg.  

Skovudvikling og naturnær skovdrift 
Slettingen er udlagt som græsningsskov. Nåletræ vil erstattes af løvtræ. 



Køb og salg 
Der søges gennemført magelæg med nabo for arrondering af det dyrkede landbrugsareal mod øst. 
 

Plan og konsekvenser 

Friluftsliv 
SNS Vendsyssel vil arbejde for at gennemføre bl.a. følgende i planperioden: 

- Den primitive overnatninsplads skal renovere. Bl.a. skal der fældes nogle træer, så der 
kommer mere lys og luft ind på pladsen. 

- Vandforsyningen skal renoveres. 
- Der skal opsættes en informationstavle med information om området. 
- Vedligeholdelse af folderen om ”Jyske Ås sti” skal afklares med Brønderslev Kommune.  
- Der skal skiltes til overnatningspladsen. 

Natur 
Træ- og buskvegetation ryddet og græsning etableret i hegn. 
Arealet med Hønsebær hegnet fra og underlagt detaljerede plejeforskrifter til sikring af arten. 

Landskab 
Fjerne uønsket opvækst. 

Skov 
Der er udlagt følgende skovudviklingstyper.  
 
  92 Hovedtotal 
Driftsklasse Græsningssskov   
1 Bøg 3,4 3,4 
5 Picea-arter 1,1 1,1 
9 Ubevokset 8,7 8,7 
Hovedtotal 13,2 13,2 
   

I planperioden vil den resterende del af nåletræsbevoksningen i den nordøstlige del blive erstattet af 
løvtræ, primært bøg og eg. Græsning vil blive forsøgt udbredt til en større del af arealet. 
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