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Pia Ellegaard Jørgensen  Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Arne Nielsen  Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Merethe Simonsen Dansk Skovforening (DS) 
Torben Lyngsøe Povlsen Centrovice, Landboforeningerne (LF). 
Benny Stougaard Plant er Træ, Nyborg (PET) 

Per Nyegaard Olesen Danmarks Jægerforbund (DJF) 

Jakob Harrekilde Jensen  Naturstyrelsen, Fyn (NST) 
Karsten Mengel Landsbysamarbejdet i Nyborg (LAN) 
Claus Lykke  Friluftsrådet, Kreds Fyn (FR) 
Else Klint  Dansk Ornitologisk forening (DOF) 
Per Jespersen  Formand Teknik og Miljøudvalget  
Anja Kongsdal Medlem af Teknik og Miljøudvalget 
Albert Pedersen  Medlem af Teknik og Miljøudvalget 
Anne G. Pedersen Gruppeleder Natur- og Miljø (NK) 
Johanne F. Hangaard  Nyborg Kommune, Natur- og Miljø (NK) 
Jan G. Jensen  Nyborg Kommune, Natur- og Miljø (NK) 
Søren Okkels Uhrskov Nyborg Kommune, Natur- og Miljø (NK) (ref.) 
 

Ikke til stede 

Preben Stuhr Nielsen Østfyns Erhvervsråd (ØE) 
Peter Pelle  Nyborg Sportsfisker Forening (NSF)  
Søren Aagesen Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn (NFNO) 
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Godkendelse af referat og dagsorden 

Ingen bemærkninger. 

 

Orientering om aktuelle sager i Nyborg Kommune v. Anne G. Pedersen, NK 

Teknik og Miljøafdelingen omstrukturerer. Søren Møllegård, Vicekommunal 
direktør for Nyborg Kommune, varetager fremover funktionen som Teknik- og 
Miljøchef. Herudover vil flere af afdelingens funktioner flytte fysisk plads. 
 
Der er modtaget afgørelse fra Naturstyrelsen om, at Lillemølle og Sulkendrup 
Mølle nu er undtaget fra vandplanerne. 
 
Der etableres 4 kløverstier i Nyborg Kommune. Stiernes ruter følger eksisterende 
veje og stier. Der er indvielse den 31. januar 2016. 
 
Indsatsplan for Bjørnklo er i høring frem til 1. marts 2016. Den kan findes på 
kommunens hjemmeside. 
 
Der er lavet et genoptryk af folderen ”13 grønne oplevelser i Nyborg Kommune”. 
Folderen har været populær og udleveres bl.a. i turistinformationen, Bureauet 
Nyborg. 
 
Affalds- og klimatilpasningsplan for Nyborg Kommune er godkendt og vedtaget. 
 
Vækstpolitik for Nyborg Kommune er under politiks behandling, den vedtages 
endeligt af Byrådet. 
 

 
  

Forslag - arrangement ifm. skovplantning ved Teglværksskoven 

Per Jespersen fremlagde kort projektet og tog imod input jf. nedenstående: 
 

 Karsten Mengel, LAN foreslår at man flytter skoven længere ud mod vejen, da det kan 
give skovgæsten en bedre oplevelse. Else Klint, DOF, var enig i dette synspunkt og 
tilføjede, at der så vidt muligt skal ind tænkes lysåbne arealer i projektet. 
Jan G. Jensen gjorde opmærksom på, at der er tale om et mindre areal og at man havde 
valgt at trække skoven tilbage fra vejen af hensyn til evt. skyggevirkninger i det 
tilstødende villakvarter. 

 

 Per Nyegaard Olesen, DJF, opfordrede til, at det undersøges, om der er nogen 

brugere af arealet, som før har været anvendt til fodboldbaner og om disse brugere har 
nogen indvendinger.  

 

 Claus Lykke, FR,  gjorde opmærksom på, at man med fordel kunne koordinere dagen 
med arrangementer i skolernes Naturforløb, og dermed integrere arrangementet i 
undervisningen. 

 

 Karsten Mengel gjorde opmærksom på, at foråret kan være problematisk i forhold til 
plantning grundet græsdækket på arealet.  



 Benny Stougaard, PET, vil gerne undersøge mulighederne for at hjælpe med at skaffe 
finansiering til fx plantemateriale. 

 
Anne G. Pedersen, NK , opfordrede Grønt Råds medlemmerne til aktivt at deltage i 
arrangementet, fx  med en ressourceperson, der på dagen kunne fortælle om fx skovens 
betydning i forhold til flora og fauna. 
Else Klint, DOF, tilkendegav, at de godt kunne være interesseret i at deltage på denne måde. 
 
Per Jespersen rundede emnet af med at sige, at han ville koordinere med skoleudvalget og at 
Grøn Råd vil få besked via e-mail, når der ligger noget mere konkret. 
 
Naturpolitik 

Anne G. Pedersen introducerede Teknik og Miljøudvalgets beslutning om, at der skulle udar-
bejdes en naturpolitik for Nyborg Kommune, se vedhæftet slideshow. 
Der er nedsat en styregruppe med politisk repræsentation, som skal arbejde videre, og Nyborg 
Kommune beder derfor om input til processen fra Grønt Råd. 
 
Der kom nedenstående input til Nyborg Kommunes Naturpolitik 
 

 Det er vigtigt, at kommunen har en god dialog med involverede lodsejer. 

 Kommunen skal være opmærksom på brugerkonflikter. 

 Naturpolitikken bør have fokus på biodiversitet og naturbevarelse. 

 Kommunen skal være bevidste om, at ikke alle brugergrupper og hensyn kan tilgodeses 
inden for de samme områder - der skal træffes nogen valg. 

 Der skal findes en balance mellem benyttelse og beskyttelse. 

 Hvis planen skal have en betydning, så skal der politisk vilje og ressourcer til at få udført 
planen i praksis. 

 Der bør ind tænkes en indsats i forhold til affald. 

 Danmarks Jægerforbund vil gerne bidrage til den praktiske implementering. 

 Der bør være steder, hvor adgangen begrænses af hensyn til flora og fauna. 

 Brug formidling til at sikre sig, at naturgæsten tager de fornødne hensyn, fx lade være 
med at smide affald, afholde sig fra at færdes uhensigtsmæssige steder. 

 Naturstyrelsen har gode erfaring i at opdele arealer i zoner alt efter aktivitet. 
 
Anja Kongsdal bemærkede, at det er vigtigt, at naturpolitikken er kort og skarp, så der ikke 
bliver tale om et for stort dokument, som ikke er operationelt og at naturpolitikken også kan 
være et afsæt til at søge om ekstern finansiering via fonde eller støtteordninger. 
Albert Pedersen bemærkede, at formidlingen var vigtig, for at man kunne få befolkningen med 
og sikre sig en god forankring. 
 
Driftsplan for kommunens skove. 

Anne G. Pedersen og Jan G. Jensen fremlagde driftsplanen for kommunens skove og tog imod 
input fra deltagerne jf. nedstående: 
 

 Vær opmærksom på at skoven er et følsomt emne, hvor mange har meninger om,  
hvordan den skal drives.  

 Efterlad mere dødt ved i skoven. 

 Hvis der er farlige træer, så flyt stien i stedet for at fælde træet – gamle træer er vigtige 
for biodiversiteten. 



 Opgiv sankekort-ordningen og lad 20% af veddet ligge i skoven. 

 Lad store stammer ligge i skovbunden, da disse er vigtige for fx svampe. 

 Hvis der udlægges urørt skov, så vær opmærksom på farlige træer og skovens gæster. 

 Læg stierne, så man fremadrettet undgår, at gamle træer bliver til farlige træer. 

 Inddel skovene i zoner 
o Aktivitetszoner 
o Facilitetszoner 
o Stillezoner 

 Brug hjemmehørende træarter, som er klimarobuste. 

 Fasthold og skab flere vådområder i skovene. 

 Bibehold lysåbne arealer i skovene. 

 Lav græsningsskove. 

 Lav stillezoner. 

 Hvis man indfører græsningsskove, så pas på at dyretrykket ikke bliver for højt. Det kan 
skade mere, end det gavner. 

 Er det nødvendigt, at man til alle tider skal kunne færdes tørskoet i gennem skoven? 
 
Jan G. Jensen, NK, bemærker, at græsningsskove kan være svære at drive, da der ikke kan 
skaffes dyr til den størrelse græsningsskov, det er muligt oprette i kommunens skove. 
Sankningen i kommunens skove udgør ikke mere end 40-50 m3 årligt og kan betragtes som en 
service overfor de borgere, som gerne vil sanke i skoven. 
 
Anne G. Pedersen bemærker, at en kommende skovplan skal ligge indenfor den økonomiske 
ramme, der er i dag. Så hvis man indstiller hugsten eller lader mere ved ligge tilbage i 
skovbunden, vil det betyde, at indtægterne falder. 
 
Eventuelt 
 

Per Nyegaard Olesen, DJF, roser kløversti-projektet. Flot arbejde og god proces. 

 
Pia Ellegaard Jørgensen, DN, vil høre om status på Ravnholt Alle. 
 

Anne. G. Pedersen svarede, at der er blevet holdt et  møde mellem kommunens 
driftsafdeling og Ravnholt Gods.  
Ravnholt gods er stadigvæk interesseret i at genplante alléen, som aftalt med Gl. 
Ørbæk Kommune. Nyborg kommune vil derfor, over en periode genplante alleen o  
Arne Nielsen, DN, gjorde opmærksom på, at flere af træerne langs alléerne ved 
Ravnholt så ud til at være i forfald og kunne udgøre en risiko. 

 
Benny Stougaard, PET, gjorde opmærksom på, at de gerne så, at Nyborg Kommune vedlige-
holdt og genplantede de gamle alléer. Han opfordrede ligeledes kommunen til, at man laver en 
service så kommunens borgere kan anmelde steder, hvor kommunen med fordel kan gøre en 
indsats for naturen. 
 Anne G. Pedersen anfører at det ikke er en kommunal opgave. 
 

 
Merethe Simonsen (DS) anførte at man  kan også risikere, at borgere ”anmelder” 
ting på private arealer. Det kan kommunen selvsagt ikke gøre noget ved, da det 
ikke er kommunale arealer. Men det kan skabe unødige konflikter mellem 



anmelderen, kommunen og den private lodsejer. Konflikter, der er fuldstændige 
unødvendige. 

 
 
Næste Møde 
 
Næste mødes afholdes 19. maj 2016 kl. 16:00.   



Naturpolitik 



• Besluttet i budgetforlig 2016 

• Forligsparterne finder det vigtigt at der sættes 
fokus naturpolitikken, grundet Nyborg 
Kommunes centrale placering midt i naturen 
ved skov, strand og marker.   

 

Baggrund naturpolitik 



• At sikre større kvalitet i forbindelse med udvælgelse og 
kvalificering af naturprojekter i kommunen 

• Sikre tværgående samarbejde med eksterne aktører, herunder 
uddannelsesinstitutioner, i forbindelse med gennemførsel af 
naturprojekter 

• Øge naturformidlingens rolle i forbindelse med udførelse af 
naturprojekter 

 

Formål med naturpolitikken 



• Naturformidling 

• Friluftsliv 

• Biodiversitet 

 

 

Fokusområder 



Naturpolitik - opbygning 

Naturpolitik med tilhørende handlingsplan 



Naturpolitik  
Nyborg Kommune 

Styregruppe 
Anja Kongsdal, Politiker 

Albert  Pedersen, Politiker 
Anne G. Pedersen, Gruppeleder Natur og Miljø 

Johanne Fagerlind Hangaard, Projektleder og naturmedarbejder 

Jan G. Jensen , naturmedarbejder  

Arbejdsgruppe 
Johanne Fagerlind Hangaard, 

Projektleder og naturmedarbejder 
Jan G. Jensen, Naturmedarbejder 

Ad hoc gruppe 
Formidling 

Ad hoc gruppe  
Friluftsliv 

Ad hoc gruppe 
Natur/Biodiversitet 

Intern workshop 
Ekstern 

workshop 

Leder af Ungdomsskolen, 
Kurt Struve  - deltager ad 
hoc i arbejdsgruppen  
Naturformidler Lars Hansen 
-  deltager i udarbejdelse af 
handlingsplanen 



• Opstart primo 2016 
• Styregruppe med to politikere 
• Intern workshop – Primo forår 2016 
• Politik udarbejdes  
• Ekstern workshop efterår med blandt andet grønt råd  

(på dette tidspunkt – mulighed for input til konkrete 
projekter) 

• Høring af Politik og Handleplan  
• Ultimo 2016 – Politik og Handleplan er vedtaget 

 

Proces 



• Forslag og idéer til processen 

• Hvor kan Grønt Råd hjælpe  og understøtte 

 

Spørgsmål 



Spørgsmål? 

 

Tak for i dag 





Skovplantning og vandhul ved Strandparken 



 

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i 
Nyborg Kommune 

2016 - 2021 
 



Indsatsplan for bekæmpelse af 
Kæmpe-bjørneklo  

• Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo - Nyborg 
Kommune 

http://www.nyborg.dk/da/Nyheder/2016/Januar/Indsatsplan-for-bekampelse-af-bjorneklo
http://www.nyborg.dk/da/Nyheder/2016/Januar/Indsatsplan-for-bekampelse-af-bjorneklo
http://www.nyborg.dk/da/Nyheder/2016/Januar/Indsatsplan-for-bekampelse-af-bjorneklo
http://www.nyborg.dk/da/Nyheder/2016/Januar/Indsatsplan-for-bekampelse-af-bjorneklo
http://www.nyborg.dk/da/Nyheder/2016/Januar/Indsatsplan-for-bekampelse-af-bjorneklo
http://www.nyborg.dk/da/Nyheder/2016/Januar/Indsatsplan-for-bekampelse-af-bjorneklo
http://www.nyborg.dk/da/Nyheder/2016/Januar/Indsatsplan-for-bekampelse-af-bjorneklo


Kløverstier 
indvielse 31. januar 

Havnepladsen 

 

• http://www.visitnyborg.dk/search/global?keys=kl%C3%B8versti 

 

http://www.visitnyborg.dk/search/global?keys=kl%C3%B8versti
http://www.visitnyborg.dk/search/global?keys=kl%C3%B8versti
http://www.visitnyborg.dk/search/global?keys=kl%C3%B8versti
http://www.visitnyborg.dk/search/global?keys=kl%C3%B8versti


Spørgsmål? 

 

Tak for i dag 



Nyborg Kommunes Skove 

Naturnær driftsplan 

 



• De kommunale skove dækker over 13 arealer  
• Det mindste på 2 ha (Kirsebærhaven Ullerslev)  
• Det største på 69 ha (Teglværksskoven) 
• Samlet ha bevokset areal er 154 ha (223 ha incl. mose, eng mv) 
 
Fra Danmarks Statistik (skove over 0,5 ha): 
- Danske skovareal: 14 % 
- Fynske skovareal: 10 % 
- Skovareal Nyborg Kommune: 13 % (3.594 ha) 

 

Hvordan ser det ud i Nyborg 
Kommune 



• Meningen med planen er at give et bud på planlægning af 
forvaltningen af de kommunale skovarealer. 

• Målet er fortsat at udvikle skovene med naturnært drevne robuste 
og alsidige skove 

• Afløser drifts 2001 - 2010 
• Gældende for perioden 2016 - 2026 
• Dækker plan for driften af de kommunale skove 
• Den økonomiske ramme bibeholdes 
 
• Overensstemmelse med kommunens overordnede målsætninger 

samt Kommuneplan 
• Forventes del af Nyborg Kommunes Handleplan for Naturpolitik 

Rammer 



Handlinger 

Grøn Skovdriftsplan 
Indsatsplan for Kæmpe 

Bjørneklo 
Handlinger vedr. 
naturpolitikken 

Handleplan til naturpolitik 

Naturpolitik 



• Efter input fra Grønt Råd udarbejdes endelig 
forslag til Naturnær driftsplan 2016-2026 

• Politisk behandling – til offentlig høring, april 
2016 

• 4 ugers høring 

• Politisk behandling – til endelig godkendelse, juni 
2016 

 

Proces 



Skovdrift/Hugst 
 Har din organisation bemærkninger til retningslinjerne 

og/eller forslag til nye retningslinjer der understøtter 
naturnær skovdrift. 

Naturen 
 Har din organisation bemærkninger til retningslinjerne 

og/eller forslag til nye retningsliner der understøtter og 
udvikler naturen i skovene. 

Friluftslivet 
 Har din organisation bemærkninger til retningslinjerne 

og/eller forslag der understøtter skovenes rekreative værdier 
og øget brug 

Ønsker til driften af de kommunale skove 
Naturnær driftsplan 



Spørgsmål? 

 

Tak for i dag 



Naturnær skovplan 2016 - 2026 





Kommunale skove 



Arealfordeling 





Skovloven  
LBK nr. 678 af 14/6/2013 

• § 1. Loven har til formål at bevare og værne landets skove og hertil forøge 

skovarealet. 

• Stk. 2. Loven har også til formål at fremme bæredygtig drift af landets skove. 

Bæredygtig drift betyder inddragelse af såvel økonomiske som økologiske og sociale 

værdier. 

• Stk. 3. Bæredygtig drift indebærer, at det ved driften af det enkelte fredskovspligtige 

areal og ved lovens administration ud fra en helhedsbetragtning tilstræbes at 

• 1) fremme opbygningen af robuste skove, 

• 2) sikre skovens produktion, 

• 3) bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og 

• 4) sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og 

friluftsliv kan tilgodeses. 

• Stk. 4. Ved lovens administration skal det tilstræbes at styrke rådgivning og 

information om bæredygtig skovdrift. 

• § 2. I offentligt ejede skove skal der lægges særlig vægt på de hensyn, der er nævnt i 

§ 1, stk. 3, nr. 3 og 4. 

 



Driften er bl.a. underlagt: 

• Skovlov 

• Naturbeskyttelseslov 

• Vandløbslov 

• Museumslov 

• Habitatdirektivet  (padder – flagermus) 

• Kommuneplan  

• EU Tømmerforordning - sporbarhed 



Kommuneplan 2013 - mål  
(uddrag) 

Det nuværende skovareal søges forøget ved ny 

skovplantning, bl.a. til beskyttelse af grundvandet og som 

rekreative oaser i byudviklingsområderne. 
 

Målet er, at skabe varierede blandingsskove med stort 

naturindhold til gavn for borgernes sundhed og friluftsliv.  
 

Teglværksskoven og Christianslund Skov skal dog bevares 

som bøgeskove, hvor vækstforholdene er egnede til dette. 



Kommuneplanens retningslinjer 
(uddrag) 

 

Skovene skal drives bæredygtigt efter principperne for 

naturnær skovdrift.  

 

Foryngelse skal ske løbende ved hugst og naturlig 

foryngelse hvor dette er muligt. 

 

Andelen af løvtræ skal som minimum fastholdes. 



Definition af naturnær skovdrift 

Naturnær skovdrift bygger på at lade naturen gøre en så stor del af 

arbejdet som muligt og kun gribe ind med mindre indgreb for at sikre, at 

skoven kan opfylde de mål, der stilles til driften. 

Naturnær skovdrift medfører bl.a.: 
 

• varieret skov -  flere træarter i forskellige aldre 

• større stabilitet (vind) og modstand overfor skadedyr og sygdomme 

• forbedret skovklima og jordbund 

• større biologisk mangfoldighed 

• hensyn til natur og kulturminder 

• landskabelige hensyn 

• øget værdi for friluftsliv og naturformidling 

 

 



Naturnær skovdrift - virkemidler 

• naturlig foryngelse - hvor muligt 

• oprindeligt danske træarter prioriteres 

• plantning kun hvor naturlig foryngelse ikke er mulig 

• stop for dræning af våde områder 

• måldiameterhugst – hugst fra toppen. 

• ingen renafdrifter  (dog nål ) 

• ingen brug af pesticider  

• tyndinger for at fremme variation eller bestemte træarter. 

• gamle træer til naturligt henfald – mere dødt ved på 

skovbunden 

 

 

 



Hvordan drives kommunens skove i dag 

• tyndingshugster for at fremme kvalitetstræ, variation og naturlig 

foryngelse 

• naturlig foryngelse hvor det er muligt 

• nogle arealer overlades til naturlig tilgroning  

• gamle træer lades tilbage til naturligt henfald hvor de ikke er til fare 

for færdslen 

• urørt skov (Plantagen) 

• selvgroet skov i plukhugstdrift – Teglværksskov, Plantagen, Bonde 

• ingen brug af kemiske midler 

• primært brug af naturligt hjemmehørende træarter 

• stop for dræning. Kun hovedgrøfter, grøfter der dræner veje og stier 

og grøfter der fører vand gennem skoven vedligeholdes 

 

 





Tilvækst og hugst 

i Nyborg Kommunes skove 

Tilvækst af gavntræ ud fra skovberegningsprogram (Plankat) 

er  1.620 m3 / år 

 

• hugst i 2014  =    694 m3 

• hugst i 2013  =    510 m3 

• hugst i 2012  = 1.051 m3  (nål) 

• hugst i 2011  =    610 m3 

• hugst i 2010  =    835 m3 

 



Plantagen uddrag af fredningskort 





Flersidigt skovbrug 

Hvordan vægtes:  
 

• Træproduktion 

• Naturværdier 

• Friluftsliv 
 

 



Spørgsmål? 

 

 



Nyborg Kommunes Skove 

Naturnær driftsplan 

 



• De kommunale skove dækker over 13 arealer  
• Det mindste på 2 ha (Kirsebærhaven Ullerslev)  
• Det største på 69 ha (Teglværksskoven) 
• Samlet ha bevokset areal er 154 ha (223 ha incl. mose, eng mv) 
 
Fra Danmarks Statistik (skove over 0,5 ha): 
- Danske skovareal: 14 % 
- Fynske skovareal: 10 % 
- Skovareal Nyborg Kommune: 13 % (3.594 ha) 

 

Hvordan ser det ud i Nyborg 
Kommune 



• Meningen med planen er at give et bud på planlægning af 
forvaltningen af de kommunale skovarealer. 

• Målet er fortsat at udvikle skovene med naturnært drevne robuste 
og alsidige skove 

• Afløser drifts 2001 - 2010 
• Gældende for perioden 2016 - 2026 
• Dækker plan for driften af de kommunale skove 
• Den økonomiske ramme bibeholdes 
 
• Overensstemmelse med kommunens overordnede målsætninger 

samt Kommuneplan 
• Forventes del af Nyborg Kommunes Handleplan for Naturpolitik 

Rammer 



Handlinger 

Grøn Skovdriftsplan 
Indsatsplan for Kæmpe 

Bjørneklo 
Handlinger vedr. 
naturpolitikken 

Handleplan til naturpolitik 

Naturpolitik 



• Efter input fra Grønt Råd udarbejdes endelig 
forslag til Naturnær driftsplan 2016-2026 

• Politisk behandling – til offentlig høring, april 
2016 

• 4 ugers høring 

• Politisk behandling – til endelig godkendelse, juni 
2016 

 

Proces 



Skovdrift/Hugst 
 Har din organisation bemærkninger til retningslinjerne 

og/eller forslag til nye retningslinjer der understøtter 
naturnær skovdrift. 

Naturen 
 Har din organisation bemærkninger til retningslinjerne 

og/eller forslag til nye retningsliner der understøtter og 
udvikler naturen i skovene. 

Friluftslivet 
 Har din organisation bemærkninger til retningslinjerne 

og/eller forslag der understøtter skovenes rekreative værdier 
og øget brug 

Ønsker til driften af de kommunale skove 
Naturnær driftsplan 



Spørgsmål? 

 

Tak for i dag 



Naturnær skovplan 2016 - 2026 





Kommunale skove 



Arealfordeling 





Skovloven  
LBK nr. 678 af 14/6/2013 

• § 1. Loven har til formål at bevare og værne landets skove og hertil forøge 

skovarealet. 

• Stk. 2. Loven har også til formål at fremme bæredygtig drift af landets skove. 

Bæredygtig drift betyder inddragelse af såvel økonomiske som økologiske og sociale 

værdier. 

• Stk. 3. Bæredygtig drift indebærer, at det ved driften af det enkelte fredskovspligtige 

areal og ved lovens administration ud fra en helhedsbetragtning tilstræbes at 

• 1) fremme opbygningen af robuste skove, 

• 2) sikre skovens produktion, 

• 3) bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og 

• 4) sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og 

friluftsliv kan tilgodeses. 

• Stk. 4. Ved lovens administration skal det tilstræbes at styrke rådgivning og 

information om bæredygtig skovdrift. 

• § 2. I offentligt ejede skove skal der lægges særlig vægt på de hensyn, der er nævnt i 

§ 1, stk. 3, nr. 3 og 4. 

 



Driften er bl.a. underlagt: 

• Skovlov 

• Naturbeskyttelseslov 

• Vandløbslov 

• Museumslov 

• Habitatdirektivet  (padder – flagermus) 

• Kommuneplan  

• EU Tømmerforordning - sporbarhed 



Kommuneplan 2013 - mål  
(uddrag) 

Det nuværende skovareal søges forøget ved ny 

skovplantning, bl.a. til beskyttelse af grundvandet og som 

rekreative oaser i byudviklingsområderne. 
 

Målet er, at skabe varierede blandingsskove med stort 

naturindhold til gavn for borgernes sundhed og friluftsliv.  
 

Teglværksskoven og Christianslund Skov skal dog bevares 

som bøgeskove, hvor vækstforholdene er egnede til dette. 



Kommuneplanens retningslinjer 
(uddrag) 

 

Skovene skal drives bæredygtigt efter principperne for 

naturnær skovdrift.  

 

Foryngelse skal ske løbende ved hugst og naturlig 

foryngelse hvor dette er muligt. 

 

Andelen af løvtræ skal som minimum fastholdes. 



Definition af naturnær skovdrift 

Naturnær skovdrift bygger på at lade naturen gøre en så stor del af 

arbejdet som muligt og kun gribe ind med mindre indgreb for at sikre, at 

skoven kan opfylde de mål, der stilles til driften. 

Naturnær skovdrift medfører bl.a.: 
 

• varieret skov -  flere træarter i forskellige aldre 

• større stabilitet (vind) og modstand overfor skadedyr og sygdomme 

• forbedret skovklima og jordbund 

• større biologisk mangfoldighed 

• hensyn til natur og kulturminder 

• landskabelige hensyn 

• øget værdi for friluftsliv og naturformidling 

 

 



Naturnær skovdrift - virkemidler 

• naturlig foryngelse - hvor muligt 

• oprindeligt danske træarter prioriteres 

• plantning kun hvor naturlig foryngelse ikke er mulig 

• stop for dræning af våde områder 

• måldiameterhugst – hugst fra toppen. 

• ingen renafdrifter  (dog nål ) 

• ingen brug af pesticider  

• tyndinger for at fremme variation eller bestemte træarter. 

• gamle træer til naturligt henfald – mere dødt ved på 

skovbunden 

 

 

 



Hvordan drives kommunens skove i dag 

• tyndingshugster for at fremme kvalitetstræ, variation og naturlig 

foryngelse 

• naturlig foryngelse hvor det er muligt 

• nogle arealer overlades til naturlig tilgroning  

• gamle træer lades tilbage til naturligt henfald hvor de ikke er til fare 

for færdslen 

• urørt skov (Plantagen) 

• selvgroet skov i plukhugstdrift – Teglværksskov, Plantagen, Bonde 

• ingen brug af kemiske midler 

• primært brug af naturligt hjemmehørende træarter 

• stop for dræning. Kun hovedgrøfter, grøfter der dræner veje og stier 

og grøfter der fører vand gennem skoven vedligeholdes 

 

 





Tilvækst og hugst 

i Nyborg Kommunes skove 

Tilvækst af gavntræ ud fra skovberegningsprogram (Plankat) 

er  1.620 m3 / år 

 

• hugst i 2014  =    694 m3 

• hugst i 2013  =    510 m3 

• hugst i 2012  = 1.051 m3  (nål) 

• hugst i 2011  =    610 m3 

• hugst i 2010  =    835 m3 

 



Plantagen uddrag af fredningskort 





Flersidigt skovbrug 

Hvordan vægtes:  
 

• Træproduktion 

• Naturværdier 

• Friluftsliv 
 

 



Spørgsmål? 

 

 


