18. maj 2022
Kære skovejende kommune
INVITATION til ERFA-DAG i AALBORG KOMMUNE
Onsdag den 8. juni holder Dansk Skovforening i samarbejde med Aalborg en udendørs ERFA-dag
for skovejende kommuner.
Emnet for ERFA-dagen er:

”Kommunal skovrejsning og kommunen som skovejer – hvorfor og hvordan?”
Kommunalt ejet skov kan spille ind mange steder i forvaltningen. Kommunalt rejst og ejet skov kan
vise sig at være et vigtigt værktøj i kommunen i forhold til at imødekomme/håndtere en række
emner som fx borgernes rekreative behov, grundvandssikring, kommunens klimaplan og grønne
strategier. Der er altså gode grunde til, at kommunen skal interessere sig for mulighederne for selv
at rejse og eje skov.
På ERFA-dagen vil vi fokusere på, hvilke muligheder kommunerne har for selv at rejse og drifte
skov med flersidige hensyn.
Der vil være indlæg og diskussioner om finansieringsmuligheder, herunder sammenspil med
Klimaskovfonden og forsyningsselskaber, samt indlæg om samarbejdsmuligheder med
organisationer som Plant et Træ.
På turen vil Lars Delfs Mortensen (Skov- og landskabsingeniør fra Aalborg Kommune) vise
eksempler, hvor Aalborg Kommune i samarbejde med Grundvandssamarbejde Aalborg (GVA) ved
mellemkomst af lokal jordfordelingskonsulent er lykkes med at købe jord og skabe flersidig
skovrejsning.
Der vil være indlæg fra Pernille Jakobsen, GVA, om det lokale grundvandssamarbejde, deres
prioriteringer, muligheder og begrænsninger og fra Jens Henrik Sørensen, Defakto, om sit arbejde
med de lokale lodsejere, landboforeninger og jordfordeling i praksis.
Jørgen Nimb Lassen fra Klimaskovfonden kigger også forbi og giver deres bud, på fremtidige
samarbejds- og finansieringsmuligheder.
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Vejledende dagsorden og tidsplan
Kl. 9.30 - 10.00

Rundstykke og kaffe på P-pladsen ved Drastrup Skov
Nibevej (185-223), Frejlev, 9200 Aalborg GPS: 57.006017, 9.840631

Kl. 10.00 - 10.15

Velkommen og introduktion til dagen og emnet

Kl. 10.15 – 11.30 Rundtur i Drastrup Skov, der er et ca. 300 hektar stort skov- og naturområde.
Skoven er rejst på tidligere landbrugsarealer, og den fremstår i dag som et
rekreativt område med skov og ekstensiv landbrugsdrift i form af afgræsning,
hvor der ikke sprøjtes eller gødes.
Skoven blev til i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Aalborg Kommune og
Aalborg Forsyning, Vand, hvor ejerskabet i væsentlig grad er endt hos NST. Vi
taler om ulemper og fordele ved den valgte ejerskabsmodel og de
udfordringer området i dag giver.
Kl. 11.30 – 12.30 Kørsel til Lundby Krat. Mødested p-plads ved Vaarstvej 16, 9269 Gistrup
Frokost i/ved bålhytten, Vaarstvej 16c, 5 min. gang fra p-pladsen.
Kl. 12.30 – 13.30 Oplæg ved
• Pernille Stampe Jakobsen, GVA: Jordkøb, skovrejsning og
grundvandssikring - prioriteringer, muligheder og begrænsninger
• Jens Henrik Sørensen, Defakto: Jordkøb, jordbytte, jordfordeling –
erfaringer, muligheder og begrænsninger fra praksis
• Jørgen Nimb Lassen, Klimaskovfonden: fondens muligheder for at
samarbejde og understøtte kommunens projekter
• Lars Delfs Mortensen, AaK: Det konkrete arbejde med skovrejsning;
finansiering, udvikling/inddragelse, planlægning, etablering og drift
Kl. 13.30 – 15.00 Rundtur i Lundby Krat/Lundby Bakker og skovrejsningsarealerne syd for. De
”gamle” skove består af gammel græsningsskov med eg og bøg og
tilplantede/tilgroede overdrev/hedearealer. Lundby Krat har siden 1992
været udlagt som urørt skov, og Lundby Bakker/Lundby Krat er i dag 120 ha
stort og kommunens mest besøgte grønne område.
På turen kigger vi på de skovrejste arealer fra 2017 og 2019, samt kommende
i 2022/23, og på de ”gamle” skove. Undervejs taler vi om skovrejsning i
praksis, hvordan kommunen forsøger at integrere og skabe ny natur i den
nye skov, fokus på at skabe oplevelsesværdier og hvordan friluftsliv bindes
sammen mellem den nye og gamle skov, for på den måde at få en straksaktivering af de nye arealer.
Kl. 15.00

Afrunding af dagen med kaffe og kage
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Mødested
P-pladsen ved Drastrup Skov, Nibevej (185-223), Frejlev, 9200 Aalborg
GPS: 57.006017, 9.840631
Tilmeldingsfrist er mandag den 30. maj 2022
Tilmelding, emner til dagen eller andre spørgsmål stiles til Marie-Louise Bretner:
mlb@danskskovforening.dk eller telefon 2780 1469.
Værtskommunen
Aalborg Kommune ejer 1800 ha skovnatur. I alt findes der 1300 kommunalt ejet skov i kommunen.
Aalborg Kommune har de senere år prioriteret selv at rejse og drifte skov. Som kommunal skovejer
kan kommunen selv styre områdets design og udvikling, hvilket giver nogle andre styrings- og
planlægningsmæssige muligheder end kun at have statsskov.
Pris
Medlemmer: Deltagelse er gratis for kommuner, der er medlem af Dansk Skovforening.
Ikke-medlemmer: Ikke-medlemmer er meget velkomne til at deltage. Deltagelse koster 1.895 kr. +
moms pr. person inkl. forplejning.
Vær opmærksom på, at der kan være penge at spare og ekstra fordele (fx abonnement på
fagtidsskriftet ”Skoven”, adgang til medlemsafdelingen på hjemmesiden og adgang til Dansk
Skovforenings øvrige møder) ved at melde sig ind i Dansk Skovforening gennem en
associeringsaftale. Aftalen indebærer som udgangspunkt 50 % rabat på kontingentet for et
ordinært medlemskab. Kontakt os for at høre, om prisen for netop din kommune.
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