
 

 

 

Invitation til ERFA-dag i Vejle Kommune d. 23. maj 

Kære Skovejende kommuner, 
 
Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med Vejle Kommune til ERFA-dag tirsdag d. 23. maj  

 
Temaet for dagen er forvaltningsplaner for kommunale skove med fokus på rewilding og 
biodiversitetstiltag i samarbejde med fonde og andre partnere.  
 
De kommunale skov har mange formål og skal understøtte forskelligartede behov og interesser. Ikke 
alle interesser er forenelige på de samme arealer. Det kræver derfor indsigt, analyse og planlægning af 
arealerne, så der ikke opstår interessekonflikter.  
 
Vejle Kommune har udarbejdet en skovplan, der beskriver formål, anvendelse og forvaltning af de 
kommunale skove. På dagen vil de præsentere deres arbejde med skovplanen samt vise skovplanen i 

praksis. 
 
Vejle Kommune præsenterer deres nye udviklingsprojekt ”Vildere Haraldskær. Her skal vi se og høre, 
hvordan kommunen i tæt dialog med forpagtere, en jagtklub, friluftsinteresser og naboer planlægger at 
rewilde 150-200 ha kommunale skov- og landbrugsarealer. 
 
Til slut går turen forbi Engelsholm Sønderskov, som Den Danske Naturfond har købt til udvikling af 
mere og bedre natur og flere naturoplevelser til alle i samarbejde med Vejle Kommune.  

Mødested 
Skovhytten Kærhuset, Skibetvej 139, 7100 Vejle 

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 10. maj 2023 
Tilmelding, emner til dagen eller andre spørgsmål stiles til Anne Sig Rosvall  
ar@danskskovforening.dk eller telefon 4031 7738.  

Værtskommunen 
Vejle Kommune ejer 828 hektar skovbevokset areal med hovedsageligt bøgedomineret løvskov samt 
elle-askemose på våd bund og mindre bevoksninger af nåleskov.  
I år har Vejle Kommune vedtaget ”Skovplanen - Forvaltningsplan for Vejles Kommuneskove 2023-

2032”, der har til formål at give et overblik samt en prioritering og inddeling af skovene i friluftszoner og 
naturzoner i de kommunale skove. 
 
 

Invitation fra Dansk Skovforening  
 

17-03-2023 
 



 

 

  Side: 2 

Vejledende dagsorden og tidsplan 
 
Kl. 10.00-11.00  

 
Kærhuset 
Skibetvej 139 
7100 Vejle 

Kaffe og rundstykke i Kærhuset 

 
Velkomst ved Dansk Skovforening og Vejle Kommune 
 
Introduktion til Vejle Kommune og ”Skovplanen – forvaltningsplan for 
Kommuneskovene i Vejle Kommune”. 

- Målsætninger 
- Skovzoner (natur- og friluftszonering, særlige biodiversitetsskove, 

naturnær skovdrift, rolig skov mv.) 
- Bevaring af gamle træer 

 

11.00-11.45  
 
Afd. 407k (Jerlevvej 
nær Ruevej – 5 min. 

kørsel fra Kærhuset) 

Første ekskursion: Eksempel på Skovplanen i praksis.  
 
Rundtur og præsentation af tæt bevoksning med grandis, douglasgran og 
sitkagran fra 1960 i kuperet terræn. Målet for skoven at udvikle 

biodiversiteten. Hvorfor og hvordan nås målet? 
 

11.45-12.30  

 
Shelterplads 
Kvak Mølle Vej 33 
7100 Vejle 

Anden ekskursion: Projekt ”Vildere Haraldskær” 

 
Tur i området og præsentation af målet for projektet, tidsplan, interessenter 
og udfordringer. Fælles besigtigelse af ryddet sydvendt skrænt i Ballegab 
Skov (Afd. 403kl). 
 

12.30-13.00 Frokost ved bålhytten, Kvak Mølle 
 

13.00-15.00  
 
Ravningvej 25 
7182 Bredsten 

Tredje ekskursion: Engelsholm Sønderskov  
  
Rundtur i Engelsholm Sønderskov. Vejle Kommune fortæller om projektet og 
om samarbejdet med Den Danske Naturfond. 
 

15.00-15.30  Afslutning med kaffe og kage 
 

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  
 


