Skovplanen 2015 – 2025 (nov. 2015, rev. aug. 2017, rev. nov. 2019)
Denne plan er udarbejdet for perioden 2015 – 2025 og Skovudvalget gør opmærksom på, at
skovejere/kommuner ofte har skovplaner, der rækker 20 til 40 år ud i fremtiden.
Formålet med Skovplanen er at sikre en langsigtet og løbende vedligeholdelse af Fredskoven.
Skovplanen er et planlægningsværktøj for Skovudvalget. Planen for pleje af skovområderne er udarbejdet i
samarbejde med Skovdyrkerforening Syd, der har været samarbejdspartner med GFBV igennem mange år.
Planen skal gøre Skovudvalgets opgaver synlige, budgetplanlægning mere forudsigelig samt sikre en sund og
smuk udvikling af skoven. Sådan at medlemmerne kan have tillid til at udvikling, pasning og naturnær pleje af
skoven sker efter langsigtede mål og med et fagligt udgangspunkt.
Skoven indeholder forskellige terrænforhold og har flersidig benyttelse. Dermed er der varierende behov for
udvikling af bevoksninger, opvækst og pleje af skovområderne.
Pleje af skoven foretages i en 2 års turnus med indsatsområder i denne rækkefølge:
• Område I A-V
• Område II, III, IV, V.
Kort med påtegning af udsigtslommerne og deres koordinater findes på hjemmesiden.

Lovgrundlaget, uddrag fra Skovlovens § 8.
§ 8 For det enkelte fredskovspligtige areal gælder:
1. Arealet skal holdes bevokset med træer, der danner, eller som inden for et rimeligt tidsrum vil danne,
sluttet skov af højstammede træer.
2. Hugst, bortset fra tydning, må ikke finde sted, før bevoksningen eller det enkelte træ har opnået en alder
eller dimension, hvor det er hugstmoden.
3. Arealet skal senest 10 år efter afvikling af en hugstmoden bevoksning opfylde kravet i nr. 1.
4. Dyrehold er forbudt. Forbuddet gælder dog ikke på arealer, der lovligt kan holdes uden bevoksning.
Skovområderne, se bilag 1.
Område I:
Området kaldes også Panoramaskoven pga. udsigten derfra. Den nuværende karakter af skoven med
udsigtslommer ønskes bevaret.
For at sikre en fremtidig Panoramaskov med højstammede slanke træer som vi har nu, er det nødvendigt, at
nyplantede træer får lov til at vokse op, omgivet af følgetræer i en radius af max 1,5 meter, således at de
nyplantede træer vokser i højden i stedet for i bredden og at stammen ikke deler sig for tidligt. De højstammede
træer kan ikke opnås alene ved løbende opstamning.
Særlige forhold:
• Der tages så vidt muligt hensyn til adgangsforhold, udsigten og naboer, såvel som til naturens behov.
• Jf. Skovloven skal foryngelse sikres og de gamle bøgetræer plejes. Området er delvist vindudsat og
påvirket af varieret planteopvækst. Nyplantning skønnes ikke nødvendig og for omkostningsfulde,
erfaringer viser at ny plantet træerne har meget svært ved at klarer sig.

•
•
•

Der er udpeget udsigtslommer der er registret med GPS koordinator.
Der tages foto dokumentation af udsigtslommerne til sommer 2020. Vedhæftes Skovplanen.
2019 ved skovgennemgang ses mange tegn på sund selvforyngelse i klynge hvor træer vokse tæt
sammen og udvikler lige stammer og selv fælde side grene. Ingen genplantning siden 2017.

Pleje:
1. Træer skoves, hvis det er driftsmæssigt forsvarligt, hvis det gavner brugernes adgang eller hvis træerne
er i fare for sikkerheden i og omkring skoven.
2. I områderne A, B, C, D, E, F, M, N, O og P bevares udsigtslommerne.
3. Tætte bevoksninger af selvforyngende bøgetræer sikrer slanke stammer og sunde træer. Tynding af
selvforyngede træer foretages altid ifølge råd af Skovdyrkerforening Syd, der udpeger hvilke træer der
skal fjernes.
4. Opstamning foretages altid ifølge råd af Skovdyrkerforening Syd, der vurderer forsvarligheden under
hensyn til vitalitet og vækst for hvert enkelt træ. Opstamning sker hvor det er relevant i forhold til
udsigtslommerne og sådan at den nuværende karakter af højstammede slanke træer bevares. Der kan
opstammes op til 6-8 meter. Dog skal mindst en tredjedel af træets højde bevares som krone.
Opstamning kan svække træerne, da det efterlader en port for svamp angreb.
5. Udsigtslommerne holdes fri for træer der hindrer udsigten, men derudover skal der være naturlig
skovbundsbevoksning i de udpegede udsigtslommer.
Område I: I
Særlige forhold:
• Består af unge opstammede egetræer i god vækst.
• Kraftig bevoksning af brændenælder under egetræerne.
Pleje:
1. Bevoksningen af eg udtyndes op til to gange i løbet af 10 år for at sikre egenes fortsatte gode vækst,
kroneudvikling og fremtidig vitalitet. I 2015 er træerne opstammet af Skovdyrkerforeningen.
Område I: S
Særlige forhold:
1. Består af ældre bøg, hvis skyggepåvirkning betyder, at det endnu ikke er muligt at forynge bøgetræerne.
2. Skovdyrkerforeningen gør opmærksom på at fældning og bortskaffelse af store bøgetræstammer vil
kræver forsigtighed, eftersom tilkørselsforholdene til denne del af skoven vil være vanskeligt for store
maskiner.

Pleje:
1. I løbet af de næste 10 år påbegyndes foryngelsen af bevoksningen. Dette sker enten ved selvforyngelse
og/ eller ud plantning.
2. I forbindelse med anlæg af næste generation udtyndes i de ældre bøgetræer for at sikre de nye træer en
tilstrækkelig lysmængde.

Område I: T
Særlige forhold:
Rækken af ahorntræer ved skel til matr.nr. 10ev fjernet dec 2019 – der plantes en række ildtjørn ved skel
til 10ev. Vækst af andet en ildtjørn i skel beskæres årligt til 1,8m
Skovudvalget orienterer ejeren af matr.nr. 10ev forud for beskæringerne / arbejde i skoven ved skel.
Område II, III, IV
Særlige forhold:
• Arealerne er bevokset med løvtræer i blanding og ren bestand. Primært eg, bøg og ahorn.
Bevoksningerne er relativt unge og fremstår med gode muligheder for fremtidig selvforyngelse.
Pleje:
1. I løbet af de næste 10 år skal der udtyndes to gange for at sikre træernes gode vækst og fremtidige
vitalitet samt adgang til områderne.
2. I perioden vil der opstå sporadisk foryngelse i bevoksningerne, og der tages så vidt muligt hensyn til
opvæksten i tydningerne.
3. Vurdering sker ved den årlige skovgennemgang i september.
Hundeskoven: V
Særlige forhold:
• Indhegnet lavtliggende område – stierne kan være mudrede. I 2014 er der foretaget udtynding i
Hundeskoven, så der igen er plads til kroneudvikling. Skovaffald (grene) som følge af udtynding ønskes
lavet til flis, som skal spredes på stierne.
Pleje:
1. Der udtyndes to gange i de næste 10 år.
2. Der skoves træer, som er til umiddelbar gene for indhegningen.
Stierne. se oversigtskortet
Vedligeholdelse af stierne på kortet og som findes i skovområderne er Skovudvalgets ansvar. Forskellige
terrænforhold kræver opmærksomhed og vedligeholdelse.
På en promenadesti
Det skal tilstræbes, at brugere kan færdes med normalt fodtøj, dvs. stien er udbedret med stabilgrus, flis, hvor
det er nødvendigt.
Promenadestier findes fra den vestlige ende af Skovager og syd for Skovager, samt ”kirkestien” til Højstrupvej.
Stien sydøst for Nederager (langs dyrefolden) er også en promenadesti, men vedligeholdes af Grønt udvalg.
På en skovsti
Det må forventes, at brugere benytter fodtøj efter årstiden, da stierne kan være mere eller mindre plørede.
Skovstier findes i alle dele af skoven. Se oversigtskortet.
Etablering af nye stier fra parceller må kun ske som ”trampestier” til allerede etablerede stier. Der må ikke
foretages vedligeholdelse af trampestier, så som beskæring, slåning, anvendelse af barkflis eller lignede.
Pleje:
Promenadestien i Panoramaskoven kratryddes ca. 2 meter syd for stikanten
Øvrige stier kratryddes/slås én gang årligt hvor der er behov.

Generelt
GFBV ønsker at:
• Fældet træ sælges til Skovdyrkerforeningen og salg af træ (stammer og eller brændetræ) skal altid
synliggøres på fakturaer
• Skovudvalget har fravalgt salg af træ til medlemmer p.g.a. den administrative opgave, samt
forsikringsforhold.
• Medmindre andet er aftalt, skal der ved opstart af arbejde i skoven være et medlem af skovudvalget
tilstede.
• GFBV har aftalt med Skovdyrkerforeningen, at oprydning skal ske inden for 8 dage efter fældning.
• at udgangspunkt for pleje af skovområderne er naturnær pleje i lighed med retningslinjer fra
Naturstyrelsen og anbefalinger fra Skovdyrkerforeningen og Vejle Kommune.
”Et vigtigt mål med den naturnære skovdrift er at forbedre skovenes naturværdier og den biologiske
mangfoldighed.
Den naturnære skovdrift indebærer vedvarende skovdække på de træbevoksede arealer og
begrænsning af jord- bearbejdning. Herved tages der hensyn til arter, som er særligt følsomme over for
brud i kontinuiteten. I den natur- nære skovdrift sikres endvidere en større mængde af dødt ved, end der
findes i de traditionelt dyrkede skove.”
Naturstyrelsen.
• Grenaffald får af hensyn til vildt og fugleliv lov til at formulde i skovbunden.
• Skovplanen ajourføres altid i samarbejde med Skovdyrkerforeningen, og er ofte nødvendig hver tredje år
efter den store skovgennemgang.
• Ny 10-20-årige skovplan drøftes og aftales senest 2023.

4. Årskalender
Skovudvalget afholder i løbet af året minimum 4 udvalgsmøder for opfølgning på udvalgets ansvarsområder,
herunder blandt andet:
• Fokus områder: ulige år hele skovområdet I dvs. 2019,21,23,25.
lige år skov områderne II,III,IV V dvs. 2018,20,22,26
• status på planlagte aktiviteter
• udarbejdelse af budget for efterfølgende år
• opfølgning på budget
• status på igangværende sager med naboer eller grundejerforeningsmedlemmer
• opfølgning på bestyrelsens aktivitetskalender
• rapportering til bestyrelsen
I tillæg har skovudvalget en række specifikke aktiviteter fordelt over året, som er angivet i nedenstående
oversigt.
Tid

Aktivitet

Tilknyttet samarbejdspartner

Maj-Jun

Aug-Sep

Okt-Dec

Nov/Dec

evt. Trædballe skov og Have
Skovudvalgets gennemgang af skovområderne.
Service.
Besigtigelse af general tilstand samt eventuelle
forhold som kræver justering af øvrige planlagtes
aktiviteter (fx ekstraordinære fældninger)
- Bøgehækken ved skel til martr. 11vx beskæres til
Skriftlig besked fra
max 1,8m hvert år. 2019 udvendig side + toppen
Skovudvalget til ejerne af
beskåret.
matr. 11vx og 10ev inden
Ahorn rækken fjernet. Erstattet af en række Ildtjørn
arbejdet påbegyndes.
buske.
Skovdyrkerforening Syd
Gennemgang af skovområderne med
Skovdyrkerforeningen og Skovudvalget årligt i
september med skriftlig tilbagemelding til GFBV.
Tilsyn ved de store træer ved skel hvert år (
p.g.a.forsikring) Tilsyn ved alle skovområder hver
tredje år 2019, 22, 25,28
Skovdyrkerforening Syd
Plantning af nye træer, erstatning hvor nødvendig.
I samråd med Skovdyrkerforeningen aftales
opstamning af træerne for at bevare
udsigtslommerne samt sikker færdsel på stierne.
N/A
Ajourføring af Skovudvalgets opgaver ift. Skovplanen af
2015.

5. Regler og retningslinjer for skovområderne

1. Love og offentlige gældende regler
Den til enhver tid gældende Bekendtgørelse af lov om skove (Skovloven) skal overholdes. Den findes på
Naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/lovstof/lovomraader/skovloven/
Det er Naturstyrelsen Trekantområdet, der fører tilsyn med Fredskoven for GFBV.
GFBV tillader, at Naturstyrelsen Trekantområdet til hver en tid kan rekvirere rapporten fra Skovdyrkerforeningen.
GFBV er medlem af Skovdyrkerforeningen.

2. Bestyrelsens retningslinjer
Fredskoven skal fremstå pæn og fremme et lyst og venligt miljø med udsigtslommer. GFBV ønsker at sikre og
bevare udsigten fra bænke og stier.
De åbne bakkede, områder syd for Nederager og Kystager er klassificerede som ”overdrev ” og er således
beskyttet natur jf. Naturbeskyttelsesloven §3.
GFBV er forpligtet til at holde overdrevsområderne fri for tilvækst af træer.
Medmindre der er påbud fra Naturstyrelsen Trekantområdet er alle former for regulering og ændring i skoven
100% Skovudvalgets beslutning i samråd med Skovdyrkerforeningen.
1. Skel
Skovudvalget skal gøre sig bekendt med skellinjer i forhold til tilstødende områder/parceller.
Hvis der er tvivl om skels beliggenhed op til Fredskoven, kan man sædvanligvis afklare usikkerheden gennem
en skeletablering, hvor en landinspektør rekvireres til at afsætte skellet i overensstemmelse med matriklens
oplysninger. En sådan skeletablering kan sædvanligvis gennemføres uden større omkostninger.

2. Træer i Fredskoven
Fredskoven består hovedsageligt af bøg, eg og ask. De fleste store asketræer er efterhånden fældet p.g.a.
sygdom, senest i 2014. Område I I på oversigtskortet er beplantet med opstammede egetræer.
Træer i Fredskoven fældes eller beskæres kun såfremt der er helt særlige forhold der taler herfor. Særlige
forhold kan være sygdom, risiko for at træet vælter i storm, eller fældning som led i en skovfornyelse. Træer ved
skel er omfattet af samme regler; dog er træer ved skel også underlagt de regler, der fremgår af
Hegnssynsloven.
Regulering af træer i Fredskoven sker på basis af en prioritering i forhold til årets budget. Prioriteringen er
følgende:
• Træer i dårlig sundhedsmæssig tilstand, udgået træer og træer med fare for helt eller delvist falde
på privat ejendom/ personer og deraf afledt erstatningsansvar for Grundejerforeningen.
• Træer der er til gene for skovens vedligeholdelse.
• Træer som er til gene efter en henvendelse fra et medlem.

3. Affald i Fredskoven
Alle former for affald – også haveaffald, må ikke dumpes i skovbunden eller skel.
I tidsrummet fra den 1. oktober til den 1. februar er det som nabo tilladt, at indsamlede nedfaldne blade fra
skovens træer må spredes i et tyndt lag i skovbunden.
4. Særlige forhold for parcellerne vest og syd for Vangeager og Skovager
Følgende er aftalt mellem parcelejerne, der grænser op til Fredskoven, samt Skovudvalget og
Skovdyrkeforeningen i 2004/5:
• Parcellerne stødende op til Fredskoven må slå græsset i området vest for stien i områderne ABCDE
samt nord for Promenadestien. Græsslåningen må gennemføres op til ca. 4-5 meter fra stien mod
skoven. Slåningen må ikke medføre skader på træer.
• Parcellerne kan ikke vinde hævd på arealerne via græsslåning.
• Der må under ingen omstændigheder ske terrænændringer på Fredskovens areal.
• Parcellerne stødende op til Fredskoven, skal til enhver tid sikre at skelpælene
• (Skovager 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21) er klart synlige så der ikke kan være tvivl om disses placering.

***********************************************************************
6. Retningslinjer som følge af specifikke afgørelser, lokalplaner mm.

•

Jf. Hegnssyn afgørelse af 11. januar 2005 må bøgetræerne i skel til matrikel 12az og 12bz
(Billensteinsvej 31A og 31B) samt matrikel 12av (Billensteinsvej 29) ikke være højere en tagrygningen
på bygningen på matrikel 12az og skal beskæres hvert 3år. Beskæring sikrer fjordudsigten fra stien syd
for Kystager. Aftalen har været overholdt siden den blev indgået.

•

Højstrupvej: I lokalplanen 145 og deklarationerne for Højstrupvej, tages der hensyn til udsigten fra
matriklerne nord for området. (16fm). Der drejer sig om §9.3 og §9.4 i lokalplanen (del af grundarealet

op mod 16fm skal anlægges som åben have) samt §8 og §12 i deklarationen (beplantning skal placeres
under hensyntagen til udsigten 16fm).
•

10.12.15 Ejendomsmægler HOME tilsendt skriftlig orientering om den skriftige aftale der er indgået
mellem Le Fevre og GFBV

•

Kirkestier: der er en række kirke- og skolestier i området, der ikke er blevet kortlagt endnu. Interessant
er stien til Fjordtoften og videre derfra til Mølgårdsvej/ Kirkebakken.

