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Silkeborg Kommune er FSC og PEFC paraplycertificeret. Skovdriften skal derfor leve op til 
krav og retningslinjer beskrevet i FSC og PEFC Skovstandarderne.

Med en FSC og PEFC certificering dokumenterer Silkeborg Kommune, at driften lever op til 
definerede kriterier for bæredygtig skovdrift. Bæredygtig skovdrift betyder grundlæggende, at 
der i driften af skoven både tages hensyn til produktion og økonomi, de biologiske værdier og 
de rekreative muligheder i skoven.
 
Når du sanker eller skover brænde i Silkeborg Kommune, skal du være opmærksom på, at 
skoven er certificeret, og at det medfører særlige krav. I relation til sankning er det eksem-
pelvis vigtigt, at der ikke fjernes dødt træ i skovbunden og stående træer til naturligt henfald 
– begge dele fordi det har stor værdi for fugle og insekter, herunder en række sjældne og 
truede dyr, insekter og planter. Ligeledes er det vigtigt, at fædsel med traktor kun foregår på 
veje og anviste spor.

Generelle retningslinjer for sankere og selvskovere:

Information om FSC  og PEFC 
til sankere og selvskovere

•    Der må sankes fra kl. 8.00 til en time før solnedgang 
    Sankning med motorsav dog kun til kl. 12.00 på lørdage, søn- og helligdage

•   Der må ikke fjernes afkortet brænde eller andre effekter, der er opstillet i stakke i skoven, 
    med mindre andet er aftalt med skovfogeden

•   Der må ikke sankes brænde fra væltede og knækkede træer, som henligger til naturligt 
forfald

•  Sankning må kun foregå inden for det område, som er anvist af skovfogeden

•  Ved sankning må benyttes økse, håndsav og motorsav

•   Ved brug af motorsav skal der anvendes lovpligtigt sikkerhedsudstyr – 
    hjelm, høreværn og visir, skærebukser og skærestøvler – arbejdet foregår på eget ansvar

•   Har du børn med, så vær særligt opmærksom på sikker brug af motorsav og husk høre-
værn til både børn og voksne

•  Ved brug af motorsav anvendes bionedbrydelig kædeolie

•  Vis hensyn til den eksisterende beplantning

•  Der må ikke efterlades kvas på veje, stier, fortidsminder samt i vejrabatter og grøfter

•  Kørsel må kun foregå på skovveje eller spor anvist af skovfogeden

•  Vis hensyn til de skovgæster, du møder

•  Det indsamlede brænde ligger for indsamlerens regning og risiko, indtil det afhentes

•  Det sanketræ, der ligger i skoven efter sankeperiodens udløb, tilfalder igen ejendommen

•  Gyldigt sanke-/selvskoverkort skal altid medbringes under sankning og ved afhentning af   
    brænde

Læs mere om skovcertificering på www.hededanmark.dk, www.pefc.dk, www.fsc.dk og www.silkeborgkommune.dk

Silkeborg Kommune er FSC og PEFC certificeret 
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