
Uddannelse i skovcertificering
Alle medarbejdere der udfører praktiske opgaver på kommunens skovarealer er uddannet 
til at varetage driftsopgaverne på skov- og naturarealer. En naturlig del af denne uddannelse 
omhandler skovcertificering og den praktiske betydning for kommunens skove. Du er velkom-
men til at stille spørgsmål til kommunens medarbejde entreprenører, når du møder dem i 
skoven.

Mere information om skovdrift og skovcertificering
På Silkeborg Kommunes hjemmeside informeres der løbende om driften af skov- og natur-
arealerne. Her findes information om målsætninger og retningslinjer for forvaltningen samt det 
konkrete arbejde kommunen løbende udfører som en del af skovcertificeringen. 

Hjemmesiden vil desuden informere om større projekter i kommunen, der involverer skov- og 
naturarealerne ligesom driftsopgaver med større maskineri i nærheden af bebyggelse vil blive 
annonceret på forhånd. Læs mere om skovdriften og skovcertificering på følgende Internet 
adresser; 

•	 www.silkeborgkommune.dk
•	 www.hededanmark.dk
•	 www.pefc.dk	
•	 www.fsc.dk

Du er også velkommen til at kontakte ansvarlig for skovdriften og skovcertificeringen i Silke-
borg Kommune; Forstkandidat Leif Pedersen, 
:  4044 7479
E: lrp@silkeborg.dk

Se efter skiltet 
– så ved du, hvornår du er 

i kommunens certificerede skove.
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Silkeborg Kommunes skovarealer er certificerede efter de to mest anerkendte certificerings-
ordningen	indenfor	skovbrug:	FSC®	og	PEFC.	FSC	står	for	(Forest	Stewardship	Council®)	og	
PEFC	(Program	for	the	Endorsement	of	Forest	certification).
 
Med en skovcertificering dokumenterer Silkeborg Kommune, at forvaltningen og driften lever 
op til krav og retningslinjer for bæredygtig skovdrift defineret i de såkaldte FSC og PEFC 
Skovstandarder.

Bæredygtig skovdrift
Skovcertificering og bæredygtig skovdrift i Silkeborg Kommune betyder grundlæggende, at 
der i skovdriften tages omfattende hensyn til naturværdierne, kulturminderne og de rekreative 
muligheder i skovene. 

Beskyttelse og pleje af naturværdier og fortidsminder

Skovene er certificerede

Grundlaget for at beskytte natur- og kulturværdier i den daglige drift er en omfattende kort-
lægning af eksempelvis gravhøje, diger, skovbryn, søer, overdrev, heder og vådområder. 

Kortlægningen anvendes i den daglige planlægning af skovdriften og gør det muligt for entre-
prenører at passe på søer, gravhøje, diger m.v., når der udføres opgaver med tunge maskiner 
i nærheden. Kortdatabasen er endvidere grundlaget for kommunens løbende planlægning af 
overvågning og pleje af naturværdier og fortidsminder. 

Et væsentligt element i certificeringen er udlæggelsen af urørt skov. Urørt skov i kommunen 
består typisk af gamle naturskovslignende bevoksninger eller åbne områder, der overlades til 
naturlig udvikling. I den løbende pleje af skovens bevoksninger efterlades endvidere dødt træ 
i skovbunden og stående træer til naturligt henfald. 

Både urørt skov og træer efterladt til naturligt henfald kan i nogle skovgæsters øjne forekom-
me rodet at se på. Til gengæld har stederne stor værdi som levesteder for planter, pattedyr, 
fugle og insekter, herunder en række sjældne og truede dyr. 

Fokus på de rekreative muligheder
Skov- og naturarealerne i Silkeborg Kommune har en nøglefunktion i forhold til kommunens 
målsætning om at kunne tilbyde lokalbefolkningen og besøgende rekreative oplevelser af høj 
kvalitet. Der skal være plads til naturoplevelser, fysisk udfoldelse, ophold og leg. Kommunen 
har i dag mange rekreative faciliteter at tilbyde fra afmærkede vandrestier, shelters til arrange-
menter med naturvejleder. Kommunen udbygger løbende sine faciliteter og modtager gerne 
input	fra	borgerne.	Få	mere	information	om	rekreative	muligheder	på	www.silkeborg.dk.

God skovdyrkning og produktion i skoven
Bæredygtig skovdrift i kommunen betyder også, at der lægges vægt på skovdyrkning af høj 
kvalitet, så skovene kan bidrage til produktion af et af vores mest miljørigtige råstoffer - træ. 
Silkeborg Kommune sælger bl.a. råtræ til konstruktion, møbler, papirfremstilling og til bio-
energi. 

Netop fremstillingen af CO2-neutral bioenergi er et centralt fokusområde i kommunen og her 
spiller skovdriften en central rolle med fremstillingen af bl.a. flis, der produceres, når bevoks-
ningerne plejes. 

Silkeborg Kommune har mulighed for at sælge certificerede træprodukter fra skoven. Cer-
tificeringen sikrer, at aftageren af træet og i sidste ende forbrugeren kan være sikker på, at 
slutproduktet er produceret og forarbejdet, så kravene til en ansvarlig skovdrift er opfyldt.

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 


