
 



OVERVÅGNING OG EVALUERING 

”Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune” er en kort oversigt og status over arbejdet i de 
kommunale skove. Sammen med folderen ”Information til skovgæster” udgør materialet et offentligt 
resumé, som er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.  
 
Silkeborg Kommunes skove er blandt andet certificeret efter FSC ordningen. Det betyder, at 
skovene drives bæredygtigt, og at der skal være konkrete målsætninger for de enkelte skove. Læs 
mere om ordningen på www.fsc.org. 
 
Som en del af FSC-certificeringen overvåger Silkeborg Kommune skovene på følgende områder:  
 
1. Salg af certificerede produkter, herunder Chain-of-Custody (CoC), et system der gør det 

muligt at spore produkter tilbage til den skov, de stammer fra.  

 
2. Skovens tilstand, hvor hurtigt den vokser (vækstrate), og hvordan den forynges: 

 
a. Data om skovens bevoksning og planer for driften 

 
b. Nyplantede og selvforyngede træarter registreres, herunder andelen af ikke 

hjemmehørende træarter 

 
3. Plejetiltag og ændringer af flora og fauna registreres i/på: 
 

a. Områder med beskyttet natur 
b. Fortidsminder 
c. Urørt skov 
d. Arter som er forsvundet, i fare for at forsvinde eller sjældne (rødlistede arter) 
e. Natura 2000 områder (netværk af beskyttede naturområder i EU), egekrat og områder 

med særlige drikkevandsinteresser (OSD drikkevandsområder) 

 
4. Miljømæssig påvirkning og social indvirkning fra skovdriften:  

 
a. Hvordan påvirker maskinopgaverne miljøet? Er der fx sket skader på naturen som følge 

af skovning eller andet 
b. Hvilken social betydning har skovforvaltningen i forhold til skolebesøg, foreningsbesøg, 

sankere og job som følge af skovdriften? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SALG AF CERTIFICEREDE PRODUKTER, HERUNDER COC DOKUMENTATION.  
 
Hvert år opgør kommunen indtægter og antal solgte enheder for sorterne: Kævletræ, juncker, 
sanketræ, brænde, korttømmer, langtømmer, emballagetræ, cellulosetræ samt energitræ (flis), og 
mængde, dato for produktion, oprindelsesskov, FSC-certificeringskode og destination registreres. 

Resultaterne indberettes også til Danmarks Statistik. 

 

Status for 2016  

Oversigt over hugst og salg: 

 
Hugst, m3 2012 2013 2014 2015 2016 

Nåletræ 
Uafkortet tømmer 
Korttømmer 889 244 309 186 
Cellulose-, spånplade-  
og emballagetræ 458 398 310 300 
Træuldstræ 36 675 

Løvtræ 
Finér- og savværks- 
kævler 66 

Energitræ 
Løvtræsflis 129 
Nåletræsflis 3.781 795 2.767 5.651 620 
Energitræ som 
rundtræ 292 105 140 100 404 

I alt 5.420 1.578 3.036 7.045 1.576 

 

I 2015 er der afdrevet ca. 5 hektar nålebevoksninger i Christianshøj Plantage. Bevoksningerne var i 
begyndende opløsning, og det blev derfor besluttet, at værdierne skulle høstes. Tilplantning med 
dels mere stabile arter og dels ved opbygning af bedre struktur i skoven skal sikre mere 
bæredygtig skov i fremtiden.   

 

Dokumentation af CoC 

CoC sporbarhedssystemet henviser til kæden af virksomheder, der forvandler træet fra skoven til 
det færdige produkt i detailhandlen; altså hele kæden fra skoven via savværk, sekundære 
forarbejdningsanlæg og evt. mellemhandlere frem til markedspladsen.  

HedeDanmark står for afsætningen af de certificerede produkter fra skoven. De enkelte produkter 
registreres på faktura med mængde, kvalitet og lokalitet. Fakturaen påføres FSC nummer, så de 
enkelte produkter kan spores tilbage til skoven.  

 
2. SKOVENS VÆKSTRATE, FORYNGELSE OG TILSTAND  
 



2a. Data om skovens bevoksning og planer for driften:  

 
Kommunens driftsplan opdateres hvert 10. år. Formålet er, at taksere og ajourføre data (lister og 
kort) for kommunens skovressourcer og i den forbindelse være i stand til at overvåge udviklingen af 
fx: 

 Træartssammensætning - specielt er udviklingen i andelen af hjemmehørende træarter 
interessant 

 Den stående vedmasse – så det er muligt at sammenligne tilvæksten med hugsten. 

 Antallet af beskyttede naturområder og deres tilstand. 

 

Driftsplanen er udarbejdet i 2008 og skal revideres i 2018. 

 

Status i 2016 

Udviklingen i træartssammensætningen ses her (angivet i antal hektar): 

 
Træart, ha 2012 2013 2014 2015 2016 

Gran 160 148 143 159 147 
Andet nål 68 69 68 74 71 
Pyntegrønt 8 4 3 5 5 
Fyr 58 57 58 59 61 
Eg 119 125 127 128 142 
Bøg 80 80 82 86 97 
Andet løv 72 71 71 75 77 
I alt 565 554 552 586 600 

 

Det er målet, at mindst 40 % af skoven skal bestå af løvtræ i 2018. Udviklingen i 
træartssammensætningen følger fint denne målsætning, da der pt. er 53 % løv.  

I 2016 er skovarealet steget, da flere arealer er lagt ind under Teknik og Miljøs drift. Dette er 
forklaringen på, at det bevoksede areal er steget fra 2014-2016.  

Ved nye plantninger vil der hovedsagligt blive sat løvtræer blandet med mindre holme eller rækker 
af nåletræ. Hovedparten af de træarter, som kommunen anvender til skovrejsning eller foryngelse 
af den eksisterende skov, er hjemmehørende. Kravet om, at andelen af hjemmehørende arter skal 
opretholdes eller øges, overholdes derfor i kommunen. 

Kommunen opdaterer løbende kort og bevoksningslister. Det gælder også for nye 
”feltobservationer” af værdifuld natur, som skal beskyttes. Det kan dreje sig om redetræer, 
monumentale træer der ønskes sikret, vådområder, fortidsminder eller andet, som ikke er kendt i 
forvejen. 

 
2b. Registreringer af plantede/ selvforyngede træarter, herunder andelen af ikke hjemmehørende 
træarter.  

Udviklingen i hjemmehørende arter følger kommunens målsætning om, at der mindst skal være 60 
% hjemmehørende arter ved planperiodens slutning i 2018. 
 



Anvendelsen af ikke hjemmehørende træarter: 
 
Rødgran, douglasgran og lærk er de primære ikke hjemmehørende arter, som dyrkes i kommunen. 
De bruges i områder, hvor de ikke truer skovens registrerede naturværdier, og hvor der er mager 
jord, som de trives i. De ikke hjemmehørende arter overvåges hvert år i forhold til: 

 Den arealmæssige udbredelse 

 Hvor de vokser 

 Hvordan de påvirker de omkringliggende økosystemer 
 
Status 2016 
 
Andelen af nyplantede/selvforyngende hjemme- og ikke hjemmehørende arter: 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Hjemmehørende 56% 57% 59% 56% 60% 
Ikke hjemmehørende 44% 43% 41% 44% 40% 

 

 

 

Ovenstående figur viser nyanlagte kulturarealer og træarter for perioden 2004 til 2017.  

 
3. PLEJETILTAG OG ÆNDRINGER AF FLORA OG FAUNA  
 



Antal, udbredelse og tilstand af kommunens nøglebiotoper vurderes rutinemæssigt i driftsplanen, 
som opdateres hvert 10. år.  
 
Nøglebiotoper er områder og naturtyper, der har særlig stor betydning som levested for naturligt 
plante- og dyreliv, især rødlistede arter.  

 

3a. Beskyttede områder 

Kommunen ønsker at kontrollere de beskyttede områder i skovene minimum hvert 5. år og så 
planlægge, hvilken pleje der er nødvendig for den næste 5-årige periode. Ved kontrollen vurderes 
tilstanden af naturtypen og den tilknyttede flora og fauna. 

 

Status 2016 

I 2015 fik kommunen gennemført en større kortlægning og registrering af skovbiodiversiteten i 10 
udvalgte kommunalt ejede skove. På baggrund af dette projekt blev der i 2016 gennemført flere 
naturforbedrende tiltag. Det drejede sig primært om rydninger, men også forsøg med at skabe 
mere dødt ved og bedre leveforhold for mindre pattedyr og hulrugende fugle. Det er planen, at der 
hvert år skal igangsættes en række projekter på baggrund af de anbefalinger, der kom ud af 
kortlægningen af biodiversiteten.     

 

3b. Fortidsminder 

Der bliver årligt plejet fortidsminder i Hjortsballe. Dette sker ved slåning af opvækst på og ved 
stenrøserne, der findes i skoven.  

 

3c. Urørt skov  

Målet er, at 10 % af kommunens skove i løbet af en 10 års periode udlægges som urørt skov el. 
biodiversitetsskov.  

Silkeborg Kommune har i dag ca. 600 ha. bevokset areal, hvilket betyder, at der skal udlægges ca. 
60 ha. Der er foreløbigt udpeget følgende områder: 

 

Skov Afd. Areal (ha.) 

% af 
bevokset 
areal  

Pøtsø grøft 1000 (a,b) 0,6 0,1 
Ege Allé 1101 (e,f,g) 4,4 0,7 
Hvinningdal 1200 (h,m) 3,3 0,6 
Langsøparken 1206 (b,d,h,l) 5,2 0,9 
Møllebækken, Hvinningdal 1200 (aa,z) 4,0 0,7 
Gødvad 1308 (p,q,r,s) 2,6 0,4 

Funder Krat 
1400 (b,c,d,g,h,i,j,k,l,m, 
n,o,p,q,r,s,t,u) 9,0 1,5 

Abildskov 1401 (f,be) 5,7 1,0 
Gjern Plantage 3105 (c) 2,3 0,4 
Gjern Plantage 3106 (b) 3,5 0,6 
Gjern Plantage 3107 (a) 2,6 0,4 
Silkeborg Dyrhave 1300 (t) 2,0 0,3 



Bøgild Skov 2601 (a,d,f) 2,1 0,4 
I alt 47,3 8,0 

 

Udpegningen af områder er foretaget ud fra en vurdering af områdernes sårbarhed, naturindhold 
og terrænmæssige forhold. 

 

Den nuværende udpegning af arealer til urørt skov, og biodiversitetsarealer i øvrigt (nøglebiotoper) 
gør, at kommunen lever op til kravene i PEFC og FSC ordningerne.   

 

3d. Rødlistede arter 

 
Rødlistede arter er, sammen med arter beskyttet under Natura 2000 og fredede arter, genstand for 
særlig opmærksomhed. Listen over arterne i områderne bliver løbende opdateret af kommunens 
naturteam, og når foreninger eller privatpersoner fortæller kommunen om dyr eller planter, de har 
set.  

Naturteamet i Silkeborg Kommune registrerer de beskyttede arter i kommunen og vurderer, 
hvordan deres overlevelse og fremgang bedst sikres. Naturteamet udvælger også arter, der kan 
betragtes som særlige ansvarsarter for Silkeborg Kommune. Indtil videre har kommunen odderen 
som særlig ansvarsart.  

Efterhånden som flere arter bliver fundet i de certificerede skove, vil det blive overvejet, hvordan 
viden om forekomsterne bedst bliver formidlet, og om den særlige plejeindsats kan ske i 
samarbejde med interessegrupper eller borgere i lokalområdet. 

 

Status 2016 

I forbindelse med kortlægningen af biodiversiteten i skovene blev der i alle skove, på nær i 
Iskælderdalen, udover flagermus, registreret mindst en anden bilag IV-art eller rødlistet art. Flest 
fandtes i Gjern Bakker og Funder Krat. Arterne indikerer, at der her findes levesteder af meget høj 
kvalitet for især arter knyttet til tørre hedeområder i Gjern Bakker og arter knyttet til fugtige 
skovområder i Funder Krat. Det vurderes ikke, at tilstanden for de sjældne arter er blevet forringet i 
2016. 

 

3e. Natura 2000 områder, egekrat og OSD drikkevandsområde  
 
Hvert år overvåger kommunen Natura 2000 områder, egekrat og OSD drikkevandsområder.  
 
Overvågningen omfatter: 
  

 Hvor effektive har tiltag, gennemført for at opretholde eller forbedre tilstanden for bestemte 
områder, været? 

 Har gennemførte tiltag, i forhold til driften eller rekreative aktiviteter i områderne, gjort skade 
på arealerne?  

 Driftsopgaver følges altid op med evaluering i felten i samråd med entreprenøren eller 
driftsmedarbejderen. 

 



Status 2016  
Der er ikke udført pleje i egekrattene i 2016, men det overvejes, om der skal etableres 
skovgræsning i en del af egekrattene i Gjern Bakker. 
 
4. MILJØMÆSSIG PÅVIRKNING OG SOCIAL INDVIRKNING FRA SKOVDRIFTEN  

 
4a. Miljøpåvirkning af maskinopgaver  

Beskrivelsen af den konkrete opgave er en grundsten i kommunens miljøvurdering og løbende 
kvalitetssikring af de maskinoperationer, der udføres på kommunens arealer. Der lægges vægt på 
grundig skriftlig og mundtlig instruktion af entreprenøren/kommunens entreprenørgård for at undgå 
skader på værdifuld natur eller på fortidsminder.  

De pågældende entreprenører og medarbejdere fra entreprenørgården har gennemgået 
uddannelsen inden for skovcertificering, så de er kvalificerede til at udføre opgaven. Når opgaven 
er afsluttet skrives en kort rapport, som indeholder information om eventuelle skader, og hvad der 
er blevet gjort for at afhjælpe dem. 

Der laves også stikprøver af de afsluttede opgaver i skoven for løbende at vurdere entreprenørens 
arbejde og kvalifikationer. 
 
Status 2016 
Der har i 2016 været en enkelt episode, hvor en maskinføre kom til at lægge træ af på et 
fortidsminde. Episoden er indberettet som afvigelse i certificeringssystemet, og der blev reageret 
hurtigt i forhold til at få fjernet træet. Det vurderes ikke, at der er sket skade på fortidsmindet. 
 
4b. Skovforvaltningens sociale betydning 
 
For at vurdere hvilken social betydning skovforvaltningen har, overvåger kommunen, hvor meget 
skovene bruges rekreativt i forhold til: 
 

1. Antal deltagere ved arrangementer med naturvejledning, 

2. Antal sheltere og efterspørgsel fra brugerne, (Sheltere kan ikke bookes på nuværende 
tidspunkt). 

3. sankere, der bruger skovens restprodukter, 

4. jagtkonsortier. 

5. Antallet af foldere der udleveres hvert år og opgørelse over steder med folderkasser 

 
Status 2016 
 
1. Naturture 

 
Natur- og miljøsektionen afholder hvert år naturvandringer på de kommunale arealer. Emnerne 
spænder vidt og bliver ofte til på baggrund af tilkendegivelser fra deltagere på tidligere ture. Turene 
afholdes i forskellige områder, så deltagerne får et indtryk af den mangfoldighed, der findes inden 
for kommunegrænsen. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Antal ture 9 10 7 12 8 
Antal deltagere 390 216 289 301 282 
 



 
2. Sheltere 
 
Silkeborg Kommune har opsat sheltere på 10 lokaliteter. Shelterne er opsat på kommunal ejendom 
og indgår i den daglige drift af arealerne. Shelterne kan ikke bookes, så det er først til mølle 
princippet. På hovedparten af pladserne er der indlagt vand ligesom der er etableret et bålsted. På 
nogle af pladserne er der endvidere opsat et multtoilet. På kommunens hjemmeside og på 
Naturstyrelsens ”Ud i naturen” kan man se et oversigtskort over placeringen 
(http://silkeborgkommune.dk/Borger/Natur/Oplev-naturen/Overnatning-i-det-fri og 
http://udinaturen.naturstyrelsen.dk/udinaturen/).  
 
På pladserne er der mulighed for opstilling af telt. 
 
3. Sankere 

 
Der har ikke været sankere i de kommunale skove i 2016. Hvis nogen ønsker at sanke, udleveres 
en folder og et sankekort.  
 
4. Jagt 

 
Kommunen har indgået jagtlejekontrakter med følgende jagtforeninger: Bryrup-Them, Kragelund, 
Funder og Gjern-Fårvang. Foreningerne har lejet jagten i de kommunale skove, hvor jagt er tilladt.  
 
Det er tale om ca. 340 ha.  
 
Jagtlejekontrakten er vist i skovhåndbogen. Kontrakterne kræver, at jagtlejerne oplyser om antallet 
af jagter og udbyttet af vildt.  
 
Oversigt over jagtudbytte i 2014 

 
 
 
 
 
 

 
Oversigt over jagtudbytte i 2015 

 
 
 
 
 
 

*heraf 14 snepper. 
 
Oversigt over jagtudbytte i 2016 

 
 
 
 
 
 

 

Forening Antal jagter Vildudbytte 
Gjern-Fårvang 5 23 
Kragelund  5 6 
Bryrup-Them 5 28 
Funder 5  

Forening Antal jagter Vildudbytte 
Gjern-Fårvang 5 36* 
Kragelund  5 10 
Bryrup-Them 5 20 
Funder 5 11 

Forening Antal jagter Vildudbytte 
Gjern-Fårvang 5 26 
Kragelund  5 6 
Bryrup-Them 5 22 
Funder 5 14 



 
5. Foldere 

 
Der er ikke opsat folderkasser i nogen af kommunens skove. Der bliver trykt foldere over skove og 
naturområder, og de udleveres til turistkontorer, museer og lign. Der udleveres ca. 3.000 foldere 
om året. Foldere udgivet af Silkeborg Kommune ligger i elektronisk form på kommunens 
hjemmeside (http://silkeborgkommune.dk/Borger/Natur/Oplev-naturen/Turfoldere). 
 
 
 
 

 

Kristian Nielsen                                                                                                                                                                                                                                                
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Silkeborg Kommune 


