
Miljø- og teknikudvalget 26-03-2019 

Temamøde skovdrift 

18/15427 Åben Sag 

Sagsgang 

MTU 

Sagsfremstilling 

Miljø- og teknikudvalget besluttede på sit møde den 18. december 2018, at nuværende 

skovdriftsaftale konkurrenceudsættes. Temamødet har til formål at belyse udbudskriterierne samt 

drøfte målene med driften af kommunens skovarealer. 

 

Ture i landskabet, skoven eller til stranden er populære og er nogle af de fritidstilbud, der langt 

hyppigst benyttes i Danmark. Norddjurs Kommune ejer 349 ha skovbeplantninger beliggende 

primært i tilknytning til større de byer og sommerhusområder. Kommunens skovarealer er derfor et 

vigtigt aktiv i relation til rekreative tilbud og muligheder.  

 

Af hensyn til publikum og skoven som ramme for friluftsliv og fritidsaktivitet er skovdriften de 

senere år i stigende grad baseret på naturnære driftsprincipper med fokus på benyttelse, beskyttelse 

og udvikling af: 

 Natur- og kulturhistoriske værdier. 

 Rekreative muligheder og indretninger samt. 

 Skovdyrkningen og produktionen af gavntræ. 

 

Det er formålet, at skovene overordnet bevarer deres særegne udseende, som er kendetegnede for 

området og som er værdsat af lokalbefolkningen og besøgende. Samtidig er det formålet at indføre 

flere træarter og skabe mere variation, så de enkelte skove bliver mere attraktive at færdes i og ikke 

mindst mere robuste overfor stormfald, klimaændringer og en række artsspecifikke skadevoldere.   

 

Program for temamøde: 

Mødested: Grenaa Plantage, Ydesvej 2, 8500 Grenaa v/ Idrætscentret 

Mødetid: 12.00-14.00 

kl. 12.00 Introduktion til kommunes skove  



Miljø- og teknikudvalget 26-03-2019 

 Kommunale skovarealer i Norddjurs Kommune 

Publikum, involvering og samskabelsesprojekter 

kl. 12.30 Besigtigelse 

 Skovdrift, metoder 

 Publikum, indretninger og faciliteter 

kl.13.30 Konkurrenceudsættelse af skovdrift i de kommunale skove 

 Drift af kommunens skovarealer, drøftelse af mål 

Nuværende skovdriftsaftale, udbudskriterierne 

kl. 14.00: Slut / ordinær udvalgsmøde begynder 

 

Deltagere fra Grønt Råd:  

Norddjurs Idrætsråd v/Kai Hansen 

Friluftsrådet v/Kjeld Simonsen 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

Indstilling 

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. 

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-03-2019 

Til efterretning. 

 

Afbud: 

Niels Ole Birk (V) 

 

Bilag: 

 


