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Skovrejsning Aabybro-Biersted.  
Overordnede principper for planlægning og udarbejdelse af principskitse 
 

 

Samarbejdsaftalen. Danner overordnet ramme for planlægningen. Samarbejdsaftalen mv. kan 

findes på projektets hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/aabybro-

biersted-skovrejsning/. 

 
Læhegn og skovbryn. Vi vil sikre alle gamle eksisterende et-rækkede gamle hvidtjørn hegn samt 

andre løvtræhegn ved at holde afstand til de nye bevoksninger. Der etableres lave bryn i tilknytning og 

ikke helt ind til eksisterende læhegn. 

 

Gamle sitkagranhegn bevares i anlægsfasen for at få effekten af den læ de giver af hensyn til de nye 

plantninger. Afstand holdes på grund af de store sitkaers rodtryk. På sigt forventes sitkahegnene 

fjernet. 

 

Indre bryn. Der indlægges indre bryn for at bryde de store parceller og hæve naturværdien.  

 

Skovbryn etableres med en minimumsbredde på 20meter mod nord og vest og 10 meter mod syd og 

øst. Udvalgte steder etableres bredere og lavere bryn af hensyn til blandt andet udsigter og jf. princip 

vedrørende hvidtjørnhegn. 

 

Bevoksning jf. retningslinjer. Fokus på variation ikke kun i forhold til træartsblandingen, men også 

mellem bevoksningerne. 

Udsigtskiler til andre højdepunkter og markante landskabselementer udlægges i planen med enten 

lave buskbevoksninger eller åbne arealer. 

 

Stier. I etableringsfasen, hvor der skal hegnes, radrenses mv. ønsker vi at placere stierne uden for 

hegnene. Når hegnene er kommet ned, vil der bliver etableret flere og mere snoede stier på tværs af 

plantningerne.  

 

Ridning. Hele området omkring Biersted og Nørhalne fremstår som ’Danmarks Kentucky’ og 

travsport og ridesport i øvrigt er udbredt og har stor indflydelse på landskabet og brugen heraf. Denne 

kulturarv ønskes indarbejdet i projektet ved at bevare ét af de gamle terrænspor til fortsat ridesport. 

Ligesom ridestier ønskes opgraderet i landskabet, så denne interesse tilgodeses. 

 

Åben natur. Der er eksisterende åben natur (§3) på nordskrænten af Biersted bakkeø, det vil vi gerne 

udvide mod syd på de eksisterende landbrugsarealer. Afgrænsning tilpasset terrænkurver.  

 

Kirkebyggelinjen. Ved Biersted kirke er kirkebyggelinjen overskredet med bevoksning. Vil blive 

tilpasset efter dialog med menighedsråd + stift og kræver dispensation fra Jammerbugt Kommune. 

 

Balke-stier. Ved lodderne, der sammenbinder skovrejsningsområdet med St. Vildmose er det muligt 

at lægge stierne på balken fra tidligere tørvegravning i området, hvor det er lidt mere tørt. Alternativt 

langs grøfter. 

 

Ledninger og tekniske anlæg. Servitutter mv. respekteres og er indarbejdet i principskitse. 


