
Strategi for mere og bedre skov i Randers Kommune, i perioden 2012 -2016 

 

Her står vi 

Skov er en værdifuld ressource til gavn for mennesker, miljøet og naturen. 

 

Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål og ramme for vores friluftsliv. Friluftslivet giver 

sundhed, livskvalitet, naturoplevelser og større forståelse for natur og miljø. Jo tættere man bor på 

skov, jo oftere kommer man i skoven. For mange er det at bo nær skov og natur vigtigt ved valget af 

bolig. Det afspejler sig i boligprisene.  

 

Skov renser luften, binder CO2 og bekæmper drivhuseffekten. Skov beskytter drikkevandet mod 

forurening. Skovene er vigtige levesteder for mange dyr, planter og svampe. Mange arter, der er 

knyttet til skov, er i dag truede på grund af mangel på egnede levesteder.  

 

De bynære kommunale skove er blandt landets mest benyttede naturområder. Selvom de kun udgør 

4 % af det nationale skovareal, er deres velfærdsøkonomiske betydning langt større. Det skyldes 

deres betydning for friluftsliv og folkesundhed. Skov er en billig måde at skaffe rekreative områder 

til sine borgere på.  Drift af skov koster 1 krone pr. m2, mens parker koster fra 5 til 50 kroner pr. 

m2.  

 

Omkring 7000 ha i Randers Kommune er dækket med skov. Det svarer til ca. 9 % af kommunens 

areal. Det er væsentligt under landsgennemsnittet på 13,5 %. Skovene i Randers Kommune er små 

og ligger meget spredt og langt fra byområderne. 

 

Randers Kommune ejer i dag et skovbevokset areal på 170 ha. Langt hovedparten er løvskov. Kun 

16 ha af kommunens skov er nåleskov. Kommunens ældste skove er Hasselagers Ege i Langå og en 

blandet bøge- og egeskov ved Brusgård, som begge er med på Videnskabernes Selskabs kort over 

Danmark fra 1787-89. Kommunens yngste skov er Dronningborg Skovplantning fra 2002.  

 

Faktaboks 

Træ er verdens mest miljøvenlige råstof. 

Træ binder CO2, også når det er fældet – i træprodukter. 

Træ giver ikke affald. Det kan brændes og giver miljøvenlig energi. 

Træ er et miljøvenligt alternativ til olie, kul, gas, metal, beton. 

Skov har høj naturværdi – 3000 arter er tilknyttet danske skove. 

Skov beskytter mod forurening af drikkevand. 

Skov er en værdsat nabo.  

Skov optager forurening fra støv, partikler, tungmetaller og ozon. 

Skov optager regnvand og nedsætter behovet for kloakering. 

Skov gavner folkesundheden og nedsætter stress i krop og sind. 

Skov mindsker varmetabet fra nærtliggende bygninger. 

 

 

 

 

 

 

 



Det vil vi  

 

 Vi fordobler skovarealet i Randers Kommune over en trægeneration (80-100 år), jf. Randers 

Kommunes Miljø- og naturpolitik 2008-2012. 

 Der rejses mindst 3000 ha skov i Randers Kommune inden 2030, jf. Randers Kommunes 

Klimaplan 2030, hvilket svarer til 170 ha i gennemsnit pr. år. 

 Vi gør det nemmere at rejse privat skov 

 Vi rejser selv skov. Mere bynær skov skal give borgerne bedre muligheder for rekreation og 

friluftsliv og bidrage til at skabe attraktive by- og boligområder i kommunen, jf. Randers 

Kommunes bosætningspolitik, Miljø og Naturpolitik, Sundhedspolitik samt Fritids- og 

idrætspolitik. 

 Vi skaber sunde skove med et mangfoldigt dyre- og planteliv.  

 

Sådan gør vi 

 

Mere skov 

 Der skal rejses 170 ha om året i Randers Kommune indtil 2030.  

 Vi udpeger arealer til bynær skov i kommuneplanen. Arealerne må ikke inddrages til formål, 

der kan forringe mulighederne for skovrejsning eller som ikke er i overensstemmelse med 

den fremtidige anvendelse til skov. Udpegningen er ikke til hindring for en fortsat 

landbrugsdrift eller for etablering af vandforsyningsanlæg. 

 I kommuneplanen rammebelægger vi kommunale arealer til kommunal skov. 

 Vi bruger skov til at skabe attraktive boligområder – og tænker det ind kommuneplan og 

masterplaner.  

 Vi opkøber jord, der er egnet til at rejse kommunal skov på. 

 Vi vurderer, om kommunale arealer kan anvendes til skovrejsning i forbindelse med 

forpagtningsaftalers udløb.  

 Skovrejsningstemaet revideres i Kommuneplanen, så det gøres nemmere at opnå statsligt 

tilskud til at rejse privat skov.   

 For at understøtte mere privat skovrejsning igangsættes en informationskampagne og der 

etableres et samarbejde med lokale skovfogeder. 

 Vi indgår partnerskaber og rejser skov med f.eks. Staten, Verdo, og vandforsyningerne.  

 

 

Bedre skov – for natur, miljø og mennesker  

 Vi bruger skovrejsning som virkemiddel til at beskytte drikkevandet i vores indsatsplaner.   

 Vi skaber rum for naturens egen dynamik. Vi skaber, sikrer og forbedrer levesteder og 

spredningsmuligheder for et mangfoldigt plante- og dyreliv.   

 Vi forbedrer borgernes muligheder for friluftsliv i skovene, herunder stier, bålpladser, 

primitive overnatningspladser, plante bær- og nøddegivende træer.  

 Vi skaber varierede skove, der kan give rum for oplevelser året rundt. 

 Vi bruger skoven aktivt i vores naturformidling. 

 Vi informerer om, at træ er verdens mest miljøvenlige råstof. 

 


