
 

 

Offentligt resumé om driften af Svendborg Kommunes skove 2020 

Kommunens skove 

Svendborg kommune ejer 308 ha. skov fordelt på 29 lokaliteter, hvoraf de fleste er bynære 
skove.   

Byrådet vedtog i 2020 en strategiplan for udvikling af kommunen skove i de næste 50 år. 
Strategiplanen kan ses ved at følge dette link: 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/skovstrategi_21sept_20.pdf 

De overordnede målsætninger for driften af skove omfatter: 

 Urørt skov og biodiversitet 
 Kulturarv og historie 
 Friluftsliv 
 Æstetiske skove 
 Klima 
 Sikkerhed og naboskab 

I forbindelse med Skovstrategien og forvaltningsplanerne er alle kommunens skove blevet 
digitaliseret med tilhørende skovkort. Det er muligt at finde kommunens skove på kommunens 
interaktive kort: https://www.svendborg.dk/borger/park-vej-og-trafik/park-skov-og-strand 

Forårsskov i Sofielund 



 

Certificering af skovdriften 

Kommunens skovdrift er pr. 1. juni 2015 certificeret efter PEFC™ og FSC® normerne. 
Licenskode: FSC-C103859.  

Overvågning og evaluering 

Som et led i certificeringen skal der hvert år som en del af overvågningen udarbejdes 
nærværende offentlige tilgængelige resumé af skovdriften, der også skal tjene som 
kommunikationsværktøj i forhold til skovens brugere og øvrige interesserede parter.  

Resultatet af overvågningen, inkl. resumé  og bilag, indgår som en del af den eksterne 
evaluering, der foretages af Norske Veritas og Woodmark og FSC/PEFC gruppelederen 
(HedeDanmark, Afd. Skovcertificering). 

Svendborg Kommune havde den 24. juni 2020 kontrolbesøg af repræsentanter for Norske 
Veritas og Woodmark Evaluering. Kontrolbesøget gav ikke anledning til bemærkninger.  

Samarbejdsaftale med HedeDanmark  

Den praktiske skovdrift varetages af HedeDanmark (HD).   

Kommunen og HD varetager i samarbejde skovdriften. HD udarbejder en årlig aktivitetsplan 
med budget, tilrettelægger skovarbejdet og fører tilsyn med udførelsen. Kommunen godkender 
aktivitetsplan og fører et overordnet tilsyn med skovdriften. 

Planlægning og aktiviteter i skoven drøftes på driftsmøder mellem kommunen og HD, der 
desuden står for salg af alt træ fra kommunens skove, herunder kontakt til brændekunder og 
selvskovere. 

Kommunen har som en del af samarbejdsaftalen adgang til HD’s database ”Skovportalen”, 
hvor alle økonomioplysninger, aktivitetsplaner og skovkort er samlet. HD opdaterer skovkort. 

Hugst og salg af certificerede produkter 

Hugsten i kommunens skove udgjorde i 2020 i alt 648 m3 hvilket kun er ca. 1/3 af den 
samlede tilvækst på ca. 2.200 m3/årligt. Hugsten er solgt som savværkstræ og brænde, og 
flisen som CO2-neutralt biobrændsel til lokale kraftvarmeværker på Fyn og Langeland. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gennemsnit 

2011-2020 

træ 680 548    0 1.219 2.254 1.190 1.380   688 1.295 197   945 

flis    0    0 196 1.175 1.065    842    342   959    479 451   551 

i alt 680 548 196 2.398 3.319 2.032 1.722 1.647 1.774 648 1.496 

Tabel - Hugsten i Svendborg Kommunes skove 2011-2020 i m3 fast masse. 

I årene fremover forventes hugsten også at blive mindre end den samlede tilvækst i skovene. 
Når den samlede tilvækst er større end hugsten, øges den mængde CO2, der er oplagret i 
skoven, og det bidrager til begrænsning af klimaforandringer.  

 



 

Foryngelseshugst og udtynding 

Arbejdet med at forynge kommunens gamle bøgeskove har i 2020 været indstillet for at 
afvente strategiplanen for udvikling af kommunens skove i de næste 50 år. Mange af disse 
skove er i skovstrategien kategoriseret som såkaldt æstetisk skov og skal opretholdes som 
højstammet bøge- og egeskov. 

Der er i 2020 gennemført udtynding af løvtræsbevoksninger i Hallindskoven, Stevneskoven og 
Sofielundskoven samt fældet en mindre bevoksning af sitkagran i Sofielundskoven. 

Sikkerhedsskovning 

I 2020 er der gennemført systematisk gennemgang af skovkanter langs bebyggelse, veje og 
stier for registrering af træer, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. 

Fældning af de farlige træer er indledt i 2020, og arbejdet afsluttes i begyndelsen af 2021. De 
fældede træer er efterladt i skovbunden. Der har primært været tale om asketræer ramt af 
svampesygdommen ”askens toptørre”, men der er også fældet gamle og svækkede bøgetræer. 

Gamle bøge som denne ved Skårup Skovmølle kan også være risikotræer 

Skovgræsning 

I Sofielundskoven er i den centrale del af skoven indhegnet et 3,4 ha. stort areal til 
afgræsning.  



 

Der er indgået aftale med privat dyreholder om helårsgræsning på arealet, og der udsat 3-4 
kreaturer af racen Galloway på arealet. Dyrene tåler at gå ude hele året, men har et læskur. 
Skovgræsningen giver publikum ekstra oplevelser og gavner biodiversiteten. 

Kreaturer i Sofielund 

Plantning 

I 2020 er der i Sofielundskoven tilplantet 0,5 ha efter afdrift af rødgranbevoksning. Arealet er 
tilplantet med eg, hassel og grupper af skovfyr. 

Urørt skov 

I forbindelse med udarbejdelse af strategiplanen for kommunens skove er det besluttet, at 
andelen af urørt skov skal øges fra de nuværende 10% til 20%. De nye urørte skovarealer er 
fastlagt i strategiplanen. 

Der er udført sikkerhedsfældning flere steder langs stier i områder med urørt skov. Herudover 
har der ikke været aktiviteter i urørt skov. 

Skovområder med høj biodiversitet 

Naturhensynet i skovdriften varetages i samarbejde med kollegaer i Natur og Klima.   

Beskyttet overdrevsareal i Gl. Hestehave, afd. 31b, 33e, og 34d bliver slået og det afklippede 
materiale afhøstes hvert år i juni-juli måned.  



 

 

Uglekasse i Troldeskoven 

Rekreative faciliteter 

Mountainbikerute 

I Hallindskoven og i Stevneskoven er der gennemført mindre omlægninger af den afmærkede 
MTB-rute, så sporforløbet følger skovstrategiens retningslinjer.  

Projektet er et samarbejde mellem Svendborg Mountainbikeklub, Geopark Det Sydfynske Øhav 
Nog Svendborg Kommune. Der er indgået aftale mellem parterne om rutens vedligeholdelse. 

Erfaringerne med ruten er gode, og det ser ud til, at konflikterne mellem mountainbikere og 
skovens øvrige gæster er blevet mindre.  

Shelter og madpakkehus i Sofielundskoven 

Faciliteterne i Sofielundskoven har i 2020 været en stor succes under nedlukningen i 
forbindelse med Covid-19. 

Mange skoler og institutioner har brugt skoven og madpakkehuset som udflugtsmål, og i 
shelteret blev der booket ca. 200 bookninger i 2020.             

 



 

Shelterplads i Sofielundskoven 

Rødskebølle Hundeskov 

Hundeskoven er blevet meget populær. Til glæde for de mange hundeejere, der kommer 
langvejs fra, er der 2020 anlagt en parkeringsplads på Miljøvej.  

Skovveje og -stier 

Der er i 2020 udført renovering af dårlige skovstier i Rottefældeskoven, Musefælden og 
Stevneskoven. Disse stier er registreret som offentlige stier og udgiften er afholdt på 
vejbudgettet. Formålet med renoveringen er at sikre publikum bekvem og sikker færdsel i 
skoven. Der er endvidere opsat en del bænke i skovene. 

Økonomi 

Budgettet for driften af kommunens skove var i 2020 på 340.000 kr.  

Skovbrugsopgaverne omfatter hugst, udtynding, skovning af risikotræer, plantning og 
kulturpleje, vedligeholdelse af grøfter, salg af savværkstræ, brænde og flis samt certificering 
og HD’s aktivitetsbestemte honorar. 

Udgifterne fordelte sig således: 

 skovbrugsmæssige opgaver (netto)  92.000 kr. 
 slåning af stier og skovkanter samt affaldssamling 56.000 kr.  
 vedligeholdelse af MTB-ruten i Hallindskoven 16.000 kr. 
 vedligeholdelse af faciliteter, skilte, hegn og inventar     155.000 kr. 
 istandsættelse af p-pladser, skovveje og -stier    7.000 kr. 
 udarbejdelse af skovstrategi                   172.000 kr. 



 

Det samlede forbrug i 2020 var på 498.000 kr. 

Som en konsekvens af skovstrategien er driftsbudgettet for skovene øget med 300.000 kr. fra 
og med 2021. 

Arrangementer  

Der er i 2020 givet tilladelse til ca. 21 arrangementer i kommunens skove. Der er primært tale 
om hundetræning, mountainbike- og orienteringsløb. Som følge af Covid 19 blev en del af 
arrangementerne aflyst. 

Arrangementerne har efter kommunens vurdering ikke givet skader på skoven, og der er ikke 
modtaget klager over de enkelte arrangementer.  

Jagt 

Der drives ikke jagt i Svendborg Kommunes skove, bortset fra skydning af rågeunger i foråret. 
Skydningen udføres af lokale jagtforeninger. 

Fortidsminder 

Fortidsminderne er indtegnet på skovkortene. 

Det er Svendborg Kommunes holdning, at fortidsminder ikke må skades under arbejde i 
kommunens skove. Den årlige aktivitetsplan for skovningsarbejder m. m. forelægges derfor for 
Arkæologi Sydfyn inden arbejdet udføres.  

----------------------------------------------- 
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