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17. oktober 2019 

Kære skovejende kommune 
 

INVITATION til erfa-dag 

Torsdag den 14. november 2019 kl. 9.30-15 holder Dansk Skovforening i samarbejde med 
Frederikshavn Kommune ERFA-dag for skovejende kommuner.  
 
Emnerne for ERFA-dagen er:  ”Ejerstrategier, udlicitering og skovdrift med klimavinkel” 
 

Vejledende dagsorden og tidsplan  

Kl. 09.30 -10.00 Ankomst – der er et rundstykke og kaffe 
 

Kl. 10.00 -10.10 Dansk Skovforening og Frederikshavn Kommunen byder velkommen og 
introducerer dagen 
 

Kl. 10.10 - 11.10 Ejerstrategier i en kommune 
 

Hvordan sælges budskabet om skov?  
Hvorfor prioriteres skov højere i nogle kommuner end andre? 
Klimaskov, rekreativ skov, biodiversitetsskov, produktionsskov – trenden 
skifter. Hvordan får du optimeret driften og en vis kontinuitet? 
Frederikshavn Kommune og Dansk Skovforening indleder og lægger op til 
gruppesnak og debat. 
 

Kl. 11.15 -12.00 Udbud af skovdriften? 
 

Hvad skal du være opmærksom på ved udbud? 
Hvilke erfaringer har kommunerne gjort sig? 
Oplæg ved repræsentant fra brancheorganisationen Danske 
Maskinstationer og Entreprenører om opmærksomhedspunkter ved 
udlicitering efterfulgt af erfaringsudveksling i mindre grupper og fælles 
opsamling. 
 

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost med lækker lokal vildt-tapas m. kronvildt fra Bangsbo Dyrehave, 
netværk og info om dagens ekskursion. 
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Kl. 13.00 - 15.00 Ekskursion til Bannerslund Plantage  
Plantagen består af gammel skov, mellemaldrende skov, og et areal, hvor der 
i 2019/20 skal tages hul på skovrejsning med afsæt i klimadagsordenen. 
Vækstforholdene er meget varierede (tidligere havbund).  
Hvordan rejser vi en skov? Hvordan skal en ny klimaskov se ud? Hvad skal en 
klimaskov indeholde (produktion, biodiversitet)?  
Fælles besigtigelse, oplæg og diskussion.  
 

Kl. 15.00 Vi runder af med kaffe og kage. 

 
Yderligere emner til dagsordenen er meget velkommen, men meld helst ind inden mødet. 

Mødested 

Frederikshavn Kommune  
Knivholt Hovedgård 
Hjørringvej 180A, 9900 Frederikshavn 
”Naturskolen” 
 

Tilmeldingsfrist er 7. november 2019 

Tilmelding, emner til dagen eller andre spørgsmål stiles til Ditte Galsgård: dg@skovforeningen.dk 
eller telefon 2611 7517. 

Værtskommunen 

Frederikshavn Kommune ejer ca. 825 hektar skov fordelt i det meste af kommunen. Skovene har 
stor rekreativ værdi, og er grundlag for en bred vifte af friluftsaktiviteter, oplevelser, 
naturformidling, turisme, livskvalitet og folkesundhed. Samtidig udgør skovene et væsentligt aktiv i 
forhold til at nedbringe CO2 udledningen, grundvandssikring og bevaring af regionens 
biodiversitet. Skovene har siden 2013 været FSC® og PEFC™ certificerede. 
 
Pris 
Deltagelse er gratis for kommuner, der er medlem af Dansk Skovforening. 
 
Ikke-medlemmer er også meget velkomne, og deltagelse koster 1695 kr. + moms pr. person 
inklusive forplejning. Vær opmærksom på at der kan være penge at spare og ekstra fordele (fx 
abonnement på fagtidsskriftet Skoven, adgang til medlemsafdelingen på hjemmesiden og adgang 
til Dansk Skovforenings øvrige møder) ved at melde sig ind i Dansk Skovforening gennem en 
associeringsaftale. Aftalen indebærer som udgangspunkt 50 % rabat på kontingentet for et 
ordinært medlemskab.  Kontakt os og hør hvordan regnestykket ser ud for netop din kommune. 
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