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Problemformulering: 
 
Grundejerforeningen Skovbakken (herefter GS) ønsker at bevare udsigten over Nibe 
Bredning, ud over bakkerne imod Vokslev, Frendrup Nihøje og Moldbjerg, samt fortsat at 
have sol ned i haverne langs randbeplantningen. 
 
Aalborg Kommune tillader ikke, at den etablerede randbeplantning i Bøg med 3 – 4 års 
intervaller beskæres som ”pur” / firkantet/ lavt og ensartet i højden, således at udsigten 
bevares. Kommunen mener ikke at beplantningen på den måde lever op til lokalplanens 
bestemmelse om, at randbeplantningen som ”skovudløber fra Skalskoven” skal have 
skovagtig karakter. 
 
På mødet den15. juni 2010 mellem 2 GS Bestyrelsesrepræsentanter og 3 repræsentanter 
fra Aalborg Kommune, Jørgen Mark, Plan & Byg, Monika Mohr, Park & Natur, Anne-Mette 
Bech, Park & Natur, samt Skovfoged Peter Markmann fra Skov og Naturstyrelsen blev der 
opnået enighed om, at GS i stedet ændrer randbeplantningen således, at den får 
skovagtig karakter, og at GS’s ønsker om at bevare de nævnte udsigter og sol i haverne 
kan realiseres. 
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Løsningsforslag overordnet: 
GS vil i 8 etaper omplante randbeplantningen, jf. vedlagte skitse, samt nedenstående plan 
med detaljer. 
På skitsen er hvert områdes etapenummer påført med tal. 
Der er pga. projektets omfattende økonomi berammet en projektperiode på ca. 10 år, 
svarende til ca. 1 etape pr. år. 
Bestyrelsen og randbeplantningsudvalget beslutter fremdriften i projektet under 
hensyntagen til foreningens økonomi. 
 
GS vil anmode Aalborg Kommune om et tilskud til hver etape til omlægningen af 
randbeplantningen. GS foreslår at dele projektomkostningerne ligeligt med Aalborg 
Kommune, selvom  Natur og Miljøchef Marianne Jensen på mødet den 31/8 -11 imellem 
Aalborg kommune, og Grundejerforeningen Skovbakken, gentagne gange udtalte, at 
kommunen ikke vil deltage i betalingen. 
 
I løbet af projektperioden må GS foranledige den eksisterende randbeplantning af bøg 
beskåret, således at udsigter bevares. Beskæringen foretages kun i de områder som 
denne plan berører, således ikke i den blivende bøgerandbeplantning i området mærket A 
på skitsen og heller ikke i området mærket B (øst for svømmehallen). 
Mindste højde for beskåret bevoksning er aftalt den 31/8-11 til ca. 1,8 m. 
 
Den nye beplantning renholdes og drives / beskæres fremover som skitseret herunder, 
således at bevoksningen opnår skovagtig karakter, samtidig med at udsigter m.m. 
bevares. 
Matrikler med tinglyst fredsskovspligt drives fremover forstligt således, at skovloven 
overholdes. 
 

Ansvaret for driften af skovrejsningsarealet og randbeplantningen omfattet af lokalplan 28 
Nibe i sin helhed overgår fremover til GS ved den til enhver tid siddende bestyrelse. Dvs. 
også de områder af Skovrejsningen og randbeplantningen, som ikke er berørt af 
nærværende plan. 
 
GS betragter det som en forudsætning for GS´s investering i projektet, at ejerskabet for 
alle skovrejsnings og randbeplantningsmatriklerne tilbageføres til GS fra Aalborg 
Kommune vederlagsfrit og omkostningsfrit for GS. 
Det er aftalt på mødet den 31/8-11  , at matriklerne overføres / tinglyses snarest muligt til 
Grundejerforeningen Skovbakken, Nibe. Grundejerforeningen betaler alene 
tinglysningsafgiften på 1.400 kr. herfor. Den offentlige sti øst for, og midt igennem 
Skovbakken inkl. belægning og belysning overtages ikke. 
 
Det er ligeledes aftalt, at Aalborg kommune gratis udfører fritrumsbeskæring af stierne i 
oktober/november 2011. 
 
GS anmoder Aalborg Kommune om, at en evt. ny beplantning i område B øst for 
svømmehallen følger de principper for beplantningen, som Kommunen har krævet af GS. 
Aalborg kommune udtaler på mødet 31/8 -11, at man vil forsøge at gennemføre dette eller 
tynde i bevoksningen, således at udsigter fra Skovbakken bevares. 
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Områdedefinitioner / opdeling: 
Den vedlagte principskitse opdeler de af omplantningen berørte randbeplantninger i 8 dele 
/ etaper. 
Nummereringen angiver desuden den rækkefølge, som etaperne tænkes udført i. 
Der er ved etapeopdelingen tænkt på at udnytte den eksisterende randbeplantnings 
lægivende effekt mest muligt, samt at sørge for at randbeplantningen så vidt muligt kan 
skærme huse og haver imod indkig fra de offentlige stier i området. 
 
Opdelingen i etaper og rækkefølgen af disse kan ændres, hvis dette besluttes af 
bestyrelsen. Områder mærket A og B berøres ikke af dette projekt. 

 

Løsningsbeskrivelse generelt for alle etaper: 

Etablering: 

- Høj bevoksning fjernes med motorsav og flishugger, flisindtægter indgår i prisen herfor. 
Resterende beplantning fjernes med grenknuser. Der knuses til jordhøjde. 
- Der plantes ny bevoksning, jf. planteliste og planteplan. 

Renholdelse: 

- Der renholdes i hver etape 2 - 3 år efter behov. 

Fremtidig drift: 

- Ammetræer fjernes (Rødel) 
- Bevoksningen beskæres og udtyndes efter behov af GS, og det holdes for øje, at 

den ikke får purkarakter, dvs. helt ens højde og lige sider. 
- Fredsskovspligtige arealer behandles med tynding og lignende skovdrift, således at 

gældende skovlov overholdes. 

Særlige bøgeholme: 

Udvalgte bøge-arealer kan tyndes og beskæres i højden og bredden, for at bevare disse. I 
disse grupper af træer ryddes enkelte steder plads til indplantning af heistere eller lign. af 
f.eks. eg, fuglekirsebær og småbladet Lind. På længere sigt skal de indplantede træer 
overtage arealet fra Bøg. 
Det er randbeplantingsudvalget og bestyrelsen, som bestemmer placeringen af disse 
arealer 

Særligt for etape 1+6 og 5+8: 

- Ud for hus nr. 1+3+5 beskæres Bøg op til nuværende havehæk niveau ca. 4,5 m, og der 
vælges mellemhøje buske. Dette af hensyn til terrænforskellen imellem haveniveau og 
stiniveau. 
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Skitse over ny randbeplantningsplans etaper. 
(Se næste sides luftfoto for at relatere skitsen til faktiske forhold) 
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Luftfoto indsat for at kunne relatere etapeskitsen til 
virkeligheden 
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Økonomi: 
Overordnet har etaperne årligt en økonomisk ramme for GS på ca. 30.000 kr. 
Dette skal dække nyetablering samt renholdelse.  
 
Her er angivet kvalificeret skøn over etableringsomkostninger, nærmere budget 
fremkommer efter overslag fra relevante skov-entreprenører. 
 

 
 
Samlet projekt økonomi 
 

 
 
 

Rydning og plantning af 100m randbeplantning

inkl. 2,5 års renhold

Opgave Timer/stk pris /time/stk subtotal

Fældning af læhegn 3,00 350,00 1050,00

Flishugning 1,00 1350,00 1350,00

Grenknusning 1,00 1350,00 1350,00

Flytning grenknuser 1,00 1000,00 1000,00

plantning 230,77 2,44 562,15

planter 230,77 4,50 1038,46

renhold udbringning plantebeskyt. 15,00 252,00 3780,00

plantebeskyttelse, kemisk 7,50 100,00 750,00

kørsel 180,00 3,56 640,80

tektid 2,00 650,00 1300,00

0

0

0

Total kr 12821

Pris pr m 128,21 kr/m

Opgave Antal m kr/m Pris

Etape 1 550 128,21 70.518         

Etape 2 240 128,21 30.771         

Etape 3 320 128,21 41.029         

Etape 4 207 128,21 26.540         

Etape 5 178 128,21 22.822         

Etape 6 320 128,21 41.029         

Etape 7 200 128,21 25.643         

Etape 8 128 128,21 16.411         

Total projektomkostning 274.763       

Gns omkostning pr år i 10 år 27.476         
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Løsningsbeskrivelse pr. område: 
Ud over de generelle løsningsbeskrivelser som skitseret ovenfor er herunder anført de 
særlige forhold som gør sig gældende for hver etape. 

Etape 1 

Der lægges vægt på at der primært benyttes lave og mellemhøje buske. 
310 m + 120mx2 = 550 m 

Etape 2 

Der benyttes primært blomstrende frugtbærende buske med god dækevne. Kategori lav 
og mellem. 
240m 

Etape 3 

Det præciseres at der kun reetableres ca. 2 - 4 m bredt skovbryn. Der benyttes primært 
blomstrende frugtgivende buske og mindre træer. (Kategori lav og mellem). 
Der plantes Fuglekirsebær og Småbladet Lind som bestandstræer. Ca. 30 i alt. 
320 m 

Etape 4 

Der lægges vægt på at der primært benyttes lave og mellemhøje buske samt en enkelt art 
træ som kan blive høj. Der benyttes hertil ca. 5 Fuglekirsebær i etapen. 
207 m 

Etape 5 

Der benyttes primært blomstrende frugtbærende buske med god dækevne. Kategori lav 
og mellem. 
178 m 

Etape 6 

Der lægges vægt på at der primært benyttes lave og mellemhøje buske samt en enkelt art 
træ som kan blive høj. Der benyttes hertil ca. 10 Fuglekirsebær i etapen. 
320 m 

Etape 7 

Der benyttes primært blomstrende frugtbærende buske med god dækevne. Kategori lav 
og mellem. 
Der plantes Fuglekirsebær og Småbladet Lind som bestandstræer. Ca. 10 - 16 stk. i alt.  
200 m 

Etape 8 

Der benyttes primært blomstrende frugtbærende buske med god dækevne. Kategori lav 
og mellem. 
Der plantes Fuglekirsebær og Småbladet Lind som bestandstræer. Ca. 10 - 16 stk. i alt på 
hele strækningen langs Parkvej. 
128 m 
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Planteliste: 

Træarter: 

 Vinter-eg  (Høj > 4m) 
 Småbladet Lind (Høj > 4m) 
 Fuglekirsebær (Høj > 4m) 
 Vorte birk  (Høj > 4m) 
 Rødel (Ammetræ) (Høj > 4m) 
 Navr  (Mellem ) 
 Vild æble  (Mellem) 
 Alm. æble   (Mellem) 
 Vild pære  (Mellem) 
 Alm. røn  (Mellem) 

Buske: 

 Benved  (Lav < 2m ) 
 Hassel  (Mellem) 
 Alm. hyld  (Lav/mellem) 
 Alm. hæg  (Lav/mellem) 
 Engriflet hvidtjørn.  (Mellem) 
 Slåen  (Lav < 2m ) 
 Dunet gedeblad (Lav < 2m ) 
 Rød kornel  (Lav < 2m ) 
 Solbær  (Lav < 2m ) 
  
 
 

Planteplan: 
Der plantes med rækkeafstand på 1,5 m og ca. 1,3 m i planteafstand. 
Buske plantes i grupper af 5 stk. 
Træer, som bliver høje, spredes jævnt i rækkerne. 
Der tages så vidt muligt hensyn til de enkelte huses udsigter ved placeringen af træerne. 
Det kan ikke undgås, at nogen huses udsigter bliver generet delvist af et eller flere træer. 
Rødel benyttes som ammetræ, rødel fjernes helt efter ca. 6 - 8 år. 
 
 
p.v.a.  
 
Grundejerforeningen Skovbakken’s bestyrelse og randbeplantningsudvalg 
september 2011 
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