
Skovrejsning vest for Kannikeskoven 

Svar på mail af 04-10-2021 

Placering af hundeskov samt parkering i denne forbindelse 

Hundeskoven etableres som en indhegning i skoven der dels ligger i skovrejsningsområdet og dels i 
eksisterende Kannikeskov. Indhegningen bliver < 5000 m2 og indhegnes med et traditionelt kulturhegn som 
det kendes fra almindelig skovdyrkning. Højden på hegnet bliver under 1,6 m. Hegnet er metalflethegn med 
træstolper. 

Parkering for folk der besøger hundeskoven i bil foretages på den offentlig vej, Kannikevangen, hvorfra man 
kan gå ad den offentlige sti og videre af almindelig sti til indhegningen. Hvis det skønnes nødvendigt 
etableres en lille plads til parkering op til den offentlige vej på kommunens areal. 

 

Grøn streg: skovrejsningsområdet, blå streg: vandhuller som ønskes etableret, Sort polygon: 
hundeindhegning, sort felt på Kannikevangen: parkering, sort streg på Kannikevangen offentlig vej, sort 
streg øst for Kannikevangen offentlig sti, stiplet sort: almindelig sti. 

I forbindelse med projektet er der forespurgt miljøstyrelsen omkring hegnet 

 



Kære Morten Bach Jørgensen 

Bornholms Regionskommune 

Indhegning til hundeskov for den almindelige skovgæst, kræver ikke en dispensation fra forbuddet i 
skovlovens § 11, stk. 1, da det efter praksis anses at være nødvendigt for skovdriften – ved at det er et 
anlæg som understøtter friluftslivet. Eksisterende muligheder for offentlig færdsel må ikke hindres af 
projektet og hegnet må ikke hindre vildtets færdsel i skoven.  

Projektets afgræsning er både i og uden for fredskov. Miljøstyrelsen har med ovenstående vejledning kun 
forholdt sig til skovloven og det eksisterende fredskovspligtige areal på matr. nr. 3kg Aaker.  

Hvis der ønskes opført anlæg som fx agilitybaner, bålhytter, shelters osv., vil der, afhængigt af omfanget og 
antallet af anlæg, skulle ansøges om dette jf. skovlovens § 11.    

 Miljøstyrelsen står til rådighed for yderligere vejledning på sto@mst.dk eller til undertegnede.  

Venlig hilsen 
 
Line Gammelby 
AC-tekniker | Storstrøm 
+45 20 37 46 30 | linga@mst.dk 
 
Miljøministeriet 
Miljøstyrelsen | Fejøgade 1 | 4800 Nykøbing F | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk 
 

Vandhuller 

Der ønskes at etablere to vandhuller og i den forbindelse etablere et antal høje. Der er søgt landzonetilladelse og sagen 
er i nabohøring. Høringsbrevet vedhæftes. 

 

Fredskovspligt 

Skoven skal pålægges fredskovspligt.  

Kommunen vil søge reduktion af skovbyggelinjen da der rundt om skoven er eksisterende byggeri samt byggemodnede 
byggegrunde. Dette for at lette administrativ byrde på eksisterende bebyggede områder. 

Kommunen vil desuden søge reduktion af skovbyggelinjen da der nord for skoven i kommuneplane er udlagt 210.B.05 
Kannikevangen som boligområde, hvor der over en længere periode skal ske byudvikling. 
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