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Regler for sankning i Jordrup Skovbrug – PEFC certificeret skov
Regler for sankning i Jordrup Skov under SKOVLANDBRUG
1) Der må kun sankes i det anviste område (se udleveret kort).
2) Hvis træerne ikke er fældet, må kun udviste (mærkede) træer fældes.
3) Døde og rådne træer; herunder knækkede træer, må ikke fældes, da de jvf. Skovloven skal
forblive i skoven af hensyn til svampe, insekter og hulrugende fugle. Det samme gælder
stammer og grene, som ligger på jorden og som har ligget der længere end det anviste
brændetræ. Grene må ikke smides ud i områder med blød bund, små Søer eller lign.
4) For at undgå skader på træernes rodnet og på selvforyngelsen (små træer i skovbunden) skal
kørsel i bevoksningerne fortrinsvis ske på allerede eksisterende spor og ikke ude mellem
træerne. Kørsel i bevoksningerne må ikke ske, hvis jordbunden er så våd, at kørsel vil
medføre dybe hjulspor.
5) Hvis der er selvforyngelse (små træer i skovbunden) i bevoksningen, må selvforyngelsen ikke
beskadiges ved at lægge grene over i foryngelsen.
6) Sankning må kun ske udenfor dyrs og fugles yngleperiode. Sankning må derfor ske i
perioderne: 1/1-30/4 og 16/7-30/9. I perioden 1/10-31/12 dog efter nærmere aftale.
7) Affald så som øldåser og madpapir må ikke efterlades i skoven ligesom det er vigtigt at undgå
unødigt spild af olie og benzin fra motorsaven og traktoren. Biokædeolie og miljøbenzin kan
anbefales af hensyn til naturen og egen sundhed.
8) Ved sankningens påbegyndelse vil det blive oplyst, hvornår sankningen skal være overstået
og brændet skal være ude af sankeområdet. Det oplyste sluttidspunkt skal overholdes, da
tidspunktet kan være fastsat efter forestående kulturarbejder og lign. på området. Er brændet
ikke ude på det aftalte tidspunkt, og hvis forsinkelsen ikke er begrundet i føret jvf. punkt 4), vil
brændet blive udkørt for sankers regning og risiko
9) Brug af sikkerhedsudstyr som skærebukser, sikkerhedsstøvler og hjelm med høreværn og
vesir kan anbefales.
10) Alt arbejde i forbindelse med sankning sker på eget ansvar og risiko.
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