
 

 
 

 

 

5. november 2019 

Sådan bliver Hammer Bakker i fremtiden 

Lige siden Den Danske Naturfond købte et stort areal i Hammer Bakker, har målet 

været at lave et enestående naturgenopretningsprojekt, som skal skabe plads til 
stor dansk natur. I et samarbejde med Aalborg Kommune og Dansk Botanisk For-
ening har fonden lavet en samlet plan for den fremtidige udvikling af Hammer Bak-

ker. Nu ligger planen klar.  

”Vi har været igennem en proces, hvor vi bl.a. har afholdt borgermøder og fået en 

masse input til, hvordan Hammer Bakker skal være i fremtiden. På baggrund af 
den proces er helhedsplanen for Hammer Bakker nu klar”, fortæller stadsgartner 
Kirsten Lund Andersen fra Aalborg Kommune.  

Hun uddyber, ”Hammer Bakker er enestående for Nordjylland og et spektakulært 
landskab i Danmark og her er mulighed for at lave et af Danmarks mest markante 

naturgenopretningsprojekter. Helt konkret medfører planen, at de mørke og artsfat-
tige nålet ræsplantager skal omdannes til værdifuld natur. Der skal skabes en mo-
saik af skove og åbne landskaber med overdrev og heder, så den nordjyske natur 

igen kan få lov at udfolde sig”, slutter Kirsten Lund Andersen. 

Den nye vision for naturen i Hammer Bakker kan være med til at udvikle et af 

Danmarks flotteste og mest værdifulde naturområder. Og der kan skabes en unik 
ramme for at opleve naturen, landskabet og kulturhistorien. Visionen er, at Ham-
mer Bakker bliver kendt og anerkendt i hele Danmark for sin enestående natur.  

Også i Den Danske Naturfond og Dansk Botanisk Forening er man glade for den 
plan, der er lagt for Hammer Bakker og som skal sætte rammen for naturgenopret-

ningsprojektet. 

”I Den Danske Naturfond er vi meget glade for, at vi nu har fået en fælles ramme 

for det videre arbejde. Det giver mulighed for at komme videre med de konkrete ak-
tiviteter, så det bliver synligt ude i skoven og på naturarealerne, at vi gennemfører 
et projekt”, siger chefkonsulent Louise Imer Nabe-Nielsen fra Den Danske Natur-

fond 

Rasmus Fuglsang Frederiksen, formand for Hammer Bakker -gruppen i Dansk Bo-

tanisk Forening fortæller, ”Vi er i Dansk Botanisk Forening utrolig glade for, at vi 
sammen med Den Danske Naturfond og Aalborg Kommune har mulighed for at 
sætte endnu mere fokus på natur og biodiversitet i Hammer Bakker. Vi har med 

helhedsplanen nu et fælles ståsted, som skal være afsæt for en ambitiøs og faglig 
funderet udvikling af naturen, til gavn for biodiversitet og mennesker, der sætter 
pris på en rig natur.”  
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De konkrete forslag i planen forholder sig alene til de arealer, der rådes over i pro-

jektet og som ejes af Den Danske Naturfond, Aalborg Kommune og Dansk Bota-
nisk Forening. Projektarealet er fra starten på 715 ha og det er planen at opkøbe 
yderligere arealer i området, når muligheden opstår de kommende år.  

Helhedsplanen for Hammer Bakker kan findes på www.aalborg.dk/hammerbakker 

 

 

Kontaktinformation 

Afdelingsleder Anne Marie Overgaard, By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg 
Kommune, tlf. 2520 2270 

Biolog Louise Imer Nabe-Nielsen, Den Danske Naturfond, tlf. 2040 4408 

Formand for Hammer Bakker-gruppen i Dansk Botanisk Forening, Rasmus Fugl-

sang Frederiksen tlf. 5143 6563 

http://www.aalborg.dk/hammerbakker

