
Et sidste 
hvilested i 

skovenØland Skov, som ejes af Mette Glarborg, består 
bla. af gamle bøgetræer helt tilbage fra 1840.

Om skovens tilblivelse fortæller sagnet, at 
Godsets ejer Anne Oxe, der døde i 1581 og før 
sin død i armod forlod Oxholm, betingede sig 
at hun måtte beså den jord med hvad sæd hun 
ville, og beholde den til sæden gav frugt. Hun 
besåede jorden med træfrugt, og således blev 
skoven til, som i dag er på 234 ha.

Øland Skov bliver drevet som traditionel skov-
drift med afdrifter, tynding, plantning af nye 
kulturer, vedligeholdelse af ældre kulturer, 
samt salg af brænde m.m.

Øland Skov er ydermere et fantastisk område 
for alt slags vildt - bl.a. råvildt, dåvildt, harer,  
snepper, ravne og nordiske duer.

Jagten er igennem mange år lejet ud til to kon-
sortier. Der afholdes jagter, og datoer for jag-
terne fremgår af www.ølandskov.dk.

Øland Skovbegravelsesplads
 Vestre Skovvej 23   I   Øland   I   9460 Brovst

T: +45 2164 3546   I  oeland@skovbegravelse.nu

www.skovbegravelse.nu
Øland Skovbegravelsesplads



 Begravelsesplads i skoven Forhold på skovbegravelsespladsen
•  Skovbegravelsespladsen er for urner, som nedsættes 

omkring træerne

• Gravstederne er fredet i min. 10 år

•  Gravstedsretten kan forlænges

• Det er muligt at reservere og forhåndserhverve 
gravsteder

• Der er ikke anden beplantning end den for skoven 
naturligt forekommende

• Træbetegnelser: E: Enkelt pladser, D: Dobbelt pladser, 
    FF: Fler-familietræ, F: Familietræ

• Nummerskilte på stammerne sidder mod nord

• Der må lægges en flad mindeplade i skovbunden 
    ovenpå urnegraven

• Vi gør opmærksom på, at skovbegravelsespladsen ikke 
er indviet jord

• For kørsel i bil til skovbegravelsespladsen, 
    se hjemmesiden

• Find mere information på hjemmesiden om skovbe-
gravelse og om skovbegravelsespladsen på Øland. 
Se www.skovbegravelse.nu

Sådan fungerer det:
Kontakt os
Ved spørgsmål til reservation 
eller erhvervelse af urne-
gravsteder, urnenedsættelse 
eller skovbegravelse generelt 
- ring eller send en mail, vi er 
klar til at hjælpe og svare på 
spørgsmål.

Vælg et træ
Kom ud og vælg et træ i den smukke bøgeskov. Deltag i en af de 
jævnligt planlagte guidede fremvisninger, eller aftal gerne en 
personlig fremvisning. Man kan også selv besøge skovbegravel-
sespladsen, og på hjemmesiden er der et udvalg af træer. 
Det er muligt at reservere samt forhåndserhverve gravstederne 
til fremtidig anvendelse.

Velkommen i skoven
Alle kan opholde sig i 
skoven og mindes 
afdøde. Skoven er åben 
fra kl. 6.00 til solnedgang 
året rundt for gående.

Ved foden af 
det valgte 
træ ned-
sættes urnen, 
og der kan 
lægges en 
mindeplade. 

Priser*
•  En urneplads koster kr. 6.900 for 10 år 
    (inkl. gravning og administration)

• Reservation og forhåndserhvervelse er mulig mod   
betaling (se hjemmesiden for mere information) 

* Prisen for erhvervelse af en urneplads er fastsat afJammerbugt 
Kommune. Vi tager forbehold for fejl og prisændringer.
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Eksempel på et træ 
med urnegravsteder 
bestående af dob-
belte urnepladser. 

Urnenedsættelse
Når en urne skal nedsættes, medbringer de pårørende normalt selv 
urnen. Bedemanden kan også bringe urnen til skovbegravelsespladsen, 
og skovbegravelsespladsens personale kan, efter aftale, overlevere 
urnen på dagen.
De fleste vælger selv at nedsætte urnen, og det giver for mange også en 
god afslutning. Vi forbereder altid gravningen og dækker med gran og 
sørger efterfølgende for, at gravstedet fremstår pænt og naturligt.

Øland Skov er fredskov og er en af de nordligste bøge-
skove i Jylland som ligger højt hævet over den smukke 
Limfjord. 

Øland skov har udlagt to stykker fredskov som skovgrav-
plads.

”Øst” - er med smuk udsigt over Limfjorden, Ulvedybet 
og med Ålborg i baggrunden og”Vest” ligger med en skøn 
udsigt over Limfjorden og med Oxholm Mølle i baggrun-
den. De to arealer er på hhv. ca. 1/2 ha med 90 år gamle 
bøge og 2,5 ha med over 150 år gamle bøgetræer.

I Øland skov er der etableret 3 hjerterstier, og der er man-
ge store urørte og biodiversitets venlige områder. Der er 
jf. Skovloven offentlig adgang til skoven på stier og veje 
fra kl. 6.00 til solnedgang, og man vil kunne bevæge sig 
frit på skovgravpladsen i det tidsrum. Skovgravpladser-
ne ligger i tæt afstand til gode parkeringsforhold uden at 
dette påvirker roen og freden.


