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Abstract
The purpose of this project is to create a proposal for the development of Skævinge Forest. In
addition, a detailed plan for a subarea of 85 hectare of Skævinge Forest will be created. Both
proposals will be based on the conditions and history of the area. The project will include a plan of
the areas where it is possible to recreate natural hydrology. The subarea will also include a map
showing the Forest Development Types. A proposal will be developed of where not to plant, in
regards to wet areas, rules and regulations. There will be special focus upon protection of
groundwater, biodiversity and recreation in the forest landscape.
Based on the study of the literature, the conditions for successful creation of groundwater,
biodiversity and recreation in the forest have been researched. The analysis is based on historical-,
topographical-, and soil maps. Furthermore the impact of the rules and regulations of the area have
been analysed. The landscape character analysis conducted for Hillerød municipality has been taken
into consideration. Field trips in the subarea have provided knowledge of the landscape, the wildlife
and the conditions of the soil. During the development of the plan for the subarea, the principles of
governmental afforestation have been taken into account.
The plan of Skævinge Forest includes 40 % wet areas and promotes the biological and esthetical
links in the area. Due to the wet areas and the rules and regulations, it is not possible to establish
forest in 50 % of Skævinge Forest’s area. 85 % of the subarea is suitable for afforestation, but only
56 % is designated for this in the detailed plan. The remaining is designated to lightly planted areas
or non-forested areas. This is in regards to the recreational, biological and esthetical interests. In
addition this will preserve the wildlife and view from the outposts. Due to not utilizing the
subarea’s potential of afforestation, the objective of 50 % afforestation in Skævinge Forest can not
be reached. In Skævinge Forest and the subarea, the natural hydrology will be recreated through
closing the drain. This will result in an increase of the creation of groundwater and biodiversity. The
biodiversity is also increased by applying rising edges between the Forest Development Types. The
Forest Development Types in the subarea are dominated by deciduous. These provide a larger and
cleaner creation of groundwater compared to forest, which is dominated by conifers.
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Resumé
Formålet med denne opgave er at skitsere en ramme for udviklingen af hele Skævinge Skov samt at
udarbejde en detaljeret plan for 85 hektar, som vil være naturligt forankret i naturgrundlaget.
Forslaget vil indeholde en plan over områder, hvor der kan genskabes naturlig hydrologi samt for
delområdet en placering af skovudviklingstyper. Der vil i forslaget for Skævinge Skov blive lavet
en plan over, hvor der kan plantes skov, under hensyn til vådområder og administrative bindinger. I
skovlandskabet vil der være særligt fokus på grundvandsbeskyttelse, biologisk mangfoldighed og
rekreation.
På baggrund af et litteraturstudie er forudsætningerne for en god grundvandsdannelse, biologisk
mangfoldighed samt rekreation blevet undersøgt. Analysen er udført på baggrund af blandt andet
historiske-, topografiske- og jordartskort samt en gennemgang af love og bekendtgørelsers
betydning for området. Der er ligeledes taget hensyn til en landskabskarakteranalyse udført for
Hillerød Kommune. Markvandringer på delområdet (85 hektar) har givet et indblik i landskabelige,
biologiske og jordbundsforhold. Under udarbejdelse af planen for delområdet er der taget
udgangspunkt i en række principper for statslig skovrejsning.
Den overordnede plan for Skævinge Skov med 40 % vådområder er med til at fremme biologiske
og æstetiske sammenhænge i landskabet. På baggrund af vådområder og administrative bindinger
kan der ikke rejses skov på cirka 50 % af Skævinge Skovs areal. 85 % af delområdet egner sig til
skovrejsning, men kun 56 % er i den detaljerede plan udlagt til skov og resten til lysåbne
skovudviklingstyper. Dette er valgt af hensyn til rekreative, biologiske og landskabelige interesser i
området, så vildtet og udsigter bevares. Da potentialet for skov ikke udnyttes på delområdet, vil
målsætningen om at over halvdelen af Skævinge Skov skal bestå af skov ikke kunne nås. I
Skævinge Skov og på delområdet vil den naturlige hydrologi blive genskabt gennem lukning af
dræn til fordel for øget grundvandsdannelse og øget biologiske mangfoldighed. De glidende
overgange mellem skovudviklingstyperne er en fordel for den biologiske mangfoldighed.
Skovudviklingstyperne på delområdet er dommineret af løvtræsarter, hvilket giver en større og
renere grundvandsdannelse, sammenlignet med skov af dommineret af nåletræarter.
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Forord
Dette bachelorprojekt er lavet fra midt februar til slut maj 2015 og afslutter min bacheloruddannelse
i Naturressourcer med fagpakken Plantevidenskab. Projektets omfang er på 15 ECTS point og er
lavet i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland, indenfor fagområdet Naturforvaltning, idet jeg
planlægger at tage kandidaten i Naturforvaltning på Københavns Universitet.
Før jeg startede på projektet var min viden omkring skov og skovrejsning meget begrænset,
sidenhen har jeg fået indblik i en helt ny og fascinerende verden. Dette kan jeg takke min vejleder
Jørgen Bo Larsen fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og
mine vejledere Ida Dahl-Nielsen og Anne Johannisson fra Naturstyrelsen Nordsjælland for. Jørgen
Bo Larsen har ydet kompetent faglig vejledning omkring skove, hydrologi og skovrejsning. Ud over
dette vil jeg takke medarbejderne ved Naturstyrelsen Nordsjælland, som alle har taget godt imod
mig og hjulpet med faglig sparring. Heriblandt en særlig tak til Niels Erik Worm, som har et særligt
kendskab til Lønsgård idet han har stået for opkøbet. Carsten Carstensen har hjulpet mig med at
forstå de gamle kort. Jeg vil også gerne takke Sine Stagsted, som også skrev bachelorprojekt ved
Naturstyrelsen Nordsjælland, for løbende sparring og moralsk opbakning. Jan Brunholm, som
forpagter landbrugsjorden på Lønsgård, skal have en stor tak for at bruge en halv dag på at vise mig
rundt på arealet. Per Gundersen fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning skal ligeledes have en stor tak for at hjælpe med informationer til teoriafsnittet.
Jeg vil gerne takke Jonas Hagsholm Pedersen, Andreas Baun og Maria Damm fra mit kollegium
(Otto Mønsted) for at læse korrektur. Desuden en meget stor tak til Christian Raahauge fra mit
kollegium for at tage sig tid til at afveje kortene på en kemivægt, så deres andel med vådområder
kunne opgøres. Til slut en stor tak til familie og venner for moralsk opbakning 
Projektet er tiltænkt at kunne anvendes af Naturstyrelsen Nordsjælland som inspiration til
udformningen af skovlandskabet på 85 hektar af Lønsgård, som sandsynligvis kommer til at indgå i
den fremtidige Skævinge Skov samt en overordnet udformning af skovlandskabet for hele
Skævinge Skov. Andre med interesse indenfor skovrejsning og grundvandsbeskyttelse vil også
kunne drage nytte af projektet. Alle billeder uden kildeangivelse har jeg selv taget.

Naturstyrelsen Nordsjælland, Ostrupgård, Græsted den 1. juni 2015

________________________________________________
Trine Fryjana Theede, wdl409
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1 Indledning
Først beskrives dansk skovrejsning, dernæst den konkrete skovrejsning ved Skævinge i
Nordsjælland.
1.1 Skovrejsning i Danmark
Skovdækket i Danmark har varieret meget siden sidste istid og har været påvirket af både klima og
menneskelige faktorer, hvilket beskrives i det følgende afsnit.
1.1.1

Skovens skiftende udbredelse

Da isen trak sig tilbage efter sidste istid for omkring 12.000 år siden begyndte buske og træer at
brede sig til Danmark sydfra. Skoven blev den dominerende naturtype i Danmark og
artssammensætningen har været påvirket af det skiftende klima og menneskelig aktivitet. Siden
perioden Yngre lindetid i årene 3000-500 f.Kr. har menneskets påvirkning af skoven været stor. Der
er spor af hårdt græssede overdrev og lynghede siden bronzealderen (1700-500 f.Kr.;
Nationalmuseet 2005). I bøgetiden, som går fra 500 f.Kr. til 700 e.Kr., blev der foretaget flere
rydninger (Lassen & Larsen 2013). Senere har det koldere klima muliggjort at bøgen (Fagus
sylvatica L.) kunne vinde frem på disse rydninger. Befolkningstilvæksten i højmiddelalderen (cirka
1050-1340 e.Kr.) gik hårdt ud over skovene, og de tilbageværende blev mere lysåbne (Lassen &
Larsen 2013, danmarkshistorien.dk 2015).

Figur 1.1: Skovarealet er steget fra omkring 2-3 % af Danmarks samlede areal i starten af 1800-tallet til i 2013 at være
oppe på 14,3 % (Lassen & Larsen 2013, Nord-Larsen et al. 2014). fra Skov- og Naturstyrelsen (2002).

I 1700-tallet kom en skarp opdeling af hvor der skulle være skovbrug og landbrug, hvilket blandt
andet resulterede i at mange træer i det åbne land blev fældet, for at gøre plads til landbruget
(Lassen & Larsen 2013). I starten af 1800-tallet var der ikke meget skov tilbage (figur 1.1). I 1805
kom fredskovsforordningen, som havde til hensigt at forhindre yderligere skovrydning. De hidtidige
opdelte ejendomsforhold herunder skovgræsning, underskov og overskov ophørte og indhegning af
skoven blev et krav. Dette førte til en tilbagegang på en tredjedel af skoven da arealer uden
fredskovspligt blev ryddet og brugt som landbrugsjord. Skovarealet var nu nede på 2-3 % af
Danmarks samlede areal (figur 1.1). På længere sigt blev fredskovsforordningen en fordel for
skoven. Indhegningen gjorde at der kom bedre spirings- og vækstbetingelser. Stævning, oldendrift
og græsning kom væk fra skoven og ud på landbrugsarealerne. Målet var at skovene udelukkende
skulle drives som højskov for at producere brænde og tømmer. Fredskovsforordningen gjorde
således at tætheden i skoven blev forøget, idet der kom bedre vækstbetingelser for den stående skov
og åbne partier i skoven til tilplantet (Lassen & Larsen 2013).
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Efter bombningen af København i 1807 kunne kongen ikke opbygge sin flåde af egetræsskibe, på
grund af mangel på tømmer. Dette satte skub i skovrejsningen og der blev plantet egeskove til
flåden, som nu står klar 200 år efter (Lassen & Larsen 2013).
Løvtræet har indtil 1800-tallet været dominerende i de danske skove. Efterfølgende er der sket en
markant fremgang af indførte træarter. Efter tabet af Slesvig-Holsten i 1864 var mottoet ”Hvad
udad tabes skal indad vindes” fremherskende. Dette bidrog blandt andet til hedens opdyrkning og
skovrejsning. Især i Midt- og Vestjylland kom der i løbet af 1700-tallet stigende problemer med
sandflugt. Der blev i slutningen af 1700-tallet anlagt hedeplantager, hovedsageligt bestående af
nåletræ i forbindelse med opdyrkning af heden. Dette skete især med skovfyr (Pinus sylvestris L.)
fra importerede provenienser, idet skovfyr af dansk oprindelse var udryddet. De importerede
provenienser af skovfyr klarede sig ikke så godt, hvorfor rødgran (Picea abies (L.) H. Karst.) i
stedet fik en massiv udbredelse i hedeskovbruget (Lassen & Larsen 2013).
Det ellers løvtræs domminerede østlige Jylland, inklusiv øerne, blev også erstattet af nåletræ, da de
vokser hurtigere og har en bedre kulturstart. Sådan blev store arealer med bøg og eg (Quercus sp.)
fældet. Først i slutningen af 1900-tallet blev denne udvikling vendt til fordel for løvtræerne, idet
nåletræerne blandt andet er mere sårbare for stormfald samt en øget politisk vilje for en ændring
(Lassen & Larsen 2013).
Formålet med skovrejsning har ændret sig over tid, fra tidligere primært at være produktion af
tømmer og brænde til senere at rumme hensyn til natur, friluftsliv, miljø og grundvandsbeskyttelse
(Lassen & Larsen 2013). Ønsket i det Europæiske Fælleskab (EF) om en forøget træproduktion og
en reduktion i fødevareproduktionen ledte til en ny skovrejsningsbølge. I 1989 blev det i
hensigtserklæring vedtaget i Folketinget, at skovarealet skulle fordobles (Lassen & Larsen 2013).
Målsætningen er sidenhen blevet bekræftet i blandt andet Det Nationale Skovprogram fra 2002,
hvor der står at skovlandskaber skal dække 20-25 % af Danmarks areal i løbet af en trægeneration
på 80-100 år (Skov- og Naturstyrelsen 2002). Udviklingen af skovbruget skal ifølge
skovprogrammet ske i retning af en bæredygtig skovdrift med hensyntagen til økonomiske, sociale
og økologiske aspekter. Blandt andet skal 10 % af det samlede skovareal inden 2014 have natur og
biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål (Skov- og Naturstyrelsen 2002).
1.1.2

Skovrejsning som grundvandsbeskyttelse

Funktionerne ved nutidens og fremtidens skove er mangfoldige og spænder fra regulering af
klimaet ved binding af CO2, miljøvenlig energi, træproduktion, plads til dyre- og plantearter,
frilufts- og naturoplevelser, grundvandbeskyttelse til sundhed og velvære (Naturstyrelsen 2011).
Over 99 % af vandforsyningen i Danmark er baseret på urenset grundvand, hvilket er enestående i
forhold til mange andre lande, som er nødt til at behandle vandet kemisk før det sendes ud til
forbrugeren (Skov- og Naturstyrelsen et al. 2003). Denne tradition ønskes bibeholdt, derfor er der i
Danmark blevet udlagt områder til skovrejsning for at beskytte drikkevandet. Behovet for at sikre
varig beskyttelse af vigtige kildepladszoner i hovedstadsområdet er stigende, idet der forekommer
forureninger fra tidligere og nuværende tiders brug af miljøfremmede stoffer (Københavns Energi
& Skov- og Naturstyrelsen 2002). Der er fundet pesticider eller nedbrydningsprodukter i 43 % af
alle boringer undersøgt i årene 2011-2013, hvoraf 13 % overskred grænseværdien (Thorling et al.
2015). Der er et stigende antal eksempler på at drikkevandsboringer må lukkes. Derfor er der et
behov for at ændre arealdriften i naturnær og ekstensiv retning (Københavns Energi & Skov- og
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Naturstyrelsen 2002). På dele af Sjælland er vandressourcen desuden under pres, hvilket resulterer i
negative konsekvenser for vandløb hvor minimumsvandføringen om sommeren er kritisk lav
(Naturstyrelsen 2014d).
Hver tredje dansker ser forurening af drikkevandet som det mest bekymrende miljøproblem
(Kragesteen & Skjoldan 2015). Ved at lave skovrejsning opnås der en ekstensivering af arealdriften,
minimering i brugen af miljøfremmede stoffer og en varig beskyttelse af underliggende
drikkevandsressourcer gennem fredskovspligten (Københavns Energi & Skov- og Naturstyrelsen
2002).
1.2 Skævinge Skov
Skævinge Skov er en kommende statsskov, som er ved at blive etableret nordøst for Skævinge og
vest for Hillerød i Nordsjælland (figur 1.2). Den kommende skov Skævinge Skov benævnes
herefter Skævinge Skov eller blot skoven. Ifølge § 3 nr. 3 og § 5 i Skovloven (Lovbekdtg. nr. 678 af
14. juni 2013) vil Skævinge Skov, som er statsejet blive til fredskov, hvilket er bindende for arealet.
Se bilag 1 for kravene til et fredskovspligtigt areal.

Figur 1.2: Skævinge Skov vest for Hillerød. Den lilla stiplede linje er den nuværende afgræsning (Naturstyrelsen
2015e). Den blå fuldt optrukne linje er den nuværende afgræsning, inklusiv Lønsgård. Baggrundskortet, som vil gå igen
gennem resten af opgaven er fra (Kortforsyningen 2015b).

Skovens placering er baseret på områder udpeget af amterne i 2001 og ligger i et område med
”særlige drikkevandsinteresser” (Københavns Energi & Skov- og Naturstyrelsen 2002, Københavns
Energi et al. 2005). Den nuværende afgrænsning er på omkring 720 hektar (Københavns Energi et
al. 2005). Afgræsningen, inklusiv Lønsgård, er omkring 836 hektar (figur 1.2). Fremover vil den
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blå afgræsning, som er inklusiv Lønsgård, blive anvendt idet projektet omhandler et delområde af
Lønsgård. I figur 1.3 fremgår det eksakte areal for Lønsgård.
Afgræsningen for Skævinge Skov forventes at blive justeret efter den nye grundvandskortlægning
som udføres af Naturstyrelsen og udkommer i slutningen af 2015 (Naturstyrelsen 2014b). Det er
Hillerød Kommune, som i dialog med Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), foretager
en eventuel justering af afgrænsningen af Skævinge Skov (Worm 2015, personlig kommunikation).
Eventuelle ændringer i afgrænsningen for Skævinge Skov vil blive tilføjet den nuværende
kommuneplan som et tillæg eller mere sandsynligt vil det blive en del af den nye kommuneplan fra
2017 (Københavns Energi et al. 2005, Dahl-Nielsen 2015, personlig kommunikation). Hillerød
Kommune fastlægger endvidere i kommuneplaner udpegning af områder til ønskede, neutrale og
uønskede skovrejsningsområder for hele kommunen, som er et redskab til at vurdere hvor
afgrænsningen skal være (Hillerød Kommune 2012; bilag 1).
1.2.1

Administrativ baggrund

Vandforsyningsloven blev i 1998 ændret, så det blev muligt for vandværker gennem vandafgiften at
finansiere initiativer med henblik på at beskytte drikkevandsressourcer. I 2000 blev der lavet en
samarbejdsaftale mellem Danske Vandværkers Forening og Danmarks Private Vandværker med
hensigt til at fremme samarbejde om skovrejsning. Amterne har i forbindelse med regionplan 2001
udpeget særlige indsatsområder for drikkevandsbeskyttelse (Københavns Energi & Skov- og
Naturstyrelsen 2002). I regionsplanen for Københavns Amt fra 2001 er Skævinge Skov næsten i sin
helhed udlagt som skovrejsningsområde (Københavns Energi et al. 2005).
I 2002 blev der indgået en rammeaftale om samarbejde mellem Københavns Kommune ved
Københavns Energi (nu HOFOR) og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen (nu
Naturstyrelsen) om skovrejsning i hovedstadsområdet til varig beskyttelse af vigtige
drikkevandsressourcer (Københavns Energi & Skov- og Naturstyrelsen 2002). I 2005 blev der
indgået en samarbejdsaftale mellem Københavns Energi, Skov- og Naturstyrelsen, Skævinge- (nu
Hillerød) og Hillerød Kommune, som bygger på rammeaftalen om etablering af to skov- og
naturområder; henholdsvis Gørløse- og Skævinge Skov (Københavns Energi et al. 2005).
I samarbejdsaftalen fremgår det at HOFOR finansierer hele jordopkøbet. Naturstyrelsen finansierer
erhvervelse af bygninger, omkostninger til handlen (tinglysning, landmåler med videre) og ligger
deklarationer på arealerne om ikke at bruge miljøfremmede stoffer, for at sikre rent drikkevand,
desuden står de herefter for tilplantning og forvaltning af de nye skovområder (Københavns Energi
et al. 2005). Hillerød Kommune bidrager ved at give jord til Skævinge Skov i form at et areal ved
Bjerggården og et areal tæt på Skævinge by (Københavns Energi et al. 2005; Naturstyrelsen 2014b).
I takt med at ejendomme inden for Skævinge Skov kommer til salg opkøbes de, hvis det er muligt at
opnå rimelige købsvilkår og finansieringen er tilstede på det pågældende tidspunkt. Det er
skovfoged Niels Worm fra Naturstyrelsen Nordsjælland der har den direkte kontakt til sælger.
Tilblivelsen af skoven er således mange år undervejs (Københavns Energi & Skov- og
Naturstyrelsen 2002). På finansloven er der årligt afsat 30 millioner kroner til statslig skovrejsning,
som blandt andet er med til at finansiere Skævinge Skov (Regeringen 2014). Indenfor grænserne af
skoven har private lodsejere også mulighed for at rejse skov med tilskud (Naturstyrelsen 2014b,
Naturstyrelsen 2015d).
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1.2.2

Formål, interesser og krav til indhold

I rammeaftalen fremgår det at ”formålet med samarbejdet er at etablere et antal nye offentlige
skovområder i hovedstadsområdet, som varigt beskytter vigtige drikkevandsressourcer” samt at ”de
nye skove skal udover at beskytte drikkevandet også udgøre rekreative grønne områder til gavn for
befolkningens friluftsliv og sundhed. Herudover skal skovene fremme natur, træproduktion med
videre” (Københavns Energi & Skov- og Naturstyrelsen 2002). I samarbejdsaftalen fremgår det
”formålet er at etablere to offentlige skov- og naturområder…med henblik på at beskytte
grundvandet og skabe to rekreative områder for borgerne” (Københavns Energi et al. 2005).
Af samarbejdsaftalen fremgår det at ”der forventes etableret skov på over halvdelen af
projektområderne. Omkring en tredjedel eller mere af projektområderne forventes dog etableret og
naturgenoprettet som åbne arealer for eksempel enge, søer, moser og lignende under hensyn til de
naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige forhold” (Københavns Energi et al. 2005).
Der må maksimalt plantes 25 % nåletræer på de tilplantede arealer hvilket fremgår af ”God statslig
skovrejsning – checkliste til god statslig skovrejsning”, der ligger som bilag til samarbejdsaftalen
(Skov- og Naturstyrelsen 2003, Københavns Energi et al. 2005).
Der skal laves en overordnet plan for skovene, for at sikre at de landskabelige, naturmæssige,
kulturhistoriske og friluftsmæssige (samt rekreative) interesser sikres og forbedres bedst muligt.
Overblikket er vigtigt at have, da opkøb af arealer til skoven vil ske gradvist over en lang årrække.
Denne overordnede plan vil det naturligvis være muligt at ændre, hvis ny viden eller faktuelle
forhold gør det hensigtsmæssigt (Københavns Energi et al. 2005, Naturstyrelsen 2014b). I takt med
erhvervelsen af arealer udarbejdes der planer for skovrejsningsområdet i dialog med Hillerød
Kommune, grønne organisationer og borgere (Naturstyrelsen 2014b). Det sker blandt andet ved
drøftelser med et nedsat skovbrugerråd for Skævinge Skov (Dahl-Nielsen 2015, personlig
kommunikation). Hillerød Kommune har været ansvarlig for udarbejdelsen af en
landskabskarakteranalyse, som kan være et redskab til at udpege landskabelige interesser (Hillerød
Kommune 2012).
I al fremtid skal etablering og drift af skov- og naturarealer udføres på en måde som er skånsom
overfor miljøet, så der sikres en acceptabel kvalitet og renhed under fremtidig grundvandsdannelse
(Københavns Energi & Skov- og Naturstyrelsen 2002).
1.3 Status for Skævinge Skov
Området hvor Skævinge Skov er ved at blive etableret er i dag et landbrugsland med mindre spredte
områder af fredskov (figur 1.3). Der er ingen sammenhæng mellem de enkelte små skove, hvilket
gør at området har ikke karakter af et sammenhængende skovlandskab. Som udgangspunkt er
områdets naturindhold begrænset, men med tiden skønnes det at være muligt at opnå et varieret
naturindhold ved at genoprette naturlig hydrologi og etablere skov med lysåbne naturområder
(Naturstyrelsen 2014b).
Opkøb af arealer til den statslige skovrejsning er i gang og der ejes nu flere arealer, hvoraf nogle har
fået status som fredskov (dele af arealerne vil på sigt blive fredskov; figur 1.3). På Bjerggården,
som er overdraget fra Hillerød Kommune blev der i april 2015 tilplantet 9 hektar af
skovudviklingstypen eg med lind (Tilia sp.) og bøg (nummer 22) af det samlede areal på 13-14
hektar (Løvgren 2015, personlig kommunikation). Arealet på Skovlunde er omkring 31 hektar, som
er et forsøg med vildtvenlige kulturmetoder i form af såningskulturer, med blandt andet
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beplantninger af eg, rødel (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), nåletræer og diverse løvtræer
(Naturstyrelsen 2014b, Løvgren 2015, personlig kommunikation). På Tjærebyvej er der
frøavlsplantage med æbleroser (Rosa rubiginosa L.) og afkomstforsøg med asketræer (Fraxinus
excelsior L.) fra udpegede modertræer med god sundhedstilstand, hvilket er et led i bestræbelserne
på at sikre askens overlevelse i Europa (Naturstyrelsen 2014b). På Skovbakkevej er det sydlige af
de to arealer plantet til med løvtræ (Naturstyrelsen 2014b, Løvgren 2015, personlig
kommunikation). Æbelholt Klosterruin er et mindre lysåbent areal med klosterhaven og ruinen som
det mest centrale (Naturstyrelsen 2014b). Området der grænser op til Skævinge by er
løvtræsdommineret med blandt andet bøg (Løvgren 2015, personlig kommunikation). Lønsgård på
150 hektar indeholder en 23,5 hektar provenienssamling med douglasgran (Pseudotsuga sp.;
Naturstyrelsen 2014b). Resten af ejendommen består primært af dyrket landbrugsjord. Dog er en
mindre del græs eller nyere beplantninger af blandt andet eg. Se nærmere beskrivelse under ”1.3.1
Lønsgård”. Desuden er 18,4 hektar på Møllehøjgård ved at blive opkøbt, hvor der mangler at blive
underskrevet skøde. På Møllehøjgård er omkring halvdelen allerede tilplantet med pæn og vellykket
løvtræskultur (Worm 2015, personlig kommunikation). Ud over dette ejer HOFOR et areal langs
Æbelholt Å.
Alt i alt er der omkring 243 hektar statslig ejet areal i skovrejsningsprojektet Skævinge Skov, hvis
Lønsgård og Møllehøjgård medregnes. Ud over de statsligt ejede arealer er der også private
skovrejsninger. De arealer der er rejst med tilskud vil være pålagt fredskovspligt (Naturstyrelsen
2015d; figur 1.3).

Figur 1.3: Status for Skævinge Skov. De opkøbte arealer er lysegrønne. Møllehøjgård, som er ved at blive opkøbt, er
orange. HOFOR ejer det lyseblå areal ved Æbelholt kildeplads. De ternede arealer er fredskov (Geodatastyrelsen
2011).
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1.3.1

Lønsgård

Lønsgård, som blev opkøbt i 2011, er en tidligere forsøgsgård under Plantedirektoratet (Folketinget
2011). Arealet på 150 hektar er beliggende i et vigtigt område for grundvandsindvinding i nærheden
af Æbelholt Kildeplads og er købt til brug for skovrejsning enten direkte eller som magelæg (figur
1.3). Med opkøbet af Lønsgård vil Skævinge Skov begynde at få synlighed og struktur i landskabet
(Folketinget 2011). Selvom Lønsgård ligger udenfor den nuværende afgrænsning af Skævinge
Skov, forventes det at den kommer til at indgå i skoven på sigt (Naturstyrelsen 2014b, Dahl-Nielsen
2015, personlig kommunikation, Worm 2015, personlig kommunikation). På arealet mod nordvest
er der tynde lerlag, som især er relevante for grundvandsdannelsen, hvorfor denne del forventes at
blive en del af skoven (Worm 2015, personlig kommunikation). Hensynet til kronvildt og
muligheden for at skabe sammenhængende natur taler for at Lønsgård kommer til at indgå i
Skævinge Skov. Dog er intet sikkert før den nye grundvandskortlægning er færdig og grænserne til
skoven sandsynligvis vil blive justeret (Dahl-Nielsen 2015, personlig kommunikation). På
nuværende tidspunkt er dyrkningsjorden bortforpagtet til Jan Brunholm (Brunholm 2015, personlig
kommunikation, Worm 2015, personlig kommunikation).
Lønsgård består af blandt andet 23,5 hektar med en provenienssamling (uden gentagelser) af
omkring 32 forskellige douglasgranprovenienser fra hele dens oprindelige udbredelsesområde i
Nordamerika, fra Mexico til British Colombia (Naturstyrelsen 2014b; figur 1.4). Douglasgran
provenienserne er nok plantet i slutningen af 70’erne, så de er omkring 40 år på nuværende
tidspunkt. De vil kunne stå her i 50 år eller mere og vil sagtens kunne selvforynges. Stormfald vil
nok være en større begrænsende faktor end alderen på træerne. Denne samling, som er uden
gentagelser skal bibeholdes (Larsen 2015, personlig kommunikation). Resten af ejendommen består
primært af dyrket landbrugsjord. Dog er der en mindre del græs og nyere beplantninger af blandt
andet eg.

Figur 1.4: Ortofoto fra 2012 af en del af Lønsgård (COWI 2012). Se hele afgrænsningen i figur 1.3. Den blå linje er
afgrænsningen af skoven og den røde stiplede linje er projektområdet, som en stor del af denne opgave handler om.
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2 Problemformulering
Den primære funktion af den kommende Skævinge Skov er at sikre beskyttelse af grundvandet.
Desuden skal området på sigt rumme et stort naturindhold og friluftsliv. Skovrejsningen på omkring
720 hektar er et samarbejde mellem Hillerød kommune, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab
(HOFOR) og Naturstyrelsen.
Formålet med projektet er at skitsere en ramme for udviklingen af hele Skævinge Skov samt at
udarbejde en detaljeret plan for 85 hektar på Lønsgårds areal, som vil være naturligt forankret i
naturgrundlaget. Forslaget vil indeholde en plan over områder, hvor der kan genskabes naturlig
hydrologi samt for delområdet en placering af skovudviklingstyper. Der vil i forslaget for Skævinge
Skov blive lavet en plan over, hvor der kan plantes skov, under hensyn til vådområder og
administrative bindinger med mere. I skovlandskabet vil der være særligt fokus på
grundvandsbeskyttelse, biologisk mangfoldighed og rekreative hensyn.
For at udvikle disse planer vil det være nødvendigt at komme ind på følgende problemstillinger:
1. Hvordan spiller de forskellige hensyn til grundvand, rekreation og biologisk mangfoldighed
ind ved træartsvalget og udformningen af skovlandskabet?
a. Hvordan påvirker træartsvalget grundvandsdannelsen?
b. Hvordan opnås en biologisk mangfoldighed og gode rekreative værdier ved
skovrejsning?
2. Hvordan påvirker genskabelsen af naturlig hydrologi gennem lukning af dræn og etablering
af oprindelige vådområder naturindhold og grundvandsdannelse?
3. Hvordan vil andelen af vådområder være i Skævinge Skovs skovlandskab, baseret på
topografi, jordbunds- og dræningsforhold?
4. Hvordan vil andelen af lysåbne områder være i Skævinge Skov ud fra potentielle
vådområder (fra punkt 3), sårbare landskaber i landskabskarakteranalysen, områder hvor
skov er uønsket ifølge kommuneplanen samt administrative bindinger hvor det ikke er
hensigtsmæssigt at plante skov?
5. Hvordan kan et skovlandskab på projektområdet (85 hektar) se ud, med etablering af
naturlig hydrologi, placering af skovudviklingstyper, under hensyntagen til administrative
bindinger, det rekreative samt den biologiske mangfoldighed?
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3 Afgrænsning
Analysen for Skævinge Skov tager udgangspunkt i en afgrænsning af skoven, som består af den
nuværende afgrænsning inklusiv Lønsgård (figur 3.1). Denne afgræsning er valgt fordi
Naturstyrelsen Nordsjælland ønsker et planforslag for en del af Lønsgårds areal, som sandsynligvis
bliver en del af Skævinge Skov. Den detaljerede plan vil koncentrere sig om et projektområde på 85
hektar på arealet Lønsgård, da det er det areal Naturstyrelsen Nordsjælland er interesseret i at få en
plan over (Dahl-Nielsen 2015, personlig kommunikation, Worm 2015, personlig kommunikation).
De 85 hektar vil herefter blive benævnt som projektområdet.

Figur 3.1: Den røde stiplede linje afgrænser projektområdet på 85 hektar beliggende på Lønsgårds areal. Den blå linje
afgrænser det areal der i opgaven benævnes Skævinge Skov. Signaturerne fortsætter i resten af opgaven.

Hele Skævinge Skov er på nuværende tidspunkt kategoriseret som særlige drikkevandsinteresser.
Der er nogle enkelte nitratfølsomme indvindingsområder indenfor Skævinge Skov ligesom der er et
enkelt indsatsområde med hensyn til nitrat (Geodatastyrelsen 2015c). Disse vurderes ikke til at have
den store betydning for tilplantning i Skævinge Skov, men mere for afgrænsningen af skoven,
hvilket afgøres af HOFOR og Hillerød Kommune. Derfor indgår dette ikke i opgaven.
Definitionen på skov er ifølge vejledning om skovlovens § 3 med flere: "som hovedregel anser man
således et areal for at være skov, hvis det er bevokset med træer, som danner eller indenfor et
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og hvis det som hovedregel er større
end ½ ha og mere end 20 m bredt” (Naturstyrelsen 2014c). Denne opgave tager udgangspunkt i
denne definition af skov.
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I analysen vil der blive taget højde for administrative bindinger, hvilket indbefatter kirkebyggelinje,
fortidsmindelinje, sø- og åbeskyttelseslinje og § 3 naturtyper.
I teori-afsnittet omkring biologisk mangfoldighed er terrænpleje for kronvildt og råvildt inddraget,
da det er de dyrearter som Naturstyrelsen Nordsjælland særligt agter at bevare i området. Vildtet er
en seværdighed for borgere i området (Worm 2015, personlig kommunikation).
Der er fundet de tinglyste servitutter der gælder indenfor projektområdet, og ikke de for hele
Skævinge Skov, da det er et meget stort og tidskrævende arbejde. Servitutter omkring
færdselsrettigheder beskrives ikke nærmere, da de ikke er afgørende for det endelige planforslag, da
det ikke vil indeholde stier. Borgerinddragelse har ikke været en del af processen.
Formålet er er lave en konkret plan for 85 hektar under hensyntagen til hele Skævinge Skov, hvad
angår det rekreative, det biologiske og de administrative bindinger. Det er ikke formålet at forklare
de dyrkningstekniske aspekter og placering af hegn.
Der har ikke været adgang til de detaljerede drænkort for projektområdet, hvorfor placeringen af
vådområder ikke tager højde for dette (bilag 5). Der er dog inddraget et historisk kort, som giver et
praj.
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4 Materialer og metoder
For at besvare problemstillingerne er der blevet anvendt en lang række metoder og forskellige
materialer samt forskellige principper for statslig skovrejsning.
4.1 Litteraturstudie
Baggrunden for blandt andet teoriafsnittet og indledningen er et litteraturstudie baseret på
videnskabelige artikler, mindre artikler, lærebøger og diverse referencer fra Naturstyrelsen og
Hillerød kommune. De litterære referencer er blevet valgt ud fra, at de var pålidelige og at de ofte er
citeret indenfor emnet skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. Tingsbogsattesten for matriklerne på
projektområdet er også blevet nærstuderet for at finde relevante servitutter med mere. Diversiteten i
referencerne til litteraturstudiet afspejler, at opgaven både er akademisk teoretisk samtidig med at
den ender ud i et praktisk, brugbart og konkret resultat med en plan for et område.
4.2 Personlig kommunikation
Den personlig kommunikation der ligger til grund for projektet har primært været med personer fra
Naturstyrelsen, som har haft indblik i det konkrete skovrejsningsprojekt, Skævinge Skov. Dette har
været til stor hjælp, da det er informationer som ikke kan hentes ad andre veje, da det er meget
konkret for projektet og dets omstændigheder. En af ulemperne ved personlig kommunikation, hvor
man snakker sammen ”face-to-face”, er at der kan opstå misforståelser, samt at forskellige personer
kan have forskellige opfattelser og forklaringer.
4.3 Markvandring
Der har været fire besigtigelser eller markvandringer på projektområdet. Først sammen med Anne
Johannisson fra Naturstyrelsen Nordsjælland og landskabsarkitektstuderende Sine Stagsted (12.
februar 2015). Anden var sammen med Ida Dahl-Nielsen og Niels Erik Worm fra Naturstyrelsen
Nordsjælland samt Sine Stagsted (19. marts 2015). Niels fortalte om området, da vi gik rundt i
omkring to timer, da han har stået for opkøbet, forpagtning og andet praktisk for Lønsgård. Tredje
markvandring foregik om formiddagen sammen med Jan Brunholm, som er en fritidslandmand der
forpagter arealerne på Lønsgård (24. april 2015). På markvandringen blev der løbende kigget på
drænbrønde, kvatermesterstabens kort, høje- og lave målebordsblade for at sammenligne med
landskabets lavninger og våde områder. Om eftermiddagen forsatte jeg markvandringen alene (24.
april 2015). Fjerde besigtigelse foregik sammen med Jørgen Bo Larsen, vejlederen for projektet (29.
april 2015).
Formålet med markvandringerne var at få en bedre fornemmelse af de aktuelle forhold. Det fremgik
mere tydeligt, hvilke områder der potentielt set kunne blive til vådområder og søer. Det kunne også
ses, hvilke oplevelsesværdier der var i området. Formålet var endvidere at vurdere jordbundens
næringsindhold og vandforsyning. For bedre at kunne gøre det, blev der anvendt jordspyd på få
strategiske steder.
4.4 Love og bekendtgørelser med videre
Der er en lang række love og bekendtgørelser med videre, der har bestemmelser omkring skov og
skovrejsning. I bilag 1 er de forskellige love og bekendtgørelser med videre beskrevet. Det drejer
sig om: Skovloven, Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven, Vandløbsloven, Randzoneloven,
områder, hvor skovrejsning er uønsket, Natura 2000-områder, fredninger, tinglyste servitutter,
høringsfase ved det lokale museum, vurdering af virkninger på miljøet, særlig miljøvurdering,
Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur samt Naturskovstrategien. De
udvalgte love og bekendtgørelser med videre er inspireret af dem, der er gennemgået i “Privat
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Skovrejsning, Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning” (Naturstyrelsen 2015d), men også
yderligere punkter og relevante informationer er beskrevet. Der skal dog tages forbehold for, at der
kan være anden lovgivning end de her nævnte, som vil kunne tages i betragtning ved statslig
skovrejsning.
Nogle af ovenstående information bruges aktivt i udarbejdelsen af den endelige plan for
projektområdet mens andre ikke har konkret indflydelse på den færdige plan, men snarere er
administrativt papirarbejde såsom anmeldelse af, at jorden skal overgå til skov fra landbrugsjord
(jævnfør bekendtgørelse om jordressourcernes anvendelse til dyrkning og natur §§ 8-9, Bek. Nr. 637
af 10. juni 2010).
4.5 Analyse ud fra kort
En stor del af analysen og det færdige resultat er baseret på forskellige kort og ”lag”, som beskrives
i dette afsnit.
4.5.1

Fremgangsmåde

Mapinfo Professional version 12.0.3 er blevet anvendt gennem analysen af kortene. Det er det GISprogram som Naturstyrelsen almindeligvis anvender. I dette projekt er det blevet brugt til at hente
kortene ind i, og der er blevet lavet ”lag” med linjer og polygoner til brug i analysen. Et eksempel
på dette er optegnelsen af grøfter og våde naturtyper på høje- og lave målebordsblade. Der har
været nogle enkelte af kortene eller ”lagene”, som ikke har kunnet hentes ind i Mapinfo, hvorfor
disse ikke har afgrænsningen påtegnet, men er bare blevet taget direkte fra Hillerød Kommunes
hjemmeside (Hillerød Kommune 2015).
En stor del af analysen er baseret på en mere ”primitiv tilgang” med brug af manifold og diverse
kort, hvorpå der er blevet optegnet elementer. Dette har været lettere at arbejde med, da jeg ikke har
stor erfaring med GIS-programmer såsom Mapinfo. Det har dog den ulempe at det ikke bliver helt
så præcist, som hvis det var gjort på computer. Blandt andet ved frembringelse af planen for
projektområdet har fremgangsmåden den fordel at designprocessen bliver mere ”fri”.
For at udregne hvor stor en andel der potentielt set kan være vådområder i Skævinge Skov, er kortet
blevet klippet ud, hvorefter det er blevet vejet på en meget nøjagtig kemivægt (Larsen 2015,
personlig kommunikation). Denne metode er let anvendelig når planerne er tegnet i hånden, men
forudsætter at papiret vejer det samme i hele fladen. Bilag 2 viser udregningerne for de forskellige
arealer.
4.5.2

Per Smeds kort

Per Smeds kort viser geomorfologien for hele Danmark i 1:250.000. Kortet viser blandt andet
morænelandskaber, hedesletter, randmoræner og døsisrelief (Smed 1981). Hermed er kortet med til
at sige noget om de dominerende landskabsformer og kvaliteten af jorden.
4.5.3

Dansk jordbundsklassificering

Kortet med dansk jordbundsklassificering er fremstillet i årene 1975-1979 i skala 1:50.000. By- og
skovområder er ikke klassificeret. Teksturen er på kortet inddelt i otte klasser, baseret på
laboratorieanalyser fra omkring 36.000 prøver udtaget fra pløjelaget (0-20 cm) eller underjorden
(35-55 cm). Der er taget en prøve per 70-90 hektar for pløjelaget og en per cirka 600 hektar for
underjorden. Således er kortet blevet brugt i landbrugs- og regionplanlægningen, så frugtbar
landbrugsjord ikke overgik til andre formål (Madsen 2014).
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4.5.4

GEUS jordartskort

Danmarks Digitale jordartskort eller også kaldet GEUS jordartskort er en kortlægning af Danmarks
overfladegeologi i 1:25.000. Kortet fremstilles ud fra jordprøver med 100-200 meters mellemrum i
op til en meters dybde. I felten vurderes jordtyperne, hvor de noteres på et kort sammen med
grænserne mellem de forskellige jordarter. Jordarterne er inddelt i 73 typer. Feltkortet er
digitaliseret og rentegnede til brug i GIS-programmer. Kortet kan blandt andet anvendes til
miljøanalyser og anlægsarbejder (GEUS 2015). Sammenholdes GEUS jordartskort med grøfter,
vandløb og våde naturtyper fra de høje- og lave målebordsblade er de påfaldende ens, hvilket tyder
på at de er inspireret heraf (bilag 2).
4.5.5

Kvartermesterstabens kort

Kvatermesterstabens kort er fra 1857 i 1:20.000, og findes kun for dele af landet. Højdekoterne er
sandsynligvis angivet i 5 fods kurver (Korsgaard 2006). Der er ingen signaturforklaring til
kvartermesterstabens kort (Carstensen 2015, personlig kommunikation). Orienteringen af kortet
matcher ikke helt nutidens kort, hvorfor tingene godt kan være lidt forskudt og forvrænget. Derfor
kan det være svært at arbejde helt præcist, men kortet er god til at vise placering af våde naturtyper,
da der er gjort meget ud af disse. Kortet viser flere grøfter og våde naturtyper end de høje- og lave
målebordsblade.
4.5.6

Høje målebordsblade

De høje målebordsblade er det helt centrale kortværk fra anden halvdel af 1800-tallet, som er
fremstillet i 1:20.000. De er opmålt i perioden 1842-1899 og dækker hele Danmark bortset fra
Sønderjylland. Kortene viser en lang række ting, hvoraf placeringen af jordvolde, grøfter, søer,
damme, vandløb, eng og mose især har relevans for denne opgave, for at give et praj om hvor der
vil kunne genskabes naturlig hydrologi (Korsgaard 2006).
4.5.7

Lave målebordsblade

De lave målebordsblade er fra 1901-1971 er fremstillet i 1:20.000 og dækker hele Danmark.
Kortene viser søer, damme, vandløb, grøfter, jordvolde, eng og mose, som har relevans for opgaven
(Korsgaard 2006). Signaturen for grøfter og diger kan være svære at skelne fra hinanden på de lave
målebordsblade. Dette hænger sammen med, at der ofte var jorddiger og grøfter ved siden af
hinanden, da jorden fra grøfterne førhen dannede jorddigerne (Carstensen 2015, personlig
kommunikation). Denne opgave er derfor især baseret på de markeringer af grøfter, hvor der
umiddelbart ikke var tvivl.
4.5.8

Højdekoter og højdemodel

For at få en fornemmelse af projektområdets terræn er der brugt en højdemodel, som viser høje
punkter som røde og lave områder som gule. Danmarks Højdemodel/Terræn er en model af højder
på overfladen af terræn, som er egnet til planlægning og landskabsanalyser (Kortforsyningen 2007).
Ved at lægge laget med højdekoter for hver meter ovenpå, bliver kortet endnu bedre at tolke (Kortog Matrikelstyrelsen u.å).
4.5.9

Kort50 2015

Kort50 er et topografisk kort over Danmark fremstillet i 1:50.000. Der er fem meter mellem
højdekurverne. Forsvaret har været med til at designe og udarbejde kortet. Mindre detaljer er
udeladt såsom haver ved gårde og huse på landet (Geodatastyrelsen 2014). Kort50 fra 2015 er brugt
som gennemgående baggrundskort i størstedelen af opgaven, da det fremstår enkelt.
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4.5.10 Ortofotos fra 2012, 2008 og 1954

Ortofotos fra COWI er landsdækkende og kan bruges til at genkende genstande med udstrækning på
helt ned til en halv meter. Et ortofoto er et utolket kort, hvor der kan ses informationer og
sammenhænge, som man ikke ser på et teknisk eller topografisk kort (COWI 2014). Kortene bruges
i opgaven til at undersøge hvilke områder, der tidligere har været våde.
4.5.11 Matrikelkort

For at finde den relevante tingbogsattest for projektområdet er der blevet brugt et matrikelkort til at
identificere matriklerne med. Et matrikelkort kan desuden være med til at sige noget om nuværende
og tidligere markstørrelser og ejerskabsgrænser.
4.6 Landskabskarakteranalyse
Hillerød Kommune har fået udført en landskabskarakteranalyse ud fra landskabskaraktermetoden
for det åbne land, heriblandt området for Skævinge Skov. I landskabskaraktermetoden analyseres
landskabet udenfor byerne for at give et overblik og kendskab til kommunens forskellige
landskaber. Metoden bruges til at vise, hvilke områder der skal passes særligt godt på og hvilke
landskabstræk der kan bygges videre på. Analysen kan bruges ved planlægning i det åbne land
blandt andet til behandling af ansøgninger i landzonen (Hillerød Kommune 2012).
Først kortlægges og beskrives landskabernes særlige karakteristika ud fra naturen, kulturen og den
rummelige og visuelle fremtrædning, hvorefter landskabet opdeles i store sammenhængende
områder, kaldet landskabskarakterområder, som adskiller sig fra naboområderne. Dernæst beskrives
delområderne og disse vurderes ud fra områdernes styrke, tilstand, visuelle oplevelsesmuligheder
og sårbarhed. Indenfor hvert landskabskarakterområde blev der lokaliseret delområder, som havde
en særlig betydningen, enten negativ eller positiv. Til slut fastsættes strategiske mål for landskabet
og anbefalinger til, hvorledes de landskabelige interesser kan inddrages i planlægningen og
forvaltningen af det åbne land (Stahlsmidt & Nellemann 2009). Disse analyser fremgår også af et
kort (Hillerød Kommune 2015).
Landskabskarakteranalysen har dannet basis for kommunens revidering af de landskabelige
beskyttelsesinteresser i Kommuneplan 2013. Desuden er den et redskab til at justere afgrænsningen
for Skævinge Skov og til at vurdere, hvor der skal være skov og ikke (Hillerød Kommune 2012). I
denne opgave bruges uddrag fra landskabskarakteranalysen, især tages der højde for sårbare og
oplevelsesrige områder.
4.7 Principper for statslig skovrejsning
Der er lavet forskellige udgivelser med krav og gode råd til skovrejsning. Naturstyrelsen
Nordsjælland har som mål fortsat at fremme den naturlige hydrologi og forøge andelen af løvtræ,
samt øge arealet med lysåbne naturtyper (Naturstyrelsen 2014a).
4.7.1

Naturnær skovdrift

Fra 2005 har Skov-og Naturstyrelsen besluttet at omlægge driften i statens skove til naturnær drift.
Den samme omlægning sker i en række private skove (Larsen 2005). Definition på naturnær drift på
Naturstyrelsens arealer: ”Den naturnære skovdrift sigter mod at opbygge stabile skove med
vedvarende skovdække, som kan forynges naturligt, og hvor skovklimaet opretholdes. Skovene vil
bestå af lokalitetstilpassede, især hjemmehørende træarter, og skovbilledet vil være kendetegnet af
naturlige successionsforløb, gruppevise foryngelser og variation i arts- og alderssammensætning.
Skovene vil være rige på gamle træer, dødt ved og værdifulde nøglebiotoper. De naturlige
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afvandingsforhold og mange af de tidligere vådområder vil i vid udstrækning være genskabt”
(Skov- og Naturstyrelsen 2005). I Naturstyrelsens naturnær skovdrift er mere naturlig hydrologi et
centralt element. Det bidrager til de overordnede mål om at øge biodiversiteten og skabe en mere
naturlig dynamik i danske skove (Naturstyrelsen 2014a).
I naturnær skovdrift er der 19 skovudviklingstyper, som beskriver den på lang sigt ønskede og
sandsynlige bevoksningstype. Dette i form af et forventet skovbillede, den tilstræbte
træartssammensætning samt mulig foryngelses- og udviklingsdynamik for en given lokalitet. Der er
lagt vægt på at skovudviklingstyperne skal være dynamiske, og at de skal kunne videreudvikles.
Der er desuden en vurdering af muligheden for vedproduktion samt en beskrivelse af de
kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier for hver enkel skovudviklingstype. Ni af
skovudviklingstyperne er løvtræsdomminerede, seks er nåletræsdomminerede og fire er historiske
skovtyper (Larsen & Skov- og Naturstyrelsen 2005). Områderne med skovudviklingstyperne skal
være så store som muligt, gerne 5-10-15 hektar. Dog kan et lille område på 1-2 hektar med skoveng
være passende. Der skal være en begrundelse for skiftene mellem de forskellige
skovudviklingstyper, dette kan være ved forskellige former for grænser såsom veje, hegn, topografi
eller jordbund (Larsen 2015, personlig kommunikation).
4.7.2

Vejledning i god statslig skovrejsning

Der er en række retningslinjer beskrevet i ”Vejledning i god statslig skovrejsning” , som er en
opfølgning på blandt andet Danmarks Nationale Skovprogram fra 2002. Vejledningen tager
udgangspunkt i forskellige interesser; friluftsliv, natur, miljøbeskyttelse, kulturhistoriske og
landskabelige hensyn, træproduktion samt klima og klimasikring (Naturstyrelsen 2013).
Vejledningen er en opfølgning på ”God statslig skovrejsning – checkliste til god statslig
skovrejsning” (Skov- og Naturstyrelsen 2003). Her beskrives et udpluk.
Bøg og eg har været anvendt til statslig skovrejsning i de sidste mange år og det forventes de også
at blive fremover. Desuden skal andre danske løvtræer som lind, fuglekirsebær (Prunus avium (L.)
L.), avnbøg (Carpinus betulus L.), ask, ær (Acer pseudoplatanus L.), asp (Populus sp.), spidsløn
(Acer platanoides L.), vild æble (Malus domestica Borkh.) og pære (Pyrus communis L.) skal også
anvendes i skovrejsningerne ligesom der kan plantes røn (Sorbus sp.), pil (Salix sp.)og birk (Betula
sp.) (kommer ofte af sig selv ved selvsåning). En vis andel nåletræer kan være med til at skabe
”sikre områder” for råvildtet, ligesom det kan skabe landskabelig variation. Der bør etableres holme
af nåletræ i løvskov og vice versa. Der bør primært anvendes hjemmehørende og
egnskarakteristiske danske arter, hvilket især er løvtræer. Løvtræer skal minimum udgøre 75 % af
det tilplantede areal. Der kan anvendes naturlig tilgroning på arealer, hvor ønskede frøkilder er
inden for rækkevidde. Der må ikke anvendes pesticider og som udgangspunkt eller ikke gødning
(Naturstyrelsen 2013).
10-40 % af et skovrejsningsområde bør være åbne områder uden træer, hvilket kan være våde
naturtyper såsom enge, moser og søer eller tørre områder i form af lysninger, områder med
vedvarende græs, pladser ved publikumsanlæg, udsigtspunkter og græsfælleder. Disse vil forbedre
den landskabelige oplevelse og forøge områdets naturindhold. De åbne arealer skal søges placeret
inde i området, så de bliver åbenlyst landskabeligt sammenhængende med skovområderne. Der
udføres naturgenopretning i skovrejsningsområder af især vådområder, som bør (gen)skabes med så
lidt maskinel hjælp som muligt. Der kan også etableres sumpskov nogle steder med eksempelvis
pil, el og birk, da der er en naturlig og spændende biotop i Danmark (Naturstyrelsen 2013).
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Skovbryn kan anlægges ekstensivt og gerne uden brug af rette linjer. På passende steder langs
skovbryn og skovveje bør der plantes frugttræer af hensyn til skovens dyr og publikum.
Planterækker bør etableres så de bliver mindst synlige ved at følge stier og skovvejes slyngede
forløb, ligesom de bør følge terrænforholdene. For at skabe variation skal der anvendes flere
træarter (Naturstyrelsen 2013).
4.7.3

Tilskudsregler til privat skovrejsning

Der er en tilskudsordning til privat skovrejsning, som er en del af det danske landdistriktsprogram.
Der kan søges om tilskud af ejere af landbrugsjord, som ligger i et skovrejsningsområde eller et sted
hvor skovrejsning er muligt. Der pålægges fredskovspligt på disse skove rejst med tilskud, hvilket
betyder at arealet fremover skal anvendes til skovbrugsformål og i øvrigt opfylde skovlovens
bestemmelser såsom en god og flersidig skovdrift (Naturstyrelsen 2015d). Kravene i ”Privat
Skovrejsning, Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning” gælder ikke for statslig skovrejsning,
men de kan anvendes som guideline (Naturstyrelsen 2015d). Her beskrives et udpluk.
Det bevoksede skovareal skal som udgangspunkt udgøre minimum fem hektar. Indhegningerne må
helst ikke overstige fem hektar. Der skal udarbejdes en tilplantningsplan, som skal sikre en stabil og
varieret skovopbygning. Skoven skal udgøre en sammenhængende enhed af passende form. Hvis de
enkelte delarealer ligger inden for en afstand af op til cirka 100 meter fra hinanden regnes skoven
for sammenhængende. Delarealerne skal være større end 2 hektar bevokset areal og det
mellemliggende areal skal være et skovareal eller et åbent udyrket areal, som er fredskovspligtigt.
Adskilles skovstykkerne af en større vej, jernbane eller bebyggelse er det ikke en samlet skov. Er
skoven meget fragmenteret kan den mangle kerneområder og få en overvægt at randeffekter og der
opbygges ikke et egentligt skovklima. Derfor skal bredden af skoven skov hovedregel være mindst
50 meter, og indeholde et kerneareal (Naturstyrelsen 2015d).
Skoven skal have en vis afstand fra eventuel beboelse og have på naboejendommen. Afstanden skal
være 30 meter fra skel mod beboelse/have, der ligger nord og øst for skoven og 15 meter fra skel
mod beboelse/have, der ligger syd og vest for skoven (Naturstyrelsen 2015d).
I kanterne af skoven skal der anlægges skovbryn. Disse skal bestå af 100 % løvtræer og buske.
Steder hvor det er egnstypisk og relevant kan der indplantes op til et stabilt nåletræ per 100 meter.
Mod nord og vest skal skovbrynene være mindst 20 meter brede og mod syd og øst skal de være
mindst 10 meter brede. Skovbryn må ikke brydes af længdegående veje, skovspor og lignende i de
yderste 10 meter (Naturstyrelsen 2015d).
I en bevoksning med løvtræ og i ekstensive bevoksninger skal minimum 10 % af plantetallet være
en anden træart end hovedtræarten. Der kan udlægges arealer til naturlig tilgroning hvor der er
egnede frøkilder i nærheden (100 meter), hvilke overvejende skal bestå af hjemmehørende arter.
Mindst 75 % af det samlede plantetal (af alle planter) i løvtræsbevoksninger skal være løvtræer. Her
skal eventuelle holme af nåletræ være mindre end 0,10 hektar og de skal være jævnt fordelt på
arealet (Naturstyrelsen 2015d).
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5 Teori
I dette afsnit gennemgås primært grundvandsbeskyttelse, biologisk mangfoldighed og rekreation i
relation til skovrejsning og (gen)skabelse af naturlig hydrologi.
5.1 Vandets kredsløb
Vandets kredsløb drives af solens energi og tyngdekraften (figur 5.1). I Danmark er det omkring 2/3
af nedbøren, der falder over land, der fordamper. Størstedelen af den sidste 1/3 strømmer gennem
de øverste jordlag (nogle steder i dræn) og ud i søer og vandløb som overfladenær afstrømning eller
ned til grundvandet. Det er kun en lille del af nedbøren som bliver til nyt dybere grundvand, hvilket
svarer til omkring 100-200 mm/år i Jylland og 20-40 mm/år på Øerne (Bastrup-Birk et al. 2003).

Figur 5.1: Vandets kredsløb med vandbalancetal (mm/år) typiske for Danmark. Kun en begrænset del af nedbøren
bliver til det dybere grundvand, der udnyttes i vandforsyningen, idet en stor del fordamper eller afstrømmer
overfaldenært (Refsgaard et al. 2003).

Da det er svært at måle fordampning og nedsivning af nedbør direkte for skov, beregnes disse
indirekte ud fra meterologiske målinger. Til dette formål bruges en ligning for vandbalancen som
nedenstående (Bastrup-Birk et al. 2003).
Nedbør (N) = Fordampning (I+E+T) + Afstrømning (A0) + Nedsivning (P) + ΔS
Nedbøren betegnes (N). Fordampning dækker tre faktorer herunder Interception (I), Evaportaion
(E) og Transpiration (T). Interception er den del af nedbøren der opfanges på træernes blade og
bark. Interceptionstabet er det vand der fordamper fra fugtige bladoverflader. Resten af nedbøren
bliver til gennemdryp (falder igennem trækronen) eller stammeløb (løber ned langs stammen).
Evaporation er den del der fordamper direkte fra jorden. Transpirationen udgør den største andel af
fordampningen og er den del der optages i planterne gennem rødderne og fordamper fra bladene
gennem spalteåbningerne. Overfladeafstrømning (A0) kan især forekomme på skrånende arealer,
hvor vand strømmer væk fra skovbunden, men også via dræn. Perkolation, infiltration eller
nedsivning betegnes (P) og beskriver det vand der tilbageholdes i jorden eller som siver ned mod
grundvandet. Ændringen af vandindholdet i rodzonen indenfor det tidsrum, hvor vandbalancen
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beregnes, betegnes ΔS. Alt efter tilgængeligheden af data, kan leddene i vandbalancen beregnes,
dog er minimumdata nedbør, lufttemperatur og plantegængelig vandmængde i jorden (Bastrup-Birk
et al. 2003).
I en løvskov bliver omkring 25 % af nedbøren hængende i trækronerne og fordamper direkte derfra
(figur 5.2). Ud af de omkring 75 % der drypper igennem til skovbunden, da optages cirka 2/3 af
træernes rødder (svarende til 50 % af nedbøren; Skov- og Naturstyrelsen et al. 2003). Cirka 1/3 af
det vand, som drypper igennem til skovbunden (svarende til 25 % af nedbøren), siver ned under
træernes rødder og kan blive til grundvand. En mindre del af det vand som drypper igennem til
skovbunden forsvinder som overfladeafstrømning. Overfladeafstrømningen afhænger også af
terrænet, og vil være større ved et stejlt terræn. Overfladeafstrømningen i danske skove er dog
begrænset (Skov- og Naturstyrelsen et al. 2003).

Figur 5.2: Nedbørens fordeling i en løvskov på en gennemsnitlig lokalitet med gennemsnitlig nedbør (700 mm nedbør
om året; Skov- og Naturstyrelsen et al. 2003).

Tallene i vandbalancen for lave vegetationstyper såsom græs, landbrugsafgrøder eller eng ser
anderledes ud end dem for skov. Arealer med landbrugsafgrøder drænes ofte, hvorfor
overfladeafstrømningen vil være betragteligt større (Aslyng 1980, cf. Gundersen & Bastrup-Birk
2003). Se afsnit 5.2 for nærmere beskrivelse.
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5.2

Genskabelse af naturlig hydrologi og grundvandsbeskyttelse ved hjælp af
skovrejsning
Der er en række fordele ved at plante skov når grundvandet skal beskyttes.
Behandlingshyppigheden i skove er over 20 gange mindre i skove end i landbruget, hvorfor risikoen
for pesticidforureninger er meget lille. Nitratindholdet i vand fra skove er generelt lavt. Desuden er
de nye skovrejsninger på landbrugsjord, uanset om de er statslige eller private med tilskud retligt
beskyttet mod ændringer i arealanvendelsen, da det er fredskov (Gundersen & Bastrup-Birk 2003).
5.2.1

Mængden af grundvand

Mængden af grundvand påvirkes blandt andet af topografi, jordtype, nedbørsforhold, drænforhold,
grundvandsstand og vegetationen.
5.2.1.1 Vegetationen
Fordampning fra skov er op til 200 mm større end fra lav vegetation. Dette skyldes skovens ruhed
og højde, samt større overflade (nåle/blade, grene og stammer). For det første er luftbevægelsen
mere turbulent over skove, hvilket reducerer den aerodynamiske modstand mod fordampning og for
det andet fordamper en stor del af nedbøren fra vegetationsoverfladerne inden den når jorden
(interception; Gundersen & Bastrup-Birk 2003).
Fordampningstallet for landbruget er det mindste (425±50 mm/år) dernæst løvskov (475±50 mm/år)
og til slut nåleskov (575±50 mm/år). I samme studie af Gundersen & Bastrup-Birk (2003) var
interceptionstabet 260 mm/år i nåleskov sammenlignet med 145 mm/år i løvskov. Forskellen
mellem løv- og nåleskov på lidt over 100 mm, svarer altså stort set til forskellen i interceptionstab.
Nåletræer har en større fordampning da de har nåle om vinteren modsat løvtræer, som smider løvet
om efteråret (Gundersen & Bastrup-Birk 2003).

Figur 5.3: Et eksempel på grundvandsdannelse på Sjælland i mm per år ved nedbør på omkring 750 mm (Vandplan
Sjælland 2003, cf. Ladekarl & Glerup-Nielsen 2014).

Det at fordampningen er mindre ved lav vegetation medfører at nedsivningen og dermed
grundvandsdannelsen er størst ved landbrug (korn) og hede (cirka 520 mm/år), efterfulgt af løvskov
(eg) (cirka 430 mm/år) og nåleskov (rødgran) (cirka 325 mm/år), beregnet for sandjord med 900
mm nedbør (Bastrup-Birk et al. 2003, Gundersen & Bastrup-Birk 2003). Et andet eksempel, lavet af
Vandplan Sjælland (2003),viser mængden af grundvand der dannes på Sjælland ved en
nedbørsmængde på omkring 750 mm per år (figur 5.3). Der dannes generelt mere eller samme
mængde grundvand på sandjord, som på lerjord. Grundvandsdannelsen under skove på lerjord er
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ikke påvirket af mindre ændringer i fordampning i samme grad, men begrænses i stedet af jordens
hydrauliske ledningsevne (Gundersen et al. 2008b). Skovrejsning og ændret fordampning vil på
lerjord især medføre ændringer i afstrømning til vandløb og søer (Gundersen 2013).
For at øge nedsivningen kan dele af arealerne udlægges som græsningsarealer. En moderat lysåben
bevoksning (eksempelvis lysåben løvskov med ask og eg) giver lidt større nedsivning, hvorfor
kronetaget ikke bør være for tæt (Bastrup-Birk et al. 2003). Hvis nåletræer erstattes af løvtræer i en
skov, vil der generelt komme højere grundvandsdannelse og en forøgelse af minimumsvandføringen
i mindre vandløb samt potentiale for at det primære grundvandspejl stiger (Naturstyrelsen 2014d).
En rangordning af de mest almindelige skovtræarter, hvor den første giver anledning til den største
grundvandsdannelse, er ær > lind, eg > ask, bøg > lærk >> fyrre-arter > gran-arter (Christiansen et
al. 2010, Gundersen 2013). Gran-arterne (Picea sp.) har lidt større fordampning end fyrre-arterne
(Pinus sp.) og lærk (Larix sp.) er mere sammenlignelig med løvtræerne da den er løvfældende
(Gundersen et al. 2009a, cf. Gundersen 2013). Ær har generelt en stor nedsivning sammenlignet
med andre arter (Christiansen et al. 2010). Der er endnu ikke lavet sammenligninger mellem ær og
landbrugsafgrøder. Her forventes en minimal forskel, selvom man må regne med et mindre fald i
nedsivningen efter skovrejsning. Ved at tage højde for naturgrundlaget i træartsvalget sikres en god
overlevelse og tilvækst, hvilket er godt for grundvandskvaliteten (Gundersen 2013).
5.2.1.2 Dræn og hydrologi
Er jorden drænet, vil den dybere afstrømning være reduceret og vandet ledes hurtigere væk i
vandløbene (Gundersen & Bastrup-Birk 2003). Hvis arealet er meget bakket eller drænet, kan skov
reducere overfladeafstrømningen, øge vandets infiltration og oplagring i jorden. Dette favoriserer en
underjordisk afstrømning af vand, som er langsommere end den overfladenære afstrømning. Dette
kan øge den del af nedsivningen som når grundvandet (Gundersen & Bastrup-Birk 2003). Ved
lukning af dræn genskabes den naturlige hydrologi, og vandet vil i højere grad blive på området i
stedet for at blive ledt væk. Hermed kan vådområder genskabes.
En stor del af dansk landbrugsjord er drænet og grøftet, herunder 41 % i Jylland og 69 % på øerne
(Aslyng 1980, cf. Gundersen & Bastrup-Birk 2003). Når et areal tilplantes med skov, vil rødderne
over tid reducere drænenes virkningsgrad eller få dem til at bryde helt sammen (Gundersen &
Bastrup-Birk 2003). Afhængig af arealets type kan det øgede fordampningstab (90-200 mm/år) efter
skovrejsning eventuelt opvejes af en reduktion i afstrømning gennem dræn (100-400 mm/år) til
overfladevand. Derfor har skovrejsning ikke nødvendigvis en negativ indvirkning på
grundvandsdannelsen på drænede landbrugsjorder (Gundersen & Bastrup-Birk 2003). Effekten af
skovrejsning på drænede arealer kan altså have en svagt negativ, neutral eller positiv effekt på
grundvandsdannelsen (Gundersen 2013). Ved skovrejsningen bør betydningen af eksisterende dræn
indgå i en konkret vurdering, for at se om disse dræns forfald vil kunne kompensere for den højere
fordampning fra skov (Bastrup-Birk et al. 2003).
Allerede i planlægningsfasen af skovrejsning i nedbørsfattige egne (mindre end 600 mm nedbør) er
det især vigtigt at der laves en konsekvensvurdering på de konkrete arealer ud fra den lokale
jordtype, topografi, dræningsgrad med videre, for at kende betydningen af reduceret nedsivning for
grundvandsdannelse og vandløbsføring for arealet (Bastrup-Birk et al. 2003). Dette er vigtigt for at
vandløbsføringen ikke bliver kritisk lav.
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Grundvandsstanden påvirker hvor stor nedsivningen bliver. Ved høj grundvandsstand (-0,5 meter)
mangles der aldrig vand, hvorfor fordampningen bliver maksimal, mens fordampningen ved lav
grundvandsstand (-10 meter) i perioder vil være begrænset af vandmangel i den øverste del af
jorden (Naturstyrelsen 2014d). Ved et dybt grundvandsspejl udlignes forskellene mellem
plantearterne, dog er der stadig en væsentlig forskel mellem vedvarende plantedække (græs, skov
og pil) og afgrøder med en kortere vækstsæson (byg (Hordeum sp.), hvede (Triticum sp.) og majs
(Zea mays L.); Naturstyrelsen 2014d). Hvis nåletræer står højt placeret i forhold til grundvandet, vil
de have en mindre fordampning og dermed større grundvandsdannelse, idet de vil lukke deres
spalteåbninger (Gundersen 2015, personlig kommunikation).
5.2.2

Kvaliteten af grundvandet

Blandt andet nitrat, pesticider og tungmetaller kan påvirke kvaliteten af grundvandet.
5.2.2.1 Nitrat
Nitrat i mindre koncentrationer er ikke giftigt, men er i høje forekomster kædet sammen med
methæmoglobinæmi, som er en ofte dødelig nitrat/nitrit forgiftning. Derfor må drikkevand ikke
indeholde over 50 mg nitrat/l, men helst under 25 mg/l (Gundersen et al. 2003).
Nitratkoncentrationen er i gennemsnit cirka 75 mg/l under landbrugsjord. Skovrejsning kan sænke
udvaskningen af kvælstof, da over 80 % af danske skove har under 25 mg/l i jordvandet (Gundersen
et al. 2003, Gundersen et al. 2008a).
Ved skovrejsning på landbrugsjord kan jorden stort set ikke optage mere kvælstof, da der allerede er
en stor kvælstofpulje i jorden. Landbrugsjord indeholder to til tre gange mere kvælstof end en
skovjord, der aldrig har været gødet (Gundersen 2013). Det ser ud til at udvaskningen er større i
ældre bevoksninger på næringsrige jorder, sammenlignet med næringsfattige sandjorder (Hansen et
al. 2008a).
Selvom der ifølge Gundersen et al. (2008) er høje nitratkoncentrationer i jordvandet umiddelbart
efter skovrejsning på landbrugsjord (over 25 mg/l), så falder den hurtigt efter to til fem år.
Nitratkoncentrationerne falder til niveauer, som man normalt finder under en skov, når
bevoksningerne er veletablerede. Det langsigtede mål om at drikkevand helst ikke skal indeholde
mere end 25 mg/l vil nok kunne overholdes ved skovrejsning på længere sigt (Gundersen 2013). I
begyndelsen (de første 15-20 år) vil kvælstofbehovet være stort og større end depositionen fra
luftforureningen, da træet opbygger de kvælstofrige dele (finrødder, små-grene og bark). Efter 20års alderen ved kroneslutning sker der en stigning i nitratudvaskningen, da kvælstofbehovet falder
(træet vokser kun i vedmassen) og tilførslen af kvælstof fra luftforurening stiger (Hansen et al.
2007, Hansen et al. 2008a, Gundersen 2013).
Løvfældende træer har lavere kvælstofudvaskning end nåletræer (Gundersen et al. 2009b).
Kvælstoftilførslen fra luftforurening er højest under nåletræsarter idet de filtrerer luften mere
effektivt end løvfældende træer. Der er ofte kvælstofoverskud i nåleskov ældre end 30 år på trods af
at de vokser hurtigere og danner et organisk lag, som oplagrer kvælstof. Dette skyldes den højere
fordampning og højere nitratkoncentration under nåletræarterne (Gundersen et al. 2003, Gundersen
et al. 2009b, Gurmesa et al. 2013). Blandt løvtræarterne opnår bøg de højeste nitratkoncentrationer
på tidligere landbrugsjorder (Gurmesa et al. 2013). Ær og ask er muligvis bedre end lind og eg til at
tilbageholde kvælstof (Christiansen et al. 2010).
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Rødel bør ikke indgå som ammetræ på arealer hvor nitratudvaskningen skal være minimal, idet den
er kvælstoffikserende og kan tilføre jorden mere kvælstof. Det er dog ikke undersøgt hvor meget
kvælstof den kan nå at fiksere inden den fældes (Gundersen 2013).
Ved etableringen er det vigtigt at finde frem til en balance mellem tilstrækkelig renholdelse for at
træerne kan etableres og et planteoptag af kvælstof i træer og ukrudt, for at mindske udvaskningen
af kvælstof (Gundersen et al. 2008a). Ved mere ekstensiv skovrejsning med eksempelvis naturlig
tilgroning uden renholdelse vil nitratkoncentrationen falde hurtigt, da ukrudtet vil optage det
tilgængelige kvælstof (Gundersen 2013). Risikoen for nitratudvaskning er ligeledes mindre hvis der
plantes i en dækafgrøde (eksempelvis rug) med pionertræarter (eksempelvis lærk og eg; Gundersen
2013). En anden måde at holde nitratudvaskningen nede på, er at sikre et fortsat optag af kvælstof
med et kontinuerlig skovdække. Dog vil kvælstofdepositionen sandsynligvis fortsat være høj på
grund af luftforurening (Gundersen 2013).
Hugst af tømmer, brænde og flis vil være en fordel for at sikre nitratudvaskning på langt sigt, da der
herved fjernes noget af det kvælstof der kommer fra depositionen og eventuelt også en lille del af
det ophobede kvælstof fra landbrugsjorden. Det er vigtigt at hugstindgrebene ikke er for
omfattende, så planternes kvælstofoptag ikke reduceres for kraftigt (Gundersen 2013). Ved
skovrejsning på landbrugsjord vurderer Per Gundersen (2015, personlig kommunikation) at der vil
være behov for udtynding i mindst 200-400 år af hensyn til fjernelse af kvælstof. I en urørt skov på
næringsrig jord (svarende til en gammel landbrugsjord), hvor der ikke fjernes kvælstof, svarer
udvaskningen af kvælstof til depositionen (ofte med mere end 25 mg nitrat/l; Gundersen et al.
2009b).
5.2.2.2 Pesticider
Det gennemsnitlige forbrug af pesticider i skove er meget lavere end det på landbrugsarealer,
hvorfor skovrejsning mindsker risikoen for at der siver rester af pesticider ned i grundvandet (Skovog Naturstyrelsen et al. 2003, Gundersen & Bastrup-Birk 2003). Siden 2003 har man som
udgangspunkt ikke måttet anvende pesticider på offentlige arealer, hvilket også indebærer offentlig
skovrejsning. Dette gør at der skal bruges mekanisk ukrudtsbekæmpelse for at renholde
beplantningerne i de første år, for at træerne kan etablere sig (Skov- og Naturstyrelsen et al. 2003).
Når der gives tilskud til privat skovrejsning, gives der større tilskud hvis det sker med pesticidfri
anlæg og pleje (Naturstyrelsen 2015d).
5.2.2.3 Tungmetaller
Når der plantes skov på tidligere landbrugsjord sker der store fysiske og kemiske ændringer. Der vil
være planter hele året samtidig med et ophør af gødskning, kalkning og jordbearbejdning. Jorden vil
gradvist forsures og jordvandet vil indeholde en større mængde opløst organisk stof, hvilket øger
risikoen for at tungmetaller i jordens øvre jordlag, som medfører at jordlaget kan opløses og
udvaskes til grundvandet. Skovjord er generelt mere sur end landbrugsjord (Raulund-Rasmussen et
al. 2003, Skov- og Naturstyrelsen et al. 2003).
Cadmium, som stammer fra kunstgødning, kan især være problematisk idet det er giftigt i lave
koncentrationer (Raulund-Rasmussen et al. 2003). Betydelige mængder kan være ophobet i
landbrugsjorder. Der er en risiko for at cadmium kan udvaskes til grundvandet på sandede jorder,
hvis pH er under fem (sur jord). Hvis pH er over fem, vil cadmium ikke udvaskes idet det bindes til
jorden (Skov- og Naturstyrelsen et al. 2003). Det samme gør sig gældende for aluminium (RaulundRasmussen et al. 2003). Risikoen for cadmium-udvaskning er derfor særligt stor i Vestjylland, hvor
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de konkrete jordbundsforhold skal undersøges nøje. Træartsvalget har også en betydning idet jorden
forsures hurtigere under skovfyr og rødgran end under bøg og eg (Skov- og Naturstyrelsen et al.
2003). Nåletræer er med til at forsure grundvandet (Skov- og Naturstyrelsen 2003). De forskellige
træarter påvirker jordbundens pH forskellig alt efter væksthastighed, nedbrydeligheden af deres løv
og deres tendens til at filtrere luftforureningskomponenter ud af atmosfæren (Raulund-Rasmussen
et al. 2003). Risikoen for udvaskning er yderst begrænset i Øst-Danmark, hvor jorderne typisk
indeholder betydelige mængder af kalk (Skov- og Naturstyrelsen et al. 2003).
5.3 Biologisk mangfoldighed
Et af målene ved skovrejsning er at opnå en stor biologisk mangfoldighed. Skoven er den danske
naturtype der har størst betydning for den biologiske mangfoldighed i Danmark. Dette skyldes
blandt andet at skoven indeholder mange habitater og at skovtilknyttede arter er vandret ind i
Danmark gennem 9000 år (Schmidt et al. 2008). Skoven er også den naturtype i Danmark der
indeholder flest sjældne eller truede arter (Stoltze & Pihl 1998).
De nye skove som plantes på tidligere landbrugsjord bliver ikke som vores gamle skove med den
samme bundflora, de vil bliver anderledes og mere næringsrige. Jorden kan have en form for
hukommelse, der påvirker vegetationen i fremover i mange år (Hansen et al. 2008b). I en nyplantet
skov vil der være en overvægt af fugle- og vindspredte arter (Schmidt et al. 2008). Omkring 40 %
af indikatorplanterne for gammel skov myrespredte, hvorfor disse er længere tid om at blive indført
i ny skov (Hermy 1994, cf. Schmidt et al. 2008).
Der findes nogle tiltag ved etableringen og forvaltningen af nye skove, som kan fremme
skovbundens artsrigdom. Det er en fordel hvis skovene rejses i umiddelbar tilknytning til meget
gamle løvskove. Ved at lave ledelinjer for vildtet og spredningskorridorer vil de plantearter der
spredes af vildtet hurtigere kunne blive indført. Hvis den nye skov indeholder en mosaikstruktur af
forskellig fugtighed, jordbund, træarter og vækstfaser er der mulighed for at opnå den største
diversitet. Ved at placere gamle stammer i en ny skov fremmes indvandringen af svampe, planter og
andre nedbrydere (Schmidt et al. 2008). Den biologiske mangfoldighed er særlig høj i en skov
bestående af hjemmehørende arter (eksempelvis lind, eg, bøg og bævreasp (Populus tremula L.)),
der har været i Danmark i flere tusinde år, da de har en særlig rig fauna og flora tilknyttet (Schmidt
et al. 2008).
Ved at opretholde og genskabe naturlig hydrologi skabes flere habitater og større variation, hvilket
skaber større biodiversitet (Lindenmayer et al. 2006).
5.3.1

Kronvildt og råvildt

Kronvildtet kræver megen ro, hvorfor forstyrrelsesniveauet er en afgørende faktor for om de er
etableret i et område. De trives bedst i lysåbne skove og foretrækker et areal med 2/3 skov og 1/3
lysninger med græsser, buske og lignende. De er glade for vand, hvor de drikker, søler
(mudderbader) og renser pelsen. De spiser både grannåle og afskrællet bark fra nåletræer
(Skovdyrkerne 2015a).
Råvildtet foretrækker et mosaiklandskab, områder med vand, varieret føde og grønne ledelinjer. Det
er godt at udvide randzonerne mellem mark og skov. De har brug for åbne arealer med sol og blæst.
De er glade for kortklippede spor med hvidkløver eller lignende næringsrig vegetation. Dækning er
ligeledes en forudsætning, som gerne må udgøres af unge kulturer med grantræer. Hegn kan virke
som en barriere for råvildtet (Skovdyrkerne 2015b).
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5.4 Skovlandskabet til rekreation
Der findes fem forskellige vegetationsstrukturer i en god rekreativ og biologisk mangfoldig skov;
inde i selve skoven, det halvåbne skovlandskab, lysninger, skovbryn og åbne arealer (Larsen &
Nielsen 2012).
Selve skoven bør indeholde en bred vifte af elementer såsom kronedække, flerårige urter og
underskov, for at være en god rekreativ og biologisk mangfoldig skov. Der er blandt andet en
rekreativ værdi i at føle sig omsluttet af et kronedække (Larsen & Nielsen 2012).
Det halvåbne skovlandskab er meget værdsat af mange og giver en følelse af sikkerhed når man går
mellem træerne (Larsen & Nielsen 2012). Dette understøttes af Appeltons (1975) ”prospect-refuge”
teori, idet man kan holde udkig med ”fjenden” samtidig med at man er i sikkerhed mellem træerne.
Brugen af det halvåbne skovlandskab kan potentielt øge mængden af forskellige habitater til glæde
for både mennesker og biodiversitet (Larsen & Nielsen 2012).
Lysninger i skoven kan fungere som små intime rum, der indeholder en unik skov flora med skygge
intolerante arter (Smith et al. 2007). Der er ligeledes en række fugle, sommerfugle og insekter der
er afhængige af dette habitat. Størrelsen af lysningerne (0,2- 1 hektar) vil være dynamisk (Larsen &
Nielsen 2012).
Skovbryn og andre overgangszoner mellem to tilstødende økologiske samfund siges generelt at
være det mest artsrige område. Skovbryn er habitatet for mange lyskrævende urter, buske og træer,
som har en høj rekreativ og biologisk værdi. Det er især blevet hjem for truede arter der har mistet
sit oprindelige habitat, som kunne bestå af kulturelle landskaber såsom skovenge, græsningsskove
og levende hegn. De har en høj rekreativ værdi i kraft af deres blomster, bær og flotte høstfarver
ligesom de er foretrukne picnicsteder. Mængden af skovbryn øges ved gennemskæring af veje med
videre. Brede skovbryn langs veje kan sløre følelsen af skov og fremme følelsen af at køre igennem
et krat. Der findes både indre og ydre skovbryn, ligesom der findes forskellige typer af skovbryn,
blandt andet gradvise mosaikovergange mellem skov og græssede områder (Larsen & Nielsen
2012). Indre skovbryn ligger ud til heder, enge, søer og lignende åbne arealer, som hører naturligt
sammen med skoven (Naturstyrelsen 2004). Nogle skovbryn indeholder buske (Larsen & Nielsen
2012). Se de fem overordnede typer af skovbryn i box 5.1.
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Box 5.1: Fem overordnede skovbrynstyper
(udpluk fra Larsen & Nielsen 2012).
”The outdrawn mosaic edge”
Disse findes i landskaber uden dyrkning, hvor
skoven får lov til at ekspandere til det åbne
landskab med lavt græsningstryk. Successionen
gør at der dannes mosaikmønstre i form af
forskellige klumper og grupper af træer i
forskellige successtionsstadier samt pletter af
buske eller yngre træer, urter og græs.
”One-step edge”
Der er intet busklag under træerne i skovbrynet.
Ofte domineret af skygge-tolerance træer såsom
bøg. Skovbrynet skal helst vende mod nord eller
øst (figur 8.9).
”Two-step edge”
Indeholder et busklag under træerne i
skovbrynet. Danner en grøn vertikal ”væg”
(figur 8.10).

Åbne arealer har også en biologisk og
rekreativ værdi, især hvis de grænser op til
græssede arealer, hede, søer og vådområder
med videre (Bell et al. 2005 cf. Larsen &
Nielsen 2012). I Storbritannien anbefales det
at andelen af åbne arealer ikke overstiger 30
% for at opretholde følelsen af at være
omsluttet af træer (Foresty Commission
1991, cf. Larsen & Nielsen 2012). Larsen &
Nielsen (2012) mener at mængden af åbne
områder bør tilpasses topografien og
udviklingsstadiet af den omkringliggende
skov, for at følelsen af at være omsluttet af
træer skabes.
Specielt skovudviklingstyperne
græsningsskov (nummer 92) og skoveng
(nummer 93) kan bruges til aktivt at skabe
flere habitater og erfaringsbaseret rigdom i
bynære skove (Larsen & Nielsen 2012).

”Three-step edge”
Indeholder en stor diversitet af forskellige buske
og træer som primært er lys-krævende. Danner
et tætlukket skovbryn med veludviklede
vertikale strukturer. Anvendes især som syd og
vest vendte skovbryn. Er flot specielt i forår og
efterår (figur 8.11).
”Rising edge”
Her er træer og buske af faldende størrelse med
til at danne et skrånende skovbryn. Er effektiv
som læhegn til eksempelvis en nyplantet skov.
Kan også sløre fornemmelsen af skov, så det
bliver mere kratlignende (figur 8.12).
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6 Markvandringer på projektområdet
Der er blevet gjort flere observationer på markvandringerne (figur 6.1-figur 6.18).
Jorden vurderes til at være dybt grundet uden rodstandsende lag. Der er et stort humusindhold, og
grundet landbrugsdriften et højt niveau af fosfor og kvælstof. Fosfor bliver i jorden i mange år.
Næringsniveauet vurderes til at være fra middel til rig (4-5). Se skalaen i Larsen et al. (2005).
Vandforsyningen vurderes til at være fra moderat god til meget god (4-6) eller som jorde med
begrænset dræning i 80-160 cm’s dybde (7). Der er mindre områder hvor der står vand eller hvor
der er begrænset dræning allerede i en dybde på under 40 cm (9; Larsen 2015, personlig
kommunikation). Ifølge Jan Brunholm (2015, personlig kommunikation) er landbrugsjorden sandet
med få pletter af ler, altså en ikke så god dyrkningsjord. Der vil kunne plantes næsten alle
skovudviklingstyper på lokaliteten, det eneste som umiddelbart vil være begrænsende er
hydrologien i nogle af områderne. Da jorden har været dyrket i mange år, er der masser af næring i
jorden, da den har været gødsket og kalket. Derfor begrænser næringsniveauet ikke valget af
skovudviklingstyper (Larsen 2015, personlig kommunikation).

Figur 6.1: Der er mindre våde områder med
ferskvandstørv. Her i bunden af horisonten (29.
april).

Figur 6.2: Søen på den store mark. Der er mindre
våde områder med ferskvandstørv. Her i hele
horisonten (29. april).

Figur 6.3: Søen på den store mark (24. april).

Figur 6.4: Fugtigt område med græs på den store
mark (24. april).

På og omkring Lønsgård er der en del kronvildt og råvildt, som folk kommer og betragter oppe fra
bænken på Brogårdsvej, hvor man kan kigger ud over den største mark (Worm 2015, personlig
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kommunikation). Hvis denne seværdighed skal bevares, skal der tages højde for deres levesteder og
føde. Det ville desuden være relevant at undersøge andre dyrearters levevilkår såsom grævling.

Figur 6.5: Marken beliggende mellem gården og
plantagen (19. marts).

Figur 6.7: Douglasgran provenienssamlingen og
et stort grævlinge-kompleks (19. marts).

Figur 6.8: Der er meget kronvildt og råvildt i
området, hvilket er attraktion i området (Worm
2015, personlig kommunikation; 24. april).

Figur 6.9: Nogle af områderne i plantagen er
vandlidende (24. april).

Figur 6.10: Græs tæt ved plantagen hvor vildtet
holder til (19. marts).

Figur 6.11: Eg er blandt andet plantet op ad
plantagen (19. marts).
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Sammenlignet med andre steder, så virker det ikke til at der er så meget færdsel i området med
eksempelvis heste og mountainbikes. Det virker til at være et åndehul med mere stilhed. Der er en
flot udsigt oppe fra bakken ud over den store mark på projektområdet. Der er flotte levende hegn i
området.

Figur 6.12: Udsigt fra bænken på Brogårdsvej
(24. april).

Figur 6.13: Udsigt fra bænken på Brogårdsvej
(12. februar).

Figur 6.14: Kig ud over den store mark mod nord
(24. april).

Figur 6.15: Kig fra plantagen mod nordvest ud
over den store mark (19. marts).

Figur 6.17: Sø omkranset af træer på den sydlige
mark (24. april).

Figur 6.18: Den sydlige mark, mod nordvest (24.
april).
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På markvandringerne blev der lokaliseret en række karakteristiske steder på projektområdet (figur
6.19). Der er et langt kig fra bænken på Brogårdsvej mod nord. Der er også en fin udsigt ind fra
Brogårdsvej, med søen og græsarealet.

Figur 6.19: Karakteristiske steder på projektområdet.
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7 Analyse
Analysen tager primært udgangspunkt i administrative planer og bindinger, naturgrundlaget og en
landskabsanalyse.
7.1 Administrative planer og bindinger
I dette afsnit beskrives de love og bekendtgørelser med videre, som har direkte påvirkning på
resultatet af denne opgave indenfor Skævinge Skov og projektområdet. Se bilag 1 for nærmere
beskrivelse af de enkelte love og bekendtgørelser. Hele Skævinge Skov ligger i Hillerød Kommune
i landzone (Hillerød Kommune 2013, Naturstyrelsen 2014b).
7.1.1

Skovloven

Der er flere fredskovsarealer i Skævinge Skov, som alle ligger spredt i landskabet uden
sammenhæng (Geodatastyrelsen 2011; figur 1.3). På projektarealet er hele douglasgran
provenienssamlingen samt nogle af de omkringliggende arealer fredskov, se nærmere under ” 7.1.7
Tinglyste servitutter”.
7.1.2

Naturbeskyttelsesloven

Indenfor Skævinge Skov findes § 3 naturtyperne mose, eng, søer og et overdrev (figur 7.3). Der må
ikke foretages ændringer på disse områder. På projektområdet er der ingen § 3 naturtyper
(Geodatastyrelsen 2011).
Der er ingen klitfredede arealer eller strandbeskyttelseslinjer indenfor Skævinge Skov eller
projektområdet (Geodatastyrelsen 2015b).
Der er et vandløb med beskyttelseslinje i den nordøstlige del af Skævinge Skov, hvorfor der ikke
må plantes indenfor en afstand af 150 meter (figur 7.3). Det er her Æbleholt kildeplads er tilknyttet.
Åen er ikke en del af projektområdet (Geodatastyrelsen 2011). Der er ikke søer med
søbeskyttelseslinjer indenfor Skævinge Skov (Geodatastyrelsen 2015b; figur 7.3).
Der er to fredede fortidsminder i Skævinge Skov med en beskyttelseslinje på 100 meter, hvor der
ikke må foretages ændringer i tilstanden og ikke plantes ny skov. Der ligger ikke fortidsminder i
projektområdet (Geodatastyrelsen 2015a; figur 7.3).
Der er én kirkebyggelinje på 300 meter omkring kirken i Tjæreby, som går ind i Skævinge Skov
(Geodatastyrelsen 2015b). Denne rammer ikke projektområdet (figur 7.3). Det fremgår ikke om
kirkebyggelinjen gælder for skov. I denne opgave tages der hensyn til denne, da skov typisk bliver
højere end 8,5 meter.
7.1.3

Museumsloven

Der er nogle få sten- og jorddiger blandt andet ved Æbelholt kloster som er beskyttet mod
ændringer i Skævinge Skov og nogle få i kanten af afgræsningen. Der er ingen på projektområdet
(Geodatastyrelsen 2015b; figur 7.3).
7.1.4

Randzoneloven

Randzonen gælder ikke ved skov jævnfør § 1 idet ”stk. 1 gælder ikke for arealer, der anvendes til
skov, have, park eller dambrugsaktiviteter” (Lovbekdtg. nr. 894 af 15. juli 2014). Der er altså ikke
krav om at holde randzonerne fri for skov.
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7.1.5

Natura 2000-områder

Skævinge Skov ligger ikke i et Natura 2000-område. Der ligger tre Natura 2000-områder indenfor
to til syv kilometer. Det drejer sig om ”Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose”, ”Roskilde Fjord”
og ”Gribskov” (Geodatastyrelsen 2011; figur 7.3).
7.1.6

Fredninger

Der er ingen fredninger indenfor Skævinge Skov, som der skal tages hensyn til (Geodatastyrelsen
2011; figur 7.3). Området er ligeledes ikke omfattet af naturfredninger (Naturstyrelsen 2014b).
7.1.7

Tinglyste servitutter

Der er flere servitutter der gælder indenfor projektområdet, som ligger i Harløsevej 236, 3400
Hillerød og hører under Harløse By i Tjæreby sogn. Projektområdet indeholder matriklerne 8d, 9o
(udstykket fra 9b),10b, 9p (udstykket fra 9i), 9q (tidligere en del af 9i) samt dele af matriklerne 10h
(udstykket fra 10g, tidligere en del af 10a), 10k og 10i (udstykket fra 10f, tidligere en del af 10a;
figur 7.1). 10i og 9p er en udmatrikuleret vandledning som med en bredde på fem meter går gennem
projektområdet i nord-sydlig retning (Tinglysningsretten 2015c). Se gennemgangen af alle
servitutter samt en nærmere beskrivelse af de enkelte servitutter på bilag 4.

Figur 7.1: Matrikelkort for projektområdet med højspændingsledningen (bånd på 27 meter skal holdes fri for træer),
den udmatrikulerede jernbetonledning (5 meter) samt fredskov (Tinglysningsretten 2015a, 2015b, 2015c; matrikelkort
med fredskov fra Geodatastyrelsen 2015b).

Gennemgangen betyder at der omkring højspændingsledningen skal friholdes et bælte på 27 meter
for skov med videre (Tinglysningsretten 2015a; figur 7.1; bilag 4). Desuden skal der være adgang
til jernbetonledningen og at matriklen, der er 5 meter bred, skal friholdes for beplantning
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(Tinglysningsretten 2015b; figur 7.1; bilag 4). Der må ikke anvendes pesticider på projektområdet.
Der er i alt 254.115 m2 (25,4 hektar) fredskov noteret på projektområdet fordelt på tre matrikler,
hvoraf hele matrikel nummer 10b er omfattet (Tinglysningsretten 2015c; figur 7.1).
7.1.8

Naturskovstrategien

Projektområdet er ikke omfattet af naturskovstrategien (Naturstyrelsen 2014b).
7.1.9

Områder, hvor skovrejsning er uønsket

Ifølge kommuneplanen har størstedelen af Skævinge Skov status som ”skovrejsning ønsket”. Der er
nogle mindre spredte områder hvor skovrejsning er uønsket (Hillerød Kommune 2013; figur 7.2).
Størstedelen af projektområdet ligger i ”neutral”, mens der langs plantagen er et bånd hvor
skovrejsning er uønsket. Det vil kræve en dispensation, såfremt der skal plantes her (Hillerød
Kommune 2013; figur 7.2).

Figur 7.2: Områder hvor skovrejsning er ønsket (mørkegrøn), uønsket (brungrøn) eller neutral (ingen farve; Hillerød
Kommune 2013).
7.1.10 Øvrige

Området er ikke omfattet af råstofplaner og indeholder ikke et vildtreservat (Naturstyrelsen 2014b).
I Skævinge Skov er et par mindre arealer omfattet af lokalplaner (Hillerød Kommune 2013,
Naturstyrelsen 2014b). Ved Skovlunde er Solparken lagt ud til boligområde med åben lav
bebyggelse. I den nordøstlige del af skoven er der et lagerhotel i landzone, et erhvervsområde med
vognmandsvirksomhed. Disse vurderes til ikke at have den store betydning for tilplantning i
Skævinge Skov. Desuden er der en lang række lokalplaner lige udenfor afgrænsningen for byerne
Meløse, Skævinge, Harløse, Tjæreby, Ny Harløse (Hillerød Kommune 2013). Disse vurderes
ligeledes til ikke at have den store betydning for tilplantning i Skævinge Skov.
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Figur 7.3: Administrative bindinger og planer for Skævinge Skov: å- og søbeskyttelseslinje (brede lyseblå bånd med
horisontal skravering), fortidsmindebeskyttelseslinje (grønlig skraveret cirkel), kirkebyggelinje (rød skraveret cirkel),
beskyttede sten- og jorddiger (brune linjer), Natura 2000-områder (grå med prikker) samt fredede områder (lyseblå
skravering). Desuden fremgår §3-områderne; sø (mørkeblå skravering), overdrev (orange skravering), eng (lysegrøn
skravering) og mose(brun skravering). Referencerne fremgår af de enkelte afsnit.
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7.2 Naturgrundlaget
Her beskrives naturgrundlaget for Skævinge Skov og projektområdet på Lønsgård.
7.2.1

Nedbør og temperatur

Gennemsnitstemperaturen i området er på 8,6-8,8 °C for årene 2001-2010, mens den var på 7,8-8,0
°C i årene 1961-1990 (DMI 2015). Gennemsnitsnedbøren i området for årene 1961-1990 er 500700 mm og for årene 2001-2010 er den på 700-800 mm (DMI 2015).
7.2.2

Geomorfologien

Det geologiske udgangsmateriale for Skævinge Skov består af et morænelandskab fra sidste istid
(12.000 år siden) med overvejende sandbund kombineret med døsisrelief (figur 7.4). I den vestlige
ende af skoven er der et randmoræne landskab. I den nordøstlige del af Lønsgård er der en
lavtliggende issø (isdæmmet sø). Projektområdets udgangspunkt er et morænelandskab fra sidste
istid med overvejende sandbund, kombineret med dødisrelief (Smed 1981).

Figur 7.4: Kort over geomofologien i Skævinge Skov (Smed 1981).
7.2.3

Skævinge Skov

Lokaliseringen af potentielle vådområder i Skævinge Skov er baseret på en analyse af
jordbundsforholdene, topografien og historiske kort. Dette er med til at give et billede af hvor der
skal plantes skov og ikke.
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Figur 7.5: Dansk jordbundsklassificering (1975-1979) for hele Skævinge Skov (Dansk Jordbrugsforskning 1979).

Ifølge kortlægningen fra Dansk jordbundsklassificering (1975-1979) består jordbunden i Skævinge
Skov primært af lerblandet sandjord (figur 7.5). Der er mindre områder med sandblandet lerjord,
humusjord og grovsandet jord (Dansk Jordbrugsforskning 1979).
For at få et overblik over jordbundstyperne i Skævinge Skov er jordbundstyperne fra GEUS
jordartskort blevet delt op i kategorierne sand/grus, tørv og ler. Tørv egner sig ikke til skov, men til
vådområder. Sand/grus og tørv er nogenlunde lige repræsenteret i Skævinge Skov (figur 7.6; bilag
2). Ler er kun repræsenteret i projektområdet (GEUS 2011; bilag 2). Områderne med humusjord i
dansk jordbundsklassificering er sammenfaldne med ferskvandstørv i GEUS jordartskort (Dansk
Jordbrugsforskning 1979, GEUS 2011).
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Figur 7.6: Kombineret kort for Skævinge Skov viser potentielle vådområder markeret med rød skravering.
Baggrundskortet er kvartermesterstabens kort (Geodatastyrelsen 1857; bilag 3). Ovenpå ligger et forenklet GEUS
jordartskort, hvor jordtyperne er delt op i kategorierne sand/grus (gul), tørv (grøn) og ler (brun; GEUS 2011; bilag 3).
Våde naturtyper (sø, eng og mose) og grøfter er tegnet af fra høje- og lave målebordsblade og lagt ovenpå (høje=
turkis (Kortforsyningen 2015a); lave= mørkeblå (Kortforsyningen 2015c)).
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I vurderingen af hvor der kan genskabes naturlig hydrologi er der taget udgangspunkt i de høje- og
lave målebordsblade, kvatermesterstabens kort, GEUS jordartskort (i forsimplet udgave) og
landskabskarakteranalysen for at vurdere hvor det på baggrund af hydrologi og jordbundsforhold er
fordelagtigt at plante skov eller ej. De historiske kort viser hvordan områder løbende er blevet
drænet og hvilke vådområder der er forsvundet med tiden. Det ældste kort for området er
kvartermesterstabens kort fra 1857, som indeholder den største andel våde naturtyper (figur 7.6;
bilag 3). De høje- og lave målebordsblade er også anvendelige til at vise hvor tidligere grøfter og
våde naturtyper har været (figur 7.6; bilag 3).
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7.2.4

Projektområdet

Lokalisering af potentielle vådområder for projektområdet er baseret på en analyse af
jordbundsforholdene, topografien, ortofotos og historiske kort i sammenhæng med det store
overblik for Skævinge Skov (se det foregående afsnit). Dette giver et billede af hvor der kan plantes
skov og ikke.
Topografien på projektområdet varierer fra 32 meter til 14 meter over havets overflade, lavest mod
nord (figur 7.7). Den nordlige del er mere flad, hvor den nordvestlige del er mere bølget (figur 7.7).
På GEUS jordartskort fremgår det at projektområdet er stærkt domineret af smeltevandssand. Der er
to større forekomster af smeltevandsgrus. Der er mindre forekomster af ferskvandtørv og en enkelt
forekomst af moræneler mod vest og en mod øst. Mod nord er der en forekomst af ferskvandssand
(GEUS 2011; figur 7.8; bilag 3). Ifølge Dansk jordbundklassificering (1975-79) består jordbunden i
projektområdet primært af lerblandet sandjord og mod sydvest af grovsandet jord (figur 7.5).
Douglasgran provenienssamlingen er ikke jordbundsklassificeret (Dansk jordbrugsforskning 1979).
Det fremgår af både kvartermesterstabens kort og de høje- og lave målebordsblade at størstedelen af
projektarealet har været dyrket minimum siden 1857 (Geodatastyrelsen 1857, Kortforsyningen
2015a, Kortforsyningen 2015c).
Ortofotos for projektområdet er med til at give et mere nuanceret billede af tidligere vådområder
eller midlertidige vådområder (figur 7.9- figur 7.11).
For at kunne genskabe den naturlige hydrologi i området er det en forudsætning at kende til hvordan
drænsystemet hænger sammen. Kvartermesterstabens kort fra 1857 er det kort, som viser flest
grøfter og våde naturtyper for projektområdet (figur 7.12). Der ses ikke mange grøfter på den
nordlige del, hvilket nok hænger sammen med at det ligger højt i terrænet (figur 7.7). De nordlige
områder er generelt mere drænet, da de ligger lavere i terrænet (figur 7.7). Umiddelbart ser det ud til
at drænsystemet på den nordøstlige mark ikke hænger sammen med naboens drænsystem. En
eventuel lukning af drænene kræver en nærmere undersøgelse af de detaljerede drænkort, som ikke
har været til rådighed i dette projekt (bilag 5).

43

Figur 7.7: Projektområdet med højdekoter og højdemodel (Kortforsyningen 2007, Kort- og Matrikelstyrelsen u.å.).
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Figur 7.8: Potentielle vådområder på projektområdet markeret med rød skravering og små vådområder er markeret
med blå tusch. Baggrundskortet er kvartermesterstabens kort (Geodatastyrelsen 1857; bilag 3). Ovenpå ligger GEUS
jordartskort (GEUS 2011; bilag 3 ). Våde naturtyper (sø, eng og mose) og grøfter er tegnet af fra høje- og lave
målebordsblade og lagt ovenpå (høje= turkis (Kortforsyningen 2015a); lave= mørkeblå (kortforsyningen 2015c)).

45

Figur 7.9: På ortofortoet fra 1954 ses flere våde områder (COWI 1954).

Figur 7.10: På ortofortoet fra 2008 ses flere våde områder på projektområdet (COWI 2008).
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Figur 7.11: På ortofortoet fra 2012 ses blandt andet lysninger i douglasgran provenienssamlingen, hvilket indikerer de
mere våde lokaliteter (COWI 2012).
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Figur 7.12: Kvatermesterstabens kort fra 1857 er det kort der viser flest grøfter og vådområder på projektområdet
(Geodatastyrelsen 1857).
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7.3 Landskabskarakteranalyse
Hillerød Kommune har lavet en landskabskarakteranalyse. Størstedelen af Skævinge Skov, samt
projektarealet, ligger i ”Landskabskarakterområde 4: Freerslev/Harløse landbrugslandskab”.
Området indeholder et bølget og dyrket morænelandskab med retningsgivende levende hegn.
Desuden ligger det højt i landskabet med mange udsigter. Her er skovrejsning umiddelbart fremmed
i forhold til landskabskarakteren. Skal skovrejsning finde sted bør det ske i større sammenhængende
skovområder, for at efterligne blandt andet Freerslev Hegn. Nye lavbundsområder og vådområder
vil styrke landskabskarakteren (Hillerød Kommune 2012; figur 7.13).
En mindre del af Skævinge Skov ligger i ”Landskabskarakterområde 3: Æbelholt Ådal” der er et
lavereliggende, svagt bølget og åbent landbrugslandskab med lange kik, som indeholder flere
lavbundsområder (Hillerød Kommune 2015; figur 7.13). Her skal det åbne landbrugslandskab med
lavbundsområder bibeholdes ved at friholde området for beplantninger og bevoksninger, såsom
skovrejsning og hegn. Omkring Æbelholtsvang og Kappelskov kan der etableres skov hvor
strukturen er sløret. Der bør arbejdes på en sammenhæng mellem Æbelholt klosterruin,
Æbelholtsdam, Kappelskov og Æbelholtsvang (Hillerød Kommune 2012; figur 7.13).
Indenfor Skævinge Skov er der skovbakke randmoræne nord for Skævinge by, udpeget som
oplevelsesrigt område, der bør friholdes for beplantning. Der er en udsigt ud over projektområdet
fra bænken på Brogårdsvej (figur 6.12, figur 6.13). Området omkring Æbelholt klosterruin vurderes
til at være både sårbart og oplevelsesrigt. Grænsende op til Skævinge Skov er der et oplevelsesrigt,
men også sårbart område mellem Harløse og Kovad, indeholdende Svaldrebakke, Stibakke og
Nøddehøj, hvor terrænet er særlig synligt og fremhæves af lange lige hegn. Der er desuden flere
sårbare områder, som grænser op til skoven (Hillerød Kommune 2012; figur 7.13).

Figur 7.13: Landskabskarakteranalyse med sårbare områder og oplevelsesrige landskaber (Hillerød Kommune 2015).
Afgrænsningerne er ikke med, da informationerne ikke kunne hentes ind i Mapinfo.
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7.4 Kulturhistorie
Ud over de få fredede fortidsminder i området, er der Æbelholt klosterruin som blev anlagt i 1175. I
middelalderen var det nordens største augustinerkloster med skole, hospital og herberg for fattige.
Omkring det nuværende klosterområde er der stærke indicier på at det har været et større
middelalderligt byområde. Æbelholt Klosterruin i den nordlige del af skoven skal fortsat være et
primært lysåbent område med klosterhaven og ruinen som det mest centrale (Naturstyrelsen 2014b).
7.5 Rekreativt potentiale
Skævinge Skovs arealer vest for Hillerøds bydel, Ullerød og tæt op ad Skævinge by forventes at
blive attraktive rekreative områder. Derfor er disse arealer udlagt som facilitetszoner i driftsplanen
for Naturstyrelsen Nordsjælland (Naturstyrelsen 2014b). Borgere fra byerne Skævinge, Meløse,
Harløse, Tjæreby og til dels Ny Harløse vil få direkte adgang til skoven, da den kranser op til disse
byer.
7.6 Kombineret analyse for Skævinge Skov og projektområdet
Ud fra potentielle vådområder fra figur 7.6, sårbare landskaber i landskabsanalysen, områder hvor
skov er uønsket ifølge kommuneplanen samt diverse administrative bindinger (kirkebyggelinjer,
fortidsmindelinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen og §3 naturtyper) viser den kombinerede analyse hvor
det ikke er hensigtsmæssigt at plante skov (figur 7.14).
Den kombinerede analyse for projektområdet på figur 7.15 viser de arealer, hvor der ikke skal være
skov på baggrund af potentielle vådområder (figur 7.8), sårbare landskaber fra
landskabskarakteranalysen (figur 7.13), diverse administrative bindinger (kirkebyggelinjer,
fortidsmindelinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen og §3 naturtyper; figur 7.3). Områder med
”skovrejsning uønsket” er også angivet (figur 7.2). Steder hvor der har været vådt gennem tidens
løb er også markeret.
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Figur 7.14: Skævinge Skov. Analyse ud fra potentielle vådområder (figur 7.8), sårbare landskaber i landskabsanalysen,
områder hvor skov er uønsket ifølge kommuneplanen samt diverse administrative bindinger (kirkebyggelinjer,
fortidsmindelinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen og §3) ikke er hensigtsmæssigt at plante skov.
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Figur 7.15: Projektområdet. Analyse ud fra potentielle vådområder, sårbare landskaber i landskabsanalysen, områder
hvor skov er uønsket ifølge kommuneplanen samt diverse administrative bindinger (kirkebyggelinjer,
fortidsmindelinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen og §3) hvor det ikke er hensigtsmæssigt at plante skov.
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8 Resultat
I dette afsnit fremlægges der først overordnede planer for Skævinge Skov og dernæst en detaljeret
plan for projektområdet, som tager udgangspunkt i den overordnede plan.
8.1 Skævinge Skov
For at Skævinge Skov bliver til et naturligt forankret skovlandskab er det vigtigt at den overordnede
plan følger naturgrundlaget og at der er en naturlig sammenhæng mellem vådområder og skov, som
ikke begrænses af matrikelgrænser. Med helhedsplanen kan der dannes funktionelle sammenhænge
for hydrologi, biologi og æstetik.
Figur 8.1 viser hvor der i grove træk er mulighed for at genskabe naturlig hydrologi, hvilket drejer
sig om omkring 40 % af Skævinge Skov (figur 8.1). Disse områder vil skulle forbeholdes primært
lysåbne naturtyper som mose, eng og søer.
På omkring 50 % af arealet for Skævinge Skov vil der være lysåbent. Figur 8.2 viser hvor der i
grove træk vil være lysåbent på baggrund af landskabsanalysen, samt områder hvor skov er uønsket
ifølge kommuneplanen og diverse administrative bindinger (kirkebyggelinjer, fortidsmindelinjen,
sø- og åbeskyttelseslinjen og §3 naturtyper) som gør det uhensigtsmæssigt at plante skov.
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Figur 8.1: Potentielle vådområder i Skævinge Skov er skraveret med rødt. Resultatet er baseret på en analyse af GEUS
jordartskort (forenklet; bilag 2), topografi, høje- og lave målebordsblade samt kvartermesterstabens kort (figur 7.6).
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Figur 8.2: De brune arealer er der hvor det ifølge potentielle vådområder (figur 7.6), sårbare landskaber i
landskabsanalysen, områder hvor skov er uønsket ifølge kommuneplanen samt diverse administrative bindinger
(kirkebyggelinjer, fortidsmindelinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen og §3) ikke er hensigtsmæssigt at plante skov.
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8.2 Detaljeret plan for projektområdet
Planen for projektområdet viser et varieret skovlandskab (figur 8.3).

Figur 8.3: Detaljeret plan for projektområdet. De lysåbne skovudviklingstyper er lysegrønne og de andre er
mørkegrønne.
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På projektområdet er 85 % egnet til skovrejsning, når potentielle vådområder trækkes fra (figur
7.8). Den detaljerede plan indeholder omkring 46 % lysåbne skovudviklingstyper og omkring 54 %
mere lukkede skovudviklingstyper (figur 8.3). Andelen af lysåbne skovudviklingstyper skyldes
primært landskabelige hensyn.
8.2.1

Skov

Størstedelen af jorden på projektområdet egner sig til skovrejsning, da der enten allerede er skov
eller er næringsrig landbrugsjord. Store dele af projektområdet ligger højt, er kuperet og er
forholdsvis tørt. Den nordlige del er præget af lavtliggende områder med ferskvandstørv, som er
mindre egnet til skovrejsning. Dette potentielt våde område er en del af et større potentielt
vådområde i Skævinge Skov. På dele af den næringsrige og mere højtliggende jordbund består
skovlandskabet af skovudviklingstyperne bøg (nummer 11), bøg med douglasgran og lærk (nummer
13), samt eg med ask og avnbøg (nummer 21; Larsen et al. 2005; figur 8.4- figur 8.6). Disse tre
skovudviklingstyper skaber et sammenhængende skovområde, der ikke opdeles af
højspændingsledningen, da den er blevet lagt i jorden.
Skovudviklingstypen bøg er placeret så den kan ses fra bænken på Broholmsvej. Bøgesøjlehallen er
med at fremhæve det bugtede landskab og giver mulighed for at se langt (Nielsen & Jensen 2007).
Den bøgedominerede skovudviklingstype, bøg med douglasgran og lærk, er placeret op ad
bøgesøjlehallen. Bøg med douglasgran og lærk er placeret på arealet med douglasgran
provenienssamlingen, så den eksisterende bevoksning bliver udgangspunktet for valget af
skovudviklingstype. Med tiden vil bøg og lærk blive plantet ind. Dette sker i samråd med
Københavns Universitet, som står for provenienssamlingen (Larsen 2015, personlig
kommunikation). På de mere højtliggende områder vil douglasgran kunne bibeholdes, hvor den har
mulighed for at stå og lave naturlig foryngelse. Bøgen, som er et skyggetræ, vil drage fordel af den
allerede eksisterende bevoksning.
Skovudviklingstypen eg med ask og avnbøg vil blive plantet uden ask, som for tiden er ramt af
asketoptørre (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 2015). I stedet vil arter som avnbøg,
spidsløn og lind kunne udfylde dens plads. Denne skovudviklingstype gør brug af eksisterende
egebeplantninger. Skovudviklingstypen fremtræder mere mild, lysåben og venlig, hvilket er en
fordel da den grænser op til ejendommen Lønsgård.
I det sammenhængende skovområde vil der naturligt opstå lysninger, blandt andet på vådere
lokaliteter.

Figur 8.4: Skovudviklingstypen bøg (nummer 11) etableres på den nordvestlige mark så den kan ses fra bænken på
Broholmsvej. Den består af 70-80 % bøg, 20-30 % eg, ask (plantes ikke for tiden på grund af asketoptørre) og ær og
fuglekirsebær samt op til 10 % nåletræer (Larsen et al. 2005).
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Figur 8.5: Skovudviklingstypen bøg med douglasgran og lærk (nummer 13) etableres der hvor douglasgran
provenienssamlingen er. Den består af 40-60 % bøg, op til 20 % ær, 20-40 % douglasgran, lærk og rødgran samt cirka
10 % ledsagerarter (ær, spidsløn, birk, skovfyr, eg og røn; Larsen et al. 2005).

Figur 8.6: Skovudviklingstypen eg med ask og avnbøg (nummer 21) etableres i den sydlige ende op mod ejendommen
Lønsgård. Den består af 50-70 % stilkeg (Quercus robur L.) eller vintereg (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), 20-40 % ask
(plantes ikke for tiden), avnbøg, spidsløn, lind, fuglekirsebær samt 10-20 % ledsagearter (hassel (Corylus avellana L.),
spidsløn og ær; Larsen et al. 2005).
8.2.2

Lysåbne skovudviklingstyper

Skovlandskabet består også af mere lysåbne skovudviklingstyper; græsningsskov (nummer 92) og
skoveng (nummer 93; figur 8.7- figur 8.8).
Skovudviklingstypen græsningsskov, udgør et stort sammenhængende lysåbent landsskab. Det
lysåbne landskab medfører at udsigten fra bænken på Broholmsvej mod nordøst bevares. Ved at
rydde beplantningen omkring den eksisterende sø (på den sydlige mark), kan søen ses fra
Broholmsvej. Græsningsskoven vil blive afgræsset af Skotsk Højlandskvæg, som er en robust race,
der trives bedst med at gå ude hele året (Dansk Kødkvæg 2015). Det er en fordel at det er en
”primitiv” race (Lassen & Larsen 2013). Græsningsskoven består af både buske og træer, såsom eg,
bøg, tjørn (Crataegus sp.) og ene (Juniperus sp.) i bevoksninger, grupper eller enkeltvis (Lassen &
Larsen 2013; figur 8.3, figur 8.7). For at forstærke topografien er eg og tjørn plantet på høje punkter
i skovlandskabet.
Den nordlige del af projektområdet vil på sigt blive til et vådområde med skovudviklingstypen
skoveng, da det ligger lavt og er præget af ferskvandtørv. Det åbne område i alléen er ligeledes lagt
ud til skoveng, da den nordlige del sandsynligvis vil kunne blive et temporært vådområde.
I græsningsskoven og skovengen er flere søer og temporære vådområder. Grænsen mellem de to
skovudviklingstyper vil være en gradient.
På baggrund af historiske kort og ortofoto er der placeret en lysning i skovudviklingstypen bøg med
skovudviklingstypen skoveng (figur 7.8, figur 7.9).
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Figur 8.7: Skovudviklingstypen græsningsskov (nummer 92), som i dette tilfælde er med lystræarter såsom eg og bøg
op mod skovudviklingstypen bøg. Buskene som eksempelvis tjørn og ene er tilpasset et højt græsningstryk (Larsen et
al. 2005).

Figur 8.8: Skovudviklingstypen skoveng (nummer 93) kan være alt fra lysåben til moderat skygget. Bør omkranses af
varierede skovbryn (Larsen et al. 2005).
8.2.3

Overgange

Overgangene mellem de lukkede og mere lysåbne skovudviklingstyper består af forskellige typer af
skovbryn, der alle er løvtræsdomminerede (figur 8.3).
”One-step edge” bruges til at markere alléen, så der opstår et ensartet og harmonisk udtryk (figur
8.9). Derfor er der ligeledes valgt samme skovudviklingstype på begge sider af alléen. Alléen er
placeret der hvor der løber en ledning i jorden, som der kræves adgang til (Tinglysningsretten
2015c).
”Two step-edge” anvendes i den vestvendte del af bøgesøjlehallen (skovudviklingstypen bøg), da et
”one-step edge” ikke er robust nok til vestenvinden (figur 8.10). Skovbrynet holdes markeret, så det
understreger terrænet.
”Three-step edge” anvendes på de tre skovbryn ud mod det mindre område med græsningsskov, så
de får det samme udtryk, selvom kun to af siderne vender mod vest (figur 8.11). Det allerede
eksisterende hegn af stabile fyrretræer bibeholdes og vil indgå i skovbrynet.
”Rising edge” bruges ud mellem skovengen og bøg med douglasgran og lærk, så
der kommer en glidende overgang ud til det større vådområde i Skævinge Skov (figur 8.12).
”Rising edge” anvendes også mellem skovudviklingstyperne urørt skov (nummer 94) og eg med ask
og avnbøg, så overgangen bliver glidende.

Figur 8.9: Illustration ”one-step edge”, som bruges til at markere alléen (Lassen & Larsen 2013).
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Figur 8.10: Illustration af ”two-step edge”, som bruges fra skovudviklingstypen bøg ud mod det store græssede areal
(Lassen & Larsen 2013).

Figur 8.11: Illustration af ”three-step edge” om foråret, som bruges til at omkranse det lille åbne areal (Lassen &
Larsen 2013).

Figur 8.12: Illustration af ”rising edge” (Lassen & Larsen 2013).

Skovudviklingstypen urørt skov (nummer 93) ligger i et bånd omkring ejendommen Lønsgård samt
langs ejendommen i den sydlige ende af projektområdet mod vest (figur 8.13). Dette skyldes at der
ifølge ” Privat Skovrejsning, Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning” ikke må plantes i et
bånd på 15-30 meter fra skel mod beboelse/have afhængig af verdensretning (Naturstyrelsen
2015d). Det at området udlægges til urørt skov betyder at der vil ske fri succession, men der går
mange år før det bliver til ”rigtig” skov.

Figur 8.13: Skovudviklingstypen urørt skov (nummer 94) hvor fri succession hersker (Lassen & Larsen 2013).
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9 Diskussion
Her diskuteres fremgangsmåden for analysen og hvordan de overordnede målsætninger omkring
grundvandsbeskyttelse, biologisk mangfoldighed samt rekreative og æstetiske interesser tilgodeses
eller ej ved skovrejsningen. Derefter diskuteres hvilke aspekter man skal være opmærksom på før
planen realiseres.
9.1 Sammenhængen mellem Skævinge Skov og projektområdet
I starten ønskede Naturstyrelsen Nordsjælland en plan over Lønsgård på 150 hektar, hvilket senere
blev afgrænset til 85 hektar. I stedet for at se arealet som et selvstændigt område, blev det i
samarbejde med vejleder Jørgen Bo Larsen besluttet at opgaven også skulle indeholde en
overordnet plan for hele Skævinge Skov. Planen for projektområdet tager udgangspunkt i den
overordnede plan for Skævinge Skov. Den overordnede plan angiver hvor der skal være skov og
ikke baseret på potentielle vådområder (og diverse administrative bindinger). Således bliver
projektområdet en integreret og sammenhængende del af et stort skovlandskab med biologiske øg
æstetiske sammenhænge. Planen er langsigtet og modvirker at skoven bliver fragmenteret idet
arealerne opkøbes løbende. Dette resulterer i at planen for projektområdet har større
sammenhængende skov- og lysåbne områder, som på sigt vil blive forbundet med større skov- og
lysåbne områder i Skævinge Skov. Ulempen ved at arbejde fra helikopterperspektivet, er at detaljen
på de enkelte arealer ikke er så meget i fokus.
Skævinge Skov kommer til at indeholde omkring 40 % vådområder og 60 % skov (figur 8.1). De
administrative bindinger gør at hele 50 % vil blive dækket af lysåbne naturtyper (figur 8.2).
Omkring 85 % af projektområdet egner sig til skovrejsning, da store dele af området ligger højt og
er domineret af sand og grus (GEUS 2011). Kun 56 % er i den detaljerede plan udlagt til skov og
resten til lysåbne skovudviklingstyper af hensyn til biologiske og landskabelige interesser. Da
potentialet for skov ikke udnyttes på projektområdet, vil målsætningen fra samarbejdsaftalen om at
over halvdelen af Skævinge Skov skal bestå af skov ikke kunne nås (Københavns Energi et al.
2005). Målet om at omkring en tredjedel eller mere skal være åbne arealer indfries (Københavns
Energi et al. 2005).
De procentvise andele viser ikke den fulde sandhed. Metoden til at beregne andelen af vådområder
er meget lavpraktisk. De håndtegnede planer er blevet klippet ud og vejet på en kemivægt, hvorfor
de udregnede procentandelene skal ”tages med et gran salt” (bilag 3). Der kan stilles
spørgsmålstegn ved om der virkelig vil kunne skabes 40 % vådområder i Skævinge Skov. Der er
ikke taget højde for bebyggelse og lignende, som ikke kan laves om til vådområder. GEUS
jordartskort har været med til at danne grundlaget for analysen, men disse er ikke helt så præcise
(GEUS 2015). De steder hvor der i forvejen er tinglyst fredskov på arealet vil også blive en del af
det skovbevoksede areal (figur 1.3).
Hele diskussionen om hvor stor en andel skov der skabes, kommer an på definitionen af skov. FN's
fødevare- og landbrugsorganisations (FAO) definition på skov er mere bred end skovlovens: ”Land
spanning more than 0.5 hectares with trees higher than 5 meters and a canopy cover of more than
10 percent, or trees able to reach these thresholds in situ. It does not include land that is
predominantly under agricultural or urban land use” (FAO 2010). I FAOs definition af skov, vil
skovudviklingstypen græsningsskov også tælle som skov, hvorfor skovarealet med denne definition
vil blive betydeligt større end når skovlovens definition af skov anvendes (Naturstyrelsen 2014c).
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9.2 Grundvandsbeskyttelse og biologisk mangfoldighed
Det primære formål for Skævinge Skov er grundvandsbeskyttelse (Københavns Energi et al. 2005).
Ønskes den størst mulige grundvandsdannelse er skov sandsynligvis ikke løsningen, da lav
vegetation har højere grundvandsdannelse (Gundersen & Bastrup-Birk 2003). Det afhænger dog af
de lokale hydrologiske forhold (blandt andet dræning), om der netto sker en højere eller lavere
grundvandsdannelse (Gundersen 2013). Dræn på projektområdet vil blive stoppet i videst muligt
omfang, så en mindre andel af nedbøren ledes bort som overfladenær afstrømning til vandløb, og at
der dermed sikres størst mulig grundvandsdannelse. Ved at lukke drænene og genskabe den
naturlige hydrologi, øges grundvandsdannelsen (Gundersen & Bastrup-Birk 2003).
Selvom skovrejsningen ikke nødvendigvis giver større grundvandsdannelse, er der en række fordele
for grundvandskvaliteten ved skovrejsningen. Skævinge Skov bliver en statsskov, hvilket sikrer en
permanent beskyttelse af grundvandet, idet der tinglyses fredskovspligt på arealet, som betyder at
det vil forblive skov (Københavns Energi & Skov- og Naturstyrelsen 2002, Skovloven, Lovbekdtg.
nr. 678 af 14. juni 2013). Privat skov rejst med tilskud, vil ligeledes have fredskovspligt
(Naturstyrelsen 2015d). Der pålægges deklarationer på de opkøbte arealer pålægges om at der ikke
må anvendes pesticider og gødskes (Københavns Energi & Skov- og Naturstyrelsen 2002,
Tinglysningsretten 2015c; bilag 4). Risikoen for pesticidforurening er meget lille under skov
sammenlignet med landbrugsjord (Gundersen & Bastrup-Birk 2003). Ved ikke at gødske på arealet
mindskes nitratudvaskningen til glæde for grundvandskvaliteten (Gundersen & Bastrup-Birk 2003).
Projektarealet har en fortid som landbrugsjord, som sandsynligvis er blevet kalket. Derfor vurderes
er sandsynligheden for cadmium- og aluminium udvaskning lille (Skov- og Naturstyrelsen et al.
2003).
Valget af skovudviklingstyper understøtter en større grundvanddannelse og mindre
kvælstofudvaskning idet de er domineret af løvtræer og ikke nåletræer (Gundersen & Bastrup-Birk
2003, Gundersen et al. 2009b). Skovudviklingstypen eg med ask og avnbøg, som er en lysåben
løvskov giver lidt større nedsivning end en løvskov med lukket kronedække og er derfor fordelagtig
for grundvandsdannelsen (Bastrup-Birk et al. 2003). Skovudviklingstypen ask og rødel (nummer
31) er ikke anvendt på projektområdet, da der er risiko for at rødel tilfører jorden mere kvælstof
hvilket øger sandsynligheden for udvaskning af nitrat (Gundersen 2013).
Hensynet til vedproduktionen har ikke været i fokus ved planlægningen af skovlandskabet på
projektområdet. Alligevel vil der med skovudviklingstyperne bøg, bøg med douglasgran og lærk
samt eg med ask og avnbøg være potentiale for kvalitetsproduktion af blandt andet bøg,
douglasgran, lærk, ær og fuglekirsebær (Larsen et al. 2005). Ved at høste biomasse fra arealerne
minskes risikoen for udvaskning af nitrat til gavn for grundvandskvaliteten (Gundersen 2013).
Skovudviklingstypen urørt skov tillader naturlig tilgroning uden renholdelse, hvorfor
nitratkoncentrationen i jordvandet vil falde hurtigt i starten af etableringen, da ukrudtet optager det
tilgængelige kvælstof (Gundersen 2013). På længere sigt vil urørt skov på gammel landbrugsjord
have en udvaskning af nitrat, der svarer til depositionen, ofte på mere end de anbefalede 25 mg
nitrat/l (Gundersen et al. 2009b). Planen for projektområdet indeholder en mindre andel urørt skov
op ad skel mod have og beboelse. Da det er et lille areal, vurderes det til at have minimal
indvirkning på grundvanddannelsen.
På projektområdet er der placeret et bælte med urørt skov langs beboelse og have på naboarealerne.
Dermed leves op til kravet om der ikke må plantes 30-15 meter fra skel mod have/beboelse
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(Naturstyrelsen 2015d). I dette bælte vil der herske fri succession og det vil gradvist springe i skov.
I urørt skov kan skabes nogle habitater som ellers er under pres i dyrkede skove, til glæde for den
biologiske mangfoldighed (Heilmann-Clausen 2005).
Ud fra skovudviklingstypen eg med ask og avnbøg danner skovbrynet ”rising edge” en glidende
overgang til den urørte skov og der opstår et gradvist og lysåbent skovbryn med mange forskellige
habitater der tilgodeser den biologiske mangfoldighed. Der er ligeledes et ”rising edge” mod nord,
ud mod skovengen der på sigt vil blive en del af et større vådområde i Skævinge Skov. Flere
graduerende skovbryn ville være at foretrække af hensyn til den biologiske mangfoldighed, men
nogle steder er det æstetiske hensyn blevet prioriteret, som i alléen. Alléen som er skabt på
baggrund af en ledning i jorden, markeres med et ”one-step edge”, så der opstår et mere rent udtryk
(Tinglysningsretten 2015a; bilag 4). Grænserne mellem de skovbevoksede skovudviklingstyper i
skovlandskabet vil ikke være så skarpe som de fremstår på planen. Flere af de samme arter går igen,
heriblandt 70-80 % bøg i skovudviklingstypen bøg og 40-60 % i skovudviklingstypen bøg med
douglasgran og lærk (Larsen et al. 2005).
På projektarealet er omkring 46 % udlagt til lysåbne skovudviklingstyper, blandt andet af hensyn til
de landskabelige interesser, samtidig med at det vil øge mængden af dannet grundvand (Gundersen
2013). Omkring 50 % af Skævinge Skov vil blive lysåbne naturtyper, hvilket er noget mere end
over en tredjedel, som samarbejdsaftalens beskriver (Københavns Energi et al. 2005). Dette vil
resultere i en større grundvandsdannelse (Gundersen 2013). Skovudviklingstypen græsningsskov
indeholder et utal af randzoner og variation som er giver god sikring af den biologiske
mangfoldighed. Efter mange års græsning vil der kunne opstå levesteder for flere rødlistede insektog svampearter (Larsen et al. 2005). Skovengen på projektområdet bruges ligeledes til at skabe flere
habitater (Larsen & Nielsen 2012). I skovudviklingstypen eg med ask og avnbøg, domineret af
lystræarten eg, vil der være en frodig bundvegetation sammenlignet med en bøgedomineret
skovudviklingstype (Heilmann-Clausen 2005). Ved at udlægge endnu større dele af projektarealet,
vil der således opnås en større biologisk mangfoldighed. Skovudviklingstypen bøg har de
karakteristiske anemoner (Anemone nemorosa L.) tilknyttet, som har en stor rekreativ værdi (Larsen
et al. 2005).
Det at højspændingsledningen lægges ned skaber et mere sammenhængende skovlandskab, hvilket
er til fordel for den biologiske mangfoldighed (Schmidt et al. 2008). I planen er der ikke taget højde
for at der ved jordlægning af højspændingsledningen, at der sandsynligvis vil være et smallere (end
de nu krævede 27 meter), som ikke må beplantes (Tinglysningsretten 2015a).
I skovlandskabet på projektområdet er der på baggrund af vådområder på historiske kort og ortofoto
placeret i en lysning med skoveng inde i skovudviklingstypen bøg. Størrelsen af lysningen vil være
dynamisk afhængig af naturlige processer og hydrologien (Larsen & Nielsen 2012). Lysninger er
med til at skabe habitater for en unik skov flora med skygge intolerante arter og er derfor en fordel
for den biologiske mangfoldighed (Smith et al. 2007). Der var på baggrund af analysen ikke
grundlag for at skabe flere lysninger som denne.
Der er allerede kronvildt og råvildt i området, hvilket bidrager til frøspredningen, så arter hurtigere
kan indvandre til den nyplantede skov (Schmidt et al. 2008). Ved at skabe rum for vildtet i
skovlandskabet vil det kunne blive i området til fordel for den biologiske mangfoldighed og
befolkningen, som kommer og betragter vildtet oppe fra bænken på Broholmsvej. Skovlandskabet
tilgodeser vildtet ved at indeholde vand og lysåbne områder. Der er sørget for dækning og føde i
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form af nåletræer i skovudviklingstyperne bøg (op til 10 %) og bøg med douglasgran og lærk (2040 % douglasgran, lærk og rødgran; Larsen et al. 2005). Planen tager primært udgangspunkt i
hjorte, men der er mange andre dyr og planter, som man kunne tage hensyn til, eksempelvis ørne.
Skovudviklingstypen bøg med douglasgran og lærk indeholder op til 20 % ær, hvilket kan være en
fordel for mængden og renheden af dannet grundvand (Larsen et al. 2005, Christiansen et al. 2010).
Skovudviklingstypen indeholder dog også 20-40 % douglasgran, lærk og rødgran, hvilket vil give
en lavere grundvandsdannelse sammenlignet med løvtræarter jævnfør teoriafsnittet (Larsen et al.
2005, Gundersen 2013). For at øge grundvandsdannelsen vil der med fordel kunne plantes mere ær,
lind og eg (Gundersen 2013).
Planen for projektområdet er et skovlandskab der veksler mellem tørre og våde åbne arealer, semi
åbne områder og mere lukkede skovtyper for både at sikre mange habitattyper til gavn for den
biologiske mangfoldighed og et oplevelsesrigt landskab (Schmidt et al. 2008, Larsen & Nielsen
2012). Planen for skovlandskabet på projektområdet indeholder temporære vådområder, hvor det på
baggrund af analysen forventes at være mere vådt. Fremtidens klima, vil give mere tørre somre og
generelt flere nedbør og dermed mere vand i disse lavbundsarealer (Lund 2004). Både de
temporære og permanente vådområder bidrager til den biologiske mangfoldighed. Det at den
naturlige hydrologi genskabes i Skævinge Skov og på projektområdet er med til at skabe en større
biodiversitet, da genopretning af naturlig hydrologi skaber flere habitater og større variation
(Lindenmayer et al. 2006).
I skovlandskabet indgår ikke hjemmehørende arter som douglasgran og lærk, hvilket ikke er ideelt
da den biologiske mangfoldighed er særlig høj i en skov bestående af hjemmehørende arter
(Schmidt et al. 2008). Alligevel er disse arter valgt da skovudviklingstypen bøg med douglasgran
og lærk tager udgangspunkt i at douglasgran allerede er etableret. Ligesom dele af arealet med eg
med ask og avnbøg udnytter de allerede eksisterende egebeplantninger. Konverteringen af
douglasgran provenienssamlingen vil skulle ske i en dialog mellem Naturstyrelsen og Københavns
Universitet, da den ønskes bevaret så længe som muligt (Larsen 2015, personlig kommunikation).
Ved at konvertere douglasgran provenienssamlingen til bøg med douglasgran og lærk bibeholdes et
kontinuerligt skovdække, til fordel for en mindre nitratudvaskning (Gundersen 2013).
9.3 Rekreative og landskabelige interesser
Både Skævinge Skov og projektområdet vil kunne opnå en stor rekreativ værdi, ved at der skabes
æstetiske sammenhænge i skovlandskabet. Der vil i Skævinge Skov, som projektområdet indgår
ind, skabes store sammenhængende vådområder og skovområder, som tilsammen danner et varieret
skovlandskab.
Projektområdet vil indgå i sammenhæng med Skævinge Skov, hvor flere af kravene fra
landskabskarakteranalysen tilgodeses. Det retningsgivende læhegn mod vest bevares,
højspændingsledningen lægges ned for at opnå et mere sammenhængende skovlandskab og
udsigten fra bænken på Broholmsvej bibeholdes hen over et lysåbent og bugtende landskab.
Lavbundsområderne friholdes for vegetation, og skovlandskabet vil bestå af store
sammenhængende skovområder for at efterligne strukturen i Freerslev Hegn, hvilket vil være med
til at styrke landskabskarakteren. Dog viste landskabskarakteranalysen at udsigtspunktet var
længere mod syd på Broholmsvej, og ikke ved bænken. De må have lavet en fejl, da bænken er
placeret på det højeste punkt og har den bedste udsigt. Det gamle fyrretræshegn bevares og vil give
64

området alder og karakter især i de første år hvor skoven endnu er ung. Fyrretræshegnet kommer til
at indgå i et ”three-step edge” mod syd, mod græsningsskoven.
Af hensyn til et varieret skovlandskab, er der anvendt seks forskellige skovudviklingstyper på
projektområdet, hvor af skovengen og græsningsskoven er lysåbne. Bøgesøjlehallen
(skovudviklingstypen bøg) er valgt for at harmonere med naboskovudviklingstypen bøg med
douglasgran og lærk, hvilket en egedomineret skovudviklingstype ikke ville gøre (Larsen 2015,
personlig kommunikation). Desuden tilgodeser rekreative og æstetiske hensyn, da mange
foretrækker denne naturtype (Larsen & Nielsen 2012). Mellem de høje bøgestammer, som udgør
størstedelen af skovudviklingstypen (70-80 %), er der udsyn og den bugtede topografi fremgår
tydeligere (Larsen et al. 2005). Grænsen mellem skovudviklingstypen bøg og græsningsskoven står
relativt skarp med ”two-step edge”, hvilket gør at den bøgedominerede skov er med til at
understrege landskabets konturer. Skovbrynet følger blandt andet et højt punkt i landskabet og går i
en lige linje der hvor landskabet skråner mest. Eg med ask og avnbøg har den fordel at den er mere
lysåben, venlig og mild, og dermed også bedre egnet op mod ejendommen Lønsgård. Ud over dette
adskiller den sig fra de andre skovudviklingstyper, som ellers er domineret af bøg, og skaber på den
måde en mere oplevelsesrig skov.
Der er et bælte med skovrejsning uønsket omkring douglasplantagen på projektområdet og ligeledes
om Freerslev hegn, hvilket tyder på at det er placeret så de eksisterende skovbryn generelt skal
bevares. Dette ville kunne begrundes hvis det var på baggrund af stendiger eller lignende, som var
vigtige at bevare synlige, men det ligner bare en standardprocedure i dette tilfælde (Larsen 2015,
personlig kommunikation). Da en relativt stor del af projektområdet skal tilplantes jævnfør den
overordnede plan for Skævinge Skov, tilgodeses kravet om at skovrejsning er uønsket langs kanten
af douglasgran provenienssamlingen ikke (figur 7.2). Hvis dette bånd blev holdt frit, og der blev
plantet på begge sider af det, ville skoven blive mere fragmenteret, dog ville der kunne blive skabt
indre skovbryn.
Ifølge skovlandskabet indeholder omkring 46 % lysåbent, hvilket overstiger de 30 % som anbefales
af Forestry Commission (1991, cf. Larsen & Nielsen 2012) for at opretholde følelsen af at være
omsluttet af træer. På det åbne areal foran bænken på Broholmsvej er hensigten af bevare udsigten
og udsynet til det bugtede landskab samt bibeholdelsen af det retningsgivende læhegn langs den
vestlige grænse af projektområdet. Følelsen af at være omsluttet af træer vil kunne opleves i alléen
med ”one-step edge”, som omkranser skovengen. Alléen vil synes lang fra den nordlige side og kort
fra den sydlige side, da den går skråt indad.
Skovbrynet ud mod det lille åbne område ved søen og højen er ”three-step edge”, hvilket tilgodeser
de æstetiske interesser da det indeholder flotte høstfarver og er også flot i foråret (Larsen & Nielsen
2012; figur 8.11). I skovlandskabet indgår flere søer til fordel for æstetikken.
I planen er der primært blevet taget udgangspunkt i hvordan projektområdet kan betragtes udefra
forskellige steder fra Broholmsvej. Da projektområdet er et uforstyrret område i forhold til andre
naturområder i Nordsjælland, vil det af hensyn til vildtet og den stille skovgæst blive lagt ud til
stillezone (Naturstyrelsen 2012, Worm 2015, personlig kommunikation). Området ville derfor
kunne indeholde stier, men ikke publikumsfaciliteter såsom shelters (Naturstyrelsen 2012). Stier vil
skulle placeres så der opnås størst mulig variation med åbne og lukkede områder, vand,
terrænforskelle og forskellige skovtyper.
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9.4 Før tilplantning af projektområdet
Det ville have været en fordel for denne opgave, hvis den nye grundvandskortlægning havde været
på plads. Så ville afgrænsningen af skoven ligge fast og det ville være sikkert om projektarealet
kom til at indgå i Skævinge Skov eller ej. Projektarealet kan altså ikke tilplantes før
grundvandskortlægningen er på plads. Da afgrænsningen af skoven sandsynligvis bliver justeret
efter den nye grundvandskortlægning vil andelen af vådområder, og andre arealer der skal holdes
lysåbne jævnfør diverse administrative bindinger, sandsynligvis ændres. Derfor skal resultaterne i
denne opgave læses med dette forbehold. Der skal desuden tages højde for at afgrænsningen brugt i
denne opgave er den officielle afgræsning inklusiv Lønsgård, hvis fremtid endnu er usikker (Worm
2015, personlig kommunikation).
GEUS jordartskort er ikke tilstrækkelig præcis til at vurdere de eksakte grænser mellem
skovudviklingstyperne og placeringen af vådområder. Derfor skal grænserne mellem
skovudviklingstyperne og placeringen af vådområder og lysninger på projektområdet skal tages
med visse forbehold. Før tilplantningen på projektområdet vil en jordbundsanalyse være
anvendelig. Der er primært behov for at identificere grænserne mellem tørv og mineraljord, for
bedre at kunne forudsige hvor fremtidige søer eller vådområder vil optræde. Det er ikke helt så
vigtigt om der er små forekomster af ler hist og pist, da det ikke har de store konsekvenser for
valget af skovudviklingstype (Larsen 2015, personlig kommunikation). Der kan eventuelt laves et
100 x 100 stik, hvilket vil sige en jordprøve for hver hektar (Naturstyrelsen 2015d).
Ifølge Vandløbsloven (Lovbekdtg. nr. 1208 af 30. september 2013) må man ”ikke hindre det
naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme”. Umiddelbart ser det ud til at en lukning af
drænsystemet på den nordvestlige del af projektområdet ikke vil påvirke naboarealet. Dog må
grøfterne på kvatermesterstabens kort, som afvander vådområdet umiddelbart foran bænken på
Broholmsvej, have været forbløffende dybe, når der sammenlignes med de topografiske forhold
(figur 7.7, figur 7.12). Derfor er det vigtigt at gennemgå de detaljerede drænkort som Orbicon ifølge
bilag 5, tages i betragtning før der tilplantes og lukkes dræn. Således sikres det at skovrejsningen på
projektområdet ikke påvirker afvandingen på naboarealet. Det virker ikke umiddelbart til at den
sydvestlige del er drænet, da den ligger højt i terrænet.
Inden der plantes til på projektområdet skal det screenes for om det er pligt til at lave en vurdering
af virkninger på miljøet (VVM-pligt), da der er tale om skovbrug jævnfør VVM-bekendtgørelsen
(Bek. nr. 1184 af 6. november 2014). Jævnfør VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 30 gælder der
at ”nyplantning af skov på mere end 30 ha. i områder, hvor skovrejsning i henhold til den gældende
kommuneplan er uønsket” har VVM-pligt. Andelen af ”skovrejsning uønsket” på projektområdet
vurderes til at være under 30 hektar. Uanset om projektet på projektområdet er VVM-pligtigt eller
ej, skal det anmeldes jævnfør §2 i VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1184 af 6. november 2014).
Hele planen for projektområdet, med skov på arealer hvor skovrejsning er uønsket i
kommuneplanen, vil kun kunne gennemføres hvis der opnås dispensation fra kommunen jævnfør
lov om drift af landbrugsjorder (Lovbekdtg. nr.191 af 12. marts 2009).
Der har været tvivl ved Naturstyrelsen Nordsjælland hvorvidt en særlig miljøvurdering (SMV) var
nødvendig før gennemførelsen af skovrejsningsprojektet (Dahl-Nielsen 2015, personlig
kommunikation). Ifølge ”Vejledning i god statslig skovrejsning” så er Naturstyrelsens
”skovrejsningsaftaler med kommuner og vandværker ikke omfattet af reglerne om ”Særlig
Miljøvurdering” (SMV), idet aftalerne ikke i sig selv er en tilladelse” (Naturstyrelsen 2013).
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Ifølge kravene beskrevet i “Privat Skovrejsning, Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning” er
der en høringsfase ved det lokale museum, så de kan vurdere om der er sandsynlighed for at finde
skjulte fortidsminder på arealerne og om dette skal undersøges nærmere (Naturstyrelsen 2015d).
Inden skoven etableres skal der laves en anmeldelse/ansøgning om skovetablering hos kommunen,
for at jorden kan gå fra at være landbrugsjord til at være skov. Dette sker i henhold til
bekendtgørelse om jordressourcernes anvendelse til dyrkning og natur §§ 8-9 (Bek. nr. 637 af 10.
juni 2010).
På hele matrikel 10b på projektarealet er der tinglyst fredskov, hvilket vil sige at ”arealet skal
holdes bevokset med træer, der danner, eller som inden for et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet
skov af højstammede træer” jævnfør Skovloven (Lovbekdtg. nr. 678 af 14. juni 2013;
Tinglysningsretten 2015c; figur 7.1). Desuden kan ”åbne naturarealer etableres på op til 10 % af
arealet. Der kan etableres 10 % ud over de arealer, der ved lovens ikrafttræden lovligt var uden
træbevoksning” (Lovbekdtg. nr. 678 af 14. juni 2013). Planen for projektområdet etablerer mere end
10 % lysåbne arealer på matrikel 10b, hvilket ikke vil være i overensstemmelse med Skovlovens
bestemmelser. Det vil skulle undersøges om dette alligevel kan lade sig gøre.
Lysåbne skovudviklingstyper udgør omkring 46 % af projektarealet, hvilket overstiger de 10 %
åbne naturarealer, som skovloven tillader på fredskovspligtige arealer (Lovbekdtg. nr. 678 af 14.
juni 2013). Dette kan omgås ved at kun de tilplantede arealer bliver fredskovspligtige.
Ifølge Naturstyrelsen (2014b) har det vist sig nødvendigt at hegne vildtet ude fra arealerne for at
beskytte hovetræarterne (især eg, bøg og lind), hvorfor hegning vil være at foretrække.
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10 Konklusion
Den overordnede plan for Skævinge Skov med 40 % vådområder er med til at fremme biologiske
og æstetiske sammenhænge i landskabet. På baggrund af vådområder og administrative bindinger
kan der ikke rejses skov på cirka 50 % af Skævinge Skovs areal. 85 % af delområdet egner sig til
skovrejsning, men kun 56 % er i den detaljerede plan udlagt til skov og resten til lysåbne
skovudviklingstyper. Dette er valgt af hensyn til rekreative, biologiske og landskabelige interesser i
området, så vildtet og udsigter bevares. Da potentialet for skov ikke udnyttes på delområdet, vil
målsætningen om at over halvdelen af Skævinge Skov skal bestå af skov ikke kunne nås.
I Skævinge Skov og på delområdet vil den naturlige hydrologi blive genskabt gennem lukning af
dræn til fordel for øget grundvandsdannelse og øget biologiske mangfoldighed. De glidende
overgange mellem skovudviklingstyperne er en fordel for den biologiske mangfoldighed.
Skovudviklingstyperne på delområdet er dommineret af løvtræsarter, hvilket giver en større og
renere grundvandsdannelse, sammenlignet med skov af dommineret af nåletræarter.
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