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Abstract 

On the eastern part of Møn lies Møns Klint which is highly valued nature area. Large areas on 

Møns Klint are owned by the Danish government which has a goal to enhance biodiversity on their 

nature properties. The government owned area of Møns Klint contains habitats such as grasslands, 

forests and meadows. Because Møns Klint has large areas with large amount of chalk in the soil 

these habitats are quite unique and they are protected through Danish legislation as well as the area 

being part of a Natura-2000 area.  

In this thesis, there are different plan proposals that are based on the current knowledge of the area 

and current restoration regimes as well as expert opinions. The plan proposals contain ways to allow 

nature to develop higher biodiversity without perceiving it as being static. The proposals are 

followed by a description of how to evaluate restoration projects from the early planning stages 

through the stage of implementing to monitoring. The thesis is rounded off with a discussion of 

rewilding in Denmark, grazing forest vs. untouched forest, the non-native tree species sitka spruce 

and its role in the forest, the method used and the five myths of restoration. Lastly, the plan 

proposal of a large grazing forest is put into the citizens’ and users’ perspective. 
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Forord 
 
Specialet er udarbejdet i perioden april-oktober 2017 og tæller 30 ECTS-point. Specialet er 

udarbejdet som en del af uddannelsen Forest and Nature Management på Institut for Fødevare- og 

ressourceøkonomi hos Københavns Universitet.  

Det har været en spændende og udfordrende proces at balancere specialeskrivning, lange køreture 

og familieliv, og jeg er glad for at have skrevet om et interessant og relevant emne, hvor jeg 

samtidig har lært om hverdagen hos en afdeling af Naturstyrelsen og tilegnet mig nye færdigheder 

som orkidetælling og korttegning i QGIS. 

Jeg vil gerne benytte dette forord til at takke Torben Hviid, som har været min eksterne vejleder og 

primære kontaktperson hos Naturstyrelsen Storstrøm. Du har været venlig til at inddrage mig i dit 

arbejde, og givet god vejledning. Jeg har nydt at være på feltture med dig og dine kollegaer. Jeg vil 

også gerne takke de øvrige ansatte i Egehus på Falster for at tage godt imod mig. Min vejleder hos 

Københavns Universitet, Peter Stubkjær Andersen, fortjener også en stor tak for at give god og 

inkluderende vejledning, som altid har givet mig fornyet energi.  

Sidst vil jeg takke min forlovede Claus og datter Vilma, som har været tålmodige med mig igennem 

hele arbejdet.  

 

- Nanna Rosen Christensen, 24. oktober 2017, København.  
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Indledning 

Biodiversitet er et vigtigt punkt på den internationale miljødagsorden, og har været det siden det 

Biodiversitetskonventionen blev i 1992 underskrevet af Danmark og 188 andre lande. Her blev det 

bekendtgjort, at den biologiske mangfoldighed har iboende værdi, som går ud over hvad 

biodiversiteten leverer til mennesker i form af markedsværdier som ved, vandrensning, luftrensning 

CO2-lagring og andet. Landene som underskrev biodiversitetskonventionen forpligtigede sig her til 

at bevare den biologiske mangfoldighed (United Nations, 1992). 

I Danmark er det nyeste tiltag for at imødekomme forpligtelserne Naturpakken (2016), som har til 

formål at gøre den danske natur “mere robust og rustet mod tilbagegang i naturtyper og 

biodiversitet.” (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016). Her prioriteres indsatser der har til formål at 

styrke biodiversiteten og samtidig gøre plads til flere friluftsaktiviteter og øge tilgængeligheden af 

naturen. Konkret ønskes der samlet 25.000 ha biodiversitetsskov hvoraf 19.100 ha er urørt skov. 

Ydermere skal det sikres, at de arealer der udlægges har størst muligt biodiversitetspotentiale. Der 

vil være en indfasningsperiode på 10 år for løvskov og 50 år for nåletræsplantager, hvor der 

undervejs udtages økonomiske værdier igennem hugst af  ved (Miljø- og Fødevareministeriet, 

2016).  I forhold til biodiversitet i skovene, er det også væsentlig at nævne at det i 2002 blev 

besluttet, at alle statsskove skulle overgå til naturnær skovdrift (Skov- og Naturstyrelsen, 2005).  

Dette er både for at skabe større variation i skovene og for at få en mere robust og fremtidssikret 

skov. Skovområder bliver inddelt i forskellige skovudviklingstyper, og drives herefter. Desuden 

indebærer naturnær skovdrift at dræning af vand i skoven bringes til ophør.  

Naturstyrelsen (NST) Storstrøm varetager driften af de statsejede arealer ved Møns Klint og 

Klinteskoven. Dette areal udgør 827 ha og strækker sig fra Liselund park i nord (som dog drives af 

Nationalmuseet) over Jydelejet, Klinteskoven og Høvblege til Busene haver og Mandemarke Haver 

i syd. Området er således præget af Klinteskoven (mestendels bøgeskov) som udgør 538,2 ha og 

åbne naturtyper, hvor overdrev med 160,6 ha udgør størstedelen (Naturstyrelsen, u.å.-b). Desuden 

er området præget af, at der i store områder er intet eller tyndt jordlag ovenpå skrivekridt. 

Skrivekridtet og terrænets kupering har skabt klinten, men udover en bjergtagende udsigt medfører 

det også nogle enestående forhold for naturen i området. Skoven på klinten består af klorotiske 

bøgetræer. Det betyder at tæerne, på grund af kridtet i klinten, har meget langsom vækst og 

lysegrønne blade hele året. Den langsomme vækst giver træer af meget lav tømmermæssig værdi.  

Området er qua sin unikke udformning i høj grad dækket af Natura-2000 udpegning fredninger og § 

3 beskyttelser (eng, mose og strandeng). Dette har betydning for forvaltningen, fordi regler for disse 
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områder påvirker hvilke tiltag der kan udføres. Der er derfor udarbejdet en Natura-2000 plan for 

området hvor formålet er, at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på 

udpegningsgrundlaget. 

Den daglige drift er udstukket i en driftsplan, som er opdelt i indsats for skovdrift, naturpleje, 

kulturhistorie samt friluftsliv.  

Naturstyrelsens skov på Høje Møn drives efter principperne i naturnær skovdrift. Der er udlagt 

arealer til urørt skov, græsningsskov, plukhugst, og ved Busene Have er der stævningsskov.  

Af de lysåbne naturtyper udgør overdrev den største del og udgør ca. 170 ha. Plejen her tilpasses de 

enkelte områder, og naturstyrelsen gør brug af bl.a. græsning, slåning, afpudsning og nedskæring af 

opvækst.  Derudover etableres der spredningskorridorer, og udføres spotpleje. Effekten af plejen 

overvåges bl.a. med optælling af orkideer.  

Kulturmiljøet plejes ved bl.a. at gensætte stendiger, og tæmme uønsket vækst på fredede 

fortidsminder.  

Det særegne landskab ved Møns klint lokker mange mennesker til, og der er et rigt friluftsliv i 

området, som understøttes af shelters, lejrpladser, stier, trapper, p-pladser og hundeskov. Ved 

Storeklint ligger Geocenter Møn som formidler “Danmarks fødsel” og ligeledes tiltrækker turister. 

Friluftslivet i området må derfor anses som værende væsentligt i forbindelse med en helhedsplan. 

 

Visionen for området fra Naturstyrelsen Storstrøm er at fremme biodiversiteten i området. Dette 

gøres med udgangspunkt i biologisk viden om området om bl.a. rødliste arter og habitattyper og 

som forsøges kortlægges yderligere i 2017.  

Problemformulering 

På denne baggrund søges der gennem specialet at besvare følgende problemstilling: 

Der foreligger viden om den nuværende natur og biodiversitet på Møns Klint, men denne viden skal 

omsættes til god forvaltning, som aktivt højner biodiversiteten på området. Derfor søges der 

gennem specialet at besvare hvordan projektområdet på Møns Klint gennem forvaltningstiltag kan 

nå en højnet biodiversitet.  

 

For at behandle denne problemstilling søges svar på følgende spørgsmål:  

 Hvordan er den naturhistoriske udvikling, lovmæssige rammer, naturværdier samt drift af 

området? 
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 Hvilke evidensbaserede forvaltningselementer kan ligge til grund for biodiversitet i skov, og 

hvilke, for nutiden relevante, restaureringsprincipper kan anvendes? 

 Hvilke forvaltningstiltag kan bidrage til højere biodiversitet på projektområdet, og hvor bør 

de anvendes? 

 

Specialet udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen Storstrøm, og anbefalingerne til hvordan 

biodiversiteten i området kan styrkes vil tage udgangspunkt i eksisterende teori og viden om 

biodiversitet og forvaltning, som er opnået igennem en workshop med fag-eksperter og 

litteraturstudie. Forvaltningsforslagene vil blive præsenteret enkeltvis.  

Afgrænsning 

Opgaven omhandler Naturstyrelsens område på 827 ha på Møns Klint. Selvom friluftsliv må anses 

som værende væsentligt i området, vil fokus i prioriteringen være på biodiversiteten, men forsøge at 

undgå at være urealistisk i forholdene for friluftslivet.  

Anbefalingerne vil ikke være baseret på økonomiske forhold for driften. 

Biodiversitet bliver ofte sat i forbindelse med klima (se fx.Skov- og Naturstyrelsen, 2005), men 

kulstofbinding og lagring vil kun blive berørt let i opgaven.  

Metode 

For at beskrive området nuværende tilstand er der anvendt eksisterende litteratur, feltstudier, 

samtaler med ansatte hos Naturstyrelsen Storstrøm. Der er desuden gjort brugt af tilgængeligt 

kortmateriale fra Naturstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Der er desuden 

anvendt et GIS lag med jordarter, som er udarbejdet af GEUS.  

For at kortlægge nuværende rødlistede arter på projektområdet er der anvendt citizen science fra 

fugleognatur.dk. Her kan alle og enhver indtaste deres artsobservationer, og det anvendte data er 

blevet kritisk vurderet for fejlobservationer.  

I udarbejdelsen af forvaltningsforslagene er der afholdt en workshop med eksperter hvor udvalgte 

områder blev gennemgået vha. SWOT-analyser. SWOT-analyserne undersøger udvalgte områders 

styrker, svagheder, udfordringer og trusler. Styrker og udfordringer er en redegørende undersøgelse 

af et udvalgt område, imens muligheder og trusler er en analyse af hvordan der styrkerne kan 

forvaltes, så de i fremtiden står stærkere og truslerne minimeres. Samtidig undersøger analysen 

hvilke fremtidige trusler, der kan være mod biodiversiteten i området.  
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Desuden er der anvendt litteraturstudie af relevante komponenter med indflydelse på biodiversiteten 

i skov, samt af udvalgte forvaltningspricipper og udfordringer herved.  
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Lokalitetsbeskrivelse 

Følgende afsnit beskriver status på projektarealet gennem historie, geologi, biologi, geografi og 

forvaltningsmæssige rammer for at danne grundlag for den videre analyse. Afsnittet er dannet ud fra 

litteraturstudier og læsning af bl.a. driftplanen (Naturstyrelsen, 2015a), besigtigelse af området, 

samtaler med Naturstyrelsen Storstrøm.  

Kulturhistorie 

Allerede i bondestenalderen slog mennesket sig ned på Møns Klint, og det er her de første gravhøje 

i Klinteskoven bliver anlagt, men de fleste af de over 100 gravhøje i området er fra bronzealderen. 

Også de højryggede agre der er spor af i landskabet, er tegn på tidlig bosættelse (Naturstyrelsen, 

u.å.-a). 

Fra bondestenalderen findes der også tegn på, at Timmesø Bjerg har været brugt som samlingssted, 

og senere - i bronzealderen - blev det også brugt som tilflugtssted, og her har ligget en borg, hvor 

der var ammunition klar til at møde fjender(Naturstyrelsen, u.å.-a).  

I middelalderen var Møns klint ejet af adelige familier, men i 1631 blev kronen eneste lodsejer på 

Møn. Kongen brugte bl.a. øen som pant, og som kvarter for Den Kongelige Hestgarde.  

I 176o’erne begyndte kongen at sælge dele af krongodset, herunder Klintholm, som i 1769 blev 

solgt til Ditlev Staal. Da Staal døde i 1798, overtog Jacob Brønnum Scavenius godset (Dansk 

Center for Herregårdsforskning, 2013). I 1973 blev en langvarende forhandling om fredning af 

Møns Klint påbegyndt. Disse forhandlinger mødte mange komplikationer, men i april 1980 blev 

Møns Klint, store dele af skoven solgt til staten og blev herefter fredet, og er siden blevet forvaltet 

af Naturstyrelsen (Klintholm Gods, u.å.; Kulturarvsstyrelsen, u.å.). Klintholm ejes stadig af 

Scavenius-slægten, som også ejer ca. halvdelen af Klinteskoven. Hele klinten og naturområderne 

bag klinten blev fredet i 1983 (Fredningsnævnet, 1983). 

I 2007 blev formidlingen af naturen på klinten overdraget til Geocenter Møns Klint, og det er i dag 

dem, der igennem både indendørs- og udendørsaktiviteter formidler viden om naturen på Møns 

Klint (Naturstyrelsen, u.å.-a).  

Geologi og klima 

Kridttiden er den geologiske periode for ca. 142-65 millioner år siden (Friis & Thomsen, u.å.). 

Under denne tid - for ca. 70 mio. år siden var Danmark dækket af hav. Vandet var lunt og her 

levede mikroorganismer og mange forskellige slags dyr. Skallen på mikroorganismerne bestod af 
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kalk, og denne kalk blev aflejret på havbunden og dannede herved et tykt lag kridt. Kalken på Møns 

Klint er så fint i strukturen, at det kaldes skrivekridt. Mange af dyrene der levede i havet, kan findes 

som fossiler i klinten. Ydermere er der i klinten flintelag, som er dannet af skeletter fra svampe. Alt 

dette er blevet presset op fra undergrunden under istiderne og den side istid - Weichsel-istiden (ca. 

117.000 til 11.500 år før nu (Houmark-Nielsen, u.å.)). Af den yngste isstrøm - kaldet De 

Ungbaltiske fremstød -  som var over Danmark for 16.000 til 17.000 år siden, blev Høje Møn 

dannet (Houmark-Nielsen, u.å.). Det skete ved, at isen skrællede flager af den tidligere 

kridthavsbund, hvorefter disse flager blev presset sammen til det der i dag udgør klinten. Klinten 

var nu blotlagt og havet havde mulighed for at gnave sig ind i klinten (Stockmarr, u.å.). De sidste 

4000 år er der således forsvundet 20-40 cm af klinten hvert år, og det estimeres, at klinten være 

fuldstædig opslugt af havet om 10.000 år (Geocenter Møns Klint, u.å.).  
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Figur 1 Jordarter på projektområdet 

Kridtet ligger ikke kun ud til vandet, men på de højest liggende områder, er der mange steder intet 

eller kun et tyndt jordlag ovenpå skrivekridtet. Resten af arealet består jordbunden til dels af 

smeltevandssand og -grus og moræneler (se Figur 1). Heri kan dog stadig være en betydelig 

mængde kridt (Naturstyrelsen, 2015a). Klinteskoven er både placeret på og langs klinten, samt 

længere inde på øen. Der hvor muldlaget er tyndt er træerne klorotiske pga. kridtjordens binding af 

jern og mangan. Det betyder at træerne har meget langsom og kroget vækst, og undersøgelser har 
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fundet eksempler på træer med meget lav diameter i brysthøjde i forhold til deres alder. Disse træer 

har derfor lav vedmæssig værdi og er udlagt til urørt skov. På de lavereliggende områder er jorden 

generelt god skovjord med ca. bonitet på 1,5 og bøgetræerne har en gennemsnitlig tilvækst på ca. 10 

kbm/ha pr. år (Naturstyrelsen, 2015a) hvilket svarer til lidt under middelgod tilvækst (Bergsted, 

2016).  

Der falder årligt 584 mm nedbør i gennemsnit, hvilket er under landergennemsnittet på 712. 

Middeltemperaturen er 8,1 grader, som er lidt højere end landsgennemsnittet på 7,7 grader 

(Danmarks Meterologiske Institut, 2016).  

Områdebeskrivelser 

Arealfordelingen er, som ses ud fra tabel 1, fordelt over henholdsvis skov og lysåben natur.  

Tabel 1: Oversigt over statsejede naturtyper på Høje Møn (Naturstyrelsen, 2015a) 

 Lysåben natur Skov Andre anvendelser 

Naturtype Eng Strandbred Mose Overdrev Krat Slette Sø Skov Vej Andet 

ha 18,2 9,8 7,4 160,6 4,7 22,7 3,0 539,7 7,4 53,5 

procentdel 2,2 1,2 0,9 19,4 0,6 2,7 0,4 65,3 0,9 6,5 
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Figur 2. Oversigtskort over projektområdet. 



20 

Størstedelen af projektområdet er dækket af skov efterfulgt af overdrevene. Resten dækkes af andre 

lysåbne naturtyper samt publikumsfaciliteter og veje. Placeringen af de forskellige naturtyper, samt 

skovtyper ses på Figur 2. 

En overordnet beskrivelse af områderne følger. Områderne er inddelt efter deres navne i 

folkemunde, som set i vandretursfolderen ”Møns Klint og Klintholm” (Naturstyrelsen, 2015b). Se 

inddelingen på Figur 2. Beskrivelserne er lavet ud fra observationer foretaget i felten samt 

tilgængelig litteratur.  
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Klinteskoven og Krageskoven 

Klinteskoven, som afgrænset på Figur 3, udgør ca. 265 hektar og Krageskoven 44 (udregnet i 

QGIS). 

Figur 3. Klinteskoven og Krageskoven. Omridset er tegnet i frihånd i 

QGIS efter diverse kort. Afgrænsning udgør 264,6 hektar.  
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Skoven er bl.a. karakteriseret ved den stejle klint mod havet og undergrunden af kridt.  

På den stejle og ufremkommelige klint står mestendels krogede bøgetræer. Skrænten er i QGIS 

udregnet til at omfatte ca. 42 hektar.  

Andre steder end på den stejle skrænt er præget af forstlig drift. Store dele af skoven er habitattypen 

“Bøg på kalk”, hvilket er en af de mindst udbredte naturtyper i Danmark (Staalsen, 2016).  

Bøgetræsbevoksningerne udgør ca. 170 hektar. De yngste bøgetræer er omkring 23 år, og de ældste 

er omkring 185 år. Gennemsnittet af alderen på bøgetræerne er 110 år. Alderen er angivet i 

bevoksningslisten se bilag 1, men skal dog tages med forbehold, da det kun er et estimat.  

I den nordlige del af Klinteskoven er et større areal på ca. 24 hektar domineret af ær, men her 

vokser også birk, ask og bøg. Tæt ved dette område findes også mindre litra, som er domineret af 

egetræer ligesom der er en enkelt egetræsbevoksning syd for geocenteret– i alt ca. 3,5 hektar.  

Fem steder i skoven er der mindre sitkagranbevoksninger, som er vurderet til at være 63-73 år 

gamle og hugstmodne. Disse udgør 1 hektar.  

I Krageskoven er der fem ærbevoksninger på under en hektar, samt en enkelt bevoksning med 

nordmannsgran på ca. 0,5 hektar. Resten af Krageskoven er bøgetræsskov. I midten af Krageskoven 

ligger Liselund Slot, som ikke er ejet af staten. 

Terrænet er kuperet, men for det meste ikke ufremkommeligt. Enkelte høje er over 130 meter over 

havet (moh.), mens der er lavpunkter under 70 moh. Kuperingerne er illustreret på Figur 3. 
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Høvblege 

Høvblege ligger syd for Klinteskoven og er omkring 50 ha stort. Det formodes, at Høvblege 

tidligere var en del af et større sammenhængende overdrev. Bortset fra de stejleste partier har det 

været opdyrket, og der vokser flere arter, som blev indført under opdyrkningen.  

Området blev fredet i 1983 og overtaget af staten i 1992 for at sikre de fredningsmæssige værdier. 

Høvblege udgør sammen med Jydelejet de vigtigste overdrevslokationer i Danmark (Buttenschøn, 

2005). Det er et kuperet overdrev med spredtvoksende enebærbuske og træer. Jordbunden består af 

Figur 4. Kort over Høvblege, Mandemarke Bakker og Højholt. Områderne er tegnet i frihånd efter diverse kort. De trå 

områder udgør hhv. 19, 5 hektar, 48,8 hektar og 26,4 hektar. 
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Campanien-Maastrichtien Skrivekridt på stort hele området; se Figur 1. Der er tidligere blevet 

fældet nåletræsbeplantninger, som ses på Figur 19. 

Der er græsning på hele Høvblegeområdet. Høvblegedal græsses primært fra 1. august til 1. 

december. Fra 1. december til 1. maj er græsning dog også tilladt for forpagteren, mens der fra 1. 

maj til 1. august ikke må græsses på arealet pga. frøsætning.   

Høvblegefronten må afgræsses fra 1. november til 1. februar. Græsningen af arealerne er lejet ud, 

og Naturstyrelsen betaler lejer for afgræsning. Naturstyrelsen står desuden for vedligehold af hegn 

mm.  

Figur 5. Inddeling af græsningsfolder på Høvblege og Mandemarke Bakker. Folderne er tegnet i frihånd i QGIS efter 

græsningsaftalen. 
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Mandemarke bakker og Højholt 

Høvbleges nabo mod vest og syd er overdrevet Mandemarke Bakker. Da det ligger lige op til 

Høvblege, forekommer mange af de samme arter de to steder, men på Mandemarke Bakker er kun 

en andel kridt, mens resten består af sandede jordarter og en lille del (2,4 hektar) lige syd for den 

østlige grænse for Høvblege er moræneler (se Figur 1), hvilket gør, at artsammensætningen på 

arealet er mindre unik end på Høvblege. Derudover er der på Mandemarke Bakker endnu mere 

åbent end på Høvblege og ikke er nær så meget vedbevoksning. Ydermere er Mandemarke Bakker 

ikke helt så kuperet som Høvblege (se Figur 4).  

Den østlige del af Mandemarke bakker (se Figur 5) afgræsses af kvæg i blomstringssæsonen for at 

skåne de mere sårbare områder på Høvblege.  

Figur 6. Mandemarke bakker og Høvblege set fra syd mod nord. 
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Mod syd ligger Højholt, som også er et overdrev, dog med en smule skov. På selve overdrevet ses 

begrænset mængde eller slet ingen vedbevoksning. Jordarten er af sand- og lertyper. Der er dog en 

smule kalkmorænesand umiddelbart øst for midten af arealet (se Figur 1). Højholt er mindre kuperet 

end både Mandemarke Bakker og Høvblege og har formentlig været drevet som landbrugsjord. 

Højholt afgræsses ikke.  

  

Figur 7. Mandemarke bakker set mod øst 
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Jydelejet 

I nordenden af Klinteskoven ligger et andet vigtigt overdrev: Jydelejet, som udgår ca. 80 hektar 

(udregnet i QGIS).  

På området er der flere små områder med bøg, og i midten af Jydelejet, syd for Staklebjerg er en 

egetræsbevoksning. Der er tidligere blevet ryddet skov på arealet ud mod klinten nordøst for Lille 

Ørnebjerg, ligesom der er fortaget udtynding i buskads.  

Jydelejet er et dalstrøg, og artsrigdommen på overdrevet afhænger af, hvor let tilgængeligt dele af 

området har været for dyrkning. De stejle skrænter har således formentligt været udyrket i 200 år, 

mens den lettere tilgængelige dalbund har været dyrket op til midten af 1900-tallet. Derfor er det på 

Figur 8. Jydelejet. Omridset af området er tegnet i frihånd i QGIS efter 

diverse kort. Afgrænsning udgør 80,3 hektar,  
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overdrevet på dalsiderne - altså de tidligere udyrkede arealer - der findes den største artsrigdom 

(Skov- og Naturstyrelsen, 1999).  

Af jordarten udgør Campanien-maastrichtien skrivekridt ca. 30 hektar, som bidrager til den høje 

artsdiversitet. Resten af jorden består af sand- og lerblandede jordarter. Fordelingen ses på Figur 1.  

I Jydelejefolden græsses der med kreaturer hele året rundt. Området er af Naturstyrelsen delt ind i 

tre delområder.  

 

Figur 9. Jydelejefolden. De tre folder er tegnet i QGIS i frihånd efter græsningsaftalen. 

Inddelingen ses på Figur 9. I vintersæsonen kan hele arealet ifølge græsningsaftalen afgræsses og 

derudover afgræsses ”hegn nord” fra 15. oktober til 31. december og ”hegn midt” fra 10. september 

til 30. april. I ”hegn nord” findes der overdrevsarter, som er særligt følsomme over for græsning i 

vækstperioden, og græsning foregår derfor først efter frøsætningsperioden. Hegn syd kan græsses 

hele året, men her er primært græsning i forårssæsonen. Her skal holdes et hårdt græsningstryk for 
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at holde rydninger nede. Derudover suppleres der med manuelle indgreb, hvor det vurderes 

nødvendigt for at holde tidligere rydninger nede.  

  

Figur 10. Bunden af Jydelejet 
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Havrelukke 

Havrelukke ligger syd for Jydelejet i midten af Klinteskoven. Arealet er 4,3 hektar. Det er et 

tidligere skovdækket parti, som nu kun har enkeltstående træer.  

Der er afgræsning med får i to indhegninger; én syd for vejen og én nord for vejen. Det nordlige 

areal græsses fra 1. maj til 15. november, mens det sydlige areal græsses fra 15. juli til 15. 

november. Afgræsningen foretages af får, da det ikke har været muligt at få kvæg på området. 

Forpagter er samtidig forpligtiget at overholde betingelserne for god landbrugs- og 

miljømæssigstand på arealerne, og arealerne dyrkes med græs.  

Lysningerne har karakter af kalkoverdrev, på trods af, at der har været skov frem til 2004 hvor de 

fleste træer blev ryddet. 

Jordarten på hele området undtagen det nordøstlige hjørne er Campanien-Maastrichtien Skrivekridt. 

I det nordøstlige hjørne findes moræneler.  

Figur 11. Havrelukke med det tillagte areal nordfor. Afgrænsning er 

tegnet i frihånd i QGIS og udgør 4,3 hektar 
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Mellem dette område og Jydelejet er der løvtræsskov, som skal laves til arealer, der ligner 

Havrelukke for at danne en korridor med overdrevs(lignende)arealer til Jydelejet.  

Figur 12. Havrelukke set fra vest 
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Hundevæng Overdrev 

Hundevæng Overdrev ligger syd for Klinteskoven, og udgør ca. 26,6 hektar, der strækker sig fra 

kysten og ind til Hundevængsgård. 

 

Området har siden ca. 1994 ligget brak, og har således udviklet sig til et kalkoverdrev, hvor arter fra 

overdrevene på Østmøn har spredt sig til (Naturstyrelsen, 2015a) – før da var det opdyrket. 

Jordarten på en stor del af arealet er smeltevandssand. Kun en lille del omkring gården er 

skrivekridt, og ude mod kysten er der kalkmorænesand. Terrænet er let kuperet. Nord på området 

ligger desuden tre søer, som oprenses.  

Figur 13. Hundevæng Overdrev. Afgrænsningen er tegnet i frihånd i QGIS, og udgør 26,6 hektar. 
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Som udgangspunkt plejes arealet med tidligt høslet, som efterfølges af ekstensiv afgræsning med 

kreaturer (Nielsen, 2017).  

Overdrevet blev fredet i 2013. 

 

Figur 14. Hundevæng overdrev 
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Mandemarke haver og Busene have 

Helt mod syd ligger de to områder Mandemarke Haver 

og Busene Have. Det er delvist bøgetræsdominerede 

kystskove, eng og mose. De ferske enge udvikler sig 

hen imod rigkær med bl.a. orkideer (Naturstyrelsen, 

2015a).  

Busene Have var tidligere stævningsskov, og dette ses 

i dele af skoven, hvor der er tydelig inddeling af under- og overskov. Underskoven består af navr og 

hassel og overskoven af eg. Bundvegetationen er artsrig med bl.a. Hulrodet lærkespore og gul 

anemone (Naturstyrelsen, 2015a).  

Figur 17. Mandemarke Haver og Busene Have. Afgrænsningerne er tegnet i frihånd i QGIS efter diverse kort. 

Mandemarke Haver udgør 10 hektar og Busene Have udgør 14,2 hektar. 

Figur 16. Mandemarke have. 

Figur 15. Egetræ på Busene Have 
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Jordarten på Mandemarke Haver er ferskvandstørv, og på Busene Have er jordarten sammensat af 

ler- og sandblandede jordarter. Jordarterne kan ses på Figur 1. Der er lille kupering på de to 

områder, og ingen skrant.  

Der er afgræsning i områderne for at pleje engene. 

 

Friluftsliv 

I denne afsnit beskrives faciliteterne for friluftsliv. Eksisterende grupperinger af friluftsliv vil ikke 

blive gennemgået, da det vurderes til at ligge uden for opgavens afgrænsning.  

Figur 18. Afmærkede stier i Klinteskoven og på Jydelejet. Stierne er tegnet i 

frihånd i QGIS efter vandretursfoldere.  



36 

I Klinteskoven er der anlagt flere forskellige faciliteter til glæde for friluftslivet. Udover de 

almindelige skovveje og –stier, er der afmærkede vandrestier og tre trapper som tager publikum ned 

over klinten til stranden. Også Camønoen, som er en vandrerute der går over Møn, Nyord og Bogø 

går igennem Klinteskoven langs klinten.  

For mountainbikere er der to ruter i det kuperede terræn; en let og en svær. Der er ligeledes 

forskellige ridestier, der gør det muligt for ridende selv at planlægge deres rute.  

Geocenteret har forskellige aktiviteter i skoven hvoraf nogle kræver specielle faciliteter. Der er 

således anlagt både wire- og svævebane, og der er mulighed for træklatring. Derudover benytter 

Geocenteret sig af allerede anlagte ruter til vandring og cykling. Derudover er der også aktiviteter 

på vand.  

Ved Havrelukke og Geocenteret er der mulighed for picnic ved bord-/bænkesæt.  

På Lille Ørnebjerg samt i skoven vest for den nordligste del af Jydelejet er der primitive 

overnatningspladser med fast bålplads. I den sydlige del af skoven og på Mandemarke Haver er der 

sheltere. Både på de primitive overnatningspladser og i shelterne kan der overnattes gratis.  
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Alle disse faciliteter opfordrer til brug af naturen, og selvom der i denne opgave ikke vurderes 

hvorvidt disse faciliteter imødekommer behovet for friluftsliv, anses de som faciliteter, der ikke bør 

slettes, men erstattes hvis de ikke længere findes mulige på det pågældende område.  

Driftskontinuitet 

De ældste kort der findes digitalt hos kortforsyningen er Høje Målebordsblade fra 1842-1899. En af 

de store forskelle der ses ud fra dette kort til i dag er vedbevoksningen på Jydelejet. Her var det i 

hele det nuværende ”hegn syd” og i store dele af ”hegn nord” (illustreret på figur Figur 9) 

blandingsskov af løv- og nåletræer. Det samme gjaldt Klinteskoven, hvor der på Høje 

målbordsbladekortet er en højere grad af nåletræer indblandet end i dag.  

På Hundevæng overdrev var der landbrugsdrift, og de tre søer i den nordligste del af området var 

mindre end de er nu.  

Figur 19. Høje Målebordsblade med omrids af projektområdet. 
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På Mandemarke Haver og Busene Have var der også dengang eng, men skoven på Busene Have var 

en lille smule større.  

Også Høvblege så anderledes ud; hvor der i dag er spredte buske, er der på Høje 

målebordsbladekortet tegnet en nåletræsskov på den vestlige del af Høvblege.  

 

Lovgivningsmæssige rammer 

De lovgivningsmæssige rammer er i naturforvaltningen væsentlig for hvilke indgreb der må 

foretages og hvilke hensyn, der skal tages. Derfor følger en gennemgang af hvordan projektområdet 

er påvirket af disse.  

Natura 2000 

Natura 2000 er et netværk af kerneområder for udvalgte sjældne og truede arter samt sjældne 

habitattyper. Det er EU-baseret og strækker sig over alle 28 EU-lande. Målet med netværket er at 

sikre overlevelse for Europas mest sjældne og truede habitater og arter. De udvalgte habitater og 

arter er opgivet i fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet. De fleste af Natura 2000 områderne på EU-

plan er privatejede, og menneskelig aktivitet er ikke udelukket fra områderne (European 

Commision, 2017b). Medlemslande må dog sikre, at områderne er drevet bæredygtigt for at 

fastholde eller forbedre tilstanden for habitater og områder. Der skal desuden undgås aktiviteter, der 

kan forstyrre arter og habitater. Medlemslandene har selv udpeget områderne (European 

Commision, 2017a). 

På projektarealets sydøstlige del ligger Natura område 171: Klinteskoven og Klinteskoven 

Kalkgrund. Dette område udgøres af i alt 3 beskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområde 90 og 
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EF-habitatområde 150, som dækker Klinteskoven og omkringliggende lysåbne arealer samt 

habitatområde 207, som dækker det maritime område, der støder op til Østmøn. Det maritime 

habitatområde 207 vil ikke blive behandlet yderligere i denne opgave.  

De terrestriske naturtyper på udpegningsgrundlaget består af: Enekrat på hede og overdrev (5130), 

Tørt overdrev på kalksand (6120), Kalkoverdrev (6210), Surt overdrev (6230), Kalkholdig kilde 

(7220), Rigkær (7230), Bøgeskov på muldbund (9130), Bøgeskov på kalkbund (9150) samt Elle-og 

Figur 20. Natura 2000 område 171. På kortet ses de statsejede habitattyper indenfor 

Natura 2000 område 171 baseret på basisanalyse 2016-2012. Kortet viser den mest 

fremtrædende naturtype på området med udfyldt farve, og mindre dominerende 

naturtyper med linjemønster. 
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askesump (91E0). Der er dog fundet en lidt anden sammensætning af området i seneste basisanalyse 

fra 2010-2011, som ses på Figur 20. Af arter findes der fra habitatdirektivets bilag 2 

Sumpvindelsnegl og Stor vandsalamander mens der fra Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 findes 

Hvepsevåge, Vandrefalk, Høgesanger og Rødrygget tornskade (Storstrøms Amt, 2006a). 

Dyrearterne behandles i næste afsnit.  

Klinteskoven dækkes næsten af bøg på kalk og bøg på muld. Der er dog uklassificerede steder, og 

mindre områder med ege-blandskov samt elle- og askeskov. På de store overdrevsområder omkring 

Høvblege og Jydelejet er kalkoverdrev den mest fremtrædende naturtype, men enekrat udgør også 

en væsentlig del af Høvblege. Derudover er der ved Jydelejet fundet et område med Hængesæk, 

som ikke er med i udpegningsgrundlaget. Der findes også kildevæld på Jydelejet. Klinten mod øst 

er klassificeret som Kystklint/klippe, og der findes også kildevæld på klinten.  

Ved Høvblege og Jydelejet er der registreret habitattyper, som udgør en mindre procentdel. Den 

nordøstlige del af Mandemarke Bakker ved Høvblege består af ca. 60% kalkoverdrev, 5% af tør 

overdrev på kalkholdigt sand og 35% af surt overdrev. Det øvrige område på Mandemarke Bakker 

med flere naturtyper består af 85% kalkoverdrev og 15% tør overdrev på kalkholdig sand. Det ses 
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også, at området med enekrat på Høvblege også består af Kalkoverdrev. Her udgør kalkoverdrev 

40%. Kalkoverdrevet nord og øst herfor består også af en mindre del enekrat – 10%.  

Ved Jydelejet findes der – udover kalkoverdrev, hængesæk og kildevæld som ses på Figur 21 – 

enekrat og tør overdrev på kalkholdigt sand – som udgør henholdsvis 10% og 5%.  

Figur 21. Naturtilstanden for habitattyperne i Natura 2000-området baseret på 

basisanalyse 2016-2021. Naturtilstand 0 er områder, der ikke er vurderet, 

tilstand 1 er høj tilstand, 2 er god tilstand, 3 er moderat tilstand og 4 er ringe 

tilstand. Der er ikke nogle områder i tilstandsgruppe 5. Nogle områder er 

vurderet i flere tilstandsklasser, fordi der findes flere habitattyper på det givne 

område. Dette gælder Mandemarke Bakker, hvor kalkoverdrevet er 

tilstandsklasse 2, ”tør overdrev på kalkholdigt sand” er i gruppe 3 og ”surt 

overdrev” er i gruppe 3 og Jydelejet, hvor kalkoverdrev i klasse 1 og enekrat i 

klasse 2 overlapper. 
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Tilstand 
Habitatnaturtyperne skal have gunstig bevaringstilstand. For at opnå dette skal klassificerede 

arealer, hvor tilstanden er god i dag være stabile eller i fremgang, og hvor tilstanden ikke er god i 

dag i fremgang. Hvis der er karakteristiske arter for naturtypen tilstede, skal disses overlevelse også 

være sikret. På arealerne udføres en tilstandsvurdering, som baseres på vægtede strukturindikatorer. 

Indikatorgrupperne er: vegetationsstruktur, hydrologi og kystsikring, afgræsning/pleje, påvirkning 

af jordbrugsdrift samt naturtypekarakteristiske strukturer (Fredshavn & Ejrnæs, 2009).  

Herved vurderes tilstandsklassen for arealet, og hvorvidt det har gunstig bevaringsstatus eller der 

skal igangsættes forvaltningstiltag for at forbedre statussen. Gunstig bevaringsstatus opnås hvis 

naturtilstanden er god (1-2) og hvis fremtidsudsigterne for naturtypen er gode. Vurderingen af 

naturtilstanden inddeles i fem klasser, hvoraf klasse 1 og 2 svarer til gunstig naturtilstand, mens 

klasse 3-5 viser, at forvaltningstiltag er nødvendige (Fredshavn & Ejrnæs, 2009).  

Af Figur 21 ses det, at hele kystklint/klippe området er i klasse 3. Ydermere ses det, at hele det 

kortlagte skovområde er enten naturtilstand 1 eller 2, og altså har gunstig bevaringstilstand. Store 

dele af de kortlagte overdrevshabitater er ligeså i klasse 1 eller 2, bortset fra den nordlige del af 

Jydelejefolden, hvor et område med kalkoverdrev er i klasse 3 grundet tilgroning, samt 

Mandemarke Bakker, hvor naturtypen ”tør overdrev på kalkholdigt sand” og “surt overdrev” er i 

gruppe 3 også grundet tilgroning. En del af Kildevældene er i enten klasse 3 eller 4 og dette skyldes 

varierende grad af tilgroning ved vældenes udspring (Storstrøms Amt, 2006a). 



43 

Skovlov 

Alle statsejede skove er dækket af fredskovspligt, og skal være bestående af træer som enten danner 

skovdække eller er ved at vokse op til en skov af højstammede træer. Således er hele 

projektområdets skov fredskov. Maksimum 10% af skoven må udgøres af græsnings- eller 

stævningsskov, og hvis dette kræver indhegning, må det ikke forstyrre offentlig færdsel og ophold 

(Miljø- og Fødevareministeriet, 2017).  Fredskovsarealerne på projektområdet ses på Figur 22. 

Næsten hele Klinteskoven, Krageskoven og Jydelejet er fredskovsarealer, samt en del af Høvblege 

(hvor der tidligere har været nåletræsbevoksning) og hele skoven på Busene Have. 

Naturbeskyttelseslov 

Naturbeskyttelsesloven er en dansk lov med formål at beskytte naturen. I lovens paragraf 3 er 

lysåbne naturtyper, der er større end 2500 m2 beskyttet mod tilstandsændringer. De lysåbne 

Figur 22. Fredskov og paragraf 3 områder på projektarealet. 
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naturtyper hvis de, sammen eller i forbindelse med naturlige søer og beskyttede vandløb, udgør et 

areal større end 2500 m2. Der må desuden ikke foretages ændringer i naturlige søer og beskyttede 

vandløb over 100 m2. På Figur 22 ses områder, der hører ind under disse kategorier på 

projektområdet. Størstedelen af de paragraf 3-beskyttede områder på projektområdet udgøres af 

naturtypen overdrev (ca. 122 hektar), dernæst eng (ca. 15 hektar), mose (ca. 11 hektar) og sø (ca. 3 

hektar). 

Museumslov 

En række fortidsminder på området er fredet under museumslovens kapitel 8a, § 29e fordi de er 

synlige i området og fordi de er på listen over fredede fortidsminder (se bilag 1 i kapitel 1), eller 

fordi ejeren har modtaget meddelelse om deres tilstedeværelse og fordi de er på listen i bilag 1 i 

Figur 23. Fredede fortidsminder på projektområdet 
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kapitel 2. For denne fredning gælder det, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af de 

nævnte fortidsminder.  

På Figur 23 ses, at i projektområdet gælder det to bautasten som ligger i Busene Have, 

Timmesøbjerg som er et forsvarsanlæg, en langhøj i Busene Have, et mindesmærke i afdeling 412 

ved Liselund, rundehøje i afdeling 411 og 412 (her er fire) ved Liselund, 414 (her er to) og 417 på 

Jydelejet, 422 ved Havrelukke, 446 (her er fire) ved Højholt og 451 (her er ti) ved Busene have, en 

sagnsten i afdeling 420 i Klinteskoven ved Havrelukke, to skåltegn i hhv. afdeling 414 på Jydelejet 

og 446 ved Højholt, en stenkiste i afdeling 429 i Klinteskoven tæt ved Geocentret, en stensætning 

ved Busene Have samt en voldgrav med Timmesøbjerg.  
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Sjældne arter 

For at gennemgå projektområdets biologiske diversitet er en gennemgang af sjældne dyre-, plante- 

og svampearter fundet i området nødvendig (Nygaard, Baattrup-Pedersen, Wiberg-Larsen, Rahbek, 

& Ejrnæs, 2012). I denne opgave defineres det som arter, der optræder på Den Danske Rødliste 

og/eller habitat- og fugledirektivets bilag. Der er dog også medtaget enkelte arter, som ikke er på 

disse lister, men som vurderes at være sjældne arter i Danmark. 

 

Den danske rødliste bygger på IUCNs anbefalinger, og er en ikke juridisk bindende liste over 

sjældne dyr, planter og svampe. Alle arter på listen er inddelt i underkategorierne:  

 Forsvundet (RE, Regionally extinct): arter der regnes for uddøde i Danmark.  

 Kritisk truet (CR, Critically endangered): arter med få levesteder i Danmark, som er i 

kritisk fare for at uddø her i landet.  

 Moderat truet (EN, Endangered): arter, der er i fare for at uddø. 

 Sårbar (VU, Vulnerable): arter i tilbagegang, der kan blive truet. 

 Næsten truet (NT, Near threatened): arter på observationsliste. Disse arter er enten 

ualmindelige eller sjældne, og lever på trængte habitater.  

 Utilstrækkelige data (DD, Data deficient): en art hvor dens risiko for at blive 

udryddet ikke kan vurderes på tilstrækkeligt datagrundlag.  

Arter som er inkluderet i en af disse kategorier er særligt beskyttelseskrævende. Selvom rødlisten 

ikke er juridisk bindende, bør der tages hensyn til arterne på rødlisten i naturforvaltning og –

planlægning (Moeslund, Ejrnæs, & Wind, 2015).  

Derudover findes der en række kategorier, hvori arterne ikke er rødlistet: ikke truet, utilstrækkelige 

data, vurdering ikke mulig, ikke bedømt. Disse kategorier er ikke inkluderet denne rapport, fordi de 

ikke er vurderet truede. 

For habitatdirektivet gælder det, at EU's medlemslande forpligtiger sig til at bevare udvalgte arter 

og naturtyper. Arter som findes på habitatdirektivets bilag II kræver, at der udpeges habitatområder 

for arterne, hvor der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse. For arter på bilag 

IV gælder det, at deres yngle- og rasteområder ikke må påvirkes negativt – hverken direkte eller 

indirekte (European Commision, 2016b).  

Fugle er ikke medtaget i habitatdirektivet, da de er beskyttet under fugledirektivet. Heri beskyttes 

alle naturligt forekommende fuglearter i EU. Arterne på bilag I i EU's fuglebeskyttelsesdirektiv er 

beskyttet på lignende måde som arter på habitatdirektivets bilag IV (European Commision, 2016a).  
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Da sjældne arter ofte er meget specifikke i deres levestedskrav, kan deres forekomst anses som 

værende indikator for god tilstand af en given naturtype. Herved kan en sikring af de sjældne arters 

habitater føre til bedre levesteder for mere almindelige arter, da de som regel ikke er nær så 

specifikke i deres habitatkrav. Det er samtidig ved at sikre sårbare og sjældne arter, at der kan 

”vindes” den største biodiversitetsgevinst, fordi det er her, der er mest at miste. Det er også dette der 

i naturforvaltningen kaldes brandmandens lov (Bettina Nygaard, Annette Baattrup-Pedersen, Peter 

Wiberg-Larsen, & Ejrnæs, 2012). 

Planter 

Den seneste officielle opgørelse af 

rødlistede planter på Høje Møn er 

fra 2006, og lavet af Storstrøms 

Amt. I øjeblikket er en nyere 

opgørelse af rødlistede planter for 

Vordingborg kommune under 

udarbejdning, men det har ikke 

været muligt at få adgang til denne. 

I opgørelsen fra 2006, er arterne 

klassificeret anderledes end i det 

nuværende rødlistesystem, men i 

følgende tabel, ses de fundne arters nuværende rødlistestatus for den pågældende art. 

For at skabe et mere opdateret billede af antallet af rødlistede plantearter, er der også medtaget 

observationer fra fugleognatur.dk. Her indtaster brugere selv deres observationer og andre brugere 

kan se hvilke observationer, der er foretaget på forskellige lokationer. Et kort over fugleognatur.dks 

lokationer kan ses i bilag 2. En enkelt observeret rødlisteart: hvidgul gøgeurt, er ikke medtaget, da 

det vurderes, at dette er en fejlobservation. Denne vurdering er foretaget i samråd med biolog 

Torben Hviid. Den samlede liste af rødlistede arter der er registreret på projektområdet på 

fugleognatur.dk ses i bilag 3.   

 

Tabel 1. Rødlistede planter på Møns Klint 

Art Status Findesteder Kilde 

Baltisk ensian NT Jydelejefolden (Storstrøms amt, 

2006b) 

Figur 24. Hvid skovgøgelije og Skov-gøgeurt på HUndevæng overdrev. 
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Lyng-silke VU Mandemarke (Storstrøms amt, 

2006b) 

Vår-ærenpris VU Mandemarke, Jydelejefolden (Storstrøms amt, 

2006b) 

Horndrager VU Jydelejefolden, Høvblege, Lille 

Ørnebjerg 

 

(Storstrøms amt, 

2006b), (Fugle og 

natur, 2017) 

Kantet kohvede VU Busene og Mandemarke Haver (Storstrøms amt, 

2006b) 

Stor gøgeurt  NT Jydelejefolden, Kostnehøj 

(kvalitetssikret), Aborrebjerg, 

Biowide 128 Jydelejet Grøn, 

Nordre Hundevængs Klint 

(kvalitetssikret), Bøgeholt 

(kvalitetssikret), Høvblege, 

Kragehøj (kvalitetssikret), 

Jydelejet, Kongens Køkken, 

Mandemarke Bakker 

(kvalitetssikret), Lille Ørnebjerg 

(kvalitetssikret) 

 

(Storstrøms amt, 

2006b), (Fugle og 

natur, 2017) 

Storblomstret hullæbe VU Kragehøj, Jydelejet, Store 

Stejlebjerg, Lille Ørnebjerg 

 

(Fugle og natur, 

2017) 

Pukkellæbe EN Jydelejet, Lille Ørnebjerg (Fugle og natur, 

2017) 

Rød hullæbe VU Svantestenen, Dronningestolen 

(kvalitetssikret), Jydelejet, 

Møns Klint, Nælderende, Lille 

Ørnebjerg (kvalitetssikret) 

(Fugle og natur, 

2017) 

Rød skovlilje EN Lindebakker, Timmesø Bjerg 

(kvalitetssikret), Store Klint, 

Svantestenen, Dronningestolen, 

Lille Ørnebjerg, Store 

Stejlebjerg (kvalitetssikret), 

Nælderende (kvalitetssikret), 

Havrehøj (kvalitetssikret) 

 

(Fugle og natur, 

2017) 
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Enblomstret fladbælg VU Bøgeholt, Kostnehøj 

(kvalitetssikret), Nordre 

Hundevængs Klint 

 

(Fugle og natur, 

2017) 

Hvidgul skovlilje 

(Cephalanthera 

damasonium) 

 

NT Bøgeholt, Kragehøj, Jydelejet, 

Møns Klint (kvalitetssikret), 

Nælderende (kvalitetssikret), 

Busene Have, Lille Ørnebjerg 

(kvalitetssikret), Store Klint, 

Dronningestolen 

(kvalitetssikret), Store 

Stejlebjerg (kvalitetssikret), 

Lindebakker, Svantestenen 

 

(Fugle og natur, 

2017) 

Forvaltning for plantearter 

De rødlistede plantearter, der er fundet på projektområdet har alle forskellige krav til levested, men 

fælles for de nævnte plantearter gælder det, at de er udsatte ved tilgroning og næringsstoftilførsel. 

Mange arter bliver også påvirket positivt af de nicher græsning medfører. Derudover kan de været 

truet af færdsel, plukning og opgravning. 

Svampelokaliteter 

Der findes 128 rødlistede svampearter på Møns Klint, hvoraf overvægten findes på det statsejede 

areal. Herunder vil de vigtigste svampelokaliteter på projektområdet blive beskrevet. Den 

omfattende liste over rødlistede arter findes i bilag 4. Listen er baseret på fund registreret i dansk 

svampeatlas, og der kan derfor være rødlistede svampe, der forekommer på området, som ikke er 

registreret. Derudover er gamle observationer registreret til at være foretaget på steder, hvor 

fundene ikke er gjort, fordi der dengang ikke var lige så gode muligheder for at registrere præcist. I 

Klinteskoven er Åsen og Lollikebakke sådanne områder. (Vestergaard, 2016) 

På Abildgårds fald samt sandskredfaldet findes på skredet og tæt på kanten steder, hvor førnelaget 

over kalk- og sandbunden er tyndt. Her findes der mange rødlistede arter, og det anses for vigtigt, at 

disse områder holdes urørte.  

Flere steder findes gammel bøgeskov på kalkbund og nogle steder endda med Kildevæld, og på 

disse steder findes også rødlistede svampe. Det omfatter; Dronningestolen, Maglevandsfald, 

Forchhammers pynt, Græderen, Hylledals slugt, Nylands Nakke, Røde Udfald, Freuchens pynt, 

Jydelejefald, Stole Taler Fald samt Store Klint.  
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På Kalsterbjerg, Timmesøbjerg og Siesøbjerg findes også mange rødlistede svampearter. Dette 

skyldes, at der her vokser gamle bøgetræer, fordi de vokser på kalk.  

Jydelejet er ligeledes en svampelokalitet. Især på den nordlige samt østlige del af Jydelejet. På 

nogle områder af Jydelejet, kan der dog være for meget kalk for svampevækst. Derudover kan 

forvaltningen, hvor der er blevet fældet skov og krat for at give plads til fx orkidearter, have haft 

negativ påvirkning på svampene.  

Også på Høvblege er der foretaget flere fund af rødlistede svampearter. (Svampeatlas, u.å.) 

Forvaltning for svampe 

Svampene har forskellige behov alt efter hvor de vokser. I skoven vokser vedsvampe og 

mykorrizhadannere. Vedsvampearterne lever hvor der er gamle træer og dødt ved af forskellig 

stand. Mykorrizhadannere lever på karplanters rødder, og dør hvis værtsplanten dør. 

Myrchrrizhadannerne kan yderligere være afhængige af jordbundsforholdene, og de kan påvirkes 

negativt hvis der forekommer større forstyrrelser i jordbunden.  

For svampe på overdrevsarealerne gælder det, at selvom svampe ikke har brug for lys til at vokse, 

kan de ikke vokse hvor urtevegetationen er høj. Ydermere er det vigtigt for de svampearter, der 

vokser på overdrevsområderne, at jordbunden holdes udpint. Derfor er det vigtigt enten at have 

afgræsning af området og/eller høslet. Afgræsningen skal holdes på et niveau, hvor der både 

græsses tilstrækkeligt til at svampene kan vokse, men ikke så meget, at de ikke kan sprede sig. Ved 

høslet vil det være nemmere at holde jorden udpint, fordi det organiske materiale, kan fjernes efter 

slettet. Desuden kan det planlægges således, at det ikke foregår i september og oktober, som er 

svampenes primære vokseperiode.  
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Sommerfugle og biller 

Møns Klint er habitat for flere 

sommerfugle- og billearter. Senest 

er disse gennemgået i rapporten 

”Sjældne sommerfugle og biller i 

det åbne landskab i Vordingborg 

Kommune” (Entomologisk 

Fagudvalg, 2015-2016). Ydermere 

er rødlistede arter registreret på 

fugleognatur.dk tilføjet for at 

danne et mere holistisk billede, 

hvor også skovområderne er 

medtaget. En opsamling af arter, 

der findes på projektområdet, 

findes i Tabel 2. De fleste af sommerfugle- og billearter på projektområdet har habitat i det åbne 

landskab og eventuelt hvor der værtsplanter lever, hvis de er afhængige af en sådan. På 

projektområdet findes de fleste rødlistede biller og sommerfugle i det åbne landskab, og hvor deres 

værtsplanter eksisterer. I skoven er de formodentlig at finde i lysninger.  

 

Tabel 2. Rødlistede sommerfugle- og billearter på Møns Klint 

Art Rødlistestatus Findesteder Kilde 

Apion flavimanum NT Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Atlasspinder NT Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Berberis-bladmåler VU Høvblege, Havrelukke, 

Jydelejet 

(Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Caryocolum cauligenella EN Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Chokoladebrun nellikeugle VU Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Det hvide w EN Jydelejet (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Figur 25. Seksplettet køllesværmer på Høvblege 



52 

Dukatsommerfugl NT Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Femplettet køllesværmer NT Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Grøn køllesværmer VU Høvblege, Hundevæng 

overdrev, Jydelejet, 

Mandemarke 

(Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Guldhale VU Høvblege, Jydelejet (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Gulrandet fladløber NT Store Klint (Fugle og natur, 2017) 

Hvælvet løber NT Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Isblåfugl NT Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Klintoldenborre EN Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Klintoldenborre EN Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016; Fugle og natur, 2017) 

Kridtødebille VU Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Kridtugle VU Møns klint (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Lille overdrevsfaldbille EN Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016; Fugle og natur, 2017)  

Markperlemorsommerfugl EN Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Moseblødbille NT Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016; Fugle og natur, 2017) 

Otiorhynchus uncinatus VU Jydelejet (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Overdrevsskarnbasse EN Busene, Mandemarke (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Seksplettet køllesværmer NT Hundevæng overdrev, 

Jydelejet 

(Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Slank kalkløber EN Høvblege (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 
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Snegleblødvinge NT Høvblege, Jydelejet (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Sortløber EN Jydelejet (Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Sortplettet blåfugl CE Høvblege, Jydelejet, 

Mandemarke bakker, 

Kongens køkken 

(Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016; Fugle og natur, 2017) 

Timiankøllesværmer CE Høvblege, Mandemarke 

Bakker 

(Entomologisk Fagudvalg, 2015-

2016) 

Valsehjort NT Kongens køkken (Fugle og natur, 2017) 

Hvid admiral NT Høvblege, Svantestenen, 

Jydelejet, Møns Klint 

(Fugle og natur, 2017) 

Kejserkåbe EN Nælderende, 

Aborrebjerg, 

Kalsterbjerg, Kragehøj, 

Høvblege, Krageskov, 

Jydelejet, Lille 

Ørnebjerg, Møns Klint, 

Kongens Køkken, 

Lollikebakke 

(Fugle og natur, 2017) 

Spættet bredpande VU Kostnehøj (Fugle og natur, 2017) 

Svalehale RE Store Klint, Aborrebjerg (Fugle og natur, 2017) 

 

Forvaltning for sommerfugle 

Sommerfuglene og billerne har alle forskellige krav til deres levesteder, der er dog en række 

fællestræk.  

De færreste sommerfuglearter af intensiv græsning, men de påvirkes derimod ofte positivt af 

ekstensiv græsning fordi de ikke tåler tilgroning og flere arter drager også nytte af nicher med 

næsten plantebar løs jord, som kan skabes med græsning eller maskiner. Hvad angår slåning er der 

flere arter der er følsomme overfor høslet i sommeren og sensommeren, ligesom det vil gavne fx 

Grøn køllesværmer hvis grøftekanter kun slås hvert andet år (Entomologisk Fagudvalg, 2015-2016). 
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Biodiversitet i skov 

På den danske rødliste findes omkring 8000 både truede og ikke truede arter. Af disse lever 

omkring 65% i skovene, mens 36% udelukkende lever i skoven (Wind & Pihl, 2004). Derfor er 

Danmarks biodiversitet afhængig af store skove, hvor biodiversiteten tilgodeses. I følgende afsnit 

vil udvalgte faktorer for biodiversiteten i skoven blive gennemgået.  

Dødt ved og gamle træer 

Dødt ved spiller en vigtig rolle, når der snakkes biodiversitet i skov, fordi dødt ved både skaber 

habitater og påvirker jordoverfladen. 

Døde og døende træer er nøglehabitat for en bred vifte af saprofager (Muller & Butler, 2010). 

Invertebrate saprofager er en de mest truede dyregrupper, og er vigtige fordi de spiller en stor rolle i 

fødekæderne i skovøkosystemer (Bergman, Jansson, Claesson, Palmer, & Milberg, 2012). Af andre 

grupper, som er afhængig af dødt ved fordi de lever af andre saprofage organismer kan nævnes 

bløddyr, barktæger, svirrefluer og parasitære to-vinger af trælevende biller (Muller & Butler, 2010). 

En større tilgængelighed af dødt ved, betyder at der er en større dødt vedsoverflade, hvilket vil føre 

til et højere antal arter på det døde ved. Dette skyldes, at en større overflade vil føre til forskellige 

habitattyper (Muller & Butler, 2010).  

Også for fugle er dødt ved vigtigt. I en undersøgelse af tretået spætte i Sverige og Schweiz fandt 

Muller and Butler (2010), at 5 % af træerne i en skov over 100 ha bør være døde stående træer. 

Dette vil svare til ca. 15 m3 dødt stående træmasse per ha. Disse resultater stemmer overens med 

tidligere undersøgelser, der viste at 5-10 % dødt stående træmasse var optimalt for skovfugle 

(Utschick, 1991). 

Skovdrift 

Sammenlignes forvaltede skove med urørt skov vil den højeste mængde dødt ved findes i den urørte 

skov. Selvom den urørte og ikke forvaltede skov således er vigtige med hensyn til dødt ved, er det 

vigtigt også at have dødt ved i skove som ikke er urørte. Disse skove fordi de er vigtige trædesten 

for arter og muliggør derved udveksling af gener og arter mellem de ikke-forvaltede skove 

(Heilmann-Clausen & Christensen, 2004). Desuden vil dødt ved i forstligt drevet skove lige så vel 

kunne skabe habitater. 

Udover dødt ved vil gamle og store træer i både urørt og kommerciel skovdrift være til gavn for 

biodiversiteten, da det generelt er en fordel for biodiversiteten at øge densiteten af hele træer, der 

bliver efterladt til naturlig nedbrydning i de forvaltede skove. Dette skyldes, at hele træer over en 
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hvis størrelse, dækker et bredt spektrum af behov for forskellige svampearter (stamme, stub og 

grene af forskellige dimensioner).  Et helt træ vil således kunne være vært for flere forskellige arter 

end den samme mængde dødt ved med lille gennemsnitsdiameter. Når de efterladte træer skal 

udvælges, vil det være en fordel at udpege træer, der er gamle og døde af infektioner fremfor fx 

vindfældede træer. Dette er fordi de ældre inficerede træer allerede ved døden vil være vært for en 

del arter. Også misformede og udtrykte træer vil kunne påvirke biodiversiteten positivt (Heilmann-

Clausen & Christensen, 2004). 

Der er fundet en sammenhæng mellem træalder og antallet af arter. Det skyldes, at der er både 

sjældne lav- og billearter, der har lav tilbøjelighed til at sprede sig, og derfor ofte kun vil være at 

finde i gamle skove. Ydermere er nogle arter afhængige af en lang periode med kæmpetræer, fordi 

hulninger opstår i træer, der er ældre end 150 år (S. G. Nilsson, Arup, Baranowski, & Ekman, 

1995). Der er dog også fundet tegn på, at arter, som tidligere blev anses for kun at leve i gammel 

urørt skov, også kan leve i områder der er forstyrret af menneskelig aktivitet i form af træfældning, 

hvis der blot er en tilpas mængde dødt ved i skoven (Simila, Kouki, & Martikainen, 2003). 

Løvskov 

Ved lokale værdier for mængden af dødt på >20-50 m3/ha i løvskove er hovedbestanddelen af arter 

og systemer til stede (Muller & Butler, 2010). Der er dog fundet arter, der kræver værdier, som 

ligger langt over disse generelle intervaller. Således er der for nogle svampearter fundet værdier på 

>120 m2 ha-1. De mest krævende arter behøver værdier af dødt ved, som er så høje, at de praktisk talt 

ikke kan opnås i forvaltet skov. Selv intervallet på >20-50 m3 ha-1 ligger langt over hvad der findes i 

danske skove i dag (ca. 5,1 m3 ha-1). (Muller & Butler, 2010).  

Andre undersøgelser har fundet, at i tætte løvtræsbevoksninger med et 

kronetagsgennemtrængningsniveau på omkring 20 % bør mængden af dødt ved være 30-60 m3 ha-

1. Mængden af dødt ved af løvtræer har positiv indflydelse på mængden af saprofag-arter, der 

omfatter løvtræsspecialister, rød-listearter og almindelige arter. En stigende penetreringsrate har 

dog negativ indflydelse på løvtræsspecialisterne, hvilket kan forklares med den høje del af arter, der 

lever af svampe (Muller, Noss, Bussler, & Brandl, 2010).  

Nåletræsskov 

I nåletræsbevoksninger bør åbenheden af kronetaget være 20-50 % og mængden af dødt ved på 

>20-50 m3/ha ligesom i løvtræsskove. For nåletræsspecialister har den døde vedmasse også positiv 

indflydelse på antal arter, men modsat løvtræsspecialisterne påvirkes de positivt af 

penetreringsraten i kronetaget (Muller et al., 2010). 
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Kontinuitet samt floristisk og strukturel heterogenitet 

Med kontinuitet menes, at der løbende foregår i naturlig succession i skoven. Denne proces skaber 

”pletter” i skoven som er heterogene, og der skabes derved forskellige habitater og mulighed for 

forskellige arters overlevelse. For at opnå denne naturlige succession og heterogenitet vil den bedste 

metode være at udlægge visse skove som urørt skov (Christensen & Emborg, 1996).  

I ikke urørt skov, vil det for at imødekomme dette kriterium være vigtigt at bevæge sig væk fra 

renafdrift og hen mod plukhugst hvor de træer, der har begrænset økonomisk værdi efterlades til 

biodiversitets formål (Christensen & Emborg, 1996). Ved skærmafvikling, hvor alle træerne fældes 

over en kortere årrække vil heterogeniteten også forsvinde (Petersen et al., 2016). 

Permanent vand 

Igennem de sidste 150 år er op til 80 % af vådområderne i de danske skove blevet drænet, hvilket 

har ledt til større homogenitet og mindre habitatdiversitet. Ydermere har det ledt til, at mange arter, 

som er knyttet til fugtigt eller vådt skovmiljø er rød-listede. Mange af de drænede områder er i dag 

temmelig ubetydelige i forhold til produktion af ved, og ved at stoppe dræningen vil mange af de 

tidligere søer og vådområder kunne blive gendannet (Christensen & Emborg, 1996).  

Restaurering 

Igennem de sidste hundrede tusind år har mennesket udnyttet naturen til sin egen fordel for at 

imødekomme vores behov, og især siden den industrielle revolution er det gået hurtigt. Mennesker 

dominerer nu alle – eller i hvert fald langt de fleste – økosystemer. Således er mange økosystemer 

blevet ændret og har lidt herunder. Indtil det sidste kvartal af det 20. århundrede har 

naturbeskyttelse hovedsageligt bestået i at beskytte det sidste af den natur, der var tilbage ved fx at 

danne reservater. Dette er dog siden de sidste kvartal af det 20. århundrede begyndt at ændre sig, og 

nødvendigheden i ikke blot at stoppe yderlige nedbrydning af økosystemer, men også at restaurere 

dem. Restaurering af økosystemer er en proaktiv tilgang til håndteringen af nedbrudte økosystemer 

(Andel & Aronson, 2012), og det bunder i tanken om, at det ikke-nedbrudte natur, der er tilbage 

ikke er nok og ikke er bæredygtigt.  

Five myths of restoration  

Fordi naturrestaurering er en forholdsvis ny tilgang til naturforvaltning, mangler der stadig evidens 

for mange af de populære tilgange, ligesom der ikke er videnskabelig enighed om, hvordan 
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restaureringsprojekter skal udføres og evalueres og hvilke resultater, der kan forventes af forskellige 

projekter. Derfor er restaurering af økosystemer præget af myter (Hilderbrand, Watts, & Randle, 

2005), som beskrevet nedenfor. 

Myten om ”Carbon Copy” 
Denne myte omhandler tanken om at bringe et naturområde tilbage til dets oprindelige tilstand før 

menneskelig påvirkning eller at restaurere det til dets ideelle tilstand. Myten bygger på ideen om at 

økosystemer udvikler sig på en forudsigelig måde hen i mod et slutresultat, som på forhånd er 

defineret og er statisk.  

Dette er for de fleste systemer et urealistisk mål at sætte; både fordi det måske ikke kan lade sig 

gøre, fordi det ikke er hensigtsmæssigt i forhold til brugen af området, eller fordi det ikke er muligt 

at definere en specifik tilstand i et heterogent område.  

Myten om ”field of dreams” 
Ideen om, at når de fysiske strukturer er tilstede, vil de biotiske indfinde sig automatisk og på den 

måde være tilpasset området kaldes ”field of dreams”. Denne metode vil potentielt set være 

økonomisk effektiv, men er usikker fordi det ikke er garanteret, at arterne vil (gen)kolonisere 

området, og hvis de gør, er det måske nogle andre arter end det ville være i urnatur. Det er dog 

forventeligt, at metoden vil føre til naturområder, der minder om urnatur, givet nok tid.  

Myten om ”fast-forwarding” 
Myten om ”fast-forwarding” bygger på ideen om, at genopretningen kan accelereres. Selvom 

restaureringsprojekter ofte kræver en vis indblanding for at blive vellykkede, kan ideen om at 

processen kan accelereres meget være problematisk, da det ofte viser sig umuligt at fremtvinge 

udvikling i naturen.  

Myten om kogebogen 
Den fjerde myte er, at hvis én metode har virket et sted, så vil den sikkert også virke andre på 

lignende områder. Hvis den vellykkede metode følges blindt, risikerer man at overse punkter hvor 

metoden ikke fungerer for det nye område. Det er derfor vigtigt at tilpasse metoden undervejs.  

Myten om kommando og kontrol og Sisyphus kompleks 
Den sidste myte antager at naturen kan kontrolleres. Ved at udføre kommando og kontrol vil den 

naturlige variation blive lavere, og som følge deraf vil naturen have svære ved at tilpasse sig 

uventede situationer (Hilderbrand et al., 2005).  
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Rewilding 

”Rewilding ensures natural processes and wild species to play a much more 

prominent role in the land- and seascapes, meaning that after initial support, nature is 

allowed to take more care of itself. Rewilding helps landscapes become wilder, whilst 

also providing opportunities for modern society to reconnect with such wilder places 

for the benefit of all life.” (Europe, u.å.) 

Rewilding er en moderne tilgang til naturforvaltning og restaurering af økosystemer. Begrebet 

fortolkes forskelligt, men formålet er at føre naturen tilbage til sin oprindelige vilde tilstand. I 

Danmark er den oprindelige tilstand en høj andel skovdække. Skoven var ikke forvaltet, men i 

stedet præget af græssere. De græssende hovdyr har dengang skabt og vedligeholdt åbne områder, 

skabt nicher og transporteret frø rundt i landskabet (Vera, 2002). Dette har dog ændret sig siden 

slutningen af sidste istid hvor stenaldermennesket indvandrede. I dag er stort set alt natur i Danmark 

blevet udnyttet af mennesket. Dette gælder også skovene, som ikke blot er blevet mindre, men også 

har ændret form. Derfor består naturgenoprettelse i at komme tilbage til en vild natur, og her er 

græsning et meget anvendt værktøj i Europa (Hester, Edenius, Buttenschon, & Kuiters, 2000). Hvor 

det før har været almindeligt at have græsning i mindre folde på naturområder, er der nu flere og 

flere naturforvaltere, der forsøger at lave græsningsområderne større for at efterligne den naturlige 

dynamik endnu mere – nogle projekter genintroducerer endda arter som bison og bæver (Friese, 

2014; Skov- og naturstyrelsen, u.å.).  

Græsning 

En afgræsning i skov vil have en naturlig påvirkning, som kan reducere underskoven og biomassen 

på jorden. Strukturen på vegetationen vil ændre sig, der hvor dyrene kan nå, og med tiden også 

højere end de kan nå, fordi træerne som små har været påvirket af græsningen. Bladbiomassen vil 

blive reduceret, og dette vil medføre mere lys. Når hovdyr spiser blade vil over 90% af nitrogenen 

herfra blive ført tilbage i landskabet i form af urin og afføring. De fleste hovdyr har et ikke-

tilfældigt mønster i placeringen af deres ekskrementer (Murray, Webster, & Bump, 2014), og over 

tiden vil der således blive dannet nitrogen-hotspots.  

Nedtrampning og/eller omfattende afgræsning kan medføre stykker med bar jord. Her er der 

mulighed for at meget lyskrævende arter kan formere sig (Bakker et al., 2004; Collins & Good, 

1987). Nedtrampning kan skabe mikrohabitater og heterogenitet, men er ofte skadeligt for arter, der 

er følsomme over for forstyrrelse. Dyrenes bevægelse er også med til at transportere frø til steder de 

ellers ville have svært ved at nå (Bartuszevige & Endress, 2008; Dennis & Westcott, 2007). Således 

kan græsning anvendes til at indføre frøudveksling mellem to områder.  
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En del af rewilding er også at stoppe unaturlig dræning og vende tilbage til den naturlige hydrologi, 

som beskrevet i afsnittet Permanent vand.  

Modstandere af rewilding-metoden, argumenterer for at genindførelse af arter (som fx bæver og 

bison i Danmark) kan være et problem, da evidensen for en positiv effekt er svag, og at der er risiko 

for at transportere sygdomme og parasitter med dyrene, samt at det er dyrt (Nogues-Bravo, 

Simberloff, Rahbek, & Sanders, 2016). 

Urørt – og biodiversitetsskov 

En del af den igangværende forvaltning af statsskovene består i at udlægge skovområder til 

henholdsvis biodiversitets- og urørt skov. Dette er en del af naturpakken, og samlet set skal der 

udlægge 25.000 ha biodiversitets og urørt skov på både statslige og private områder. Heraf skal 

13.300 ha skov udlægges til biodiversitetsformål i de statsejede skove. Inddelingen der sigtes imod 

er 6.700 ha løvskov, som skal blive urørt i løbet af maks. 10 år, 3.300 ha nåleskov, som skal blive 

urørt i løbet af maks. 50 år og 3.300 ha biodiversitetsskov.  

I den urørte skov ophører den kommercielle drift, og forstlig drift som hugst, maskinfærdsel, 

jordbearbejdelse og fjernelse af dødt ved er ikke tilladt. Det er dog fortsat tilladt af foretage mindre 

plejeindgreb med fokus på biodiversitet, have afgræsning, fjerne invasive arter, samt at fjerne træer, 

der er til gene for trafikken. Desuden er friluftsliv stadig tilladt i urørte skove. (Naturstyrelsen, 

2017). 

Biodiversitetsskov er en mildere form for begrænsning af indgreb. Her må der stadig være 

træproduktion med kommercielle formål. Dog må der ikke udføres hugst på og/eller hule træer, 

dødt ved skal efterlades, der må ikke sprøjtes eller gødskes, og færdsel med maskiner skal 

begrænses (Naturstyrelsen, 2017).  
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Workshop 

For danne et overblik over de forskellige skovtyper i Klinteskoven, blev der i august 2017 afholdt 

workshop med henblik på at belyse udvalgte områders kvaliteter og udfordringer. Deltagerne var 

biolog Martin Vestergaard med særlig interesse i svampe, biolog Per Stadel Nielsen med særlig 

interesse i sommerfugle, Mogens Hansen med interesse for biller, biolog ved Naturstyrelsen 

Storstrøm Torben Hviid samt skovfoged ved Naturstyrelsen Storstrøm HC Graversen. 

Undertegnede, Nanna Rosen Christensen, fungerede som facilitator ved workshoppen.  

Figur 26. Udvalgte områder til workshop 
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Forud for workshoppen var der udvalgt en række områder, der havde til formål at repræsentere de 

forskellige skovtyper i Klinteskoven.  Ved at undersøge forskellige typer områder er målet, at bruge 

disse analyser til at generalisere ud fra. Det gøres ved at tillægge lignende områder som de 

analyserede samme styrker, svagheder, muligheder og trusler.  

Udvælgelsen blev foretaget i samarbejde med Torben Hviid og HC Gravesen. De udvagte områder 

ses på Figur 26. 

 

På workshoppen blev områderne gennemgået enkeltvis, først med en præsentation af området og 

dernæst gennem en SWOT-analyse. SWOT er en forkortelse for strenghts, weaknesses, 

opportunities og threats – styrker, svagheder, muligheder og trusler. Styrker og svagheder forholder 

sig til hvordan området ser ud nu ved at stille spørgsmålene: hvad er godt i området, og hvor har 

området mangler? ”Muligheder” og ”trusler” behandler hvordan området kan se ud i fremtiden og 

hvilke forvaltningstiltag, der kan bruges. Dette gøres ved at stille spørgsmålene: hvilke muligheder 

kan der være for at styrke området, og hvilke trusler kan der forekomme mod området? Disse 

spørgsmål blev på workshoppen stillet med særlig fokus på biodiversitet. Se program i bilag 5 og 

præsentation på: https://prezi.com/view/wa225jCpS2BeN7qO4gfk/. 

I efterfølgende afsnit vil resultaterne af workshoppen beskrives ved at gennemgå områdernes 

styrker, svagheder, muligheder og trusler. Første afsnit beskriver områderne og herigennem deres 

styrker og svaghed, mens næste afsnit undersøger muligheder og trusler for områderne. Hvor der 

ikke er andet benævnt, betragtes workshopdeltagerne som kilder.  

  

https://prezi.com/view/wa225jCpS2BeN7qO4gfk/
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Styrker og svagheder 

 

Området i afdeling 422 består af sitkagran 

omgivet af bøg. Sitgrangranarealet er ifølge 

skovkortet ca. 0,3 ha. Det er planlagt at 

sitkagranerne skal fældes i efteråret 2017. En 

svaghed for dette område er, at der er færre 

arter tilknyttet Sitkagran end ved løvtræer og 

endda også end andre nåletræsarter (Hilmo, 

Hassel, Holien, Evju, & Nygård, 2014). Til 

gengæld er nogle af de svampearter, der er 

tilknyttet sitkagran, så specifikke, at de kun 

lever på sitkagran. Dette er fx trøffelarter. Det 

vides ikke i skrivende stund, om her 

forekommer arter, der udelukkende har 

sitkagran som habitat. Det anses alligevel som en styrke for området, fordi der - om ikke andet - er 

potentiale for, at arterne kan forekomme. Siktagran er ikke hjemmehørende i Danmark, og blev 

indført som produktionstræ for omkring 100 år siden, hvilket kan være en svaghed. Sitkagran er 

udsat for nedbrydning, og hvis der ligger dødt ved omkring dem kan barkbiller opformere sig her, 

og angribe de stående træer.  

I skovbunden vokser der Ørnebregne, der hvor lyset trænger igennem.  

Jordbunden består af moræneler.  

 

Figur 27. Udvalgt område i afdeling 422 med bøg i 

sitkagran. 
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For at belyse vådområderne i Klinteskoven var der udvalgt to afdelinger; henholdsvis området 

Siesø-Timmesø i afdeling 429 og 430 og de to moseområder vest for Nylands Nakke i afdeling 418 

og 419.  

Timmesø mod vest består af en højurteeng, hvor der er flere bøgetræer der har fået lov til at 

henfalde, og dette kan bidrage til artsdiversiteten i området. Højurteengen er artsfattig, men de 

henfaldne bøgetræer fungerer som habitat for en stor mængde arter. I højurteengen står der enkelte 

træer. 

Siesø mod øst er bevokset med flerstammede elletræer, hvilket indikerer, at der her engang har 

været stævningsdrift. Dele af Siesøområdet er ikke bevokset med træer, og her er der, ligesom ved 

Timmesø, artsfattig højurteeng.  

De to områder er for nuværende ikke våde, hvilket kan skyldes sprækker i undergrunden. Det bliver 

muligvis vådt igen, når sprækkerne i undergrunden er vokset sammen. De to søer er delt af en vej. 

Der er en grøft mellem Timmesø, Siesø og vådområdet på det privatejede areal, og det må 

formodes, at disse også bidrager til en vis dræning af vådområderne. Der er via en grøft forbindelse 

til et vådområde på det privatejede areal, hvorfra der muligvis er eutrofiering.  

Jordarterne ved Timmesø er hvor der ikke er angivet sø, ferskvandstørv og morænesand og ved 

Siesø er der morænesand og helt mod øst ferskvandssand.  

 

Vådområdet i afdeling 418 og 419 er et moseområde omgivet af bøg, eg og ær.  

Figur 28. Udvalgt område i afdeling 429 og 430 
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Det er således varieret i træarter og også størrelse med træerne Opvæksten af ær kan anses som 

værende problematisk de den formerer sig nemt i skyggen af andre træer, og der ikke er så mange 

arter tilknyttet ær, som ved andre træarter. Ær er længe blevet anset som værende invasiv, men der 

er nu uenighed om, om det forholder sig sådan (Buchwald, 2010; Larsen, 2015). Der er tvivl om, 

om Ær påvirker biodiversiteten negativt, og den kan måske endda være en positiv påvirkning for 

nogle arter (Peterken, 2001). Egetræerne har positiv indvirkning på biodiversiteten i området, og 

kan være habitat for flere arter end andre løvtræer.  

På området findes dødt ved i forskellige stadier. Hvor der er mere lyst, er underskoven præget af 

høje stauder med lav biodiversitetsmæssig værdi.   

Der er en grøft imellem de to områder, samt en grøft der løber sydpå fra den vestlige mose. Der er 

desuden en vej imellem de to moseområder. Ligesom ved Siesø og Timmesø må det formodes at 

disse grøfter medvirker til en vis dræning af området. Der kan også her være sprækker i 

undergrunden, der medfører dræning. Dette område er dog vådere end Siesø og Timmesø, og her er 

grundlag for fx sjældne løbebillearter. 

Jordarterne på området er ferskvandtørv og moræneler.  

 

Figur 29. Udvalgt område i afdeling 433 
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Området i afdeling 433 består af en 

bøgetræsbevoksning, der er estimeret til 

at være fra 1874 samt 1966. De yngre 

bøgetræer er lidt højere end 

gennemsnittet for den alder på 

projektområdet, men de ældre træer både 

er lidt lavere og har lavere diameter. 

Bøgetræerne står generelt meget tæt, og 

der er flere m3/ha end gennemsnittet for 

samme alder på projektområdet. Det 

betyder også, at der ikke kommer meget 

lys til underskoven når bøgen er med løv 

og at der derfor er svære vækstbetingelser for lyskrævende arter i denne periode. Der er også 

opvækst af ær. Her er en moderat mængde dødt ved. 

Jordarten er specielt interessant, fordi hele området ligger på Campanien-maastrichtien skrivekridt. 

 

Området ved afdeling 420 består 

fortrinsvist af bøg, der er estimeret til at 

være fra 1894. Der er altså ikke stor 

variation i træarterne, men til gengæld 

er dette et af de steder i skoven, hvor 

der er variation i alderen. 

Igennem området løber en del af en 

ridesti. Her har der tidligere været 

etableret lysbrønde, som ikke er blevet 

vedligeholdt siden. Langs ridestien er 

der dog naturligt mere lysåbent end 

inde i skoven.  

Hestene bidrager til en variation i underskoven med deres fodspor og afføring. På en del af området 

er der spotpleje for orkide. Her er der en lysbrønd som plejes for at give plads til orkideerne.  

Der er steder med fremtrædende kridt i skovbunden, og også en terrænet bidrager til yderlig 

variationen. I den nordlige og sydvestlige del af området er jordarten Campanien-maastrichtien 

skrivekridt mens resten består af morænesand og –ler.  

Figur 30. Udvalgt område i afdeling 418 og 419 

Figur 31. Udvalgt område i afdeling 420 
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I afdeling 422 ligger der også et udvalgt område med fortrinsvis bøgebevoksning. Her er dog et 

soleksponeret skovbryn ved Havrelukke. Dette skovbryn er præget af mange forskellige træarter og 

buske, og de har forskellig højde, diameter og alder. Det formodes at dette område er habitat for 

både biller og sommerfugle.  

Længere inde langs vejen ligner det i højere grad traditionel bøgehøjskov. Bøg er en naturlig og 

hjemmehørende art, og har findes en barkmåler, som det eneste sted i Danmark. Desuden er her fx 

bøgeskovsbiller, bøgehjort og knoldslørhatte. En svaghed er den meget lille mængde dødt ved.  

Selvom der er flere arter tilknyttet bøg end fx mange nåletræsarter, anses dette ikke som værende 

optimalt biodiversitetsmæssigt pga. manglende variation. En styrke for området er dog, at 

jordbunden er Campien-maastrichten skrivekridt.  

Figur 32. Udvalgt område i afdeling 422 
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For at danne et bredt billede af bøgeskoven, var også et bøgeskovsområde tæt ved Geocenteret 

udvalgt. Dette er området i afdeling 425. Ligesom dele af området i afdeling 422 er det traditionel 

bøgehøjskov, men her er en højere påvirkning fra publikum qua placeringen tæt på Geocentret og 

klinten. Her er lille variation i alder og en begrænset mængde dødt ved, hvilket er en svaghed for 

området i et biodiversitetsperspektiv.  

Muligheder og trusler 

For området i afdeling 422 med sitkagran er planen at fælde træerne for en mindre økonomisk 

gevinst. På denne måde risikerer man dog at miste habitater og sænke skovens samlede 

biodiversitet. En mulighed kunne dog være at lade dem stå til naturligt henfald. Selvom der for 

området ikke er undersøgt biodiversitetskvaliteter, kan der, som nævnt ovenfor, muligvis findes fx 

svampearter, der udelukkende har sitkagran som levested. Artsrigdommen kan i nogle tilfælde være 

lige så høj i ikke-hjemmehørende grandominerede plantager, som i semi-naturlige skovtyper (Irwin 

et al., 2014). Hvorvidt dette Sitkagranområde med sine ca. 0,3 ha er stort nok til at danne levested 

for unikke arter vides dog ikke. En naturlig nedbrydning vil også kunne bidrage til 

jordbundsfaunaen. Fordi sitkagran er udsat for nedbrydning, især hvis der forekommer en høj 

mængde dødt ved omkring, ville denne naturlige process kunne foregå hurtigere end hos andre 

nåletræer. 

En anden mulighed, som har som mål at skabe bedre rammer for biodiversitet, kunne være, at lave 

en veteranisering af træerne. Dette kunne være med fx sprængning, afbrænding, afbarkning, 

Figur 33. Udvalgt område i afdeling 425 
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udhulning mv. Dette vil med tiden kunne skabe dødt ved i forskellige stadier. Dette kunne bidrage 

positivt til biodiversiteten i området (Stokland, Sitonen, & Gunnar Jonsson, 2012). 

 

I vådområdet ved Siesø og Timmesø er der mulighed for at arbejde henimod en genskabelse af en 

mere naturlig hydrologi. Det kunne være ved at lukke grøften mellem de to ”søer”, at lukke grøften, 

der ligger syd herfor, og endda ved helt at fjerne vejen der går imellem de to ”søer”. Det er også 

væsentligt at undersøge hvorvidt der foregår en næringsstofstilførelse fra søen vest for på det 

privatejede areal. En genskabelse af en mere naturlig hydrologi vil formodentlig medføre vådere 

områder, og hvis det er resultatet vil forholdene i området være mere dynamiske end før, og danne 

grundlag for en større artsdiversitet. Der er mulighed for at stor vandsalamander vil kunne 

indvandre til området fra sø der ligger vest for, hvor den er registret i Natura 2000 basisanalysen. 

Det er dog uvist hvor stor en betydning en lukning af grøfter vil have, da revnerne i undergrunden 

kan spille så stor en rolle at i hvert fald Siesø med sin Aske- og Elleskov vil forblive forholdsvist 

tørt om ikke andet i en årrække. Igen vil det også være muligt at efterlade mere vedmasse til 

naturligt forfald for at skabe grundlag for flere arter. I Timmesø vil en vandstigning kunne medføre 

en forværring for højurteengen, hvilket kunne være positivt for en lang række andre arter. Desuden 

er der mulighed for at lave indgreb, der giver mere plads til at, der kan komme lys ned igennem 

kronetaget samt reducere mængden af skygge på vådområderne. Målet for dette et igen, at skabe 

større diversitet og grundlag for flere forskellige arter. 

I Siesø ville en mulighed også være, at etablere en form for stævningsskov. Efter denne form for 

drift ikke længere var almindelig, er mange af disse områder bevæget sig hen imod andre skovtyper, 

og der er sket en nedgang i rødlistede arter (Mullerova, Hedl, & Szabo, 2015). Dette område bærer 

dog stadig tegn fra stævningsdrift, og der er ikke foregået en komplet succession. Der er derfor ikke 

lang vej tilbage til en egentlig stævningsskov. 

 

I vådområdet i afdeling 418 og 419 er det også en mulighed at lukke for grøfter for at genskabe 

naturlig hydrologi. Også i dette område er det dog usikkert hvor stor en påvirkning på hydrologien 

det reelt vil have og en forsat afvanding trods lukkede grøfter kan være en trussel for vådområdets 

tilstand. 

Dette vådområde ligger tæt på Jydelejefolden, og det kunne derfor også være en mulighed, at 

udvide græsningsområdet hertil. Dette vil både medføre en påvirkning af jordbunden via 

kreaturernes nedtrampning og kokasser, men også en påvirkning af planterne som kreaturerne 

græsser samt de planter, der ikke bliver græsset, men måske får mere plads. En sådan samgræsning 
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hvor det åbne landskab ved Jydelejet græsses sammen med et skovdækket areal, vil i skabe en 

naturlig overgang mellem åbent areal, krat og skov. Ydermere, fordi vådområdet er omgivet af bl.a. 

eg, vil græsning kunne bidrage til at give lys til egetræerne, samt med tiden skabe egekrat. 

Afgræsning af vådområdet kan dog også medføre en trussel i form af risiko for uhensigtsmæssig 

næringsstofstilførelse til vandet. 

Hvis græsning ikke ønskes eller er muligt, kan der tyndes i området med eg for at skabe et lysåbent 

miljø. 

En veteranisering af træerne langs vestkanten af moserne vil være en mulighed, der kan bidrage 

positivt til biodiversiteten. Dette både fordi der vil blive skabt dødt ved samt mere lys. 

Græsning kunne også være en mulig på området ved afdeling 433. Her vil det medføre en mere 

åben skov i modsætning til den meget tætte bøgeskov der er nu. Dette er især interessant fordi 

jordarten på dette område er Campanien-maastrichtien skrivekridt, som er specielt for Høje Møn, og 

derfor vil bidrage til et særpræget habitat. Dette vil blive styrket af kuperingen i terrænet. 

Græsningsskov kunne med fordel etableres i samarbejde med den privatejede nabogård. 

En lysning af skoven kan dog også foretages manuelt, og her kan fokus lægges på at fjerne 

opvæksten af ær. Det vil dog formodentlig ikke have lige så stor positiv effekt på biodiversiteten 

som en eventuel græsningsskov. Hvis det foretages manuelt, er det vigtigt at lade dødt ved blive på 

området for at skabe habitater. Desuden må der arbejdes for at udvælge biodiversitetstræer, som får 

lov at stå og forgå naturligt. 

 

Et forslag i området i afdeling 420 er, at lade området være urørt. Dette kan dog være problematisk i 

forhold til friluftsliv og sikkerheden på ridestien. Ydremere vil et ophør af spotplejen kunne 

medføre et svind i arter. Et andet forslag er at genoptage plejen af lysbrøndene. Dette vil have 

positiv effekt på biodiversiteten, fordi det vil skabe diversitet i habitaterne. I den sydlige del af 

området løber en del af et stendige. En soleksponering af dette vil også skabe yderligere habitater 

og det kunne med tiden tænkes ind i en korridor eller trædestensrute for overdrevsarter. 

 

Igen i området i afdeling 422 vil græsningsskov være en mulighed. Her vil det kunne forbindes med 

afgræsningen af Havrelukke. En trussel ved dette kan dog være negativ påvirkning af det 

eksisterende skovbryn. Hvis græsningen anlægges i bøgehøjskoven vil det i modsætning udvide 

skovbrynet. Igen vil en græsningsskov skabe flere habitater. Disse habitater vil især være af høj 

kvalitet fordi jordarten på området er skrivekridt. En mulighed her er også at lade det være total 
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urørt. Her kan man dog være at foretage indgreb så som veteranisering inden udlægning som urørt 

for at fremme den naturlige proces mod klimaksskov. 

 

Området i afdeling 425 kunne også være kandidat til græsningsskov. Her kan en udfordring dog 

være at det ligger tæt på geocenteret og her er meget publikumsaktivitet. En indhegning ville hindre 

publikum i at opleve grænsen mellem skov og klinten frit. En anden mulighed kunne være, at 

foretage en veteranisering af udvalgte træer for at fremskynde processen fra bøgehøjskov til 

klimakslignende skov samt at skabe mere dødt ved. Dette område kunne også fortsat være urørt 

skov, men så vil denne naturlige proces gå langsommere, end hvis der foretages indgreb. Det 

positive ved at lade det foregå naturligt kan være, at skoven bliver forandret fuldstændig på skovens 

præmisser, samt at det vil kræve færre økonomiske midler. 

Opsamling 

Store dele af Klinteskoven består af traditionel bøgehøjskov. Her er mulighed for en vis mængde 

biodiversitet. Dette kan dog højnes ved at kigge på muligheder for at efterligne en mere naturlig 

skov med midler som stående døde træer, liggende dødt ved, ujævnt kronedække, varierende alder 

og størrelse samt en højere variation i træartsvalget. I et område som Klinteskoven, er det dog også 

væsentligt at dette gøres med øje for de allerede eksisterende aktiviteter og det høje publikumstryk 

samt de lovmæssige rammer.  

Der er opvækst af ær. Der er uenighed om, om denne art er hjemmehørende på Møn. Det ses dog 

ofte, at ær har færre arter tillnyttet end andre løvtræer. Derfor vil det muligvis kunne bidrage 

positivt at begrænse mængden af ær i skoven.  

Nogle steder er der egebevoksninger, og flere af disse steder er underskoven ikke gearet til en 

selvforyngelse af eg grundet megen opvækst af bøg og ær. En målrettet indsats for at bevare 

egebevoksningerne vil være positivt for de mange arter, der er tilknyttet egetræer. 

I vådområderne er der generelt mulighed for at gøre plads til udvikling ved at stoppe dræning. Dette 

vil give potentiale for vådere områder og højere biodiversitetsmæssig værdi. Her er det desuden 

også væsentlig med dødt ved for at skabe yderligere habitater.  

Flere steder i skoven findes øer af sitkagran. Sitkagran er ikke hjemmehørende og disse områder vil 

muligvis få flere arter tilknyttet ved at blive konverteret til bøgeskov. Sitkagran kan dog havde 

nogle specifikke arter tilknyttet, som ikke findes i løvskov, og områderne har derfor potentiale til at 

bidrage til at Klinteskoven er levested for et højere antal arter samlet, end hvis hele skoven bestod 

af løvtræer.  
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Anlægning af græsningsskov kan være interessant flere steder for at skabe større dynamik i skoven. 

Dette vil både kunne medføre større skovbryn, flere indre skovbryn og større mængde dødt ved 

samt variation heri. Dette kan dog være problematisk flere steder bl.a. pga. publikumstryk, regler 

for fredskov og/eller økonomi.  
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Forvaltningsforslag 

I dette afsnit vil forskellige forslag til ændring af den nuværende forvaltning af projektområdet blive 

præsenteret. Afsnittene kan ses som trin i forvaltningen mod at højne biodiversiteten, og der kan på 

derfor udvælges trin som også enkeltvis vurderes at ville være til gavn for biodiversiteten. Fx kan 

”Vådområder” udføres uden at nogle af de andre forslag gennemføres.  

Forvaltningsforslagene er dannet ud fra resultaterne fra workshoppen, som er beskrevet i afsnittet 

”Workshop” samt eksisterende viden om Biodiversitet i skov og Restaurering som er redegjort for i 

afsnittene af samme navn, og fra disse afsnit vurderes anbefalingerne at højne den samlede 

biodiversitet på projektområdet.  

Vådområder 

Det har vist sig, at flere af vådområderne på det statslige areal drænes. For at skabe bedre 

forudsætninger for biodiversiteten, bør dræningen, i det omfang det er muligt, ophøre.  

 

Figur 34 Kort over Timme- og Siesø, som ligger i den sydlige del af Klinteskoven. Der ses grøfter fra det private areal til 

moserne, samt mellem moserne og øst for moserne. Der løber desuden en grøft fra Timmesø og mod syd.  
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På Figur 34 ses Siesø og Timmesø, som er 

et af vådområderne beskrevet i afsnittet 

Workshop. Her løber, der en grøft mellem 

de to vådområder, som anbefales at blive 

lukket. Ydermere løber der en grøft mod 

øst, som ligger i en stigning i terrænet. 

Vandet i grøften føres altså fra terrænet 

hen til vådområdet. Det anbefales også at 

afvikle denne grøft, for at se udviklingen 

og bevæge sig hen i mod en mere naturlig 

skov. Det bør også undersøges om det er 

muligt at afvikle grøfterne, der bevæger 

sig ud på det privatejede areal.  
Figur 35 viser også vådområder diskuteret 

i afsnittet Workshop. Her ligger grøfterne 

ikke på en lige så stejl stigning, som ved 

Sie- og Timmesø, men grøften der løber 

mod sydsydvest løber over en mindre 

stigning i terrænet. Vandet bliver altså 

også her ført fra terrænet og til 

vådområdet. Igen anbefales det at slette 

grøfterne, for at skabe grobund for en 

naturligere hydrologi.  

Figur 35. Vådområder i den nordlige del af Klinteskoven. 

Der ses grøft imellem de to større moseområder på det 

statsejede areal. Samt en grøft fra det vestlige vådområde 

om mod sydsydøst. Sydvest for de to større områder ligger 

et mindre område, hvor der ikke løber grøfter fra 
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Figur 36. Grøfter og vådområder på de sydligt liggende arealer Mandemarke haver, Busene have og Hundevæng 

overdrev. 

Der er også grøfteføring i Mandemarke haver og Busene have. Disse grøfter ser ud til at være anlagt 

for kunne lede vand væk fra naturområderne, hvilket må anses for uhensigtsmæssigt, når målet er, 

at højne biodiversiteten. Det anbefales derfor at slette også disse grøfter, for at give plads til en 

mere naturlig hydrologi.  

I den nordlige kant af Hundevæng overdrev ligger der tre søer. Der ser ikke ud til at være grøfter 

ved disse. 
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Forvaltning af nåletræer 

 

Figur 37. Ær- og sitkagranbevoksninger i Klinteskoven. Ær er fremhævet med gul og sitkagran med lilla. Skovkortet er 

markeret med afdelingsnavne. 

Som beskrevet i afsnittet Workshop vokser der flere steder i skoven træarter, som bliver anset for 

ikke at være hjemmehørende i de danske skove. I afdeling 420, 422 og 423 er der således 

sitkagranbevoksninger. Flere af disse er hugstmodne, og er planlagt til renafdrift i efteråret 2017. 

For Sitkagranbevoksningerne i afdeling 422 og 423 anbefales det, som konklusion på workshoppen, 

at undgå en fældning af træerne, og i stedet lade dem forfalde naturligt. Målet er ikke at 

vedligeholde litraene, som sitkagranplantager, men i stedet lade der foregå naturlig succession. I 

afsnittet Muligheder og trusler, foreslåes der en veteranisering af træerne, hvilket vil fremskynde 

successionen, men fordi områderne er små og sitkagran ikke er hjemmehørende vil veteranisering 

som værktøj være meget omfangsrigt i forhold til udbyttet.  

Græsningsskov 

I den nordlige del af skoven mod Jydelejet ligger et stort område med ær og en lille mængde 

sitkagran. Ær er en pionerart, og en klimaksskov på området vil i høj grad være præget af bøg. 

Denne klimaksskov vil dog tage lang tid om at fremkomme, og det kunne derfor være interessant at 
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forstyrre æren, og danne en mere dynamisk og heterogen skov. Dette kunne gøres ved at inddrage 

skoven i Jydelejefolden og skabe græsningsskov. Målet ved ikke blot at skabe en ny fold, men i 

stedet vælge samgræsning er at skabe et stort heterogent græsningsområde. Hegn syg i 

jydelejefolden kan afgræsses hele året, og dette vil ikke være nødvendigt at ændre for at udvide 

arealet. For at skabe et endnu mere heterogent udtryk kan der bruges samgræsning med fx heste.  

I udvidelsen af hegnet kan jordbunden vægtes forskelligt, og der kan opstå forskellige resultater 

deraf. To forslag kan ses på Figur 38. Ny Hegn syd 1 har inddraget et stort areal med 

bøgebevoksning fordi jordbunden her er Campanien-maastrichtien skrivekridt. Bøg på kridt er en 

sjælden naturtype i Danmark, og ved at forstyrre denne bøgehøjskov, vil der blive dannet 

heterogenitet, lysbrønde, dødt ved og bar jord. Dette vil føre bøgehøjskoven mod en mere naturlig 

tilstand med plads til flere arter, der har habitat i bøg på kridt. Desuden vil dyrene i højere grad have 

mulighed for at bringe forskellige frø rundt på området. Ny Hegn syd 1 har en størrelse på ca. 107 

ha, og må anses som en væsentlig udvidelse af græsningsarealet.  

Ny Hegn syd 2 dækker alle ærbevoksningerne samt nogle af sitkagranbevoksningerne. Når 

ærbevoksningerne udsættes for forstyrrelse via græsning vil træerne blive skadet, og hvor der 

kommer lys kan lyskrævende arter som eg, ask og hyld vokse op. Der hvor der fortsat er skygge kan 

Figur 38. To forslag til udvidelse af Hegn syd på Jydelejet. 
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fx bøg og ær gro. På arealet er der allerede nogle små egetræsbevoksninger, og hvis disse skal blive 

ved med at eksistere, må der en forstyrrelse til fordi egen er lyskrævende. I dette tilfælde er eg en 

ønskelig art, fordi den er habitat for mange arter. Dens forstlige værdi er mindre vigtig, og derfor er 

det ikke vigtigt med lange lige stammer. Derimod nyder mange arter godt af krogede træer, der 

fremkommer, når de som unge træer udsættes for græsning.  

Det vil kræve dispensation fra skovloven at omlægge til græsningsskov fordi det vil udgøre mere 

end 10% af skovens areal.  

Sitkagranbevoksningerne formodes at få en meget lille plads i den fremtidige græsningsskov, fordi 

arten er sart i etableringsfasen (Bergsted, 2016).  

I begge forslag er Havrelukke inddraget. Dette gøres for at skabe grundlag for frøudveksling 

mellem Jydelejet og Havrelukke. Denne udvidelse mellem Jydelejet og Havrelukke er allerede 

planlagt af Naturstyrelsen Storstrøm.  
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Sjældne arter i skoven 

I skoven lever der allerede i dag mange rødlistede svampearter. Desuden lever her i mindre også 

både karplanter, sommerfugle og biller. Især svampearterne må siges at være afhængig af dødt ved 

og gamle træer. Dette kan både skabes med urørt skov, og biodiversitetsskov med fx græsning. På 

Figur 39 ses områder som vurderes at være svampehotspots, samt punkter hvor der på 

Figur 39. Områder med registrerede rødlistede arter. Svampehotspots er udpluk fra 

Svamperødliste Vordingborg (Vestergaard, 2016) mens ”fugle og natur” viser de 

punkter hvortil der er tilknyttet registreringer af rødlistede arter. Punkterne er 

klassificere efter hvor mange forskellige arter, der er registreret her. Det må forventes 

at ikke alle registreringer tilhørende et punkt er foretaget på punktetes koordinator, 

men er registreret her, fordi de er foretaget inden for en rimelig afstand af punktet. 
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fugleognatur.dk er blevet registreret rødlistede arter. Yderligere sommerfugle-, bille- og plantearter 

er ikke medtaget, da de ligger uden for skovområdet.  

De steder hvor der befinder sig rødlistede arter vil med fordel kunne udlægges til urørt skov, så 

arternes nuværende habitater ikke forstyrres med forstlig drift. Desuden er de stejle områder på 

klinten så ufremkommelige, at de også må betegnes som værende urørte. Et forslag til urørt skov 

prioriteret efter fund af rødlistede arter ses også på Figur 39. 

Dødt ved 

I øvrige områder af bøgehøjskoven vil et vigtigt værktøj for at højne biodiversiteten være at øge 

mængden af dødt ved. Det anbefales at have minimum >20-50 m3 dødt ved per ha i 

bøgeafdelingerne og risikotræer bør skæres højt oppe og efterlades som stående døde træer. 

Derudover bør gamle træer efterlades til naturligt forfald. Den nuværende mængde dødt ved i 

skoven kendes ikke, men formodes at ligge omkring landsgennemsnittet på ca. 5,1 m3 ha-1.  

Desuden kan der i områder, der ikke udlægges til urørt blive eksperimenteret med veteranisering af 

træerne.  
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Evaluering 

Målet med disse forslag er at igangsætte aktiviteter, der initierer eller fremskynder genopretningen 

af tilstanden i skoven med hensyn til dens biodiversitet og bæredygtighed. For at opnå dette er det 

nødvendigt at evaluere tiltagene, og tilpasse hvor tiltagene ikke har den ønskede effekt. Dette 

overses ofte i forvaltningsprojekter, men bør gøres inden for kort tid, for at kunne rette ind inden 

der er brugt meget tid på en forvaltning, der ikke har den ønskede effekt. Dette kan gøres ved at 

overvåge resultaterne efter restaureringen er udført, og sammenholde med status før indgrebene fx 

vha. strukturindeks eller UNA-indeks, hvor referencerammen er urørt skov (Nygaard et al., 1999). 

Inden for arealerne, hvor praksis ændres, kan der også anlægges prøvefelter, der plejes som hidtil og 

løbende sammenlignes med omgivelserne, der er plejet efter en ny metode.  

Det er dog sandsynligt, at dette ikke vil danne et fyldestgørende billede af processen og dens udfald, 

og en sådan overvågning bør derfor ikke stå alene. For at vise det fulde billede er det nødvendigt at 

evaluere igennem hele forløbet (Allen et al., 2002; C. Nilsson et al., 2016). Her inddeles processen 

formelt i tre faser: planlægning, implementering og overvågning. C. Nilsson et al. (2016) fandt 

også, at der i restaureringsprojekter ofte foregår en uformel evaluering imellem de enkelte faser.  

Planlægning evalueres og planerne justeres efter resultatet af evalueringen. I dette projekt kan det fx 

foregå ved et møde mellem lodsejerne, Naturstyrelsen Storstrøm, og de øvrige deltagere på  

Workshoppen beskrevet tidligere. Der kan med fordel også inddrages andre eksperter.  
Imellem planlægnings- og implementeringsfasen foregår en evaluering, som fx kan foretages vha. 

møder, workshop og medier. Her informeres om det planlagte projekt, og der modtages feedback 

vedrørende projektets placering og udformning. I det aktuelle projekt vil en sådan 

borgerinddragelse være nyttig, for at vide hvordan projektet kan påvirke brugerne af området.  

Under implementeringsfasen evalueres der løbende, hvor der på baggrund af dette foretages 

praktiske ændringer, hvis nødvendigt. Evalueringen foretages derfor ofte af praktikere. 

Idet overvågningen af resultaterne påbegyndes, er det nødvendigt, at praktikerne informerer om 

ændringer de har foretaget i de oprindelige planer, så overvågningen kan tilpasses hvis nødvendigt. 

Denne ændring kunne fx være hvis områdets grænser er blevet flyttet, og der fx er udvalgt som 

referencelokalitet som konsekvens heraf også må flyttes.  Dette sikrer, at overvågningen bliver 

udført, hvor det giver mest mening.  

Overvågningsfasen bør også evalueres løbende. Her skal det sikres, at overvågningsmetoden passer 

til de ændringer den ændrede forvaltning medfører, og at tidshorisonten for overvågningen passer til 

projektet.  
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Overvågningens resultater udmunder i en evaluering af projektet, som kan bruges til enten at rette 

projektet til og/eller viderebringe erfaringer til andre projekter (C. Nilsson et al., 2016).  
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Diskussion 

I dette afsnit vil emner der er relevante at diskutere i forhold til opgaven blive gennemgået.  

Rewilding  
I forvaltningsforslaget foreslås det bl.a. at lave et stort græsningsområde. Denne ide er hentet fra 

tankerne om rewilding, der handler om at føre naturen tilbage til dens vilde tilstand. Der forslås 

græsning med enten køer eller heste. Græsning med disse dyr vil være underlagt danske regler og 

love. De vil blandt andet skulle mærkes, og det vil være nødvendigt at vurdere om der kræves en 

tilskudsfodring om vinteren for at sikre dyrenes tarv. Derudover vil dyrene sjældent kunne få lov til 

dø af naturlige årsager fordi de ikke må lide, og deres kadavere skal fjernes fra området. Alle disse 

indgreb er dog i strid med, hvad der vil foregå i en naturlig vild tilstand, og det kan derfor 

argumenteres at store græsningsområder ikke kan kategoriseres som rewilding. På den anden side, 

er Danmark et lille land, hvor næsten ingen områder er urnatur eller helt vilde. Et skridt mod en 

vildere natur vil derfor være at mindske menneskelige indgreb og indføre store græssere, som 

fandtes i urskoven. En sådan forvaltning kan anses som rewilding på en dansk skala. Med begge 

metoder er der dog en risiko for, at målet om højere biodiversitet ikke opnås. 

Græsningsskov eller urørt – effekter og afledte effekter 
I forvaltningsforslagene er der nogle områder, hvor der både er foreslået græsningsskov og urørt 

skov, hvilket kan føre til en potentiel konflikt. Græsningsskov vil ikke traditionelt blive anset som 

værende urørt, fordi det er et indgreb at sætte dyr på arealet. I dette tilfælde vil der også skulle 

etableres og vedligeholdes hegn igennem det urørte område, hvilket er endnu en forstyrrelse i den 

urørte skov. Der kan dog argumenteres for, at græsningsskov og urørt skov er to sider af samme 

sag. Med urørt skov menes der ofte at den forstlige drift ophører, ligesom der ved græsningsskov i 

dette forslag vil være et ophør af forstlig drift. Hvis græsningsskoven implementeres på denne måde 

uden forstlig drift, vil dette område ikke nødvendigvis skulle anses som værende ikke-urørt skov. 

Hvis det derimod er nødvendigt at have forstlige indgreb i græsningsskoven, vil den ikke længere 

kunne anses som værende urørt, og det vil være nødvendigt at vurdere om områderne skal udlægges 

som urørt eller græsningsskov. Det samme gælder hvis det fra politisk hold besluttes at 

græsningsskov ikke anses som værende urørt.  

I en sådan prioritering mellem forslagene kan økonomi blive en væsentlig faktor, da der ikke er 

udgifter ved at lade et område ligge urørt – dog kan der være tabte indtægter. En græsningsskov vil 

derimod have løbende udgifter til hegn og dyr. Urørt skov er altså mere omkostningseffektivt i 

forhold til at danne områder med gamle træer, dødt ved og med tiden heterogenitet. I en 
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græsningsskov vil målet om heterogenitet til gengæld blive mødt hurtigere fordi dyrene skaber 

forstyrrelse og nichehabitater. Ydermere vil dyrene formodentlig bidrage til mængden af dødt ved, 

da deres forstyrrelser kan resultere i afknækkede grene, skader på træer og døde træer.  

For andre arter vil en græsningsskov muligvis kunne være mere interessant end urørt skov, og 

derfor vil en afvejning af urørt skov og græsningsskov kunne skabe en mosaik af habitattyper.  

Derudover kan græsningsskov formodentlig tiltrække publikum og opmærksomhed, hvis 

”historien” om ”vilde” heste eller kvæg i skoven bliver fortalt. På den måde vil en græsningsskov 

muligvis have anderledes værdi for biodiversiteten end urørt skov samt højere rekreativ værdi end 

skov med forstlig drift, hvilket må anses som et samfundsgode. Også urørt skov vil være interessant 

for gæster.   

Andre samfundsgoder vil også fremkomme ved at omlægge forvaltningen af skovene; 

Kulstoflageret i en urørt skov er større end i en forstlig drevet skov. Dette betyder dog også, at der 

på et tidspunkt nås et loft for hvor meget kulstof, der optages, og kulstofoptaget vil falde (Petersen 

et al., 2016). I græsningsskoven er der ikke de samme positive effekter på kulstoflageret. Det må 

forventes, at biomassetilvæksten falder, og at den samlede kulstofbinding dermed også falder 

(Brunner, Johannsen, & Vesterdal, 2005). 

Hvad der er vigtigst af disse effekter og afledte effekter i afvejningen af forslagene, deres fordele og 

omkostninger vil på statsejede arealer være en politisk beslutning.  

Nåletræer  
Det foreslås, at nåletræsområderne ikke afdrives, men i stedet bliver stående til naturlig succession. 

Dette er dog ikke nødvendigvis problemfrit, da sitkagran ikke er en hjemmehørende art. Arter der 

har habitat i sitkagranområder, kan derfor potentielt være ikke-hjemmehørende og måske endda 

invasive, og de kan dermed være en fare for skoven. Petersen et al. (2016) foreslår at der i skov, 

som udlægges til urørt, fjernes nåletræer, hvorefter der bliver plads til en naturlig succession. I det 

konkrete projekt er træerne hugstmodne, og de vil kunne skabe en indtægt, men på den anden side 

vil en fjernelse af træerne være et indgreb som vil påvirke omgivelserne og jordbunden. At træerne 

har en vis størrelse betyder også, at de vil være mere udsatte for angreb, og derfor vil undergå en 

naturlig succession uden menneskelige indgreb.  

Metode 
I projektet er forvaltningsforslagene baseret på SWOT-analysen foretaget på workshoppen med 

eksperter. SWOT-analysen blev baseret på nogle udvalgte områder, som blev præsenteret på 

workshoppen og derefter analyseret. Denne metode gav gode faglige inputs. Det var dog 

nødvendigt at afveje hvor omfattende præsentationen af de enkelte områder skulle være på 
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workshoppen. Hvis præsentationen var for omfattende og inkluderede en grundig redegørelse kunne 

det potentielt blive svært for deltagerne at bidrage til at udfylde felterne ”styrker” og ”svagheder” i 

analysen. På den anden side kunne deltagerne have svært ved at bidrage i det hele taget, hvis de var 

usikre på, hvordan området ser ud og hvilken tilstand det er i. Derudover er det også vigtigt, som 

facilitator at forsøge at skabe et rum, hvor der er plads til de skæve ideer. Hvis dette ikke opnås 

bliver deltagerne hurtigt låst fast i at komme med ideer, der er acceptable. Hvis der hvorimod er 

plads til skæve ideer, er det måske disse ideer, der leder til den helt rigtige løsning.  

En del af processen efter workshoppen, var at tage analysen og skalere den op til at gælde større 

områder af skoven. Dette kan dog være udfordrende i noget så kompleks som natur, og nogle 

områder vil måske falde uden for rammerne for analysen. Derfor kan det være svært at bruge 

resultaterne på større skala, og omdanne analyserne til konkrete forslag. På projektområdet er det 

især jordarten, der spiller en rolle for om ideerne og resultaterne kan anvendes andre steder end på 

det den enkelte analyse er foretaget ud fra. For at sikre at analysen bliver anvendt rigtigt i en videre 

proces vil det være nyttigt at evaluere forvaltningsforslagene med deltagerne af workshoppen.  

På workshoppen var der ikke repræsentanter for friluftslivet, fordi den primære interesse for 

analysen var biodiversiteten. Møns Klint har dog et rigt friluftsliv, og det vil være svært at 

gennemføre en forvaltning af området uden at tage hensyn hertil. Dette kunne være gjort ved også 

at invitere repræsentanter fra friluftslivet, men det formodes, at de vil have svært ved at komme med 

ideer til fremme af biodiversiteten. Derfor må deres perspektiv dog ikke overses, og hvis 

forvaltningsforslagene i dette projekt skal gennemføres, er det nødvendigt at enten Naturstyrelsen 

vurderer, hvordan friluftslivet påvirkes, eller at friluftslivet selv høres.  

Yderligere er der i forvaltningsforslagene anvendt data fra fugleognatur.dk. Disse data er såkaldt 

citizen science. Enhver kan indtaste observationer på hjemmesiden, og kvaliteten afhænger af, at 

brugerne kun indtaster observationer, de er helt sikre på er rigtige. Der kan godt opstå 

fejlobservationer, og det er nødvendigt at se på observationerne med kritiske øjne inden de 

anvendes i forvaltning. Der er administratorer på hjemmesiden, som foretager en vis sortering i 

observationerne, men der kan dog stadig forekomme fejlobservationer. Derfor måtte en enkelt art 

fjernes fra analysen i samråd med biolog Torben Hviid. Især hvis der var planlagt en forvaltning ud 

fra de enkelte arter, havde dette spillet en rolle. I dette projekt anses rødlistede arter som én gruppe 

og det har derfor ikke så stor en betydning at fjerne en enkelt art, da der var observeret andre 

rødlistede arter på området.  

En anden udfordring med observationer fra fugleognatur.dk er, at der er en risiko for, at arter kun 

registreres, hvis de befinder sig, hvor brugerne oftest bevæger sig. Hvis arterne er sværere at finde, 
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skal brugerne i højere grad opsøge dem, og det kan betyde, at der er nogle arter, der ikke bliver 

observeret. Dette kan til en vis grad undgås ved at sammenholde med resultater fra 

ekspertundersøgelser, men i tilfælde hvor undersøgelserne er meget gamle (som ved gennemgangen 

af rødlistede planter), kan der opstå mangler og der kan siden undersøgelsen er foretaget være 

kommet nye arter, som ikke bliver en del af grundlaget for forvaltning. Der kan også være arter, 

som ikke længere findes på området.  

Ydermere kan måden hvorpå observationerne registreres lede til fejl i fortolkningen og 

videreførelsen til forvaltning; fugleognatur.dk lader kun brugerne koble observationer til fastlagte 

punkter. Der kan derfor være lang afstand mellem punktet til det egentlige observationspunkt. Hvis 

punkterne derfor ikke fortolkes bredt nok, eller fortolkes for bredt vil arternes placering ikke svare 

til den reelle observation, og der kan potentielt blive forvaltet for arter der ikke er på det givne sted. 

Dette kan især blive et problem ved artsspecifik forvaltning. Ved forvaltning af større områder med 

fx græsning i store indhegninger eller stop af forstlig drift sigtes der mod en bredere forvaltning, 

som ikke afhænger af specifikke arter. Denne type forvaltning er derfor ikke nødvendigvis negativt 

påvirket, hvis en enkelt art ikke har gavn af forvaltningen.  

5 Myths of restoration 
For at nå målet om at højne biodiversiteten på projektområdet på en hurtig og succesfuld måde, må 

der foretages nogle menneskelige indgreb I naturen. I de konkrete forvaltningsforslag er disse aktive 

indgreb eksempelvis lukning af grøfter, anlæg af græsningsområde, en aktiv forøgelse mængden af 

dødt ved og veteranisering af træer.  

Det kan diskuteres, hvorvidt forvaltningsforslagene falder i kategorien for en af de fem 

restaureringsmyter og bør justeres for at blive reelle tiltag. Myten om carbon copy virker ikke til at 

være relevant i dette tilfælde, da der ikke er nogle på forhånd definerede arter eller habitattyper som 

mål. Det er ikke målet at skabe en kopi af naturen i dens oprindelige tilstand. Derimod er command 

and control til stede i forvaltningsforslagene. Det ses fx ved græsning som iværksættes for at ændre 

området med også for at holde habitatet i en bestemt tilstand. Dette kan være problematisk fordi det 

ikke er en naturlig tilstand, og habitatet kan miste modstandskraft overfor fremtidige udfordringer. 

Heller ikke myten om kogebogen virker i dette tilfælde relevant, da der er foregående undersøgelse 

af området og afholdt workshop, hvor forslagene blev dannet ud fra området. Myten om fast –

forwarding kan siges at være relevant i forhold til veteranisering af træer. Her ønskes det at hjælpe 

naturen på vej ved at skade træerne for at danne habitater hurtigere end naturen selv kan gøre det. 

Det er derfor vigtigt at hvis dette forvaltningsforslag udføres, må tidshorisonten for forventede 

resultater ikke være urealistisk, og det kan måske alligevel tage flere årtier før man når et resultat af 



86 

indgrebene. Kun forslaget om, at lukke grøfterne handler udelukkende om fysiske strukturer, og der 

er her en risiko for, at det ikke vil lede til højere biodiversitet, fordi det ikke vides på forhånd, om 

der vil indfinde sig flere arter på baggrund af indgrebet. For at sikre en effektiv naturforvaltning, 

som når målet om højere biodiversitet – gerne hurtigere end hvis naturen var overladt til sig selv – 

er det vigtigt at have disse myter for øje og ikke lave forvaltningstiltag, der ikke har det konkrete 

område i fokus, har urealistiske tidshorisonter.  
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Konklusion 

Redegørelsen og analysen af området viste, at der specielt i skoven var mulighed for at højne 

skoven med forvaltningstiltag, som ikke allerede er en del af driftsplanen i dag. Selvom skoven er 

drevet efter principperne i naturnær skovdrift, minder mange områder i skoven om traditionel 

forstligt drevet homogen bøgehøjskov. Der er desuden områder med dominerende arter, hvor 

biodiversiteten formodes at kunne drage nytte af yderligere forvaltningstiltag. Ydermere blev det 

fundet at selvom en del af den naturnære skovdrift er konvertering til naturlig hydrologi, er dette 

endnu ikke sket og der er stadig kunstig dræning på projektområderne.  

En gennemgang af tre vigtige faktorer for biodiversiteten i skoven; dødt ved, heterogenitet og 

kontinuitet samt naturlig hydrologi sammenholdt med en gennemgang af principperne i rewilding 

og zonering af urørt og biodiversitetsskov og SWOT-analyser af udvalgte områder i skoven førte til 

en række forvaltningsforslag som kan implementeres enkeltvis; to versioner af en græsningsfold, 

naturlig hydrologi, områder med urørt skov, naturligt forfald af sitkagran og forvaltning for mere 

dødt ved.  

Græsningsfolden forslås anlagt i forbindelse med Jydelejet for at skabe en dynamisk overgang fra 

overdrev til skov og for at give dyrene forskellige fødekilder, samt et større areal at bevæge sig på. I 

den ene version af forslaget er der forslået en mindre fold i et område med mange pionerarter, 

herunder ær, som især vil kunne have gavn af den påvirkning græsning vil give. I den anden version 

er der forslået en større fold, hvor også bøgehøjskov er inddraget. Den større version af folden er 

desuden planlagt efter jordarten Campanien-Mastrichten skrivekridt, fordi der på denne jordart især 

vil kunne dannes unik natur, hvis der sker en forvaltning efter rewilding principperne på dansk 

skala.  

I zonering af urørt og biodiversitetsskov foreslås det at der som minimum anlægges urørte zoner, 

der hvor der allerede findes rødlistede arter, fordi det formodes, at disse steder er i ”god form”, og 

derfor fremadrettet vil gavne af blot at udvikle sig naturligt som habitater for de bosiddende arter, 

som kan være truede af forstyrrelse.  

I skoven er der små bevoksninger med sitkagran, og det på workshoppen foreslået af efterlade disse 

til naturligt forfald til gavn for arter, der er hjemmehørende i nåletræer. Dette forslag er også 

udmundet i en anbefaling.  

I anbefalingen om dødt ved ligger at der sættes et mål for mængden af dødt ved, der ligger på 

minimum >20-50 m3 dødt ved per ha og at risikotræer skæres så højt som muligt og efterlades som 

døde ”stubbe”. Der foreslås også, at der forsøges at veteranisere træer for at skabe mere dødt ved.  
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En udvælgelse af hvilke konkrete forslag der skal udmunde i praktiske indgreb må foretages af 

Naturstyrelsen Storstrøm ud fra en afvejning af både de værdier det vil skabe for biodiversiteten, 

men også de økonomiske forhold, den rekreative værdi og hvordan det politiske landskab ser ud. 

Ved en implementering af forslagene er det vigtigt at der igennem hele processen foregår en 

evaluering for at indgrebene skal blive yderligere tilpasset området og forholdene og på den bedst 

mulige måde højne biodiversiteten.  
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Perspektivering 

Forvaltningsforslagene er baseret på målet om at højne biodiversiteten, og publikums brug af 

området er berørt meget let. Der kan dog være komplikationer forbundet med at konvertere til 

græsningsskov på et velbesøgt område som Klinteskoven. Når mere eller mindre vilde dyr bevæger 

sig på et areal, som også mennesker besøger, kan der opstå konflikter. Især hvis dyrene har unger 

kan de føle sig truet af mennesker. Samtidig viser tilfælde som fx da en hundelufter blev trampet 

ihjel af en ko i maj 2017 (Thiis, 2017), da et barn gik for tæt på en hjort og stanget (Uberg, 2017), at 

der i dagens Danmark er flere mennesker, der ikke ved hvordan man skal opføre sig i nærheden af 

vilde dyr. Offentligheden voldsomme reaktion (fx på facebook) på dyr der bliver aflivet (fx Marius i 

zoo og hjorten der stangede drengen i dyrehaven), tegner også et billede af en gruppe mennesker, 

der er fremmedgjorte overfor naturen. Denne gruppe mennesker vil sandsynligvis også have en 

negativ reaktion hvis de besøger indhegningen og føler sig truet af dyrene. Det kan derfor være 

interessant at undersøge hvordan disse konflikter kan undgås, og om det i det hele taget er 

forsvarligt at have mennesker og indhegnede dyr med unger på de samme områder.  

Samme problematik med mennesker fremmedgjorthed overfor vild natur kan vise sig aktuel i 

forhold til forvaltningsforslaget om mere dødt ved samt til dels forslaget om naturlig hydrologi. 

Naturstyrelsen har før mødt kritisk for at ”rode” i skovene (Vad & Skov-Jensen, 2017). Det rejser 

spørgsmålet om det i forbindelse med implementering af forslaget vil være nødvendigt at indvie 

offentligheden i begrundelsen for konverteringen.  
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Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

40
4 

b 0,5 10
0 

H 10
0 

ST
B 

     0 



3 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

40
4 

c 3,2 85 H 10
0 

BØ
G 

18
84 

135 16
,4 

33
,1 

271 83 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

40
4 

d 0,1 10
0 

H 10
0 

KR
T 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

40
5 

a 7,2 10
0 

H 10
0 

SK
R 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

40
5 

b 1,8 10
0 

H 10
0 

ST
B 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

40
5 

b 1,8 10
0 

H 10
0 

ST
B 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

40
5 

c 2,4 85 H 60 BØ
G 

18
84 

135 21
,4 

50
,5 

243 100 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

40
5 

c 2,4 85 I 40 BØ
G 

19
24 

95 18
,7 

28
,4 

152 62 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

40
5 

d 1,9 10
0 

H 10
0 

SLE      0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

40
9 

a 0,5 10
0 

H 10
0 

HU
S 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

a 2,5 95 H 80 BØ
G 

19
69 

50 21
,3 

21
,7 

387 156 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

a 2,5 95 I 20 ÆR 19
69 

50 20
,4 

28 70 28 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

a 2,5 95 O 0 BØ
G 

18
64 

155 29
,8 

60
,5 

136 55 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

b 1,2 85 H 10
0 

BØ
G 

18
79 

140 27
,4 

55
,7 

252 215 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

c 2 90 H 95 ÆR 19
64 

55 21
,9 

28
,2 

307 150 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

c 2 90 I 5 AS
K 

19
54 

65 28
,7 

41
,9 

15 7 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

c 2 90 O 0 BØ
G 

18
44 

175 26
,8 

60
,5 

45 22 



4 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

d 0,9 10
0 

H 10
0 

PA
R 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

e 0,2 10
0 

H 10
0 

PU
B 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

f 0,5 85 H 70 BØ
G 

19
39 

80 26
,1 

46
,3 

78 166 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

f 0,5 85 I 30 AS
K 

19
39 

80 22
,6 

40
,5 

17 36 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

g 0,6 10
0 

H 10
0 

SLE      0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

h 0,3 10
0 

H 10
0 

SØ      0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
1 

h 0,3 10
0 

H 10
0 

SØ      0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

a 8 90 H 50 BØ
G 

19
67 

52 24
,2 

26
,7 

812 102 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

a 8 90 I 10 AS
K 

19
69 

50 20 24
,6 

68 9 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

a 8 90 I 40 ÆR 19
67 

52 18
,9 

21
,7 

390 49 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

a 8 90 O 0 BØ
G 

18
64 

155 28
,9 

63
,7 

81 10 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

b 0,9 85 H 10 BØ
G 

19
49 

70 27
,9 

36
,7 

58 67 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

b 0,9 85 H 80 AS
K 

19
29 

90 26
,3 

48
,1 

289 332 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

b 0,9 85 I 10 ÆR 19
39 

80 25
,2 

43 46 53 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

c 0,7 10
0 

H 85 RE
L 

19
54 

65 22
,6 

30
,3 

64 94 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

c 0,7 10
0 

H 85 RE
L 

19
54 

65 22
,6 

30
,3 

64 94 



5 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

c 0,7 10
0 

I 15 HA
S 

19
54 

65 10
,4 

21
,2 

6 9 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

c 0,7 10
0 

I 15 HA
S 

19
54 

65 10
,4 

21
,2 

6 9 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

d 0,5 85 H 10
0 

ÆR 19
39 

80 27
,4 

44
,5 

112 211 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

e 0,3 10
0 

H 10
0 

PA
R 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

f 1,7 85 H 10
0 

AS
K 

19
44 

75 26
,9 

39
,1 

100 60 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

g 1,1 10
0 

H 10
0 

SØ      0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

h 0,6 80 H 10
0 

NG
R 

19
96 

25 3,
4 

5,
9 

8 15 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

j 0,8 90 H 10
0 

BØ
G 

18
34 

185 26 51 203 251 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

k 0,8 10
0 

H 10
0 

ÆR 19
78 

41 22
,9 

27
,3 

137 167 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

l 0,3 10
0 

H 10
0 

RE
L 

19
54 

65 22
,6 

30
,3 

45 136 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

l 0,3 10
0 

H 10
0 

RE
L 

19
54 

65 22
,6 

30
,3 

45 136 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
2 

l 0,3 10
0 

H 10
0 

RE
L 

19
54 

65 22
,6 

30
,3 

45 136 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
3 

a 1,2 10
0 

H 10
0 

EL
M 

18
94 

125 20 36 107 92 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
3 

a 1,2 10
0 

H 10
0 

EL
M 

18
94 

125 20 36 107 92 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
3 

b 1 75 H 10
0 

AS
K 

19
44 

75 21
,9 

39
,4 

105 105 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
3 

b 1 75 H 10
0 

AS
K 

19
44 

75 21
,9 

39
,4 

105 105 



6 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
3 

c 0,8 90 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 22
,7 

40
,5 

188 221 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
3 

c 0,8 90 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 22
,7 

40
,5 

188 221 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
3 

d 0,4 10
0 

H 10
0 

RE
L 

19
44 

75 16
,8 

29
,2 

50 127 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
3 

d 0,4 10
0 

H 10
0 

RE
L 

19
44 

75 16
,8 

29
,2 

50 127 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
3 

d 0,4 10
0 

H 10
0 

RE
L 

19
44 

75 16
,8 

29
,2 

50 127 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
3 

d 0,4 10
0 

H 10
0 

RE
L 

19
44 

75 16
,8 

29
,2 

50 127 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
3 

e 7,3 10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
3 

e 7,3 10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
4 

a 5 80 H 10
0 

BØ
G 

18
64 

155 21
,1 

42
,7 

809 161 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
4 

a 5 80 H 10
0 

BØ
G 

18
64 

155 21
,1 

42
,7 

809 161 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
4 

b 0,8 90 H 80 EG 19
24 

95 23
,6 

37
,8 

150 176 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
4 

b 0,8 90 I 20 BIR 19
24 

95 21
,8 

38
,9 

20 24 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
4 

c 27,
3 

10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
4 

c 27,
3 

10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
4 

d 0,6 10
0 

I 50 AL
Ø 

19
59 

60 17
,8 

23
,9 

27 44 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
4 

d 0,6 10
0 

I 50 AS
K 

19
65 

54 19
,5 

27 32 52 



7 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
4 

e 0,8 10
0 

H 10
0 

SØ      0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
4 

f 0,1 10
0 

H 10
0 

PU
B 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
5 

a 0,5 40 H 10
0 

BØ
G 

18
84 

135 25
,5 

51 150 277 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
5 

b 3,8 10
0 

H 10
0 

OR
E 

20
08 

    0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
5 

c 0,4 10
0 

H 0 OR
E 

20
08 

    0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
5 

c 0,4 10
0 

H 0 OR
E 

20
08 

    0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
5 

d 0,7 10
0 

H 10
0 

OR
E 

20
08 

    0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
5 

d 0,7 10
0 

H 10
0 

OR
E 

20
08 

    0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
5 

e 0,5 10
0 

H 10
0 

EG 19
89 

30 6,
9 

7,
3 

17 37 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
5 

f 1 10
0 

H 10
0 

OR
E 

20
08 

    0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
5 

g 1,5 70 H 10
0 

BØ
G 

18
64 

155 22 55
,3 

162 105 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
5 

g 1,5 70 H 10
0 

BØ
G 

18
64 

155 22 55
,3 

162 105 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
5 

h 1,1 85 H 10
0 

BØ
G 

18
69 

150 27 45
,3 

225 210 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

a 2,3 90 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 25
,8 

48
,9 

476 203 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

a 2,3 90 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 25
,8 

48
,9 

476 203 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

b 11,
2 

10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 



8 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

b 11,
2 

10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

c 0,8 85 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 24
,7 

46
,7 

157 194 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

c 0,8 85 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 24
,7 

46
,7 

157 194 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

d 0,8 75 H 10
0 

BØ
G 

19
69 

50 14
,6 

17
,6 

142 169 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

d 0,8 75 H 10
0 

BØ
G 

19
69 

50 14
,6 

17
,6 

142 169 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

d 0,8 75 O 0 BØ
G 

18
84 

135 27
,8 

47
,8 

13 15 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

d 0,8 75 O 0 BØ
G 

18
84 

135 27
,8 

47
,8 

13 15 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

e 0,3 90 H 10
0 

BØ
G 

19
44 

75 26
,5 

30
,6 

66 228 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

f 0,4 10
0 

H 10
0 

M
OS 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

f 0,4 10
0 

H 10
0 

M
OS 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

h 0,5 70 H 10
0 

BØ
G 

19
14 

105 28
,6 

44
,2 

131 291 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

j 1,1 60 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 19
,6 

45 164 145 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
6 

j 1,1 60 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 19
,6 

45 164 145 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
7 

a 6,9 10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
7 

a 6,9 10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
7 

b 1,5 10
0 

H 10
0 

ÆR 19
64 

55 15
,8 

23
,9 

195 128 



9 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
7 

c 0,6 85 H 10
0 

BØ
G 

18
34 

185 27 50 86 139 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
7 

c 0,6 85 H 10
0 

BØ
G 

18
34 

185 27 50 86 139 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
7 

d 1,3 85 H 10
0 

BØ
G 

19
04 

115 27
,1 

48 356 272 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
7 

d 1,3 85 H 10
0 

BØ
G 

19
04 

115 27
,1 

48 356 272 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
8 

a 8,7 10
0 

H 10
0 

ÆR 19
69 

50 16
,5 

22
,1 

1107 128 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
8 

a 8,7 10
0 

O 0 BØ
G 

18
94 

125 24
,7 

44
,6 

30 3 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
8 

a 8,7 10
0 

O 0 ÆR 19
14 

105 22
,7 

40
,3 

6 1 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
8 

b 1 90 H 10
0 

BØ
G 

18
84 

135 26
,6 

51 183 183 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
8 

c 1,8 85 H 70 BØ
G 

18
94 

125 25
,8 

45
,9 

249 142 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
8 

c 1,8 85 I 30 BØ
G 

19
34 

85 24
,6 

30
,9 

107 61 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
8 

d 0,3 10
0 

H 10
0 

EG 19
82 

37 9,
3 

10
,7 

21 66 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
8 

e 0,3 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 27
,8 

47
,1 

62 221 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
8 

f 0,4 90 H 10
0 

ÆR 19
04 

115 29
,2 

48
,5 

109 260 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
8 

g 0,4 90 H 10
0 

BØ
G 

19
54 

65 18
,8 

21
,6 

81 213 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
8 

h 0,7 10
0 

H 10
0 

M
OS 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
8 

j 0,1 10
0 

H 10
0 

EN
G 

     0 
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Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

a 5,9 90 H 10
0 

ÆR 19
69 

50 18
,1 

24
,5 

800 135 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

a 5,9 90 O 0 AS
K 

19
04 

115 26
,8 

47
,8 

5 1 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

a 5,9 90 O 0 BØ
G 

18
94 

125 25
,8 

49
,9 

41 7 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

a 5,9 90 O 0 ÆR 19
04 

115 25
,8 

47
,8 

12 2 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

b 0,6 90 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 25
,8 

52
,9 

147 253 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

c 0,6 10
0 

H 70 BØ
G 

19
39 

80 25 34
,1 

112 184 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

c 0,6 10
0 

I 30 AS
K 

19
14 

105 27 45 36 59 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

d 0,6 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
96 

23 5 4,
4 

17 27 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

e 2 90 H 50 ÆR 19
34 

85 26 42 252 127 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

e 2 90 I 20 AS
K 

19
24 

95 29
,5 

50
,8 

90 45 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

e 2 90 I 30 ÆR 19
24 

95 21
,5 

39
,1 

116 59 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

f 0,3 10
0 

H 10
0 

EG 19
82 

37 9,
4 

10
,2 

23 68 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

g 1 10
0 

H 10
0 

M
OS 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

h 2,2 10
0 

H 90 BØ
G 

19
24 

95 28
,1 

38
,3 

567 261 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

h 2,2 10
0 

I 10 BØ
G 

19
49 

70 24
,9 

29
,6 

58 27 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

41
9 

j 1,1 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
90 

29 7,
3 

6,
7 

53 50 
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Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

a 5,9 80 H 90 BØ
G 

18
94 

125 25
,8 

42
,9 

1353 229 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

a 5,9 80 H 90 BØ
G 

18
94 

125 25
,8 

42
,9 

1353 229 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

a 5,9 80 I 10 BØ
G 

19
54 

65 23
,2 

26
,5 

152 26 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

a 5,9 80 I 10 BØ
G 

19
54 

65 23
,2 

26
,5 

152 26 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

b 3,1 10
0 

H 80 BØ
G 

19
69 

50 12 15
,7 

206 67 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

b 3,1 10
0 

I 20 ÆR 19
69 

50 14
,2 

20
,8 

43 14 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

b 3,1 10
0 

O 0 BØ
G 

18
64 

155 26
,8 

55
,2 

91 30 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

c 1,2 10
0 

H 70 BØ
G 

19
49 

70 19
,4 

23
,5 

183 151 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

c 1,2 10
0 

I 30 ÆR 19
49 

70 19
,2 

26
,1 

59 49 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

d 0,3 10
0 

H 10
0 

EG 19
82 

37 9,
4 

10
,2 

20 67 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

e 1,3 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
92 

25 5,
7 

5 43 32 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

e 1,3 10
0 

O 0 BØ
G 

18
74 

145 28
,9 

53
,1 

179 134 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

f 1,3 80 H 60 ÆR 19
59 

60 15
,5 

24
,9 

54 41 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

f 1,3 80 I 40 BIR 19
59 

60 17
,8 

25
,9 

24 18 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

g 3 95 H 50 BØ
G 

19
19 

100 21
,6 

40
,1 

322 109 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

g 3 95 I 20 BØ
G 

19
54 

65 14
,2 

16
,1 

95 32 
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Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

g 3 95 I 30 BØ
G 

19
39 

80 20
,8 

29
,3 

195 66 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

h 1,4 75 H 10
0 

BØ
G 

18
64 

155 26 48 248 176 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

j 2 95 H 40 BØ
G 

19
66 

53 15
,4 

19
,6 

116 57 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

j 2 95 I 20 BØ
G 

19
54 

65 14
,2 

15
,1 

52 26 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

j 2 95 I 40 ÆR 19
66 

53 17
,4 

22
,2 

91 45 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

k 4 10
0 

H 90 ÆR 19
66 

53 19
,9 

26
,4 

619 155 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

k 4 10
0 

I 10 BIR 19
66 

53 21
,8 

27
,9 

51 13 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

l 0,5 10
0 

H 10
0 

SG
R 

19
48 

73 25
,3 

31
,1 

238 458 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

m 0,4 10
0 

H 10
0 

ÆR 19
66 

53 15 21
,8 

51 124 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

m 0,4 10
0 

O 0 ÆR 19
36 

83 23
,7 

47
,8 

19 46 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

n 1,2 80 H 10
0 

BØ
G 

18
84 

135 26
,6 

55 245 209 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

o 2,2 10
0 

H 10
0 

OR
E 

20
08 

    0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

p 1,2 10
0 

H 80 BØ
G 

18
74 

145 26
,2 

46
,8 

246 203 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
0 

p 1,2 10
0 

I 20 BØ
G 

19
44 

75 25
,4 

32
,4 

66 55 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
1 

a 12,
7 

10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
64 

55 15
,2 

19
,4 

1936 153 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
1 

a 12,
7 

10
0 

O 0 BØ
G 

18
44 

175 28
,9 

61
,6 

152 12 



13 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
1 

b 1,6 75 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 28
,8 

51
,3 

383 232 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
1 

b 1,6 75 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 28
,8 

51
,3 

383 232 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
1 

c 0,7 75 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 20
,6 

40
,1 

142 203 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
1 

d 1,4 80 H 10
0 

BØ
G 

18
64 

155 28 48 315 220 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
1 

e 1,6 90 H 10
0 

BØ
G 

18
74 

145 28
,2 

54
,1 

445 278 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
2 

a 11,
1 

10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
64 

55 16
,4 

19
,6 

1903 171 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
2 

b 6 70 H 10
0 

BØ
G 

18
74 

145 22
,2 

54
,7 

767 129 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
2 

c 2 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
54 

65 21 24 480 234 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
2 

d 0,3 60 H 10
0 

SG
R 

19
54 

67 27
,8 

34
,2 

123 424 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
2 

e 0,3 10
0 

H 10
0 

PU
B 

20
00 

    0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
2 

f 1 90 H 10
0 

OR
E 

20
08 

    0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
2 

g 0,5 80 H 60 BØ
G 

19
66 

53 16
,6 

18
,8 

55 115 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
2 

g 0,5 80 I 40 AS
K 

19
66 

53 17
,4 

19
,3 

17 35 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
3 

a 3,9 90 H 10
0 

BØ
G 

19
64 

55 14 18 509 129 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
3 

b 1,4 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
92 

25 5,
7 

5 46 32 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
3 

b 1,4 10
0 

O 0 BØ
G 

18
54 

165 29
,9 

61
,6 

105 73 
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Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
3 

c 1,5 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
66 

53 11
,6 

10
,2 

124 81 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
3 

c 1,5 10
0 

O 0 BØ
G 

18
54 

165 29
,9 

54
,1 

136 89 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
3 

d 0,9 95 H 10
0 

BØ
G 

19
54 

65 16
,5 

16
,9 

150 169 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
3 

e 0,3 90 H 10
0 

BØ
G 

19
78 

39 11
,5 

11
,4 

33 103 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
3 

e 0,3 90 O 0 BØ
G 

18
64 

155 27
,8 

54
,1 

39 122 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
3 

f 0,2 10
0 

H 10
0 

SG
R 

19
58 

63 20
,4 

25
,6 

82 357 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
3 

g 0,5 10
0 

H 10
0 

EN
G 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
4 

a 9,6 10
0 

H 80 BØ
G 

19
49 

70 20
,5 

24
,7 

1291 134 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
4 

a 9,6 10
0 

I 20 BØ
G 

19
64 

55 15
,2 

17
,4 

91 9 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
4 

a 9,6 10
0 

O 0 BØ
G 

18
34 

185 29
,9 

65
,8 

 0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
4 

b 1,8 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 29
,8 

46
,4 

540 303 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
4 

c 1,2 10
0 

H 10
0 

EG 19
11 

108 26
,2 

44
,4 

329 279 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
4 

c 1,2 10
0 

I 0 AS
K 

19
11 

108 23
,7 

48
,4 

11 9 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
5 

a 4,1 90 H 10
0 

BØ
G 

18
99 

120 29 48
,3 

1200 293 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
5 

b 4,2 10
0 

H 50 BØ
G 

19
80 

39 11
,5 

11
,4 

197 47 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
5 

b 4,2 10
0 

I 50 ÆR 19
69 

50 16
,5 

22
,1 

239 57 
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Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
5 

b 4,2 10
0 

O 0 BØ
G 

18
84 

135 26
,8 

45
,7 

11 3 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
5 

c 1,6 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
90 

27 6,
4 

5,
8 

64 40 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
5 

d 1,4 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
69 

50 14
,6 

17
,6 

196 135 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
5 

d 1,4 10
0 

O 0 BØ
G 

18
84 

135 27
,8 

52 16 11 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
5 

e 0,9 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
94 

23 5 4,
4 

25 28 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
5 

f 0,9 10
0 

H 10
0 

SLE      0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
5 

g 1,3 90 H 10
0 

BØ
G 

18
99 

120 29 48
,3 

378 293 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
8 

a 2,8 10
0 

H 10
0 

PU
B 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
9 

a 3,4 90 H 10
0 

BØ
G 

18
74 

145 29
,2 

47
,1 

893 263 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
9 

b 6,5 90 H 80 BØ
G 

18
64 

155 18
,2 

57
,4 

498 77 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
9 

b 6,5 90 I 20 BØ
G 

19
14 

105 17
,2 

29 125 19 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
9 

c 2,3 80 H 10
0 

BØ
G 

19
04 

115 28
,1 

47
,1 

363 158 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
9 

d 1,3 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
49 

70 15 18
,1 

220 168 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
9 

e 0,8 10
0 

H 10
0 

M
OS 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
9 

f 0,3 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
94 

25 5,
7 

5 9 31 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

42
9 

f 0,3 10
0 

O 0 BØ
G 

18
94 

125 26
,8 

41
,4 

28 97 
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Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
0 

a 7,1 85 I 10
0 

BØ
G 

18
84 

135 18
,4 

50
,2 

404 57 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
0 

b 1,2 10
0 

H 10
0 

M
OS 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
1 

a 5,3 90 H 10
0 

BØ
G 

19
66 

53 14
,2 

16
,3 

809 153 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
1 

a 5,3 90 O 0 BØ
G 

18
74 

145 29
,9 

51 33 6 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
1 

b 1,9 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

19
66 

53 14
,2 

16
,3 

224 115 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
1 

b 1,9 10
0 

O 0 BØ
G 

18
64 

155 27
,8 

54
,1 

72 37 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
1 

c 0,4 80 H 10
0 

BØ
G 

18
54 

165 31 60 95 250 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
1 

d 3,2 90 H 70 BØ
G 

18
84 

135 25
,5 

47 466 145 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
1 

d 3,2 90 I 30 BØ
G 

19
66 

53 15
,4 

17
,6 

143 45 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
1 

e 1 60 H 10
0 

EG 19
89 

30 6,
9 

7,
3 

38 38 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
1 

f 0,5 10
0 

H 10
0 

AL
Ø 

19
95 

24 8,
5 

7,
4 

19 37 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
1 

g 0,4 10
0 

H 10
0 

SG
R 

19
56 

65 23
,6 

28
,8 

90 219 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
1 

h 0,4 80 H 10
0 

BØ
G 

18
54 

165 31 60 93 251 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
2 

a 5,4 85 H 10
0 

BØ
G 

18
94 

125 24
,7 

42
,7 

646 121 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
2 

b 2,2 10
0 

H 80 BØ
G 

19
69 

50 14
,6 

16
,6 

244 111 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
2 

b 2,2 10
0 

I 20 AS
K 

19
69 

50 21
,1 

26
,9 

44 20 
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Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
3 

a 6,2 90 H 10
0 

BØ
G 

19
66 

53 17
,8 

20
,1 

1188 191 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
3 

a 6,2 90 H 10
0 

BØ
G 

19
66 

53 17
,8 

20
,1 

1188 191 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
3 

a 6,2 90 O 0 BØ
G 

18
74 

145 27
,8 

47
,8 

27 4 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
3 

a 6,2 90 O 0 BØ
G 

18
74 

145 27
,8 

47
,8 

27 4 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
3 

b 1,9 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

18
74 

145 25
,2 

45
,3 

473 244 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
3 

b 1,9 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

18
74 

145 25
,2 

45
,3 

473 244 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
3 

c 2,5 10
0 

H 10
0 

BØ
G 

18
74 

145 25
,2 

45
,3 

615 244 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

43
4 

a 6,8 10
0 

H 10
0 

VEJ      0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
0 

a 3,4 10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
0 

b 2,3 10
0 

H 10
0 

M
OS 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
1 

a 28 10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
2 

a 6,5 10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
2 

a 6,5 10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
2 

b 7,2 10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
2 

b 7,2 10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
2 

c 6,3 10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 
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Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
2 

c 6,3 10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
3 

a 13,
4 

10
0 

H 10
0 

OR
E 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
3 

b 2,6 10
0 

H 10
0 

AL
Ø 

19
96 

23 8 6,
9 

88 34 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
4 

a 0,4 10
0 

H 10
0 

PU
B 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
5 

a 0,2 10
0 

H 10
0 

HU
S 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
5 

b 0,2 10
0 

H 10
0 

HU
S 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
6 

a 19,
3 

10
0 

H 10
0 

SLE      0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
6 

b 0,9 90 H 10
0 

BØ
G 

18
34 

185 31 72 277 315 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
6 

c 0,1 10
0 

H 10
0 

VEJ      0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
6 

d 0,3 10
0 

H 10
0 

KR
T 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
6 

e 5,4 10
0 

H 10
0 

SLE 20
05 

    0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
6 

e 5,4 10
0 

H 10
0 

SLE 20
05 

    0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

44
6 

e 5,4 10
0 

H 10
0 

SLE 20
05 

    0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

45
1 

a 9,6 10
0 

H 10
0 

EN
G 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

45
1 

b 1,3 90 H 10
0 

AS
K 

19
24 

95 27
,6 

47
,7 

258 205 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

45
1 

c 1,3 90 H 80 ÆR 19
24 

95 12
,3 

35 173 132 
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Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

45
1 

c 1,3 90 I 20 AS
K 

19
24 

95 26
,7 

46
,1 

50 38 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

45
1 

d 1,1 10
0 

H 10
0 

EG 18
68 

151 15
,4 

44
,7 

158 144 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

45
1 

e 0,5 10
0 

H 10
0 

ST
B 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

45
1 

e 0,5 10
0 

H 10
0 

ST
B 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

45
1 

f 0,2 10
0 

H 10
0 

VEJ      0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

45
1 

g 0,6 80 H 10
0 

AS
K 

19
24 

95 27
,6 

47
,7 

135 215 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

46
0 

a 0,7 10
0 

H 10
0 

RE
L 

19
55 

64 20
,6 

37
,6 

82 117 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

46
0 

a 0,7 10
0 

H 10
0 

RE
L 

19
55 

64 20
,6 

37
,6 

82 117 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

46
0 

b 7,1 10
0 

H 10
0 

EN
G 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

46
0 

c 1 10
0 

H 10
0 

ST
B 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

46
0 

c 1 10
0 

H 10
0 

ST
B 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

46
0 

d 0,9 10
0 

H 10
0 

M
OS 

     0 

Distrikt    724 : 
Storstrøm 

  Skovpart    0 : 
Egne arealer 

Skov        201 : 
Klinteskov 

46
0 

e 0,3 10
0 

H 10
0 

VEJ      0 

Rækkenavne 
Gennemsnit af Masse, 
m3 

Gennemsnit af 
D 

Gennemsnit af 
H 

Gennemsnit af 
Alder 

Maks. af 
Alder 

Min. af 
Alder2 

ALØ 44,66666667 12,73333333 11,43333333 35,66666667 60 23 

ASK 83,33333333 39,50555556 24,28333333 80,55555556 115 50 

BIR 31,66666667 30,9 20,46666667 69,33333333 95 53 
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BØG 306,6846154 38,0610687 22,27938931 110,0763359 185 23 

EG 94,5 21,575 13,3875 65,625 151 30 

ELM 107 36 20 125 125 125 

ENG       

HAS 6 21,2 10,4 65 65 65 

HUS       

KRT       

MOS       

NGR 8 5,9 3,4 25 25 25 

ORE       

PAR       

PUB       

REL 57 31,22727273 20,12727273 68,45454545 75 64 

SGR 133,25 29,925 24,275 67 73 63 

SKR       

SLE       

STB       

SØ       

VEJ       

ÆR 212,2916667 31,15833333 20,15 68,16666667 115 41 

Hovedtotal 237,1019417 35,41980676 21,37584541 95,51690821 185 23 
 

  



 
 

 

Bilag 2: Fugleognatur.dk lokationer 



2 

Bilag 3: Registrerede rødlistede arter på 

fugleognatur.dk på projektområdet 

Lille overdrevsfaldbille 
(Cryptocephalus 
hypochoeridis) EN Høvblege (19-06-2017) 

Klintoldenborre 
(Omaloplia 
nigromarginata) EN Høvblege (24-06-2017) 

Valsehjort (Sinodendron 
cylindricum) NT Kongens Køkken (11-06-2017) 

Moseblødbille (Dascillus 
cervinus) NT Høvblege (24-06-2017) 

Gulrandet fladløber 
(Nebria livida) NT Store Klint (05-06-2017) 

Hvid Admiral (Limenitis 
camilla) NT 

Høvblege (17-07-2017), Svantestenen (12-07-2014 - kvalitetssikret), 
Jydelejet (21-07-2017), Møns Klint (27-06-2016) 

Kejserkåbe (Argynnis 
paphia) EN 

Nælderende (20-07-2012 - kvalitetssikret), Aborrebjerg (12-07-2011 - 
kvalitetssikret), Kalsterbjerg (23-07-2016), Kragehøj (25-07-2014), 
Høvblege (27-07-2017), Krageskov (31-07-2014), Jydelejet (21-07-2017), 
Lille Ørnebjerg (19-08-2015 - kvalitetssikret), Møns Klint (31-07-2017), 
Kongens Køkken (31-07-2017 - kvalitetssikret), Lollikebakke (19-07-2017) 

Spættet Bredpande 
(Pyrgus malvae) VU Kostnehøj (24-05-2015 - kvalitetssikret) 

Sortplettet Blåfugl 
(Maculinea arion) CR 

Mandemarke Bakker (08-07-2015 - kvalitetssikret), Høvblege (22-07-2017), 
Kongens Køkken (22-07-2017 - kvalitetssikret) 

Svalehale (Papilio 
machaon) RE 

Store Klint (26-05-2006 - kvalitetssikret), Aborrebjerg (28-05-2012 - 
kvalitetssikret) 

Vendehals (Jynx torquilla) EN Kostnehøj (22-04-2016), Nordre Hundevængs Klint (22-04-2016) 

Rød glente (Milvus milvus) VU Aborrebjerg (29-03-2003) 

Rødtoppet fuglekonge 
(Regulus ignicapilla) NT Nordre Hundevængs Klint (05-05-2016) 

Vandrefalk (Falco 
peregrinus) RE 

Store Stejlebjerg (09-09-2017), Dronningestolen (23-03-2017), Lille 
Ørnebjerg (26-05-2017), Store Klint (11-06-2013), Krageskov (01-08-2015) 

Fiskeørn (Pandion 
haliaetus) CR Nordre Hundevængs Klint (22-04-2016) 

 NT 

Kostnehøj (02-06-2017 - kvalitetssikret), Aborrebjerg (05-06-2017), 
Kragehøj (03-06-2017 - kvalitetssikret), Bøgeholt (25-05-2015 - 
kvalitetssikret), Høvblege (27-06-2017), Mandemarke Bakker (18-05-2012 - 
kvalitetssikret), Kongens Køkken (27-05-2017), Lille Ørnebjerg (27-05-2017 
- kvalitetssikret), Nordre Hundevængs Klint (24-05-2017 - kvalitetssikret), 
Jydelejet (27-06-2017) 

Enblomstret fladbælg 
(Lathyrus sphaericus) VU 

Kostnehøj (02-06-2017 - kvalitetssikret), Bøgeholt (25-05-2015 - 
kvalitetssikret), Nordre Hundevængs Klint (26-05-2017) 

Rød hullæbe (Epipactis 
atrorubens) VU 

Dronningestolen (24-07-2013), Svantestenen (29-06-2017), Nælderende 
(16-07-2016), Lille Ørnebjerg (27-06-2015 - kvalitetssikret), Møns Klint (31-
07-2017), Jydelejet (22-07-2017) 

Horndrager (Anacamptis 
pyramidalis) VU 

Høvblege (08-07-2017), Lille Ørnebjerg (25-06-1989), Jydelejet (31-07-
2017) 
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Rød skovlilje 
(Cephalanthera rubra) EN 

Havrehøj (01-07-2016 - kvalitetssikret), Dronningestolen (24-07-2013), 
Store Klint (05-07-2014), Timmesø Bjerg (16-07-2015 - kvalitetssikret), 
Store Stejlebjerg (09-07-2017 - kvalitetssikret), Lille Ørnebjerg (25-06-
1989), Nælderende (04-07-2017 - kvalitetssikret), Lindebakker (13-07-
2016), Svantestenen (29-06-2017) 

Pukkellæbe (Herminium 
monorchis) EN Lille Ørnebjerg (25-06-1989), Jydelejet (22-07-2017) 

Hvidgul gøgeurt 
(Dactylorhiza incarnata 
var. ochroleuca) EN Dronningestolen (16-06-2015) 

Hvidgul skovlilje 
(Cephalanthera 
damasonium) NT 

Dronningestolen (12-06-2014 - kvalitetssikret), Store Klint (05-06-2017), 
Svantestenen (17-06-2017), Kragehøj (05-06-2017), Store Stejlebjerg (05-
08-2017 - kvalitetssikret), Lindebakker (14-06-2015), Nælderende (18-06-
2017 - kvalitetssikret), Bøgeholt (25-05-2015 - kvalitetssikret), Lille 
Ørnebjerg (27-06-2015 - kvalitetssikret), Møns Klint (06-06-2017 - 
kvalitetssikret), Jydelejet (31-07-2017), Busene Have (17-06-2017) 

Langsporet gøgelilje 
(Platanthera bifolia ssp. 
latiflora) EN Høvblege (14-06-2017), Nordre Hundevængs Klint (16-06-2017) 

Storblomstret hullæbe 
(Epipactis leptochila) VU 

Store Stejlebjerg (05-08-2017), Lille Ørnebjerg (25-06-1989), Jydelejet (05-
08-2017), Kragehøj (09-08-2017) 

Femplettet køllesværmer 
(Zygaena lonicerae) VU 

Mandemarke Bakker (30-06-2011), Høvblege (03-08-2017), Kongens 
Køkken (13-07-2017) 

Seksplettet køllesværmer 
(Zygaena filipendulae) NT 

Mandemarke Bakker (30-06-2011 - kvalitetssikret), Hvidskud (15-07-2017), 
Kongens Køkken (27-07-2017), Høvblege (23-07-2017) 

Timiankøllesværmer 
(Zygaena purpuralis) CR 

Mandemarke Bakker (28-06-2014 - kvalitetssikret), Høvblege (23-07-2017), 
Kongens Køkken (17-07-2017) 

Gråsæl (Halichoerus 
grypus) VU Nordre Hundevængs Klint (14-03-2009) 

Hare (Lepus europaeus) VU 

Kostnehøj (06-06-2017), Store Klint (11-06-2013), Mandemarke Bakker 
(10-03-2015 - kvalitetssikret), Jydelejet (03-06-2017), Busene Have (02-06-
2017), Nordre Hundevængs Klint (06-02-2016), Slumrehule (23-05-2015) 

Entoloma plebejum 
(Entoloma plebejum) EN Jydelejet (07-05-2017) 

Purpur-Voksporesvamp 
(Ceriporia purpurea) VU Jydelejet (27-03-2017) 

Slimet Jordtunge 
(Geoglossum glutinosum) NT Nælderende (15-11-2015) 

Svovl-åresvamp (Phlebia 
subochracea) NT Nælderende (15-11-2015) 
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Bilag 4: rødlistede svampe på projektområdet 

Art Status Findested(er) 

Gråfodet rødblad EN Høvblege 

Kalk-vokshat EN Høvblege 

Olivenbrun-farvetunge EN Høvblege 

Mørksporet skivebold CR Jydelejefolden 

Anthelidum aurantiacum (barksvamp) EN Havrelukke 

Orange Åresvamp VU Høvblege 

Brungul fagerhat VU Høvblege 

Sprække-ruslædersvamp NT Mandemarke og Busene 

have 

Krybende blødporesvamp NT Havrelukke 

Liden skivebold CR Jydelejefolden 

Askegrå rødblad CR Jydelejefolden 

Flammende korkpigsvamp CR Jydelejefolden, 

Klinteskoven 

Blålig korkpigsvamp CR Jydelejefolden 

Guirlande-parasolhat CR Klinteskoven 

Zone-skørhat CR Klinteskoven 

Kødpigsvampen Sarcodon lepidus  

 

CR Klinteskoven  

Blåfodet kødpigsvamp CR Klinteskoven 

Pigget grynskælhat EN Klinteskoven 

Grønskællet parasolhat EN Klinteskoven 

Tykbladet gråblad EN Klinteskoven 

Skønpiggen Steccherinum litschaueri  

 

EN Klinteskoven 

Rundsporet slørhat 

 

EN Jydelejefolden 
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Hvid pigsvamp EN Klinteskoven 

Grædende parasolhat EN Klinteskoven 

Højskællet parasolhat EN Klinteskoven  

Pigget fluesvamp EN Klinteskoven 

Gul troldhat EN Klinteskoven  

Rundsporet slørhat EN Klinteskoven 

Knoldslørhatten EN Jydelejefolden 

Gråbrun vokshat EN Jydelejefolden 

Hvid pigsvamp EN Jydelejefolden 

Mørk fnugfod EN Jydelejefolden 

Kalk-vokshat EN Jydelejefolden 

Ved-poresvamp EN Klinteskoven 

Overdrevs-huesvamp EN Jydelejefolden 

Finskællet skærmhat EN Jydelejefolden 

Orangegul ridderhat EN Jydelejefolden 

Dråbehat VU Jydelejefolden 

Koralpigsvamp VU  Klinteskoven 

Kastanie-kammerrørhat VU Klinteskoven 

Orangegylden slørhat VU Jydelejefolden 

Mørk læder-pigsvamp VU Jydelejefolden, 

Klinteskoven 

Klidet parasolhat VU Klinteskoven 

Stinkende fladhat VU Klinteskoven 

Børstepig VU Klinteskoven  

Brunlig koralpig VU Klinteskoven 

Vinrød parasolhat VU Klinteskoven 

Rødmende slimslør VU Klinteskoven 

Abrikos-huesvamp VU  Klinteskoven 

Violblå fagerhat VU Klinteskoven 

Frynsehinden Tomentella umbrinospora  VU Klinteskoven  
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Grøngul rødblad VU  Klinteskoven 

Bævreskorpe VU Klinteskoven 

Melet parasolhat VU Klinteskoven 

Svovl-åresvamp VU Klinteskoven 

Grågul rødblad NT Jydelejefolden 

Rosabladet tragtridderhat NT Jydelejefolden 

Aspe-ildsporesvamp NT Jydelejefolden 

Krybende blødporesvamp NT Jydelejefolden 

Elfenben-gulhat, Dråbe-glanshat, Skørhatten: Tynd 

skyttehat. 

Sjælden Jydelejefolden 
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Bilag 5: program for workshop 

9:30: 1. Område og kaffe 

10:15: 2. Område 

11:00: 3. Område i felten 

12:00 frokost og i felten for at se svampe 

13:30 4. Område 

14:00: 5. Område 

14:30: 6. Område 

15:00:: 7. Område 
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