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Sammenfatning 
 

En stor del af den danske biodiversitet er tilknyttet skov. Brand er en naturlig dynamik, der fra 

urtiden har, ud fra trækulrester i jordbunde og søsedimenter at dømme, har været til stede i de 

danske skove. Siden det systematiserede skovbrugs fremgang i de danske skove, har brand dog 

været set som en trussel for træproduktionen. Dette projekt vil belyse muligheden for at bruge ild 

som instrument og afbrænding som en plejemetode for at kunne fremme biodiversiteten. 

 

På fire udvalgte lokaliteter i Danmark er der i denne opgave udført vegetationsundersøgelser og 

observeret strukturændringer på prøveflader på henholdsvis et areal, der har været udsat for 

skovbrand, og et areal der ikke har været udsat for brand – i det følgende benævnt nulpunktsskov.  

Analysen omfatter Ellenberg-værdier, artsindeks og strukturobservationer ud fra, hvor der ses 

forskelle og ligheder mellem brandflader og nulpunktsskov. 

 

De mest gennemgående strukturændringer har været, at der på brandflader findes en større mængde 

af dødt ved og af mosser/laver på stående stammer. Dette er en positiv indikator for biodiversiteten. 

Der ud over ses, ud fra Ellenberg-værdierne, på alle prøvefladerne en højere kalkværdi, dette kan 

understøtte iagttagelsen af, at en del af humuslaget brænder væk under skovbrand.   

 

Artsindekset viser en anelse højere artsscore på de brændte prøveflader, end i de registrerede 

nulpunktsskove. Men udsvinget er for småt til, at der kan konkluderes en tendens ud fra dette.  

 

Resultaterne er dermed ikke entydige og markante nok til at kunne bekræfte hypotesen om, at brand 

har en positiv påvirkning på biodiversiteten i skov udelukkende ud fra 

vegetationssammensætningen. Det vil kræve yderligere undersøgelser, at belyse afbrændingens 

fulde potentiale i skov, herunder hvilket arter, der ledsager skovbrand. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Abstract 
 

A large part of Danish biodiversity is associated with forests. Fire is a natural dynamic that, based 

on lake sediments, has been present in Danish forests since prehistoric times. Since the evolution 

and systematic commercial foresting in Danish forests, fire has been seen as a threat to production.  

This project will focus on the opportunity to use burning as a method of nurturing to further 

biodiversity.  

 

At four select locations in Denmark, vegetation studies has been done and structural changes 

observed, with test surfaces in an area having been exposed to forest fires, and an area that has not 

been exposed to fire – reference forest.  

The analysis consists of Ellenberg-values, speciesindexing and structural observations based on 

observed similarities and differences between burned surfaces and reference forest.  

 

The most pervasive structural changes has been burned surfaces having a larger portion of dead 

wood and moss/lichen on standing trunks. This is a positive indicator for biodiversity. In addition to 

this, based on the Ellenberg-values, we see on all surfaces a higher lime value, this can support that 

a part of the humuslayer burns away during a forest fire.   

The speciesindex shows a sligtly higher score on burned test surfaces than in the registered 

reference forests. But the difference is too small to conclude any tendencies based on this. 

 

The results however, are ambiguous and not significant enough to confirm the hypothesis, that fire 

has a positive influence on biodiversity in forests, primarily based on the composition of vegetation. 

It will require further studies to uncover the full potential of burning in forests, including which 

species accompany fires. 
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Indledning  

 

Efter den sidste istid udviklede Danmark sig til et skovland, derfor er det naturligt at 80% af den 

danske biodiversitet knytter sig til skov (Johannsen et al. 2013). Skovlandet var præget af tæt 

højskov, skovenge, brede overgange til det åbne land og vådområder. Det danske landskab har 

gennem historien været under stor påvirkning og forandring af menneskelig aktivitet. Indførelse af 

agerbruget i bondestenalderen og frem har modificeret skovlandet kraftigt, en udvikling vi ser helt 

frem til i dag. 

Med skovforordningen i 1805 ændres de danske skoves vækstvilkår samt produktionen af tømmer 

sættes i fokus. Eftersom skovdækket i 1805 var nede på omkring 3% (Nord-Larsen et al. 2006) og 

træ dermed var en markant mangelvare, tages husdyrene ud af skoven og lysninger bliver tilplantet.  

Op gennem nyere tid er en del fremmede træarter, især nåletræarter, blevet introduceret i den 

danske træproduktion; derved adskiller Danmark sig eksempelvis fra de øvrige nordiske lande.   

Ved Rio-topmødet om bæredygtig udvikling 1992 blev der sat et internationalt mål om at stoppe 

tilbagegang af truede arter samt fremme verdens biodiversitet (Convention on Biological Diversity).  

 

I dag er skovdækket i Danmark oppe på 14,5 % (Nord-Larsen et al. 2017). I Danmark har man 

gennem de sidste 25 år arbejdet med forskellige virkemidler til at øge biodiversiteten i skov; disse 

har blandt andet bevirket, at de danske statsskove er omlagt til en mere bærdygtig driftsform – 

naturnær skovdrift. Til trods for dette er der i dag stor mangel på hule træer og stående og liggende 

dødt ved i de danske skove. En del af de rødlistede arter, der er tilknyttet disse habitater er i 

tilbagegang, og der har gennem de seneste år været et stort fokus på, hvordan vi kan genskabe disse 

habitater (Johannsen et al. 2013). 

 

Dette projekt vil fokusere på, om afbrænding er en egnet metode til at forøge biodiversiteten i 

skovene. Afbrænding af træernes nedre dele har vist sig at svække kambiet og danne egnede 

levesteder for de truede arter, men metoderne og deres effekt er endnu ikke velbelyste. Dette projekt 

skal undersøge og analysere gamle skovbrande og deres effekt. Dette leder til opstilling af følgende 

problemformulering. 
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Problemformulering 
 
Hvordan kan den vegetationsindekserede og strukturelle effekt af afbrænding i skove med 

forskellige lokaliteter belyses?   

 

Projektet belyser også mulighederne og udfordringerne i forhold til at anvende kontrolleret brand 

som en ”pleje”metode i en målsætning om at skabe større biodiversitet i skov. 

 

 

Brands historie i skoven fra urtid og op til i dag 
Urskoven 
 
Ud fra sedimentanalyser kan man med stor sandsynlighed fastslå, at der i urskovsperioden (12.000-

6.000 år før nu) har været en form for regelmæssige bundbrande, uden man dog kan sige om de var 

naturlige (lyn) eller menneskeskabte i forbindelse med fx jagt og uheld, på de næringsfattige 

lokaliteter i Danmark. Bundbrand er, når bundvegetationen brænder i skoven og ilden kun løber i 

vissent græs, lyng og blåbær. Kronebrand er derimod, når flammerne tager fat i trækronerne og 

både dødt ved og levende træer står i flammer (Bigler et al. 2010).  

Sedimenterne fra søerne har tydelige spor af trækul der stammer fra vegetation, som fx hedelyng 

(Calluna vulgaris). Dertil kan der ud fra data ses en sammenhæng mellem vegetationens respons og 

forekomst af trækul ud fra mikrofossil- og pollenanalyser fra søer i det vestjyske (Odgaard i Bigler 

et al. 2010, p.66).  Odgaard sandsynliggøre at hedelyngen i store dele af Jylland er blevet dannet og 

opretholdt af mennesker gennem brand siden Bondestenalderen. Erfaringer fra nutidens naturpleje 

på heder viser, at afbrændingen er meget effektiv til at regenerere hedelyng (Buttenschøn & 

Knudsen 1998). 
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Figur 1.1: hyppighed af forskellige planters pollen i procent af alle pollen fra Skånsø nær Skive i 

perioden fra 12.500 til 6.300 år før nu. Diagrammerne afspejler skovudviklingen på næringsfattigt 

smeltevandssand. Søjlerne til højre viser hyppigheden kulstøv fra brande, udregnet som areal 

kulstøv pr. pollen.(Odgaard i Bigler et al. 2010, figs.3–6) 

 

I perioden 7.700-7.000 år før nu ( figur1.1) har der været mere hyppig brand, end andre tider, det 

skyldes formodentlig, at skoven på de næringsfattige jorde har været mere lysåben og derfor givet 

en mere rig bundvegetation med hedelyng, som ilden har kunne vandre på (Bigler et al. 2010). På 

næringsrig bund er det lidt sværere end fastslå, hvor stor en rolle brand har spillet i dynamikken. 

Det kan ud fra søsedimenter fastslås, at det har været mindre hyppigt, end på næringsfattige 

lokaliteter (Bigler et al. 2010). 
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Skoven under menneskelig påvirkning 

 

Stenalderbondens forsøgte at skabe et agerbrug baseret på svedjebrug. Det skete ved at rydde 

lysninger i skoven ved ringning og afbrænding af flader, således at der blev skabt en åben 

dyrkningsflade (Fritzbøger 2001). Et forsøg med svedjebrug i Draved Skov i 1954 viste, at 

spireevnen var højere på den afbrændte skovjord, end på den ryddede men ikke brændte skovjord 

(Fritzbøger 2001). Det er ikke helt givet, hvorfor stenalderbønderne foretog nye rydninger efter 

nogle års brug af de enkelte svedjebrugs jordlodder, og der er forskellige hypoteser. Den mest 

sandsynlige er, at asken gav midlertidig næring til agerbruget, men efter nogle år var brugt op. 

Dertil skal det nævnes, at stenalderbønderne nok ikke havde det egnede værktøj til at holde skovens 

indvandring tilbage, og at de derfor har været nødsaget til at flytte til nye jordlodder i takt med, at 

skoven lukkede til i den skabte lysbrønd (Fritzbøger 2001). 

 

Efterhånden som behovet for træ bliver højere i takt med den stigende befolkning og udbredelsen af 

agerbruget samt de græssende dyr var med til, at skoven ikke som tidligere kunne genetablere sig 

men udviklede sig til lysninger/overdrev og heder (Bigler et al. 2010).  

 

Med den Gram Langenske forstordning kom der system i de kongelige skove i Nordsjælland. Her 

blev skovene kortlagt, takseret og inddelt i afdelinger (parceller) som skulle drives i en 100-årig 

omdrift ( dog 2-300 årig for egene) med hugst og efterfølgende nykultur  (Fritzbøger i Bigler et al. 

2010). Med de nye tanker om skoven i system og fokus på træproduktion, bliver skovbrand også sat 

i fokus som en af de største katastrofer, vores skove kunne komme ud for.  Skoven bliver forsynet 

med veje og bevoksninger opdeles som del i det nye driftssystem. Dette bevirkede også, at 

skovbrande blev lettere at afværge.  

 

De danske skove var stærkt truet I 1700-tallet på grund af stor mangel på tømmer til skibs- og 

husbyggerig, brænde samt et behov for at afskovning til agerbrug. Derudover blev skovene udnyttet 

til græsningsarealer (Fritzbøger 2001). I begyndelsen af 1800-tallet var skovens andel nede på 

omkring 3-4 % (Nord-Larsen et al. 2006). Derfor udsteder i 1781 Skovforordningen for de 

kongelige skove og i 1784 for Sønderjylland samt i september 1805 udkommer 

Fredskovsforordningen for hele landet. Fredskovsforordningen krævede, at græssende dyr blev 
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taget ud af skovene, så underskoven kunne vokse op. Dræning blev brugt til at øge 

produktionsområderne, og fremmede træarter, især nåletræer, blev introduceret fra Mellemeuropa 

og Amerika. Det betød, at i slutningen af 1800-tallet var vedmassen pr. arealenhed mere end 3 

gange så høj som i 1700-tallet (Fritzbøger 2001). Skovenes udvikling i Danmark havde som 

målsætning at effektivisere skovbruget med primært fokus på træproduktion.  

 

I 1992 ved Rio-topmødet om bæredygtig udvikling kom biodiversiteten i fokus. I Danmark betød 

det, at der kom et nyt fokus på de danske skoves naturværdier(Bigler et al. 2010).  Affødt af 

topmødet kom samme år en dansk Naturskovsstrategi, som har en målsætning om at værne om 

skovens biodiversitet samt genressourcer (Skov- og Naturstyrelsen 1992). Dertil gives en 

målsætning om at bevare flere gamle driftsformer, dog ikke svedjebrug eller andre former for 

afbrænding i skov.  

 

Evalueringen af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992-2012 konkluderer, at fravær af 

brand i skoven, som tidligere havde været med til at skabe dynamik og levesteder, formentlig er en 

mangelvare (Johannsen et al. 2013). 

En opgørelse fra Dansk Skovforening viser, at der ca. årligt er 2.000 udrykninger til skovbrande 

(Dansk Skovforening 2014). Flertallet bliver slukket meget hurtigt, og de udgør derfor ingen skade 

for produktionen. Der fastslås, at størstedelen af de danske skovbrande er opstået på grund af 

menneskelig aktivitet (Dansk Skovforening 2014).  

 

Det danske skovareal nåede op på 14, 5 % af landarealet i 2016, heraf udgør brandbælter 2 % af det 

samlede skovareal (Nord-Larsen et al. 2017).  Det er en stor andel, som fortæller om, hvor stort 

fokus er på at holde de danske skove brandfrie.  

Brandtolerante træarter  

 

Visse træarter har tilpasset sig til at overleve brandpåvirkning. Der er to former for brandstrategier, 

den ene er at være fysisk tilpasset til at overleve en brand, den anden er at egnet til at etablere sig og 

være pioner på de nye, lysåbne brandtomter.  
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Der findes hjemmehørende arter, der er fysisk tilpasset brand ved at have en tyk skorpebark, der 

beskytter kambiet. Det er arter som skovfyr( Pinus sylvestris), småbladet lind (Tilia cordata), ege-

arter (Quercus), bævreasp (Populus tremula) og vortebirk (Betula pendula), alle arter, der ved en 

bundbrand kan overleve (Møller i Bigler et al. 2010).  Af udenlandske arter, der er brugt i det 

danske skovbrug, kan Douglasgran nævnes som en af de arter, der modstår let brand.  

Brandpionerer er arter, der gode til at etablere sig på en brandtomt, og det er arter som bæverasp og 

sejlepil (Bigler et al. 2010).  

 

En del arter er meget brandfølsomme, det er blandt andet bøg (Fagus sylvatica), der med sit meget 

tynde barklag, ikke tåler stærk varme, især brand, der let skader vækstlaget. Derudover er rødgran 

også meget sårbar for brand. Rødgran (Picea abies) har også et tyndt barklag, så kambiet let bliver 

skadet, derudover har rødgran tit lavthængende, tørre kviste og grene, der giver ilden mulighed for 

at vandre op i trækronen (Bigler et al. 2010). 

Hjemmehørende træarter og deres ledsagearter 

Det er ikke kortlagt, hvor mange af de danske arter der er tilknyttet de hjemmehørende træarter. 

Derfor er der taget udgangspunkt i data som er beregnet på baggrund af et gennemsnit mellem 

Sverige og Storbritannien for at få skøn over, hvor mange insektarter, der er knyttet til de 

forskellige træarter i Danmark (Thomsen 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2: Antallet af insektarter knyttet til 

forskellige typer træer, inden for nogle 

grupper af sommerfugle og biller (Thomsen 

2000, fig.3.6) 
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Et forsigtigt skøn er, at blandt de arter, der fysisk er tilpasset brand, ligger skovfyr, eg, bævreasp og 

birk højt på listen over arter med flest ledsagearter. Dette skøn understøttes af Biowide-projektet 

(Biodiversity in Width and Depth), et projekt, der er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus 

Universitet, de to danske naturhistoriske museer og Københavns Universitet med støtte fra Villum-

fonden (Aarhus universitet 2017). I dette projekt er der samlet data på en stor række abiotiske 

miljøfaktorer og biologiske forhold – alt fra jordfugtighed til svampe under jorden.  

Den prøveflade med størst artsdiversitet var et pilekrat på fugtig næringsfattig jord; her blev fundet 

429 arter (Naturhistoriske museer & Københavns Universitet n.d.). Derefter med 354 arter tilknyttet 

pil (Salix) og bævreasp og 355 arter knyttet til en prøveflade med ene (Juniperus communis), 

skovfyr og rose ( Rosa)  (Naturhistoriske museer & Københavns Universitet n.d.). Disse data 

understøtter det før omtalte gennemsnit mellem de svenske data og britiske data.  

Der er ikke udarbejdet artslister over danske arter, der er knyttet til brandflader i skov som 

primærarter eller sekundærarter, udover træarter.  

 

 

Lovgivningen  

 

I Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v 

er det ikke skovbrand med biodiversitetesformål, der er beskrevet. Derimod indgår §1 stk. 1 

afbrændingen – dette er derfor udgangspunkt for den lovmæssige udredning.  

Af §3 fremgår det, at aktiviteten skal foregå, således at brandfare forebygges eller formindskes, og 

så der sikres forsvarligt rednings- og slukningsarbejde i tilfælde af ukontrolleret brand.  

 

Dertil er der i §4 påbudt, at afbrændingen skal ske kontrolleret og under opsyn, indtil ild og gløder 

er slukket.  

 

§7 beskriver i hvilke områder, der skal søges om tilladelse til at gennemføre en afbrænding, hertil er 

skov ikke en del af områderne, der skal søges under. Det skal dog tages i betragtning, jf §7 stk. 3, at 

der kan gives der mulighed for at søge om tilladelse til afbrænding i perioden fra 1. marts – 31. 

oktober.  



14 
 

Derfor må det antages, at der også skal søges tilladelse til afbrænding af eller i skov, selvom det 

ikke er en af de naturtyper, der nævnes i paragraffen. I skov er det mest givende at brænde af under 

varme temperaturforhold med høj luftfugtighed (Nilsson 2005) og dette er mest optimalt mellem 

maj og september.  

 

Status for forskning 

 

Jacob Heilmann-Clausen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns 

Universitet udfører forsøg i Gribskov med stammeafbrænding for at skabe levesteder for insekter, 

svampe og dyr, der er knyttet til brandskadede træer (Naturstyrelsen 2015). Projektet ” Urørt skov 

eller naturnær skovdrift – hvad skal der til at bevare biodiversiteten i de danske skove” løber fra 

2014 til 2018 og er støttet af 15. juni-fonden (Heilmann-Clausen n.d.).  Det forventes, at det fulde 

potentiale kan undersøges 10-20 år efter projektets påbegyndelse.  

 

Hovedansøger Peter Friis Møller fra GEUS har i samarbejde med Københavns Universitet IGN og 

Aarhus Universitet. Projektet ”Ild som et omkostningseffektivt naturplejeredskab i skov og i 

landskab”(Aage V. Jensen Naturfond 2017). Formålet er at belyse fordele og ulemper ved brug af 

ild som naturplejemetode til af fremme og sikre biodiversiteten (Aage V. Jensen Naturfond 2017). 

Projektet skal løbe fra 2017 til 2021. I foråret 2018 indledtes i Toft Skov med 

fladeafbrændingsforsøg af rydning med bjerg-rørhvene ( Calamagrostis epigeos) og selvsået 

opvækst af sitkagran (Picea sitchénsis) (Aage V. Jensen Naturfond 2017) 

 

Videnskabsteoretiske overvejelser 

 

Med udgangspunkt i en forsigtig hypotese om, at brand har en positiv indvirkning på biodiversiteten 

i skov gennem tilvejebringelse af større diversitet i struktur samt artssammensætning, vil det være 

relevant at tage afsæt i den hypotetisk-deduktive metode, der foreskriver indsamling af data og på 

baggrund af data og resultater genererer en teori. 
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Dataindsamlingen består af en vegetationsanalyse og en strukturanalyse. Datagrundlag er grundlag 

for analysen for at kunne be- eller afkræfte hypotesen. Metoden er positivisme, fordi det er et ønske, 

at undersøgelsen opfylder krav om generaliserbarhed og gennemsigtighed. 

 

Anvendt metode 

Prøveflader 

Prøvefladerne er lagt på 3 forskellige lokaliteter i Danmark hvor der har været skovbrande. 

Lokationerne er udvalgt på baggrund af, at der ikke har forekommet mange større skovbrande i 

Danmark de sidste 20 år og slet ingen afbrænding af skov med det formål at øge biodiversiteten. 

Derfor har kravet for prøvefladerne været, at der skal være data over, hvad der var på arealet før 

branden, og at der ikke siden har været driftsaktivitet på arealerne – hverken i nulpunktsskoven eller 

på brandfladen. 

 

Derudover er der på en prøveflade udført en kontrolleret afbrænding af kratskov for at genskabe 

klithede.  

Dertil er der i alt otte prøveflader på fire lokaliteter.  

 

Data indsamles på en brandflade og en nulpunktsflade på hver lokalitet.  

Skovbrandsfladerne har henligget urørt, fri for drift siden branden. Referencefladen, 

nulpunktsskoven ligger lige op ad brandfladen og har samme forstlige udgangspunkt som den 

afbrændte prøveflade. Nulpunktsskoven skal ligeledes så vidt muligt have ligget urørt for drift siden 

branden.  

 

En sammenligning mellem brandfladen og nulpunktsskoven vil give et billede af, hvordan skoven 

har udviklet sig med og uden brandpåvirkningen. 
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Område  Brandtype  Nulpunktsskov Brandflade Årsta

l for 

brand  

GPS punkt 

nulpunkssko

v 

GPS punkt 

brandflade 

Tvorup 

klitplantage  

afbrænding Klitfyr krat fra 

1901 

Klitfyr fra 1901. 

Stor del urørt 

siden brand 

2013 56.9724788, 

8.4102095 

56.9729729, 

8.4068990 

Stenbjerg skovbrand Klitfyr fra 1991 Klitfyr fra 1991. 

Stor del urørt 

siden brand. 

2004 56.918304, 

8.408884 

56.9173968, 

8.4092446 

Gyttegård 

plantage 

skovbrand Bjergfyr fra 

1952  

Bjergfyr fra 

1950. lille del 

urørt, resten 

afgræsset. 

2011 55.723161, 

9.045571 

55.7123179, 

9.045571 

Tisvilde 

Hegn  

skovbrand Bjergfyr fra 

1891 

Bjergfyr fra 

1890. lille del 

urørt siden 

brand. Andet 

afdrevet og 

knust 

2014 56.034285, 

12.020451 

56.024297, 

12.003155 

Tabel: 2.1: Oversigt over prøveflader. 

 

 

 

 

 

Kort over prøveflader 

Kort over prøveflader med jordarter findes på de kommende sider. 
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Feltanalyse 

Dataindsamlingen foretages for både nulpunktsskoven og brandfladen. 

 

På den del af prøvefladen, der synes at være repræsentativ for naturtypen, udmåles en cirkel på 5 

meter i radius. Alt vegetation registreres og GPS-data indsamles, for at kunne gentage 

vegetationsanalysen senere.  

 

Feltanalysen følger NOVANA feltskema for skov, som udfyldes med vegetationsskema og 

strukturobservationer.  

Databehandling 

Ud fra de indsamlede data udregnes Ellenberg værdierne, et artsindeks samt en strukturanalyse 

(Fredshavn & Ejrnæs 2007) 

Data 

 

Datagrundlaget er udelukket baseret på vegetationen, som er den tydeligste og mest åbenlyse 

indikator for et økosystem. Vegetationen indikerer hvilke abiotiske forhold der findes på en given 

lokalitet. Derudover er vegetationen simpel og forholdsvis let at identificere. Det skal tilføjes, at 

vegetationen ikke nødvendigvis er den bedste indikator for biodiversitet i skov.  

Alle rådata findes som bilag 1 (s. 40-55). 
 

Analyse 

Ellenberg 

 

Der beregnes Ellenberg indeks for alle prøveflader. Ellenberg indeks beregnes ud fra hver enkelt 

arts krav til de abiotiske miljøfaktorer (Petersen & Vestergaard, 2006). De værdier, der beregnes på 

er; lys, temperatur, kontinentalitet, fugtighed, kalk og kvælstof. Gennemsnittet af arternes 

Ellenberg-værdi på en prøveflade giver et billede af, hvordan de abiotiske forhold er på den givne 
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prøveflade. I et samlet billede fortæller denne værdi om forskelle og ligheder mellem prøveflader 

fra nulpunktsskov og den brændte prøveflades lokaliteter.  

 

Artsindeks 

 

Artsindeks indikerer en lokalitets levevilkår og tilstand ud fra vegetationen (Fredshavn & Ejrnæs 

2007). Dette indeks bruges til at fastslå en lokalitets naturtilstand ud fra struktur og 

artssammensætning. I denne opgave regnes kun på artsindeks, grundet NOVANAs feltskema ikke 

er omfattende nok til at danne grundlag for udregning af et strukturindeks.   

Analysen regnes på artscore, der er givet ud fra den pågældende naturtype. Høje points for arter der 

med høj forklaringskraft og som er følsomme for ændringer og lave points til arter med lav 

forklaringskraft samt lave tolerancer (Fredshavn & Skov 2005). Der gives minuspoint til arter, der 

ikke er hjemmehørende i den danske natur (Fredshavn & Ejrnæs 2007). 

Artsindekset regnes ud fra summen af artspoint for den givne prøveflade, og denne sum omregnes 

til et artsindeks på referenceskalaen mellem 0 og 1 (Fredshavn & Skov 2005, p.49). 

 

Prøvefladerne falder ikke direktet ind under en skovnaturtype. Derfor beregnes ud fra skovtype 

9190 Stilkege-krat. Naturtypen beskrives som stilkeg (Quercus robur) 

 med birk, alm. Røn (Sorbus aucuparia), bæverasp, tørst (Rhamnus frangula), bølget bunke 

(Deschampsia flexuosa), blåtop (Molinia caerulea) og skovstjerne (Trientalis europaea) 

 mv (Buchwald & Søgaard 2000). Disse typiske arter stemmer godt overens med arter fundet på 

prøvefladen. Derudover findes der 3 følgearter på brandflader, nemlig sejlepil, birk og asp (Bigler et 

al. 2010) på skovnaturtypen tilpasset mager sur bund, hvilket stemmer godt overens med de 

vegetationsdata, der er indsamlet (Buchwald & Søgaard 2000). 

 

!"#$%&'()$ = 0,75 ∗ 01 + 0,25 ∗ 04 

 

!"#$$56"(%&'()$	01 =
1

91 + (:;<(>?)A(:;<91,60(1 − >)A
 

 

As= artsscoreindeks 

ma= den gennemsnitlige værdi af alle naturtypens justerede middelscorer  
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expe= den naturlige exponentialfunktion  

m = den justrede middelscore 

 

!"#$'%D("$%#(#$%&'()$	04 = E
0F
0G
H ∗ (1 − (

1

(:;< I
$

0,8 ∗ >? ∗ &?
K
) 

 

Ad= Artsdiversitetsindeks  

S = arts sum  

Ab = antal bidragende arter (med artsscore 1-7)  

At = antal arter i plot (problemarter (-1) + 0 arter (0) + bidragende arter (1-7) 

expe= den naturlige exponentialfunktion  

ma = den gennemsnitlige værdi af alle naturtypens justerede middelscorer 

na = middel antal arter for den påglædende naturtype 

(Fredshavn & Ejrnæs 2007, pp.51–54)  

 

Skovtypen 9190 Stilkege-krat   

middelværdien: 3,3 

middel antal arter 7,9  

(Fredshavn & Skov 2005, p.59) 

 
 
 
 
Stuktur  
 
Skovstrukturen viser forskellige faktorer for tilstanden i skovmiljøet. Derudover kan 

strukturobservationerne understøtte Ellenberg-værdierne og de to datasæt kan be- eller afkræfte 

sammensætningen og de biologiske forhold i skovtypen. Derudover beskrives strukturen, som ikke 

fremgår af analyser baseret på vegetationen.  

De parametre der beskrives, er vandstand over jordniveau, kronedække, naturlige huller i stammer, 

mos/ lav på stammer, stort dødt ved, store ældre træer og invasive arter.   
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Resultater 

 
Artsindeks 

 

Prøveflade Artsindeks 

Tvorup brandflade 0,39 

Tvorup nulpunktsskov 0,37 

Stenbjerg brandflade 0,38 

Stenbjerg nulpunktsskov 0,36 

Gyttegård brandflade 0,37 

Gyttegård nulpunktsskov 0,34 

Tisvilde Hegn brandflade 0,36 

Tisvilde Hegn nulpunktsskov 0,38 

Tabel 3.1: Artsindeks  

 

Alle prøveflader har tilstandsklasse IV – ringe naturtilstand ud fra det beregnede artsindeks.  

Der er en gennemgående tendens til, at den brændte flade for alle arealerne ligger en anelse højere i 

artsindekset end nulpunksskoven for samme lokalitet.  

Ud over den lille forskel mellem brandflade og nulpunksskov ses der ikke større udsving. 

 

 

 

 

 

  

Figur 2.1: Tilstandsklasse for naturtyper (Reinholt Fredshavn og Rasmus Ejrnæs 2007).   
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Strukturstatus 

 

Strukturobservationer sat op over for indikatorerne for skovstrukturens score for skovtypen 9190 

Stilkege-krat.  Grunden til dette er, at det er den skovtype, artsindekset er beregnet ud fra. Tabellen 

viser de procentvise scorer for status sat op imod optimalscoren (Fredshavn et al. 2008). 

 

 

Arealandel med kronedække 
 

 

prøveflade status Status score Optimalt  

status 

Tvorup nul 10-30% 0 90-100% 

Stenbjerg nul 75-100% 100 
 

Gyttegård nul 75-100% 100 
 

Tisvilde Hegn nul 75-100% 100 
 

Tvorup brand 0-5% 0 
 

Stenbjerg brand 5-10% 0 
 

Gyttegård brand 75-100% 100 
 

Tisvilde Hegn brand 30-70% 90 
 

Tabel 3.2: arealandel med kronedække. 

 

Kronedækket er på mange af brandfladerne meget lavt. 

Alle nulpunktsskove, på nær Tvorup klitplantage, har et optimalt kronedække. Dette kan skyldes, at 

bevoksningen ligger lige ud til den grønne klit, som er udsat for meget vind- og saltpåvirkning. 
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Stammer m mos/lav  

Prøveflade status Status score Optimalt status 

Tvorup nul <2 60 >5/ha  

Stenbjerg nul 0 0 
 

Gyttegård nul <2 60 
 

Tisvilde Hegn nul 5-10 100 
 

Tvorup brand  <2 60 
 

Stenbjerg brand 0 0 
 

Gyttegård brand 2-5 80 
 

Tisvilde Hegn brand 5-10 100 
 

Tabel 3.3: stammer med mos/lav 

 

Den gennemsnitlige score for mosser/lav på stammerne ligger en smule højere for de brændte 

flader. Begge prøveflader i Stenberg er på nul  

 
 

Dødt liggende ved (diam > 40 cm), antal pr. ha  

Prøveflade status Status score  Optimalt status 

Tvorup nul <2 60 >5/ha 

Stenbjerg nul 0 0 
 

Gyttegård nul <2 60 
 

Tisvilde Hegn nul <2 60 
 

Tvorup brand 2-5 80 
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Stenbjerg brand 2-5 80 
 

Gyttegård brand <2 60 
 

Tisvilde Hegn brand 2-5 80 
 

Tabel 3.4: Dødt liggende ved (diam>40 cm), andel pr. ha 

 

Der er et klart mønster i at brændte prøveflader scorer højt i dødt ved. Dette er en af de kvaliteter i 

skoven, som giver en masse ledsagearter, der er gunstige for biodiversiteten.  

 
 

Invasive arter  

Prøveflade status Status score Optimalt status 

Tvorup nul 50-100% 0 0% 

Stenbjerg nul 50-100% 0 
 

Gyttegård nul 25-50% 10 
 

Tisvilde Hegn nul 50-100% 0 
 

Tvorup brand 1-10% 40 
 

Stenbjerg brand 25-50% 10 
 

Gyttegård brand 1-10% 40 
 

Tisvilde Hegn brand 1-10% 40 
 

Tabel 3.5: Invasive arter  

 

Prøvefladerne har før band været bevoksninger med ikke hjemmehørende arter, bjergfyr (Pinus 

mugo) og klitfyr (Pinus contorta). Begge arter er minimalt til stede på de brændte flader. 
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Ellenberg- værdier  

 

Indikatorværdier i Ellenberg graf:  

L=Lysværdi, T= temperaturværdi, K= kontinentalitetværdi, F= fugtighedsværdi, R= kalkværdi, N= 

kvælstofværdi  

 

 
Figur 3.1: Lokalitet Gyttegård. 

  

Der er både højere lysværdi og højere fugtighedsværdi på den brændte flade, end der er målt på 

nulpunktsskoven.  

Temperaturværdierne er ens, men kvælstofværdien er højere på brandfladen. 

Kontinentalitetsværdien er ligeledes høj i forhold til samme i nulpunktsskoven.  

 

 

 
Figur 3.2: Lokalitet Stenberg  
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Der er overordnet målt ens værdier, fugtighedsværdien er anelse højere på nulpunktsfladen, 

derudover er der en ændring i kalkværdien og en lille forskydning i kvælstofværdien på 

brandfladen. 

 
Figur 3.3: Tvorup klitplantage  

 

Mange af værdierne ligger tæt. Der er en forskydning i temperaturværdien, hvor den i 

nulpunktsskoven næsten ligger en værdi højere, end i brandfladen.  

Kalk- og kvælstofværdien er på denne lokalitet en anelse højere på brandfladen, end i 

nulpunktsskoven. 

 

 
Figur 3.4: Tisvilde Hegn  

 

Der ses forholdsvist tilsvarende værdier for denne lokalitet. Igen ses det, at kalkværdien er højere på 

brandfladen end i nulpunktsskoven. Dertil er der en højere temperatur- og kvælstofværdi på 

brandfladen.  
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Diskussion 

Resultater 
Resultatafsnittet diskuteres med udgangspunkt i ligheder og forskelle mellem de registrerede 

prøveflader.   

 

Artsindeks  

 

Alle prøveflader ligger inden for intervallet af naturtilstand ringe. Der er ikke det store udsving 

mellem prøvefladerne, der ses dog en lille tendens til, at brandfladerne ligger en lille anelse højere i 

artsscore end nulpunktsskoven. Grunden til dette lille udsving kan være, at nogle af de arter, der har 

en høj artsscore, har en dårlig spredningsevne.  

 

Strukturobservationer  

 

Kronedækket er på mange af brandfladerne lav i forhold til nulpunktsfladerne, hvilket viser, at der 

har været kronebrande. Det kan skyldes flere faktorer. For det første er det på alle arealer 

oprindeligt ikke træarter, der egnet til at overleve skovbrand. Derudover har skovbranden omfattet 

af kronebrande, der har vandret fra top til bund og været meget voldsomme.  

Til gengæld er observeret færre invasive arter på brandfladerne. De to faktorer hænger faktisk godt 

sammen, eftersom alle nulpunktsskovene, der indgår i dette projekt, er klit- og 

bjergfyrbevoksninger, arter som i NOVANAs feltskema er klassificeret som invasive. Det kunne 

tyde på, at der er en tendens til, at bjergfyr og klitfyr ikke i større grad genetablerer sig på 

brandtomterne, og dette kunne tyde på, at det er arter som er sårbare overfor ild og som heller ikke 

egner sig som pionerarter på brandtomter. Mos/lav og liggende dødt ved scorer højt på 

brandfladerne, hvilket kan indikere, at brand kan være med til at skabe en mere diversificeret 

skovstruktur.  
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Ellenberg-værdier 

 

Stenbjerg  

På denne lokalitet er der ikke de store forskelle mellem brandflade og nulpunktsskov. Der er dog en 

lille forskel i kalkværdien, der er en anelse højere på den brændte flade; dette kan skyldes, at 

humuslaget er blevet mindsket og visse steder er der blotlagt mineraljord under branden. Dette 

understøttes også af, at kvælstofværdien er en anelse lavere på brandfladen.  

 

Gyttegård  

Det er ikke forventeligt, at der ses forskelle i kontinentalitetsværdierne mellem brændte og ikke 

brændte lokaliteter. Dette kan skyldes, at det ikke har været muligt at finde prøveflader, der i 

samme terrænniveauer. Dette kan også forklare årsagen til den høje fugtighedsværdi på de brændte 

arealer, fordi de ligger lavt i terræn. Derudover er der en del vådområder nær brandprøvefladen, 

hvorimod der nærved nulpunktsskov findes hede.  

Lysværdierne er høje og prøvefladerne ligger tæt på hinanden, dette stemmer godt overens med, at 

den brændte flade, som er domineret af løvtræ, herunder dunbirk, har en anelse højere lysværdi 

sammenlignet med nulpunktsskoven, som er domineret af ældre bjergfyr.  

 

Tvorup Klitplantage 

Denne brandflade skiller sig ud i forhold til de andre registrerede brandprøveflader, da det var en 

kontrolleret brand med det formål at udvide klitheden i området. Derfor har der været tale om en 

mere rolig modvindsbrand (Pers. komm Henrik Schjødt Kristensen d. 16. februar 2018). Dette kan 

forklare, hvorfor humuslaget er blevet afbrændt og mineraljord derfor er blevet blottet. Dette 

understøttes af, at kvælstofværdien er højere på nulpunktsfladen, end hvor der har forekommet 

brand.  

 

Tisvilde hegn  

Temperaturværdien er en anelse højere, hvilket stemmer overens med, at der er et mindre 

kronedække end på nulpunktsfladen. Derudover er der fin overensstemmelse med de andre 

prøveflader i forhold til kalkværdierne, som er højere for brandfladen.  Kvælstofværdierne på 

brandfladen er højere end på nulpunktsfladen. Denne tendens er også tilfældet ved Gyttegårds 
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prøveflader. Det skal dog her bemærkes, at der kan ligge en metodisk kritik i og med, at de nævnte 

prøveflader lå i en vis geografisk afstand fra hinanden.  

 

Det er en overordnet lighed mellem brandflader og nulpunktsflader. En af de væsentlige tendenser 

er, at kalkværdien er højere på brandflader end på nulpunktsflader, hvilket stemmer godt overens 

med, at en del af humuslaget bliver brændt væk under en skovbrand og blotlægger mineraljord.    

 

 

Sammenligning af resultater 

 

Undersøgelserne viser overordnet, at der på de brændte flader er mere blottet mineraljord, at der 

findes en højere kalkværdi på de flader, der har været udsat for brand- kan det konstateres ud fra 

Ellenberg værdierne. Strukturobservationen viser, at der er mere dødt ved og en eller flere mosser 

og lavarter til stede på stammerne på brandfladen. Derudover skal det fremhæves, at der kun er 

registreret dødt ved med en diameter på over 40 cm, hvor der gennemgående på prøvefladen har 

været en meget stor mængde dødt ved af mindre dimensioner.  

 

Undersøgelser fra Sveriges brandværdier på jord og frøbank (Schimmel & Granstrom 1996) viser, 

at i Sveriges boreale skove er der et tykt morlag, der kun til en vis grad brænder væk ved en ikke 

kontrolleret skovbrand. Dette understøtter, at der ikke er store udsving i kalkværdierne i de 

undersøgte prøveflader, men dog findes en lille forskel.  

Derudover påviser Schimmel og Granstrom også, at hvis branden ikke går dybt i humuslaget, vil en 

stor del af frøbanken overleve, det afhænger dog af jordtype og brandens intensitet (Schimmel & 

Granstrom 1996). Dette kan være med til at forklare, hvorfor opvækst af invasive arter ikke er 

kommet igen på prøvefladerne, efter at arealet har været brændt. Prøvefladen i Tisvilde Hegn var 

før branden ældre bjergfyr, men der forekommer ingen bjergfyr på den brandprøveflade, hvor 

skovfyrren derimod har selvsået sig.  

Derfor må det antages, at hvor der er høj brandintensitet, brænder dele af humuslaget væk og 

dermed gives nye såbede for arter, hvis frø tåler at være udsat for brand og frø der spredes effektivt 

efter brand. 
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Artsindekset viser en lille tendens til, at de brændte flader er en anelse mere divergent på arter med 

høj artsscore. Dog er der ikke de store udsving mellem brandflader og nulpunktsskov. 

 

Undersøgelser i hemiboreale skove af effekten af skovbrand på bundvegetationen fra Latvia 

University of Agriculture (Purina et al. 2016) viser store fald i urte- og trædække, nemlig fra 23,5% 

til 11,6%. Dette kan til dels bekræftes i denne opgaves undersøgelser, der påviser et fald i 

kronedækket.  

Derudover påviser undersøgelserne fra Letland også, at der er en markant stigning i mos- og 

lavdækket, nemlig fra 3% til 13%. Dette kan til dels også bekræftes i denne undersøgelse, hvor der 

ses en lille stigning i mos- og lavdækket på stammer.  

Dette projekt kan ikke støtte op om resultater, der indikerer, at antallet af urter var to gange mindre 

på de lettiske brandflader end på renafdrift (Purina et al. 2016, p.32) som følge af, at 

sammenligningen er for usikker, da datagrundlaget ikke har været det samme.  

I denne opgaves undersøgelser er der en tendens til en større artsdiversitet på de brændte flader end 

i nulpunktsskoven.  

 

Forventninger  

 

Forventningen til undersøgelserne for prøvefladerne var, at der ville have været en mere markant 

ændring i forhold til artsindekset som følge af, at der ville være markant mere lys og gives mulighed 

for arter med pioneregenskaber, herunder især at arter, der typisk indfinder sig på brandflader ville 

have været højere. Dette var blev kun svagt bekræftet, og at arten bævreasp, som der var store 

forventninger til ville have forekommet, desværre ikke var at finde på nogle af prøvefladerne. Dette 

kan være grundet manglende frøkilder i nærheden. Dog var det forventet, at der ikke i så høj grad 

ville være et kronedække på brandfladerne, da prøvefladerne havde været bevokset med klit- og 

bjergfyr, der ikke er tolerante over for brand. 

Dertil har der på alle prøveflader, på nær en enkelt, været ukontrollerede skovbrande. Det tyder på, 

at alle brande har været i form af kronebrande, og at der ved alle ukontrollerede skovbrande har 

været en meget intens varme. Det må formodes, at alle skovbrande er foregået ved en lav 

luftfugtighed, og derfor har branden også krævet en stor indsats i form af slukningsarbejde, fordi de 

har været ukontrollerbare.  

 



33 
 

Det var forventeligt, at der ville kunne ses en vis forskel på de abiotiske miljøfaktorer, dog var dette 

langt fra tilfældet, da mange af faktorerne er forholdsvis ens. Dog var der tendenser til, at en del af 

humuslaget var brændt væk i og med, at kalkindholdet var en anelse højere på brandflader end på 

nulpunktsflader  

 

Historisk indflydelse på driftsmæssige implikationer 

 

Historisk set har der været lagt meget arbejde i at holde vores skove fri for skovbrande.  

Derfor kommer det ikke som en overraskelse, at der i et skovproduktionsland som Danmark ikke 

har været sat fokus på, om en naturlig dynamik som brand kan være med til at skabe en højere 

artsdiversitet. Danmarks historiske baggrund og syn på skoven som en ressourcekilde i form af 

tømmer er nu ved at ændre sig. Det kan ses på de tiltag og det fokus der har været på vores 

skovnatur siden Rio-topmødet om bæredygtig udvikling i 1992. Der er en tendens til, at vores 

naturudviklingsmålsætninger for skov meget har fokuseret på urørt skov og ikke på de naturlige 

dynamikker som afbrænding kan medføre. 

Derudover har der været introduceret en del fremmede træarter til produktionsformål og i kystnære 

områder til sandflugtsbekæmpelse (Bigler et al. 2010). 

Derfor har vores artsammensætning også ændret sig markant fra urskovstiden og derudover også 

vores klima (Bigler et al. 2010). Det er derfor uklart, om brand overhovedet hører hjemme i vore 

skove i dag, fordi den menneskelige aktivitet har kultiveret naturen og vores skov. Dog har det har 

desværre ikke været undersøgt, hvorvidt de danske skove stadig har et potentiale i forhold til en 

forberedt biodiversitet ved brug af plejemetoden afbrænding.  

Det er klart, at de ændringer brand skaber i forhold til dødt ved, lys og blotlægning af mineraljord, 

er noget af det, der er mangel på i de danske skove (Johannsen et al. 2013).  

 

Det må antages ud fra figur 1.2 og de træarter, der er egnet til brand (afsnit: brandtolerante træarter) 

at det er nogle af de arter, der kunne ønskes fremmet i vores skov. Men i de danske skove (tabel 

4.1) findes ikke en stor andel af de arter, som er brandtolerante. Eg ligger på en 3. plads med 12.806 

( 1.000m3), hvorimod skovfyr ligger nr. 7 på listen med kun 5.664 (1.000m3) og birk på en 8. plads 

med 6.112 ( 1.000m3). De andre brandtolerante arter er ikke anført på listen, og det må derfor 

antages, at de ikke er repræsenteret i højt antal i de danske skove.  
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Tabel 4.1: (Nord-Larsen et al. 2017, fig.1.7) Vedmasse for de 10 mest almindelige  træarter i 

Danmark. Rangordningen er bestemt af fordelingen i 2010.  

 

Den danske lovgivning er uklar, når det omhandler afbrænding i skov med naturpleje som formål. 

Dette kan være med til at hæmme forsøg med større afbrændinger. 

Det er derudover vigtigt, at afbrændingen finder sted på den rigtige årstid, for en kontrolleret 

afbrænding med højt niveau af humusbrand kræver, at det er tørt samtidig med at luftfugtigheden er 

høj; derfor vil maj til september være den bedste periode (Nilsson 2005). Afbrænding er kun tilladt 

med dispensation efter 1. marts, dette er også en hæmsko.  

 

Metode 

 

Projektets metodiske relevans og dermed de indhentede resultater afspejler den begrænsede tid og 

antallet af prøveflader, der var til rådighed. Det mest optimale valg for at kunne påvise, om 

afbrænding har en positiv biologisk effekt, ville have været på arealer i skov med arter, der er mere 

brandtolerante eller som minimum hjemmehørende arter på næringsfattige lokaliteter; dette har dog 

ikke været en mulighed i Danmark. 

For at kunne få det mest retvisende og fulde billede af den biologiske effekt, bør insekter, mosser, 

svampe, laver og fugle også indgå i dataindsamlingen.  
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Den valgte metode har været egnet i forhold til, at der har været otte forskellige prøveflader, og at 

det med disse har været muligt at basere data på vegetation og enkelte strukturmæssige 

observationer.  

Det har ikke været muligt at finde en metode at fastlægge den fulde naturtilstand på prøvefladerne, 

der ikke har været udregnet på baggrund af habitatnaturtyper, og derfor har det jo i et vist omfang 

givet et skævt billede af prøvefladerne. Derudover har det ikke været muligt at udregne 

strukturindeks, som indgår i naturtypetilstanden. 

 

Artsindeks er regnet ud fra artsscore for habitat nr. 9190, det samme gælder 

strukturobservationerne, der også er sammenlignet med 9190´s optimale strukturforhold. 

Artsindekset er en anelse upålideligt, da mange af de arter, som er på brandtomten, er knyttet til det 

åbne land og ikke til skov. Dette må give vis usikkerhed i forhold til projektets beregningers 

pålidelighed (Pers. komm Jesper Reinholt Fredshavn 6 juni 2018).  

Strukturanalysen, som er baseret på observationer, skulle, for at give et mere overordnet indblik i 

strukturændringen, have været efter mere fyldestgørende, i stedet for NOVANAs feltskema, der 

giver et godt overblik, men næppe giver et dybdegående billede af skovens struktur (Fredshavn et 

al. 2008). Skovindekset er dog ikke udviklet til at vejlede om naturtilstand, men snarere 

indsatsbehov (Pers. Komm. Jesper Reinholt Fredshavn 6 juni 2018). Det er upålideligt, da det for 

det første mangler dele af indekset, og for det andet, fordi de brændte prøveflader er et mellemstadie 

mellem skov og det åbne land. Derfor skal dette ikke tages som et fast datagrundlag, der kan udsige, 

hvilken naturtilstand der forefindes på prøvefladerne, men snarere vise forskelle i en 

sammenligning mellem ændringerne mellem brandflader og nulpunktsskov.  

 

Ellenberg-værdierne har ikke medregnet de invasive arter. Da det ikke har været muligt at finde de 

invasive arters Ellenberg-værdier, er de ikke talt med i gennemsnitsværdien. Dette gør ikke 

nødvendigvis brug af Ellenberg upålidelig. Ellenberg-værdierne viser de abiotiske miljøfaktorer, 

hertil ville de invasive arter bare være endnu et bidrag til at påvise de abiotiske forhold på 

lokaliteten (Pers. Komm. Jesper Reinholt Fredshavn 6 juni 2018).  

Der er en del usikkerhed om troværdigheden i, hvorvidt det udelukkende er skovbrand, der er årsag 

til de forskelle, der er mellem prøvefladerne. Efter en skovbrand, hvor der som i tilfældet ved alle 

prøvefladerne, er ændret markant og skovklimaet er forsvundet. Der må derfor antages, at der er 

andre naturlige forstyrrelser, der også har en indflydelse på data, som fx soleksponering og vind.  



36 
 

 

Det er forventeligt, at resultatet havde været markant anderledes, hvis afbrændingen havde foregået 

i skovnaturtyper med træarter der var mere brandtolerante som fx skovfyrsbevoksninger med en rig 

bundvegetation af hedelyng eller blåbær.  

 

Selvom der ud fra pollenanalyser ses trækul i søsedimenter fra Vestjylland, er der en mangel på 

historiske data for, hvor stor betydning brand har haft i urtiden. Data vil kunne åbne op for, at man 

kan fastslå træartssammensætningen på lokaliteter hvor der har været kontinuerlig brand i urtiden. 

Det skal påpeges, at fordi dette er en sammenligning mellem brandflader og nulpunktsskov,  er der 

arbejdet i en gråzone, hvortil der ikke er tilstrækkelig forskning og dataunderstøttelse i Danmark. 

Denne undersøgelse har taget udgangspunkt i dataindsamlingsmetoder, der er almindeligt brugte i 

Danmark til at fastlægge naturtilstand og plejebehov   Disse indikatorer er måske ikke dem, der vil 

give de mest fyldestgørende resultater, men dog være det først skridt på vejen hen imod at kunne 

forstå hvilken påvirkning brand har på skovens flora.  

 

Det har gennem hele projektforløbet været en mangel, at der ikke er mere dybtgående viden 

omkring brand i urtiden, sat op imod temperatursvingninger og artsindvandring.  

Derudover også mangel på viden om, hvilke dele af den danske fauna, der er knyttet til brand samt 

hvilke sekundære arter, der nyder godt af brandfølgerne. I Sverige antages det, at der er 100 arter, 

der direkte er afhængige af skovbrand for at kunne overleve, derudover er der over 1000 

ledsagearter, der følger med grundet bl.a. lysforhold og dødt ved, og det er alene arter tilknyttet 

skovfyrskov (Selander 2008).  

 

Projektafgrænsningen 

 

Eftersom afbrænding er et stort og forholdsvis nyt emne i skovnaturpleje, har projektet også været 

meget afgrænset. Der har, som før nævnt været en naturlig afgrænsning i de relativt få muligheder 

for prøveflader, der overholdt de opsatte krav om at have ligget uden for forstlig eller anden drift. 

Desuden har afgrænsningen ved kun at tage udgangspunkt i vegetation og enkelte strukturforhold 

været med til at forme resultatet, fordi det er en meget snæver form for undersøgelse af 

biodiversitet. Det kan ligeledes anfægtes, at vegetationen i skov ikke er den bedste indikator for 

biodiversiteten. 
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Det store fokus har ligget på, at data skulle indsamles i Danmark og være inden for en skov- og 

landskabsingeniørs fagområde. Derfor har fokus ikke ligget på at indsamle en større mængde data 

på fx mosser, laver og svampe, da dette ville være for omfattende og derudover ligge på kant med 

uddannelsens fagområde.  

 

Konklusion  

 

Det har været meget afgørende for projektets afgrænsning, at der ikke i forvejen er gennemført 

omfattende, danske undersøgelser af, hvilken påvirkning afbrænding har i skov. Derfor har 

undersøgelserne i dette projekt også fokuseret på vegetationsændringer og enkelte 

strukturændringer.  

 

En af de væsentlige resultater kan fremanalyseres i den udregnede kalkværdi, der er en anelse 

højere efter en skovbrand. Derudfra kan konkluderes, at brand fjerner en del af humuslaget. Det 

forventeligt, at der på næringsstofværdierne ville være en markant ændring, dette var dog ikke 

tilfældet.  

Artsindekset viste overordnet højere værdier på brandfladerne, men udsvinget var meget lille.  

 

Resultaterne er dog ikke entydige og markante nok til at kunne bekræfte hypotesen om, at brand har 

en positiv påvirkning på biodiversiteten i skov, primært ud fra vegetationssammensætningen. 

Undersøgelsen peger alt i alt på at der ses en positiv påvirkning efter brand på strukturen i skov, 

selv ved ukontrollerede skovbrande, idet der ses en større andel af dødt, liggende ved samt 

tilstedeværelse af flere mosser og laver på stående stammer.   

Det vil kræve yderligere undersøgelser at belyse afbrænding i skovs fulde potentiale, herunder 

hvilke arter, der ledsager skovbrand.  
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Perspektivering  

 

Der findes plejemetoder, der i dag er meget brugt i skoven, og i dette afsnit ses nærmere på, hvilke 

alternativer, der er til afbrænding. Her er sat fokus på skovgræsningen, dødt ved og veterantræer, 

som til dels skaber den samme dynamik som en lysåben skov og mere dødt ved både stående og 

liggende.  

 
Skovgræsning er med til at genskabe en lysåben skov og giver en naturlig forstyrrelse i skovbunden 

(Buttenschøn 2004). Skovgræsningen er en gammel driftsform, som var meget anvendt før 1805 

med fredskovsforordningen. Skoven udgør en fødekilde hele året rundt, hvis der ikke er et for højt 

græsningstryk. Derudover giver skoven ly og dække for vejret.  Dog er der visse begrænsninger, da 

det forudsætter, at den pågældende dyreholder har stor indsigt i den driftsform, der er givende for 

biodiversiteten, således at arealet ikke overgræsses eller nedslides (Buttenschøn 2004). De udover 

skal plejen være kontinuerlig for at undgå, at skoven bliver mørk igen.  

 
Dødt ved og veterantræer kan skabes på mange måder. I de danske skove bruges meget energi på at 

skabe det døde ved. Dette skyldes, at et stort antal af de danske rødliste arter er knyttet til skov og 

desuden til dødt ved (Agger et al. n.d.).  

 
Skabelsen af dødt ved og veterantræer kan ske på forskellige måder (Humphrey & Bailey n.d.)  

- Ringning af træer så kambiet skades- og væsketransporten ødelægges, dette kan ske med en 

økse eller en motorsav.  
- Fældning af træ til henlæg i skovbunden 
- Afbrænding af enkelte stammer  
- Dynamitsprængning af trækroner 

 
Skabelse af dødt ved er forholdsvis enkelt og et engangsindgreb, dog skal plejemetoden gentages 

med års mellemrum for at opretholde flere stadier af dødt ved. Her vil der stadig være en mangel på 

lys i skovbunden, hvis dette er den eneste plejedrift, der foregår.  Skabelse af dødt ved ved fældning 

giver kun kortvarig soleksponering, før skovens kronedække igen lukkes. 
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Forsøg med stammeafbrænding på nåletræer 
  
Tidligere har undertegnet udført et mindre forsøg for at skabe dødt ved og hultæer i nåletræer med 

ild som metode. Forsøgsområdet er i et ældre egekrat i Natura 2000-område nr. 49 Gudenå og Gjern 

Bakker.  

I det ældre egekrat findes et mindre antal store nåletræer, der udgør en truslen ved at kunne agere 

som frøkilde. Området har været plejet med nedskæringen af nåletræers opvækst og ringning af 

større nåletræer i mange år. Foråret 2017 udførte undertegnet ni stammeafbrændinger i forsøget på 

at svække nåletræerne så de langsomt forfaldt og døde. Tanken bag at bruge afbrændning som 

metode var at der kunne skabes veterantræer med flere stadier af dødt ved og huletræer.  
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Bilag  

Feltskema  
1.1: Tvorup klitplantage nulpunktsskov 
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1.2: Tvorup klitplantage brandflade 
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2.3: Stenberg nulpunktsskov
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2.4: Stenbjerg brandflade 
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1.5: Gyttegård plantage nulpunktsskov 
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1.6: Gyttegård plantage brandflade 
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1.7: Tisvilde Hegn nulpunktsskov
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1.8: Tisvilde Hegn brandflade 
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Artsindeks beregninger 
 
2.1: Tvorup klitplantage nulpunktsskov 
Species in the 5 m circle  Score Contributing species or not 
Empetrum nigrum Revling  4 1  
Quercus robur Stilke eg  4 1  
Pinus contorta * klit fyr -1 1  
Festuca ovina fåre svingel  5 1  
Erica tetralix klokkelyng 5 1  
Vaccinium uliginosum mose bølle 4 1  
Carex arenaria sand star 4 1  
Dactylis glomerata alm Hundegræs 3 1  
Leymus arenarius * marehalm 3 1  
   9 Contributing species (with scores > 0) 
m: adjusted mean score  3,0667   
a(b): contributing species  9   
s: species sum s = m*a(b) 27,60   
m(a): average mean-score (JFR + RE 2009) 3,6 NB: inset the right value 

A(s): species-score-index 
A(s) = 1/((1+exp(m(a)))*exp(1,60(1-
m))) 0,4272   

a(t): total number of species found without mosses etc. 30   
n(a): average number of species (JFR + RE 2009) 8,2 NB: inset the right value 
d d = 0,8*m(a)*n(a) 23,616   
A(d): species-diversity-index A(d) = (a(b)/a(t))*(1-(1/exp(s/d))) 0,2068   
Species index: 0,75*A(s)+0,25*A(d) 0,3721   

 
 
2.2: Tvorup klitplantage brandflade 
Species in the 5 m circle  Score Contributing species or not 
Calluna vulgaris hedelyng  4 1  
Empetrum nigrum Revling  4 1  
Quercus robur Stilke eg  4 1  
Epilobium angustifolium alm gederams -1 1  
Festuca ovina fåre svingel  5 1  
Vaccinium uliginosum mose bølle 4 1  
Carex arenaria sand star 4 1  
Luzula campestris mark frytle 4 1  
Polypodium vulgare alm engelssød 4 1  
Galium saxatile lyng snerre 5 1  
Hypochoeris radicata alm kongepen 3 1  
   11 Contributing species (with scores > 0) 
m: adjusted mean score  3,0667   
a(b): contributing species  11   
s: species sum s = m*a(b) 33,73   
m(a): average mean-score (JFR + RE 2009) 3,6 NB: inset the right value 

A(s): species-score-index 
A(s) = 1/((1+exp(m(a)))*exp(1,60(1-
m))) 0,4272   
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a(t): total number of species found without mosses etc. 30   
n(a): average number of species (JFR + RE 2009) 8,2 NB: inset the right value 
d d = 0,8*m(a)*n(a) 23,616   
A(d): species-diversity-
index A(d) = (a(b)/a(t))*(1-(1/exp(s/d))) 0,2788   
Species index: 0,75*A(s)+0,25*A(d) 0,3901   

 
 
 
2.3: Stenberg nulpunktsskov 
 
Species in the 5 m circle  Score Contributing species or not 
Calluna vulgaris hedelyng  4 1  
Empetrum nigrum revling  4 1  
Quercus robur stilke eg  4 1  
Pinus contorta * klit fyr -1 1  
Festuca ovina fåre svingel  5 1  
Erica tetralix klokkelyng 5 1  
Vaccinium uliginosum mose bølle 4 1  
Carex arenaria sand star 4 1  
   8 Contributing species (with scores > 0) 
m: adjusted mean score  3,0667   
a(b): contributing species  8   
s: species sum s = m*a(b) 24,53   
m(a): average mean-score (JFR + RE 2009) 3,6 NB: inset the right value 

A(s): species-score-index 
A(s) = 1/((1+exp(m(a)))*exp(1,60(1-
m))) 0,4272   

a(t): total number of species found without mosses etc. 30   
n(a): average number of species (JFR + RE 2009) 8,2 NB: inset the right value 
d d = 0,8*m(a)*n(a) 23,616   
A(d): species-diversity-
index A(d) = (a(b)/a(t))*(1-(1/exp(s/d))) 0,1723   
Species index: 0,75*A(s)+0,25*A(d) 0,36   

 
 
2.4: Stenbjerg brandflade 
 
Species in the 5 m 
circle  Score Contributing species or not 
Calluna vulgaris hedelyng  4 1  
Empetrum nigrum Revling  4 1  
Quercus robur Stilke eg  4 1  
Picea sitchensis* Sitka -1 1  
Pinus contorta * klit fyr -1 1  
Epilobium 
angustifolium alm gederams -1 1  
Festuca ovina fåre svingel  5 1  
Carex arenaria sand star 4 1  
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Heeracium pilosella  håret høgeurt  4 1  
Corynephorus 
canescens sand skæg 5 1  
   10 Contributing species (with scores > 0) 
m: adjusted mean score  3,0667   
a(b): contributing species  10   
s: species sum s = m*a(b) 30,67   
m(a): average mean-score (JFR + RE 2009) 3,6 NB: inset the right value 

A(s): species-score-index 
A(s) = 1/((1+exp(m(a)))*exp(1,60(1-
m))) 0,4272   

a(t): total number of species found without mosses etc. 30   
n(a): average number of species (JFR + RE 2009) 8,2 NB: inset the right value 
d d = 0,8*m(a)*n(a) 23,616   
A(d): species-diversity-
index A(d) = (a(b)/a(t))*(1-(1/exp(s/d))) 0,2424   
Species index: 0,75*A(s)+0,25*A(d) 0,381   

 
 
2.5: Gyttegård plantage nulpunktsskov 
 
Species in the 5 m circle  Score Contributing species or not 
Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 5 1  
Empetrum nigrum Revling  4 1  
Quercus robur Stilke eg  4 1  
Pinus mugo Bjergfyr  -1 1  
Pinus contorta * klit fyr -1 1  
   5 Contributing species (with scores > 0) 
m: adjusted mean score  3,0667   
a(b): contributing species  5   
s: species sum s = m*a(b) 15,33   
m(a): average mean-score (JFR + RE 2009) 3,6 NB: inset the right value 

A(s): species-score-index 
A(s) = 1/((1+exp(m(a)))*exp(1,60(1-
m))) 0,4272   

a(t): total number of species found without mosses etc. 30   
n(a): average number of species (JFR + RE 2009) 8,2 NB: inset the right value 
d d = 0,8*m(a)*n(a) 23,616   
A(d): species-diversity-index A(d) = (a(b)/a(t))*(1-(1/exp(s/d))) 0,0796   
Species index: 0,75*A(s)+0,25*A(d) 0,34   

 
2.6: Gyttegård plantage brandflade 
 
Species in the 5 m 
circle   Score Contributing species or not 
Calluna vulgaris hedelyng  4 1  
Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 5 1  
Betula pubenscens dun birk 4 1  
Epilobium 
angustifolium alm gederams -1 1  
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Molinia caerulea blå top 3 1  
Myrica gale mose porse 4 1  
Erica tetralix klokkelyng 5 1  
Trientalis europaea skovstjerne 5 1  
Prunus serotina * glansbladet hæg -1 1  
Festuca rubra rød svingel 3 1  

   10 
Contributing species (with scores > 
0) 

m: adjusted mean score  3,0667   
a(b): contributing 
species  10   
s: species sum s = m*a(b) 30,67   
m(a): average mean-score (JFR + RE 2009) 3,6 NB: inset the right value 
A(s): species-score-
index 

A(s) = 
1/((1+exp(m(a)))*exp(1,60(1-m))) 0,4272   

a(t): total number of species found without mosses etc. 30   
n(a): average number of species (JFR + RE 2009) 8,2 NB: inset the right value 
d d = 0,8*m(a)*n(a) 23,616   
A(d): species-diversity-
index A(d) = (a(b)/a(t))*(1-(1/exp(s/d))) 0,2424   
Species index: 0,75*A(s)+0,25*A(d) 0,38   

 
 
2.7: Tisvilde Hegn nulpunktsskov 
 
Species in the 5 m circle  Score Contributing species or not 
Calluna vulgaris hedelyng  4 1  
Quercus robur Stilke eg  4 1  
Pinus mugo Bjergfyr  -1 1  
Betula pendula vorte birk 1 1  
Carex arenaria sand star 4 1  
Polypodium vulgare alm engelssød 4 1  
Pinus sylvestris  skovfyr  5 1  
Dechampsia flexuosa bøget bunke 3 1  
Lonicera periclymenum almindelig gedeblad 3 1  
   9 Contributing species (with scores > 0) 
m: adjusted mean score  3,1176   
a(b): contributing species  9   
s: species sum s = m*a(b) 28,06   
m(a): average mean-score (JFR + RE 2009) 3,6 NB: inset the right value 

A(s): species-score-index 
A(s) = 1/((1+exp(m(a)))*exp(1,60(1-
m))) 0,4473   

a(t): total number of species found without mosses etc. 34   
n(a): average number of species (JFR + RE 2009) 8,2 NB: inset the right value 
d d = 0,8*m(a)*n(a) 23,616   
A(d): species-diversity-
index A(d) = (a(b)/a(t))*(1-(1/exp(s/d))) 0,184   
Species index: 0,75*A(s)+0,25*A(d) 0,38   
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2.8: Tisvilde Hegn brandflade 
 
Species in the 5 m circle  Score Contributing species or not 
Calluna vulgaris hedelyng  4 1  
Betula pendula vorte birk 1 1  
Carex arenaria sand star 4 1  
Pinus sylvestris  skovfyr  5 1  
Dechampsia flexuosa bøget bunke 3 1  
Ammophila arenaria sand-hjælme 3 1  
   6 Contributing species (with scores > 0) 
m: adjusted mean score  3,1176   
a(b): contributing species  6   
s: species sum s = m*a(b) 18,71   
m(a): average mean-score (JFR + RE 2009) 3,6 NB: inset the right value 

A(s): species-score-index 
A(s) = 1/((1+exp(m(a)))*exp(1,60(1-
m))) 0,4473   

a(t): total number of species found without mosses etc. 34   
n(a): average number of species (JFR + RE 2009) 8,2 NB: inset the right value 
d d = 0,8*m(a)*n(a) 23,616   
A(d): species-diversity-index A(d) = (a(b)/a(t))*(1-(1/exp(s/d))) 0,0965   
Species index: 0,75*A(s)+0,25*A(d) 0,36   

 
 

Ellenberg beregninger 
 
3.1: Tvorup klitplantage 
 
Mean values based on data inputs 
Ellenberg Nul Brand 
L 7 7,18182 
T 6 4,6 
K 3 2,7 
F 5,5 5,375 
R 1,66666667 2,5 
N 3,25 2,14286 
Standard deviation based on numbers >0 in the 
table 
Ellenberg Plot 1 Plot 2 
L 0,57735027 0,8332 
T #DIVISION/0! 1,51658 
K 1,26491106 0,45826 
F 1,80277564 1,79844 
R 0,94280904 0,86603 
N 1,63935963 0,63888 
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Standard error based on numbers >0 in the table 
Ellenberg Plot 1 Plot 2 
L 0,12663928 0,08298 
T #DIVISION/0! 0,2463 
K 0,22493653 0,06769 
F 0,3356687 0,16763 
R 0,32366118 0,11633 
N 0,3200937 0,11419 

 
 
3.2: Stenbjerg 
 
Mean values based on data inputs 
Ellenberg Nul Brand 
L 6,875 6,9 
T 4 3,8 
K 3,42857 3,88889 
F 5,2 4,57143 
R 2 2,6 
N 2 1,8 
Standard deviation based on numbers >0 in the 
table 
Ellenberg Plot 1 Plot 2 
L 0,92702 1,04403 
T 2,82843 2,04939 
K 1,84059 1,59474 
F 1,72047 1,39971 
R 1,1547 1,0198 
N 0,63246 0,4 
Standard error based on numbers >0 in the table 
Ellenberg Plot 1 Plot 2 
L 0,12035 0,10218 
T 0,8409 0,28631 
K 0,19381 0,14031 
F 0,26233 0,16901 
R 0,17909 0,20197 
N 0,15905 0,12649 

 
 
3.3Gyttegård plantage  
 
Mean values based on data inputs 
Ellenberg Nul Brand 
L 6,16667 6,9 
T 3,5 3,5 
K 4,8 3,55556 
F 5 6,71429 
R 3 3,375 
N 2,33333 2,55556 
Standard deviation based on numbers >0 in the 
table 
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Ellenberg Plot 1 Plot 2 
L 1,21335 1,3 
T 1,73205 2,12132 
K 1,6 1,70692 
F 0,8165 1,82946 
R 1 2,23257 
N 0,4714 1,34256 
Standard error based on numbers >0 in the table 
Ellenberg Plot 1 Plot 2 
L 0,18359 0,11402 
T 0,32902 0,72824 
K 0,25298 0,14517 
F 0,3012 0,19323 
R 0,5 0,18677 
N 0,22886 0,12874 

 
 
3.4: Tisvilde Hegn 
 
Mean values based on data inputs 
Ellenberg Nul Brand 
L 6,75 7,14286 
T 4,66667 5,5 
K 2,5 3,16667 
F 4 4 
R 2 3 
N 2,6 3 
Standard deviation based on numbers >0 in the 
table 
Ellenberg Plot 1 Plot 2 
L 0,96825 0,98974 
T 1,52753 0,70711 
K 0,5 1,77169 
F 0 0 
R 0,63246 2,09762 
N 1,0198 1,41421 
Standard error based on numbers >0 in the table 
Ellenberg Plot 1 Plot 2 
L 0,123 0,14212 
T 0,41198 0,42045 
K 0,11785 0,22184 
F 0 0 
R 0,15905 0,28966 
N 0,20197 0,23784 

 


