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Forord 

Idéen til dette projekt blev til i efteråret 2016 på et møde med den højt respekterede 

skovrider Jens Peter Simonsen på skovridergården Mantzhøj i Odsherred. Mødet var sat i 

stand på foranledning af mit ønske om at skrive et kandidatspeciale i samarbejde med 

Naturstyrelsen Vestsjælland om et brugbart emne. Regeringen havde tidligere samme år 

udgivet Naturpakken, hvor et af hovedformålene var udlæg af 13.300 ha biodiversitetsskov 

på landsplan, hvoraf urørt skov udgjorde 10.000 ha. På baggrund af rapporten om 

naturindholdet i distriktets skove (Skorski et al., 2014), hvor professor Karsten Raulund- 

Rasmussen er medforfatter, stod det klart at distriktets største skov, Bidstrup skovene, var 

potentiel kandidat til urørt skov i denne region. Derved var projektets emne klart – en 

overordnet plan for konvertering af Bidstrup skovene til urørt skov.  

 

Formålet med specialet er at give Naturstyrelsen Vestsjælland et kvalitativt bud på en 

konvertering af Bidstrup skovene til urørt skov. Specialet skal ses, som et idékatalog for 

konkrete indgreb, men også udfordre det grundlæggende restaureringsprincip formuleret 

i Naturpakken. Der lægges således op til en grundlæggende nytænkning af begrebet 

biodiversitetsskov og hvordan man kan og bør planlægge sig til en langsigtet kontinuerlig 

skovudvikling. Her i vinteren 2018 er det netop blevet annonceret, at der udpeges 613 ha 

biodiversitetsskov, hvoraf de 316 ha er urørt skov i Bidstrup skovene (Naturstyrelsen, 

2018). Håbet er at Naturstyrelsen Vestsjælland vil anvende nogle, hvis ikke alle, de forslag 

denne rapport fremsætter.  

 

Selve specialet blev til ved feltarbejde i vinteren 2016-17, hvor alle bevoksninger, afkroge 

og stedspecifikke forhold blev undersøgt. Efterfølgende blev der foretaget en grundig 

analyse af videnskabelig litteratur for at tilegne sig tilstrækkelig viden om skovens 

eksisterende sjældne arter, naturlig skovudvikling, samt biodiversitet knyttet til urørt 

skov. Denne viden sammenholdt med lokalviden fra feltarbejdet resulterede i en 

formulering af konkrete restaureringsprincipper, zonering. I slutfasen blev konkrete 

konverteringsforslag udarbejdet og diskuteret. 
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Resumé 

Dette projekt præsenterer overordnede principper og konkrete indgreb for hvordan en 

relativt ung og homogen produktionsskov kan konverteres til biodiversitetsskov. Formålet 

er at øge den strukturelle kompleksitet og sikre en kontinuerlig skovudvikling, som vil være 

til gavn for biodiversiteten, men uden at miste de eksisterende sjældne og rødlistede arter 

der har specielle habitatkrav. Det er derfor nødvendigt at undersøge hvorledes 1. at formålet 

kan opfyldes uden at kompromittere sig selv. 2. at skoven kan fremstå naturligere med 

dertilhørende strukturel variation indenfor en overskuelig periode. 3. at nåleskoven kan 

udnyttes både økonomisk og biologisk, 4. at livsbetingelserne for hasselmusen kan 

optimeres, 5. at den rige flora og fauna i skovlysningerne kan bevares. 6. at biodiversitet er 

knyttet til lysåbent skovnatur kan fremmes for at give eg mulighed for naturlig regeneration. 

 

Projektet omhandler den 1024 ha store statslige skov Bidstrup skovene på Midtsjælland syd 

for Kirke Hvalsø. Selve projektområdet udgør 947 ha og består af hhv. 78 % og 22 % løvtræs- 

og nåletræsbevoksninger. Skoven ligger i et dødislandskab relativt højt i landskabet og er 

stærkt drænet, men samtidigt med en høj andel genoprettede vådområder. 

Restaureringsplanen er blevet til på baggrund af grundigt feltarbejde i skoven, dybdegående 

analyse af hhv. videnskabelig litteratur og kortmateriale i Qgis. 

 

Hele projektarealet udpeges til biodiversitetsskov efter en overgangsperiode på 10 og 25 år 

for hhv. løvtræs- og nåletræsbevoksninger. For at tage højde for den en bred vifte af arter 

med vidt forskellige habitatkrav, formuleres fire restaureringsprincipper. Formålet med 

principperne er at formulere specifikke retningslinjer og krav, som knyttes til en konkret 

zonering i skoven. Principperne fastlægger rammerne for biodiversitetsskoven nu og i 

fremtiden. I Bidstrup skovene formuleres der restaureringsprincipper for græsningsskov, 

hasselmushabitat, skovlysninger og urørt skov. I den urørt skov skal der i overgangsperioden 

foretages indgreb for at fremme strukturel variation, funktionalitet og komposition, da disse 

elementer er tæt knyttet til naturlig skov med minimal menneskelig forstyrrelse. I 

løvtræsbevoksninger skabes kunstige huller og skader på træer, som vil give dødt ved, snags 
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og en bredere aldersvariation. I nåletræsbevoksninger tyndes der kraftigt ud i træerne for at 

øge risikoen for stormfald og skader, som vil give en vildere og mere rodet struktur og 

beskytte ny succession. Udvalgte skovlysninger med høj artssammensætning af flora og 

fauna plejes ved høslæt, som hidtil. Hasselmushabitaterne drives efter princippet om 

mellemskovsdrift – stævning med overstandere af hasselmusegnede busk- og træarter. 

Principperne bag græsningsskoven ligner den urørt skov, uden menneskelig indgriben, men 

forstyrrelsen fra græssende dyr. Der opereres med to scenarier: 1. på kort sigt med 

domesticerede køer. 2. på lang sigt, som et rewilding projekt med urokselignende 

tauruskvæg og dådyr. Derudover genoprettes de naturlige hydrologiske forhold ved at kaste 

grøfterne til i en afstand af 10-15 m. Udvalgte lavtliggende nåletræsbevoksninger genoprettes 

med at regulere eller stoppe dræn og grøfter. 
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Abstract 

This project presents overall principles and concrete interventions for converting a 

relatively young and homogeneous production forest to biodiversity forests. The main 

purpose is to increase structural complexity and a continuous forest development, which 

will benefit biodiversity, but without losing existing rare and red-listed species with 

highly specific habitat requirements. Therefore, it is necessary to investigate how 1. the 

purpose can be achieved without compromising itself, 2. to achieve a naturally state with 

corresponding structural variation in the forest within a foreseeable time, 3. to utilize the 

coniferous stands economically and biologically, 4. to optimize the habitat requirements 

of the common dormouse, 5. to preserve the rich flora and fauna present in the forest 

glades, 6. to promote biodiversity associated with light dominated forest types in which 

natural regeneration of oak is encouraged. 

 

The project is situated in the forests of Bidstrup in Mid Zealand south of Kirke Hvalsø, 

which is a 1024 ha state owned forest complex. The project area itself comprises 947 ha, 

which consists of 78 % and 22 %, deciduous and coniferous stands, respectively. The 

forest is located at a relatively high altitude on a landscape dominated by dead-ice 

formations, which is seen as hills and slopes. The forest is heavily drained, but has at the 

same time a high proportion of restored wetlands. The restoration plan has been based 

on thorough fieldwork in the forest, in-depth analysis of scientific literature and maps in 

Qgis, respectively.  

 

The whole project area is designated for biodiversity forest after a transitional period of 10 

and 25 years in the deciduous and coniferous stands, respectively. To account for a 

diverse range of species with various habitat requirements, four restoration principles are 

formulated. The purpose of the principles is to formulate specific guidelines and 

requirements that are linked to a specific zonation in the forest and furthermore define 

the framework for the biodiversity forest now and in the future. In the forests of Bidstrup, 

restoration principles for grazing forest, dormouse habitat, forest glades and strict forest 
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reserve are formulated. Within the strict forest reserve interventions must be undertaken 

to promote structural variation, functionality and composition in the transitional period, 

as these elements are closely related to natural forest with minimal human disturbances. 

In deciduous stands, gaps are created and trees in the periphery is damaged. This will 

provide a heterogeneous age structure and a large volume of deadwood and snags. 

Coniferous stands must be heavily thinned in which the probability of windthrow will 

significantly increase. In case of windthrow the deadwood volume will significantly 

increase and new successional regrowth will partly be protected from deer browsing 

through the chaotic structure. Existing forest glades with a high abundance of rare 

species of flora and fauna, respectively, is preserved by annual haymaking, as usual. The 

dormouse habitats are managed according to the principles of coppice-with-standard to 

promote a three-layer canopy stratum. Trees and bushes with high proportion of fruit and 

flowers, respectively, must be planted. The grazing forest is a set aside forest with animal 

disturbance in which semi-opened forest structures is promoted. Two scenarios are 

proposed: 1. In the short term, domesticated cattle are used with a relatively low grazing 

intensity, 2. A rewilding project is introduced in the long run with the use of fallow deer 

and taurus cattle – a breed that should mimic the ancient aurochs. In addition, the 

natural hydrological conditions are restored by throwing the ditches at a distance of 10-15 

m. Specific coniferous stands located in depression zones with signs of heavy drainage are 

restored by regulating or throwing drainage and ditches. 
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1. Introduktion 

 

Både nationalt og globalt er biodiversiteten trængt og tabet af arter er stigende. 

Erkendelsen af at den globale udvikling ikke er bæredygtig og at der er behov for at sikre 

de fremtidige generationer samme vilkår og muligheder, som dem vi har i dag, 

resulterede i tilblivelsen af biodiversitetskonventionen i Rio i 1992 (Convention of 

Biological Diversity, u.å. a). Sidenhen har 196 lande, herunder Danmark, tilsluttet sig 

konventionen, som har til formål at bremse tilbagegangen af den biologiske 

mangfoldighed og sikre en bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer (ibid.). Ved 

konventionens tiende møde i 2010 i Nagoya, Aichi, Japan, blev den strategiske 

biodiversitetsplan for 2011-2020 formuleret, hvilket omfatter de 20 såkaldt Aichi-mål 

(Convention of Biological Diversity, u.å. b). Aichi-målene er konkrete målsætninger, som 

blandt andet binder medlemslandende til at standse tabet af arter og halvere hastigheden 

for tab af arternes levesteder inden udgangen af 2020 (Convention of Biological Diversity, 

u.å. c). Aichi-målene blev hurtigt adopteret af EU, og blev derfor en del af EU’s 

biodiversitetsstrategi. hvilket betyder, at medlemslandende, herunder Danmark, er 

forpligtet til at formulere nationale strategier med det formål at stoppe tabet af 

biodiversiteten inden 2020 (European Commission, u.å.). I 2014 blev Naturplan Danmark 

derfor udgivet, hvorved Danmarks nationale forpligtelser overfor EU, blev opfyldt 

(Naturstyrelsen, 2014). Naturplan Danmark fremsætter indsatser for f.eks. den lysåbne 

natur, biodiversitetskortlægning, skovrejsning, renere vand osv. (Naturstyrelsen, 2014).  

 

I 2016 fik Naturplan Danmark et eftersyn, hvilket udmøntede sig i ”Aftale om 

Naturpakken” (Miljø & Fødevareministeriet, 2016a). Et af målene med Naturpakken er at 

opnå 25.000 ha biodiversitetsskov på landsplan. Det fremgår at de 11.700 ha er 

eksisterende biodiversitetsskov, hvorfor der skal udpeges 13.300 ha biodiversitetsskov i 

statsskovene, (ibid.).  
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Ifølge Naturpakken, vil de 13.300 ha nyudpeget biodiversitetsskov blive fordelt på hhv. 

6.700 ha urørt løvskov, 3.300 ha urørt nåleskov og 3.300 ha anden biodiversitetsskov. Der 

skeles mellem urørt skov uden træproduktion og anden biodiversitetsskov med reduceret 

træ produktion (ibid.), hvilket er formuleret i retningslinjerne for den udpegede skov 

(tabel 1) (Miljø & Fødevareministeriet, 2016b). 

 

Tabel 1: Kriterier for urørt skov (Miljø- & Fødevareministeriet, 2016b) 

Forbudt Tilladt 

Skovhugst (træproduktion) Mindre naturpleje for at gavne 
biodiversiteten 

Færdsel med maskiner Afgræsning med dyr for at opnå 
særlige naturtyper 

Sprøjtning, gødskning og 
jordbearbejdning 

Friluftsliv for borgerne 

Fjernelse af træer og dødt ved Fjernelse af invasive arter og træer, der 
er til gene for trafikken 

 

1.1 Arterne trues 

Grunden til at arterne og deres levesteder er trængte i Danmark, men også i andre dele af 

verden, skal findes i den måde naturen forvaltes på. Vi opdyrker marginaljorderne for at 

kunne eksportere fødevare i en global verden, samt brødføde en voksende befolkning. Vi 

forsøger at dyrke skovene efter bedste rationelle principper for at kunne producere både 

kvalitetstømmer og energitræ til en voksende biobrændselssektor, hvorved der bliver 

mindre plads til habitater for plante og dyrearter. Især arter der har en specialiserede 

levevis og er afhængige af specifikke forhold, er samtidigt de arter, der bliver trængt 

hårdest og uddør først, hvis ikke der gøres noget. Der er således en klar sammenhæng 

mellem fragmentering af habitater og uddøen af arter, da opsplitningen af bestande og 

derved reducering af bestandsstørrelserne både forårsager indavl og uddøen 

(Frankenham et al., 2002). For at standse tabet af arter og habitater i Danmark er det 

derfor oplagt at rette blikket mod skovene og den biodiversitet der knytter sig dertil. 
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1.2 Biodiversitet i skov 

Det er af Petersen et al. (2016) beskrevet at blandt de ca. 8000 landlevende arter 

registreret i den danske rødliste, er omkring 65 % delvist tilpasset et liv i skov (semi-

obligate) og omkring 35 % udelukkende tilpasset livet i skov (obligate). Dette skyldes at 

Danmark oprindeligt var et skovdækket land efter den sidste istidsperiode (Weischel-

istiden) for omkring 11.500 år siden (Houmark-Nielsen, 2017) og inden mennesket for 

alvor begyndte at opdyrke jorden og derved rydde skovene. Dette betyder at størstedelen 

af de truede arter evolutionært er tilpasset et liv i skov (Petersen et al., 2016). 

 

Af disse obligate og semi-obligate arter udgør insekter, svampe, moser og laver 

størstedelen af artsgrupperne, men også fugle og flagermus bør nævnes som relevante 

arter (Petersen et al., 2016). Disse arter knytter sig specielt til tilstedeværelsen af dødt ved, 

gamle træer (veterantræer) og døende træer (ibid.), også kaldet snags, som ofte er en 

begrænsende faktor i skove med forstlig drift. 

 

I biodiversitetskontekst i skov regnes dødt ved generelt for værende et af de vigtigste 

elementer. Dette underbygges af Siitonen (2001), Økland et al. (1996), Müller et al. (2008) 

og Baldrian et al. (2016), der påviser at tilstedeværelsen af dødt ved, samt en øget 

volumen af samme, har en signifikant effekt på antallet og diversiteten af vedboende 

biller og svampe. 

 

Andre vigtige elementer er strukturer der knytter sig til veterantræer og snags, hvilket 

giver en øget mængde af mikrohabitater til fordel for vedboende biller, insekter og 

svampe. Netop snags er influereret af nedbrydning af trækronen, større afbrækkede grene 

og barkskader, og vil ultimativt blive til ståede dødt ved. Skaderne betyder at træerne har 

hulheder og råd i stamme og grene, hvilket netop giver en rig variation af mikrohabitater 

for en bred vifte af arter (Winter & Möller, 2008; Bouget et al., 2012; Paillet et al., 2017; 

Örjan & Heilmann-Clausen, 2010). Veterantræer med dertilhørende lang levetid og 

kontinuitet er vigtige levesteder for mosser og laver (Örjan et al., 2009). Stående dødt ved 



 16 

bliver eksempelvis til levesteder for fugle, såsom spætter (Kosinski et al., 2018; De Zan et 

al., 2017), men også her mange insekter og svampe. 

 

Der er dog andre ligeså vigtige parametre, der karakterisere den naturlige skov og derved 

understøtter biodiversiteten. Disse parametre omhandler således 1. Struktur, som 

indbefatter dødt ved, artssammensætning af træarter, aldersstruktur, veterantræer og 

snags. 2. Komposition, hvilket omhandler antallet af arter inden for et givent areal. 3. 

Funktion, som omhandler naturlige processer, heraf nedbrydning af dødt ved, 

næringsstofkredsløb, skovudviklingscyklus og naturlig forstyrrelse (Ferris & Humphrey, 

1999). Disse parametre anses for at udgøre den primære komplekse beskrivelse af skovens 

naturelementer og interaktionen mellem dem, som derved understøtter den naturlige 

udvikling og derved diversiteten af arter i skoven (Brümelis et al., 2011). Interaktionen 

mellem disse tre parametre kan eksempelvis illustreres ved at dødt ved (struktur) 

fremmer levesteder og derved tilstedeværelsen af arter (komposition) og naturlige 

processer (funktion) (Ferris & Humphrey, 1999; McElhinny et al., 2005). En varieret 

artssammensætning og aldersstruktur giver ligeledes heterogenitet i form af skygge og lys 

i bevoksningerne, hvilket, alt andet lige, vil give en rigere artssammensætning af flora og 

fauna end ved homogene forhold. 

 

Tilstedeværelsen af en mere eller mindre form for strukturel kompleksitet og de omtalte 

naturskovselementer bruges ligeledes bredt til opgørelses- og evalueringsmetoder af 

graden af biodiversitet i netop skov (se Møller, 2003 og Skorski et al., 2014). 

 

1.3 Økologisk restaurering 

I forbindelse med restaurering af naturområder vil man stå i en situation, hvor et 

økosystem er ude af balance – tørlagte søer, inddæmmede fjorde, rationelt drevne skove, 

rette å-systemer osv. Sådanne økosystemer er stærkt manipulerede og vil kræve aktiv 

restaurering, hvis den originale tilstand skal genskabes. Ifølge SER (2004), går økologiske 

restaurering af degraderede økosystemer derfor ud på at definere målet eller rettere et 
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referencepunkt for derefter at fjerne de elementer der forhindre den originale og 

naturlige udviklingsbane (trajectory). Referencepunktet eller rettere referencenaturen vil 

ofte være en naturtilstand der var til stede før forstyrrelse ændrede økosystemet mod en 

degraderet tilstand.  

 

Ved restaurering af større og mere komplekse økosystemer, vil det oftest være en fordel at 

opererer ud fra princippet om en ”open-ended trajektory”, hvorved man ikke sigter efter 

et specifikt referencepunkt (Hughes et al., 2012). Dette gør sig gældende ved hhv. større 

naturområder, høj grad af økosystemdynamik, usikkerhed omkring klimaforandringernes 

påvirkning og hvis ønsket er en vildere form for natur. 

 

Med dette princip accepterer man at økosystemet er dynamisk og derfor meget 

foranderlig, hvilket betyder at et egentligt endemål ikke kan defineres (Hughes et al., 

2012). Derudover kan det være svært at sigte efter et referencepunkt, hvis en oprindelig og 

sammenlignelig naturtype eksistere længere pga. menneskelig påvirkning.  

 

1.4 Bidstrup skovene 

Dette projekt omhandler den centralt beliggende statsskov, kaldet Bidstrup skovene. 

Skovkomplekset har et relativt højt biodiversitetspotentiale (Skorski et al., 2014). Grunden 

til at valget er faldet på netop denne skov skyldtes, at den potentielt kan være kandidat til 

udpegning af urørt skov. Ved udpegning og derved ændret driftsplanlægning har det 

været Naturstyrelsens ønske at få lavet en overordnet restaureringsplan for skoven, som 

faglig indspark til transformeringen fra produktion til urørt skov. 
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1.5 Formål 

Projektets hovedformål er at give et kvalitativt bud på hvordan Bidstrup skovene kan 

konverteres fra produktionsskov til urørt skov uden forstlig drift. Det står klart at 

Bidstrup skovene allerede i dag har en høj diversitet af både flora og fauna, som knytter 

sig til specifikke habitater. Dette betyder at udlæg at urørt skov reelt set kan true 

eksistensen af visse arter og deres levesteder. Derfor består opgaven ligeledes i at finde en 

løsning, hvor der tages højde for alle arters livsbetingelser, da tabet af biodiversiteten skal 

bremses. Der vil derfor blive sonderet i skabelsen af specifikke lokaliteter, således at den 

ønskværdige variation ikke kun foregår på bevoksningsniveau, men også på skovniveau.  

 

For at opfylde målet om en naturligere og vildere skov med en høj strukturel 

kompleksitet der tager højde for diversiteten af de eksisterende arters livsbetingelser i 

skoven, samt frembringer stor variation på både bevoksningsniveau og skovniveau 

indenfor en overskuelig fremtid, skal følgende spørgsmål belyses. 

 

1. Hvordan kan de nævnte formål opfyldes indenfor projektområdet i skoven således at 

de ikke kompromittere hinanden og samtidig sikrer et fastlagt formål for 

specificerede områder? 

 

2. Hvorledes kan skoven indenfor en overskuelig fremtid fremstå som en mere naturlig 

skov med dertilhørende elementer, såsom varierende skovstruktur, såvel i 

aldersfordeling og artssammensætning, dødt ved og beskadiget og døende træer?  

 

3. Kan nåleskoven udnyttes både økonomisk og biodiversitetsfremmende? 

 

4. Hvordan sikres hasselmusens specialiserede levevis i den naturlige skov, da disse to 

umiddelbart kan være modsætninger? 

 

5. Hvor og hvordan sikres den rige fauna og flora i de biodiversitetsrige skovlysninger? 
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6. Kan en græsningsskov frembringe en anden form for biodiversitet, hvor lyskrævende 

arter trives og hvor egen kan formere sig naturligt? 

 

 

Der stilles 3 arbejdsteser. 

 

1. Man bør kunne bryde med det homogene skovbillede af ensaldrene bevoksninger ved 

at udføre specifikke indgreb med det formål at lave menneskeskabe huller. Disse 

huller vil koloniseres af ny succession fra de omgivende træarter. Derved får man en 

forskubning og heterogenisering af bevoksningsstrukturen. 

 

2. En destabilisering af nåletræsbevoksningerne ved hjælp af kraftige indgreb muligvis 

kunne vælte hele bevoksninger ved stormfald. Dette vil skabe et rodet og interessant 

skovbillede, hvor naturlig succession angiveligt vil blive beskyttet mod nedbidning 

fra råvildt og dåvildt. 

 

3. Beskadigelse af et udspecificeret antal træer omkring de menneskeskabte huller vil 

angiveligt imitere en naturlig småskala beskadigelse og derved hurtigere frembringe 

mikrohabitater der er vigtige for skovlevende arter der knyttes til biodiversiteten. 
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2. Materiale  

 

Bidstrup skovene er beliggende på Midtsjælland lidt syd for Kirke Hvalsø og er 

Naturstyrelsen Vestsjællands største sammenhængende skovområde. Den statsejede del 

af skoven udgør 1024 ha og er en del af et større skovkompleks, hvor den resterende del er 

privatejet af hhv. Svenstrup og Ledreborg gods. Det statsejede skovkompleks består af 

flere sammenhængende skove med hvert deres navn (Storskov, Valborup Skov, 

Helvigstrup Skov, Avnstrup Skov, Avnstrup Overdrev, Ravnsholte Skov, Hejede Overdrev 

og Orup Skov, figur 1). Projektarealet udgør 947 ha og omhandler derved ikke Orup skov 

(figur 1), da den naturligt adskilles af Orupvej. 

 

 
Figur 1: Oversigtskort med navneangivelse af de syv skove der udgør Bidstrup skovene. Rød omkransning viser 

projektarealets afgræsning. 
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Navnet Bidstrup har sin oprindelse i kirkens ejerskab af skovene. Det er sådan at kirken i 

middelalderen var store jordbesiddere, hvilket vil sige at de ejerede store andele af 

landbrugs- og skovarealer. Netop skovene på Midtsjælland var ejet af det magtfulde 

katolske bispesæde i Roskilde. Betegnelsen Bidstrup betyder biskoppens borg, som var 

beliggende lidt uden for Roskilde, og da skovene var ejet af bispesædet i Roskilde fik 

skovene tilnavnet Bidstrup skovene. Ved reformationen i 1536 konfiskerede kongen dog 

kirkens store jordbesiddelser og som konsekvens skiftede Bidstrup skovene derved 

ejerskab. I 1661 blev skovene dog foræret til Københavns borgere, som en gave for de 

københavnske borgeres tapperhed og troskab under belejringen af hovedstaden under 

svenskekrigen i 1657-1600. Københavns Kommune solgte skovene til staten i 1995, hvorfor 

de i dag er statsejet under Naturstyrelsen (Naturstyrelsen, 2008; Naturstyrelsen, u.å.). I 

2012 blev statsskoven sammenhængende, da Naturstyrelsen mageskiftede sig til 

Helvigstrup Skov mod at Ledreborg gods fik noget landbrugsjord og skov andetsteds 

(ibid.). Denne beretning sammenholdt med videnskabernes selskabs kort (figur 2) fra 1771 

vidner om en skovkontinuitet der strækker sig til middelalderen og formentligt længere 

tilbage i tiden. 

 

 
Figur 2: Bidstrup skovene, som den fremgår af den digitaliserede udgave af 

Videnskabernes Selskabers kort og i dag (rød markering). 
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2.1 Topografi 

Hele skovkomplekset, Bidstrup skovene tilhører, ligger på et geologisk hotspot kaldet 

Skovhøjlandet (figur 3). Dette område ligger højt i landskabet og huser to af de højeste 

punkter på Sjælland (Gyldenløveshøj og Højbjerg) beliggende i den privatejede del af 

skovkomplekset.  

 

Skovhøjlandet er et typisk dødislandskab, som blev skabt under Weichsel-istiden. Denne 

istid sluttede for omkring 11.500 år siden, men bestod af flere isfremstød. Selve landskabet 

blev skabt ved det såkaldte NØ-fremstød, hvor isen brød frem til den jyske højderyg fra 

nordøst. Da den smeltede delvist tilbage blev der efterladt mange store isflager i 

landskabet. Disse isflager og klumper smeltede langsomt og efterlod vand og sedimenter 

fra isen, hvorved søer opstod i mellemrummene mellem dem. Efterhånden som isflagerne 

smeltede bort blev søerne drænet for vand og de aflejrede sedimenter blotlagt og derved 

blev issøbakkerne til (Houmark-Nielsen, 2016).  

 

Afsmeltningen fra NØ-fremstødet blev dog afbrudt af det sen-baltiske isfremstød der kom 

fra øst og strakte sig over Sjælland og Fyn. Dette fremstød udglattede dødislandskabet og 

dannede ved afsmeltningen et nyt dødislandskab med smeltedale oven på det ældre 

dødislandskab (Houmark-Nielsen, 2016).  

 

Disse dødislandskaber med aflejring af glaciale materialer er grunden til at der i dag er 

dette højtliggende landskab med issøbakker, dødishuller og levn af afsmeltningsdale, 

hvilket i dag er synligt, som ådale i området. Dette ses også inde i selve Bidstrup skovene, 

som har en meget varierende topografi (figur 4).  
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Figur 3: Højdemodel over skovhøjlandets kuppelformede dødislandskab (Houmark-Nielsen, 2016). 

 

Figur 4: Topografisk kort over Bidstrup skovene. Baseret på Danmarks Højdemodel, hvor højdekurverne har en 

ækvidistance på 0,5 m (DHM 0,5 m). 
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2.2 Hydrologi 

Som det kan ses af figur 4, er Bidstrup skovene præget af mange grøfter, som har til 

funktion af aflede vandet fra fugtigere områder og lavninger. Derved har man kunnet 

udnytte hver hektar til skovdyrkning. Der er derfor et stort potentiale for at genskabe 

naturlig hydrologiske tilstande og vådområder, hvilket Naturstyrelsen har praktiseret 

mange steder allerede (figur 5). Skovens placering i skovhøjlandet har den betydning at 

stort set alle grøfter leder vandet ud af skoven til de omkringliggende ådale og videre ud i 

de perifere landskaber, hvilket betyder at der stort set ikke modtages vand fra 

naboarealerne. 

 

 

 
Figur 5: De Blåskravede områder indikere vådområder med genoprettet naturlig hydrologi. Blå linjer viser de 

eksisterende grøfter og naturlige vandløb i skoven. 
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2.3 Bevoksninger 

Indenfor projektarealet er der omkring 615 ha løvtræsbevoksninger og ca. 172 ha 

nåletræsbevoksninger. Derudover er der omkring 118 ha åbne naturtyper og ubevoksede 

områder, såsom moser, skovlysninger, enge og ukultiverede områder. Søer udgør 18 ha og 

skovveje ligeledes 18,5 ha (figur 6). 

 

 
Figur 6: Arealfordelingen i projektområdet fordelt på løv- og nåletræsbevoksninger, Lysåbne arealer, søer og 

veje. 
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Den relative fordeling af nåletræs- og løvtræsbevoksninger i skoven er hhv. 22 % og 78 %, 

beregnet ud fra den rene bevoksningsandel, ekskl. søer, moser, enge og skovveje. 

Bevoksningerne består af ca. 379 ha eller 48 % bøg (Fagus sylvatica), ca. 133 ha eller 17 % 

eg (Quercus spp.), ca. 66 ha eller 8,4 % rødgran (Picea abies), samt mindre andele af ask 

(Fraxinus excelsior), ær (Acer pseudoplatanus), rødel (Alnus glutinosa), rødeg (Quercus 

rubra), birk (Betula spp.), nobilis (Abies procera), nordmannsgran (Abies nordmanniana), 

sitkagran (Picea sitchensis), douglasgran (Pseudotsuga menziesii), ædelgran (Abies alba), 

kæmpegran (Abies grandis), skovfyr (Pinus sylvestris), lærk (Larix spp.), alm. cypres 

(Cupressus sempervirens) og kæmpethuja (Thuja Plicata) (tabel 2). 

 

Tabel 2: Træartsfordelingen på bevoksningsniveau foretaget ud fra skovkortstabellen. 

Fordeling i hektar og den procentvise fordeling udregnet ud fra rene bevoksninger i 

skove ekskl. moser, enge, søer og skovveje. 

 Areal (ha) Relativ fordeling 

Bøg 378,6 48,1 % 

Eg 133,0 16,9 % 

Ær 32,1 4,1 % 

Rødel 23,0 2,9 % 

Rødeg 16,5 2,1 % 

Ask 11,6 1,5 % 

Birk 10,2 1,3 % 

Rødgran 65,9 8,4 % 

Nobilis 34,9 4,4 % 

Sitkagran 16,6 2,1 % 

Ædelgran 15,9 2,0 % 

Douglasgran 13,5 1,7 % 

Lærk 8,6 1,1 % 

Cypress og Thuja 7,3 0,9 % 

Nordmannsgran 6,3 0,8 % 

Kæmpegran 2,1 0,3 % 

Skovfyr 1,6 0,2 % 
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50,6% 45,4% 

4… 

Aldersfordeling	 af	
løvtræsbevoksningerne

0-50	år

51-120	år

121-195	år

I forhold til aldersfordelingen i bevoksningerne, har omkring 96 % af 

løvtræsbevoksningerne en alder af 0-120 år, hvilket betyder at der er en 

overrepræsentation af træer i den tidlige biostatic fase (boks 3). Dette er relativt unge 

træer, set ud fra træernes komplette livscyklus. De 96 % fordeler sig på ca. 51 % i alderen 

0-50 år og ca. 45 % i alderen 51-120 år (figur 7). For nåletræsbevoksningerne fordeler 

alderen sig med ca. 30 % i alderen 0-30 år og ca. 51 % i alderen 31-60 år (figur 8). 

Repræsentationen af aldrene og gamle bevoksninger, er derved relativ lille. Der tages dog 

forbehold for, at der i de visse bevoksninger står enkelte veterantræer eller træer der 

næsten kan anses som dette. 
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Figur 8: Den relative aldersfordeling i 

løvtræsbevoksningerne baseret på 3 aldersklasser 

defineret i projektet. 

Figur 7: Den relative aldersfordeling i 

nåletræsbevoksningerne på 3 aldersklasser 

defineret i projektet. 
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2.4 Sjældne arter i skoven 

Bidstrup skovene huser adskillige bestande af sjældne arter, som enten figurerer i den 

danske rødliste (Aarhus Universitet, 2017) eller på habitatdirektivets bilag IV (Rådets 

direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). 

Der er rapporteret fund af 46 forskellige sjældne arter, som især knytter sig til de mange 

skovlysninger i skoven (figur 9). Derudover huser Bidstrup skovene også en mindre 

bestand af hasselmus (figur 10) (Skorski et al., 2014).  

 

 
Figur 9: Kortlagte fund af sjældne og rødlistede arter i Bidstrup skovene baseret på Skorski et al. (2014). 
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Figur 10: Kortlægning af hasselmus i Bidstrup skovene baseret på Skorski et al. (2014). 
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3. Metode 

Der er brugt omkring fire ugers feltarbejde, hvor besigtigelse af alle områder og 

bevoksninger i projektområdet i Bidstrup skovene er foretaget. Disse besigtigelser har 

klarlagt de faktiske forhold i skoven med hensyn til bevoksningsstruktur, repræsentation 

af dødt ved, lokale potentialer for genskabelsen af hydrologiske forhold samt 

observationer af skovlysninger, såsom moser og enge. 

 

Selve kortlægningsarbejdet er foretaget ved overlapsanalyse af følgende kort i 

programmet Qgis sammenholdt med den lokale viden der er opnået gennem feltarbejdet. 

 

• Opdateret skovkort  

• Danmarks højdemodel med 0,5 m ækvidistance (DHM 0,5) 

• Kortlægning af sjældne arter 

• Kortlægning af genoprettet hydrologi 

• Kortlægning af lukkede grøfter 

• Ortofoto forår 2017 

 

Det anvendte kortlag over sjældne arter i skoven er ekstraheret fra rapport af Skorski et 

al., (2014) omhandlende naturindholdet i Vestsjællands statsskove, som blandt andet 

baseret på Boilesen, 2013 og historiske kilder. Ved udarbejdelse af denne rapport er der 

derudover anvendt relevant videnskabelig litteratur, der kan understøtte og validere 

argumentationen for de tiltag og anbefalinger der bliver præsenteret i de forskellige afsnit 

om hhv. urørt skov, græsningsskov, hasselmushabitat, skovlysninger og hydrologi. 
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4. Forslag til restaurering af Bidstrup skovene 

4.1 Restaureringsprincipper 

Det foreslås generelt at operere med såkaldt restaureringsprincipper i forbindelse med 

udlægning af biodiversitetsskov. Med disse principper beskrives den generelle plan for, 

hvilke typer af skovnatur man forsøger at fremme nu og danner samtidigt grundlag for 

forvaltningen i fremtiden. Formålet er at sikre en kontinuerlig udvikling af de anvendte 

skovnaturtyper, hvorved de dertil knyttede arter sikres en gunstig udvikling. Principperne 

formuleres ud fra viden om tilstedeværende arter og deres habitater, men også hvilke 

typer af biodiversitet man ønsker at fremme i skoven. I Bidstrup skovene er der således 

formuleret 4 restaureringsprincipper, som danner grundlag for hele projektet. 

 

Græsningsskov 

I græsningsskoven er det formålet at skabe en mere åben skovstruktur, hvor især 

lyskrævende arter, såsom eg, kan trives og regenerere naturligt. Skovnaturtypen vil på sin vis 

være urørt skov, men med græssende dyr. På kort sigt med domesticerede husdyr og på 

længere sigt med vilde græssere. Menneskelige indgreb ud over pleje og eftersyn af dyrene, 

vil ikke være tilladt. Den primære årsag til at have græsningsskov, er at fremme en anden 

form for biodiversitet der favorisere lyskrævende arter af både flora og fauna. Derudover vil 

det være et forsøg på at efterligne en lysåben urskovstype kraftigt influereret af store vilde 

græssere, hvilket ifølge Vera (2000 og 2012) kunne have været til stede i den præ-neolitiske 

tidsperiode. 

 

Hasselmushabitat 

Det er vigtigt at prioritere hasselmusen i Bidstrup skovene, da denne art er sårbar, meget 

sjælden og regionalt truet (Aarhus Universitet, 2017). Der vil derfor blive udlagt specifikke 

habitatområder for denne art i skoven. Habitatområderne har et særligt behov for løbende 

pleje, da hasselmusen har helt specifikke krav, hvilket skal opfyldes for at sikre arten 

gunstige livsbetingelser. 

 



 32 

Skovlysninger 

Et udvalg af skovlysninger i Bidstrup skovene er udpeget til fortsat kontinuerlig naturpleje, 

da der på disse lokaliteter findes mange rødlistede insekt- og plantearter (Skorski et al., 

2014). Disse arter knytter sig specielt til lysåbne naturtyper med en karakteristisk mose- eller 

engvegetation og lang kontinuitet. Den største risiko for disse biologiske perler er netop tab 

af kontinuitet, som en konsekvens af plejeophør og tilgroning. 

 

Urørt skov 

Den urørte skov vil være det dominerende restaureringsprincip og samtidig udgøre en 

matrice omkring de øvrige zoner med specifikke formål. Det er i denne del af skoven, hvor 

den absolut mest strikse tilgang hersker, hvilket vil sige uden nogen form for menneskelig 

indgriben. Der kan dog fjernes risikotræer, hvilket vil sige træer der truer sikkerheden for 

publikum ved veje og stier. Det primære formål med den urørte skov er at skovudviklingen 

domineres af den naturlige dynamiske udvikling og forstyrrelse. Der opereres derfor ud fra 

en open-ended trajectory, da det erkendes og accepteres at udviklingen kan gå mange veje.  

 

  



 33 

4.2 Zonering 

De 4 anvendte restaureringsprincipper i Bidstrup skovene er udlagt i selve skoven, som en 

zonering (figur 11).  

 

 

 

 
Figur 11: Oversigtskort der viser de 4 restaureringsprincipper zoneret i skoven. 
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4.3 Overgangsperiode 

For at kunne transformere Bidstrup skovene fra at være en produktionsskov med relativt 

homogene bevoksninger og begrænsede mængder værdifulde skovstrukturer, samt give 

mulighed for en vis økonomisk udnyttelse ved hugst, sættes der en overgangsperiode for 

hhv. løvtræsbevoksningerne og nåletræsbevoksninger.  

 

I løvtræsbevoksningerne er det oplagt at foretage en masse biodiversitetsfremmende 

indgreb og derfor er der, som udgangspunkt, ikke lagt op til nogen form for forstlig hugst. 

Der defineres en overgangsperiode på 10 år, hvor biodiversitetsfremmende indgreb kan 

udføres, hvilket er på linje med Naturpakken (Miljø & Fødevareministeriet, 2016a). 

 

I nåletræsbevoksningerne sættes overgangsperioden til 25 år, hvorved den overvejende 

del af bevoksningerne i Bidstrop skovene kan nå at vokse til hugstmodenhed og derved 

udnyttes økonomisk. 
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4.4 Græsningsskov 

 

Hovedformålet med at introducere dyregræsning i den urørte skov, er at afprøve om det 

er muligt at fremme en mere lysåben skovnaturtype, hvis åbenhed afhænger udelukkende 

af den påvirkning de græssende dyr vil have på bevoksningernes sammensætning. Det 

forventes at de græssende dyr på sigt vil udvikle en nedbidt og relativ åben artsrig 

underskov domineret af lyskrævende træ- og buskarter, samt en artsrig flora i 

skovbunden (Buttenschøn & Buttenschøn, 2013). En sideeffekt, som ligeledes er et 

væsentligt mål i græsningsskoven, er at give egen mulighed for at kunne regenerer sig på 

naturlig vis.  

 

4.4.1 Hvordan 

For at udnytte græsningsskoven optimalt og ligeledes sikre en kontinuerlig tilstand 

opstilles der to scenarier. 1. Hvor der opereres med en kortsigtet plan med domesticerede 

dyr og. 2. En langsigtet plan, som opererer ud fra et ”rewilding” koncept med 

introduktion af vilde og fremavlede vilde dyr.  

 

For at gøre græsningsskoven mere attraktiv for græsning med domesticerede husdyr, er 

de store enge omkring Avnstrup asylcenter inkluderet i græsningsarealet. Ligeledes er 

flere eksisterende skovlysninger inkluderet i udpegningen. Dette sikre at de græssende 

dyr har mulighed for at trække ud på engene, hvor både græs og urter af bedre 

foderkvalitet kan findes. Dyrene vil dog også have adgang til at fouragere i selve 

bevoksningerne, som i sommerperioden byder på en rig variation af løvfoder, samt 

græsser og urter i skovbunden. Ræsonnementet bag at inddrage så mange af 

egetræsbevoksningerne, som muligt, er både at give de græssende dyr mulighed for at 

fouragere på en rig skovbundsvegetation, men også at interaktionen mellem dyr og 

bevoksning kan være til gavn for egen.  
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4.4.2 Hvor 

Den 198 ha skov store fold udgør græsningsskoven og befinder sig i den sydlige og 

centrale del af skoven (figur 12).  

 

 

 
Figur 12: Kortet viser afgræsningen af den 198 ha store græsningsskov. Blå linje viser, hvor hegnet skal 

placeres. Det er tydeligt på kortet, at se inkludererede enge og egetræsbevoksninger. 
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4.4.3 På kort sigt 

For at fremme den ønskede skovnaturtype på skovarealet umiddelbart efter den 

definerede overgangsperiode, vil det være nødvendigt at indgå græsningsaftaler med 

lokale landmænd, som har husdyrsbesætninger.  

 

Besætning 

I naturplejen er græsning med husdyr velanvendt. De forskellige typer af husdyr har dog 

individuelle præferencer og egenskaber i deres måde at fouragere på, hvilket har stor 

betydning for den givne naturtype, samt formålet med afgræsningen. Det mest udbredte 

er afgræsning med kreaturer, men også heste kan bruges. Det skal ligeledes slås fast at der 

skelnes mellem intensive dyr, hvilket er fremavlet til at være højproduktive og ekstensive 

dyr, som derimod er lavproduktive. De intensive dyr kræver oftere foder af god 

næringsværdig og er typisk ikke så hårdføre. De ekstensive dyr er typisk meget hårdføre, 

kræver ikke foder af lige så høj kvalitet og vil bedre kunne klare helårsgræsning 

(Buttenschøn, 2007). 

 

Hvad angår skovgræsning i kombination med naturplejen af de biologisk interessante 

enge i området anbefales det at anvende kvæg. En eventuel samgræsning med heste vil 

heller ikke være en forhindring (Buttenschøn 2017, per. kom). Hvad angår racen, vil det 

være en fordel at fremskaffe husdyr af de ekstensive og hårdføre slags, såsom galloway, 

dexter eller skotsk højlandskvæg, da de stiller færre krav til næringsværdien af 

fødeudvalget. Disse nøjsomme dyr har en tendens til at græsse mere intenst på 

vedplanterne i bevoksningerne især ved helårsgræsning (Buttenschøn, 2007). Dette vil, alt 

andet lige, fremme den naturtype, som der sigtes efter i denne del af skoven. Kan 

nøjsomme dyr ikke anskaffes, må man nøjes med racer af den intensive slags, som 

erfaringsmæssigt også kan tillære sig at fouragere meget i bevoksningerne. 

 

Græsningstryk 

For at opretholde en høj diversitet af floraen og derved faunaen på de græssede enge og 

mange små skovlysninger i græsningsskoven anbefales det at opererer med nedsat 
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græsningstryk (Buttenschøn 2017, per. kom.). Princippet for nedsat græsningstryk er at 

favorisere en optimal rummelig struktur i høj og lav plantevækst og tilgængelighed af 

nektarplanter i blomstringsperioden til fordel for faunaen (Buttenschøn, 2014). 

 

Det samlede areal af enge og skovlysninger i græsningsskoven udgør omkring 61 ha. Det 

opgjorde areal karakteriseres som fersk eng, hvilket betyder et græsningstryk på 0,5-1,2 

SK/ha (ibid.). For at øge sandsynligheden for at kvæget går ind i bevoksningerne sættes 

græsningstrykket til 0,8 SK/ha, hvilket betyder at de åbne arealer kan bære hhv. 48,8 og 

16,1 SK ved sæson- og helårsgræsning.  

 

Den anvendte dyreenhed i beregningerne er baseret på Stor Kreaturer (SK), som er en 

fælleseuropæisk enhed der således bruges bredt i EU (ibid.). Én SK-enhed er defineret 

som ét kreatur på 700 kg. Enheden tager derfor hensyn til race, alder og køn, hvilket vil 

sige at små racer tæller færre SK-enheder end store racer og derved kan man differentiere 

antallet af dyr ud fra racens størrelse. Samme betragtning gør sig gældende overfor 

spørgsmålet om antallet af ungkvæg, stude og fuldvoksne tyre eller kvier, da de alle har 

forskellige størrelser. 

 

For at bringe de hårdføre racer i spil, vil de førnævnte beregninger betyde at der for 

gallowaykvæg skal gå 57-65 stk. ved sæsongræsning og 19-21 stk. ved helårsgræsning for at 

opfylde det definerede græsningstryk på 0,8 SK/ha fersk eng (se tabel 3). 
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Tabel 3: Udregninger af antallet af kvæg af udvalgte ekstensive racer ved hhv. sæson- og helårsgræsning 

baseret på kvægracens vægt i fuldvoksen tilstand (Dansk kødkvæg, u.å.) og beregninger for bæreevnen baseret 

på engene og skovlysningerne i græsningsskoven for at opretholde et græsningstryk på 0,8 SK/ha. 

 Vægt Bæreevne 

sæson 

Bæreevne 

helårs 

Sæsongræsning Helårsgræsning 

  [kg]  [SK]  [SK] [stk] [stk] 

Galloway 450 – 600 48,8 16,1 65 – 57 21 – 19 

Dexter 300 48,8 16,1 92 30 

Skotsk 

Højland 
400 – 600 48,8 16,1 77 – 57 25 – 19 

 

 

Forskellen på sæsongræsning og helårsgræsning er at kvæget enten græsser fra forår til 

hen over efteråret eller går ude hele året. Helårsgræsning defineres dog ved kun at udgøre 

1/3 af det antal af kvæg der skal sættes ud ved sæsongræsning (ibid.). Dette betyder at 

man skal bruge væsentligt færre kvæg for at opretholde samme græsningstryk ved 

helårsgræsning end ved sæsongræsning.  

 

Øvrige implikationer 

Det skal pointeres at kvæget skal have adgang til mineraltilskud og rindende vand. Disse 

to ting kan kombineres ved at have mineraltilskuddet tilsat i vandet i vandtrug placeret 

strategiske steder i græsningsskoven. Ligeledes skal der ikke bygges læskure til kvæget, da 

man selve bevoksningerne i skoven opfylder den funktion, også i dyreværnslovens 

forstand (Buttenschøn 2017, per. kom.). 

 

4.4.4 På lang sigt 

For at sikre en kontinuerlig tilstand af græsning i den udpegede græsningsskov, kunne 

det være interessant at køre et rewildingprojekt, hvilket vil kræve finansiering. Det vil 

være den bedste måde at være uafhængig af forpagtningsaftaler. 
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Det forventes at en udsætning af vilde dyr vil betyde en væsentlig højere påvirkning af 

træerne i bevoksningerne, hvilket vil passe meget godt med det sigte der er med 

græsningsskoven. Ifølge Buttenschøn (2017, per. kom.), vil græsningsskoven med dens 198 

ha være bedst egnet til vildokser, dåvildt og måske vildheste.  

 

De vildokser der ønskes indført i græsningsskoven er det såkaldte tauruskvæg, hvilket er 

resultatet af et internationalt avlsprojekt, kaldet Projekt Taurus. Man har kort fortalt 

forsøgt at fremavle en kvægrace der fænotypisk ligner den uddøde urokse (Bos 

primigenius), som levede i Europa for omkring 7.500 år siden (Bunzel-Drüke, 2004; 

Rewilding Europe, u.å.). Tauruskvæget er også anvendt i Lille Vildmose, hvor man i 2003 

indledte Projekt Vildokse. Disse tauruskvæg var resultatet af eget avlsarbejde ved hjælp af 

flere internationalt anvendte primitive kvægracer (Sørensen, 2007). 

 

Erfaringerne med kvæget ved helårsgræsning i Lille Vildmose viser at der fourageres 

hårdt på yngre løvtræer og buske (Sørensen, 2007). Der favoriseres specielt løvfoder fra 

alm. røn, skovæble, pil og eg, men i mindre grad birk (Buttenschøn, 2013). Ved 

afrapportering i 2010 berettes det at kvæget har gjort markant indhug i både opvæksten af 

birkeskov, egetræer og pilekrat, hvor grene, kviste og blade er bidt ned (Sørensen, 2010). 

Ifølge rewilding Europe (u.å.) har man andre steder oplevet at tauruskvæget har klaret 

ekstremt kolde vintre på ellers meget næringsfattig vegetation.  

 

Dådyr lever naturligt i Bidstrup skovene allerede, men indenfor folden i græsningsskoven 

kunne det være nyttigt at have en mindre bestand gående. Dådyr er et ikke 

hjemmehørende hjortedyr i Danmark, som dog blev indført med henblik på jagt. 

Undersøgelser viser at dådyrets er et mere udpræget græssende dyr end de andre 

hjortedyr i Danmark. Der er observeret mere end 50 % plantemateriale bestående af græs 

i dens maveindhold hen over sommerhalvåret, mens det i vinterhalvåret var over 20 %. 

Dog spiser dådyr også en større andel af vedplanter. Der er eksempler fra Maglemose i 

Gribskov, hvor større flokke af dådyr kan holde opvækst af birk nede og i mindre grad 

rødgran (Buttenschøn, 2007). 
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4.4.5 Indgreb 

Det skal foretages nogle indgreb i bevoksningerne for at fremkalde en mere åben 

struktur, som kan give de græssende dyr et bedre udgangspunkt. 

 

I løvtræsbevoksningerne vil det være optimalt at åbne bevoksningerne mere op således at 

dyrene også har lettere adgang til de indre dele af tætte bevoksninger. Det anbefales 

således at man fælder flere større åbninger i bevoksningerne på størrelse med omkring 

0,2 ha pr. hektar løvtræsbevoksning. Ved bevoksninger domineret af relativt gamle træer 

skal de store træer ikke fældes, da deres biologiske værdi er meget høje. Derfor skal man 

kun fjerne træer i under- og mellemskoven, hvorved man åbner op men stadig har de 

gamle overstandere tilbage. Nåletræsbevoksningerne skal behandles på samme vis, som 

beskrevet i kapitlet om den urørte skov.  

 

Derudover skal sættes 17,2 km hegn og 17 færiste for at etablere den store fold. 
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4.5 Hasselmushabitat 

Bidstrup skovene er én ud af få steder i Danmark, hvor der lever bestande af hasselmus. 

Hasselmusen er en truet art i Danmark – dens aktuelle status på den danske rødliste er 

EN (moderat truet), står listet på EU’s habitatdirektivets bilag IV og er opført på Bern 

konventionens liste 3 over beskyttede arter (Aarhus Universitet, 2017; Skov- og 

Naturstyrelsen, 2000; Council of Europe, u.å.).  

 

Der er umiddelbart ikke kendskab til hasselmusens bevaringsstatus i Bidstrup Skovene, 

hvilket skyldes at arten ikke er at finde på udpegningsgrundlaget i områdets Natura 2000 

planer (Naturstyrelsen, 2016). På baggrund af kortlægningen af de biologiske værdier 

udarbejdet og præsenteret af Skorski et al. (2014), som er baseret på dataindsamling af 

Boilesen (2013), står det dog klart at repræsentationen af hasselmus i Bidstrup skovene er 

relativt høj. Ud fra denne kortlægning er det muligt at målrette indsatsen på specifikke 

lokaliteter, som ved egne observationer ikke helt lever op til hasselmusens habitatkrav. 

Det kan ligeledes erkendes at de tilstedeværende bestande er forholdsvis spredte i skoven 

og derved fragmenterede. Denne fragmentering af hasselmusbestandene sammenholdt 

med en ringe habitatkvalitet og størrelse er de væsentligste faktorer for en øget risiko for 

at de lokale bestande vil forsvinde (Mortelliti et al., 2014; Bright et al., 1994).  

 

En sund bestandspleje forudsætter større lokale habitater med plads til større lokale 

bestande, og som forbindes med korridorer for derved at skabe metapopulationer. En 

metapopulation er defineret ved at bestå af mange lokale subpopulationer, hvorpå 

individer kan migrere mellem dem (Hanski, 1998). Denne migration er medvirkende til at 

forhindre lokal uddøen, da demografien i hver enkelt lokal bestand vil være dynamisk og 

kan påvirkes ved ind- og udvandring i modsætning til isolerede bestande (ibid.). 

Migrationen af individer er ligeledes med til at minimere indavl og sikre derved en 

genetisk variation. Indavl øger signifikant risikoen for indavlsdepression, hvilket betyder 

afkom med reducerede reproduktive egenskaber, samt en lavere overlevelsesrate 

(Frankenham et al., 2002). Det er derfor af bydende nødvendighed i dette projekt, at 

fremlægge et forslag til en målrettet indsats for hasselmusen. Indsatsen vil fokusere på at 
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frembringe habitater af en vis størrelse og designes specifikt ud fra viden om 

hasselmusens specialiserede liv og dens specifikke krav til fødevalg (boks 1). Derudover 

foreslås det at forbinde habitaterne med korridorer af ligeså høj kvalitet som habitaterne. 

  

Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) er en gnaver der tilhører syvsoverfamilien (Gliridae). 
Arterne i syvsoverfamilien er karakteriseret ved at gå i hi om vinteren, samt er nataktiv i sin vågne 
periode om sommeren. Yderligere er de karakteriseret ved at mangle blindtarmen (Jensen, 2017), 
hvilket gør dem ude af stand til at fordøje cellulose, hvorved de ikke kan spise blade, bark o.a. 
celluloseholdige plantedele. 
 
Det er påvist af Bright & Morris (1996), at hasselmusen er en yderst selektiv art der bevæger sig til 
specifikke områder med tilgængelig føde på forskellige tidspunkter af sæsonen, hvilket udgøres af 
blomster, frugter, insekter, bær og nødder, som er næringsrige. Disse fødeemner finder den oppe i 
buskenes og træernes grene og kviste. Hasselmusen lever en arboreal tilværelse, hvilket vil sige at 
den bevæger sig fra gren til gren og derfor sjældent på jorden (ibid.). Det er dog observeret at 
hasselmusen også kan bevæge sig på jorden og krydse både veje (Kelm et al., 2015) og åbne marker 
i sin søgen efter nye egnede habitater (Mortelliti et al., 2013; Büchner, 2008). 
 
Om foråret fouragerer hasselmusen på blomsterende træer og buske. Eksempelvis udgør 
hvidtjørn (Crataegus laevigata) blomster en vigtig fødekilde tidligt på sæsonen. Når disse er 
afblomstret skifter hasselmusen fokus mod blomster fra arter, såsom eg (Quercus ssp.), ær (Acer 
pseudoplanatus), gyvel (Sarothamnus scoparius), alm. gedeblad (Lonicera periclymenum) eller 
spisekastanje (Castanea sativa) (Bright & Morris, 1996). 
 
Midt på sommeren vil der opstå en potentiel mangel på fødeemner for hasselmusen, da bær og 
frugter ikke er modnet endnu og alt er afblomstret. Undersøgelser af hasselmusens ekskrementer 
i denne periode påviser at insekter udgør en væsentlig fødekilde (ibid.). Da større træer af eg og 
ær byder på en rig fauna af bladlus og larver på dette kritiske tidspunkt af året, er det derfor 
betydelig at disse forefindes (ibid.). 
 
I sensommeren vil bær og nødder begynde at modne, hvorved hasselmusen skifter fødevalg til 
eksempelvis taks (Taxus baccata), Brombær (Rubus spp.), Pibekvalkved (Vibernum lantana), ask 
(Fraxinus excelsior), samt ær (ibid.). Også tørst (Frangula alnus) kan udgøre en vigtig fødekilde 
(Juškaitis et al., 2016). Dog vil det vigtigste fødeemne være de modne hasselnødder, som 
overvejende bruges ved opbygning af fedtdepoterne inden vinterhi (Bright & Morris, 1996). 
 
Det er observeret, at hasselmusen kan variere sit fødevalg fra sensommeren til hen på efteråret 
afhængigt af oldenår fra hhv. hassel, eg og birk. Juškaitis et al. (2016) har i Litauen observeret, at 
hasselmusen indtager forholdsvis store mængder birkefrø når der er mangel på hasselnødder eller 
agern. Derudover indtages der i denne region en forholdsvis fast mængde frugter fra tørst. 
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4.5.1 Hvordan 

Ved zonering af Bidstrup skovene, er der blevet foreslået en udpegning af 3 kerneområder 

for hasselmusen, som skal konstituere 3 metapopulationer i skoven (figur 13). Disse 

metapopulationer udgøres af 8 lokale bestande der er registreret i skoven (Skorski et al., 

2014; Boilesen, 2013).  

 

Hver udpegning er foretaget ud fra en formodning om at hasselmusen opholder sig i eller 

omkring det område, hvor de er blevet registreret. Udstrækningen af habitatområderne er 

placeret på tværs af eksisterende bevoksninger og topografiske gradienter for at få en 

tilstrækkelig størrelse, samt at få en tilpas variation i det lokale mikroklima. Netop en 

varieret topografi med lys- og skyggeeksponerede skråninger, kan være med til at forsinke 

blomstring og modning af bær med adskillige uger (Bright & Morris, 1996). Dette vil 

således give hasselmusen mulighed for at forlænge sine fourageringsmuligheder på 

udvalgte busk og træarter, såsom brombær. 

 

De lokale bestande er derefter blevet forbundet med en korridor, der løber gennem 

skoven på bedste naturlige vis. Korridorerne krydser flere steder skovvejene, hvilket ikke 

skulle give anledning til problemer for hasselmusens spredning til tilstødende habitater 

(Mortelliti et al., 2013; Büchner, 2008; Kelm et al., 2015). De tre metapopulationer udgøres 

af minimum 2 lokale populationer, som derved kan mødes og blande gener og derved 

fremadrettet sikre en overlevelsesdygtig bestandsudvikling. 

Om sommeren bygger hasselmusen rede, hvorpå den opholder sig og opfostre sine unger. 
Rederne bygges oftest i hulheder i træerne, men også i grenene og konstrueres ved at flette 
plantemateriale sammen til en kugle der fores med blade (Bright & Morris, 1990).  
 
Bright & Morris (1990) har konstateret at det foretrukne redemateriale udgøres af barken fra alm. 
gedeblad, hvilket er fint og trævlet og derved optimalt til formålet, da der var et sammenfald 
mellem antallet af etablerede reder og tilstedeværelsen af gedeblad. Dog anvendtes andre 
materialer, såsom græs, når andet ikke var muligt.  

Boks 1: Hasselmusens levevis 
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Det foreslås at habitater og korridorer drives efter principperne i coppice-with-standards, 

også kaldet mellemskovsdrift, hvilket betyder stævningsskov i underetagen kombineret 

med spredte overstandere.  

 

Der skal optimalt være repræsenteret én overstander pr. 100 m2 og ved større og mere 

forgrenede individer kan tætheden mindskes (Bright & Morris, 1992). Overstanderne kan 

dog også tilrettelægges med en mere sparsom spredning med få rækker af overstandere, 

hvis krone er i kontakt med hinanden og hvor mindre åbne flader er dækket af mindre 

træarter, stævningsarter og buskarter (Bright et al., 2006). Det der har størst betydning er 

at spredningen af overstanderne giver en tilstrækkelig lysmængde til underskoven og 

busklaget, men samtidig at overstandernes horisontale grene har mulighed for at forbinde 

sig (Bright & Morris, 1992). Lysmængden er vigtig fordi det giver en større produktion af 

blomster og bær, som er hasselmusens fødegrundlag. Selve overstanderne bør bestå af 

hhv. eg eller ær og i mindre grad ældre bøg.  Hvad angår underskoven og busklaget 

foreslås det at kombinere stævningsegnede træer og bærbærende buske, som plantes tæt 

for at fremme hasselmusens arboreale bevægelsesadfærd. 

 

Der skal løbende foretages stævning af de stævningsegnede træ- og buskarter, hvilket kan 

være med en rotation på 15-20 år, hvorved en grenet og tæt vækst vil opstå på sigt. Selve 

stævningsindgrebene bør ifølge Bright et al. (2006) og Boilesen (2013) tilrettelægges ved 

opdeling habitaterne i små kvadrater og derved stævne 1/3 af disse på vilkårligt vis. 

Derved spredes andelen af nyligt stævnet habitat, hvorved habitatforringelsen ikke 

koncentreres på ét sted. 

 

Der bør overvejes at opsætte redekasser specifikt designet til hasselmusens behov for at 

bygge rede om sommeren. Det er ifølge Juškaitis (2005) observeret at densiteten af 

redekasser har en signifikant effekt på densiteten af hasselmus inden for et givent 

område, hvor redekasser er placeret. Redekasser i et grid på 25x25 m pr. ha (16 stk. pr. ha) 

resulterede i en stigning fra 10 individer til 23 individer på ét år, hvorimod der ikke blev 
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observeret nogen stigning i individer på arealet med redekasser fordelt på 50x50 m pr. ha 

(4 stk. pr. ha). Syv af de nye individer blev fundet på grænsen af forsøgsarealet, hvilket 

tyder på en indvandring fra de tilstødende arealer. Efter tre år med høj densitet af 

redekasser var der omkring 3 gange så mange hasselmus i forsøgsområdet. 

 

Redekasser kan designes som en traditionel ophængt fuglekasse, hvor hullet dog peger 

ind mod selve træstammen, hvilket gør at hasselmusen lettere kan finde indgangen og 

eventuelle fugle er forhindret i at tage redekassen i brug. De bør konstrueres med en 

huldiameter på 35 mm og med indre mål af 115 mm x 130 mm x 120 mm. Højden for 

placeringen af redekasserne, anbefales til at være mellem 2-3 meter over jorden, hvis 

muligt, da det er observeret at hasselmusen ofte fravælger redekasser der hænger for højt 

(5-9 m) eller for lavt (1,6 m) (Morris et al., 1990). 
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4.5.2 Hvor 

Habitater og korridorer består af en variation af forskelige bevoksninger der både består 

af yngre, såvel som ældre løvbevoksninger og få nåletræsbevoksninger (figur 13).  

 

 
Figur 13: Kortet viser zoneringen af de 3 hasselmushabitater. De gule cirkler viser 8 observerede individer 

(Skorski et al., 2014), som formodes at repræsentere de lokale bestande. Lyseblå cirkler repræsentere de 3 

metapopulationer der kan opstå på sigt. 

 

4.5.3 Indgreb 

Indgreb i bevoksningerne består i aktiv udtynding, fældning af uegnede træarter og 

indplantning af egnede busk-, træ- og kratarter. Dette gøres ved en gradvist konvertering, 

hvorved hasselmusens nuværende livsbetingelser ikke svækkes nævneværdigt. Tynding 

og afvikling af bevoksninger skal derfor spredes over en 15-20-årig periode, hvor 

eksempelvis 1/3 del konverteres ad gangen. Det er derved muligt at fjerne, tynde og 

 

 

 
 

 

 

 

 



 48 

tilplante 1/3 del af bevoksningerne i de udpegede habitater fordelt med 5-6-årige 

mellemrum. Disse 5-6 år vurderes til at være tilstrækkeligt med tid, hvorpå de nyplantede 

delhabitater er vokset op og velegnede for hasselmusen.  

 

Bøgebevoksninger 

Ældre bøgebevoksninger bør tyndes kraftigt. Nyetableret bøg op til en alder på omkring 

15 år kan dog benyttes af hasselmusen og derfor bibeholdes (Boilesen, 2013).  

 

Eg- og ærbevoksninger 

Overstandere af eg og ær er til nytte for hasselmusen, men skal ikke stå for tæt. Derfor 

forslås det at man her foretager en udtynding i vedmassen, hvorved der kommer 

tilstrækkeligt med lys til skovbunden. 

 

Askbevoksninger 

Askebevoksningerne kan som udgangspunkt bevares ud fra hasselmusens perspektiv, 

men da den plages af sygdommen asketoptørre, bør det overvejes om den skal afvikles og 

erstattes af andre velegnede træ- og buskarter. 

 

 

Indplantning 

Hvor bevoksningen består af relativt gamle bøgetræer der skal tyndes kraftigt, vil det 

være nødvendigt at indplante eg og ær, som kan udgøre de fremtidige overstandere. Hvis 

askebevoksninger afvikles, kan det være fornuftigt at etablere nye birkebevoksninger.  

 

I mellem og underskoven tilplantes der med en blanding af hassel, brombær, alm. 

gedeblad og pibekvalkved. Derudover plantes der spredte kratarter, såsom hvidtjørn, 

slåen, tørst. 
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4.6 Skovlysninger 

De eksisterende skovlysninger i Bidstrup Skovene kan karakteriseres på flere måder. Flere 

af skovlysningerne er utroligt artsrige og andre er mindre artsrige. Formålet med de 

udpegede skovlysninger, som allerede er eksisterende i skoven, er at give mulighed for at 

beskytte disse værdifulde naturtyper mod tilgroning, samt sikre floraen og faunaen en 

gunstig og kontinuerlig udvikling.  

 

4.6.1 Hvordan 

For at være sikker på at de udpegede skovlysninger i Bidstrup skovene ikke med tiden 

gror til og ligeledes mister den værdifulde flora og fauna der er til stede i dag, vil det være 

en nødvendighed at fortsætte med en løbende naturpleje. Det vil være nødvendigt med 

en aktiv fjernelse af naturlig succession af birk, pil og andre træ og buskarter der har en 

tendens til at etablere sig på soleksponerede områder.  

 

For at opretholde og fremme den karakteristiske flora og derved sikre livsbetingelserne 

for den artsrige fauna, vil der skulle foretages høslæt. Høslæt vil sige at man slår 

græsserne ned og fjerner det fra arealet. På denne måde fjerner man næring fra området, 

hvilket har stor betydning for græssernes dominans og de mere specialiserede urters 

mulighed for trivsel. I de ikke græssede skovlysninger skal første høslæt foregå sent, efter 

1. juli, efterfyldt af ét eller to høslæt senere på sæsonen. I græsningsskoven foretager man 

ét høslæt sent på sæsonen og lader dyrene græsse resten af tiden (boks 2). 

 

Til dato foretages to årlige høslæt af det lokale høslætlaug på Kildeengen (DN, u.å.), som 

befinder sig i den sydlige del af skoven. Smuldmosen, som er en anden værdifuld våd eng 

vedligeholdes af to privat personer, der på privat basis foretager slæt. De øvrige enge og 

skovlysninger vedligeholdes med maskiner af Naturstyrelsen (Jessen 2018, per. kom.). 
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Høslæt har historisk set været en metode brugt til at bringe næringsrigt foder til de overvintrene 
dyr i staldene på gårdene rundt om i landet. På denne måde fik man fjernet næring fra de arealer, 
hvor græsset blev høstet og har dermed været en væsentlig faktor for skabelsen af de artsrige enge 
og overdrev der i dag er eksisterende. Disse er dog i dag truet pga. eutrofiering og tilgroning pga. 
manglende afgræsning og tilførsel af næringsstoffer fra omgivelserne. 
 
Det karakteristiske ved afgræsning med kvæg, er en omfordele næringsstofferne på arealet. 
Derimod vil man gennem høslæt helt fjerne næringsstoffer fra arealet. Dette sker den tilgængelige 
næring i jorden optages af planterne, som slås og oftest helt fjernes fra det pågældende naturareal.  
Grunden til at det er vigtigt at fjerne næringsstoffer, er kort sagt at man har en kontant netto 
tilførsel af nitrat. Dette stammer fra deposition fra luften, mineralisering af organisk materiale i 
jorden, omsætning af førne og rødder fra træer og buske samt N-fiksering fra blandt andet rødel  
og planter af ærteblomstfamilien. Fjernes næringspuljen ikke, vil disse områder langsomt 
eutrofiere. Fjernelse af nitrat i jorden foregå ved planteoptag, men også ved denitrificering på 
vådere områder, hvorved nitrat bliver omdannet til frit nitrogen. 
 
Udover fjernelsen af næringsstoffer er høslæt også vigtigt for at opretholde det artsrige 
plantesamfund der karakterisere en eng. Enge er karakteriseret ved en rig variation af nøjsomme 
og lyskrævende urter og stauder, der både kan være flerårige eller enårige. Problemet med det 
næringsrige areal er generelt at diverse græsser, som er højproduktive arter vil vokse hurtigere og 
derved dominere pga. de høje mængder næring. Derved får den nøjsomme og lavproduktive 
engvegetation ringe chance for at overleve. Høslæt vil netop give de mange urter bedre mulighed 
for at trives og formere sig enten ved rodskud eller frøformering. 
 
Høslæt kan bruges på flere måder alt efter, hvilken tilstand arealet har og effekt man ønsker. 
Under normale omstændigheder bør det første høslæt ikke foretages før efter 1. juli, hvilket 
skyldes hensynet til dyre- og plantelivet. 
 
Ved nyetablering af ekstensiv drift med græsning, vil det være nødvendigt med tidligere og 
gentagne høslæt i en årrække for at få planternes primærproduktion op. Derved forbedre man 
foderkvaliteten for de græssende dyr. 
 

Det kan ligeledes være nødvendigt med tidligere slæt på næringsrige arealer og arealer med 
dominans af problemarter, såsom lysesiv. Derved vil man øge fjernelsen af nitrat og fosfor og 
hæmme væksten af de pågældende problemarter. 
 
Generelt er høslæt (her ét eller flere slæt om året) en fordelsmæssig ekstensiv driftsform for at 
opretholde høengens karakteristiske flora, genoprette/opretholde næringsstofbalancen ved 
fjernelse næringsstoffer, pleje engfuglenes ynglelokaliteter samt mere skånsom end græsning 
overfor sommerfugle og andre insekter. 
 
Der er dog flere ulemper ved det tidligere første høslæt end ved det traditionelle og sene første 
slæt. Der kan eksempelvis være større risiko for at skade ynglekuld, reder, sommerfugle og andre 
insekter. Derudover vil vegetationen være mere artsfattig, hvilket skyldes at frøsætningen ikke når 
at forekomme. 
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4.6.2 Hvor 

De skovlysninger, hvor den aktive pleje skal fortsætte kan ses på figur 14. 

 

 
Figur 14: De udvalgte skovlysninger i Bidstrup skovene er fremhævet på kortet. De skråskraverede 

skovlysninger og enge er indlemmet i græsningsskoven og plejes derfor både ved slåning og græsning. 

 

Man kan også kombinere ét høslæt efterfuldt af græsning. Denne driftstype vil give naturmæssige 
fordele i og med at det øger den strukturmæssige variation, såsom spirebede og små skala 
forstyrrelse af jordbunden. Denne strukturvariation vil derudover give bedre ynglelokaliteter for 
visse arter af engfugle. Udover de naturmæssige fordele, vil høslæt og græsning også være en 
fordel for plejen af græsningsdyrene, hvorved parasittrykket mindskes og antallet af græsningsdyr 
kan reduceres. 

 
Boks 2: Beskrivelse af høslæt i naturplejen (Buttenschøn, 2007). 
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Smuldmosen er både mose med stående vand, men ligeledes fugtig bund, som kunne 

karakteriseres våd eng. Det er den mest artsrige skovlysning i Bidstrup skovene og der er 

ifølge Fugle og Natur (u.å.) rapporteret hele 1415 artsfund. Disse artsfund tæller både 

almindeligt forekomne arter, men også sjældne og rødlistede arter, såsom 

engperlemorsommerfugl, skovperlemorsommerfugl, kejserkåbe, svaleklire, leverurt, 

rundbladet soldug og vibefedt (Fugle og Natur, u.å.; Skorski et al., 2014). Fælles for 

arterne er, at de knytter sig til denne naturtype eller blot findes på lokaliteten fordi 

miljøet er gunstigt. Smuldmosen er inkluderet i græsningsskoven og de græssende dyrs 

påvirkning forventes at skabe en ny form for småskala forstyrrelse i jordbunden, som 

konsekvens af deres trampningseffekt. Ligeledes vil kokasser skabe den karakteristiske 

tuedannelse, som man ser på andre afgræssede arealer.  

 

 

 
Billede 1: Smuldsmosen har en rig artssammensægning af både flora og fauna. 

  



 53 

Bol Bager er en forhenværende højmose med genetableret hydrologi og derved igen 

relativ høj vandstand. Der er her gjort 152 observationer af arter (Fugle og Natur, u.å.). 

Rundbladet soldug og gul star (Skorski et al., 2014), samt dukatsommerfugl, 

skovperlemorsommerfugl, dolomedes sp., guldskæl-mangeløv og alm. snylterod (Fugle og 

Natur, u.å.) er blandt de sjældne og rødlistede arter. Derudover findes der hedelyng og 

flere arter af tørvemos. På dette areal er det vigtigt at holde succession af birk og pil nede 

for at forhindre tilgroning. 

 

 
Billede 2: Tilstedeværelsen af gammel tørv og begyndede tørvedannelse viser at Bol Bager angiveligt er en 

gammel højmose. 

 

Rævemose er en mindre skovlysning der karakteriseres, som eng. Denne lokalitet 

fungerer ligeledes som en større lejrplads med rindende vand i sommerhalvåret og 

nyetableret muldtoilet, men uden decideret shelter. Skorski et al. (2014) har registreret 

forekomst af den sjældne art krat-fladbælg på denne lokalitet. Driftsmæssigt skal denne 
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eng vedligeholdes, som før beskrevet og videre skal der fjernes nogle bevoksninger af ær, 

rødgran og rødel, hvorved engen vil følge højdekurverne bedre end i dag.  

 

Søndersø er et større område bestående af en mindre interessant eng domineret af siv, 

en lidt mere interessant eng, krat og ellesump. Der er dog alligevel registreret engblomme 

på et af engarealerne (Skorski et al., 2014). Af indgreb, foreslås det at fjerne krattet for at 

åbne en del af arealet op. Derved vil det være muligt for mose og/eller engarter at 

kolonisere dette område og derved potentielt øge naturindholdet. Driften skal, som 

tidlige nævnt, være høslæt flere gange om året og det kunne potentielt være godt at 

foretage rørskær i de sumpede dele.  

 

 
Billede 3: Søndersø består både af eng på relativt tør jord, ellesump og rørsump. 
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Birkemose er et landskabeligt meget flot område, hvor man indenfor nyere tid har 

genetableret hydrologien. I skovlysningen er der en mindre sø i midten, mens et solitært 

gammelt og kroget egetræ står, som et majestætisk monument. Søen omkranses af eng og 

rørsump og derefter stejle skrænter med sitkagran og rødgran. I bunden af Birkemose har 

man etableret et shelterområde med bålhytte, to shelters, et muldtoilet og en hestefold. 

Det er desværre ikke muligt at finde oplysninger om artsfund fra denne lokalitet. Af 

driftsmæssige indgreb foreslås det dog, ud over høslæt på engen, at man foretager 

rørskær. Der foreslås yderligere en mindre udvidelse af skovlysningen (figur 15). Denne 

udvidelse foreslås af landskabelige hensyn, da en eksponering af de skovbevoksede 

skrænter vurderes at kunne øge det æstetiske udtryk. Derved vil det også være interessant 

om skrænterne, som vil blive mere tørre, kunne blive mere artsrige med tiden, såsom en 

overdrevstilstand. 

 

 
Figur 15: Birkemose er en æstetisk flot skovlysning med eng- og mosekarakteristik. Som det kan ses er 

skovlysningen udvidet ind i rødgranbevoksningerne, hvor højdekurverne viser en stejlere gradient. 
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Blindsø er en stor skovlysning karakteriseret som skovsump, hvor der er registreret 

svaleklire (skorski et al., 2014). Det vigtigste ved dette område er, at det ikke vokser til i 

birke. Derfor skal al opvækst af pil og birk fjernes fra området, hvis det indfinder sig. 

 

 
Billede 4: Blindsø ses her med forhøjet vandstand pga. det våde efterår og vinter. 

 

Yssemose er en lang smal relativ våd og landskabelig flot eng omkranset af 

bøgebevoksninger. På lokaliteten er der blandt andet registreret fund af følgende sjældne 

og rødlistede arter: gul star, vibefedt og liden siv (skorski et al., 2014), men også 

skovperlemorsommerfugl, engperlemorsommerfugl, jumfrubjørn, kejserkåbe, liden 

vintergrøn, femradet ulvefod, otteradet ulvefod og alm. ulvefod (Fugle og Natur, u.å.). 

Ifølge Fugle og Natur (u.å.) er der på lokaliteten totalt set fundet 258 forskellige arter. Det 

er planlagt, at græsningsskoven skal indbefatte Yssemose, da de positive effekter af 

græsning kombineret med ét høslæt, vil give en artsrigere engvegetation og dertilhørende 

fauna. 
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Billede 5: Yssemose med sine solitære grantræer. Engen strækker sig et stykke 

længere bag disse træer. 
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Rønnesømose er en meget lille eng, dog forbundet med en unavngiven nærliggende 

mose. Skovlysningernes tilstand forbliver uændret, men vil blive en del af 

græsningsskoven, hvorved de græssende dyr får mulighed for at fouragere der. Især engen 

er artsrig, hvor der er registeret sjældne arter, såsom kejserkåbe, gul star og isblåfugl 

(Skorski et al., 2014). Der er ikke foreslået nogle ændringer i udstrækningen af disse to 

skovlysninger og driften skal være græsning kombineret med ét høslæt. 

 

Hjortesømose og Hjortesø er en meget interessant skovlysning, som består både søen 

og den tilhørende hængesæk og den omkringliggende mose med overvejende rødel (figur 

16). Mosen har en varierende fugtighedsgradient, hvilket betyder at der er ellesump 

tættest på søen og våd skovbund med birk og rødel i periferien af ellesumpen. Af 

registreret sjældne arter findes eksempelvis engblomme, blygrøn tørvemos, vibefedt og 

læge-igle (Skorski et al., 2014). Ligeledes er der gjort 403 fund på Fugle og Natur (u.å.), 

såsom de sjældne arter engperlemorsommerfugl, skovperlemorsommerfugl, skov-gøgeurt, 

jomfrubjørn, bjergmangeløv, gul star og alm. blærerod. Det må derfor karakteriseres, som 

en artsrig skovlysning. Denne lokalitet er en del af græsningsskoven og det formodes at 

de græssende dyr kan afgræsse noget af rødellebevoksningerne (Buttenschøn, 2007), 

hvilket dog afhænger af vandstanden. Opvækst af birk, pil og rødel fjernes løbende fra 

selve hængesækken og den åbne mose så der ikke sker en tilgroning. Det foreslås at fjerne 

en mindre del af rødelletræerne i mosen for at skabe en større andel åben mose, hvor 

plantesamfund der knytter sig dertil har mulighed for at etablere sig.  
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Figur 16: En del af rødelbevoksningen øst for Hjortesø ryddes for træer for at give plads til en nøjsom 

urtevegetation der karakteristisk for moser. 

 

Ellesø Eng er en af skovens skjulte perler, da den gemmer sig for skovvejen bag nogle 

rødgranbevoksninger. Det er en relativ smal og lang eng med en rimelig artsdiversitet. 

Der er registreret flere sjældne arter, såsom engblomme, isblåfugl og gul start (Skortski et 

al., 2014), samt hede-mosesvireflue, engperlemorsommerfugl, skovperlemorsommerfugl, 

bakke-stilkaks, sorthovedet-knopurt, tvebo baldrian, opret hejre, rederod, spidsbladet 

steffenurt og skov-vikke (Fugle og Natur, u.å.). Denne artsrige eng befinder sig i 

græsningsskoven og græsningsdyrene vil derfor have mulighed for at præge udviklingen 

af engen mod en endnu højere diversitet. På baggrund af en egne observationer og 

kortanalyseanalyse foreslås det at udvide skovlysningen ved at fjerne en mindre andel 

bevoksninger (figur 17). Det drejer sig om 4 mindre bevoksninger bestående af rødgran og 

birk. Ved fjernelsen af birken kan skovlysningen strække sig en smule mod vest og 
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gradvist integrere sig i birkemosen. Fjernelsen af rødgranbevoksningerne vil give en 

naturligere arrondering af engen. 

 

 
Figur 17: Fjernelse af mindre rødgranbevoksninger langs grænsen af Ellesø Eng, vil give en bedre arrondering 

der følger terrænets topografi bedre en den nuværende afgræsning. 

 

Skovlysningerne Troldsmose og Krejemose er to mindre åbne og relativt fugtige 

områder der ligger lavt i terrænet. Moserne befinder sig indenfor græsningsskoven og der 

forventes en relativ påvirkning fra de græssende dyr. Det vil dog være optimalt at 

supplere med ét høslæt om året. 

 

Hundemose har en varierende fugtighedsgradient, hvilket influeres af afstanden på det 

gennemgående vandløb. Skovlysningen kan derfor både karakteriseres, som våd eng med 

grove græsser og rørsump. Der er registreret fund af engskær og gul star (Skorski et al., 

2014), samt skovperlemorsommerfugl, engperlemorsommerfugl, jumfrubjørn, rød 
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træsmuldsvirreflue, sortspætte, kejserkåbe, koralpigsvamp, stor skorpionmos, tvebo 

baldrian og dukatsommerfugl (Fugle og Natur, u.å.). Da skovlysningen er del af 

græsningsskoven er forhåbningen at dyrene kan holde græsserne relativt nede. Der vil 

dog være behov for et årligt høslæt, som supplement til de græssende dyrs påvirkning og 

for at sikre en tilstrækkelig vedligeholdelse. 

 

Store Oremose befinder sig i den østlige del af skoven og er en meget flot skovlysning, 

som både kan karakteriseres, som våd eng og rørsump. I den nordlige del har man 

registreret sjældne arter, såsom kejserkåbe, dukatsommerfugl og gul star (Skorski et al., 

2014). Det foreslås at justere på arealets arrondering, så de topografiske højdekurver 

følges bedre end på nuværende tidspunkt. Selve driften skal foregå ved, at de tørre 

engområder får foretaget 2-3 høslæt om året. 

 

 
Billede 6: Store Oremose og det karakteristiske, men døde egetræ kaldet Kludeegen i forgrunden. 
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Kildeengen er en meget værdifuld eng med en lang historie og kontinuitet af høslæt. 

Kildeengen befinder sig umiddelbart ved siden af skovfogedboligen og er genstand for det 

årligt tilbagevendende høslætarrangement Lefestival, som arrangeres i et samarbejde 

mellem Kildeengens høslætlaug, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening 

(DN, u.å.; Jessen 2018, per. kom.). På Kildeengen er der registreret sjældne arter, såsom 

gul star, engperlemorsommerfugl, skovperlemorsommerfugl og kejserkåbe (Skorski et al., 

2014). Driften her skal fortsætte, som hidtil med høslæt 2-3 gange om året. 

 

 
Billede 7: Kildeengen, hvor der afholdes den årlige lefestival. 
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4.7 Urørt skov 

Bidstrup skovene bærer i dag præg af mange generationers skovbrug og hugst, hvilket 

kommer til udtryk som homogene bevoksninger. Det er dog tydeligt at statsskovenes 

overgang til naturnær skovdrift i 2005 (Skov- & Naturstyrelsen, 2005), hvor principper 

som måldiameterhugst, bevarelsen af 3-5 større træer pr. ha og naturlig selvforyngelse, 

har sat sit præg i skoven, hvorved den homogene struktur kan være svær at erkende. 

 

Biologisk set er skoven dog i dag repræsenteret af meget unge og yngre bevoksninger 

som, i en skovudviklingskontekst, befinder sig i enten etableringsfasen eller den tidlige 

biostatiske fase (boks 2). Dette betyder at det kan tage rigtigt mange år før biologisk 

vigtige strukturer vil opstå naturligt i skoven. Udpeges skoven til urørt skov umiddelbart 

uden en overgangsperiode, hvor man kan foretage biodiversitetsfremmende indgreb, vil 

skovens vilde og naturlige udtryk først gradvist indfinde sig i løbet af 100 til potentielt 

200-250 år. Denne tidshorisont begrundes ud fra bøgens maksimale alder, som ifølge 

Emborg et al. (2000) estimeres til at være 284 år under danske forhold. 

 

Det er formålet i den urørte skov er at lade skovudviklingen ske helt naturligt, hvorfor 

menneskelig indgriben er fuldstændigt udelukket. Det accepteres ligeledes at dette 

økosystem er meget dynamisk, samt at små- og storskala forstyrrelse influerer på 

udviklingen. 

 
Skovens udvikling kan betragtes på flere niveauer – på landskabsskala (her hele skoven som en 
enhed), på bevoksningsskala (de enkelte bevoksninger) og på småskala (her på enkelt individ 
niveau). Ifølge Bormann & Likens (1980), gennemgår skoven, set ud fra en større skala, en 
udvikling fra renafdrift eller større storskala forstyrrelse en udvikling i fire faser. Efter at alle træer 
er fjernet vil der være en 1. reorganisationsfase, 2. Aggradationsfase, 3. Transitionsfase og til sidst 
opnår skoven 4. en steady state fase. Det vil kort sagt sige at den bare jord, koloniseres af nye 
træarter, mens at økosystemet mister al biomassen. I aggradationsfasen, som strækker sig over et 
århundred vil biomassen akkumuleres og nå et maksimum. I transitionsfasen vil biomassen falde 
en smule over tid, hvorefter steady state fasen indtræffer. Her vil den totale biomasse fluktuere 
omkring middelværdien. Steady state fasen vil være domineret af klimakstræarter, såsom bøg og 
ær, men på småskalaniveau vil enkeltindividerne gennemgå en livscyklus, kaldet 
skovudviklingscyklus. 
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Denne cyklus foregår spontant alle steder i skoven for hvert enkelt træ og uafhængigt af 
hinanden. Derfor operere man med at skovudviklingen på bevoksningsniveau foregår ud fra 
princippet om et såkaldt shifting mosaic forest development cycle, hvilket vil sige en mosaik af 
skiftende skovudviklingscykler. Kombinere man dette princip med den overordnet idé om at 
skoven er i en steady state tilstand af klimaksarter, så har man et shifting-mosaic steady state 
system.  
 
Skovudviklingscyklussen repræsenteres af adskillige faser (figur 1), hvorpå et eller flere individer 
af bøg vokser op og dør af naturlige årsager. Remmert (1991) beskriver f.eks. interaktion mellem 
bøgeskov i klimastilstand og succession af pionertræarter, såsom birk og derefter elm, ask, 
kirsebær og ær i de tyske skove. Når bøgen går ind i sin sidste korte fase i cyklussen, kaldet 
nedbrydningsfasen, hvor træet nedbrydes gradvist indtil det dør og måske falder til jorden. 
Derved skabes der et hul i trækronen. Denne lysbrønd forsyner nu skovbunden med rigeligt lys, 
hvorpå undertrykte unge individer af træarterne bøg eller ær, vil begynde at vokse. Ligeledes vil 
pionertræarter, såsom birk og andre arter indfinde sig, hvis der er nærliggende frøkilder. Disse 
pionertræarter har en tendens til hurtigt at overtage og dominere, da de vokser hurtigere. Dog vil 
bøgen udkonkurrere pionerarterne der ikke bliver nær så høje og gamle, hvorfor de dermed går til 
grunde. Dette skyldes det faktum at pionertræarterne ikke giver tilstrækkelig skygge, hvorved 
bøgen kan vokse nedenunder og igennem deres trækroner for derefter at udskygge dem. Dette 
betyder at bøgen vokse op i kronetaget, hvorpå hullet lukkes. 
 
Dette illustreres eksempelvis i figur 1, som Emborg et al. (2000) har lavet på baggrund af 
observationerne i Suserup skov og som repræsentere den Shifting-mosaic steady state cyklist med 
mikrosuccessionsinteraktion mellem ask og bøg der foregår. 
 
I er der dog enighed om, at der i skovudviklingscyklussen findes flere genveje mellem de 
forskellige faser til nedbrydningsfasen. Disse genveje skyldes hovedsageligt naturlige forstyrrelser, 
som både kan være stormfald, insektangreb, kraftigt snefald eller at et stort veterantræ vælter ned 
over et mindre træ. Derved er cyklussen meget dynamisk og man kan ikke være sikker på hvordan 
det vil foregå ude i naturen, da uforudsigeligheder er en dominerende faktor (Remmert, 1991; 
Emborg et al., 2000). 
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Figur 18: Mosaikcyklussen fra Suserop skov. Faserne: 1: Innovationsfasen, 2: aggradationsfasen, 3: Early 

biostatic fase, 4. Late biostatic fase, 5. Nedbrydningsfasen. Tallet i den hvide ring angiver hvor mange år 

de forskellige faser tager med udgangspunkt i bøgen. Det ses at de hvide træer (ask) dominere fra 

innovationsfasen til early biostatic fase efterfyldt af de sorte træer (bøg) der overtager dominansen i 

kronetaget og udkonkurrere asken (Emborg et al., 2000). 

Boks 3: Beskrivelse af skovudviklingen på flere niveauer. 
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4.7.1 Hvor 

Der udpeges omkring 545 ha til urørt skov, hvilket vil være spredt over hele skoven (figur 

18). 

 

 
Figur 198: Her illustreres udpegningen af den urørte skov (grøn), som omgiver de øvrige udpegede zoner i 

skoven. 

 

4.7.2 Hvordan 

Som man kan se i de øvrige afsnit er specifikke lokaliteter i skoven udpeget med helt 

specielle restaureringsprincipper, formål og plejetiltag. Den urørte skov defineres 

omvendt, som en matrice der omkranser den øvrige zonering i skoven og derved skabes 

der en bred variation i skoven set ud fra en større skala – på skovniveau. 
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Formålet med indgreb i overgangsperioden er at bryde den homogene struktur i 

bevoksningerne, hvorved det antages at en mere kompleks strukturel variation vil 

indfinde sig indenfor en kortere tidshorisont og vigtige strukturer, såsom dødt ved, snags 

og lysbrønde, vil være til stede når skoven lægges urørt. 

 

4.7.3 Indgreb i overgangsperioden 

 

Løvtræsbevoksninger 0-50 år 

I denne aldersklasse er der er tale om nyetablerede og yngre løvtræsbevoksninger. Dette 

betyder at træerne befinder sig i innovations- og aggradationsfasen. På grund af alderen 

og dens placering i skovudviklingscyklussen, vil det ikke give mening at foretage indgreb, 

hvor der laves huller og lysbrønde i bevoksningerne. Dette skyldes det lille aldersspænd 

imellem de tilstedeværende træer og ny succession i hullerne der, alt andet lige, vil give 

en minimal aldersvariation i bevoksningerne. 

 

Det anbefales dog at frembringe en vis mængde dødt ved i disse bevoksninger. Dette kan 

gøres ved at fælde omkring 10 % af træerne pr. ha, hvilket vil svare til en hugst på 0,1 ha 

pr. ha. Dette skal foregå, som ved en tyndingsoperation, men hvor træerne bliver liggende 

i skovbunden.  

 

Løvtræsbevoksninger 51-120 år 

Bevoksningerne i denne aldersklasse har en alder og størrelse der gør, at indgreb kan 

være fremmende for en bredere aldersvariation, hvilket derved vil bryde den relativt 

homogene bevoksningsstruktur. 

 

Indgrebene skal foregå ved at der skabes større og mindre huller i bevoksningerne, samt 

at snagificere 2-3 træer i periferien af disse huller. Idéen med de kunstigt skabte huller er 

at imitere de lysbrønde, som opstår efter træernes naturlige død og henfald eller vælter 

ved småskala stormhændelser. I lysbrøndende vil ny succession indfinde sig, hvorfor 

skovudviklingscyklussen sættes tilbage til innovationsfasen (boks 1) disse steder. 
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Selve hugsten af træerne kan foregå både ved fældning eller nedtrækning, hvorved 

sidstnævnte imiterer rodvæltede træer efter stormhændelser. For hver hektar skal der 

fældes 0,1 ha træer, hvilket vil sige 10 % af bevoksningerne. For at imitere det vilkårlige i 

naturlig forstyrrelse, bør der være en vilkårligt fordeling af hhv. små og større huller. 

Størrelserne kan bestå af enten 2 små huller på omkring 500 m2, altså med en radius på 

ca. 13 meter eller ét stort hul på 1000 m2 med en radius på ca. 18 meter. Det er vigtigt at 

træerne forbliver på skovbunden, da det er meningen af forsyne skoven med dødt ved.  

 

Snagificeringen vil sige at man pådrager de sunde træer kraftige beskadigelser for at 

fremme samme karaktertræk, som døende træer. Dette kan blandt andet være, at brække 

større grene af kronen med reb og håndkraft, at snitte barken af med motorsav, at ringe 

barken på stammen for at stoppe tilførslen af saft fra rødderne, at anvende motorsaven til 

at lave huller i stammen samt at sætte ild til en bunke løv ved basis af et træ. 

 

Løvtræsbevoksninger 121-195 år 

I denne aldersklasse har træerne en anselig alder og størrelse, men ellers 

underrepræsenteret i skoven. Der er tale om træer i den sene del af early biostatic phase 

og tidlige late biostatic phase. Træerne i disse bevoksninger er derfor ikke langt fra at 

være veterantræer, hvorfor det er vigtigt at bibeholde så mange af dem, som muligt. 

 

Indgreb i disse bevoksninger går derfor ud på at udvælge 4-5 træer pr. ha, som enten kan 

trækkes ned, sprænges i luften i kronen, fældes traditionelt eller fældes lige under 

kronen. For ikke at fjerne de biologisk set bedste træer udvælges de retteste og forstligt 

pæneste eksemplarer, som derved vil være med til at forsyne skovbunden med dødt ved 

efter de er blevet destrueret. 
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Nåletræsbevoksninger 0-30 år 

Da der er tale om unge nåletræer, som ikke har den fornødne værdi ved hugst, skal der 

ikke foretages nogle indgreb her. Det er dog for det meste muligt at vente med at foretage 

indgreb til sent i overgangsfasen, som strækker sig over 25 år. Derved vil mange af 

bevoksningerne i denne aldersklasse være vokset ind i den næste, hvorved indgrebene 

beskrevet dér kan foretages. 

 

Nåletræsbevoksninger 31-60 år 

I denne aldersklasse har nåletræerne i bevoksningerne den fornødne alder, hvor det er 

muligt at have en relativ god indtægt ved hugst. De yngste bevoksninger kan stadigt nå at 

vokse sig store nok til at nå hugstmodenhed indenfor overgangsperioden.  

 

I disse bevoksninger går indgreb ud på at foretage tynding af bevoksningerne, hvorpå 

man fjerner omkring 50 % af træerne. Hugsten skal foregå jævnt fordelt så man står 

tilbage med nogle bevoksninger med færre træer og derved kraftigt svækket i forhold til 

deres stabilitet overfor kraftig vind. Træet fra hugsten fjernes fra bevoksningerne og 

sælges. 

 

Nåletræsbevoksninger 61-100 år 

De ældre nåletræsbevoksninger i denne aldersklasse er ligeledes underrepræsenteret i 

skoven, men på grund af det gode økonomiske udbytte kan der her foretages en kraftig 

udtynding på omkring 60 % af træerne. Dette gøres på samme måde, som i forrige 

aldersklasee. Når man i de modne nåletræsbevoksninger høster de omkring 50-60 %, vil 

der naturligvis ske en destabilisering af de resterende 40-50 % modne træer.  

 

Undtagelse for indgreb 

Det foreslås at man undlader at foretage indgreb i få udvalgte nåletræsbevoksninger. Helt 

specifikt bør der ikke laves indgreb i den eneste skovfyrbevoksning i skoven, da den er 

næsten 100 år gammel og har en høj variation i artssammensætningen. Bevoksningen 
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består af både skovfyr, douglasgran, bøg, lærk og rødgran. Derudover anses skovfyr for at 

være en hjemmehørende træart i Danmark. 

 

Det foreslås ligeledes at holde visse ældre bevoksninger af douglasgran, ædelgran og 

nobilis fri for indgreb. Disse træarter er eksotiske arter fra Nordamerika, som potentielt 

kan blive meget store og majestætiske. En bibeholdelse af disse nåletræsbevoksninger vil 

ligeledes være med til at skabe en god variation i det overordnede skovbillede, samt være 

til gavn for visse arter af dyr. Eksempelvis kan benævnes dyr, såsom lille korsnæb (Loxia 

curvirostra), skovmår (Martes martes), skovhornugle (Asio otus), sortspætte (Dryocopus 

martius) og fuglekongen (Regulus regulus) der mere eller mindre er afhængige af ældre 

nåletræer for at trives (Fugle og Natur, u.å.) og derved yngle i Bidstrup skovene.  

 

Overstandere i enhver bevoksning 

Mange af skovens bevoksninger drives under skærm, hvilket vil sige under ældre 

overstandere. Disse overstandere bør man bibeholde, da disse ældre træer kan udgøre 

veterantræerne i skoven på længere sigt. Disse fremtidige veterantræer vil bidrage til 

puljen af dødt ved længere ude i fremtiden og derved sikre en løbende tilførsel.  
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4.8 Hydrologi og vådområder 

Bidstrup skovene er, som mange andre skove i Danmark, drænet ved grøftning. En 

almindelig brugt metode i den rationelle skovbrugsdrift over de sidste 200 år (Fritzbøger, 

2005). Grøfternes funktion er at sænke vandstanden i bevoksningerne, samt at lede 

vandet væk fra lavereliggende områder, hvorved man har kunnet dyrke rødgran, 

sitkagran og i nogle tilfælde eg, hvilket kan ses i Bidstrup skovene.  

 

En genopretning af de naturlige hydrologiske forhold, vil fordre en højere gradient 

imellem fugtighed og tørhed i jordbunden på et topografisk varierende terræn. En højere 

gradient, vil alt andet lige, give en mere variabel tilstand fra vandlidende til fugtig til tør 

tilstand i jordbunden. Netop en fugtigere jordbund, vil have en positiv effekt på 

artsdiversiteten af floraen (boks 4). 

 
Diversiteten af floraen (urter, mosser og laver) i skovbunden hænger signifikant sammen med flere 
parametre i jordbunden, hvilket har en sammenhæng med fugtighedsgraden af denne. Härdtle et 
al. (2003) har ved et studie undersøgt sammenhængen mellem antallet af arter i skovbunden med 
parametre såsom tykkelsen af Ah-horisonten, O-horisonten (litterlaget), pH, C/N ratio, base 
mætningen, base tilgængeligheden, kalcium indholdet i underjorden, og kronedækningsgraden.  
 
Der påvises f.eks. en tæt sammenhæng mellem antallet af arter og fugtighed i jordbunden i fugtige 
elle-askeskove og i mindre grad med kalcium indholdet. I de meso- til eutrofiske bøgeskoves 
jordbund er der en tæt korrelation med pH, base forsyning, men også tykkelse på Ah-horisonten og 
fugtigheden af jordbunden. I de acidofile bøge- og bøg-egeblandskoves jordbund ses korrelationen 
af være mellem antallet af arter og fugtighedsgraden, lysforholdende og tykkelsen af O-horisonten 
(litterlaget).  
 
Disse fund giver altså et billede af at mængden af tilgængeligt vand i jordbunden har stor betydning 
for antallet af arter, såsom urter, mosser og laver, i fugtig elle-aske skov, hvilket også er en 
rationalet af Davis et al. (1998) der påviser at des lavere mængde tilgængeligt vand der er tilstede, jo 
større er konkurrencen mellem urter og træer. Forskellen mellem fugtig elle-aske skov og meso- til 
eutrofiske bøgeskove er at bundvegetation i bøgeskovene typisk er associeret med nitratplanter, 
som overvejende findes på jord med høj mængde nitrificerende organismer (Härdtle et al., 2003). 
 
En fugtigere jord i acidofil jordbund med bøg-egeblandskov, vil podzolisering, eksempelvis gley-
podzol, givetvis give svære vilkår for bøgen og derved favorisere egen. Dette vil, alt andet lige, give 
mere lys til skovbunden og derved bedre vilkår for en rig bundvegetation (Härdtle et al., 2003). 
 

Boks 4: Biologiske fordele ved naturlig hydrologi. 
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4.8.1 Hvordan 

For at hjælpe skovbunden i retning af en mere varieret fugtighedsgradient, anbefales det 

aktivt at stoppe gennemstrømningen i grøfter, hvor dette er til gene for afdræningen af 

naboejendommene. For at få en opstuvning af vandet langs grøfternes fulde længde og 

derved en højere grad af opfugtning af jordbunden i de pågældende bevoksninger, bør 

man forsøge at tilkaste grøfterne med en afstand på 10-15 meter.  

 

Derudover foreslås det at stoppe eller regulere afstrømningen på udvalgte lavninger i 

skoven, som det vurderes til at kunne udvikle sig til interessante moser eller vådområder 

(figur 19). Disse lokaliteter er udvalgt på baggrund af både de topografiske forhold og 

eksisterende afdræningsforhold. Ved modificering af de hydrologiske forhold tilstræbes 

det derudover at holde skovvejene farbare, hvorved drønrør bibeholdes eller 

terrænreguleres. 

 

4.8.2 Referencenatur 

En yderst interessant lokalitet i Bidstrup skovene findes i Palmelyng. Det antages at 

denne lokalitet oprindeligt har været en højmose, hvilket indikeres af den specielle flora 

og jordbund. Ifølge de historiske optegnelser fra 1800-tallet var palmelyng et vådområde, 

men også tilplantet med rødel, hvilket i driftsplanen for 1842-43 var betegnet som en 

elleskov i temmelig god vækst (bilag 1). De fleste vådområder var i den tid tilplantet med 

rødel i en 30-årig omdrift. Efter at skovdriften blev opgivet senere i 1800-tallet, står 

lokaliteten optegnet, som mose med spredte træer (Jessen 2018, per. kom.). I 

skovfogedens optegnelser fra 1960 opgives det sydlige areal, som kultiveret med rødgran 

og den nordlige del, som birke-ellekrat med selvsået rødgran (bilag 1). 
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Figur 209: Oversigtskort over områder med genoprettet hydrologi og områder der potentielt kan blive nye 

vådområder (røde cirkler). 

 

 

Det antydes at dræning og grøftning kan være uddybet i mellemkrigsårene. Hydrologien 

blev kun delvist genoprettet i 1990’erne pga. nabohensyn. I 2014 blev vandstanden dog 

reguleret til det nuværende niveau, da Naturstyrelsen havde erhvervet sig dette 

naboskovareal (Jessen 2018, per. kom.). Palmelyng har været udlagt til urørt fra 1997 i den 

nordlige del og fra 2000 i den sydlige del, men har reelt set stået urørt siden 1980 (ibid.). 

 

I dag fremstår palmelyng, som en spændende biotop bestående af en del stående og 

liggende dødt ved af rødgran, få store og mellemstore birketræer, samt en udvikling af 

ellesump i den del med stående vand. Skovbunden er en udpræget tørvejordbund. Der er 

også observeret en fortsat udvikling af forskellige tørvemosser, da disse nu igen trives i 

det yderst fugtige miljø. Ligeledes er der en stor udbredelse af blåbær i skovbunden, samt 
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forekomst af tue-kæruld (skorski et al., 2014). 

 

Lokaliteten anses for at være en god reference til hvad der kan opnås af biologiske 

værdier og rig variation i andre lavtliggende og veldrænede nåletræsbevoksninger i 

skoven på længere sigt.  

 

 
Billede 8: Her ses et lille udsnit af Palmelyng. 
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4.8.3 Hvor 

I den føromtalte Palmelyng, vurderes det at man kan hæve vandstanden yderligere. 

Dette vil medføre et større areal med stående vand og derved, med tiden, mere ellesump 

og flere døde rødgrantræer. Ud fra en kortanalyse af de topografiske forhold og ligeledes 

egne observationer af forholdende i nabobevoksningerne, vurderes det at Palmelyng vil 

blive udvidet med omkring 1,5 ha (figur 20). 

 

 
Figur 20: Det vurderes at yderligere regulering af vandstanden vil udvide vådområdet ind i det rødkraverede 

areal. 

 

Ikke langt fra Palmelyng og umiddelbart syd for shelterområdet ved Birkemose, finder 

man en siktagranbevoksning fra 1991 (figur 21). Bevoksningen ligger betydeligt lavere i 

landskabet og omkranses af stejle skrænter. Lokaliteten er tydeligt veldrænet med det 

karakteristiske grøftesystem i selve bevoksningen. Udløbet foregår ved hjælp af en grøft 
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der ligger omkring 2,5 meter nede i terrænet og løber via drønrør under den nærliggende 

skovvej. Det antaget at genopretningen af den naturlige hydrologi på denne lokalitet, på 

længere sigt, vil give et biologisk interessant område der potentielt kunne ligne 

Palmelyng. Vandstanden skal derfor reguleres ved at placere gennemløbsrøret omkring 

1,5 meter højere end det nuværende niveau. 

 

 
Figur 21: Sitkabevoksningen ligger i en lavning med mange grøfter. Der er derfor god mulighed for at 

skabe et vådområde med Palmelyng, som forbillede. 
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Billede 9: Ser ses Sitkabevoksningen indefra. 
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På figur 22 ses to mindre sitkagranbevoksninger, som befinder sig ved en stejl bakke 

bestående af yngre bøgetræer. Bevoksningerne gennemskæres af en bred grøft der 

gennemløber begge bevoksninger og hvor vandet står op til kanten. Den ene bevoksning 

er navngivet Lillesø på skovkortet, hvorfor det antydes at dette på et tidspunkt har været 

en sø. For at genskabe de oprindelige hydrologiske forhold tilkastes grøften ved udløbet 

der udløber ved sidste bevoksning. Derved kan vandet kan opstuves og oversvømme 

træerne. Træerne skal ikke fjernes, men have lov til at drukne og henfalde på naturlig vis. 

 

 
Figur 22: To Sitkagranbevoksninger der kan blive potentielle vådområder. 
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Lidt øst for Store Oremose finder man en egebevoksning der ligger lavere end det 

omgivende terræn (figur 23). Denne lokalitet er ligeledes veldrænet har det 

karakteristiske sildebenslignende grøftesystem. Det kunne her være interessant at 

genetablere hydrologien, for at se hvad det kunne udvikle sig til. Derfor skal 

udløbsgrøften i denne bevoksning blokeres ved tilkastning. 

 

 
Figur 23: Lavtliggende egebevoksning med et karakteristisk sildebensformet grøftesystem. 
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Det på figur 24 viste mindre areal befinder sig meget lavtliggende, omkranset af rødgran 

på stejle skrænter og med en rig variation af træarter i bunden. Lokaliteten er grøftet og 

virker unaturlig tørt i forhold til sin lavtliggende placering. Selvom lokaliteten er meget 

lille bør der alligevel gøres en indsats for at skabe et lille vådområde. Derfor skal grøften 

tilkastes, så vandet ikke kan løbe væk. 

 

 
Figur 24: Mindre areal der afvandes ud til naturligt vandløb. 
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Vest for Kildeengen befinder sig en større rødgranbevoksning omgivet af bøg på skrænter 

(figur 25). Lokaliteten er lavtliggende og veldrænet. Selve udløbet formodes at gå gennem 

nærliggende mose og videre ud af den offentlige skov. Da bevoksningen er relativt stor, 

vurderes det at tilkastning af grøften flere steder langs dens forløb vil være mest optimalt. 

 

 
Figur 25: Relativt stor areal vest for Kildeengen bestående af rødgran. 
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Ikke langt fra indgangen i den nordlige del af skoven findes en sitkagranbevoksning og en 

mindre rødgranbevoksning (figur 26). Lokaliteten ser umiddelbart veldrænet ud med en 

del grøfter. Det foreslås ligeledes her at genskabe en fugtig lavning ved at tilkaste grøftens 

udløb.  

 

 
Figur 26: Mindre areal i den nordlige del af Storskoven der har potentiale for at blive et vådområde. 
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5. Diskussion 

5.1 Restaureringsprincipper 

Nedgang i antallet af skovlevende arter, såvel almindelige, som truede, af både flora og 

fauna skyldes fragmentering og ligeledes at naturlige strukturer aldrig når at etablere sig 

under forstlig skovdrift, da der sker en forstyrrelse af økosystemet (Petersen et al., 2014). 

For at få fremgang i tilstedeværelsen af de skovlevende arter, er det derfor klart at 

nødvendige habitater skal fremmes, hvilket betyder stop af al forstlig drift og menneskelig 

indgriben (ibid.). Det erkendes dog at skoven er levested for en bred vifte af arter med 

hver deres livsbetingelser. Mange arter er knyttet til den relativt mørke urørte skov, andre 

lysere skovtyper, skovlysninger (Skorski et al., 2014) eller helt specielle successionsstadier 

af skov (Bright & Morris, 1996). Arterne har dog ifølge Nordén et al. (2014) og Flensted et 

al. (2016) det til fældes at kontinuitet i skovudviklingen er den vigtigste faktor for deres 

fremgang. Kontinuitet i denne sammenhæng betyder en fortsat og stabil udvikling af de 

strukturelle elementer eller specifikke habitater der understøtter den individuelle arts 

livsvilkår (Nordén et al., 2014. Flensted et al., 2016). Det er derfor væsentligt at sikre en 

kontinuerlig og derved stabil skovudvikling, men også anderkende den diverse 

artssammensætning og dertilhørende variation i habitatkrav. 

 

Netop et af Naturpakkens formål er at konvertere 13.300 ha statslig produktionsskov til 

biodiversitetsskov, hvoraf de 10.000 ha udlægges til urørt skov uden forstlige indgreb 

(Miljø- & Fødevareministeriet, 2016a). På trods af anvendelsen af begrebet urørt skov, vil 

der være mulighed for at foretage indgreb til fordel for biodiversiteten og eksempelvis 

anvende ekstensive driftsformer, såsom græsning eller stævning (tabel 1) (Miljø- & 

Fødevareministeriet, 2016b). Med disse retningslinjer tages der højde for den brede vifte 

af skovlevende arter og deres diverse livsvilkår, da man giver forvalterne mulighed for at 

foretage nødvendige indgreb. Retningslinjerne er dog også Naturpakkens største 

akilleshæl, da der vil mangle en overordnet og langsigtet plan for det givne skovareal, som 

derved risikerer at miste kontinuitet i den naturlige udvikling. 
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Problematikken består af to aspekter. En manglende plan for biodiversitetsfremmende 

indsatser, vil givetvis øge risikoen for at miste kontinuitet på lang sigt, da skiftende 

forvaltere kan ændre syn på, hvor indsatserne skal lægges i skoven. Dette kunne 

eksempelvis være placeringen af en græsningsskov, personlige behov for at skabe nye 

skovlysninger eller ophør af pleje på eksisterende skovlysninger. Der er dog ingen der 

ved, hvorledes fremtidige forvaltere vil håndtere den udpegede urørte skov. For det andet 

brydes det gængse syn på urørt skov, som en naturlig type skov uden menneskelig 

indgriben.  

 

For at komme disse indgroede konflikter og modsætninger til livs, anvendes begrebet 

”restaureringsprincipper” i dette projekt. Restaureringsprincipperne skal på sin vis 

betragtes, som skovudviklingstyper (Larsen & Skov- & Naturstyrelsen, 2005), hvorpå 

skovens udvikling er tilrettelagt. På denne måde vil man sikre en kontinuerlig skov- eller 

naturtypeudvikling. 

 

I stedet for at operere med én urørt skov, hvor man kan foretage sig alskens indgreb til 

fordel for biodiversiteten, så opereres der her med én biodiversitetsskov. Den aktuelle 

skov, der skal udpeges til biodiversitetsskov, analyseres for eksisterende værdifulde 

habitater og muligheder, og der formuleres de rette restaureringsprincipper. Disse 

principper udmønter sig i en reel zonering i skoven, hvorved resultatet bliver en 

overordnet plan med dertilhørende retningslinjer. 

 

I dette projekt for Bidstrup skovene er der formuleret 4 restaureringsprincipper. 

Principperne tager højde for eksisterende artsgruppers behov for skovlysninger og 

specielle habitatkrav, samt mulige skovlevende arters behov for en lysåben 

skovnaturtype, som kan fremmes ved ekstensiv drift med græssende dyr. Ligeledes søges 

en naturlig og uforstyrret skovudvikling i den urørte del af skoven domineret af 

klimakstræarter, naturlige processer og en høj grad af strukturel kompleksitet. 
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Denne differentiering viser at det er muligt at tilgodese alle arterne i skoven uden at 

kompromittere den kontinuerlige udvikling i skoven eller de specifikke habitattyper. 

 

5.2 Græsningsskoven 

Græsningsskoven er et forsøg på at frembringe wood-pasture lignende landskab, som det 

Vera (2000 & 2012) foreslår i sin tese om den præ-neolitiske urskov. Denne tese bygger 

hovedsageligt på en forestilling om væsentligt større bestande af store vilde græssere, som 

kan have haft en markant påvirkning på urskoven. Den præ-neolitiske urskov var derved 

karakteriseret af en mosaik af åbne områder, holme af højskov, solitære træer og tornede 

krat. En af bevæggrundene for tesen er netop, hvordan egen, som lyskrævende art, kunne 

overleve i en mørk urørt højskov domineret af klimakstræarter indtil i dag. I klassisk 

wood-pasture systemer er det netop observeret, hvordan tornede krat, som kvæget ikke 

vil æde kan have ammetræseffekt for spiselige arter, såsom eg og hassel. Eksempelvis 

faciliteres frøspredningen af eg hovedsageligt af skovskaden, som gemmer agern til forråd 

i kanten af disse tornede krat, hvorved de spire op. Skovskaden spiser ikke hele agernet, 

men vil i foråret finde egespiren og rykke agernet op og spise det blottede indhold, 

hvorved selve træspiren ofte vil overleve og vokse op beskyttet af det tornede krat (Vera, 

2000 & 2012. Der er dog ikke helt konsensus omkring Veras tese om den præ-neolitiske 

skov, som både udfordres af Mitchell (2005) og Bradshaw et al. (2003). 

 

Mitchell (2005) tester Veras tese ved at sammenligne præ-neolitisk pollendata fra Irland 

og det europæiske fastland. Irland er speciel fordi der efter Weichelistiden ikke var andre 

større græssere end vildsvin og muligvis små bestande af kronhjort. Derfor burde den 

præ-neolitiske skov ikke være præget af Veras påståede høje græsningstryk. Resultatet 

påviste dog ikke om tilstedeværelsen af eg og hassel i præ-neolitisk tid var påvirket af 

græssende dyr, men kun af der ikke var forskel mellem Irland og det europæiske fastland. 

Derfor undersøger Mitchell tilstedeværelsen af arborealt pollen i pollenanalyser fra små 

moser og vandhuller fra flere lokaliteter på det europæiske fastland. Resultatet af 

pollenanalyserne, der stammer fra over 3000 år gammelt pollen, viser at andelen af 

aborealt pollen er over 60 % i alle prøver. For at validere resultatet, påvises det yderligere 
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at pollenanalyser af mospuder er repræsentativt for pollen indenfor en mindre radius, 

samt at arborealt pollen over 60 % indikere lukket højskov og at under 50 % indikere 

mere åbne habitater. Veras tese om den præ-neolitiske skov forkastes derfor af Michell 

(2005), som mener at have evidens for en mørk lukket højskov. Bradshaw et al., (2003) 

mener dog at man bør drage paralleller med nutidens cykliske skovudvikling, naturlig 

forstyrrelse samt nærings- og jordbundsforhold. Derved giver han et nuanceret billede af 

urskovstilstanden, som en kombination af lysåbent og tæt højskov afhængigt af 

jordbundsforholdene og at lysninger primært er styret af naturlig forstyrrelse, men at 

man kan spekulere i at de græssende dyr også har spillet en rolle. Ikke en primær rolle, 

som påstået af Vera, men en vedligeholdende rolle i de åbninger skabt af naturlig 

forstyrrelse og naturlig nedbrydning af træer. 

 

Derudover vil der angiveligt i dansk kontekst blive en udfordring med kolonisering af birk 

i de skabte skovlysninger, da denne træart er en udpræget pionerart, hvis frø vindspredes 

over længere afstande (Suchockas, 2002). Det er ved egne observationer af græsningsskov 

med kvæg i Gribskov set, hvordan birk hurtigt kan kolonisere stormskabte lysåbne 

områder og områder åbnet op for afgræsning. Denne observation bakkes op af 

Buttenschøn (2007), der notere af domesticerede kvægracer ofte vrager birk i sit fødevalg. 

Derfor er der en reel risiko for at birken kan være en trussel mod den skovnaturtype der 

tilsigtes i græsningsskoven. Det antages dog på baggrund af erfaringerne fra Lille 

Vildmose, at tauruskvæget vil have den fornødne effekt på opvæksten af birk til fordel for 

den lysåbne skovstruktur (Sørensen, 2010; Sørensen, 2007). Derudover anses den 

kontinuerlige udvikling af græsningsskoven for at være bedre sikret med et 

rewildingprojekt, da man frigør sig for den usikkerhed der er forbundet med 

tidsbegrænsede forpagtningsaftaler. Det er derfor vurderingen at det langsigtede scenarie 

med vilde og halvvilde græssende dyr bedst egner sig til at fremme den ønskede 

skovnaturtype. 

 

Idéen om at skabe en mere lysåben skovnatur efter Veras forbillede og princippet om at 

de græssende dyr kan holde skoven relativt åben, som et klassisk wood-pasture 
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økosystem, ville alt andet lige, give egen den mulighed for naturlig regeneration. Denne 

mulighed vil gradvist, hvis ikke allerede, forsvinde i den helt urørt skov. Det tyder dog på 

at det er urealistisk at kunne genskabe en urskov, som muligvis ikke var til stede i præ-

neolitisk tid, hvis man skal tro på majoriteten af litteraturen. Derudover antydes det af 

Vera (2000 & 2012), at græsningstrykket i de præ-neolitiske skove måtte have været meget 

højt for at opretholde denne lysåbne skovnaturtype.  

 

I Bidstrup skovene anbefales der dog brug af nedsat græsningstryk, hvorfor det 

utvivlsomt ikke kan efterligne Veras urskov. Man kunne teoretisk set operere med et 

meget højere græsningstryk. Dette vil dog ikke være muligt af dyreetiske hensyn, samt at 

biodiversiteten forbundet med engene ville blive væsentligt forringet. Princippet om 

nedsatte græsningstryk er netop valgt på anbefaling af Buttenschøn (2017, per. kom.).  

Umiddelbart er erfaringen af græsningstrykket under normal praksis, kan påvirke 

faunaen negativt, da hårdere græsning går ud over urtevegetationens blomster på engene 

(Buttenschøn, 2014). Derfor er anbefalingen et græsningsophør i denne 

blomstringsperiode. Da dette ofte er en praktisk umulighed, blandt andet pga. 

tilskudsaftaler, har man derfor fundet på det nedsatte græsningstryk (ibid.). 

 

Grundlaget for beregningerne af græsningstrykket og derved antallet af dyr er baseret på 

den af Buttenschøn (2014) fastsatte værdi af bæreevnen for våd eng og kun beregnet for 

engene og skovlysningerne. Dette skyldes at bæreevnen for skovbevoksningerne vil kræve 

en fuldstændig opgørelse af plantesamfund og bevoksningsstruktur for at fastslå 

foderværdien (ibid.), hvilket er et projekt i sig selv. Der vil derfor være rig mulighed for at 

evaluerer på dyrenes og græsningsskovens tilstand og muligvis justere på 

græsningstrykket. 

 

Det er et stort spørgsmål, hvordan græsningsskoven kommer til at se ud på længere sigt. 

De kunstige huller giver dog stadig god mening, da det vil skabe en mere varieret 

aldersstruktur i bevoksningerne. Man bør anse skovudviklingen i græsningsskoven på lige 

fod med udviklingen i den urørte skov, hvor den dynamiske udvikling går sin naturlige 
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gang. Derfor er det også en valid påstand at sige, at græsningsskoven er et forsøg på at 

skabe en mere lysåben skov. 

 

5.3 Hasselmushabitat 

Udpegningen af hasselmushabitaterne er baseret på Skorski et al. (2014), hvor fund er 

kortlagt. Disse fund er dog baseret på historisk kilder og derved er der en vis usikkerhed 

omkring de faktiske forhold i dag. Det feltarbejde Boilesen (2012) har foretaget i sit 

specialearbejde i 2012 resulterede i fund af omkring 10 sommerreder spredt ud over 

Bidstrup skovene, hvilket angiver et minimumsantal på det tidspunkt. 

 

Visse dele af hasselmushabitaterne udlagt i Bidstrup skovene udgøres dog i dag af 

bøgebevoksninger af en alder hasselmusen ikke har meget gavn af. Dette er konstateret 

ved egne observationer af områderne. Da hasselmusen ligeledes er afhængig af 

bevoksninger i et vist udviklingsstadie – yngre successionsstadie (Bright & Morris, 1996; 

Sozio et al., 2016), formodes det at den kan have flyttet sig til andre bevoksninger.  

 

Det anses dog ikke at være et væsentligt problem for den udpegning eller driftsmetode 

der er foreslået. Opstilling af redekasser i habitaterne kan netop være med til at tiltrække 

hasselmus fra de tilstødende områder (Juškaitis, 2005), da manglen på hulheder og 

naturligt egnede redepladser kan være begrænsende. Ligeledes formodes det at 

hasselmusen gradvist vil tiltrækkes en øget tilgængelig føderessource der vil fremkomme 

ved korrekt konvertering og anvendelse af egnede træ- og buskarter. 

 

Mellemskovsdriften er foreslået fordi denne byder på en høj strukturel variation med 

kronen sat i flere lag, muligheden for en varieret artssammensætning og tilstrækkeligt 

med lys til underskoven, hvilket øger føderessourcerne når den rette vegetation er til 

stede (Morris et al., 1990; Bright & Morris, 1992). Det er ligeledes hovedtemaet i 

restaureringshåndbogen af Bright et al. (2006) at mellemskovsdriften byder på de 

optimale forhold for bevaring af hasselmusen. Det er dog klart at hasselmusen også kan 

trives i skovbryn og yngre bevoksninger, da disse kan byde på de rette betingelser 
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(Vilhelmsen, 2003). Det vil dog være svært at vide, hvor stor andelen af egnede 

bevoksninger og habitater der vil være på sigt i en urørt skov i fortsat naturlig udvikling. 

 

Derfor argumenteres der for at designe den mest optimale form for habitat for 

hasselmusen, så der fortsat på sigt vil være habitater af høj kvalitet. Principperne for 

habitaterne tillader netop en løbende pleje, som består i stævning og tynding i såvel 

underetagen, som på overstanderne, hvorved det rette successionsstadie holdes ved lige 

og de optimale lysforhold er tilgængelige. 

 

5.4 Skovlysninger 

Grundlaget for bevarelsen af skovlysninger er ligeledes baseret på kortlægningen af 

naturværdierne i Bidstrup skovene (Skorski et al., 2014), hvor det også er tydeligt at 

relativt mange af de truede og rødlistede arter er tilknyttet skovens mange lysninger. 

Disse skovlysninger byder på en variation af habitater, såsom fugtig eng, mose, hængesæk 

og ifølge Jessen (2008, per. kom.) angiveligt forhenværende højmose.  

 

Ved selve udpegningen af skovlysningerne er der lagt vægt på om der er registreret 

sjældne arter af såvel Skorski et al. (2014), som i databasen Fugle og Natur (u.å.). Da Fugle 

og Natur er en brugerbaseret database, hvor almindelige naturinteresserede personer kan 

indrapportere fund af arter, er der dog en vis usikkerhed forbundet med brugen af 

databasen. De foreslåede indgreb i skovlysningerne er bygger ikke på en decideret 

gennemgang af alle de eksisterende arters habitatkrav og livsbetingelser. Dette ville kræve 

et omfattende arbejde, da der er registreret en stor mængde af forskellige arter. Der er 

derimod anvendt den generelle betragtning om naturpleje af lysåbne naturtyper, hvilket 

er velbeskrevet af Buttenschøn (2007). Denne betragtning går ud på at fremme de 

nøjsomme urter ved at fjerne de dominerende græsser ved høslæt eller græsning. Det er 

ligeledes en metode, hvorpå næringstoffer fra atmosfærisk deposition, som er bundet i 

vegetationen kan fjernes effektivt (ibid.). 
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De foreslåede udvidelser af visse skovlysninger er alene begrundet ud fra et æstetisk 

synspunkt og topografiske forhold. Der kan dog argumenteres for dette ved at betragte 

udvidelsen, som et forsøg på at opnå en øget gradient mellem fugtig lavbund og tørrere 

skråninger. Der er dog ikke fundet nogen relevante studier eller videnskabelig litteratur 

der kan underbygge argumentationen for de valg der er truffet omkring arronderingen af 

skovlysningerne. Der er derfor en stor usikkerhed forbundet med effekten af disse 

udvidelser. Dog syntes det at være logisk at skovlysningerne følger de topografiske 

forhold på nær tilfældet ved Birkemose, hvor der af æstetiske grunde er foreslået en 

udvidelse der trodser disse forhold. 

 

5.5 Indgreb i den urørte skov 

 

Løvtræsbevoksningerne 

De foreslåede indgreb i løvtræsbevoksningerne har alene det formål at øge mængden af 

dødt ved, fremprovokere snags og skabe en varieret aldersstruktur og 

artssammensætning. Indgrebene justerer derved på parameteren struktur, hvorved der på 

sigt sker en påvirkning af funktion og komposition (Ferris & Humphrey, 1999; McElhinny 

et al., 2005). 

 

Netop stående og liggende dødt ved af hhv. store og små dimensioner er manglende i 

skoven, hvorfor dets volumen skal øges. Det er eksempelvis påvist af Heilmann-Clausen & 

Christensen (2004), at dødt ved af mindre dimensioner (20-49 cm), har et større indhold 

af sjældne arter, end dødt ved af store dimensioner. Dette tilfælde gælder dog kun, hvis 

man sammenligner antallet af sjældne arter på samme volumen af hhv. stort og småt 

dimensioneret dødt ved. Dette skyldes et større overfladeareal der understøtter flere 

svampe eller tiltrækker flere insekter, samt koloniseringsprocessernes stokastiske natur 

(Heilmann-Clausen & Christensen, 2004). Ligeledes påviser Nordén et al. (2004) at 

diversiteten og antallet af arter indenfor basidie- og sæksvampe er større i dødt i 

dimensionerne 1-10 cm i forhold til samme volumen af dødt ved i større dimensioner. 

Dødt ved af større dimensioner har dog også en væsentlig betydning for de vedboende 
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biller og andre insekter og bør sammen med dødt ved af mindre dimensioner være en del 

af den overordnede pulje i skoven (Brin et al., 2011). I Biolowieza skoven i Polen og 

Hviderusland, en af de største og ældste urørte skove i Europa, har Chećko et al. (2015) 

påvist at dødt ved i store dimensioner har en signifikant effekt på diversiteten og 

mængden af urtevegetation i skoven. Især på dødt ved af løvtræ i et fremskredent 

nedbrydningsstadie observeres en kolonisering af omkring 94 % af stammerne med 

urtevegetation. I enkeltstående tilfælde observeredes op til 49 forskellige arter, hvoraf 

ikke alle umiddelbart kunne findes i skovbunden (ibid.). 

 

Man må ud fra studierne antage at småt og stort dødt ved begge spiller vigtige roller for 

forskellige typer af arter, hvorfor der i indgrebene er lagt vægt på at forsyne skovbunden 

med hele spektret af dødt ved. Tilstedeværelsen af veterantræer og snags med 

beskadigede plantedele er tæt forbundet med tilstedeværelsen af mikrohabitater (Winter 

& Möller, 2008; Örjan & Heilmann-Clausen, 2010). Netop betydningen af snags påvises i 

for egetræer af Bouget et al. (2012), der finder betydeligt flere arter knyttet til snags of de 

tilhørende mikrohabitater end i dødt ved. Om disse resultater kan overføres til bøg og 

andre træarter, kan være svært at besvare, men den generelle betydning af mikrohabitater 

for arterne er klart positiv (Winter & Möller, 2008). 

 

I Bidstrup er andelen af veterantræer og snags minimal, hvorved tilstedeværelse af 

mikrohabitater for vedboende insekter, svampe eller andre arter også er meget lille. 

Bengtson et al. (2012) opererer dog med et begreb, kaldet veteranisering, hvilket betyder 

fremprovokation af veterantræstræk på sunde træer der ikke har nået stadiet, hvorpå 

større beskadigelser og henfald er sandsynligt på naturlig vis. Denne veteranisering er af 

Bengtson et al. (2012) især målrettet egetræer, som kan blive meget gamle før de 

indtræder i denne naturlige veteranstatus. I Sydsverige har Niklasson (2017) ligeledes 

anvendt denne type fremgangsmåde i bøgeskov med gode resultater. Forsøget viser at 

disse beskadigelserne vil skade træerne så meget at nedbrydningsprocesserne 

frembringes tidligere end ved naturlige forhold. Det er derfor muligt at frembringe nogle 
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af de mikrohabitater der knytter sig til veterantræer og snags på et tidligere stadie end 

normalt. 

 

Idéen er med veteranisering er god og foreslås netop anvendt, som indgreb i Bidstrup 

skovene. Problemet er dog at betegnelsen ”veteranisering” kan være misvisende, da man 

ikke forvandler sunde træer til veterantræer, hvis betydning er gamle træer. Man 

pådrager derimod de sunde træer betydelige og livstruende skader, hvilket karakterisere 

snags. Snags er netop døende træer med halvdød krone, afbrækkede store grene med råd 

ned i stammen eller et tilsyneladende stående dødt træ, hvor få grene stadigt er levende 

og har blade. Derfor bliver denne form for indgreb i dette projekt rettelig kaldt 

”snagificering”. På trods af polemikken omkring begrebet tyder resultaterne fra hhv. 

Bengtson et al. (2012) og Niklasson (2017) på at indgrebene gradvist øger tilstedeværelsen 

af mikrohabitater i yngre skov, samt bidrager til forsyningen af dødt ved i skoven på 

længere sigt. 

 

Nåletræsbevoksningerne 

Da stormfrekvensen i Danmark er relativ høj (Schelhaas et al., 2003) og nåletræer er 

specielt udsatte overfor storme (Lohmander & Helles, 1987), er sandsynligheden for 

stormfald rimelig høj. Ifølge Valinger & Fridman (2011) er især større rødgrantræer, rene 

rødgranbevoksninger og nyligt tyndede bevoksninger særligt udsatte for stormhændelser, 

hvilket er baseret på statistisk analyse af stormskaderne i Sydsverige efter stormen 

Gudrun i 2005. Sandsynligheden for stormskade er dog afhængig af nåletræsart og deres 

alder og derved højde. Lohmander & Helles (1987) påviser eksempelvis at 

stormstabiliteten for rødgran mindskes fra omkring 80 % ved ca. 22 meters højde til 

omkring 20 % ved en højde på ca. 28 meter. Ligeledes viser studiet af douglasgran er mere 

ustabil end rødgran, hvilket bakkes op af Albrecht et al. (2013). 

 

De foreslåede slåede kraftige tyndingsindgreb har til formål både at sikre en vis indkomst, 

men først og fremmest at udnytte de resterende træer med svækkes stabilitet til naturlig 

ødelæggelse. Der induceres derfor med fuld overlæg en høj risiko for stormfald og 



 93 

stormskader i de resterende nålebevoksninger, hvorved man får tilført gratis stående og 

liggende dødt ved. Det formodes at en fjernelse af 50-60 % af vedmassen i 

bevoksningerne kan medføre at op til 60 % af væltede træer og ca. 35 % knækkede træer, 

hvilket blev observeret af Wallentin & Nilsson (2014) efter samme storm Gudrun i 

Halland, Sydsverige. Man kan dog ikke vide med sikkerhed om der vil ske det samme i 

Danmark. Det faktum, at Bidstrup skovene ligger højt i landskabet, gør dog at lokaliteten 

er mere udsat for vind, hvorfor sandsynligheden for stormfald er relativ høj.  

 

Der er dog yderligere usikkerheder forbundet med graden af skader i 

nåletræsbevoksningerne. Eksempelvis kunne der ikke umiddelbart findes studier 

omhandlende stormstabilitet i nobilis, ædelgran og sitkagran, som udgør en væsentlig 

andel af nåletræsbevoksninger. Derudover er en del af bevoksningerne relativt unge og er 

derfor heller ikke så høje, hvilket betyder højere stabilitet i udgangspunktet. Det antages 

dog at den kraftige tynding, givetvis kan sænke tærsklen for den afgørende værdi af 

ustabilitet, hvorpå en bevoksning vil give efter.  

 

De nåletræsbevoksninger der måtte blive skadet (vælte og knække), vil skabe en helt unik 

skovtype domineret af vildhed, kaos og rod. Dette er hovedformålet med 

tyndingsindgrebene, da man på denne måde kan skabe naturtro og ekstremt interessante 

skovarealer, som der ikke bære præg af kunstige indgreb og som med tiden kan udvikle 

en yderst heterogen struktur. 

 

Efter en tid vil nye arter etablere sig ved naturlig foryngelse afhængig af de nærliggende 

frøkilder. Selvforyngelsen forventes at være væsentligt præget af de oprindelige arter i 

bevoksningen, såsom rødgran, ædelgran, douglasgran, nobilis eller sitkagran (Brunner & 

Petersen, 2005). Dette underbygges af De Konig & Hart (2017), der har observeret en 

dominans af klimaksarter på ca. 18 år gamle stormfaldsarealer uden forstlig oprydning. 

Det er dog forventeligt at pionertræarter, såsom birk, eg og lærk, delvist vil indfinde sig i 

starten og dominere i en periode (Fischer & Fischer, 2012).  
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I sådanne stormfaldsarealer ses der en væsentligt mindre andel vildtskader på den 

naturlige regeneration og yngre træer (De Konig & Hart, 2017). Det formodes at være en 

konsekvens af den komplekse og rodede mosaik af væltede træer og stammer der delvist 

beskytter træerne i bevoksningerne, hvorved vildtet enten kan eller ikke kan komme ind 

og browse. Det formodes derfor at medføre en yderligere variation af beskyttede individer 

af træer der har mulighed for at skyde op samt undertrykte individer, hvor væksten 

holdes nede. Det er dog også en mulighed helt at renafdrive disse bevoksninger, da 

størstedelen af de danske skovlevende og sjældne arter knytter sig til de oprindelige 

hjemmehørende træarter i Danmark – løvtræarterne (Petersen et al., 2016).  

 

Udnyttelsen af nåletræsbevoksningerne, her især rødgran til dødt ved, kan dog med 

forsigtighed forsvares ud fra den biologiske synsvinkel. Eksempelvis påviser Gossner et al. 

(2016) i Nordøsttyskland, at rødgran er den mest artsrige nåletræart, mens avnbøg er 

bedst blandt løvtræarterne i forhold til vedboende biller på trods af den bøgedominerede 

lokalitet. Ligeledes har Floren et al. (2013) i et berigelseseksperiment af dødt ved i 

bøgeskov i Sydvesttyskland, hvor rødgran ikke er hjemmehørende, observeret en 

artsdiversitet af næsten samme størrelsesorden af vedboende biller i hhv. bøg og rødgran. 

For svampe associeret til dødt ved ses nogenlunde samme effekt – at diversiteten af 

svampe kan være ligeså høj i dødt ved af rødgran, som fra bøg selvom disse placeres i 

bevoksninger af modsatte træart (Baber et al., 2016). 

 

Der kan umiddelbart ikke findes specifikke studier fra Danmark der beskæftiger sig med 

artsdiversiteten knyttet til dødt ved fra nåletræarter. Der er derfor en vis usikkerhed 

forbundet med resultaterne fra de tyske studier og deres anvendelighed under danske 

forhold. Budskabet fra studierne er dog, at de vedboende arter kan have fordel af at 

puljen af dødt ved stammer fra en varieret oprindelse, hvorfor der gøres op med den 

gængse tilgang – at dødt ved bør stamme fra de originale og hjemmehørende træarter. 
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5.6 Forventet udvikling i den urørte skov 

På trods af det anvendte restaureringsprincip ”open-ended trajectory” i den urørt skov, 

beskrevet af Hughes et al. (2012), hvor den dynamiske udvikling accepteres, kan studier 

fra naturlige skove med lang kontinuitet i Europa muligvis give et forsigtigt bud på 

skovudviklingen i Bidstrup skovene. 

 

Suserup skov, som er en af de ældste urørte skove i Danmark, kan være et godt eksempel 

på denne udvikling. Suserup skov har stået delvist urørt i omkring 160 år og har siden 

1960’erne stået fuldstændigt urørt. Historisk set har skoven angiveligt været meget åben 

og præget af afgræsning (Emborg et al., 2000). Det ses i skoven i dag, hvordan nye 

lysbrønde opstår når et bøgetræ indtræder i nedbrydningsfasen og dør, dog kan naturlig 

forstyrrelse afbryde træernes livscyklus, hvorved der skydes genvej utidigt til nedfald. Alle 

faser i skovudviklingscyklussen er repræsenteret i Suserup skov i dag, og 

udviklingscyklerne foregår vilkårligt på enkelttræsniveau alle steder og skaber derved en 

mosaik af lysbrønde (ibid.). Der ses ligeledes en mikrosuccession mellem klimaksarten 

bøg og træarter med pioneregenskaber, hvor især asken spiller en væsentlig rolle, som 

”gap-specialist” (se yderligere boks 3). 

 

Udvikling i urørt bøgedominerede skove i Schweiz er undersøgt over 40-50 år af Heiri et 

al. (2009), som har sammenlignet opmålinger af skovene helt tilbage til 1970’erne. 

Sammenligning af disse data viser at skovene gradvist domineres mere af de 

skyttetolerante træarter, hvilket ikke er så mærkeligt, da netop disse arter er tilpasset en 

denne livsform. Man ser ligeledes i dag, at pionertræarter har en klokkeformet 

diameterfordeling, hvilket viser at der overvejende ikke foregår ny kolonisering. Derimod 

er de skyggetolerante arters diameterfordeling helt normal, hvilket man kan forvente. 

Overordnet set viser studiet også at artssammensætningen var faldende, som konsekvens 

af denne konkurrence om lyset. Det konkluderes dog at tidsperioden på 40-50 år er meget 

kort tid og at man ikke kunne identificere en mosaik-lignende skovudvikling. Det antydes 

ligeledes af Emborg et al. (2000), at denne mosaikudviklingstilstand kan tage nogle 

hundrede år at indtræffe, men dog er indtruffet i Suserup skov i dag. Det må derfor 
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forventes at Bidstrup skovene på kort sigt, vil miste artsdiversiteten til fordel for 

klimakstræarter – her især bøgen, på bekostning af pionetræarter. Bøgen vil dog aldrig 

komme til at trives på de vådere arealer, hvorfor pionertræarterne ikke vil forsvinde 

fuldstændigt fra skoven. Det antages dog at shifting-mosaik steady state tilstanden vil 

indtræffe i Bidstrup skovene og at artsdiversiteten derefter kan stige. Spørgsmålet må 

derfor være, hvornår dette vil ske og hvilke pionertræart der vil indgå i en eventuel 

mikrosuccessionsproces. 

 

Hvad angår lysbrønde og deres dynamiske udvikling, ses det i Ukolka-Shyrokyi Luh, at 

den overvejende del er 200 m2 eller mindre (Hobi et al., 2012). Lignede iagttagelser ses i 

skovene Kopa og Gorjanci i Slovenien, hvor hovedparten af lysbrøndende dog spænder 

mellem ca. 150-300 m2 (Rugani et al., 2013). Det antydes at den dynamiske udvikling sker, 

som konsekvens af nedbrydningen af enkeltindivider eller grupper af få træer og ikke i så 

høj grad naturlig forstyrrelser. Det tyder derfor på at disse naturlige skove befinder sig i 

samme mosaikudviklingstilstand, som der ses i Suserup skov. 

 

Egentlige forsøg med at skabe kunstige lysbrønd, som biodiversitetsfremmende indgreb, 

er så vidt vides kun undersøgt af Niklasson (2017). Under samme forsøg med 

veteranisering, blev der også skabt kunstige huller af forskellig størrelse. Forsøgsarealet 

blev undersøgt 5 år efter, hvor der kunne konstateres en rigeligt mængde naturlig 

foryngelse. Hovedsageligt bestående af 2 år gammel bøg, men også med spredte planter af 

eg, hassel, ask, rødgran, ædelgran, skovfyr, birk, alm. røn, ær og kirsebær. Det kan 

ligeledes bemærkes at Emborg et al. (2000) netop anbefaler lignende indgreb for at 

fremskynde en heterogen struktur og derved skubbe udviklingen på vej.  

5.7 Naturlig hydrologi 

Det er tydeligt at Bidstrup skovene bære stærkt præg den rationelle skovdrift op gennem 

tiderne, da skoven er veldrænet og har mange grøfter. Det er dog også tydeligt, at der i de 

seneste år er gjort meget for at genoprette hydrologien i skoven (Jessen 2018, per. kom.).  
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Det vil være en fordel ud et biologisk synspunkt at have en fugtigere jordbund i skoven, 

da både floraen, mosser og laver får bedre livsbetingelser (Härdtle et al., 2003). Ligeledes 

minskes konkurrencen mellem urter og træer om det tilgængelige vand (ibid.). Visse 

steder vil egen, afhængigt af jordbundsforholdene, trives bedre og risikoen for at bøgen 

overtager mindskes derved (ibid.). Der er dog ikke fundet litteratur der beskriver, 

hvorledes man i praksis skal gribe dette emne an. Det foreslået indgreb med at tilkaste 

grøfterne med kort afstand bygger derfor på et relativt usikkert grundlag. Umiddelbart 

syntes det dog logisk, at denne fremgangsmåde vil få vandet til at opstuve sig mere jævnt 

fordelt langs grøfternes bane. Hvis dette er korrekt burde skovbunden disse steder 

ligeledes blive det vådere, hvorved fugtighedsgradienten øges. 
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6. Konklusion 

Restaureringsprincipper og zonering 

Det kan konkluderes at formuleringen af restaureringsprincipper bundet op på en 

konkret zonering i skoven, vil sikre en kontinuerlig udvikling af skovens vidt forskellige 

habitater. Restaureringsprincipperne vil fungere som skovudviklingstyper, som derved 

binder nutidige og fremtidige forvaltere til en fast planlægningsmæssig ramme for 

udviklingen af udspecificerede områder der rummer arter med specifikke habitatkrav. 

Restaureringsprincipperne skal således indeholde både formål, restriktioner og 

plejeprincipper for hver enkel skovnaturtype der prioriteres i den udpegede 

biodiversitetsskov. Anvendelsen af sådanne principper giver derved mulighed for at 

bevare artsrige habitater og samtidig have strikte retningslinjer for eksempelvis urørt 

skov. 

 

Græsningsskov 

Skovgræsning kan frembringe en skovnaturtype, hvor lyskrævende arter trives og hvor 

skovbundsfloraen er betydelig rigere end ved skov uden græsning. Der er dog stor 

usikkerhed forbundet med anvendelsen kvæg til afgræsning i skov, da græsningstrykket 

er af stor betydning for påvirkningen på træerne. Kolonisering af birk og brugen af nedsat 

græsningstryk giver derfor anledning til tvivl om bevoksningerne kan holde nede og 

derved lysåbne. Formålet med græsningsskoven er dog også et ”forsøg” på at frembringe 

denne lysåbne struktur og derfor må det afprøves. Det kan dog konkluderes at 

udviklingen kan drejes den rette vej ved enten at justere græsningstrykket eller 

implementere rewildingprojekt scenariet. 

 

Hasselmushabitat 

Det kan konkluderes at der skal oprettes specifikke habitater for hasselmusen, da urørt 

skov ikke er optimalt for dens specialiserede levevis. Habitatområder i Bidstrup skovene 

har til formål at afhjælpe dens nuværende fragmentering, sikre optimale livsbetingelser 

og derved favorisere en gunstig bevaringsstatus. Der oprettes derfor 3 større 
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habitatområder, hvor korridorer binder de 8 lokale bestande sammen til 3 

metapopulationer. Disse områder konverteres til mellemskovsdrift med opsatte 

redekasser og løbende pleje. Plejen består i stævning med 15-20-årige intervaller af 

mellemskoven. Forberedelsen af habitaterne består i aktiv fjernelse af uegnede træarter 

og indplantning af de egnede busk- og træarter. 

 

Skovlysninger 

Det kan konkluderes at skovlysninger uden aktiv pleje vil gro til i birk og andre 

udprægede pionertræarter. En tilgroning vil, alt andet lige, betyde et tab af den 

biodiversitet der er forbundet med de artsrige enge og moser der udgør skovlysningerne i 

Bidstrup skovene. Derfor er det også nødvendigt af de udvalgte skovlysninger bevares og 

plejes, som hidtil. Dette skal foregå ved 2-3 høslæt om året. Afgræssede skovlysninger 

plejes yderligere ved ét årligt høslæt. 

 

Urørt skov 

Det kan konkluderes at strukturelle elementer i den urørte skov kan fremmes ved aktiv 

indsats i konverteringsperioden. Kunstigt skabte huller i løvtræsbevoksningerne vil 

efterligne nedbrydningsfasen i den naturlige skovudviklingscyklus, som konsekvens af 

naturlig nedbrydning eller forstyrrelse i mindre skala. Disse indgreb vil forsyne skoven 

med anseelige mængder dødt ved. Succession vil indfinde sig i hullerne og derved får man 

en heterogenisering af bevoksningerne. 

 

Hvad angår helt eller delvis hugstmodne nåletræsbevoksninger, vil kraftig tynding give 

anledning til en god indkomst. Bevoksningernes stormstabiliteten vil ligeledes mindskes, 

hvorved risikoen for stormfald øges. Denne ustabilitet afhænger dog af højde og træart, 

hvorfor det ikke med sikkerhed kan siges om og i hvor stort omfang bevoksningerne vil 

beskadiges. Det kan dog konkluderes at stormfaldne arealer uden efterfølgende 

oprydning vil øge mængden af dødt ved og skabe et virvar af væltede og knækkede 

stammer. Dette virvar har en delvis beskyttende effekt på ny succession og derfor vil 
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områderne hurtigere springe i skov igen. Derfor kan det også konkluderes at stormfaldne 

nåletræsbevoksninger kan være biodiversitetsfremmende. 
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Bilag 1 

Materiale over Palmelyngs historie (Jessen, 2018 per. kom.). 
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Skovfogedens optegnelser fra 1960’erne. 

 


