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Læsevejledning:
De konkrete planer for området fremgår af kapitel 2, mens kapitel 1 omhandler status og baggrund, herunder forudsætningerne for, hvorfor området er udvalgt som et af landets områder til
biodiversitetsskov. De centrale plan kort er nr. 5 og 6. Bilag 2 viser alle kort i lidt større format
end de små kort, som er indlejret i teksten. Kapitel 3 gennemgår forholdet til hidtidig beskyttelse og andre planer.
Resume:
Som led i Naturstyrelsens udmøntning af Naturpakken fra 2016 er en del af Jægersborg hegn
og hele Ravneholmene udpeget til henholdsvis urørt skov og anden biodiversitetsskov. Nærværende forvaltningsplan gennemgår de tiltag, som vurderes nødvendige for at leve op til
Naturpakken og dens forudsætninger. Det drejer sig om omkostningseffektivt at give arealerne
et forbedret udgangspunkt for deres fremtidige formål med at fremme forholdene for en lang
række truede arter af dyr, planter og svampe og dermed bidrage til at standse tilbagegangen i
biodiversitet.
Der planlægges mod, at skovdelen i Jægersborg hegn, fra Svenskevej og mod nord, frem til
Skodsborgvej indhegnes, og hermed på ny bliver en del af Dyrehaven. (skilt fra midt i 1800
tallet). Afgræsningen foretages på ny med hjortevildt og de gode erfaringer med den eksisterende hjorteforvaltning, videreføres i den nye del af Dyrehaven. Den store masse af gamle ege
og bøge lades urørt, mens de yngre bevoksninger hugges hårdt for at skabe lys og luft til
skovbunden så græsningsskoven kan udvikler sig over tid. I Ravneholmene bevares de lysåbne arealer og udvides en smule, der afgræsses fortsat med heste og kreaturer. Gamle bøge
og ege lades urørte.
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1. Status
1.1

Beskrivelse

1.1.1

Skov til biodiversitetsformål

En øget naturindsats i de danske skove vil have en væsentlig effekt for biodiversiteten, og den
vil fremme levevilkårene for en række dyre-, plante- og svampearter. Den daværende regering
(Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik derfor i maj
2016 - som en del af Naturpakken - en aftale om at udlægge skov med biodiversitet som hovedformål på yderligere 13.300 ha af de statslige skovarealer. Med aftalen kommer det samlede areal af skov med biodiversitetsformål på statens arealer op på i alt 22.300 ha.
I 2018 blev den konkrete udpegning besluttet, og 45 statslige skove og skovområder blev
udlagt til skov med biodiversitetsformål. Udpegningen af de 45 skove og skovområder medfører, at der udpeges yderligere 13.800 ha statsskov til biodiversitetsformål. Det giver sammen
med statens tidligere udlagte biodiversitetsskove et totalt areal på 22.800 ha. De nyudlagte
arealer inkluderer en række hele skove og dele af større skove, inklusive mindre lysåbne arealer som skovmoser og skovenge, som er en naturlig del af skoven og gavner livsvilkår for
arter, der er afhængige af f.eks. skovlysninger. Naturpakkens måltal og udpegningen findes i
tabel 1.
Tabel 1: Arealtal for udpegning af skov til biodiversitetsformål
Virkemiddel
Naturpakken
Nyudpegning

Urørt skov
Biodiversitetsskov

Løvskov og nåletræsplantager
Løvskov
Nåletræsplantager

Naturpakkens
arealmåltal (ha)
6.700
3.300

Endelig udpegning (ha)
6.900
3.300

Primært løvskov
I alt

3.300
13.300

3.600
13.800

Med urørt forstås forstligt urørt – dvs. skovdriften ophører, og skoven overlades i vidt omfang
til den naturlige dynamik. Der kan gennemføres græsning og i et vist omfang andre plejetiltag
til fordel for biodiversiteten, ligesom hensyn til bl.a. friluftslivet og fortidsminder tilgodeses.
Overgangen til urørt skov sker i en indfasningsperiode: 10 år i løvskov og 50 år i nåletræsplantager. Den forstlige drift i de udpegede skove og skovområder, der skal overgå til urørt skov,
ophører dermed med udgangen af 2026 for løvskove og udgangen af 2066 for nåletræsplantager. Efter overgangsperioden fældes, som udgangspunkt, ikke træer. Træer, som vurderes
at være til fare eller gene for borgerne og friluftslivet, eller som er problematiske i relation til
beskyttelse af fortidsminder eller biodiversitet, f.eks. invasive arter, vil dog også blive fældet
efter 2026. Fældede træer efterlades i givet fald i skoven som dødt ved.
Anden biodiversitetsskov er en del af den samlede indsats (jf. Naturpakken). Som anden
biodiversitetsskov forstås primært løvskovsarealer, hvor hensynet til biodiversiteten kombineres med en fortsat, men nedsat, træproduktion. Der efterlades minimum 15 træer pr hektar til
død og henfald.
Forvaltningen af biodiversitetsskovene skal understøtte indsatsen for at fremme biodiversiteten, og der vil være et særligt fokus på at sikre levesteder for kendte forekomster af truede
arter på statens skovarealer.
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Der er udarbejdet en række ”Overordnede retningslinjer for forvaltningen af skove til biodiversitetsformål”, hvorigennem det sikres, at forvaltningen af skovene på tværs af geografi og over
tid sker indenfor ensartede rammer til fordel for biodiversiteten. I de overordnede retningslinjer
beskrives f.eks. hugst i forbindelse med overgangen af skov til biodiversitetsformål, plejetiltag,
den fremtidige hugst i de skove og skovområder, der udlægges som anden biodiversitetsskov,
mulige biodiversitetsindgreb i urørt skov og andre relevante hensyn, som f.eks. sikring af kulturhistoriske værdier og muligheder for befolkningens fortsatte adgang.

1.1.2

Forvaltningsplanens indhold og tidshorisont

For hvert skovområde udarbejdes der en forvaltningsplan indenfor rammerne af de overordnede retningslinjer. I forvaltningsplanerne beskrives den fremtidige forvaltning af den enkelte
skov eller det enkelte skovområde. Planen indeholder en arealstatus, en målsætning, indsatser for at sikre og øge udviklingen af naturværdier, samt plan for afvikling af hugsten i overgangsperioden. Forvaltningsplanerne følger Naturstyrelsens sædvanlige proces for planforslag
- med lokal inddragelse og høring.
Naturstyrelsen udarbejder driftsplaner for alle arealer, som Naturstyrelsen forvalter. Der udarbejdes en driftsplan dækkende hver af Naturstyrelsens lokale enheder. Driftsplanerne gælder
for en 15 årig periode, men revideres løbende med en cyklus på 6-8 år. Forvaltningsplanerne
indgår i den samlede driftsplanlægning, hvor de i planperioden vil erstatte den enkelte driftsplan i forhold til det konkrete areal. Forvaltningsplanerne udarbejdes i perioden medio 2018 til
ultimo 2019. Fremadrettet følger forvaltningsplanerne den pågældende enheds driftsplancyklus, hvorved forvaltningsplanerne for skove udpeget til biodiversitetsformål revideres i sammenhæng med enhedens driftsplan.

1.1.3

Forvaltningsplanens område

Denne forvaltningsplan omfatter sydlige halvdel af Jægersborg Hegn (syd for Skodsborgvej)
og Ravneholmene. De to delområder er i forbindelse med Naturpakken udpeget som henholdsvis urørt skov og anden biodiversitetsskov. Området nord for Skodsborgvej i Jægersborg
hegn er udeladt for at opnå en logisk og praktisk grænse, og for at opnå en samlet set større
variation end, hvis de nordlige arealer også var udlagt urørt.
De udpegede områder ligger i Mølleådalen og umiddelbart nord for Dyrehaven, mellem Geelskov og Nærum By i vest, Skodsborgvej i nord og Kystbanen i øst. Ravneholmene grænser op
til Søllerød mod nord og Holte mod vest. Mod syd grænses op til Mølleåen. Som en enklave
mellem Ravneholmene og Jægersborg Hegn ligger marker ved Wesselsminde.
Flere af de sjældne og truede arter, som findes i Jægersborg Dyrehave, findes også i det
udpegede område, bl.a. fordi Jægersborg Hegn i tidligere tid har været en integreret del af
Dyrehaven.
Forvaltningen af den ikke udpegede del af Jægersborg Hegn fremgår af driftsplanen for området.
På nedenstående kort 1 ses beliggenheden af de ny udpegede områder på hhv. 258,7 ha
urørt skov (blå streg) og 97,9 ha anden biodiversitetsskov (lilla streg). Der var i forvejen udpeget 13,7 ha græsningsskov og stævningsskov, så totalarealet indenfor afgrænsningerne bliver
i alt 370,3 ha.
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Kort 1: Beliggenhed af skov udlagt til biodiversitetsformål (rød kant er Naturstyrelsens areal).
(se bilag 2 for kort i større format)

Nedenstående kort viser den nuværende arealanvendelse og fordelingen af skov og lysåbne
arealer. Det fremgår at området er løvskov med kun lidt nåleskov og få lysåbne arealer.

Kort 2: Nuværende arealanvendelse. Lysåbne arealer er opdelt på beskyttet natur og øvrige.
(se bilag 2 for kort i større format)
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Tabel 2: Arealoversigt for ny udlagte arealer indenfor afgrænsningen på kort 2. Der er opdelt
på skovbevoksede, beskyttede lysåbne og øvrige lysåbne arealer, der udlægges til urørt løvskov og anden biodiversitetsskov. Tidligere udlagt stævningsskov og græsningsskov (13,7 ha)
er ikke medregnet.
Areal i hektar
OverBøg
Eg
Ask og Andet SkovRødBjerg- Øvrig
søiske
Ær
løv
fyr
gran
fyr
nål
arter
Jægersborg
Hegn (urørt
løvskov)
Ravneholmene
(Anden biodiversitetsskov)
Total
Areal i hektar
Jægersborg
Hegn (urørt
løvskov)
Ravneholmene
(Anden biodiversitetsskov)
Total
Areal i hektar
Jægersborg
Hegn (urørt
løvskov)
Ravneholmene
(Anden biodiversitetsskov)
Total

Lysåbne
arealer

Total

1,3

157,2

49,1

15

4,4

0,3

1,6

0

0,3

29,5

258,7

0
1,3

41,3
198,5

12,7
61,8

2,7
17,7

8,8
13,2

1,2
1,5

4,5
6,1

0
0

2,4
2,7

24,3
53,8

97,9
356,6

Hede

Mose

Eng

Overdrev

Søer m.v.

Øvrige

Delsum

0

6,9

0

0

7,2

0

14,1

0
0

6,4
13,3

0
0

8,7
8,7

2,8
10

0
0

17,9
32,0

Slette

Ager

Vej

Krat

Andet

Delsum

6,1

1,1

6,7

0,5

1

15,4

1,6
7,7

2,4
3,5

1,9
8,6

0
0,5

0,5
1,5

6,4
21,8

Ovenstående tabel viser områdets sammensætning af træarter og naturtyper. Der er et stort
areal med bøg og eg, herunder store arealer med gamle træer. De lysåbne arealer består for
det meste af vådområder som moser og søer, men der er også en del overdrev og slette.
Kategorien ”Andet” omfatter bl.a. forskellige publikumsarealer som sti og yderhegn mod villakvarter. Samlet set og ikke mindst i kombination med de tilgrænsende arealer i Dyrehaven har
arealerne et stort potentiale for at udvikle og bibeholde en stor artsrigdom og diversitet.

1.2

Landskab, jordbund og hydrologiske forhold

1.2.1

Landskabsdannelse og jordbund

De udpegede områder ligger alle i et typisk østdansk morænelandskab. Tunneldalen mod syd,
hvor Mølleåen løber, er en markant struktur i landskabet. Ravneholmene ligger dels på fladt
plateau, dels på den stejle, kløftede skrænt (”Det danske Schweiz”) ned til Mølleåen mod syd,
og er også bevoksningsmæssigt set et varieret område. Jorden er generelt næringsrig og
består nærmest Mølleåen og i lavninger af tørvejord.
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1.2.2

Arealernes hydrologi

Ud over Mølleåen modtager Jægersborg Hegn ikke vand fra omgivende arealer. Der findes et
moseområde i nordvest, Ringmosen, hvorfra vandet løber gennem Tuemosen mod øst, videre
til Skodsborg Dam og ud til Øresund ved Skodsborg. Gennemstrømningen er meget begrænset.
Der findes meget lidt vand i Ravneholmenes høje partier, men stedvis træder trykvand og
kilder frem på de nedre dele nær Mølleåen. Der findes enkelte fugtige mindre lavninger også i
den øvre del af skoven. Mod syd løber Mølleåen, som grundet sine opstemninger ikke udviser
væsentlige sæsonudsving eller oversvømmelser. Åen omgives af tætte sumpede rørskovsbevoksninger samt ellesumpe.

1.2.3

Sammenhæng i landskabet

De udpegede områder udgør en del af det store skov- og naturkompleks, som strækker sig fra
Ermelunden og Ordrup Krat i syd, over Dyrehaven og op til Jægersborg Hegn med Bøllemosen i nord. Naturarealer fortsætter via Ravneholmene og Mølleådalen ind i landet. Fra Ravneholmene er der kort afstand til Geelskov, som via Vejlesøerne i Holte har kontakt til Malmmosen og Furesøen med Vaserne mv. Mølleådalen giver også en anden direkte forbindelse til
Furesøen via Brede og Fuglevad til Lyngby Åmose og Frederiksdalskovene. Egnen er den
mest artsrige i Danmark.
Naturarealerne omkranses generelt af bebyggelse, veje og jernbane, idet næsten ingen marker resterer på egnen. De udpegede områder gennemskæres af Nærumbanen og Helsingørmotorvejen, som for en del især ikke-flyvende arter kan udgøre en spredningsbarriere. Der er
dog en mindre landskabsbro over Mølleåen, hvilket gør at barrieren ikke er total.

1.3

Natur

1.3.1

Skoven

Ravneholmene er på 71 ha og bliver udlagt som anden biodiversitetsskov. Området er hovedsagelig beplantet med bøg og rødgran, men i den sydlige del mod Mølleåen findes nogle områder med gammel bøgeskov og ellesump. I naturskovsstrategien fra 1993 var disse områder
udpeget til plukhugstdrift grundet deres store naturindhold (15 ha). Den blandede skov med
mange gamle træer giver gode muligheder for blandt andet en række meget sjældne svampe
til at leve i området.
Områderne i skovens sydlige del er længst nede mod åen alle steder ret sumpede, og er klassificeret som mose. Bevoksningen består hovedsageligt af gamle elletræer, som nogen steder
har været stævnet. Elleskoven giver gode muligheder for arter, der knytter sig til mindre lysninger og solbeskinnede stammer, desuden giver det en rig bundvegetation. Det er længe
siden området sidst har oplevet stævning. Området grænser i nord op til to mindre søer og i
syd til Mølleåen. De visse steder stejle skrænter i kombination med skovbevoksningen ned til
vandløbet, skaber gode betingelser for isfugl, som yngler langs åen. I området findes foruden
hovetræarterne også bl.a. ask, hassel, røn, pile-arter og ær.
I områderne på de tørrere og højtliggende skrænt-partier længere nord for åen findes gamle
200 årige bøgebevoksninger i naturligt forfald. Enkelte gamle ege er der også. Jordbunden er
ofte mor på de stejle skråninger, hvilket giver varierede muligheder for et rigt svampeflor.
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Jægersborg Hegn delen af udpegningen er blevet udlagt til urørt skov. Skoven har en lang
skovkontinuitet og har været en del af den græssede Dyrehave frem til ca. 1832. Igennem
tiden har grænsehegnet mellem Dyrehaven og Jægersborg Hegn skiftet placering flere gange.
Siden 1832 er Jægersborg Hegn blevet drevet efter traditionelle forstlige metoder, hvilket kan
ses både i træsammensætningen og i skovens opbygning. Parceller med relativt ensaldrende,
ensartet bevoksninger har præget skovbilledet. Igennem tiden har den forstlige tilgang til
skovdyrkning ændret sig, hvilket også har sat sit aftryk i en stor del af bevoksningerne, hvor
selvforyngelse og en mere aldersvarieret opbygning er begyndt at komme til syne i de senere
årtier.
Skovens bevoksninger består hovedsageligt af eg og bøg, men der er også parceller med
forskelligt nåletræ. Dette gør skoven attraktiv for sortspætten og for arter, der er knyttet til en
mere blandet skovopbygning. Området indeholder flere gamle ege, der er bevaret til højst
mulig alder og naturligt henfald og derved også skaber rig mulighed for mange forskellige
arter. Den store Tuemoseslette midt i skoven skaber fine indre bryn og overgangszoner mellem skov og lysåben natur.
Se afsnit 1.3.5 for mere information om områdets arter.

1.3.2

Lysåbne arealer

I det sydvestlige hjørne af Jægersborg Hegn kommer Mølleåen ind og fortsætter gennem
store rørskove ind i Stampedam og Rådvaddam. Åen, især lige nedenfor opstemningerne, er
et godt sted at opleve isfugl og vandstær, især om vinteren, hvor de er lettere at få øje på. På
nordsiden af Rådvaddam ligger sumpet kratskov og den i biologkredse kendte Krudtmølle eng,
som er hjemsted for store sjældenheder, fx tørveviol og sumpvindelsnegl. Desuden ligger
Tuemosesletten midt i skoven og skaber en stor lysåben plads i en ellers forholdsvis mørk
skov. Tuemosesletten bliver slået en gang om året.
I Ravneholmene ligger der et større overdrev (Ravnebakken), som afgræsses af heste for at
holde området åbent. Det gøres bl.a. for at bevare den karakteristiske overdrevs vegetation og
sjældne arter som lille langben – en meget sjælden og truet bille. Hestene græsser selektivt og
skaber på den måde variation i vegetationen. Samtidigt bider hestene visse steder græsset
langt ned, hvilket skaber mere soleksponeret jordbund, hvilket er gavnligt for mange arter.
Som et indhak i den nordlige kant af Ravneholmene ligger et gammelt planteskoleareal ”Egekrogen”, der er udeladt fordi det ikke er skov, men rummer visse sjældne arter. Det kan derfor
evt. forvaltes sammen med de udpegede skovdele.
Se afsnit 1.3.5 for mere information om områdets arter.
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1.3.3

Beskyttet og registreret natur

Ravneholmene og Jægersborg Hegn var kun delvis med i Natura 2000 området (nr 144 Nedre
Mølleådal og Jægersborg Dyrehave) da kortlægningen af områdets habitatnaturtyper skete.
Derfor er det kun mindre arealer langs Mølleåen, der er kortlagt. Det gælder habitatnaturtyperne elle-askeskov, kildevæld og tidvis våd eng, se kort 3 nedenfor. Hovedparten af de udpegede områder er i 2018 indlemmet som habitatområde ved udvidelse af Natura 2000 området.
Kortlægningen udenfor Natura 2000 området registrerede såkaldt ”anden særlig naturmæssigt
værdifuld skov” (§ 25 skov). Det drejede sig i det udpegede område om fire typer: 1) egedomineret skov med stor strukturel variation, 2) bøgedomineret skov med stor strukturel variation,
3) ældre tilgroningsskov, og endelig lidt 4) Dyrehave, græsningsskov o.l.. Se afsnit 3.2 for areal
tabel og nedenstående kort 3.
Det meste af den sydlige kant af det udpegede område er beskyttet under naturbeskyttelseslovens § 3 som mose, eng, vandløb eller sø. Derudover er Ravnebakke området beskyttet
som § 3 overdrev. Der findes desuden enkelte små § 3 beskyttede søer og moser spredt i
resten af skoven.
Nedenstående kort 3 viser de registrerede arealer med beskyttede § 3 naturtyper eller særlig
naturmæssigt værdifuld skov.

Kort 3: Arealer registreret som § 3 naturtype eller særlig naturmæssigt værdifuld skov (se
bilag 2 for kort i større format)

Nedenstående kort 4 viser de skovpartier, som i forvejen var udlagt under Naturskovsstrategien i 1994. Sydligt i Jægersborg Hegn var sumpskov langs Mølleåen udlagt til stævningsskov
opstrøms Rådvad og til urørt skov nedstrøms. Krudtmølleengens eng og krat var udlagt som
en kombination af stævningsskov og græsningsskov for at give bedst mulige betingelser for de
sjældne planter, snegle og insekter mv, som er kendt derfra.
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Kort 4: Andre typer i forvejen udpeget skovnatur (se bilag 2 for kort i større format)

1.3.4

Sammenhæng mellem naturelementerne

Udpegningen af Jægersborg Hegn og Ravneholmene skal ses i snæver sammenhæng med
Dyrehaven inklusive Stampeskov, som ligger i direkte forlængelse mod syd. Dyrehaven er en
internationalt vigtig naturlokalitet med meget store kvaliteter tilknyttet græsningsdriften, de
mange meget gamle træer og kontinuiteten i ekstensiv drift gennem mere end 300 år.
Både Dyrehavens arter og det udpegede områdes arter vil blive gavnet af, at arealet øges
med græsning og primær fokus på natur og biodiversitet, idet det giver basis for større og
dermed mere levedygtige bestande. Som nævnt i afsnit 1.2.3 er der endvidere for mange
organismer gode muligheder for samspil opstrøms i Mølleådalen eller til andre tilgrænsende
naturarealer.

1.3.5

Truede og sjældne arter

Udlægningen af skov til biodiversitetsskov bygger på forskellige analyser, heriblandt et erhvervs-ph.d.-projekt 2015-2018, som bl.a. sammenstillede fund af truede arter i Danmark fra
1991-2015 og arternes økologiske behov. Områdets truede arter vises i tabellerne nedenfor
opdelt efter, om de er truet globalt, på EU-niveau eller blot i Danmark. Tabellerne er sorteret
efter arternes hyppighed, så arter kendt fra færrest statsskove kommer først.

Tabel 3a: Liste med områdets* globalt truede arter.
Artsgruppe

Artens navn

Økologiske behov

Snegle

Sumpvindelsnegl

Sumpskov

Antal statsskove med arten

19

* I fjerde kolonne skal antal statsskove med arten forstås som, hvor mange af Naturstyrelsens
976 delarealer (både skov og lysåbne) arten er kendt fra i perioden 1991-2015. Da der er en
usikkerhed forbundet med præcision i artsdata, er det ikke muligt at stedfæste og henføre alle
arter præcist til de udpegede arealer. Listen indeholder derfor også arter, der er fundet i Jægersborg Hegn udenfor udpegningen.
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Tabel 3b: Liste med områdets* arter på habitatdirektivets bilag 2, 4 eller 5, samt fugle på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1
Artsgruppe
Artens navn
Økologiske behov
Antal statsskove med
arten
Mosser

Kløftet tørvemos

Vådt, lyst, næringsfattigt

12

Pattedyr
Mosser

Skimmelflagermus
Stiv tørvemos

Insektrigt landskab
Vådt, lyst, næringsfattigt

12
16

Mosser
Mosser

Rødgrenet tørvemos
Kohorns-tørvemos

Vådt, lyst, næringsfattigt
Vådt, lyst, næringsfattigt

19
21

Guldsmede
Mosser

Stor kærguldsmed
Pjusket tørvemos

Rent vand i småsø / vandhul
Vådt, lyst, næringsfattigt

22
24

Mosser
Mosser

Rød tørvemos
Spraglet tørvemos

Vådt, lyst, næringsfattigt
Vådt, lyst, næringsfattigt

24
24

Pattedyr
Mosser

Vandflagermus
Udspærret tørvemos

Insektrig skov-lysåben mix, huler
Våd mose

30
48

Mosser
Mosser

Brodspids-tørvemos
Frynset tørvemos

Våd mose
Våd mose

49
51

Pattedyr
Pattedyr

Brunflagermus
Ilder

Insektrig skov-lysåben mix, huler
Varieret blandet vegetation

54
55

Fugle
Mosser

Isfugl
Almindelig tørvemos

Fredfyldt rede- og fiskepladser
Våd mose

57
60

Pattedyr
Karplanter

Skovmår
Femradet ulvefod

Roligt ynglested, fx hult træ
Næringsfattig råjord

60
65

Karplanter
Snegle

Almindelig ulvefod
Vinbjergsnegl

Lysåben næringsfattig råjord
Frodig halvfugtig vegetation

67
101

Fugle
Padder

Sortspætte
Grøn frø

Dødt ved og gl. bøg, fyr, gran, asp mv.
Ret rene vandhuller og småsøer.

113
120

Padder
Padder

Stor vandsalamander
Butsnudet frø

Rent klart ynglevand fri for fisk
Lavt klart ynglevand fri for fisk

142
187

Fugle

Rødrygget tornskade

Insektrig lysning m. kvas / buske

201

Tabel 3c: Liste med områdets* dansk truede arter, som ikke også er globalt eller EU-truede.
Artsgruppe
Artens navn
Økologiske behov
Antal statsskove med
arten
Biller
Tovinger

Allecula morio
Broget metalsvirreflue

Gl træer med dødt ved; Lys
Lysåbent, næringsfattigt, vådt.

1
1

Edderkopper
Svamp

Araneus triguttatus
Brandgul fagerhat

Skovbryn
Kalkrig / lerbund med krat og nåletræ

2
2

Lav
Lav

Bøge-kantskivelav
Elegant skållav

Ren fugtig luft.
Ren fugtig luft.

2
2

Svamp
Biller

Gullig parasolhat
Lille langben

Urørt skovjordbund i løvskov
Overgangszone ore, buske, bryn

2
2

Tovinger
Tovinger

Lysende svirreflue
Tofarvet træsaftsvirreflue

Skovbryn
Dødt ved i gl løvskov

2
2

Karplanter
Svamp

Tørve-viol
Vellugtende læderporesvamp

Mose, sumpskov
Sumpskov med dødt ved af løvtræ

2
2

Tovinger
Svamp

Jordhumle-svirreflue
Kølle-guldgaffel

Dødt ved i gl løvskov
Dødt ved i gl løvskov

3
3

Svamp

Gylden grynskælhat

Dødt ved i løvskov

4
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Tovinger

Temnostoma meridionale

Dødt ved i gl løvskov

4

Svamp
Svamp

Tørvemos-huesvamp
Frugt-kalkskind

Højmose
Dødt ved i gl løvskov

4
5

Biller
Svamp

Glat løber
Ramaria krieglsteineri

Gammel løvskov
Kalkrig / lerbund

5
5

Tovinger
Tovinger

Uldhåret pelssvirreflue
Gul træhulflue

Dødt ved i gl løvskov
Dødt ved i gl løvskov

5
6

Svamp
Sommerfugle

Orangegul ridderhat
Sødgræs-stængelugle

Kalkrig / lerbund
Lysåbent, næringsfattigt, vådt.

6
6

Tovinger
Karplanter

Uld-svirreflue
Blomstersiv

Gl træer med dødt ved
Lysåbent, næringsfattigt, vådt.

6
7

Svamp
Fugle

Fyrre-ildporesvamp
Vandstær

Gl nåleskov med dødt ved
Strømrig stenet, ren å.

7
7

Svamp
Svamp

Cortinarius talus
Dendrothele commixta

Løvskov
Levende veterantræer

8
8

Svamp
Tovinger

Lilla skørhat
Panzers træsaftsvirreflue

Stabil gl jordbund i skov / park
Dødt ved i gl løvskov

8
8

Svamp
Svamp

Pindsvinepigsvamp
Bleg skærmhat

Gl træer med dødt ved
Dødt ved i gl løvskov

8
9

Tovinger
Svamp

Brun træsmuldsvirreflue
Grønskællet parasolhat

Dødt ved i gl løvskov
Urørt skovjordbund i løvskov

9
9

Svamp
Svamp

Knaldrød vokshat
Rosa fedtporesvamp

Lysåbent, næringsfattigt.
Dødt ved i løvskov

9
9

Svamp
Svamp

Sorthvid skørhat
Børsteporesvamp

Urørt skovjordbund i løvskov
Gl nåleskov med dødt ved

9
10

Lav
Svamp

Messing-skållav
Lamel-rørhat

Lysåbent, næringsfattigt.
Løvskov

10
11

Lav
Svamp

Kvist-kantskivelav
Børstehåret savbladhat

Ren fugtig luft.
Dødt ved i gl løvskov

13
18

Svamp
Svamp

Drue-koralsvamp
Cinnober-slørhat

Gl løvskov på kalk/lerbund
Kalkrig / lerbund

18
20

Svamp
Dagsommerfugl

Grå kantarel
Engperlemorsommerfugl

Gl løvskov på kalk/lerbund
Lysåbent, næringsfattigt+ mjødurt.

20
23

Tovinger
Lav

Brun bjørnesvirreflue
Bitter prikvortelav

Lysåbent, næringsfattigt.
Ren fugtig luft.

24
26

Svamp
Svamp

Silke-ridderhat
Børstepigsvamp

Gammel løvskov
Gl træer med dødt ved

26
28

Svamp
Svamp

Løv-tjæreporesvamp
Spiselig mælkehat

Dødt ved i løvskov
Næringsfattig skovbund, især gl nål.

28
32

Lav
Lav

Kliddet bægerlav
Lakrød bægerlav

Ren fugtig luft.
Ren fugtig luft.

38
50

Sommerfugle
Dagsommerfugl

Femplettet køllesværmer
Markperlemorsommerfugl

Lysåbent, næringsfattigt.
Lysåbent, næringsfattigt.

59
72

Dagsommerfugl
Dagsommerfugl

Det hvide w
Kejserkåbe

Lysåbne elmetræer
Blomsterrigt eng-skov-mix med violer

97
132

Pattedyr

Hare

Mix af div biotoper nær hinanden

321

Ovenstående tabeller viser, at Jægersborg Hegn og Ravneholmene dels rummer den globalt
truede sumpvindelsnegl, som ligesom tørveviol og flere af de øvrige truede arter er knyttet til
sumpet eng og kratskov langs Mølleåen, dels en lang række truede pattedyr, fugle, insekter og
svampe afhængige af gammel skov med dødt ved og skovlysninger, foruden en række planter, guldsmede, mosser og laver knyttet især til moseområder. Ud over sortspætte er der regi-
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streret to biller, otte svirrefluer og 12 svampe knyttet til dødt ved. Sortspætte og fire svampe
har behov for nåleskov eller nåletræer. De mest sjældne af arterne er billen Allecula morio
knyttet til solbeskinnede gamle løvtræer med dødt ved og broget metalsvirreflue knyttet til
våde næringsfattige lysninger. De to arter kendes ikke fra andre af Naturstyrelsens arealer.

1.4

Kulturmiljø

Reliefkort viser stor udbredelse af højryggede agre og jernaldermarker i stort set hele Jægersborg Hegn. Hertil kommer mange gravhøje.
I skrænterne i Ravneholmene mod Mølleåen ses mange hulveje, bl.a. hulvejen som fortsætter
i Kulsviervej, der tidligere var en vigtig hovedvej nordfra til København. Herudover er der registreret en del bronzealderhøje i skoven.

1.5

Friluftsliv

Ravneholmene benyttes i høj grad af motionsløbere, orienteringsløbere, ryttere fra Ørholm
Ryttergaard og mountainbikere, cykelpendlere til og fra arbejde m.fl.. Der er 2 primitive lejrpladser/bålsteder i skoven. Skovbørnehaver og elever fra især Vangeboskolen bruger skoven
dagligt. De primitive lejrpladser/bålpladser, bærer tydeligt præg af at blive brugt. Udover mange trampestier findes et gennemgående stiforløb ovenfor Mølleåen og en sti midt gennem
skoven fra Nærum Station til Geelskov. På Mølleåen er kanosejlads og frit fiskeri et yndet
tilbud til friluftslivet. Mountainbikernes brug af skoven har givet problemer med færdsel på
hulvejene, erosion på skrænterne langs Mølleåen, samt ofte mindre hensynsfuld færdsel til
gene for andre brugere. Der er udarbejdet en samlet turfolder for Ravneholmene og Geelskov,
senest revideret i 2017.
Jægersborg Hegn syd for Skodsborgvej indgår i folderen over Jægersborg Dyrehave og Hegn
med et afmærket Kløverstisystem, som knytter Jægersborg Hegn og Dyrehave bedre sammen
rent friluftsmæssigt. Dyrehaven er presset grundet mange brugere, som kommer mere og
mere døgnet rundt og året rundt, så en vis flytning af anvendelsen nordpå er ønskværdig.
Der er 2 mindre og en større parkeringsplads langs Skodsborgvej og adgang via tog og bus til
Skodsborg Station. I den sydøstlige ende af Jægersborg Hegn ligger en meget benyttet lejrplads med shelter. Herudover findes en bålplads langs Damvej, som også fungerer som primitive lejrplads.
Jægersborg Hegn indgår som en del af Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. I Jægersborg
Hegn er det især de lige veje, som er de synlige spor. Der er lavet formidling herom på skilte
ved store indgange og i særfolder. Der er yderligere formidling under forberedelse via det
fælles samarbejde om verdensarven. I den sammenhæng vil det være en fordel, hvis Jægersborg Hegns sydlige del kommer til at indgå som en del af Dyrehaven.
Jægersborg Hegn nord for Skodsborgvej er mere besøgt af skovgæster end skovdelen syd for
vejen.
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2. Mål og planer
2.1

Målsætninger

2.1.1

Overordnede målsætninger

Formålet er at sikre og forbedre forholdene for områdets truede arter, herunder at fremme
mulighederne for gunstig bevaringsstatus for områdets Natura 2000 udpegningsgrundlag.
Derudover er formålet at skabe mulighed for at truede arter fra Jægersborg Dyrehave kan
udvide deres forekomst ved at der skabes mere græsningsskov med gamle ege, som efterhånden kan blive udvidet levested for også Dyrehavens arter. For at forbedre forholdene for
de mange truede arter knyttede til lysninger og våd bund er målsætningen at fremme dannelse
af flere lysninger ved delvis rydning af plantet skov og så vidt mulig genopretning af naturlig
hydrologi. Fremme af gamle eges levedygtighed og af dødt ved prioriteres højt grundet områdets arter afhængige af dødt ved herunder gamle ege med dødt ved i kronen. Endelig er målet
af hensyn til sortspætte og andre arter knyttet til nåletræer at bevare en andel nåletræer – med
fokus på rødgran og skovfyr. Sidst, men ikke mindst, er målet at træartsvariationen søges øget
ved i overgangsperioden så vidt muligt at fremme fåtallige arter som eg, asp, skovfyr og pil
m.fl. på bekostning af områdets dominerende bøg.

2.1.2

Planlagte naturtiltag

Nedenfor listes de større naturtiltag, som planlægges gennemført i overgangsperioden for at
øge kvalitet og potentiale for områdets natur og truede arter. Kategori 1 tiltag forventes gennemført i forvaltningsplanens gyldighedsperiode. Kategori 2 tiltag forventes gennemført under
forudsætning af, at de rette rammer vil være til stede, herunder at der vil være økonomisk
råderum til gennemførelse. Stederne for hvert tiltag kan ses på kort 5 og nærmere beskrivelse
i afsnit 2.3. Ud over disse angivne stedfæstede naturtiltag vil en væsentlig del af hugsten i
overgangsperioden i den urørte skov (se afsnit 2.1.3) bidrage til at skabe variation, lysninger
og skovrande, og Jægersborg Hegn delområdet ønskes hegnet med i Dyrehaven.
Tabel 4a: Liste med planlagte naturtiltag, der forventes gennemført (kategori 1).
Tiltag
(nr.)

Afd./Litra

Tiltagsbeskrivelse

NB 1 Ravn

Andet

55e

Douglasgran udfases. 10% bevares som solitære træer.

NB2 Ravn

Andet

58h

Rødeg udfases. 10% bevares som solitære træer.

NU3 JBH

Hydrologi

34 til 40

Grøftetilkastninger. Der er lavet flere spærringer allerede. Disse suppleres med tilkastninger.

NU4 JBH

Andet

35, 37, 38

NU5 JBH

Andet

58, 59, 34

Tuemoseslette udvides, følger højdekurvene. Se kort. Slugt øst for
Skodsborg dam frilægges.
Bøge fjernes under gamle ege. Bøge der går i kronerne fjernes. Gode
kævler sælges, toppe efterlades til henfald. Efter overgangsfase efterlades bøge til henfald.

NU6 JBH

Andet

47,48,59,
36,37,38 og
39

Hegninger til sikring af foryngelse på 0,5-1 ha laves med bøg, eksisterende foryngelse til beskyttelse mod hjortene. Tyndes. Efter overgangsperioden fortsat tynding, men alt ved efterlades.

NU7 JBH
NU8 JBH

Rydning
Græsning

48
34,35,36,37,
38,39,41,43,
46,47,48,49,
58 og 59

Ryddes til lysning på sydvendt skrænt nord for Svenskevej afd. 48.
Udvidelse af Jægersborg Dyrehave til Skodsborgvej mod nord.
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Tabel 4b: Liste over planlagte naturtiltag, der kun kan gennemføres i planperioden, såfremt de
rette især økonomiske forudsætninger er tilstede (kategori 2).
Tiltag
Afd./Litra
Tiltagsbeskrivelse
(nr.)
* Tiltag markeret NU omhandler den urørte del, mens NB omhandler anden biodiversitetsskov.

Kort 5a: Kortet viser naturtiltag (se bilag 2 for kort i større format)

Kort 5b: Kortet viser naturtiltag (se bilag 2 for kort i større format)
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Kort 5c: Kortet viser naturtiltag (se bilag 2 for kort i større format)

2.1.3

Planlagt hugst

I Naturpakken er en del af projektet forudsat finansieret gennem udtag af træ. Fældningen af
træer anvendes aktivt til fordel for biodiversiteten, ved at der skabes mere lys og variation i
skoven. Det sker f.eks. ved afdrift af oversøiske træarter, hvorved der gives mere plads til
hjemmehørende arter, der i højere grad understøtter dansk biodiversitet. Andre eksempler er
reduktion af skyggetræer til fordel for mere biologisk værdifulde lystræer, eller hugst i tætte
ensartede bevoksninger, hvor der skabes huller i størrelsen 0,1 – 0,5 ha og dermed mere lys
til jordbund og underskov. Træerne, der friholdes fra hugst i den enkelte bevoksning, er dem
med flest mikrohabitater (levesteder for forskellige arter).
Forklaring på hugst begreber:
Afdrift: Hovedparten af træerne på et areal fældes og fjernes.
Renafdrift: Alle træer på et areal fældes og fjernes.
Livstræer: Træer som hverken nu eller i fremtiden udsættes for hugst, idet de ønskes at nå så
høj alder som muligt, og derpå dø og forfalde naturligt uden indgreb.
Mikrohabitater: Særlige små levesteder, som er vigtige for en lang række arter af specielle dyr.
F.eks. træers hulheder, sår, afskallende bark og partier med dødt ved på træet.
Strukturhugst: Hugst som fokuserer på naturformål ved at skabe lysninger og øget variation i
bevoksningens tæthed og sammensætning af træarter, samt ved at give mere plads til biologisk vigtige træindivider og buske.
Hugsten planlægges med udgangspunkt i 10 hugstmodeller (bilag 1). I nogle bevoksninger vil
der ske afdrift af ikke-hjemmehørende træarter. I andre bevoksninger undlades hugst helt.
Sidstnævnte vil være bevoksninger med stor variation og et særligt højt naturindhold. Hugsten
i nogle hugstmodeller varieres i intensitet fra mild over meget kraftig til afdrift, hvilket fremgår
af valget af hugststyrke (kort 6).
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Urørt skov: I områder, der skal overgå til urørt løvskov, vil mild strukturhugst betyde, at 10 –
25 % af vedmassen tages ud af bevoksningen i løbet af overgangsperioden, mens 25 - 75 %
tages ud ved kraftig og 75-90 % ved meget kraftig strukturhugst. Den hugststyrke, som giver
bedst grundlag for udvikling af naturværdierne vælges. F.eks. øges styrken i tættere bevoksninger, og hvis der er mange ikke-hjemmehørende træarter eller for at hjælpe lyskrævende
truede arter. Ved udgangen af 2026 skal der på skovniveau være minimum 75 % af den samlede stående vedmasse af hjemmehørende træarter over 80 år i forhold til vedmassen ved
forvaltningsplanens udarbejdelse. I urørt nåletræsplantage er overgangsperioden indtil 2066,
så hugsten vil blive strakt over en længere årrække. Mere præcise hugstprocenter fastlægges
ved den løbende hugstplanlægning under hensyntagen til naturindholdet.
Anden biodiversitetsskov: I anden biodiversitetsskov kombineres hensynet til biodiversiteten
med en nedsat træproduktion. Denne mere ekstensive skovdrift har ikke en udløbsdato, som
tilfældet er med overgangsperioden til urørt skov. I anden biodiversitetsskov kan hugststyrken
derfor strækkes over længere tid, samtidig med at der skabes variation i skovstruktur herunder
lysninger på 0,1-0,5 ha. Andelen af oversøiske træarter vil blive reduceret til fordel for hjemmehørende træarter. Det tilstræbes løbende at fastholde et relativt højt antal gamle træer, og
der bevares derfor bl.a. mindst 15 livstræer pr ha i bevoksninger fra 80 – 200 år.
Ravneholmene er udpeget som anden biodiversitetsskov og dermed med løbende mulighed
for en vis hugst, mens hugsten i Jægersborg Hegn skal ske i årene frem til og med 2026,
hvorefter skoven bliver urørt græsningsskov. Da størstedelen af Ravneholmene og Jægersborg Hegn er forholdsvis ensartede bevoksninger af primært bøg, ær og eg samt enkelte
grupper med rødgran, skovfyr og lærk, vil hugsten sigte mod at opbløde de ensartede bevoksninger og give mere plads til de mindre hyppigt forekommende træarter. Hugsten fokuserer på
at skabe heterogenitet i ensaldrende bevoksninger af løvtræ ved at stimulere større forstyrrelser og ved at skabe lysninger i størrelsesordenen 0,1 ha til 0,5 ha, samt veteranisering af
nogle af de tilbageblivende træer. Disse indgreb vil på lang sigt skabe uensaldrende bevoksninger med træer i forskellige livsfaser, og dermed sikre tilstedeværelsen af en vifte af forskellige levesteder.
Den sydlige del af Jægersborg hegn har været fladeforynget med bøg. Her er det nødvendigt
at indhegne et antal grupper for at kunne bevare dem i den ønskede udvidede dyrehave. Ellers ødelægger hjortene træerne. Ved hugsten arbejdes der for, at alle aldersgrupper af træer
bliver repræsenteret i skoven. Det giver de bedste langtids prognoser for overlevelse af områdets arter. Tilsvarende hugges de mellemaldrende bevoksninger hårdt: 50 % eller mere af
stamtallet fjernes. I den kommende græsningsskov er der nemlig brug for stabile kraftige træer, som kan leve længe – og det kræver at de har god plads omkring sig. Flere steder laves
små sletter på 0,5-1 ha.
I skovene bevares flådeege og andre gamle træer urørte. Hvor bøg går op i egekronerne udhugges bøgen i overgangsperioden. Også efter overgang til urørt skov kan det blive nødvendigt med nedskæring af bøg for at beskytte egene. I givet fald efterlades de fældede emner til
naturligt henfald. Enkelte steder ses selvsåning af eg under de gamle kæmper, hvor der har
været lys nok. Det er sjældent under danske himmelstrøg, så egeselvsåningen fremmes.
Bevoksninger og grupper med nåletræ søges ved passende tyndingshugst bevaret længst
muligt, da op til 16 % af de truede arter, der lever i skov, er tilknyttet nåletræ. I skoven findes
kun ganske få douglasgran. De bevares, så de kan blive til store monumentale træer.
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Kort 6a: Kortet viser hugstmodeller (se bilag 2 for kort i større format)

Kort 6b: Kortet viser hugststyrke (se bilag 2 for kort i større format)

2.2

Landskabsplan

Den overordnede plan er at indlemme Jægersborg Hegn delen som en udvidelse af den
græssede Dyrehave, mens Ravneholmene videreføres udenfor Dyrehaven med en blanding af
græssede lysåbne partier, andre lysåbne partier samt skov, som kan opretholdes tilpas lysåben for områdets truede arter ved hjælp af hugst.
I Jægersborg Hegn skabes der som klargøring til dyrehavestatus en større slette med udgangspunkt i den nuværende Tuemoseslette. Målet er at følge højdekurver og frihugge et
større areal i lav kote og dermed følge konturerne i landskabet. Ved at hugge som beskrevet
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skabes der udsigter med perspektiv og dybde, og der skabes en stor variation mellem åbne og
bevoksede arealer. Yderligere skabes en meget stor randeffekt, idet overgangen mellem sletter og bevoksede arealer vil få en stor udstrækning.
I Ravneholmene udvides græsningsområdet ved Ravnebakken til at omfatte en del af skovbevoksningen også. Som indhak i den nordlige kant af Ravneholmene findes nogle ret åbne
arealer: ”Egekrogen”. Disse har tidligere været drevet af Planteavlsstationen i forbindelse med
træartsforsøg. Forsøgene er i dag opgivet og arealerne søges fremover forvaltet sammen med
biodiversitetsskoven. De gamle rester af forsøg med Nordmannsgran udfases over tid, mens
et rødgran proveniensforsøg i midten bevares.

2.3

Naturtiltag

Større tiltag i relation til græsningsskov er prioriteret på landsplan for at sikre, at de i Naturpakken afsatte midler opnår størst mulig biodiversitets effekt, idet græsning i skov er omkostningstung og kræver løbende indsats. Prioriteringen er sket på baggrund af bl.a. de praktiske
muligheder i skoven, de truede arter i skoven og skovens tidligere græsningshistorie. Tilsvarende gælder for større hydrologi projekter, hvor skovens træarts sammensætning, tidligere
hydrologiske forhold og juridiske forpligtelser til afvanding tages med i betragtning.
Jægersborg Hegn (syd for Skodsborgvej). På landsplan er græsningsprojektet i dette område
biologisk set top-prioriteret, idet Hegnet har 10 og hidtidige Dyrehave 12 point ud af 12 mulige
”græsningspoint”, jf. bilag 2 i de overordnede retningslinjer for forvaltning af skov til biodiversitetsformål. Det betyder at en fælles græsning vil have meget stor betydning for rigtig mange
truede arter og andre arter. Arealerne syd for Skodsborgvej ønskes som resultat af den nationale prioritering fremover at indgå som en udvidelse af græsningsskoven Dyrehaven. Hele
området med undtagelse af markerne omkring Wesselsminde og området omkring shelterpladsen ved Strandmøllen ønskes indhegnet og forsynet med porte og låger i samme design
som i Dyrehaven.
Den store kontinuitet i tid og rum med hjortegræsning og mosaik af skov og sletter, som har
gjort Dyrehaven så værdifuld både biologisk, friluftsmæssigt og landskabeligt kan med udvidelsen få endnu bedre muligheder. Forvaltningen af den udvidede dyrehave vil skulle underlægges tilsvarende principper, som Dyrehaven har været drevet efter i meget lang tid. Formålet er at skabe bedre vilkår og spredningsmuligheder for arter, der allerede findes i området,
men også for Dyrehavens sjældne arter, som har behov for mere plads for at øge bestandsstørrelsen og dermed opnå forbedret levedygtighed. Området var indtil 1832 en del af datidens
græssede dyrehave.
Dyrehavedriften har vist sig at være rigtig god for biodiversiteten. Mange sjældne svampe og
insekter m.fl. sætter stor pris på dødt ved kombineret med en lysåben skovbund, der opvarmes af solen. De mange mikrohabitater, der med tiden er opstået i de gamle træer med huller
og sprækker giver mange værdifulde levesteder. Når der kommer lys til skovbunden, kommer
der også græsser og urter. De indgår i hjortenes fødegrundlag, men er også grundlag for en
række andre arter.
I gennemsnit er der ca. 35 m3 dødt ved pr. skovbevokset hektar i Dyrehaven, mens niveauet
er meget lavere i Jægersborg Hegn, og bliver hævet med de i afsnit 2.1.2, tabel 4, angivne
tiltag. Den planlagte hårde hugst i området skyldes ønsket om at skabe stabile bredkronede
træer, der kan leve rigtigt længe. Gennem hugsten skabes også talrige små lysninger på mellem 0,2 – 0,5 ha for at fremme biodiversiteten.
Skoven skal i den kommende overgangsperiode frem til 2026 hugges hårdt i yngre og mellemaldrende bevoksninger. Dette gøres for at skabe lys og luft til skovbunden, så der kan
etablere sig en bundflora, som igen skal fungere som føde til det kommende hjortevildt. Over-
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standere og modne træer ældre end 140 år for bøg og 150 år for eg skånes derimod for hugst,
undtagen hvor en bøg truer med at dræbe eller udkonkurrere en eg. Egene er nemlig sjældnere og med mange af de truede arter tilknyttet, ud over at egen i dyrehavedrift potentielt kan
blive meget ældre end bøg.
Uanset at skoven er udlagt som urørt, vil det i dyrehavedrift være nødvendigt også efter 2026
at kunne foretage plejeindgreb i mindre omfang. Det kan i nogle årtier blive nødvendigt for at
holde mellemaldrende bøgebevoksninger tilpas lysåbne, så hjortevildtet kan græsse og gøre
sin indvirkning gældende, og på den måde skabe bedre forhold for de mange truede arter i
området. Eventuelt fældede træer i den forbindelse efterlades som dødt ved.
Græsningstrykket i den hidtidige Dyrehave må for at undgå utilsigtede negative virkninger på
Dyrehavens kvaliteter og arter ikke blive ændret. Derfor må hjortene forventes også nord for
Mølleåen at æde al opvækst af unge træer, hvis der ikke hegnes for dem. Det har den følge,
at arealerne gradvis i løbet af nogle hundrede år risikerer at overgå til slette, hvis der ikke
løbende sikres passende foryngelse af diverse træer. Passende foryngelse kan ligesom i den
hidtidige Dyrehave opnås ved hjælp af midlertidige ”skovrejsningshegn”, hvor træer kan selvså
sig eller indplantes.
Der er ikke tilstrømning af vand i Jægersborg Hegn, udover Mølleåen og nedbør. I dag er der
grøftet i lavningen fra Egemose over Ringmosen og Tuemosen til Skodsborg Dam. I forløbet
er der tidligere lavet opstemninger, men hele forløbet kan opnå en endnu mere naturlig hydrologi ved de på kort 5 planlagte tilkastninger af grøfter.
I Ravneholmene findes meget lidt tilgængeligt vand bortset fra lidt kilder ved foden af bakkerne. Der er derfor tæt på naturlig hydrologi og ikke særligt behov for at ændre på forholdene.
Mod øst findes det fine åbne overdrevsareal Ravnebakken, der afgræsses med heste. Arealet
holdes fortsat åbent ved afgræsning. Af hensyn til den biologiske kontinuitet for stedets arter
ses det gerne, at det bliver ved med at være heste, men det er ikke sikkert at dette altid vil
være muligt. Et skift til andre græsningsdyr kan risikere at ændre og forringe forholdene for
stedets meget sjældne bille, lille langben.

2.4

Plejetiltag for kulturmiljøet

For alle områdets fredede fortidsminder gælder, at Staten har plejepligt. Det betyder, at
vedopvækst løbende fjernes. I områder udpeget til urørt skov kan der i overgangsperioden ske
en mere intensiv pleje af fortidsminderne med henblik på at få fjernet større træer. Plejepligten
gælder fortsat, efter at et skovareal overgår til at være urørt efter overgangsperioden, men
indgreb til den tid ønskes minimeret, og store træer ville kunne skade fortidsmindet med deres
rødder. Efter overgangsperioden vil al fældet træ blive efterladt som dødt ved i skovbunden
uden for fortidsmindet og den omkringliggende 2 m zone.
Ønsket om at genskabe dyrehavedrift i Jægersborg Hegn syd for Skodsborgvej vil ud over de
biologiske fordele også være at anse som et kulturtiltag, idet det vil genskabe arealerne som
dyrehave, ligesom de var i et par hundrede år frem til 1832. Det vil også matche fint med, at
området er udpeget til UNESCO verdensarv i forhold til hjorte og parforcejagt.
En udvidet dyrehave vil indebære dyrehavehegn med behov for nogle låger til besøgende. Der
er tradition for, at der etableres store (og kostbare) ”Røde låger” ved indgange til Dyrehaven.
Det kan både ses som kultur- og friluftstiltag, men kan ikke finansieres af Naturpakkens biodiversitets midler, hvilket tilsvarende gælder de ønskede P-pladser og lignende. Der forventes
behov for flere store og nogle mindre røde låger, så besøgende opretholder let adgang til
skoven.
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I de udpegede områder beskyttes hulveje, og bronzealderhøjene holdes fri for opvækst. Mountainbikekørsel på gravhøjene begrænses ved at udlægge naturlige spærringer af væltede
træer efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Fladedækkende fortidsminder er udbredte i
Jægersborg hegn. Dem skal der tages hensyn til, når der skoves.
Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf).

2.5

Friluftsliv

De lovgivningsmæssige muligheder for friluftsliv vil fortsat være de samme i de udpegede
skove. Da friluftsliv og naturbeskyttelse er sidestillede i naturbeskyttelsesloven er adgangsreglerne uændrede, og borgerne har i statens skove derfor fortsat uændret ret til at færdes til fods
overalt døgnet rundt, at cykle på veje og stier, hvor man kan cykle med en almindelig cykel, og
i al væsentlighed ride overalt med heste på stier og veje, i skovbunden m.v. Ligeledes må man
benytte de faciliteter, som måtte være etableret.
Naturstyrelsen skal fortsat arbejde for at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig
i naturen, samt forbedre mulighederne for friluftslivet og varetage formidling og information om
arealernes værdier. Friluftslivets muligheder er bl.a. inddraget i overvejelserne i forbindelse
med indsatsen for skov til biodiversitetsformål, ved udpegningen af skov til biodiversitetsformål
og inddrages ligeledes i nærværende planlægning for og forvaltning af arealerne. Derfor vil
f.eks. stiforløb som udgangspunkt ikke blive ændret af, at et areal udlægges som urørt skov
eller anden biodiversitetsskov.
Eksisterende friluftsfaciliteter kan fortsat vedligeholdes, ligesom nye kan etableres, i det omfang der er ressourcer til det. Det vil ske efter en konkret vurdering af beliggenhed og hensyn
til naturværdier på samme måde som i alle andre skove, jf. skovloven, og heri kan indgå f.eks.
hensyn til borgernes mulighed for at opleve og bevæge sig rundt i de udpegede skove. Udlægningen af skov til biodiversitetsformål giver nye muligheder for friluftslivet i forhold til naturformidling, undervisning, forskning, turisme, flere særlige og unikke naturoplevelser m.fl., men
det kan ikke afvises, at mulighederne ændres for andre. Det må bl.a. forventes, at skovene
kan blive mindre tilgængelige grundet flere væltede træer, flere våde områder i skoven m.m.
sammenlignet med den naturnært drevne skov.
I Jægersborg Hegn vil den ønskede udvikling til dyrehave øge variation og oplevelsesmuligheder, både i forhold til at kunne følge udviklingen fra produktionsskov til dyrehave og ved den
forventede øgede biodiversitet. Den hidtidige Dyrehave syd for Mølleåen er Danmarks mest
besøgte skov. Derfor forventes besøgstallet med tiden at kunne blive stærkt øget også i udvidelsen, idet undersøgelser har vist, at dyrehavedrift er et trækplaster for besøgende.
En udvidet dyrehave vil indebære dyrehavehegn med behov for flere store og nogle mindre
røde låger, så besøgende opretholder let adgang til skoven. Se ovenfor om røde låger i afsnit
2.4.
Ved overgang til dyrehavedrift kan der også blive behov for bedre parkeringsmuligheder, når
Dyrehaven besøges nordfra, fx ved Skodsborgvej i forlængelse af Rødebrovej ved Skodsborg
Station og/eller langs Skodsborgvej ved Stampevej med 30-50 pladser. Disse tiltag kan ikke
finansieres med Naturpakke-midler til biodiversitetsskov.
Da området er udpeget til UNESCO verdensarv skal parforcejagtvejene fortsat sikres og holdes fri til passage. Der er derudover et ridestinet i Jægersborg hegn og i Ravneholmene.
Ved udarbejdelsen af driftsplaner for Naturstyrelsens arealer udlægges der 3 typer af friluftszonering: facilitetszone, stillezone og friluftszone. Fælles for alle 3 zoner gælder, at de er et
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planlægningsredskab, og man kan fortsat færdes frit i alle 3 zoner i overensstemmelse med
alle gældende adgangsregler.
For de 3 zoner gælder følgende:
Facilitetszone – hvor Naturstyrelsen, eller et partnerskab med Naturstyrelsen, prioriterer placering af flere mindre enkelte faciliteter eller større faciliteter til gavn for friluftslivet, fx et shelter
kombineret med bålplads og toilet, eller en naturskole.
Stillezone – hvor Naturstyrelsen søger inden for lovgivningen og de forvaltningsmæssige
rammer at fremme skovgæstens muligheder for en stille naturoplevelse. Her kan der forekomme et begrænset antal faciliteter fx et borde-bænkesæt eller en parkeringsplads.
Friluftszone – er alle øvrige arealer, der ikke er en del af ovenstående 2 kategorier. Der kan
forekomme enkelte mindre faciliteter fx et shelter, eller et bord-bænkesæt. I modsætning til
stillezonen, så planlægger Naturstyrelsen med brug for alle og ikke kun den stille naturoplevelse. Undtaget er arealer med f.eks. særlige fredninger, der regulerer adgangsretten.
Friluftszoneringen er udlagt med baggrund i den nuværende friluftsmæssige benyttelse af
området samt med muligheder for fremtidig udvikling. Friluftszoneringen fremgår af nedenstående kort. Nord for Skodsborgvej er der Friluftszone; her er også boardwalk, bålhytter m.m.
Syd for er det stilleskov, hvilket er hensigtsmæssigt også i relation til hjorte.

Kort 7: Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse (se bilag 2 for kort i større format)
I den udpegede del af Jægersborg Hegn, gives der stort set ikke tilladelse til organiseret aktivitet, da området er udlagt til stillezone.
I Ravneholmene er campingpladsen i afdeling 74 udlagt som facilitetszone, lige som et område i afdeling 189, der potentielt kan anvendes til udeskole aktiviteter. Da de resterende områder i Ravneholmene er udlagt til friluftszone, gives der tilladelse til organiserede friluftsaktiviteter efter ansøgning via udinaturen.dk. Efter behov udlægges stammestykker og grene på sårbare skråninger for at mindske slidskader fra mountainbikekørsel.
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3. Gældende kortlægninger
3.1

Natura 2000-udpegninger

Hovedparten af de udpegede områder i Ravneholmene og Jægersborg Hegn er i 2018 indlemmet som en habitatområde udvidelse af Natura 2000 område nr. 144 (Nedre Mølleådal og
Jægersborg Dyrehave). De hidtidigt udpegede dele forvaltes i overensstemmelse med den
gældende plejeplan.
Natura 2000-området er udpeget for at beskytte naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.
Herunder et antal lysåbne naturtyper som tidvis våd eng fx Krudtmølleengen ved Rådvaddam.
Skovnaturtyperne på udpegningsgrundlager omfatter elle-askeskov langs Mølleåen og ved
Stampedam og Rådvaddam. Der er i alt 3 arter på udpegningsgrundlaget. Det gælder sumpvindelsnegl, stor vandsalamander og Stellas mosskorpion.
De planlagte tiltag vurderes at understøtte den gældende Natura 2000-plan og ikke have negative konsekvenser for Natura 2000-udpegningsgrundlaget. Naturstyrelsen vil sikre, at eventuelle tiltag, som måtte kræve tilladelse eller dispensation, kun gennemføres såfremt en sådan
opnås.
Find Natura 2000 plejeplanerne på hjemmesiden.

3.2

§ 25 – naturmæssigt særlig værdifuld skov

I skove med arealer kortlagt efter skovlovens § 25 – naturmæssigt særligt værdifulde skove vil beskyttelse af grundlaget for denne registrering være helt central for hvilken hugst, der kan
forekomme i indfasningsperioden. En evt. hugst på disse arealer vil være med henblik på at
kunne sikre en høj biodiversitet fremadrettet.
Se kort 3 i afsnit 1.3.3 for beliggenhed af arealerne.
Tabel 5: § 25-arealer kortlagt som naturmæssigt særlig værdifuld skov.
Skovnavn

Type

§25 beskrivelse

Jægersborg hegn

9b

Bøgedomineret skov med stor strukturel variation

Jægersborg hegn
Jægersborg hegn

10c
6c

Egedomineret skov med stor strukturel variation

Ravneholmene
Ravneholmene

9b
10c

Bøgedomineret skov med stor strukturel variation

Ravneholmene
Ravneholmene
Hovedtotal

6c
5c

Ældre tilgroningsskov

3.3

Ældre tilgroningsskov
Egedomineret skov med stor strukturel variation
Dyrehave, græsningsskov o.l.

Antal

Areal (ha)

10

30

1
1

33,5
3,8

5
3

18,1
3,4

3
1
24

2,2
2,3
93,3

§3-områder

Af områder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 findes arealer med fersk eng, mose,
overdrev og søer.
Se kort 3 og afsnit 1.3.3 for flere oplysninger.
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3.4

Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Alle områderne er beliggende i Rudersdal Kommune og beskrives som rekreative områder og
vigtige naturområder.

3.5

Fredninger og vildtreservater

Der er ingen vildtreservater i områderne.
Den sydlige del af Jægersborg Hegn og Ravnholmene er omfattet af Mølleå fredningen
(07922.00 af7/5-2001). Formålet med fredningen er at sikre natur og kulturhistoriske forhold,
og sikre offentligheden adgang.

3.6

Drikkevandsinteresser

Jægersborg Hegn og Ravnholmene ligger i et område med store drikkevandsinteresser. Det
skal sikres at vandindvinding ikke forringer de hydrologiske forhold i området.

3.7

Råstofplaner

Der er ingen råstofinteresser i området.

3.8

Naturskovsstrategien

Udpegninger i henhold til naturskovsstrategien er vigtige kerneområder, som kan være udgangspunkt for truede arters spredning til de nyudpegede arealer. De sammenfattes på kort 4 i
afsnit 1.3.3. Plukhugst er ophørt som selvstændig kategori og derfor ikke indtegnet på kortet.
Beskyttelsesniveauet for naturskovsstrategiens plukhugst afveg nemlig ikke væsentligt fra det
generelle beskyttelsesniveau for Naturstyrelsens skovarealer, efter at beskyttelsen for sidstnævnte blev øget ved overgangen til certificeret naturnær skovdrift. Der var udlagt godt 15
hektar med plukhugst i sydkanten af Ravneholmene og Jægersborg Hegn.
Derudover var der i den sydlige del af Jægersborg Hegn langs Mølleåen udlagt 13,7 ha til
stævningsskov, hvoraf 7,8 ha (Krudtmølleeng-området) samtidig var udlagt til græsningsskov,
dvs græsning og stævning i kombination. Området har været græsset sidenhen, men stævning er ikke vurderet hensigtsmæssig indtil nu, dels af biologiske årsager, dels fordi jordbunden er så blød og sumpet, at stævning ville gøre mere skade end gavn undtagen i en meget
hård frostperiode med bundfrossen sump. Grundet kilder og trykvand i området kan man faktisk aldrig være helt sikker på, om bunden kan bære.
Se kort 4 i afsnit 1.3.3.

3.9

Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Forsøg og frøavl må ikke være til skade for biodiversitetsformålet i skoven, og arealerne behandles derfor som udgangspunkt i overensstemmelse med de almindelige overordnede retningslinjer for biodiversitetsskov. Frøavl ophører, hvis det ikke er praktisabelt indenfor de retningslinjer. Såfremt der undtagelsesvis i forsøg er behov for særlig behandling aftales dette
med den relevante forskningsinstitution, så forsøget konflikter mindst muligt med biodiversitetsformålet.
Skov nr.

Navn
Jægersborg Hegn

Afd.
102

Litra
a

Træart
Eg

Areal
0,8

Formål
Bevoksningspleje

Kode

Der er i Jægersborg Hegns sydlige del ovenstående KU/IGN forsøg, hvor bøgeskovens udvikling følges over tid. Forsøget vurderes ikke at konflikte med udpegningen eller påvirke driften.
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Bilag 1. Modeller for hugst
Hugstmodellerne er vejledende og relaterer som udgangspunkt til bevoksningens registrerede
hovedtræart og alder. De uddyber og konkretiserer emner fra de overordnede retningslinjer.
Ved forvaltningsplanlægningen afgøres bevoksningsvis hvilken model der danner udgangspunkt for hugsten og eventuelle modifikationer af modellerne. Generelt gælder, at de træer,
der har størst økonomisk værdi, skoves. Det vil normalt være træer med rette stammer med få
eller ingen grene eller skader. Naturmæssigt særligt værdifulde træer og trægrupper skånes
for hugst. Det er f.eks. veterantræer og træer med relativt mange mikrohabitater, f.eks. hulheder, skader, svampe, lavt siddende grene, bredkronede træer mv., jf. definitioner i katalog over
mikrohabitater på træer, samt gældende økologiske retningslinjer for statsskovene. Hugstmodellerne skal ikke ses som retningslinjer, men som et værktøj i forbindelse med hugstens planlægning og udførelse. Modellerne skal derfor benyttes i sammenhæng med forholdene i den
enkelte bevoksning, og de fremadrettede ønsker for bevoksningens udvikling i henholdsvis
urørt skov og anden biodiversitetsskov. Modellerne kan således tilpasses den enkelte bevoksning eller helt fraviges ved planlægningen. De overordnede retningslinjer for hugsten sætter
de overordnede rammer og fraviges generelt ikke.
Oversigt over hugstmodellerne
Nr.

Gruppe

0

Urørt

1

Oversøi-

Aldre

Ingen hugst, dvs urørt straks, f.eks. i en del ekstra biologisk værdifulde bevoksninger.
Alle aldre

ske arter
2

Bjergfyr

Hugstmodel stikord
Afdrift af oversøiske arter med bevaring af øvrige træarter samt enkelte douglas, thuja
og Abies overstandere.

Alle aldre

Gradvis afvikling aktivt eller passivt til lysåben biotop eller hjemmehørende træarter.
Bevoksninger ældre end 100 år som regel passivt.

3

Løv +

< 80 år

skovfyr
4

Løv +

Gruppevis hugst (stærk strukturhugst), Overstandere bevares. Hugst af lysbrønde +
veteranisering af meget ensartede bevoksninger.

80-150 år

skovfyr

Gruppevis hugst (strukturhugst). Hugst af lysbrønde + veteranisering. Fremme dødt
ved.

5

Rødgran

0-150 år

Delvis afdrift, 10-30% af bevoksning uden hugst; i øvrigt stærk strukturhugst.

6

Øvrig nål

< 80 år

Afdrift med bevaring af mindre utyndede grupper samt overstandere, skovfyr og løvtræer.

7

Øvrig nål

80-150 år

Hugst af lysbrønde og frihugst af evt. indblandede løvtræer og skovfyr.

8

Bøg

> 150 år

Friholdes generelt for hugst, bortset fra frihugst af evt. indblandede lystræarter, som eg,
asp, skovfyr.

9

Øvrig løv

> 150 år

Friholdes generelt for hugst, bortset fra hugst af evt. truende bøg, ær eller gran

og nål
Foruden standardhugstmodellerne skal der i en række tilfælde ske mere konkret planlægning
f.eks. i bevoksninger registreret som særligt naturmæssigt værdifuld skov. Der vil også ske
hugst for at rydde arealer som klargøring til græsning eller hydrologi genopretning. Disse tiltag
beskrives i forbindelse med det konkrete græsnings- eller hydrologi tiltag.
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Model 0. Urørt straks.
For en række bevoksninger vil det være relevant at undlade hugst, f.eks. hvor forholdene
allerede er varierede og naturlige, eller for visse typer særligt naturmæssigt værdifuld skov.
Det kan også gælde andre bevoksninger, f.eks. gamle bjergfyr med forekomst af truede arter.
Model 1. Alle aldre oversøiske træarter (rødeg, robinie, contortafyr, cryptomeria, cypres,
douglasgran, grandis, hvidgran, langnålet ædelgran, nobilis, ponderosa fyr, sitkagran,
thuja, tsuga, veitchi og weymouthsfyr).
”Afdrift”: Oversøiske træarter (dem fra andre kontinenter end Europa) fjernes generelt i forbindelse med overgangsperioden, både hvor de udgør hovedtræarten, og hvor de forekommer
som indblanding. De kan repræsentere en stor økonomisk værdi og har meget mindre interesse for truede arter end de europæiske træarter. Bevoksninger afdrives med størst mulig hensyntagen til bevaring af eventuelle indblandede hjemmehørende løvtræer, skovfyr og buske.
Desuden kan indblandede europæiske træarter bevares, hvis de optræder i mindre omfang og
vurderes at kunne medvirke til bevarelse af skovklima og naturværdi. Redetræer for store
fugle beskyttes efter styrelsens generelle regler. Døde træer og dødt ved bevares. Såfremt der
optræder douglasgran, thuja eller oversøiske ædelgranarter kan et mindre antal af disse bevares, idet de ikke optræder invasivt og kan bidrage som overstandere til mere varieret skovstruktur, redeplaceringsmuligheder og bevaring af et vist skovklima ved store afdrifter. Eksisterende store markante overstandere af douglasgran, thuja og ædelgranarterne bevares i større
antal. I de skove, der udlægges til urørt løvskov, udfases de oversøiske træarter over en kort
periode (inden udgangen af 2026). Dermed vil det være nødvendigt at renafdrive bevoksninger, der endnu ikke har opnået en økonomisk optimal alder. I urørt nåletræsplantage og i anden biodiversitetsskov kan og bør udfasningen strækkes over en længere årrække for at sikre,
at udfasningen er omkostningseffektiv, og for at sikre et skovklima, hvor der kan indbringes
hjemmehørende træer og buske.
Model 2. Alle aldre bjergfyr.
Bjergfyr afvikles gradvis aktivt eller passivt samtidig med opretholdelse af skovklima, så
hjemmehørende træarter og buske kan plantes eller etablere sig i ly af fyrren. Især yngre bevoksninger som spreder frø til tilgrænsende lysåbne biotoper afvikles aktivt (afdrift) som led i
naturpleje eller skabelse af lysåbne biotoper, herunder for at skabe bedre muligheder for
græsning. Bevoksninger ældre end 100 år afvikles især passivt ved at lade den naturlige succession forløbe. Langt de fleste bjergfyr arealer findes i skove med 50 års indfasning, hvorfor
deres behandling revideres efter behov i perioden.
Model 3. Bevoksningsalder < 80 år, alle løvtræarter plus skovfyr (dog ikke rødeg).
Gruppevis hugst (stærk strukturhugst), overstandere bevares. Hugst af lysbrønde + veteranisering. Formålet i disse unge - mellemaldrende bestande er at fremme heterogenitet, strukturog artsvariation ved at udføre hugsten markant forskelligt fra delareal til delareal med fokus på
at udviske kunstige lige linjer og fremme lysninger, tykninger samt træarter og buske, som ikke
har været så hyppige i forstlig drift. Derfor fældes følgende træarter som udgangspunkt ikke,
men gives i stedet øget plads til fri udvikling: abild, ask, asp, elm, hassel, hæg (den danske),
kirsebær, kristtorn, lind, løn, navr, pil, pære, røn og tjørn. Oversøiske arter fjernes til gengæld
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generelt. Døde træer og væltede træer bevares så vidt muligt urørt. Endvidere frihugges enkelte af hver af arealets træarter, for at de hurtigere kan udvikle sig til store individer med fri
kronedannelse i mange år, dvs. de skal have mindst 10 - 15 meter frihugst omkring sig. Det
gælder i særdeleshed fåtallige indblandingstræarter i skov domineret af bøg eller andre skyggetræer. I bevoksninger af lystræer, som eg, el, birk og skovfyr hugges hårdt i eventuel underskov af bøg, gran eller ær, mens lystræarten hugges uensartet, så den får øget variation. I
øvrigt hugges uensartet i arealets hovedtræart. Uensartet vil sige, at der stedvis laves små
afdrifter, andre steder uregelmæssig tynding med nævnte frihugst af indblanding, mens andre
delarealer slet ikke hugges. Størrelse og facon af uhuggede, huggede henholdsvis afdrevne
delarealer tilpasses det lokale terræn, men som udgangspunkt varierende størrelser på 0,1 til
0,5 ha svarende til 35-80 meter i diameter – størst i store ensartede bevoksninger og mindre i
bevoksninger under 0,3 ha. I huggede delarealer søges strukturvariationen øget ved at bevare
de største og de mindste træer, samt træer med skader, lianer eller afvigende form. I meget
ensartede bestande skades desuden et antal blivende træer bevidst for at skabe udgangspunkt for organismer knyttet til dødt ved og skadede træer. Delarealer, som i forvejen er mindre forstligt prægede, f.eks. skovbryn, bevares med minimal hugst – primært af oversøiske
arter. Træer ældre end bevoksningsalderen (overstandere) bevares, hvis der ikke er fastsat en
specifik hugst af nogle af dem i forvaltningsplanen. Der må i givet fald ikke fældes flere end
der kan efterlades mindst 20 af overstanderne pr. ha.
Model 4. Bevoksningsalder 80 - 150 år, alle løvtræarter plus skovfyr (dog ikke rødeg).
Gruppevis hugst (strukturhugst). Hugst af lysbrønde + veteranisering. Fremme dødt ved.
Formålet i disse mere modne bestande er ligesom i model C at fremme heterogenitet, strukturog artsvariation, men desuden fremme større dødt ved. Anvisningerne for model 3 gælder
derfor, suppleret med at der aktivt skabes og efterlades dødt ved i form af hele træer i et omfang af 15-25 m3 pr ha. Det kan ske ved en kombination af metoderne fældning, basal afbrænding, ringbarkning, oversvømmelse og sprængning. Derudover skades aktivt mindst 5
blivende træer pr. hektar, for at de kan blive levende træer med dødt ved. Hugstniveauet for
hver enkelt skov tilpasses, så der på skovniveau efterlades minimum 75 % af vedmassen for
hjemmehørende træarter over 80 år (inklusive det skadede og døde ved). Som udgangspunkt
hugges der ikke i birke- og ellebevoksninger ældre end 100 år. Hvor stor en andel, der i øvrigt
udtages af den enkelte bevoksning afhænger af bevoksningens tæthed og biodiversitetspotentiale. Der hugges så vidt muligt de træer som har størst økonomisk værdi.
Model 5. Rødgran < 150 år.
Rødgran bevares i skoven grundet sine truede arter, men strukturhugges stærkt med 10-30 %
uhugget areal. Hugsten udføres med henblik på at bevare rødgran som vigtigt langsigtet element i skoven, men med mere uregelmæssige bugtede bevoksningsafgrænsninger mod veje,
lysninger og mod andre bevoksninger, således at der dannes længere indre bryn i en periode.
I den forbindelse afdrives en del af arealet, 10-30 % hugges slet ikke (bortset fra fjernelse af
oversøiske arter som sitka og douglas), mens resten strukturhugges, så de største og mindste
træer bevares, samt skovfyr, løvtræer og træer med skader eller uregelmæssig stamme. Andelen med afdrift afstemmes efter skovens rødgranandel, behovet for ny lysåbne partier og
hvilke truede arter, der findes i skoven. Døde træer bevares. Størrelsen på de forskellige partier tilstræbes at være 0,1-0,5 ha og så vidt muligt med varierende uregelmæssig facon. Det er
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ikke et mål i sig selv at de strukturhuggede bevoksningsdele skal være stabile overfor stormfald, idet de kan få stor biologisk værdi også efter stormfald. De uhuggede partier ønskes til
gengæld at kunne udvikle sig som urørt rødgranskov, som efter få år bliver relativt stormfast.
De kan bl.a. placeres omkring kendte reder af rovfugle, jf. Pas På Kort.
Model 6. Bevoksningsalder < 80 år, andre ikke oversøiske nåletræarter.
Afdrift med bevaring af mindre utyndede grupper samt overstandere, skovfyr og løvtræer.
Disse andre nåletræarter omfatter lærk, nordmannsgran, omorika, alm. ædelgran og østrigsk
fyr, dvs. arter, som ikke er fra oversøiske kontinenter. Bevoksninger afdrives i løbet af overgangsperioden med størst mulig hensyntagen til bevaring af eventuelle indblandede hjemmehørende løvtræer, skovfyr og buske. Et mindre antal af de kraftigste og mest stabile af de
omhandlede nåletræarter bevares desuden som kommende overstandere i et antal og mønster, som skal være uregelmæssigt. Redetræer for store fugle beskyttes efter styrelsens generelle regler. Desuden bevares i bevoksninger større end ½ ha mindre utyndede grupper med
en diameter svarende til ca. 1-2 gange træhøjden på steder i terrænnet, hvor de vurderes at
kunne medvirke til bevarelse af skovklima, variation og naturværdi, f.eks. omkring redetræer.
De bevarede træer og trægrupper behøver ikke være stabile, idet ustabile træer kan tilføre
biologisk værdi ved at svækkes eller dø. Døde træer og dødt ved bevares så vidt muligt uden
indgreb.
Model 7. Bevoksningsalder 80-150 år, andre ikke oversøiske nåletræarter.
Hugst af lysbrønde og frihugst af evt. indblandede løvtræer, rødgran og skovfyr. Disse relativt
gamle nåletræsbestande af europæiske arter hugges uensartet. Der hugges for indblandede
løvtræer, rødgran og skovfyr og for tilsvarende underskov eller opvækst. Der hugges desuden
for at udtage træer med stor økonomisk værdi. Ved arealer større end ½ ha dannes eller udvides en eller flere lysbrønde på 1-2 gange træhøjden. For arealer mindre end ½ ha hugges
eller udvides en mindre lysbrønd. Der efterlades generelt mindst 20 af de gamle træer pr.
hektar. Sammenlagt kan hugsten alt efter de lokale forhold fjerne hovedparten eller blot en
mindre del af hovedtræarten.
Model 8. Bevoksningsalder > 150 år bøg.
Friholdes generelt for hugst, bortset fra frihugst af evt. indblandede lystræarter, som eg, asp
og skovfyr. Bøge kan hugges for at give mere plads til indblandede lystræarter, som eg, asp
eller skovfyr. Der kan også hugges indblandede nåletræer bortset fra rødgran og skovfyr.
Model 9. Bevoksningsalder > 150 år, alle træarter undtagen bøg og oversøiske.
Friholdes generelt for hugst, bortset fra hugst af evt. truende bøg, ær eller gran. Truende bøg
og andre skyggetræer kan hugges for at give mere plads til lystræarter som eg, asp eller skovfyr. Der kan også hugges indblandede nåletræer bortset fra skovfyr og rødgran ældre end 150
år.
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Bilag 2. Kort i større format
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