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Forord

"Naturpleje i skov" er et id-kata1og over de mu-
ligheder, skovbruget har for at Øge skovenes na
turmssige vrdi, ikke mindst som levested for det
vilde dyre- og planteliv.

Bogen bar vret undervejs et stykke tid. Det skyl
des dels, at emnet er komplekst, dels at der hid-
til kun er udfØrt f specifikke forsknings- og ud
redningsarbejder inden for dette omrtde. Bogen er
derfor baseret p bidrag fra en rekke forskere og
praktikere, som Skov- og Naturstyrelsen hermed
retter en varm tak til. En sr1ig tak til redaktØ
ren, Hanne HUbertz, for det store arbejde med at
sammenstille de mange og ret forskelligartede bi
drag.

I 1985 nedsatte den davrende Fredningsstyrelse og
Skovstyrelse en gruppe til at arbejde videre med
emnet, og med oprettelsen af Skov- og Naturstyrel-
sen pr. 1. januar 1987 var der naturligt en Øget
interesse for samarbejde mellem frednings- og
skovfolk om naturpleje i skov.

Bogen er et led i den serie af ska1dte "plejebø
ger", der er udarbejdet til stØtte for de of fent-
lige skov- og landskabsforvaltere, som har pligt
til at pleje naturen i medfØr af fredninger og ge
nerelle beskyttelsesbesteminelser, det vii isr
sige amtskommunerneog statsskovdistrikterne. Men
Skov- og Naturstyrelsen hber ogs, at bogens man
ge gode idéer vii blive brugt af andre interesse
rede skov- og landskabsforvaltere. Nogle idéer kan
gennemfØres for sm midler, mens andre vii koste
mere - eventuelt afskre ejeren fra en indtgts-
mulighed. Skov- og Naturstyreisen vii derfor i
medfØr af skov- og naturbeskyttelseiovgivningen
udforme forskeiiige stØtteordninger, der kan kom-
pensere ejeren for de tab, som de forskeliige hen-
syn til naturen kan medfØre. Yderiigere informati
on om disse støtteordninger kan rekvireres i Skov-
og Naturstyrelsen.

Bogen gØr ikke krav p at vre Skov- og Natursty
relsens endelige bud p, hvorledes man bedst kan
pleje naturen i skovene. Den er en sammenstilling
af de erfaringer og den viden, som Skov- og Natur-
styrelsen med den ti1genge1ige ressource-indsats
har kunnet opspore. Vi modtager gerne bemaerkninger
og forslag til supplering og forbedring.

HØrsholm, august 1989

Leo Bjørnskov
direktØr
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Indledning

Den Hvis der ikke var mennesker i Danmark, yule det
oprindelige meste af landet henligge som urskov. I de nutidige
natur i danske skove er de fleste trer plantede, og tree-
Danmark art og bevoksningsstørrelse er bestemt af rnenne

skene. Alligevel rummer skovene meget af det, der
normalt opfattes som "natur". Uanset om trerne er
plantede eller ej, er de i nogle ti1fide stadig
oprindelige, ufored1ede og af dansk oprindelse, og
bundfloraen samt alle de dyr og planter, der er
knyttede til treerne, er ogs "naturlige" nok,
seivom deres levemuligheder selvfølgelig er pvir-
kede positivt eiler negativt af skovdriften.

Naturvrdier De danske skovarealer har aidrig vret si inten-
skabt ved sivt dyrkede som de Øvrige jordbrugsarealer, og
skovdrift der findes derfor ofte flere eiementer af "vild

natur" f.eks. moser og smsØer i skoven end i
ageriandet udenfor. En stor del af de samfund og
organismer, der udgør naturen i skoven, klarer sig
seiv, uden at man gør noget specielt for dem; men
der er ogs en del, der krver aktiv indgriben for
at overleve. Tidligere tiders driftsformer som
f.eks. grEesning og stvning har skabt nogle plan
tesamfund i skovene, som i dag betragtes som vEer-
difulde elementer i dansk natur - men som kun kan
eksistere, hvis driftsformen viderefØres.

Naturvrdier Selv om nogle driftsformer har skabt nye vEerdier,
mistet ved har andre medført, at naturvEerdier er get tabt.
skovdrift I det rationelie skovbrug efteriades gamle døde og

dØende trEeer sjEeldent, og mange moser og enge er
blevet drEenede og tilplantede af Økonomiske rsa
ger, uden at der var tEenkt p, at skovene foruden
at producere trEeer ogs skuile "producere" rigkEer,
fiagermus, gØgeurter, spiselige svampe, smeldere
0. S.V.

Flersidigt Der tales i disse r meget om flersidigt skovbrug.
skovbrug Det vii sige, at man i skovdriften p samme tid og

samme areal søger at tilgodese flere interesser.
Vedproduktion og naturbeskyttelse er ikke de ene
ste interesser, dagens skovforvaltere skal tage
hensyn til. Der skal ogs tages hensyn til fri
luftsiivet og til Eestetik, kuiturhistorie og mil
jøbeskyttelse, jf. figur 1.

Disse hensyn, som undertiden regnes md under be-
grebet naturpleje, vii det fØre for vidt at komme
md pi i denne bog. Men der kan bl.a. henvises til
"Skovopbygning tii glEede for friluftslivet" Can
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ger og Koch 1987, som ogsà indeholder et afsnit
om landskabs2stetik. En pubiikation om kultur
historiske hensyn i skovdriften er under udarbej-
delse i Skov- og Naturstyreisen, og desuden henvi
ses tii "Piejebogen" om alie danske naturtyper
inki. skov Fredningsstyrelsen 1984. Af lEerebØger
i skovdyrkning henvises først og fremmest til
"Drift af sm og store skove og plantager" Holms-
gaard, 1981 og til "Skoven og dens dyrkning"
Henriksen, 1988.

Denne bogs Formlet med denne bog er at videregive s meget
form1 som muligt af den viden og de erfaringer, der fin-

des om beskytteise og pieje af naturtyperne samt
de enkeite piante- og dyrearter i de danske skove.

Naturpieje i skov kan defineres som indgreb eiier
udeladeiser i skovdriften med sigte pi at fremme
skovens naturvEerdier. Der er sledes ikke noget
nyt i naturpleje i skov. Interesserede skovejere,
forstfoik og jEegere har gennem iang tid udfØrt na
turpleje i skovene som en helt seivfØigeiig ting,
dels af interesse og glEede over naturen, dels for-
di god skovdrift og vildtpieje tit harmonerer med
naturpieje, jf. figur 2. Men aiie de gjorte erfa
ringer og de udførte undersøgeiser er spredte og
kan let g i giemmebogen. Man har savnet en samlet
redegØreise om naturpieje i skov. Noget af det
eneste, der hidtil har foreiigget,er et udkast til
manuskript vedrørende emnet fra statsskovrider
Bent Engberg, der i praksis nede gode naturpieje
resuitater p Bornhoims Statsskovdistrikt i perio-
den 1965-1985.NEervEerendebog er det fØrste egent
lige forsøg i Danmark p at sammenstiiie og pubii
cere erfaringerne om naturpieje i skov.

"Ved dette Arbejde skal der fornemmelig strEe-
bes efter at følge og understØtte Naturen i
dens Virkninger"

Fra § 62 i 5. afd. over skoves
opelskning i skovforordningen af
18. april 1781

"God skovdrift/godt jordbrug er de drifts
former, der vediigehoider elier forbedrer
dyrkningsgrundlaget uden at pvirke det
omgivende miljø negativt"

Miijøministeriets redegØreise af
2. maj 1986 om naturbevarelse og
friiuftsliv "grøn strategi".

Figur 1
Naturpleje i skov har alle dage vEeret et element i
den gode skovdrift, bade i 1781 og i dag.

7



M1gruppe Bogen er bievet tii i et samarbejde mellem skov
brugere, naturfredningsfolk, zoologer og botanike
re. Den henvender sig si1edes til de mange for-
skeilige fagfoik indenfor btde naturfredning og
skovvEesen, der er beskEeftiget med skovdrift og
naturpieje. Redaktionen hber, at iEeseren har for-
stelse for, at hvad der er selvfølgeligt for nog
le lEesere, kan have stor interesse for andre, og
at bogen ogs vii biive brugt af studerende og i
foreningsarbe jde.

Afgransning Denne bog er ikke i snver forstand en hndbog i
af bogens naturpleje i skov, men snarere et idé-katalog over
emne de muligheder, skovbruget har for at danne opti-

male rammer for det vilde dyre- og planteliv.

I en bog af denne art kan aiie emner naturligvis
ikke behandies til bunds. J3ogen er heller ikke
tEenkt som en lEerebog i hverken skovdyrkning,
viidtpieje eller Økologi. Star man overfor et
problem af specifik skovdyrkningsmEessig elier bio
logisk karakter, f.eks. selvforyngeise af bØgeskov
eiier sortspEettens yngiebioiogi, henvises tii lit
teratur og fagfolk indenfor de pgEeldende emner.

Kapitel 1
Formal

§ 1. LovensformAl er
1 atbevareogvernededanskeskove,
2 at forbedre skovbrugets stabilitet, ejen

domsstrukturog produktivitet,
3 atmedvirketil atforøgeskovarealetog
4 atstyrke rAdgivning og informationom god

og flersidigskovdrift.
Sik. 2. Ved lovens administrationskal der

1ggesvgt pA atsikre, atskovenedyrkesmed
henblik pA bAde at forøgeog forbedretrpro
duktionenog varetagelandskabelige,naturhi
storiske,kulturhistoriske og miljøbeskyttende
hensynsamthensyniii friluftslivet.

§ 2. I offentligt ejedeskoveskal landskabeli
ge, naturhistoriske,kulturhistoriskeog miljø
beskyttendehensynsamthensyntil friluftslivet
ti1lggessr1ig vgt.

Stk. 2. I statsskoveneskal derdesuden1mg-
ges vgt pA udviklingsopgaverog forsøgsvirk
somhed.

Figur 2
Kapitel 1 fra den nye skovlov
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Bogens indhold I Danmark er natur- og kuiturhistorie uiøseiigt
forbundet, og bogen indledes derfor med et afsnit
om de danske skoves historie. Indholdet vii vre
kendt for nogie iEesere, men da viden om en skovs
oprindeise og drift gennem tiden er en vigtig for-
udsEetning for naturpieje, er kapitlet taget med
her. I kapitel 3, 4 og 5 opsummeres vores viden om
nogie ievesteder i skoven af sEerlig vEerdi for det
vilde dyre- og planteliv, bi.a. skovbryn, moser,
smsØer, skovenge og naturskovspartier. Desuden
gives en beskriveise af de naturvEerdier, der
karakteriserer forskeilige bevoksningstyper, f.
eks. egeskov og eilesump. HovedvEegten er lagt p
bevoksningernes Økoiogi og de hensyn, der i den
forbindelse kan tages ved skovdriften. Kapitei 6
giver mere direkte anvisninger p fortsEetteise
elier genoptageise af tidligere tiders forskeiiige
driftsformer. I kapitel 7 gennemgs ved eksempier
og genereile betragtniriger muiighederne for med
store og sm indgreb at kunne forbedre voksested
og leveviikr for enkeite arter elier bestemte
piante- eller dyregrupper.

Der er netop vedtaget en ny skovlov, og der arbej-
des med en ny by om naturbeskytteise. Bestemmei-
serne i disse love er beskrevet i kapitei 8. Hen
findes en orientening om aktueile støttemuiigheder
i skov. Der vii senere biive udarbejdet mere in
formation om muiighederne for at f tiiskud til
naturpieje i skov og om regierne i by om natur-
beskytteise. Kontakt Skov- og Naturstyreisen
herom.

Endeiig rummer bogen en iiste over institutioner
og foreninger med kompetance og ekspertise inden-
for bogens emner samt en litteraturiiste.
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1. De danske skoves historie
i korte tr&ek

Skoven er
klimaks
vegetation
i Damnark

Det en nØdvendigt at kende skovens naturtyper og
disses natur- og kuiturbaggrund for at kunne be-
slutte, om den skai udfØres natunpieje, og hvordan
den skai udføres.

Det danske iandskab en i stadig andning, isn p
grund af menneskeiige indgneb, men ogs p grund
af natunens egen dynamik. Skov en klimaksvegeta-
tion i Danmark og p meget lang sigt bevEegen den
natunlige udvikiing af piantevEeksten sig i netning
af skov. Udyrkede, bne omnden som heden og oven
drev gron tii, sØen fyides gradvist op og buyer
tii moser, som eftenhnden gnon tii med tnEeen.

Skovene Eendres ikke bare natunligt. Danmark han

3000

4000

Figur 3.
Pollendiagrammer.
pa basis at pollentEellinger kan man følge udvik
lingen i hyppigheden at forskellige plantearter.
Her ses dette for de almindeligste, danske skov-
trEeer siden sidste istid for ca. 10.000 ar siden.
Birk, hassel, eg, lind og bøg har vEeret fremher
skende i forskellige perioder. Pollendiagrammerne
giver desuden indtryk at torandringerne i landska-
bet siden sidste istid, og man kan følge, hvordan
menneskets forskellige udnyttelse at skovene op
gennem tiderne har pavirket deres sammensEetning.
Etter P. Friis Møller et al., 1987
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nasten 100% dEekket af skoy; i dag en ca. 12% af
landets aneal skovdEekket, og den skov vi han i dag
en et nesuitat af tusinder af ns samspii meilem
bi.a. kiima, jondbund, de enkeite tnEeantens Økoio-
gi og indvandningsfølge og sidst, men ikke mindst,
af menneskets utaulige pvinkningen.

Skovens Under sidste istids koideste penioden van skoven
indvandring fontnngt til Sydeunopa, og iandet heni tnEeiØst
efter istiden og med stone deie dakket af is.

Ved istidens afsiutning for ca. 10.000 n siden
indiedtes en skovudvikuing. Birk, skovfyn og bEev
reasp van de første, som indfandt sig og dannede
skov, denefter kom hassel, eg, find, elm, nØd-ei
og ask. Linden biev denne unskovs dominenende trEe-
ant - fiene steden i oven 4.000 tn. Linden ndede
antageligt isEen p den hØje bund - iblandet skov
elm stonbladet elm p mere fnodige steden, yin-
ten-eg p Jyliands sandbakken og bink i Vestjyi
land. P mere fugtig bund ban stilk-eg og ask og
sine steder ogs. skEenm-eimkiaret sig bedne og p
vde jorden rød-ei, bink og fyn. Unskoven van i
dele af Vestjylland ret ben med hedelyng p bun-
den, men eliens mØnk og tat; kun i bryn ud mod
vdomnden, fjorde og kysten havde lysknEevende an-
ten som f.eks. spids-lØn og navn bedne ktn.

Den danske urskov nummede dyn som bjØnn, unokse og
bEever, som imidlentid aiie fonsvandt fna de danske
skove allenede i oidtiden. De sidste dan-ke uive
fonsvandt i 1700-taiiet.

Menneskets I begyndelsen van menneskets pvinknirig af skoven
udnyttelse af kun ninge. Vone fonfEedne i jEegenstenaidenen Eeidne
skoven stenalden ennEeredesig som jEegene og samlere og

hoidt isEen tii i kystegnene. FØnst med ovengangen
til bondestenaideren for ca. 5.000 n siden, be
gyndte iandbnuget for alvon at stte pnag p ian
det.

I ntusindenne deneften - op gennem bnonceaiden,
jennaiden, vikingetid og middelaiden - Øgedes
presset mod skoven gennem afbnnding, hugst, grEes-
ning, udnyttelse af kviste og iØv tii foden, op
dyrkning, svinednift o.s.v. Navniig elm og iind
gik stnkt tilbage.

Bøgens I broncealdenen - for Ca. 3.000 n siden - indvan-
indvandring drede bøg og avnbøg som de sidste traarten natun-

ligt tii Danmank. Bøgens roiie i skoven var ninge
i begyndeisen, bi.a. fondi kulturaktiviteten van
ston - mennesket og bØgen stredes s at sige om de
samme jonder. Bøgen gik imidientid fnem og enobre
de de Øde marker i tider, hvon foiketai, kuitur
tnyk og gnEesning aftog, f.eks. i foikevandningsti
den i yngre jernaiden og under den sonte dØd I
middeialdenen.
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Skoven Udnyttelsen af skoven biev kritisk i senmiddeiai
udnyttes denen; sandfiugt og begyndende trEemangel van bag-
over evne grunden for, at man i 1400-taliet udstedte de

fØrste pbud om at skne skoven. Som en fØige af
gnEesning og hugst bnedte hedenne sig, hvon den fØr
van skov.

Skoven spiiiede en sEendeles vigtig noile i sam-
fundsforsyningen. Den ydede tØmxnen til skibsbyg
ning og huse, tn til nedskaben og møblen, dkkede
en stor del af energibehovet med brnde og tnEekul,
ydede egebark tii ganvning, gay stayer og nis
gndsei til de gander, den vEennedede dyrkede
marker mod gnEessendedyn. I stone skovstrEekninger
van jagten det afgØrende for konge og adei.

De mange fonskeilige former for udnytteise af sko-
yen gay ofte modsatte intenesser, den tii skovens
ugunst fonstnkedes af de sammensatte ejendomsfor-
hold. Ofte gjaidt det f.eks., at ovenskoven
d.v.s. tnEeerne, vildtet og oldenretten ejedes af
herremanden ellen knonen, mens underskoven og
gnEesningsretten ejedes af bØnderne.

Grasningens Gnsningen van stEenkt hEemmendefor ny skovs f rem-
virkning vkst. Egen van bedst tii at klane sig i grEes

ningsskoven, fondi den bedre end bøg formn at s
sig i gras og lyng. Den ttler bedne kreatunernes
nedbidning, stten let stØdskud og lever lange.
Egens knitiske punkt en dens høje lysknav, men og
s hen tilgodess den i den meget bne skov. Hugst
og grEesning fønte til en fonnykkelse af fonholdet
mellem tnaantenne. I Jyllands magne egne blev egen
nnmest enendende i de tilbagevEenende skove ege
knattene, og I Østdanmank fik den en sEendeles
fremtndende plads I gnEesningsskoven. P Bornholm
biev bØgen udryddet, og dens niche stedvis oventa
get af avnbØg.

Svinedriften Svinedniften havde en anden indvinkning p skoven.
i skoven Svinednift havde flene steden langt den stØnste

betydning Økonomisk set oidengEeid, og skov"dnif
ten" bestod i høj grad i at hge om de stone bred
knonede oldentnen af eg og bØg. Svinene td godt
nok en del bog og agern, men gay til gengEeid helt
ideelle spiringsbetingelser for den nest, den blev
nodet ned i minenaljorden. Bøgen biev ydenligene
fnemmet ved, at svin fonetnkken andre tnEeartens
bank, rØdden og opvEekst isEer elm, eg og ask
fnemfon bøg. Egen og den i fonvejen konkunnence
stEenke bØg kom denved tii at dominene den høje
bund, og pollenanalytiske undensØgelsen viser, at
bøgen biev dominenende i stone dele af Østdanmark
fra omkning n 1000.

Den første Svenskeknigenes omfattende hugsten og "den bnEendte
skovforordning jonds taktik", hvon skove biev hugget ned og
i 1670 bnEendt for at ØdeiEegge iandets tnEefonsyning, gay
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fnygt for udbnedt tnmangei I Danmank. Frygten
ledte 1 1670 tii den første af en nakke skovfor-
ondningen. Fonmlet blev fonmulenet som fØlger:
"at ikke skovene ... en af de største Heniigheden
Gud og Naturen dette Vones Kongenige med begavet
haven, aldeles skuiie fong og blive til intet".

Det moderne
skovbrug
grund1gges

Gran og ahorn
indføres

I siutningen af l700-taiiet indkaldtes isr tyske
forstfolk for at rette op p de danske skove; I
1764 sledes den kendte tyske forstmand Johan
Geong von Langen, den betnagtes som det moderne
skovbrugs gnundiggen I Danmark. Hovedidéen i det
Langenske skovbrug van helt negelmEessigershug-
sten og sndeles intensive nykuituner med en lang
nekke lØv- og nietrEearter.

Rødgnan, delgran og ahonn Een, den ikke nede
at indvandne natuniigt, indfØntes nu i skovbnuget.
I de 12 n denne "Gnam-Langenske fonstindretning"
kom tii at vinke, blev den nyplantet ca. 1.000 ha
i NondsjEeliand.

Figur 4
Skovlandskab i slutningen at 1700-tallet og i dag.
Stasevang ved Hørsholm.
Udtegning at arealanvendelsen fra skovkort anno
1793 til venstre og moderne skovkort til højre.
Den gamle skov var aben, of te vekslende med smâ-
marker og vadomrader. Det gay en meget lang rand
og levesteder tor et varieret plante- og dyreliv.
Adskillelse at land- og skovbrug, udskittning og
indgEerding indledtes i de kongelige skove i 1781
og i hele landet med Fredskovtorordningen at 1805.
Indentor de nye, retliniede skovgEerder skulle rej
ses skov - markerne torsvandt og siden ogsa de
tleste vadomrader gennem omtattende udgrøttninger
og tilkultiveringer.
I Stasevang var kun 45% at "skovarealet" i 1793
skov, mose androg 30%, ager 20% og eng 5%.

skov I1III mark Li mose, eng

STASEVANG 1793 STASEVANG 1979
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Fredskovs-
forordningen
af 1805.
Skovene
indhegnes

Skovarealet
stiger igen

Med nye fonordningen af 1781 og 1805 Fnedskovs
forordningen for henhoidsvis kongeiige og private
skove skuile land- og skovbnug endelig adskilles
1784 1 SØndenjyliand. Den ofte mosaikagtige
blanding af bnug og nettigheden skulie afvikles og
mere nationelle enheden skabes for svel land- som
skovbrug se figun 4. Fredskovforondningen pbØd
udskiftning af nettigheder og ejendom, vedligehol
delse og fredning hegning og fonbud mod bl.a.
grEesning og hØslt af skovene. De velkendte, ret-
liniede stengEendennejstes omkning skovene som led
I vnnet mod kneaturenne. P kort sigt medfØnte
fonordningerne et stont fald I skovanealet. I
Nondsjalland indeban udskiftningen f.eks., at om
kning 1/3 af skovareaiet tiifaldt bØndenne og si
den stont set biev ryddet. I alt sank skovenes an-
del til 2-4% af iandets areal.

Med l781-fonondningen fonlod staten for en tid de
Gnam-Langenske pnincipper og lagde hovedvEegtenp
"at følge og undenstøtte Naturen i dens Vinknin

Figur 5
Den gamle, bredkronede eg ti-a den abne grEesnings-
skovs tid trEenges stEerkt at den nye, tEette skov,
der etter l805-torordningen i tred kunne gro trem
her isEer bøg.
Etter C. Vaupell, 1863.
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gen" jf. figun 1 gennem bl.a. natuniig fonyngel
se, "ordnet Piukhugst" og tilbageholdenhed med
brug af fremmede tnEeanter. I de eftenfølgende r
nettedes skovbnuget hovedsageiig mod eg flden,
bØg bnnde og gran tØmmer. Indfredningens vrn
af opvEeksten og omfattende tiisnIngen og plant-
ningen gjorde gnadvis skoven mere tEet og tnanig.
Det nutidige png af ensantede og ensaidnende be-
voksningen blev gradvis mere fnemhenskende. Skov-
arealet steg som føige af tiipiantnlng af oven-
dnev, heder og klitten - en tilplantning, den isEer
tog fart eften midten af 1800-tallet. HovedvEegten
I tIlplantningen af disse sEerdeles magre jonder l
p nietnEeanten, isEen bjergfyr og nødgnan. Ogs
skovfyn blev "taget til nde igen" og genindfØnt.
Skovfyr van et af de tldligt indvandnede skovtrEeen
I Danmank, og omkning 1200 fandtes den vistnok
stadig sammenhEengendefynneskov I Sydvestjylland,
men omkning 1700 van de sidste rester bonthuggede
stont set ovenalt I landet.

Skovdyrkningen Skovdynkningen udvIkledes gnadvist . Slutningen af
intensiveres det 19. nhundnede prEegedes af tiltagende intensi
bl.a. pi vening i afvanding og tiipiantning af vdomnden
bekostning af samt, i en peniode, ret intensiv kultivening af
smbiotoperne bl.a. bØg og eg. Udover nietnEeanten benyttedes I

stigende omfang udenlandske henkomsten af bøg og
eg.

Mange smbiotopen moser, lyngpletten o.l. han
sledes mttet "betale" for intensiveningen I
skovbnuget, jf. figun 6. Til gengEeld han det Øgede
skovaneal betydet, at f.eks. den opnindellge knon
vlldtbestand en get f rem i Jylland, og at f.eks.
egennet Igen en blevet almlndeligt. IndfØnelsen af
nletnEeen han desuden medfØnt Indvandnlnq af fiene

% af skovarealet

30

20

10
ubevokset areal lalt

ubevokset vdbundsarea1

1950 2000 r

Figur 6
Tilplantning at vadbundsarealer og andre ubevok-
sede arealer i NordsjEelland indentor de sidste Ca.
200 âr. Figuren er udarbejdet pa baggrund at tre
nordsjEellandske skoves drittsplaner.
Etter K.F. Andersen, 1983 15
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De sidste
50 Lr

Der forventes
fremgang i
lØvskovs-
arealet

plante- og dyrearter, navniig fugle, knyttet til
denne skovtype.

vendensknIgene stillede stone knav om hjemlig for-
syning med tØmmen og isEer brEendsel; pligthugsten
blev indfØrt. FØnste VendensknIgs behov biev ofte
dkket gennem stone nenafdnIften, med pfØlgende
tilkultivenlng med isEen gran. Udviklingen fØnte p
flene Østdanske distnikten i 1920’enne tIl en be-
vgelse hen mod et mere "natunnEent" skovbnug med
gnadvls fonyngelse gennem plukhugst og brug af na-
tuniigt frØfald og opvEekst "Dauenwald".

Gennem de sIdste 50 n en nleskovsanealet vokset
kraftigt, medens lØvskovsanealet I absolut ml en
neduceret med 7-8%, jf. figun 7.

Figur 7
Udviklingen i det skovbevoksede areals tordeling
pa trEearter tra 1923 til 1976.
Efter Landbrugsministeriets skovpoli tiske udvalg,
1986

I de Østlige landsdele en omkning en trediedel af
bøgeskovsanealet forsvundet siden Ca. 1930; men
denne udviling en delvis blevet modvinket af, at
andre lØvtnEearten som eg, ask og ahorn han vundet
tennEen I et omfang, den svaren til ca. halvdelen
af det fonsvundne bøgeareal Danmanks Statistik
1979, LandbnugsminIstenlet 1986.

"Olieknisens" genoplivnlng af bnndemankedet,
selvskovene, hyppige stonmfald I gnan og forbed
ring af og nyt syn p løvtnEeets Økonoml 1 landets
sydøstlige egne laden til p det seneste at f be
tydning for skovsamrnensEetningentil gunst for lØv-
trEeet. Den nye skovlovs tiiskudsordning til fremme
af iØvskoven og skovbryn af lØvtnEeen og buske for-
ventes at medfØne en knaftig fnemgang I lØvtnEes-
anealet og navnlig I arealen med bøg og eg.

600

400

GRAN

ANDET LV

500
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Figur 8 og Figur 9

Udviklingen at arealanvendelsen i tre gamle hede
plantager 1900-1980 fig. 8 og udviklingen i mid-
delhøjden at so-arige rødgran-bevoksninger i tre
gamle hedeplantager 1900-1980 fig. 9 . De nye
skovegne, hedeplantagerne, er inde i en meget po-
sitiv udvikling. Skovtilplantningen har medtørt,
at den iooo-arige udpining at hedejorden er ophørt,
og at jordens trugtbarhed langsomt genopbygges.
Etter K.F. Andersen, 1984
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2. Generelle principper for naturpleje og
naturbeskyttelse i skoven

Enhver
skovforvalter
bØr tage
Økologi ske
hensyn

Som landskabselement er skoven i dag sikret gennem
skovlovens bestemmelser og fnedskovspligten. Den-
imod han skovens indhold Økologi og variation til
dato ikke vEeret forundt sEenlig interesse i lovgiv-
ningen. Den nye skovlov rider 1 nogen grad bod p
dette. Nogle f skove en fredede og andre en plagt
specifikke krav til f.eks. dniftsformer og/eller
trEeantsvalg, men generelt set en det den enkelte
skovadministrator, den bestemmer I hvor høj grad,
den skal tages Økologiske hensyn I skovfonvaltnin
gen. Dette forpligter, men har glEedeligvis allerede
lang tradition hos danske fonstfolk.

De Økologiske hensyn og naturplejeindgneb, den kan
komme p tale, en meget fonskeilige. De spEendenfra
opnetholdelse af enkelte gamle tnEenuinen til glEede
for fugue og insekten til drift af stØrne skovomr
den med stEevningsdnift og hØslet for at bibeholde
sjEeldne plantesamfund med tilhØrende dyneiiv og
kulturhistonie.

skrubtudse

.‘u brud

spidsmus

p pindsvin

1akat

300 500

husmir

rav

l000m

Figur 10
Eksempel pa hvor langt nogle torskellige dyrearter
i et hegn i gennemsnit bev&ger sig bort tra deres
bosteder i den daglige tødesøgning.
Efter Schweiz. Bund. für Naturschutz i Arbeits
kreis Forstliche Landesptlege: Biotop-ptlege im
Wald, 1984
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Sve1 biotoper Naturpleje kan s!iledes vre aktuel p bide stone
som og sm biotoper, men isEen nn man anbejden med sm
forbindelses- biotopen, en det vigtigt at huske p, at f.eks.
linier sm skovmosen kan betragtes som "Øer" i et omgiven-
bØr sikres de "hay" af pnoduktionsskov, og at det kan vane

vanskeligt for dyn og planter at spnede sig til og
fna setdanne "Øen". Mens ndyr let kommer omknlng I
det meste af skoven, bevEegen f.eks. biller og frØen
sig ikke net langt ud I omnden, den ikke opfylden
denes knav til fugtighed, fØde, skjul o.s.v. Det en
derfor vlgtigt at bevare de enkelte biotopen, men
lige s vigtigt at sikre sig, at den en nok af dem,
og at de liggen tllstnEekkelig tEet.

Naturplejen og de Økologlske hensyn en ikke nØd
vendigvls bekostelige ellen i stnid med intenes
senne i pnoduktlonsskoven. F.eks. given bnede
skovbnyn la I skoven, lØvtraindblanding giver
stØnne stabilitet, og hvad den en godt for smfug
lene en som oftest ogs godt for det jagtbane fug
levildt. Andre ting m afvejes i fonhold til pro
duktionsintenessenne. Hvad koster det f.eks. at
fonlange omdnlften af en bØgebevoksning ellen at
undlade at tilplante et fugtigt hjønne. Ellen hvad
kosten det at lade 4-5 gamie tnaer st til fuglene
indtil naste nenafdnift, og hvor meget vii de
efteniadte traer skade den nye bevoksning.

Foruden de Økonomiske overvejelsen vil det fonud
for en plejeindsats altid vane nØdvendigt at oven
veje ml og midien. Hvad skal den opns, og hvilke
fØlger vii indgnebet f for omgivelsenne og de Øv
nige natunhistoniske og nekneative intenesser, den
en p det pgaldende sted?

Økologi ske
hensyn contra
Økonomiske

Overvej m1
midler og
følge
virkninger

Figur 11
Udvikling i artsdiversitet i opvoksende skov.
Efter Kleinschmit i Arbeitskreis Forstliche
Landespflege: Biotop-ptlege im Wald, 1984.
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Prioritering
meilem
forskeiiige
pie jebehov

Skov
styreisens
Økoiogiske
retningsiinier

Plejeindgneb af hensyn til flora og fauna vii I
nogle tilfalde kunne g ud oven andre Intenesser,
og de enkelte dyne- og planteartens knav en heilen
Ikke altid samrnenfaldende. Det en derfon nØdvendigt
at pnionltene: skai en skovsØ nenses op af hensyn
til de biologiske vandien f.eks. insekten og pad-
den ellen skal den henligge som vegetationshisto
risk arkiv; ellen hvad bØn have fØnste pnionitet p
OnmØ, skanvkoionien ellen lindeblandingsskoven.

Imidlentid en den, som det ogsa vii fremg af de
fØlgende kapitler, en hel del indgneb - ellen be
vidste udeladelsen af indgneb - som favonisenen
mange fonskellige dyne- og plantearten p en gang,
og som ogs kan betnagtes som genenelt gode Økono-
miske hensyn.

Som vist p fig. 11 rummen aidne skov f.eks. gene
relt den nigeste flora og fauna.

I 1982 opstillede Skovstynelsen i en meddelelse
til alie statsskovdistnikten netningslInier for
Økologiske hensyn i skovdniften.

Ifølge meddelelsen vednØnen netningslinienne den
sadvanlige skovdnift indenfon dniftsplanens og
dniftbeviliingens namme, men "anbefalingerne en
hvenken plan- ellen dniftsfonskniften og kan denfon
tilsidesattes, hvor det eften distniktets skØn en
uforsvaniigt ellen unigtigt at fØlge dem".

Retningslinienne kan sammenfattes sledes:

S Den gødskes ellen kalkes kun I sanlige tiifalde,
ssom grundgødskning i svagtpnoducenendenle-
skov, enstatningsgødskning I pyntegnøntbevoks
ninger etc. Ligeledes begnanses anvendelse af
herbiciden, insekticider, fungiciden m.v. tii et
minimum.

* Ved flisning skal mest mulig af biad- og nile
massen samt sm grene blive liggende pti jordbun-
den, idet disse ved forrdnelse giver et vasent-
ligt bidrag til naningsstofhusholdningen og hu
muslagets opbygning. Meget gamle humuslag mon,
tØnv kan vane af ston videnskabeiig intenesse og
bøn I en del tilfaide ikke fonstynres. Ved valg
af kultunteknik bØn jordbearbejdning denfon
begranses p sdanne jonder.

* StØnne nenafdniften ved søen og andre vdomrder
bØn undgis. GØdskning bøn undgs I nanheden af
alle former fon natunanealen.

* Brugen af tunge skovmaskinen søges begnanset.

* Sadvanligvis tilsIgten skovdniften et vanienet og
stabilt skovbnyn mod det bne land.
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* Sanlig p let jord bøn sammenskubning ellen af
branding af kvas undgs, idet disse aktiviteten
kan vane medvinkende til en knaftig fnigønelse af
kvalstof.

* Gamle nletnaen skovfyn, Østnigsk fyn, lank
m.v. bevanes som enkelttnaer, hvon de ikke vol-
den skade ellen udgør en fare.

* Sadvaniigvis sØges selvforyngelse I bØg gennem
fØnt. Indblanding af langelevende nletnaen I
fonyngeisenne en Ønskelig.

* Smlokaliteten, den en velegnede voksesteden for
ask, iind og andre danske løvtnaen, bØr udnyttes
til disse tnaanten, eventuelt som holme ellen
indblanding. Hvon natunlig undenvakst unden lys
tnaer ikke indfinder sig, underplantes med danske
lØvfaldende arten. Enkelttnaen og gruppen af
tnaen, isan af eg, bevanes til høj levealden,
evetuelt s lange de en levedygtige. Specielt
sknes redetnaen, nandtnaen, tnaen langs veje
o.l.

* Eliesumpe opnethoides, eventuelt ved stavning.

* Abne vandanealen bevanes tbne, opnenses og fni-
holdes for fonunening. Natunlige vandlØb holdes
beskyggede og opstemningen undgs.

* BlØdbundsarealen, den indgn 1 skovdniften, sØges
fontsat dynket sdan, at de bedst muligt tjener
den omgivende skovbevoksning, men uden intensive
afvandings- ellen tilplantningsfonanstaltninger.
Vdbundsanealen I uplejet ellen ekstensivt piejet
tilstand skal fontsat dynkes p den mde.
Vdbundsanealen, den henliggen I lysben
tilstand, bØn oprethoides i denne tilstand.

* Abne anealer med spredt tra- og buskvakst oven
dnev holdes I denne tilstand, om nØdvendigt ved
holmevise plantningen ellen ved stedvise nydnin-
gen.



Tiisammen rummen disse fonskniften en god del af de
beskyttelseshensyn og natunplejeforslag, som nanme-
re beskrives I de følgende kapitlen. Kunne disse
gode ideen/fonslag f denes natunlige plads I fnem
tidens besiutningspnocessen vedrØnende f.eks. kul-
tunetablening og -pleje, bevoksningspleje og vIldt
pleje, yule en vasentlig del af denne bogs inten
tionen vare net.

Gnundlaget for al natunpieje I skov en kendskabet
til skoven og viden om dens piante- og dyneliv.
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3. Skovbryn, enkelttrEeer og smábiotoper

Mange af skovens natunvandier knytten sig til
skovbnynene ud mod det omgivende land og mod de
mange smbIotoper i skovene - moser, lyngarealen,
smasen, enge o.s.v. Disse omnder han genenelt en
mere vanienet antssammensatning end bevoksningerne
i den typiske pnoduktionsskov, og de han ogs I
hØjene grad mulighed for at udvikle sIg natuniigt.

Det en en Økologisk kendsgenning, at
ydne rand og de indre skovbryn husen
mere antsnlg flora og fauna end skov
I Øvnigt.

Ogs enkelttnaen kan have sanllg bevanlngsvandi,
bde aestetisk, skovhistonisk og som levesteder for
sjaldne insektarten, som nedetnaer for fugle ellen
som kultunhIstoniske mindesmarken.

bde skovens
en tattene og
og bent land

Mange at naturinteresserne i skoven knytter sig
til skovbrynene og smabiotoperne, som f.eks.
løvtraesbryn, graesset skoveng og fritstaende gammel
eg i Asø Skov pa Langeland.

Skovbryn

Enkeittra?er
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Skovenes sm-
biotoper:
moser, enge,
vandhuiier,
vandiØb, heder
o. s.v.

I pnlncippet adskiiler plejen af de enkelte bio
topen I skoven sig ikke fna pieje af tiisvanende
biotopen udenfon skovene. Da Fnedningsstynelsen
tidligene han udgivet en bog om pleje af fonskei
lige natuntypen Piejebogen 1984 og senene mere
indgaende publikationen om hede-, mose-, strand-
engs- og vandhulspleje, en disse fonanstaltnInger
blot beskrevet kontfattet i dette kapltel. I ste
det fokusenes p de forhoid, som saniigt gøn sig
gaidende for netop skovens smbiotoper og p sam-
spillet meilem skovbnynene, smbiotopenne og den
omgivende pnoduktionsskov.

3.1. Skovbryn
Skovbryn er
vigtige
ievesteder for
dyr og planter

Skovbrynet er
en seivstendig
biotoptype

I yore intensivt dnevne land- og skovbnugsomr-
den fungener skovbrynene som laglvere og som be-
tydningsfulde levesteden for vild flora og fauna
- fna de stØrste tnaen til de mindste onganismer.
Gamle, stabile skovbnyn fungenen som ovenlevelses-
og spredningscentne for planter og dyn, den vanlgt
ellen midlentidigt fondnives fra agenlandets sm
biotopen ellen fra bevoksninger under omdnift,
mens yngre bryn om nyene plantagen given nye kolo-
niseningsmuiigheden for mange anten.

Skovbnynenes Økologiske kvalitet afhangen, ud
over natungivne fonudsatningen som jondbund og
kllma, henunden lys, vind og fugtighedsfonhold, af
deres alder, bredde, ants- og aldenssamrnensatning
m.v. Bide tidligene og nuvanende drifts- og pleje
tiltag - ellen udeladelse henaf - spiller ogs af
gØrende md p sammensatning og tiistand.

Skovbnynet besknives ofte blot som ovengang mellem
to vegetationstypen og ikke som et selvstandigt
samfund. Ikke desto mindre kan skovbrynet dog be-
tnagtes som en selvstandig biotoptype med sit eget
plante- og dyneliv.

I fonhoid til det indne af skoven modtager bnynet
mere iys og en mere udsat for vind og høje tempe-
naturen, specielt de syd- og vestvendte skovbryn.
Ydenst i bnynet en den, som følge af vind- og soi
pvirkning, lysene, tØrnene, vanmene og mere
svlngende tempenatunen, mens kiImaet indefter i
skoven andres til et skovklima med skygge, la,
stor iuftfugtighed, lavene tempenaturer og mindre
dØgnsvingnIngen. Dette visen sig bl.a. ved, at den
ydenst i skovbnynet en fiene og andre anten, end
den en Indefter I skoven.

Skovbryn er
artsrige

I skovbnynene mødes to fonskellige samfund - sko-
yen og et aneal uden tnabevoksning, som oftest
dynkede marker. En sdan ovengang, som indenfor
Økoioglen kaldes en Økoton, vii ofte vane pnaget
af en ston antsnIgdom og individtathed, fordi an
ten fna begge de tilstødende samfund samt arten,
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den en kanaktenistlske for Økotonen seiv, kan leve
hen. F.eks. kan mange dyn "bo" I skovbnynene, men
sØge føde p mankenne udenfon.

Selvom skovbnynene, fonuden at fungene som la-
givene for pnoduktionsskoven, en meget vasentlige
for den danske flora og fauna, foneliggen den
forbavsende f undensØgelsen oven skovbnynenes
natunindhold og udviklingsbetingeisen.

Haivdeien af I en undensøgelse af vedplanterne I en rakke sjal-
yore vilde iandske løvskovbnyn Andersen et al. 1985 fandt
traer og buske man imidlentid, at samtlige vildtvoksende tnaanter
findes i p den pga1dende egn van at finde I skovbnynene
skovbrynene og ca. 1/3 af aiie omndets vlidtvoksende buske.

Samlet udgjonde de fundne buske og traen oven
halvdelen af alie vildtvoksende vedplanten p den
pgaldende egn se figun 12. Selvom denne under-
søgelse kun omfatten skovbnyn fra en enkelt egn I
Danmank, m det alligevel konkludenes, at skov-
brynene en endog sardeles vigtige levesteden og
spnedningskilder for de danske tnaeen og buske.

Gruppe 1 Gruppe2 Gruppe3 Gruppe4
Stoerkt kantorienterede Moderatkantorienterede Indreorienterede Tilfteldigt fordelte

Sláen829 Vedbend86 Hyld, Drue- 11 Brornber1572
Bmvreasp201 KorbCDr 167 Kvalkved 85 El, Rød- 24
Pit, GrA- 19 Hasset480 HindbCDr 6006 Gedeblad,Dunet50
Hunderose,ssp.125 Birk, Vorte- 61 Ribs, sp. 33 Bøg 3165
Mirabel 76 Hyld. Aim. 792 Eg, Rød- 219 Stikkeisboer40
Benved76 Hvidtjørn, Aim. 342 LCDrk, sp. 10 Tørst47
Sneber51 Elm, Storbiadet411 Gran, Rød- 56 Røn, Aim. 1278
Hvidtjørn, Engr. 427 Løn, Spids- 10 Kastanie,tgte 34 Ask 1764
Heg, Aim. 174 Kirsebmr, Fugle- 572 Avnbøg 65
Soibmr 16 Pu, Hvid- 10 Gedeblad,AIm. 1587

Ahorn 2842
Røn, Seije-24
Eg, Stilk- 849
El, Hvid 283
Cypres,iEdel- 12

Figur 12
De almindeligste arter tundet i de yderste 25 m at
22 sjallandske løvskovbryn. Arterne er tordelt
efter deres foretrukne voksested i skovbrynet.

Gruppe 1 Arter hvor 75% at individerne er tundet
i de yderste 10 meter at brynet.

Gruppe 2 Arter hvor 50-75% at individerne er
fundet i de yderste 10 meter.

Gruppe 3 Arter hvor mindst 50% at individerne er
fundet i en afstand at 15-25 meter ti-a
brynets yderkant. Udplantede arter er
placeret under stregerne. I parentes er
angivet det samlede antal individer i de
undersøgte bryn.

Efter S. Skov Andersen et al. 1985
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Skovbrynenes
oprindei se

Naturlige
skovrande
bør have
naturskovs-
status

Gamie skovbryn
iangs marker
og veje er
ogsA vardi
fuide

Skovbnynene en over lange stnakningen kuitunskab-
te.

Med de hegningen og inddigningen af skovene, som
fulgte af fredskovsfonondningen i 1805, opstod de
bnatte ovengange meliem skov og mark, som vi nu
kenden som typiske skovbryn. Kun hvon skovene
gransen til kysten, søer, en og moser kan den
stadig findes natunlige skovnande, mens til gen
gaid mange nyanlagte plantager endnu en uden skov-
bryn - skovens monokultunen stØden hen dinekte op
tii veje og mankafgrØden.

Hvon gamie lØvskove gnansen til kysten, sØen, er
og andre vdomrden vii svagt puvinkede ellen
uplejede bryn ofte vane noget af det nanmeste, vi
kommen natunskovtilstande hen i landet. Skovbnyn
af denne kategoni kan vane kilometenlange ellen
blot udgøne en krans om en hue sØ ellen mose I
skovens indre.

Det vii vane af ston betydning, at disse bryn be-
vanes s brede som muligt, sledes at natunen hen
kan eksistere p egne pramisser, og den natunlige
udvikling kan foriØbe fnit. Natunskovstilstande i
sdanne bryn med gamle, dØende og dØde tnaer vii
have uvurdenlig betydning for hulnugende fugle,
specialisenede insekten og svampe m.v. Udvalgelse,
kontlagning og permanent sIkning af disse bnamrnens
status vil vane en betydningsfuld naturgenopnet-
ningsindsats for pnivat og offentlig skov- og
natunfonvaltning.

Hvis man af fonskeiuige nsagen m fravige "ur-
skovspnincippet" I et skovbnyn, kan man ved fornuf-
tig drift ailigevel ofte bibehoide gode ievesteden
for den vIide flora og fauna, trods alt. Ikke sjal
dent udviklen f.eks. ask og eg kostbare, knastfnle
kavier, som kan hØstes ved piukhugst. Andre nsa-
ger tii indgneb I skovbnyn kan vane Ønsket om gen-
skabelse af bundla ved at satte buske og smtnaen
p noden, ellen Ønsket om, ved let hugst, at ud-
vikie knonenne p bnynets stone tnaer for ydenlI-
gene at stabilisere dette, skovens skelet.

Uanset at det danske landskabs skanpe granser mel-
lem skov og mark en kunstige hvad vi en tilbøje
lige til at glemme og i mange tilfalde forstanket
gennem udpiantning af egnsfnemmedetraeanter og
pnoveniensen lokainacen, han disse skel I de
fleste tilfalde s mange n p bagen, at deres
stabilitet, natunindhold, Økologiske betydning og
landskabelige vardi stont set en p højde med de
natunlige skovnandes. Blandt de fonhold, som kan
fonninge denes kvalitet, en eksponering for vind-
og vandbrne spnøjtemidlen samt gØdningsstoffen,
mankafbnanding, vejsalt og udstødningsgassen samt
fonkent beskaning og opnydning.
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De gamie skovbnyns Økologiske og biologiske vandi
kan Øges betydeligt, hvis de gønes bnedene, I det
mindste p delstnakningen, og isar hvon de løber
langs vdbundsomnder. Med hensyn til drift og
pieje ellen udeladelse henaf, kan samme synspunk-
ten gØnes gaidende som fon de opnindeiigt natunbe
tingede bryn.

Figur 13
Opbygningen at et traditionelt skovbryn etter
Bornebusch, 1928.

Skovbrynene s
bredde

SprØjte- og/
eller dyrk
ningsfrie
br&.miner langs
skovbrynene

Det en svant at pracisene hvon brede skovbnyn bøn
vane. Set med natunbeskytteisesØjne en svanet jo
bnedene des bedne, men det m natunligvis afvejes
i fonhold til skovens stØnneise og form og de Øko
nomiske og produktionsmaessige hensyn. En gammel
tommelfingenregei sigen, at brynet bøn vane si
bnedt som bevoksningen bagved en hØj ved tidspunk
tet for afdnift, alts normalt 20-30 m. Men ogs
smallene skovbryn rummer ofte stone muligheden for
det vilde dyne- og planteliv og en I aile tilfaide
bedre, end hvis brynet helt manglede.

Undensøgelsen udfØnt p Vildtbiologisk Station,
Ka1Ø, han vist, at spnØjtefnie brammer i konnaf
gnøder i mindst 6 meters bredde langs skovbnyn og
lahegn han en positiv virkning bl.a. overfor In-
sekten og alle de dyn, den lever af insekter. Sta-
tionens Økonomiske benegningen peger ogs I net-
ning af, at det alligevel sjaldent kan betale sig

Komel, Derived
Owiel Gedee/rid /-/assei

Groarri
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at sprøjte mankerne helt md til skovkanten. Endnu
bedne end spnØjtefnie bnamrnen vii det imidlentid
vane med dyrkningsfnie brammen med en- ellen fier-
nigt uknudt langs skovbrynene. Enfaningen fra
Ka1Ø han vist, at sdanne brammen med vanienet
fØdeudbud vii have en ovenordentlig gunstig effekt
p mange af skovbnynets fugue og insektbestande.

Nye skovbryn Landets samlede skovareal Øges stadig, og land-
kan opbygge bnugsspolitiske overvejelser vii utvivlsomt satte
sig seiv fart I konventeningen af agen til skov isan I ian-
eiier dets vestlige dele. P de mere naningsnige jorder
hja].pes ptt ye i Østjyiland og p Øenne udvides skovanealet kun I

beskedent omfang, ved annonderlng af eksistenende
skove og nyplantning af bynare skove Vestskoven
m.fl.. Hvon løvskov en fØnste generation nyplan-
tet skov, vii et skovbnyn kunne opbygge sig af den
plantede bevoksnings rand og af de selvsede tnaen
og buske, den med tiden etabienen sig I den bran-
me, man sidenhen definener som skovbnyn. Man kan
ogs valge at skabe en mere vanieret udgangssitua-
tion ved at indplante fonskellige buske og tnaen.
I det bne land vii det vane bide Økoiogisk og
landskabeligt hensigtsmassigt at benytte et udvalg
af de buske og tnaen, som allenede indgn I egnens
bryn, knat og levende hegn, uanset om de mtte
vane opnindeligt vildtvoksende ellen ej. Dog vii
det mest Ønskvardlge vane skovbnyn opbygget af lo
kale racer af vilde vedplanten.

De vestjyske nletnaspiantagen mangier I vid ud
stnakning løvtnabnyn og stabilisenende indre lØv
tnabrammen, og seivom mange føien, at den skanpe
afgnansning mellem mankenne og de mØrke nletnaer
hØner til det vestjyske landskab, s en dette
landskabsbiilede sjaldent mere end 100 n. Det vii
vane af ston betydning for flora og fauna, hvis den
yderste plantagebramme opbygges med vestjyske
pnoveniensen af lØvtraen og -buske, fontninsvis eg.

Forsiag tii Gamle skovbryn
naturpieje
og natur- * Lad s vidt muligt de gamle skovbryn henliggge
beskytteise som natunskovsanealen.
i skovbryn

* Fonetag eventuel udtynding, beskaenlng, stavning
ellen bonthugst af uØnsket opvakst selektivt og
gerne I smgnuppen.

* Lad skovbnynene I no i fuglenes yngletid april
til august.

* Fjenn Ikke dØde tnaen ellen nedfaldne gnene I
skovbrynene. De en vandifuide for bi.a. fugue,
insekten og svampe.
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OmrAde

1. De vestjyske
f1yvesandsomrder

2. Marskenge og
VidAdalen

3. Vestjyske
hedesietter og
bakkeøer

4. Vestlige
Limf jordsomrde

5. NordØstiige Jylland
- rig variation og
bratte skift

6. Midtjyske
søhØjland

7. Vestjysk omrde
med oprindelig
bØg

8. Li11ebeitregionens
mornebakker og
f jordlandskaber

9. Kattegatregionen
- skovfattig men
trrig

10. Midt- og
nordsj11andske
skovregion

ii. "Den mellem-
europai sice
lØvskovs
nordi i gste
forpost"

12. Bornhoim

13. Hovedstads-
regionen

Forsiag tii artsvaig

Havtorn, bukketorn, hyid,
visse roser, stilkeg.

Stort set tr1Øse iandska-
ber bØr bevares siedes.

Stilkeg, vintereg, bvre-
asp, aim.rØn, Øret pu,
tørst.

Tilbagehoidenhed med skov
piantning. Stiikeg er ikke
egentlig egnstypisk, men
vindstoerk, at den bør indg
5015 hovedtret i skovbryn.

Bratte skift i terran og
jordbundsforhold gør det
vigtigt at tage bestik af
lokale forhoid.
BØg, stiikeg, bavreasp,
vortebirk, rØd-ei, grpi1,
Øret p11, ask m.m.

Stilkeg, vintereg, bøg,
bvreasp, sejiepil, aim.
røn, tørst, gedebiad.

Lokale bøgeprovenienser,
stiikeg, bavreasp, hassel,
aim. tjØrn.

BØg, eg, ask, hassel,
bavreasp, sejiepil, sUten,
rØn, hag, og skov-able.

Stiikeg, alm.tjørn, s1ten,
hassei, benved, vrietorn,
ask, spidsiøn.

BØg, eg, ask, elm, aim.
tjørn, aim.røn, sejiepil,
hassel, slAen, benved.

Minder om 8 og 10, men fro
digere. Plant eg, lirid,
naur, avnbøg, rØd kornel,
s vii arter som benved,
hassel, aim.tjØrn, slen,
vrietorn n.m. selv indfinde
sig.

Sejiepil, slAen og hassel,
desuden fuglekirsebar,
vortebirk, avnbøg, spids
lØn, ask, rød-el, elm.

Son 10, men her er farre
herisyn at tage til lokal
racer n.m., og evt. derfor
større spillerum for ekspe-
rimenter.

Figur 14
Danmark delt op i 13 omrader med torslag om egns-
typiske arter til opbygning at nye skovbryn inden
tor omraderne.
Etter S. Ødum, 1987
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I Lad skovbnyn blive s bnede som muligt, fonsØg
isar at gØne dem bredere I unegelmassige hjør-
nen, og hvor brynene stØden op tii vdbundsanea-
len.

* Hold en sprøjtefni zone p mindst 6 meter p
ydersiden af skovbnynet og bredene p inden
siden, og genne en dynkningsfni bramme meilem
skovbryn og agenland.

* Bemank om den fonegn natunlig fonyngelse I bny
nene. Hvis ikke, overvej da undenplantning med
iokale arten og proveniensen.

Nye skovbryn

* Undlad plantning helt op til veje, vdomrden
o.s.v., s vii skovbnyn I de fleste tlifaide op
st af sig selv.

* Se pu antssammensaetningenI egnens gamle mere
ellen mindre natunlige skovbnyn, nr den skal
valges tnaanten tii piantnlng af nye skovbnyn.
Plant om muligt egnens ellen landsdelens prove-
niensen.

* Plant lysknavende arter ydenst og skyggetlende
indenst.

* Etablen gerne skovbnynene med fonbindelsesllnjer
ud I landskabet - f.eks. med saminenhangtil le
vende hegn.

* Tank p dynelivet og brug buske og traen med
spiseilge ban og fnØ, ellen med nektan og pollen
til bier og andre insekten.
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3.2. EnkeItrer
Hvon meget man i den enkelte skov vii gøne ud af
at registnere og sikne eeidne "tnaen af sarlig van-
di" - ellen planlagge udviklingen for fnemtidens
vandifulde enkelttraer - vii i vidt omfang afhange
af pensonlig intenesse og initiativ. Den kan vane
mange grunde til at bevane enkelttnaen med sarlig
kvalitet ellen histonie, bl.a. den etiske hold
ning, at et stont, gammelt tna bøn have by til at
gennemløbe sin livscyklus og g I fonfald p na
tunens betingelsen.

Naturpieje af
enkeittraer
i skoven
er pieje af
traernes
omgiveiser,
sjaident af
seive tret

Natunplejen i fonbindelse med det bevaningsvandige
enkelttna vii nonmalt ikke indebane pleje af selve
tnaet, sdan son det ofte en tiifaldet I bypark
og havemiljØ, men dreje sig om en hensigtsmassig
dnift af tnaets omgivelser. Hen en det vigtigt at
tilgodese det dyne- og plantelIv, den knytten sig
til tnaet, og at vane opmanksompt tnaets egne
knav til en god tilvanelse, og de nisici, som dna-
stiske pvinkningen kan indebane. F.eks. vii eks
ponening for vind Øge stonmfaldsnisikoen, mens
piudselig udsattelse for stankt sollys kan fonn
sage delvis Ødeiaggelse af vakstiag og andrede
fugtighedsfonhold, som igen kan medfØre pantiel
dnukning ellen udtØrning af nodsystemet. Nogle
tnaanten en mere fØlsomme ovenfon disse pvinknin-
gen end andre, f.eks. vii bØg og gnan vane mere
srbane end eg.

Traer som tar by at blive staende ved renatdritt
eller i bevoksninger at anden traeart er veerdi-
tulde, bl.a. for tugle. Overstanderen tv tunge
rer som sang- og udkigspost, mens det enlige nale-
trae i bøgebevoksningen er et toretrukket redetra
for musvager og duehøge.

32



Af indlysende gnunde en definitionen "enkelttnaer
af sanlig vandi" flydende. Nedenstende kan denfon
kun vane en gnov mankening af de fonhold, den kan
inspinene til udvalgelse og hensyntagen:

Udveigeise af
enkeittra?er af
sariig vardi

Mange enkeit
trer har p
grund af deres
form og aider
stor vardi for
de tiiknyttede
organismer

* Traen son i kraft af aider, dimensioner ellen
placening har betydning fon tilknyttede onganis
men og tnaen, som han videnskabelig og padago-
gisk vandi ellen son f.eks. ved denes placening
i fonhold til veje, udsigtslinien o.s.v. han op
ievelsesvandi for publikum.

* Vildtvoksende, hjemlige traen, som en sjaldne i
landet son heihed ellen i en given landsdei og
tnaanter p ellen nar gnansen for deres
natunlige geognafiske udbnedelse.

* Fnemmedetnaanten, son han vundet havd p denes
tilstedevanelse i kultuniandskabet, ellen son
fontallen on tidligere epokers skovdyrkning el
len det noderne skovbnugs traartsvalg.

Det enligt stende tna han en vanienet form og et
vanienet nikroklina, hvonved den skabes levenulig-
heden for en hel nakke fonskeilige sndyn, nossen
og layer.

De fleste af de "gamle", hjemmehØnende lØvtnasan-
ten han en neget ston antsnigdon af tilknyttede
insekten. Det galden bl.a. eg, pu og birk son
alle husen nene end 200 anten, hvoninod indfØnte
traanten f.eks. ahonn og thuja genenelt han en
mere fattig smdynsfauna nellem 20 og 100 arter.
Antallet af sndynsanten hanger bl.a. samrnen ned
det givne vartstnas indvandringshistonle tnaan-
tens "anciennitet son dansk statsborgen", og her-
under tnaantens udbnedelse I iandet. Men at in-
sektfaunaen p yore hjenlige ege bigger p onkning
800 anter mod kun en snes p indfØrte adelgran
anten fna Nondanenika skyldes ikke kun egens lan-
gene histonie I Dannank. Egens spnakkede bark,
stone knogede gnene og lyse knone gØn den langt
mere insektvenlig end adelgnanen se ogs afsnit
7.7

For de stØnne dyr og fuglene han enkelttnaenne og-
s ston vandi. F.eks. fonetnakken de danske roy-
fugie enlige ganle ege og gnanen I bøgeskove son
nedetnaeer, nens spredte ege i nleskov anvendes
son plukke- og soveplads for uglen, høge og nus-
vager.

Endelig vil enkelte udvalgte tnaen, son efteniades
ved nenafdnift, elber nogie f bibeholdte amme
ellen fonkultuntnaen f.eks. lank ellen skovfyn,
vane vardifulde son nedetnaen og son sangposter
for mange snfugle og udkiksposten for rovfugle.
Se ogs afsnit 7.5
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Jo aeidre treer
- jo stØrre
vardi for de
tiiknyttede
dyr og planter

Tnaens betydning son levesteden for bade dyn og
fugue samt for layer, nossen og svampe buyer nor-
malt stønne jo aldne tnaet buyer. For aile vedbo-
nende insekten en det af vigtighed, at den konti
nuenligt en dØende og dØde grene ellen tnaen p
samme bokalitet, hvilket en let at sigte mod I
f.eks. indne og ydne skovbnyn se afsnit 3.1. Et
vindfaidet tna kan blive liggende son et opieelses
moment og son tiihoidssted for andre onganismen,
hvad enten det negenenerer fra stØnre ellen mindre
pantien af nod, stamme og knone, ellen en dødt.

Opfonnening af skadeinsekten I de dØende tnaer en
ofte skovbnugets angunent for netop ikke at bevare
disse tnaen. Denne nisiko en dog for de fleste
tnaantens vedkommendeneget iille, se nanmene I
afsnit 7.7.

De gamie trer Mange gambe tnaen han videnskabelig og padagogisk
afspejier vandi. Deres voksested, en- ellen flenstammethed,
omrdets knoneudvikiing n.m. kan fontalie histonie on
vegetations natur- og kultunbetingede fonhold p etablenings
historie tidspunktet og under tiivaksten. F.eks. kan gamle

Samtidig med at de gamle traeer er vigtige beveste
der for bb.a. insekter og bayer, atspejler de ogsa
omradets vegetationshistorie. Disse tritstaende
ege ved Thristianssaede pa Lolland var engang over-
standere i en stavningsskov, nu star de i en korn
mark ii dt udenfor skoven.
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tnaens form afspejle opvakst pi ovendrev ellen I
gnasningspnaget skov fØn fnedsskovsfonondningen,
eventuel tidligene stavningsdnift o.s.v. Ogs for
dendnokronoiogisk fonskning variation i nnings
bnedden son nesuitat af fontninsvis klinavaniation
og dateningsnulighed han tiistedevaneisen af
store, ganle tnaer I de enkelte landsdeie
betydning.

Enkeittreer af Btde tidligene og nuvanende dniftsfonnen kan have
sjaidne nedvirket tii at visse tnaanter en blevet sjaldne-
viidtvoksende re bde regionait og iokait. Hen en grundlaget for
danske udpegning ned henbiik p sanlig hensyntagen og be-
truarter er vanelse ikke i samme grad afhangigt af tnaennes
verdifuide alder og dimensionen, og opnanksonhedenbøn I san-

big grad nettes nod nulighedenne for foryngebse og
iokai spnedning. Risiko fon indavi nodvirkes ved
bevanebse af fiene indlviden af anten indenfon
konte afstande. Son eksemplen p sdanne hensyns-
knavende anten kan navnes snbbadet lind ovenait
i bandet, skann-eln p Lolland, tanmvnid-nøn
bandets sydØstligste egne, avnbØg og navn samt
spids-lØn sydøstlige landsdeie, knisttonn Øst
jyiband og taks ved Ve jie Fjord.

Forsiag tii * kontlag betydningsfuide enkebttnaer I skoven og
naturpieje tag hensyn til den ved skovdniften. Giv den f.
og natur- eks. god plads og undlad at plante helt tat md
beskytteise til den.
af enkeittraer

* Planbag alienede nu frentidens vandifubde
enkelttnaen.

* Kontlag enkelttnaen af sjaldne vildtvoksende
danske tnaanten og vis on nødvendigt hensyn til
deres fonyngelse og spnedning.
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3.3. Smábioto per moser, enge, søer, vandløb, heder
Mange
smbiotoper
er forsvundet
p grund af
draning og
tiipiantning

Ind imellem skovens fonstligt dnevne bevoksnin-
ger findes en del smaneaien, son af fonskellige
nsager henligger med natunbig vegetation ebben
med en vegetation, son en opstet ved tidulgene
tidens dnIftsformen. Det drejen sig fØnst og f rem-
mest om skovens fugtige anealen: moserne, engene,
snsØenne og vandbØbene, men den en ogs tØnne
smbiotopen som f.eks. sm hede- og kiltanealen.

Smbiotoperne udgør typisk 2-3% af skovanealet.

Eften fnedskovsfonordningen bbev den fna skovbnu-
gets side anbejdet p at inddnage ab jond indenfon
skovdiget I skovdniften. Grasning, hØsiat og tØn
veskar ophØnte eftenhtnden i skovens enge og mo
ser, og mange fonsvandt ved draning, tilgnoning og
tibplantning. Selvom de fanneste fonstfoik I dag
ville give sig tii at dnane eksisterende vdomrt
den, en megen skade ablenede sket, og det en ikke
nan s let at genskabe en nose som at bevane en
man allenede han, isan Ikke hvis de planter, son
knytten sIg tii mosen, I meliemtiden en forsvundet
fra omndet.

Smabiotoperne skaber variation i skoven, bidrager
til den aestetiske opbevebse og rummer et rigt
dyre- og pbantebiv.
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Skovens SmbIotoperne skaber variation i skoven, bidrager
smbiotoper tib den astetiske oplevebse og nummer et nigt
bØr have hØj dyne- og plantebiv. Indenfon de sidste 100 r en
prioritet ca. 3/4 af Danmanks eng- og moseonnden fonsvundet

og nasten 2/3 af de planter, son hØnen til disse
naturtypen, en i dag enten snbare, tnuede ebben
fonsvundet. Selvon det isan en iandbrugsomndenne,
den en bievet fattigene p snbiotoper, en den og
s fonsvundet mange i skovene, se f.eks. fig. 6,
s. det buyer mere og mere nØdvendigt at passe p
den, den en tibbage bde I land- og skovbruget, og
at anbejde aktivt for at f noget af det tabte
tilbage.

Skovmosen og enge

Skovmosernes Mosenne I skoven han fonskebblge plantesamfund alt
og engenes eften jondens vandets indhoid af tibgangelige
vegetation naningsstoffen, vandspejbets hØjde samt af tilgno

ningsstadiet. HØjmosens og de fonskeibige kanty
pens plantesamfund fremgn af fig. 15.

I den botaniske tenminologi skelnes meblem to
slags moser, hØjmosen og kan. HØjmosen fn udebuk-
kende vand via nedbØnen ombrogen vandtilfønsei,
mens karene forsynes bde via nedbØr og gnundvand
minenogen vandtiifønsei. Skovengene en kan, hvis
vegetation en praget af udnyttebse tib gnasning og
hØslat.

Grundvands- Et højtliggende gnundvandsspejl en en betingelse
spejiets for bevaning af nose- og engvegetation. Vand-
betydning spejissankningen kan skybdes draning ellen grund

vandsindvinding, desuden fonnsagen tnavegetatio-
nen I og omkning moser en sankning af vandstanden,
specielt I fonns- og sommennnederne, hvon traen-
ne han det stØnste vandfonbrug. lEndningen I mosens
vandbalance nedfØren vidtg.ende konsekvensen for
nosens struktun, jondbund og vegetation.

En sankning af vandspejlet medfønen hurtigt vege
tationsfonandningen. Mosennes flora bestn for en
meget ston del af insektbestØvede unten og buske,
og nr de enstattes af kubtunskovens vindbestøvede
anten, fonsvinden ogs en ston del af nosens op-
nindelige insektfauna. F.eks. han bbonstrende
pibeknat et nIgt insektbiv af isar sommerfugle og
nevingede. Dnaning og tIbpbantning af disse bio
topen fonmodes at vane en vasentlig grund til man
ge vilde biens og hvepses tilbagegang. Svenske Un
densøgebsenhan vist, at udgnøftning af en spag
nummose I bØbet af f n nesultenede I, at fugtig
hedsknavende anten f.eks. nundbbadet soidug for
svandt. Tn.dstan Øgedes I de fØnste r, men eften
ca. ti n begyndte bde denne og smabbladet kanuid
at fonsvInde. Piantenne kan neagene p ganske sm
vandstandsandnlnger. Tydelige fonandningen I mo-
sers vegetationssammensatning en sbedes fundet,
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HØ jmose

Karakteristiske arter :Hedelyng, klokkelyng, rosmarinlyng,
tranebar, revling, tue-karuld, smaibladet
karuld, tur-kogleaks, hvid nnbfrØ, ben-
brak, rundbladet soldug, liden soldug,
langbiadet soidug, dynd-star, brun nab-
frØ, multebsr, pors, b1top.

Ekstremfattiglosr

Skiliearter mod :Star-arter undtagen dynd-star og trd
højmose star, grasser undtagen b1top, bukke

blad, kragefod.

Karakteristiske arter :Bliittop, dynd-star, triid-star, nab-star,
aim. star, gr star, tue-karuld, smaibla-
det karuld, hvis nabfra, brun nabfrø,
blomstersiv, hedelyng, klokkelyng, trane
bar, pors, benbrak, rundbladet soldug,
iangbladet soldug, iiden soldug, bukke
blad, kragefod, tur-kogleaks.

Overgangsfatti gkar

Skiilearter mod :Piettet gØgeurt, kar-tidsel, aim.
ekstremfattigkar fredlØs, sump-kailingetand, top-star.

Karakteristiske arter :Ovennavnte skillearter samt ekstrem-
fattigkarets arter.
Desuden: Hirse-star, hare-star, stjerne-
star, lyse-siv, knop-siv, gianskapslet
siv, fløjlsgras, hunde-hvene, dynd-padde-
rokke, eng-vioi, tormentil, kar-snerre,
travlekrone, mose-bunke, katteskag,
klokke-ensian.

Overgangsrigkar

Skiliearter mod :Skede-star, kar-star, krognab-star, maj
overgangsfattigkar gøgeurt, bigii siv, hjertegras, vild hØr,

leverurt, kar-hØgeskng, vinget perikon,
tvebo baidrian.

Karakteristiske arter :Ovennavnte skiliearter + kar-padderokke,
toradet star, aim. star, stjerne-star,
grA star, top-star, gianskapsiet siv,
lyse-siv, knop-siv, aim. rapgras, eng-
rapgras, aim. mjØdurt, iAdden dueurt,
hyldebiadet baidrian, engbiomme, eng
kabbeieje, eng-neliikerod, angelik, kry
bende iabeiØs, eng-karse, kar-tidsel,
sump-kallingetand, kar-fiadstjerne, mose-
bunke.

Ekstremrigkar

Skiiiearter mod
over gangsrigkar

Karakteristiske arter

:Rust-skane, sort-skane, mygblomst, puk-
keilabe, langakset trAdspore, sump-
huiiabe, butbiomstret siv, melet kodri-
ver.

:Ovennavnte skiiiearter samt overgangsrig-
karets arter.
Desuden: bredbiadet karuid, kØdfarvet gØ
geurt, vibefedt, tvebo star, ioppe-star,
bigrØn star, fbiomstret kogieaks,
avneknippe.

Figur 15
Pbantesamtund i højmoser og torskellige kaertyper.
ti-a E. Vinther, 1985
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hvon vandspejlet ikke en blevet sanket mere end
end ganske f cm.

Tiigroning og Den natunbige succession andrer til stadighed p
tiipiantning plantesamfundene I skovens enge og moser og, isan

hvis dniften grasning, hØslat ophønen, fn ny
spinede tnaen og buske mulighed for at udvikle sig

p engene.

Det en I den fonbindelse ikke uigegyldigt, hvondan
den ongivende vegetation sen ud. F.eks. kan en
gammeb tat nletnasbevoksning lige op ad en nose
vane meget skyggegivende og vandfonbrugende, og
son frØkilde betyde, at selvsning af nletra I
mosen accellenenes.

I dag pnages de fleste af skovenes moser af buske
og tnaer. I fattigkanene en det ofte anter af p11,
bink, fyn og gran, nens det i nigkanene isan en
nØd-eb og grpil, den doninenen. Endebig en mange
af de afvandede kan blevet tilpiantede, oftest ned
nødgnan ellen sitkagnan.

Ston nabde, ldden dueurt, alnindebig njødurt og
begyndende opvakst af buske kan vane tegn p, at
enten lys- ellen vandfonholdene I mosen han andnet
sig, og at det en p tide at gØne noget, hvis man
Ønsken at bevane det sanegne eng- ellen nosesan-
fund. Hvis en isobenet nose han varet knatbevokset

Mange at skovens moser praeges i dag
at traeer. Rigkaerene invaderes at
rød-eb og gra-pib, men tattigkaerene
domineres at birk og nabetra.
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Mosernes
dyreiiv

Naturpieje af
moser og enge

1. Vandstands
havning

ellen tilplantet I lang tld, m en fuldstandig re
tablenlng forventes at blive en langvanIg proces,
da kanplanter kun vanskeilgt spnedes.

Mosenne inde I skoven han et specielt miljø I form
af soieksponening og alligevel hØj iuftfugtighed.
Disse biotopen spiller en vasentlig nolle for fug
belivet. Skovens vadefugle f.eks. svalekbine en
stankt knyttede til moser og tenponane vandhubben.
Navnlig vnfiuebanven og snegle I og onkning vand-
hublen en vigtige fødeennen for vade- og drossel-
fugie.

Mange sangfugle, f.eks. nattergab, kansangen, sly-
sangen og nØnsangen, ynglen heist nan vand og sØ-
gen denes fØde hen. Af pattedynene en fiene fla
gennuseanter vandflagermus, danflagermus og skag-
flagernus stankt knyttet til søen, hvon de fangen
vnfiuer, natsvannere, nyg, fluen n.m. Ogs for
mange andre dyr han sØen og moser betydning son
founageningsonnden og son dnikkevandssteden.

Fonskeliige netoder tll pieje af moser og enge en
beskrevet I Fnedningsstynelsens publikatloner Ple
jebogen 1984 og Moseplejebogen 1985.

Da de fieste moser gron tli, fondi de en blevet
for tønne, kan en opstenning ellen blot nangiende

Rydning at abdre, uønsket opvaekst i moser kraver
otte bade tâbmodighed, gapamod og optindsomhed.
I Langmosen i Robd Skov matte de ryddede fyrre
trer trakkes md over den vade randzone med spib.
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2. Rydning af
traer og
buske

vedllgeholdeise af dnangnøftenne have vandstanden
I omndet s neget, at en del af de indvandrede
tnaen og buske gn ud.

Det fØnste nan bØn sikne sig en, at den ved op-
stemning I fremtiden kan holdes en tibstnakkeiig
hØj vandstand, s nosens tilsigtede natuntibstand
bevanes I en ninebig nnakke.

Lykkes tnin 1, kan man g I gang med naste tnin:
nydning af sebvsede buske og tnaer, son udtØnnen
jondbunden ydenligene og skyggen untevegetationen
bont. Da de fleste tnaen og buske skyden igen fra
nod ellen stØd, en dette et sisyfosanbejde, hvis
vandstanden ikke en I orden, ellen anealet vedli-
geholdes, f.eks. ved grasning. Kun hvon ganske
sanbige fonhold taben for det, bØn nan g I gang
ned at nydde moser under tilgnoning uden santidig
at sikne vandstanden.

Bde Økonomisk og Økobogisk kan det vane en fondel
at stante nydningsanbejdet p et s tidbigt tib
gnoningsstadie, at man kan nykke de uØnskede tnaen
og buske op med hnden.

Endelig han nan I skove den mubighed, at dele af

Under vedbigehobdebsen at moser og enge ma man be-
nytte sig at kendskabet til tidbigere drittstor
mer, og sa torsøge sig ti-em. Her undersøges vege-
tationsaendringer som tøbger at genindført grasning
i en mose i Hovedstadsomradet.
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det ofte onfattende afvandingssystem kan omlagges,
siedes at dranvand fna de pnoduktive aneaien Ikke
fØnes bont fra skoven, men I stedet fØnes tii lave
omnden, son mangler vand.

Ved blot at bade afvandingssystenet forfalde kan
nan i nogie tIbfalde f skabt gode betingebsen for
nosens vegetation, men den buyer ingen nulighed
for eventuelt at negubene mosens vandstand. Denfor
kan det vane en fondel at fonetage opstemning med
siuse ellen stigbond, s det buyer muligt at sty-
ne vandstanden, sledes som det f.eks. en fonsØgt
ved SmsØerne p Fanum Skovdistnikt.

3. Sining og Ved vedligehobdelse af enge m man benytte sig af
grasning kendskabet til tidligene dniftsfonmen og fonsøge

sig frem ned grasning ellen hØslat. Begge netoden
han denes fondele og ulenpen og m afvejes, efter
hvilken vegetationstype den en tale on, og efter
hvondan nan bedst ovenvinder de pnaktiske og Øko-
nomiske problemer.

Grasning han mange fondele, men skovengenes area-
ben en ofte for smt til abene at kunne give fØde
til kneaturenne, og gnasnlng p fugtige enge kan
nedføre en yis nisiko for bungeorm og andre pana-
sitter.

HvIs buskvegetationen fØnst en etablenet I kan og
enge, vii gnasning sjaldent vane tibstnakkellg
pbeje, Idet de grassende dyn ikke fonmn at holde
stØdskudene bonte uden samtidig at komme til at
prage den unteagtige vegetation uØnsket htndt.

Hangesak- Endelig bØn nan vane kian oven, at plantesamfunde-
iokaiiteter nes snbanhed overfon fardseb vanienen meget. Ge-
er srbare nenelt gabden det, at kar med hØjtstende gnund
overfor vand en nest snbane, og at hangesaklokallteten en
fardsei betydeligt mere s.rbane end kan opstet p fast

bund. Grasning p hangesak m frandes p grund af
nlsikoen for de gnassende dyn. TilfØneisen af
store gØdningsmangden tll fattigkanene vii nemt
kunne vlnke negativt p. den Ønskede natuntlistand.

Valges slnIng ellen høslat son plejemetoden, kan
man son udgangspunkt for at bevane et engsamfund
benytte en rbig slning I penloden 15. juil - 1.
aug. Sitningstidspunktet vaiges udfra de plante
antens bbomtnings- og fnønodningstidspunkt, som
man Ønsker yderllgere favoniseret. Sbning I vde
enge og moser n son negel foneg med be ellen
buskrydder, da den vde tØnvebund ikke kan bane
simaskine ellen lignende.

Det afslede mateniale bØr I pnincippet fjennes
fra anealet for ikke at pvirke den iysknavende
engvegetation og for at modvinke naturbig eutno-
fiening.
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Vandhubier og smsØer I skoven

SkovsØen SkovsØer en ofte kildesØen, son en nebativt na-
som biotop nIngsfattige og denfon meget lette at pvinke ude

fra f.eks. kan selv neget sn nangden gØdning an-
dne balancen i søen.

Foruden de natunlige sØen og vandhuller nummen
skovene ogs mange opstemmedesØen btde af nyene
og aidne opnindebse.

Mere iys SkovsØer bigger nonmalt I btde ba og skygge. Det
og varme tii nedfØner, at den en neget lidt udveksling nelbem
skovsØerne bund- og oyenfbadevandet, sdan at f.eks. nedfald

ne blade blot synken til bunds og ved denes for-
rdnelse opbnuger det neste af iiten I bundlaget.
Dette fonhold kan afhjalpes ved, at den lysnes I
bevoksningen ved sØens sydside, s den kan komme
mere lys og vanne til sØen og eventuelt ogs bnes
i randbevoksningen for at Øge vIndpvinkningen af
vandfbaden. Eventuei stonnfaldsnisiko m afvejes
efter de bokale fonhoid.

Padden fonetnakken bysbne sØen med spnedte vand-
planter, og de fleste fugleanten, isan dykkende
fugie, finder helien ikke tiignoede ellen oven-
skyggede sØfladen sanligt attnaktive. S mere bys
tii sØen vil vane en fonbedning bide for dyne- og
plantebivet.

Desuden en flene af de dyn, den i yngletiden en
knyttet til skovsØen, f.eks. den gnønne fnØ, af
hangige af bysbne anealer og fugtige bØvskove tat
ved sØenne, og da netop paddenne en en dynegruppe,
son en stankt p retun det skØnnes, at antallet
af padden I Dannank en faldet med ca. 80% indenfon
de sidste 40 in, van det nske yard at gøne en
ekstra indsats for den?

Udsatning af Gnanden en get stankt fnen I Dannank I de sidste
ender har 10 r, bl.a. p grund af opdnat I snsØen. Desvan-
negative re han fodning af anden en uheidig indvinkning p
bivirkninger sØens Øvnige dyneliv, fØnst og fnemmest fondi sØen

ovengødskes af fodenet, andennes ekskrenenten og
oprodning af bundiaget, hvilket fønen tIl en nan-
nest ekspbosiv algevakst. Den bØn denfon ikke fo
netages andeopdnat I "vandifuide" sØen.

Hvis sØen fn by tii at udvikle sig fnit, vii de
p neget bang sigt blive til moser, og for sØer I
skov gr udvlklingen ofte hurtigene p grund af
pvinkningen fra den ongivende vegetation. Kuitun
pvinkningen son draning og vandindvindlng Øgen
imidlertid tilgnoningshastigheden betydeligt, og
det kan denfon komme p. tale at forhale udvikbin
gen ved at oprense bundmateniabe ellen begnanse
vegetationens udbnedebse I søenne.
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Hen en det vigtigt at vane opmankson pat, at de
naturlige moser og tibgnoede sØen numraen oplysnin-
gen on vegetationsudvlkiingen siden Istiden.

Moserne som De ufonstynnede moser og søer, ogs de helt smt,
vegetations- en "ankiven" for de sidste 10-12.000 ns vegeta-
historiske tionshIstonie. Poblenundensøgelser I stØnre sØer
arkiver og moser visen, hvondan vegetationen han set ud

indenfon en radius af omkning 5-10 km, medens de
heit sm skovsØen og -moser, hvon traknonerne nak-
ken md oven, afspejlen de narmeste 30 meter. Hvis
et af dlsse hidtil ufonstyrnede vdomnden graves
op, gn disse oplysninger tabt for aitid.

Son et eksenpel p mosernes oplysningsvandl en ne-
denfon gengivet uddnag af et bnev til en nondsjal
landsk skovniden on et mosefund.

UNIVERSITETSPARKEN 15

ZOOLOGISK MUSEUM DK2IOOKOBENI4AVN . DANMARK

velbevarede pollen "en masse" gay et

klart billede og dermed en klar datering.
Kronhjorten endte sine dage i en lavvandet ellesump for 6-

7000 àr siden, midt i den periode vi kalder Mellem Atlantikum,
son ligger niidt I pollenzone VII, ogsA kaldet aldre Lindetid

førhen: EgeblandingsskovensTid - kulturhistorisk avarer det
til jsgerstenalderens tidlige Ertebellekultur, dvs. at da
kronhjorten omkom, var der endnu 1500 Ar til de første sjsl

landeke bender begyndte at holde kvsg ved Snsvret Hegni
I Mellem Atlantikum har efteristidens skovsuccession nAet

sit klimaks i form af en stabil urskov, en blandet løvskov med
lind son det dominerendetrs. Perioden er sA stabil, at det

pollenanalytisk er umuligt at placere prøven nsrmere inden for
de angivne 1000 Ar.

Klimatisk set var det den varmesteperiode i efteristiden
med en juli-temperatur pA 2-3°C hejere end idag - sA du skal

altsA forestille dig lindetrserne og andre stsrkt bevokeet

med vedbend, kaprifolie og mistelten, samtidig med at sump

skildpadden ynglede i seen, hvor kronhjorten druknede, og

kreltoppede pelikaner vuggede pA vandet I fjordene, der skar
sig dybt md I det nordsjsllandske og mundede ud ved Nellerup

gArd, Hulered og Villingebk

Figur 16
Uddrag at brev om mosetund, som ill ustrerer moser-
nes tunktion som arkaeobogiske og vegetationshisto-
riske arkiver.
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Ikke
naturpie je
for enhver
pris

Oprensning af
vandhuiier

Det en denfon vigtigt, at nan fØn plejeindgneb
nøje afvejen de mere vasentlig intenessen, og ud
fna denne vurdening valgen sin plejeforn. Hvon
Ønsket en at skabe en ben vandflade, kan man f.
eks. I stedet valge enten on nuligt at have vand-
standen, at opnense et menneskeskabt onnde f.
eks. len-, nengel- ellen tØnvegnav, ellen at ska-
be bne vandspejl ved bukning af ellen opstenning
af dnangnØften . Det bØn dog altid undersØges on
vasentlige botaniske intenessen vil g tabt ellen
lide ovenlast, inden sdanne fonanstabtningen nea-
iisenes. Hvon tidligene bne anealen gron til, kan
spØngsmbet vane, on den ovenhovedet skal plejes
ellen on den naturlige succession en en natunfon-
valtningsmassIg acceptabeb bøsning.

En sØ under tilgnonlng kan have fet en vandifuld
flora og fauna. Den kan f.eks. have udvikiet sig
tii en elbesump. I mange tilfabde vii det vane
bedne hen at lade natunen seiv nitde.

Beslutten man sig til at oprense en sØ ebber be-
gnanse vegetatlonen i den, en den flene metoder at
gnibe til, f.eks. afgravning ellen slansugning.
Disse metoder en nanmene besknevet i bogen "Smâ-
vandhulben", 1988.

Nye søer bør ikke etabberes ved opstemning at
naturbige vandløb. Der er som ottest steder nok,
hvor søer kan genskabes ved indgreb i draen elber
grøftesystemer. Her en retableret sø i Rude Skov
i Nordsjalland.
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Anlag af nye Nye sØen bØn ikke etablenes ved opstemning af sko
vandhuiier vens natunbige vandbøb, da de dyn f.eks. sbønvin

genne, den en knyttet tib de nindende bakke, Ikke
kan onstiiie sig til piudsebigt at beve I stibie
sttende vand. Den en da son negei ogs steden nok,
hvon sØen kan skabes ellen genskabes ved indgneb I
dnan ellen gnØftesystemet.

Pleje af natunbige vandhullen og denes omgivelsen
samt etablening af nye sm.sØen en blevet gennem-
fØrt over hebe landet, og udoven at fonbedne for-
hoidene for de dyn og planter, den van p stedet I
fonvejen, han det fiene steden Øget mulighedenne
for, at nye anten en kommet til, f.eks. han hvin-
and og svabekllne indfundet sig ved flene nond
sjablandske skovsØen og noselokaiiteter eften ple
jeindgneb.

Skovens vandlØb

VandiØbene Skovens bakke og en og det bne bands vandlØb
i skovene hanger sammen I vandlØbssystemen. Denfon kan sko-
hØrer tii de vens gnØfter og natunlige vandlØb ikke betnagtes
reneste i for sig selv. De fonskebiige debe af vandiøbssy
Danmark stemenne pvinkes af hinanden og af omgIvelsenne,

og desvanne en det kun de fanneste af yore vand-
lØb, den han den mibjøkyalitet og det plante- og
dyneliv, son de kunne og bunde have.

Mange danske vandiØb udspningen I kupenede skov-
bevoksede omrden, og da fonbnuget af gØdning og
kemiske bekampelsesmidlen I skov en begnanset, be-
tyden det, at skovens sm kIbdebakke en nogle af
de neneste vandbøb vi han og ogs nogle af de vlg
tIgste kIldeomrden for vandbøbsdyr son f.eks.
sbØnvingen og ymnfluen.

Vandiøbets I det bne land en vaksten af vandplanten I vand
struktur er løbene ofte et problem, hen fonetages gnødeskaning
vigtig for ellen den plantes bangs vandbØbene, s en del af
dyreiivet grØden skygges bont. Inde I skoven en vandbØbene I

nasten konstant skygge, og grØdevaksten en mini-
mal. De plejehensyn og beskyttebsesfonanstaltnin
ger, den kan komme p tale en fØnst og fremmest at
bevane de natunbige vandbøb, den en tiibage, sle-
des at stnuktunen med slyngningen, stnyg grusban-
ken og hØblen stnØmhulben Ikke Ødelagges. Hvon
denne stnuktun en Ødelagt kan man lade vandbøbet
vende tibbage til et natunligt løb, som oftest
blot ved at ovenlade yandlØbet til sig selv, ellen
eventuelt hjaipe pnocessen bidt p vej ved at ud
lagge stØrne sten og grusbunken til gydepladsen.
Sdanne bugtede vandlØb en bb.a. ynglepiadsen for
Ønneden, son bnuger de lavvandede stnyg som gyde-
banker. Ønreden I en bak ellen en en vandi I sig
selv - desuden en Ønneden en indikaton for rene
ufonstynnede vandlØb.
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Seiv sm pvinkningen kan Ødebagge balancen I sko
vens natunlige vandbØb. Denfor bØn gØdning og
spnØjtemidlen holdes bangt borte fra disse vand
bØb, og pyntegnØntskultunen bØn f.eks. aidnig an
lagges belt ned tli vandbØbene. Hugstaffabd I
vandlØb kan hamme vanddynenes fnie passage, og
selv meget sn nØnbagningen kan Ødelagge yngle- og
opvakstmubighedenne for dynelivet I en og bakke.

Skovenes sma kibdebakke er nogle at de reneste
vandbøbvi har.
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Figur 17
Fysiske torhold i et naturligt
Etter U. Kern-Hansen, 1984.

Endebig bØn nan ogs I skoven vane opmankson p,
at den ikke f.eks. ved vejundenfØning lagges de
vandnende vandlØbsdyn hindningen I vejen. Selv et
fald p kun f centimeter fra nØn tll vandf lade
kan udgØne en uovenstigelig hindning for et dyn,
den agten sig opstnØms.

Nogle padden, f.eks. butsnudet frØ og skrubtudse
ynglen I rouge vandbØbsafsnit, og bl.a. butsnudet
fnØ og snog udnytten ofte vandlØbene under denes
vandning og fødesøgning.

VandiØbene
som
forbindeises-
linier

Bnedvegetationen en af ston betydning for liyet i
vandlØb, dels fondi konstant bevoksning langs
vandløb stabilisenen bnlnkenne og skyggen grØden
yak, men ogsa fondi f.eks. ellenØdden I vandet gi
yen gode muligheden for skjul, mens elleblade en
det fonetnukne fødeemne for mange af vandiØbenes
dyn. Vegetationen langs vandbØbene en ogs vlgtige
levesteden og forbindebsesveje for mange dyn, f.
eks. snoge og fnØen, og det m genenelt anbefales,
at pnoduktIonsbevoksningenne aldnig gn helt ned
til natunlige vandlØb, men at den opretholdes en
unØnt bnamme af løvskov p°i 10-20 m’s bredde langs
sdanne vandiØb, elben at denne bramme drives med
plukhugst eblen ved stavning.

VandbØb, son husen en oddenbestand, ontales nanme-
ne I kapitel 7.

Ing

‘A

slynget vandløb.
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En bramme at urørt løvskov eller at stavningsskov
ned mod skovens vandbøb har stor vardi for dyr og
planter i og omkring disse.
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Andre snbiotoper I skoven

Isan I Nord- og Vestjyliand samt i Nondsjalland
liggen den hist og hen anealen med lynghede og
ganle ovendnev tilbage inde I skoven.

Sm hedeareaier Hedeanealet en get stankt tilbage I Dannank, ca.
i skoven er 85% en bbevet opdynket indenfon de sidste 100 n,
vaerdifuide og den en denfon ston gnund til at bevane de sid
for dyr og ste nester. Inidlentid en heden en kubtunpraget
planter vegetationstype, son uden udnyttelse buyer oven-

groet ned tnaen, og denne udvikbing gn endnu hun-
tigene inde I skoven end p større sammenhangende
hedeanealen udenfon. Desuden bliven den enkelte
lyngplante nappe mere end 40-50 n, og nye planter
han svant ved at spine i den gamle byngtønv.

De sn lyngarealen inde I skoven han ston vandi
son lysbnØnde, son refugien for vanneelskende dyr,
son f.eks. finben og son vintengrasning for ndyn.

Det en ikke uproblenatisk at opnetholde de sn âb
ne hede- og ovendrevsaneaben I skovene. De klas-
siske hedepiejemetoden, afbnanding og grasning, en
vanskelige at praktisene p spnedte smanealer. S
en grasningstnykket fna skovens hjonteviidt ikke
nok, n nan pnøve med regelnassige nydninger, sl-
ning og/eblen gnasning, eventuelt ogs harvning.
Sledes plejes f.eks. de kanaktenistiske dabsbug-
ten p Kbostenhede Statsskovdistnikt med nydning
ca. hvent 10. n knatnydden og motonsav og
negeinassig vintengrasning.

De sma byngareaber inde i skoven har stor vardi
for lyseiskende dyr og planter.
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Stendiger
ye jrabatter
m.m.

Forslag til
naturple j e
og natur
beskyttelse
af skovens
smAbiotoper

P anealen, hvon lyngen stadig en livsknaftig, op
ns son regel gode nesultater med foryngebse, men
han anealet fØnst udviklet sig tib "grashede" en
det en anden sag. Hen hjalpen nok kun afbnanding
og fnegnasning, konbIneret med en god portion
held og ston tlmodighed. Det en Ikke gjont med et
n ellen to. Visse steder kan det blive nødvendlgt
at ovenveje, on det ikke vil vane den Økoiogisk
nest tilfnedsstlliende løsning, at dele af hede
anealet fr by at udvikbe sig til skov uden md-
greb. Andre steden kan man s til gengald udvide
hedeareabet p bekostning af drligt voksende
nietna f.eks. p de nagneste sandjonden.

Af andre smbiotopen I skovene kan fnenhaves sten-
digenne, som en voksesteden for sjabdne bnegnean-
ten og bevesteden fon bi.a. lakat og finben, de
ganle gnusgnave, hvon lyseiskende tønbundspianten
han et nldientidigt fnisted, og nabatter bangs ye-
je og skovspon. Sldstnavnte tager man sjabdent
sanligt hensyn tIl I Danmank, men f.eks. I England
gønes de ofte flene meter brede og betnagtes son
vigtIge levesteden for bl.a. sommenfugie og andre
Insekter samt son founageningsonnden for barer og
hjontevibdt. Her gron ogs sjaldne plantearten
f.eks. onkldéen, son ikke kan tnives i den buk
kede skov. Det n derfon b.de af hensyn til plan
ter og sntdyn anbefales, at vejkanten og rabatten
sbs s sent p sommenen son nuligt, helst fØrst I
september, hvon abbe plantenne nonnalt han gennen-
fØnt deres fnØsatning.

* Bevar able de moser, enge, snsØen, vandbØb og
byngarealen, den en tibbage I skovene, og opret
genne nye, hvon det kan lade sig gØne uden at
andre naturvandien Ødelagges. Jo fiene smbioto-
pen, jo mere vanienet flora og fauna.

* Lad skovens er og bakke lØbe I deres natunbige
leje.

Figur 18
Lysninger bangs skovspor og veje kan torbedre
torholdene, t.eks. tor sommertugbe.
Etter A.M. Rolev, 1988
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* Rydning af selvsede tnaen og buske holder moser
og enge bysbne, men kun tilstnakkeiig hØj vand
stand kan sIkre vegetatlonen - og grasning ellen
sinIng en nødvendig for at vedligeholde en eng
flora.

* Ovenvej, I visse tilfabde, at iukke gnøften, den
afvanden vdonrden, ebien lad den fonfalde.

* SØen og moser under tilgnonlng en ogs vandiful-
de, s nye sØer bØn kun undtagelsesvls graves I
ekslstenende vdonnden.

* Lad nogle sØer have en lysben bevoksning ved
den sydlige bred tll glade for padden, fugle
sant tli bedning af vandets Iltfonhobd.

* Brug ikke gødnlng ellen spnØjtenldben nan vand
løb og vdonnder.

* Hold et indne "lØvtnaskovbnyn" p 10-20 n ned
nod vdonnden.

* Lad ikke stien g hele vejen nundt on skovsØer,
dyn og fugle han bnug for ufonstyrnede bredanea-
ben.

* Bevan ellen etablen bØvtnasbalten f.eks. el og
ask langs vandlØb.

* Fjenn hugstaffaid fna skovens vandiøb og moser
og søng for at able nØr og ovenkØns].en en pas
sable for fisk.

* Bevan stendigen og høje, ogs af hensyn tib
dynelivet.

* Ovenvej at give nogbe skovveje ekstna bnede na-
batten bl.a. af hensyn tib sommenfugbene.

* Sl nabatten langs veje og skovspon s sent p
sommenen son muiigt - hebst fØrst 1 september.
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4 Naturskov

Hvad er Begreberne "natunskoy" og "unskov" en I tidens bØb
naturskov blevet bnugt neget fonskebligt og on skovsamfund

af vidt fonskebiig sammensatning og opnindelse.
"Natunskov" en bbandt andet anvendt on selvsede
skove naturfonyngebsen uanset ant, og "unskov"
han i skovbnugets hugstfonsØg betegnet de uudhug
gede pancebben 0-parceller, uanset ant ellen op-
nindelse.

Her opfattes naturskov son skov af bang vedvanig-
bed kontinuitet, bestende af stedlige, natun
ligt indvandnede, sebvsede tnaanten og -racer,
tilpasset jondbund, vandstand og andre natungivne
fonhold. Natunskov kan vane kubtunpvirket I stØr
ne ellen mindne grad, men ikke plantet ellen set
af mennesken. Urskov en denimod natunskov, son en
hebt ubenØnt af mennesket, d.v.s. han vanet I heit
fri succession siden istIden. Unskov nummen aile
aldre og dimensionen indenfon meget korte afstan-
de. Unskov findes ikke langene i Danmank, men fle
ne omnden minden I sammensatning og opbygning on
unskov.

Genetisk og Den kan skelnes meblem to former for natunskov:
urskovsagtig Genetisk atlig og urskovsagtig struktunel
naturskov naturskov.

Ifølge definitionen en al natunskov genetisk na
turskov, men ikke nødvendigvis unskovsagtig. F.
eks. en en selvfonyngelse af en bokal dansk bøge-
race en genetisk natunskov, uanset alder. Den un-
skovagtige natunskov en natunskov, som p gnund af
lay grad af kultunpvinkning han opnaet en meget
hØj grad af ligevagt med jondbund, vandstand og
andre natungivne fonhold. Den unskovsagtige natun-
skov vii ofte vane kendetegnet af stont alders
spand, dødt ved, n.m. og vii athangig af jond
bundsfonhoid m.v. nonnalt besta af flene arter.
FonyngebsesmiljØet en ofte helt andenledes I de
unskovsagtige natunskove; bl.a. fondi dØdt tra og
levende rodvaltene given bundia. Mangelen af bund-
ia en et problem I fonyngeisen af fonstligt dnevet
bøgeskov.

Gammel "Gammel naturskov" betegnen nester af de skoye,
naturskov den van tilbage omkring n 1800.

Naturskovs- Natunskovene kan inddebes I typen eften anten,
typer jondbund, untesamfund, tidligere drift o.s.v. De
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vigtigste, nuvanende danske natunskovstyper en na-
tunskov dominenet af bØg, eg, rød-eb og bind, sant
forskelbige bbandingsskovtypen med dlsse anten,
samt bb.a. elm, avnbøg og ask. Af disse hovedtypen
en bøgeskov langt den ainindeligste og iindeskov
den sjaldneste. Bøgeskoven kan son skovtype I Dan-
mark vane 2-3000 n gammel, medens ellesump og
iindeskov samt flere bbandskove som type kan vane
7-8000 itn. Lindefonekonstenne en I neglen udtnyk
fon bay grad af kubturpvinkning gennem tiden.
Bl.a. egeknat en i neglen net kubtunbetlngende og
en son type vasentligt yngre.

Naturskovene, isan de unskovsagtige, vib ofte rum-

Eksempler pa genetisk aetlig og urskovsagtig
strukturel naturskov. Til venstre genetisk
naturskov, selvtoryngebseunder dansk bøg, pa
Hørsholm Statsskovdistrikt. Til højre genetisk og
urskovsagtig naturskov i den tredede Jaegerspris
Nordskov.
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me et langt nigene plante- og dyneliv end plant-
ningen af fremmede traarten, bl.a. fondi det dan-
ske plante- og dynellv en langt bedre tilpasset
natunskovene med denes rtusindbange udvikbings-
hlstonie p dansk grund.

I ganle natunskove en den f.eks. fundet en rakke
insekten, son en knyttet tib ganbe og dØde tnaen
ellen tii svampe, den lever henpL Flere af disse
arter en nu neget sjaldne.

Naturskovene en, son vidnesbyrd on en opnindelig
natun og gennesenven, af stØnste natunyidenskabe-
lige betydning. Fiene af natunskovene han belt
ufonstyrnet jondbund, og I flene tilfabde findes
tykke moniag, son ved pobbenanabysekan benette on
fiere tusinde ns skoyhistonie.

Kulturskove Fnem til siutningen af l700-taliet kan stont set
aibe danske skove betegnes son natunskove gene-
tlsk. Med von Langens n.fl.’s hidkabdelse tii det
danske skovbnug I 1763 se kapiteb 1, indbedtes
for alvon andningen af de danske skove til hebt
ovenvejende at best af fremmede tnaanter og/eilen
-racer pnoveniensen. Ene, taks og LasØ-nacen af
skovfyn en de eneste naturllgt hjemmehØnendenbe-
tnaanten I Danmank. De Øvnige nletnaanten og
-proveniensen I skovbruget en abbe IndfØrt ellen
opfonmenet af indfønt mateniale I Danmank. Desuden
en bb.a. ahonn, hvid-el, rød-eg og gn-poppel md-
fønt.

Af de hjenbige tnaanter bøg og isan eg bruges I
ston udstnakning udenlandske herkomster; eg siden
slutningen af 1700-tablet og bØg siden sbutningen
af fornige rhundnede.

Tilgronings- Skov en kbimaksvegetation i Danmank. Dels bevagen
skov den langsigtede udvikling I søen og moser sig I

netning af skov og debs springer opgivede kultur
typen I skov. Det galden heden, enge, moser, oven-
drev, udynkede marker o.s.v. Den henved opstiede
skov kan betegnes son "tilgroningsskov". Flene af
de jyske egeknat en tilgnoningsskove, opstet ved
at hede en spnunget I eg og bavreasp.

Vildskov Son betegnelse for alle skove, den uanset opnin-
delse henliggen uden indgneb I naturlig ellen
halvnatunuig udvikling kan foreslas betegnelsen
vildskov.

Registrering Registnening af naturskov en fonbundet med flere
af naturskov vanskebigheden. Det kan vane sandeles svant at af-

gøre, on en given bevoksning en af lokal race, na-
tunligt opstet, af lang vanighed n.y., Isar for
unge bevoksningen.

Kiidegranskning kan afklane fiere spØngsmb, men
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MOlD Li 2: Nondvendt skovbryn
af gl. eg og bØg. Opvakst
af bØg, knIsttonn, hasseb
og stedvis abm.nØn.
Li 3: Ca. 2O0-unig bøg
med enkelte vinterege.
Her findes bb.a. sjaidne
layer.
Li 4: To holme af ca.
2OO-nIg bØg.
Li 5: Ca. 20O-nig bøg
iblandet vinteneg, egen
doninenen I debe af area-
let.
Li 6: Ca. 20O-nIg bøg
med enkelte vinteneg-
aneaben. I egene sebvset
nødgnan, den til dels en
nyddet.
Li 7: Aben bevoksning af
ca. 2l5-nig vintereg
iblandet bøg. Opvakst af
eg og bøg. Desuden tØnst,
knisttorn og lidt nØd
gran.
Li 8: Gammelt sydvestbnyn
af uensaldnende, oyenve-
jende ca. l60-nig
vinteneg iblandet bøg og
asp.

naturskov i Lindet Skov.
1987

en net tidskravende og kibdedakningen en meget
veksbende. Bedst en den i ganle statsskove og p
godsen med tidlig fonstlig indsats, hvor den en
bevoksningsbesknivelsen, dniftspbaner og skovkont
n.m. tilbage I 1800-taibet l76O’erne I Nondsjab-
land. De vebdokunenterede skove vil dog ofte have
en bavere natunskovandel, netop p grund af den
tidlige fonstbige indsats.

Andre vigtige kibden en matnikelkont og -bØgen,
svenskeknigsskadesopgØrelsen, indbenetninger fna
bl.a. Skovtiisynet m.n. samt bi.a. Videnskabennes
Selskabs kont I grundudgave selvon nangbende
skoy-/trasignatur ikke altid en ensbetydende ned
fnavar af skov.

Eksempler Den findes stadig en rakke vardifulde natunskovs-
*L naturskove areaber I Danmank, hvoraf en del en natunfredet

ellen fnedet administrativt statsskovene. Son
eksemplen p natunskovsarealer kan navnes de sto-
re, ganle bØgebevoksningen I Rold skov, p Pals-
gaand yelling Skov og Silkebong statsskovdi
stnikten, debe af Jagersborg Dynehave bøg, eg,
nØd-el, deie af Kiinteskoven pa MØn bøg, Ulvs

iJ LINDET DISTRIRT

Figur 19
Eksempeb pa registreret
Efter P. Friis Møbber,

57



hale pa MØn lind, avnbØg, bøg, eg, nØd-eb, navn
m.m., Bnedvig Mose ved Jagenspnis bøg, nød-ei,
eg, ask, Ekkodaben I Abmindingen pa Bonnholm
vintereg, avnbØg, lind, Susenup Skov ved SonØ
bøg, eg, ask, elm, Longelse Bondegands Skov pa
Langeband bØg, eg, avn, elm, ask, rØd-el, Dnaved
Skov I SØnderjylland bind, bØg, eg, bink, ask,
nød-ei, Tofte Skov ved Libie Vibdmose nød-eb,
bink, bøg, eg og flene egekrat, hvonaf Hald Ege
høren blandt de stønste og abdste.

I Hovedstadsomnadet en 3-4% af skovanealet opgjont
son natunskov. Af statsskovaneaiet pa 103.000 ha
en ca. 2% 6% af lØvskovsanealet opgjont son gam-
mel natunskov. Andelen af gammel natunskov I de
egne, son ogsa ban megen skov onkning an 1800, en
sebvfølgelig vasentlig højene, ligeson andelen af
genetisk natunskov en hØjere.

Drift og Mange af de gamle naturskove en fnemspiret I 1700-
pleje af talbet under helt andre fonhoid, end den son nader
naturskov i dag, og vib denfon, sebv belt uden indgneb,

gnadvis andre sig. Biandt de andrede forhoid kan
navnes: ophØr af grasning og hØslat n.m., tattene
skov højene stamtal, mindne lys pa bunden, Øget
vildttnyk, isolening af bestande, nye anten I
skovbnuget, andret hugstpavmnkning, andret rand-
vinkning, Øget atmosfanisk tilfØnsel af bl.a. na
ningssalte, sanket gnundvandsstand. Bbandt andet
han egen I fiene af naturskovene svart ved at sa
sig seby, ligeson viidttnykket begnansen frem
vaksten af anten son bind, ask og elm.

Af dniftsformal I natunskov kan navnes bl.a.:
- sikning af tnaennes genpulje kan bl.a. ske ved

natun- og selvfonyngeise og stavningsdnift
- sikning af bevesteden fondyn og planter
- bevaning af gamle jondbunde, monlag og fontids-

minder
- sikning af skov I fri udvikbing udvikling I

netning af unskovsagtig natunskov
- beskytteise af urskovsagtig natunskov.

Pleje af natunskovene kan bl.a. besta i beskyttel
se mod udefra kommende pavinkningen f.eks. af
drift, draning, gødskning n.y. Desuden kan det
vane nØdvendigt at fjerne opvakst af fnemmede tna-
arter, f.eks. ahonn an, gran og fyn, sant give
natunbig opvakst beskyttelse I tilfalde af hØjt
vi ldttnyk.

Forslag til * Undlad aimindelig skovdrift i urskovsagtig
naturpleje stnuktunel naturskov.
og natur-
beskyttelse * Overvej fjernebse af selvsaede ikke-stedlige an
af naturskove ten i unskovsagtig naturskov f.eks. ahonn, nØd-

gran, adelgnan.
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5. Bevoksningstyper karakteriseret af
enkelte trarter

Traarts-
fordelingen
ide
danske skove

Lys- og

I den opnindebige skov I Dannark van jondbund, la
og vandfonhold afgønende for hvilke tnaarten, den
donInerede, f.eks. stod eg og bind fontninsvis
pa den bedre jond, mens ask og nød-eb doninenede
ved vald langs vandiØbene.

Med de dniftsmetoden, den anvendes I dansk skov
bnug I dag, fremstan skovene son nosaikken af be
voksningen I forskebiige aidre. Hven bevoksning en
kanakteniseret af en enkelt ellen nogie fa tnaan-
ten af samme alder.

Det samlede skovareab I Danmank en pa ca. 500.000
ha, svanende til ca. 12% af bandets areal. Tna-
antssammensatningenved den sidste skovtalbing I
1976 var 15% bØg, 5% eg, 2% ask, 5% "andet iØvtna"
lind, el, bink, elm, ahonn n.m., 39% gran, 6%
bjengfyr og 10% "andet nauetna" skovfyn, lank
n.y. se fig. 20. De nestenende 18% van ubevok-
set sØen, snabiotopen, tjenestejond, veje n.m..

Figur 20
Traeartstordelingen i de danske skove i dag.

De fonskellige tnaanten laden fonskeblige nangden
lys siippe gennen denes kronen. Mens nellen 10 og
30% af dagslyset nan gennen knonetaget I en slut-
tet egebevoksnlng, kan iysstynken pa bunden af en
bøgebevoksning vane nede pa 1-2% af lysstynken
udenfon. Det medfØnen, at egebevoksningen geneneit
han en nigene underetage og bundvegetation end
f.eks. bøgebevoksninger, og denmed ogsa et nigene
dyreliv. ogsa ask og el en iystraen, men f. eks.

areal 500.000 ha

70%

50%

30%

10%

---.L
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Kun f
hjenunehØrende
naietraer

ahorn laden nasten lige sa lidt lys slippe igen
nem, son bØgen gØr.

Bontset fra taks, ene og skovfyn en nauetraantenne
ikke opnindeiigt hjemmehØnendeI Dannank. Da det
nest almindeligt anvendte naietra herhjemme, nØd-
gnanen,desuden en et skyggetna og ydenmene ofte
plantes pa ningene jonder og i store tatte mono-
kultunen, en flora og fauna hen geneneit fattigene
end I løvtrabevoksningen. Granpiantagenne og de
Øvnige naletnasbevoksninger en inidientid ikke
uden biobogiske vandien, f.eks. en den kommet nye
ynglefugle hertil I takt med naieskovens udbredei
se bi.a. topmejse og sontspatte og ogsa typiske
naleskovsplanter f.eks. llnnaa samt onkidéenne
knanod og hjertebbadet fligiabe.

En bevoksnings biobogiske vardi afbangen naturlig
vis ikke kun af, hyilken tnaant den domineren, men
ogsa I høj grad af hvondan bevoksningen drives.
F.eks. rummen en stankt hugget gnanbevoksning fle-
re fuglearten end en svagt hugget, og genenelt

Blandingsbevoksninger kan vaere svaere at admini-
strere, men har til gengaeld otte et rigere plante
og dyreliv. Til venstre ses lark og eg i blanding

pa Ultborg Statsskovdistrikt i Vestjylland. Til
højre rødgran og eg pa Bregentved Skovdistrikt pa
Midtsjalland.
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galder det, at jo aldre og mere etagenet en be-
voksning bliver, jo mere vardifuid en den for
flora og fauna.

Hver I de fØigende afsnit ses pa de natunvandien, den
bevoksningstypeknytten sig til de enkelte bevoksningstypen, samt
har sine hvad den kan gønes for at bevare disse vardien,
naturvierdier uanset om det drejen sig on natunlige ellen anlag-

te bevoksningen.

I enkebte tilfaide en det selve tnaanten ellen den
genetiske race proveniens, den Ønskes siknet, f.
eks. de sidste eftenkommene af unskovens linde.
Oftest sanlen bevaningsinteressenne sig dog on de
tilknyttede onganismen og hebe det Økosystem, son
bevoksningen udgør: Det sanspil nelbem tnaant,
jordbund og kilna, son given hven bevoksningstype
sit sanegne pbante- og dyneliv.

Den en natunbigvis ikke kun biologiske gnunde til
at bevare de fonskeilige bevoksningstyper I Dan-
mark. !Estetik og kulturhistonie samt bevidstheden
on, at disse bevoksningstypen en en del af det
danske landskab og vones kultunanv, spiller ogsa
en vigtig noble.

Blandings- I natunbeskyttelsessammenhangfrenhaves blandings-
bevoksninger bevoksningen ofte son mere vandifulde end nonokul-

tuner. Hen kan hven tnaant "medbninge" sine tib-
knyttede onganismen, sabedes at nesubtatet bliver
en bevoksning med meget ston antsnigdon af bade
planter og dyn. Samtidigt minineres nisikoen for
at hele bevoksningen bliven Ødebagt ved angreb af
et enkeit skadedyn. At blandingsbevoksningen abbi
geveb ikke en sa udbredte, ban isar tekniske og
Økononiske arsagen. Blandingsbevoksninger en sva-
nene at administnere, tnaanterne skab ikke behand
bes ens, hvenken I kubtunstadiet ellen ved udhug-
ning, ellen tnaartenne føbges ikke ad, med det ne-
subtat at en af den vokser fna de andre og skyggen
den ihjel o.s.v.

Blandings- Tib gengaid en de fbeste danske skove biandings
bevoksninger - skove pa den made, at den fonekommer mange f on-
et Økologisk skeilige lØv- og nabetnasbevoksninger I den. Det
plus gabden isan for skovene I det Østiige Danmank,

hvon de enkelte bevoksningen belier ikke en san-
ligt stone. Geneneit kan man sige, at jo mindre
hven bevoksning en og jo fiene tnaanten man opene-
ner ned, des mere namer man sig forhobdene I
bbandingsbevoksningenne. Og jo mere skoven namer
sig en blandingsskov af de pa stedet hjemmehønende
tnaarter, des bedne en det Økobogisk set.

Den en dog ogsa nundt omknlng I yore skove eksem-
pier pa dinekte bbandingsbevoksningen ellen pa be-
voksningen, den starter son bbandingsbevoksninger
for senene at blive tib bevoksningen med kun en
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tnaant f.eks. blandingen af rødgnan og eg ellen
bark og bøg.

Henunden en samiet en nakke pnaktiske mad on
naturbeskyttebse i fonskellige bevoksningstypen,
mange af dem slgter netop mod at indbninge et vist
mai af indblanding I bevoksningen kanaktenisenet
af en enkelt tnaant.

Hensyn ved fonyngelse og afdnift.

Forslag til * Lad 5a vidt mublgt løvtnabevoksningen af dansk
naturpleje henkomst fonynge sig sebv.
og natur-
beskyttelse i * Brug fontninsvis danske anten og provenlensen
bevoksningstyper ved løvtnaplantning. De hjemmehØrende anten og
karakteriseret racer ham gennen arhundreden udvikiet en samhØ-
af enkeite nighed med en lang rakke onganismen, son udnyt-
truearter ten tnaenne til skjul og føde, vokse- og leve-

steden.

* Undga at afdnive en isolenet lØvtnasbevoksning
pa en gang. Dyn og planter kan uddØ pa stedet og
have svant ved at komme tilbage, selv hyis den
tiiplantes med same tnaant.

* Renafdniv sma ameaben af gangen 0,1-0,2 ha
og tilpas fonyngelsesareabets form til tennan-
linienne. Dette ham ikke alene astetisk vandi,
planter og nindne dyms ovenlevebsesmuligheden og
indvandningshastighed bliver ogsa betydebig
stØnne pa f.eks. et aflangt fonyngelsesaneab end
pa et kvadratisk.

* Ovenvej om den en mulighed for naturfonyngelse,
sebvforyngebse, skamnforyngeise, gruppevis f on-
yngelse ellen plukhugst frenfon renafdnift.

* Eftenlad genne skanm ellen fnØtnaen ved nenaf-
drift, ogsa selvom fonyngelse skab fonega ved
plantning. Fonetag en gnadvis afvikling af skan
men.

* Eftenbad sa mange fonskellige tnaer og buske son
mubigt ved afdnift. Disse kan mndga I den nye
bevoksning.

* Ovenvej ikke-systenatiske biandingsbevoksningem
ellen indpiantning af andre tnaeanten I bevoks-
ningem dominenet af en tnaant, f.eks. gruppevis
indblanding af eg I skovfyn ellen lank I bøg.

* Undlad at piante ahomn I ellen tat ved bevoks
ningem son en vandifulde udfma et natunfned-
ningsmassigt synspunkt. Ahomn em en indfØnt
tnaant med ston spnedningsevne, son det em svant
at sbIppe af med, hvis den fØmst ham etabbemet
sig.
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Hensyn ved bevoksningspbeje

* Lad enkelttnaem ellen tnagnuppen fma den gamle
bevoksning indga I den nye bevoksning. Lad sa
danne tnaen blive staende/blggende, ogsa nan de
en dØde.

* Tag ved udnensning og tynding hensyn tib tnaen
og buske med spiselige frØ og fnugten, f.eks.
avnbøg, eg, klrsebar, hassel, tjønn, suaen,
hyld, nøn og abild.

* Undlad "opnydning" I bevoksningem af bøvtnaan
ten. Lad valtede tmaen og grene llgge, eftenbad
hullede og dØde tnaem og skan ikke dØde gnene af
ganbe tnaer. DØdt bØvtma en vigtig for banvem,
svampe og mange insekten samt hulnugende fugue.

* Bevam ellen ovemvej at etabieme en undemetage af
danske buske, den passer til bevoksningstypen,
f.eks. hassel under eg.

* Lad et ellen flere bØvtmasomnader I skoven ud-
vikle sig helt uden indgneb, gemne onraden den
liggen op til vadomnader. Sadanne omnader kan
fungene son mefugien for flora og fauna i den
mere fomstllg dnevne skov og kan desuden give
skjui for yildtet.

* Bibehold iysningen I bevoksninger og bangs veje
og spon og bay eventuelt nye.

* Lad enkelte bØvtmaen ellen gmupper af lØvtna
indga I bevoksninger af nabetma - og sommetidem
ogsa omvendt - henved siknes bevevibkar for et
bnedeme spektmum af dym og planter.

‘i* 4.
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* Undlad abmindebig skovdmift I bevoksningem doni
nenet af seuvsaet bind ellen bevoksningem, hvon
lind udgøn et kanaktenistIsk element.

* Fjenn uØnsket opvakst af f.eks. naletna I gam
be egeknat.

* Undlad renafdnift og afvanding af elbesumpe og
natunlige askevald sant anden sunpskov med aldme
lØvtma. Sadanne bevoksningem han ofte ston beva-
mingsvardi fiora og mange sjaldne insekter.

* Tag hensyn tib sampragede bevoksningstypem, I
lighed med f.eks. de forkrØblede fymmekrat I
Tlsvilde Hegn Troldeskoven ellen bevoksningem
med vnange bøge. Lad sadanne bevoksningen ellen
dele af den henligge unØrt.

* Ovemvej genoptagelse af aidme dniftsfommem I
egeknat, askevald og ellesumpe pbukhugst, stay-
ning, grasning son supplement ellen pendant tii
natumskoysfilosofien pa sadanne aneaber.

* Overyej, pa udvabgte steder, at fonlange omdmif-
ten udoven hvad den en Økonomisk nentabelt.

5.1. Lind
Lindens
udbredelse I Dannank findes to vibdtvoksende bindeanter, sma-

bladet bind skovbind og stonbiadet bind. Lind
van for 1000 an siden doninenende I de danske
skove se kapitel 1, men ham son vildtvoksende nu
kun neliktagtigt forekomst. Storbbadet bind en den
sjaldneste og ham en sydøstbig udbredebse fig.
16, mens den smabbadedebind gan bangt mod nord
og fonekommem mere spnedt I bandet.

De største fomekomsten af snabladet lind en be-
voksningenne I Draved Skov Sønderjyliand ca.
600 linde, Vindehobme Lobland, OnnØ ca. 250
linde, Ulvshabe Skov MØn og Jonstnupvang ved
KØbenhavn ca. 50 linde. Demudoven em fonekom-
stemne nest enkebttnaem og smabevoksninger, bl.a.
stavningsskove f.eks. KØbebev Skov p Lobland.

Plantet lind Smabladet lind em desuden pbantet pa en del skov
distniktem, debs i menbestand, dels son undemvakst
under eg mod vanmisdannebse. En vasentlig del af
disse plantninger en udfØnt med danske henkomster
f ma Vindehobme, Alhobm elben Dnaved. Stonbiadet
bind og navnbig kmydsningen mebbem de to lindeam
ten, pamkbind, en aimindeligt plantet i haven,
parker og ableen.
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Drift af Smabbadet bind en skyggetalende og kan tnives pa
lindeskov sebv meget stiv ierjomd med højt gmundvandsspejb.

Ungdomsvaksten em huntig og med god
tykkelsesvaekst.

Dynkningsemfaningenne med smabladet iind en net
begnansede. Lind taiem udmanket stødsatning og
indgan I flene stavningsskove, bl.a. egeknat. Des-
uden kan den fonynge sig med nodskud, sankene og
fnØplanten. Lindens fnØsatning en ofte net darlig
og frØplantem ses sjabdent. I 1986 van fleme linde
sabedes fmøbanende I Draved, men ingen havde leve-
dygtigt frØ. Lindeopvakst en net eftenstnabt af
vildtet, hvad den begmanser den natunbige for-
yngebse,hvom den ikke em hegnet.

I Vindehobme Skov en en 2,6 ha stom bevoksning I
en anmakke drevet I en pbukhugstagtlg drift med et
aidemsspand pi 0-120 an og med enkebte tmaem p 2-
300 an. Bevoksningen blev noget medtaget af
mene 1 1967, men em gendannet hebt ved mod- og
stØdskud.

Plukhugst em veiegnet tii bindevoksningem pa god
bund, desuden fonynges lind godt ved stavning. I
Øvnigt vib piejen af de sidste danske bindefome
konsten isam besta I beskyttebse af de tilbage
vanende enkelttmaem og smabestande, sant yam af
fonyngelsen mod viidtbid ved hegning, smøming o.
bign.

Figur 21
Kendte torekomster at vildtvoksende bind i Danmark.
Smabladet bind eller skovlind tv og storbladet
bind th.
Etter S. Ødum, 1968
Udover de her viste er der nylig bb . a. registreret
ti naturbige forekomster at skovlind i Hovedstads
omradet.
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Lind scm
indblandings
tr

Smabladet bind ham bl.a. med sine honningnige
blomsten ston betydning for en makke Insekten og
vii sabedes vane et sandebes nyttIgt tna at md-
piante I f.eks. skovbmyn.

Lindebevoksning i Draved Skov i Sønderjylland.
Denne bevoksning er bandets naststørste naturlige
bevoksning med bind. Jordbunds- og tugtighedsfor
holdene er meget atvekslende og udover lind indgar
bl.a. bøg, ask, eg, birk og eb. Pollenanalyser har
vist, at dele at denne skov har haft stort set
uandret sammensatning i adskillige tusinde ar.
Bevoksningen er tredet og henligger nu helt uden
indgreb.
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Forslag til * Undlad abmindelig skovdnift i bevoksninger doni
naturpleje nemet af selvsaet bind ellen bevoksningen hvon
og natur- lind udgØn et kamaktenistisk element. Giv sadan
beskyttelse ne bevoksninger natunskovsstatus ellen fonyng
I bevoksninger den med piukhugst.
karakteri seret
af lind * Lad sa vidt nuiigt bindebevoksningem af dansk

hemkomst forynge sig selv.

* Vamn seivsaet bIndeopvakst nod vildtbid ned beg-
ning ellen smØning.

* Ovenvej at anvende iind I skovbmyn og som md-
blandingstma, f.eks. I egebevoksningen.

* Bmug danske lindeprovenienser ved plantning.
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5.2 Eq

Der er to
vildtvoksende
egearter
I Danmark

I Danmank findes to vildtyoksende egeantem, stilk
eg og vinteneg. Da de ofte dannem hybmiden, kan
det vane svamt at adskiibe de to anten, men stiik-
egen em langt den hyppigste hemhjenme. Desuden
findes hist og hen plantningem af anemikansk mød
eg. Sidstnavnte ham ingen intenesse I naturbeskyt-
telsessammenhang.

Egebevoksninger Egeskoven frenhaves ofte I natunbeskyttelsessan-
har et rigt menhang, da det en en bevoksningstype, son tilla-
dyre- og den en vaniemet unteflona og undenetage af tmaen
fugleliv og buske at etableme sig, - og demned ogsa et va

mienet dyne- og piantellv. Undemskoven bestar af

Kongeecren veb nok Danmarks aldste nubevende eg,
har i arhundreder varet bobig for alskens dyr, ti-a
smeldere og mosskorpioner til flagermus, mejser og
stare.
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anten son hasseb, tjømn og avnbøg og pa magme
jonden ofte bavmeaspog tønst. Egens fmugten,
agemn, en eftemtnagtet føde for hjonte og ningduen
sant mange andre dyn og fugue.

Egen en den af yore tnaamten, son fonstligt hobdes
I langst omdmift op tib 150 an, og det en da og
sa den danske tnaant med langst natunbig bevetid
oven 1.000 am og med fiest insektem og andre
hvimvebløse dyn knyttet tib sig omkning 800 am-
ten.

p grund af det nige udbud af fØde og medemubighe
den em egebevoksningen vigtige for fugiene. F.eks.
ham man ved undensøgelsem I England og Tyskland
fundet 12-15 ynglepan pm. ha I gamle egebevoksnin
gem, hvibket em ca. dobbelt sa mange son i tilsva
nende bøgebevoksningen og flene gange sa mange son
I nødgnan.

Gamle ege kan beve I anhundreder med flak, mad og
huller og tjene som bolig for fbagemmus, aibiker,
natugbem, stare, hubduem, mejsen og mange andre
hulnugende fugle. Desvamne en det ikke gratis at
hobde egebevoksningem udover den fastsatte on-
dniftstid, da veddet fonninges p.gr.a. ovennavnte
flak og mad.

De fleste egebevoksningen pa Øemne en fomstbigt
dmevne. De aldste bevoksningem en selvsaede af
dansk afstamning, mens de fleste bevoksningen pa
under 150 an em plantede, ofte med hoilandsk ellen
tysk afkom.

De danske Fonuden de højstammede egebevoksningen findes ogsa
egekrat de sakaldte egekmat.

Gnansen meilem kmat og skov em ret uskamp, men
hvis egekmat definenes som bevoksningem, den en
dominenet af eg fnenkommet pa natunbig vis, findes
den i Danmank 4-500 bevoksningen, den kan betegnes
egekmat, ovenvejende I Midt- og Vestjylland. Knat
tene bestan navnlig af de to danske egeantem:
stilkeg og I mindme omfang vinteneg. Ofte mndgam
ogsa bi.a. bavneasp, abm. mØn, vontebink, bØg,
vibd able og sjaidnere smabbadet iind, skov-eln og
ask samt buske: tønst, hyld, eneban, hvldtjØmn og
hasseb. Jomdbunden em oftest mom, og arten son
bØlget bunke, gulaks, kohvede, skovstjenne, maj-
bbomst og abmindelig gedeblad vild kapnifolie em
kanaktenistiske planter for denne natuntype. Ege-
kmat pa nuldbund en vasentbigt sjabdnere.

Egekrattenes Egekmattene bbev tidiigeme anset for at vane tll
historie bagevanende nester af den opnindelige urskov. Op-

mindelsesmassigt kan nok de fieste egeknat siges
at have nod i urskoven, idet tnaemne en eftenkom-
mere af de ege, den indvandrede til landet for ca.

70



8.000 an siden I nodsatning til de mange saede
ellen plantede egebevoksningem af fmemmed henkonst
I fonstbigt dmevne skove . Demimod en egeknattenes
udseende og antssammensatning en fØlge af ofte an-
tusindens kultunpavirkning I form af grasning og
hugst. Eg biev dominemende fondi den let satten
stØdskud og demfom taute de utallige nedskaningem.
BØg dannem sjaldnene stØdskud, taiem danbigene
stavning kun son ung og grasning og ham i nod-
satning til eg svart ved at spine i en gras- og
byngpels. De bØgekmat pun, den findes hist og
hen, vii ofte vise sig af have en anden kubtum-
histonie. En del egeknat en fonholdsvis unge, op-
staet ved at hede og ovendmev, for maske ikke en-
gang 100 am siden, em sprunget I skov son fØige af
dynespnedte agemn.

Egekmat ham flene steden, isan I Midt- og Sønden
jybiand vamet drevet son egentlig stavningsskov,
hvor stØnne ellen mindne debe af skoven negebmas-
sigt en blevet stavnet, "sat pa moden". Se nammeme
I afsnit 6.1 on stavning.

Mange traem i knattene ham opsvuinet, unegebmassig
stammefod son fØlge af gentagen stavning. De en-
kebte stammer i egekmattene en sjaldent aidne end
60-120 an sebvom den en eksenplen pa 2-300-
amige. Egenes rØddem og vakstpunktem kan deninod
godt vane betydelig aldne. Nøjagtig abdensbestem-
nebse en saledes vanskeblg.

De ofte knogede stammer en en fØlge af bi.a. de
utailige nedskaningen vakstpunktfonaidelse, kne

Undertrykt opvakst at eg i Gindeskov Krat i Ringkjø
bing Amtskommune.Er det naste generation at krumme
ege?
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atun- og yiidtbid, klmmapavmmkninger bi.a. frost
sant anhundnedems"negativ sebektion" i form af
hugst af de nest nette stammer.

Frednings
status
for
egekrat

En makke egekmat en fnedede med fonskebiige be-
stemmelsen on drift og udnyttebse. Et af de stØn
ste af disse knat, Hald Ege, blev allerede fnedet
I 1909. Knattene en pa en gang et vamdifuldt
natunebement I landskabet og et minde on en gammel
kultunfonm. Udovem beskyttebse mod mere omfattende
indgreb I form af f.eks. opdynkning af sma, ikke
fredskovpbigtige kmat, tibplantning ned andre
tmaanten gnan, pyntegrØnt o.bign., kan en nakke
plejefonanstaitningem komme pa tale, afhangig af
dniftsmalsatningen. De natumlige andmingem sken
fonholdsvIs bangsomt i knattene pa den magme jond;
men sammenlignen man skiidmingen fna l800-tailet,
ellen blot Gram, Jørgensen og KØie’s undensØgelse
sa sent son fra 1944 med nutidens udseende, em den
sket tydebige aendmingem: kmattene en blevet hØje

Hald Ege ved Viborg er et typisk egekrat med kro
gede stammerog morbund med blabar, bølget bunke,
kohvede og skovstjerne. Hensygnendeenebar vidner
om tidligere lysabenhed grasning, men selvsaet
bøg tib højre i bibledet andrer etterhanden
krattets karakter. Bøgen hobdes p.t. i ave som bed
i Viborg Statsskovdistrikts naturpleje.
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me, tattene, mØnkere og gennemgaendemere skovag-
tige, eften at grasning, plukhugst og stavning en
blevet neducemet.

Med stigende alder pa knat og enkelttmaen em leve
vilkarene bednet for en nakke onganisnem, den en
knyttet til gammeb skov af eg, bl.a. insekter,
fugle og svanpe.

Trusler mod Siden begyndebsen af i970’emne en den i flene knat
egekrattene Indledt en vis pbukhugstagtlg tynding, hvor isan

knumme og knogede ege hugges, hvonved et af knat-
tenes sanprag langsomt forsvinder. Desuden en den,
bi.a. pa grund af manglende gmasning, I stigende
grad kommet opvakst af tnaanten, den kan hamme
egene, bl.a. gran, fyr, ahomn og bØg.

Pleje af Pleje af knattene I denes nuvanende udseende vii
egekrat isan besta I hugst af den uønskede opvakst af gran

og fyn samt bøg. Navnbig ham opvakst af bØg I en
del knat skabt behov for pieje. Fnøplanten af bØg
ham pa den høje bund ofte net bet ved at ovenvokse
og ihjelskygge egene. Gentagen nedskaning af
bØgeopvaksten vil I sa fald vane nØdvendig, idet
de unge bøge I bang tid vii kunne regenene ned
stØdskud, sabedes son det f.eks. sker I Hald Ege.

Den knogede knatkanakten kan fastholdes ved hugst
af de mest nette stammer. Enkebte steden kan det
overvejes at genoptage stavningdmiften - f.eks. I
5o-6o-anmgomdnift, eventuelt med overholdelse af
ovemstandeme, den kan opna bangt hØjene aidne og
dimensionen.

Vedligehobdebse af den abne tibstand, den tidlige
me pmagede de grassede egeknat, kan, hvor det em
mubigt, ske ved genoptagebse af gnasning med knea-
tuner, son tIduigere van det nest almindebige, og
son mange steden pnaktisenedes indtii 1950’enne.

Kmatgmasningen skuile eften lokaies udsagn vane
sandeles god. Grasning med far ellen heste en dog
ikke sanbig vebegnet, idet dyrene let kan blive
for hande ved vegetationen. Under able omstandig
heden en det nØdvendigt at afpasse grasningstnyk
ket, saledes at den ikke skem bidskaden pa banken.

I de fnedskovspiigtige knat knaves ifØlge skov
boven tibiadelse tib gnaesning.

Forslag til Dynket egeskov
naturple je
og natur- * Ovemvej at Øge omdmiftstiden, hvis og hvon det
beskyttelse em fomstbigt og Økonomisk muligt.
i egeskov

* Lad enkelttnaem ellen tragnuppem f ma den gamle
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bevoksning mndga I den nye bevoksning. Lad s
danne tnaem blive staende/liggende, ogsa nan de
en døde.

* Tag ved udnensning, tynding og afdrift hensyn
til tnaem og buske med spisebIge fmØ og frugten,
f.eks. avnbØg, fuglekimsebam, hassel, tjønn.

* Bevan ellen etablen en vamienet underetage i eg.

Egekmat

* Ovemvej genoptagelse af aidne dnIftsfonmer
stavning, plukhugst, grasning ellen udiaggeise
til natunskov uden fonstlige indgneb.

* Fjemn opvakst, son truer med at andre knattets
stnuktun og sammensatning f.eks. opvakst af bøg
eblen nødgman.
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5.3 Rød-eI
Ellens I de danske skove fonekommem to arten af el, rØd-
forekcmst eb og hvid-el.
i Danmark

Hvid-el voksem viidt I SkaninavIen og I Meblen
og Østeunopa, men em Indfønt til Danmank. Den an-
vendes I skovbnuget I fonkulturer og som ammetra-
en, d.v.s. at den piantes for hjalpe en anden tra-
ant "i gang" og faldes sa I 10-15 ars-aideren, nan
"hoyedtnaamten" ham etabberet 51g.

RØd-el em natumligt fomekommende I Danmank, og an-
vendes ogsa son anne- og forkultuntra. Den kan
tmives pa de fieste jondbundstypem bontset fra su
me, namingsfattige jonder, men da den em en bys-
tnaamt, vil den de fleste steden blive udkonkumre-
met af mere skyggegivende amter. Da den inidlentid
em den eneste danske tnaamt, son tauen at have
modsystenet dakket af vand I bangene penIoder,
etabbemen den sig vibligt bangs bredden af sØem og
vandlØb og i onraden, hvon ilthobdigt gmundvand
stnØmmen ud og dannen valdnosen.

Ellesumpens Ellesumpen em et af de antsnigeste danske plante-
flora og fauna sanfund med et vaniemet buskiag f.eks. diverse

pibeanten, ribs, solbam, kvalkved og aim. hag og
en frodig unteflora, son bb.a. kan indeholde eng-
kabbeleje, aimindebig njØdumt, hjomtetnØst og gui
iris, samt nindre almindelige anten son knans-kon-
vab, elfenbens-paddemok og vandnØilike.

I valdnosen sikmen vaidvandet en nlgebig naenings-
tibfØmseb, og da vandet, hvom det kommer fnem af
jonden, ham fomhobdsvis sma aniige tenematun-
svingningem 7_80 on vintenen og 10-12 on somme-
men, kan hen leve anter, son knaven vamne vintre,
f.eks. biden mibtunt og stom fnytbe, og samtidig
kan anten, son ham denes hovedudbredelse I koidene
onmaden nond for Dannank tnives I ellesumpene,
f.eks. liden steffensunt.

Elletmaet buyer sjaldent mere end 100-120 an gam-
melt, men lever videne ved at skyde fna stødet, sa
individet son sadan kan blive langt abdme, sand-
synligvis bade to og tre hundrede an. Gambe stØd,
son ham skudt mange gange kabdes elbetmunten. p.
grund af mad em det ikke mubigt at talbe anninge,
og den pnaecise leveabdem for et enkebt individ kan
demfon ikke bestemmes, men den en fundet elletnun-
ten med omfang op til 15 meter ellen mere. De ma
have pmoducenet stØdskud utallig gange. Truntemnes
dimensionem kan ydembigeme Øges ved pabejning af
dØde pbantedele.

ovenpa elbetmuntenne em den fonhobdsvis tØmt og
med det bomtnadnede tra I midten em den gode
voksesteden for skovbundsplantem son anemone og
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Drift af
ellesumpe

skovsyne og for stone bregneanten son fjembmegne
og skanpfinnet mangelØv. Ebbetnuntenne en ogsa,
ligesom de nadnende gamle elbestammer, gode
voksestedem for mange nosanten, bl.a. den sjaldne
dunmos.

Med det antsnige planteliv fØlgem et vamienet dy
meliv, bl.a. mange fugtelskende insekten, og i
radnende stammer en den gode muligheden for hubmu-
gende fugue ynglefugiebestanden I abdne ebieskov
en f.eks. ca. dobbelt sa ston son i hugstmoden bØ
geskov.

Hvis ellesunpen dranes synken tØnven sammen on-
kning ebbetnuntenne, og hyis tØnven tønnen ud, dør
ellesumpens planteanten snart og enstattes af an
dre anten. Hvis eliestammerne ogsa faldes, opstan
den en eng, og mange enge og marker langs yore
vandlØb og sØem ham engang vamet eblesumpe.

Ellesunpe van tidligene meget udbnedt I Danmank,
men afvanding og kultivening ham reducenet denne
biotoptype ovemalt i landet. De fbeste af de nu
eksistenende danske eliesumpe ham varet drevet med
mere ellen mindme negelmassig stavning, d.v.s. at
tmaenne en gang imebbem en blevet skamet ned og
ham faet by til at fonynge sig seiv ved stØdskud,
mens den et stykke tld kunne grasses ellen slas hØ
pa pa den lysnede skovbund. Stavningsskoven med
den peniodevise lysstilling af skovbunden gay gode

Elbesumpener et at de
art sri geste danske
pbantesamfund.
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muligheden for fnemvakst af egentlige engpbanten
son f.eks. orkideen isar tyndakset gØgeunt.

Son en nest af opnindelig natun en ellesumpe, son
abdnig ham vanet hugget on, uemstattebige. Men og
sa abbe de ebleskove, den en vokset op efter tid
ligene stavningsdnift, em yandifulde, da det ham
vist sig, at de ham stØrstedelen af den opnindebi
ge flora intakt.

For at bevane ebbesumpenema man fønst og fremmest
sikne den mod afvanding, ogsa af omgiveisemne.
Virkningen af en vandstandssankning udenfor kan
bet na md m elbesumpen og Ødelagge vadbundsfbona
en.

Nogbe fa ellesumpe ham vamet drevet son stavnings-
skove op tib I dag. Disse skove ham bevamet sam-
spibbet meblem sumpens vadbundsfbona og de tIl
vandrede byselskende engplanter. Disse omnadem vil
det denfom vane yamdifubdt at bevane ved at
fomtsatte ellen genoptage stavningdnift, se name-
me i kapitel 6.

Forsiag til * Undlad draning 1 og omkning ellesumpe. Hem fin-
naturpleje des ofte en bevamingsvamdig flora og mange
og natur- sjaldne dyreanten, son en athangige af det fug-
beskyttelse tige mIljø.
I elleskov

* Undlad for megen "opnydning" I ellesumpe, det
dØde tra en vigtigt for layer, svampe, insekten
og hulnugende fugle.

* Ovemvej genoptagelse af aidne dmiftsfonmen I el
besumpe stavning, gmasning, høslat ellen udbag
til natunskov uden fonstbige indgneb.

Litteratur

Bonnebusch, C.H., 1914: Studier oven mØd-ellens bivskmav og dens
optnaden I Danmark.
Tidsskmift for Skovvasen, bd. 26, nakke B, s. 28.

Christensen, B., 1988: Lay- og meblemskov I Danmark Status
dynkning og Økonomi. Hovedopgave ved Skovbnugsinstituttet,
Den Kgb. Veteninar- og Landbohøjskole, KØbenhavn. Upubl..

Holmsgaamd, E. 1981 ned: Drift af sma skove og plantagen.
LandhushobdningssebskabetsFonbag, KØbenhavn.

Mølier, C. Mar:, 1965: Vome skovtmaamtem og demes dynkning.
Dansk Skovfomening, København.

WonsØe, E., 1979: Stavningsskovene.
Danmarks Natumfredningsfonenings Fonlag, KØbenhavn.

WomsØe, E., 1979: Ellesunpene - en truet naturtype.
Natur og MiljØ, nn. 1, s. 10-il.

Ødum, S., 1968: Udbnedebsenaf tmaem og buske I Danmamk.
Botanisk Tidssknift, bd. 64, nr 1, s. 1-118.

Ødum, S., 1980: De vibdtvoksende tnaem og buske,
s. 143-199 i Danmanks Natum bd. 6 Skovene. 3. rev. udg.
Politikens Fonbag, KØbenhavn.

77



5.4 Ask
Askens
forekcmst I
Danmark

Askeskov p
hØjbund

Ask en almindebig I de fleste egne af landet med
undtagelse af Vestjylland. Ligesom mØd-el tnives
den bedst pa fugtig namingsmig bund med bevageligt
gnundvand, men I nodsatning til eb talen den ikke
bang tids vanddakning af rØddemne.

Bade son plantet og vildtvoksende em ask saniigt
hyppig I adale og kystnane skove I SydØstjylland
og pa Sydfyn, Sydsjaliand, Fabsten og Bonnholn.

Den en i tidens bøb indfØmt en del askefnØ fna ud
landet. Denfon ma bevanebse af en genetisk dansk
askepnoveniens anses for at vane en vanskebig op-
gave, og askebevoksningens natunbevanelsesintenes-
se knyttem sig da ogsa fØnst og fnemmest tib beva
nelsen af askeskoven son biotop med det dyne- og
planteliv, son em knyttet til denne bevoksnings
type.

Sarnmenhangendeaskeskov pa højbund en en kultur
skabt bevoksningstype son ovenladt til sig sebv
vil udvikie sig i netning af en blandskov med
bb.a. elm og bØg, sadan son det f.eks. sken pa det
videnskabebige neservat VonsØ, hvom et par gamie
askebevoksningen ham staet unØmte de sidste 60 an.

"Stubhave" midt i billedet pa Langeland med
stort islat at ask.
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Askev&ld p gransen nebien højbund og moser, pa plastisk
len og pa skmaningem, den en gennemsivet af vald-
vand, synes ask deninod at vane en vedvamende be-
voksningstype, med ellen uden indblanding af mØd
eb. Dog vigem asken son megeb for nØd-el, hvom den
em sa neget vand, at den opstam egentlige moser.
Det en en fonudsatning for askens tnivseb, at den
em vandbevagebse, og at vandet en kalkholdigt.

Underetage Ask en et udpnaget lystra, og kun mens tmaet en
og bundflora belt ungt taler det skygge. I aidme askebevoksnin
1 aske- gem udvIkles som negel en frodig underskov med
bevoksnlnger f.eks. aln. hag, navn, hasseb, hyld, drue-hyid,

benved n.m.

Askebevoksningen ham en sandebes antsmig og vane-
net untefloma, den mummer flene anten den em i
tibbagegang I Danmank, bl.a. tyndakset gØgeunt,
skainod, fladknavet kodnivem og agbladet fliglabe.

Af Øvmige typiske anten kan navnes gui anemone,
hulmodet lankespome, druemunke, dansk ingefar,
desnemurt, finbiad, knybende labelØs og skov-gab
tetand. Kanaktemplantem for askevaeld em ogsa vand-
kanse og elfenbens-paddenok.

Son led I sine omfattende skovbundsstudiem fandt
Bomnebusch I 1923 en askebevoksning pa Loiland
med 90 fonskellige urten og vedplanten, men benar-
ken seiv, at listen nappe en komplet. I Øvmigt
skniven Bomnebusch on ask:

"Det ma glade enhven, den ham Intenesse for vont
Lands Flora, at tmaffe en Skovfonm, son giver Fni-
sted for et saa stont Antal Plantearter Inden for
sit Onnaade, og ogsaa for Faunaen en Skoven god;
man traffen kun faa Stedem et saadant Myidem af
Sangene og andre Snaafugle son hen. Dentib kommen
at Skoven med sine Traen af fonskelllge StØmnelser
og sin nige Undenskov og Bundflona en af ovenon-
dentbig ston astetisk Vandi. Navnbig naam Solskin
ellen Maaneskin I brede Stniben trangen igennen
det aabne Kronetag bige ned til Skovbunden og det
hele glitnen af Lys, vinker Skoven ganske fontryl
bende. Denne Form for Skovdnift vii derfon vane
meget smuk 1 Lystskove, hvis Jordbunden tilladen
den, og da man ham gode Lafonhold og staan meget
fnit oven for at tage Udbyttet ud af Skoven eften
Lejlighed og Behov, en den yppemiigt egnet for
SmaaskovdnIft."

Den frodige undenetage og urtefbona ham ikke kun
botanisk betydning. ogsa udfra et skovdynknings
massigt synspunkt en det vigtigt at tilnettelagge
tynding og hugst, sabedes at undenetagen fan sa
gode kan son mubigt, uden undervakst kommem den
gras, son fonbmugem vand og fonmingen jondbunds-
tilstanden, hvonved askens vakst neducemes.
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Ask scm Askens frugtem ades bl.a. af mange fugue, og knop-
vildtfoder pemne em eftentnagtede som vintenføde for hjorte

yildt. Askens tendens til at sa sig selv pa ste
den, hvon den ikke em lys nok tii, at den kan ud
vikle sig, f.eks. under bøg, en denfon nyttig for
navi ldtet.

Dyrkning Ask kan fonynges ved stavning ellen plantning, men
af ask da de unge planter en sa eftentnagtede son fodem,

kan det vane nØdvendigt at satte hegn ellen anven-
de vildtfnie planter planter den en mindst 1,3 m
høje, nan man vii etablere en ny bevoksning.

I skovbnuget faldes askebevoksningem ved 60-70-ans
aldemen, da veddet fra abdre tnaem ofte em af mm-
gene kvalitet "sontkamne", men ask kan, hvon den
em god vandbevagelse, f.eks. I sma askevaid ellen
bangs gnøften, blive langt aidme, og fnmtstaende
aske en ogsa net stonnfaste, hvonfom enkeite aske
kan vane gode I skovbnyn.

Mange askevaidmosem en blevet dnanede og konvente-
nede tib andre tnaanter I begyndelsen af dette an-
hundrede. Sa neget desto vigtigeme en det, at de,
den em tilbage, bevares og drives pa en sadan ma-
de, at askevaldets sanlige flora bevames, f.eks.
ved plukhugstdmift.

Gamle Mange gamle askebevoksningem ham tidligene vanet
driftsformer dmevet son stavningsskove lay- og nellemskov, og

sadanne bevoksningen udvisen ofte tydebige "ele-
fantfØddem", d.v.s. fontykningen nedenst pa stan-
memne son følge af gentagen stavning.

Disse dniftsfomnen kunne maske genoptages pa ud
vaigte bokabiteten af kubturhistonisk og botanisk
intenesse se nammeme i kapiteb 6.

Forsiag til * Undlad sa vidt muligt dnaning og menafdnift I
naturpleje askevaldmoser. Dniv sadanne aneabem ved pluk-
og natur- hugst ellen bad den udvikle sig tib natunskov.
beskyttelse
i askeskov

* FonsØg at fmenebske en undemetage af fonskeblige
tnaen og buske under askebevoksningen og tag
hensyn til undemetagen ved tynding og afdmift.

* Ovemvej on skoven mummer askebevoksningen, hvon
det viibe vane botanisk og kulturhistonisk van-
difuldt at genoptage gambe dniftsformer, f.eks.
stavning.

* Tank pa, at ask em et godt fodemtma og fomsøg f.
eks. at fometage udnensning og tynding af askebe-
voksningem pa tidspunktem, hvor den em fødeknap
bed for vibdtet, f.eks. hebbene et mindme ameal
hvem vinten end hele bevoksningen pa en gang.

80



Litteratur

Abmgren, G. et al. 1986: Adellövskov, ekologi og skötseb.
Skogsstynebsen, Jönköping, Svenige.

Bomnebusch, Ch., 1923: Skovbundsstudien I-Ill. Det Fonstbige
FonsØgsyaesenI Danmark, bd. 8, 1923-1926, s. 81-148.

Christensen, B., 1988: Lay- og meilemskov I Dannank Status
dyrkning og Økononi. Hovedopgave ved Skovbmugsinstituttet,
Den Kgb . Veteminan- og Landbohøjskoie , KØbenhavn. Upubl ..

Habbemg, K. 1985: VonsØ - et ekspemiment.
Kaskebot, nm. 66, s. 1-9.

Holmsgaamd, E. 1981 ned: Drift af sma skove og plantagem.
Landhushoidningssebskabets Forbag, KØbenhavn.

MØbien, C. Mar:, 1965: Vone skovtmaamten og denes dymkning.
Dansk Skovforening, KØbenhavn.

WonsØe, E., 1979: Staevningsskovene.
Danmarks Naturfnedningsfomenings Fombag, KØbenhavn.

Ødum, S., 1980: De vIldtvoksende tnaen og buske,
s. 143-199 1 Danmanks Natum bd. 6 Skovene. 3. rev. udg.
Politikens Fomiag, KØbenhavn.

Fladkra vet kodriver trives godt i askebevoksnin-
ger, men er ellers en plante, som er gaet tilbage
i Danmark, bl.a. pa grund at indskrankninger i
dens levesteder.

81



I aldre askebevoksningerudvikles som regel en
frodig underetage at forskellige buske og traer.
Kommer den ikke at sig selv, bør den hjalpes pa
vej at hensyn til savei vedproduktion som flora og
fauna.
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5.5 Bøg
Bøgens
oprindel se
og forekcmst
I Danmark

Bøgen en det sIdste egentlige skovtma, den en md-
vandnet til Dannark. Det skete 1 bronzealderen I
en peniode, hvon abne bandskaben med grasgange og
agne havde aflØst den tidligene urskov af bl.a.
lind og eg.

Nutidens bøgeskove en af blandet opnindelse. Nogle
en eftenkommene af den natunlige danske bØg, andre
en af udenbandsk pnoveniens. Ansagen hentil en
dels, at nan med hensyn tib vakstenengl og form
ham gode enfaningen med en del udeniandske prove-
niensen, deis at det oftest en vanskeligt at hØste
tiistnakkeiige nangdem af indenlandsk bog til det
hjenlige fonbnug.I tidens bØb en den I de danske
skove anvendt bØg f ma Schweiz, Czekosbovakiet,
Østnig, Vesttyskband, Holland, Runanien og Bulga
mien.

yelling Skov i Midt
jylland er en af de
efterhanden ta danske
bøgebevoksningerder
har sin oprindelse
i rent danske frøkil
der.
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Med fontsat opbbanding af dansk bøg med stedfnem
mede genotypen kan det, da bØg en vindbestØver,
biiye vanskeligt at bevane rene danske bØgebevoks-
finger I fnemtiden. Ligeledes yil fnøavisbevoks
ningem af isobemede "danske" bevoksningem blive en
nangelvare. Her henvises til Statens Forstuige
Karmngsudvaugs publikation: Kamede fnØavisbevoks
ninger 1982.

Bøgeskovene en fontninsvis udbnedt I Danmanks Øst-
bige debe og en kun spnedt fonekommende I Vest-,
Nond- og Midtjyiband, hvilket skyides bØgens pna
fenence for en jomdbund med i hvent fald noget
lenindhold.

Det samiede bøgeaneal I Danmank van ved sidste
skovtaiiing ca. 75.000 ha fondelt med 46.500 ha pa
Øenne og 28.800 ha I Jylband. 20% af bøgeameabet
en statsskov.

Aldensfondelingen I bØg en desvamne meget skav.
46% af bøgeanealet em bevokset med tnaer, den em
oven 80 an gamle - og nodne tIl hugst. For at sik
me en nimelig mangde bøgeskov ogsa I fmemtiden en
det nødvendlgt at sønge for sebvfonyngelse ellen
plantede bØgekultunen nu. BØgeskoven bevanes kun
et begranset tidsrun ved at fonhabe omdmiftsabde
men.

BØgeskovens BØgen en et udpmaget skyggetna, og I hØjskoy af
flora bøg traffes kun fa andre tnaamter son f.eks.

ahomn, eg, ask og elm. Den en nommalt belier ikke
nogen sammenhangendevegetation under højstammede
bevoksningen, og bundfbonaen kanaktenisenes af ur-
ten, son blonstnen fØn bøgens bØvspming.
pa sandede jondem og I abne ungskove samt I skov-
kantenne, hvor udtønning finder sted, em bØgen
mondannen. Det visne iØv onsattes bangsont, og med
tiden kan den udvikles typiske podsoljondpnofiiem.
- p de namingsmige jondem, hvon onsatningen em
huntig, dannes muld.

Floraen er Bundvegetationen inddeies I fbonatypen eften jond-
jordbunds- og bundstilstand og bystilgang saledes: Lankespore
krbestemt flora I tat bØgeskov pa god mubdbund med kabkmig,

lenet undengmund og dereften bingelunt-fiona,
skovnamke-fboma og skovsyme-flona pa stadig minge-
me muldbund. p mombund skelnes mellem bib jekon-
vab-fbona, majbbomst-fbona og skovstjemne-fboma.
Jordbundstibstanden og denmed fbonatypemne en ikke
blot athangige af det pa stedet vamende geoiogiske
undembag, men ogsa af den hugst, den fØmes I be-
voksningenne. En knaftig hugst med eftenføbgende
stor lystilgang kan pa kont sigt medfØme ovengang
fra urte- til gnasfbona og pa bangene sigt et
skift f ma muid- tib nontibstand.

Det samlede antab af anten I skovbunden kan bade

84



pa den naningsnige og den namingsfattige bund kom
me op pa 30-40 . Det en yard at gøme opmamksonpa,
at fonudsatningenne for etablening af en typisk
bØgeskovsfbona em, at bØgeskoven ham en ninelig
udstnakning, sabedes at lys- og vindpavmnkning fra
nandzonemne Ikke gØr sig galdende I bevoksningen.
For at skabe en bøgebiotop en det saledes ikke
tilstnakkebigt at piante bøg I stniben omkming na
leskovsanealen, selvom dette det ud fma et aste-
tisk synspunkt kan vane tiltabende.

BØgeskovens
fauna

Bøgen hØnen ikke til blandt de bedste "insekt
tnaen", bi.a. fondi dens giatte bark ikke nigtig
bevnen skjub for smadyn med mlndre nos og lay ham
indfundet sig pa stammen. Alligeveb en den en mak
ke Insekten knyttede til bøgen, og jo aldme den
buyer, jo flene anten kommen tib.

Bøgen en ogsa et populant nedetna for rovfugle,
sortspatter og hulnugende smafugle, og bøgens
fnugten ades af mange dyn og fugue. I gode oldenam
kan bøgeskoven tiltnakke stone mangdem af bi.a.
bogfinken, kvakenfinken og ningduer.

Den typiske torarstiora i bøgeskoven: hvid anemo
ne. Anemonerne formerer sig ved jordstangler og
tølger derfor ikke "automatisk" med, nar nye bøge-
bevoksninger anlagges etter tat naleskov eller pa
landbrugsjord.
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Dyrkning af
bØgeskov

Kunstige
bØgekulturer
er bekostelige

I fri stilling bliven bØgen et stort, gnoft- og
mangegmenet, monumentalt tna. I skovbevoksningem
med tilpas tynding, sørgen tmaemnes gensidige be-
skygning demimod for opnensning af stammenne og
for en stønne højdevakst.

Bøgens naksimabe alder en nappe mere end 400 am,
og den en Ikke mange tilbage af dlsse ganbe tnaem.
I skovbmuget sattes omdmiftsaldemen tmaditionelt
til 120 am, men mange bevoksningem en aldre. Des-
vamne kan man pa grund af mad n.y. ikke opna sa
gode pnisen for aidre bØgetmaer, son for ca. 120-
anige stammer, sa hvom lange man kan "tnakke" on-
dniftsaldemen em nonnalt et Økonomisk spøngsmau.

BØgebevoksningen etablemes ved plantning, natun-
fonyngelse og sebvfonyngebse. En plantet kultun af
bøg em sardebes bekostebig, men kan vane nødven-
dig, nan bevoksningen af nauetna Ønskes konvente-
ret til bøg ellen hvls nan ham fonpasset tidspunk
tet for natum- ellen selvfomyngelse 1 en gammeb
bØgebevoksning.

p bedne jonden kan bØgen forynge sig uden andre
fomanstaltningem end en let tynding 1 moderbe
voksningen. Sadanne natunfonyngelsen stØttes I de-
nes udvIkbing ved benpelig tynding I ovenskoven
over en langeme ammakke.

Ca. habvdebenat bøgearealet i Danmark bestar at
gamle, hugstmodne bøge. Skal bøgeskovenbevares,
ma der foryn gelser ti 1.
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Hvon naturfonyngelsen ikke vii indfinde sig kan en
selvforyngelse etabbenes ved at hanve ellen plØje
skovbunden i begyndelsen af oktoben. Ca. en maned
senene, nan oldenen en faldet, fometages ydenlige-
me en let hanvning.

Det en vigtigt for bevamlngen af bøgeskovene, at
fonyngelsesfonanstaltnlngenne Ivanksattes pa det
migtige tidspunkt I bevoksningens liv, idet det en
bade dynt og besvanblgt, hvIs man fØnst kommer
igang, nan bevoksningenenem blevet for gamrael og
aben, og untefboraen em blevet afbØst af en gras-
flora. Hvonnan nan skab indiede en fonyngelse
veksler fra bevoksning til bevoksning og en bi.a.
athangig af stedets eksposition og jondbundens ka
nakter.

Forslag til * Lad sa vidt muligt bØgebevoksnIngen fonynge sig
naturpleje ved natunlig ellen sebvfonyngebse.
og natur
beskyttelse * Vamn on eventueble indblandingstraem I bøgebe
I bøgeskov voksningen, f.eks. eg, avnbøg ellen kinsebar.

* Indied bøgefonyngebser I tide fØr en tat gras-
pels og mondannelse gØn det umubigt.

* Lad enkebte af den gamle bevoksnings tnaem sta
8a lange de kan.
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5.6 Birk og andet Iovtr
Andre Fonuden bøg, eg, rød-eb og ask findes den i yore
bevoksnings- skove ogsa bevoksninger af andre lØvtmaem, fØrst
dannende og fremmest bink og ahonn an, men lokalt dannem
lØvtreer ogsa avnbØg, fugie-kIrseban, skov-elm og bavmeasp

bevoksningen.

Bink

Birkens Den en to birkeanten I Danmank, dun- og vontebirk.
forekcmst Begge anten en typIske bystnaem og pionenanten pa
I Danmark ovemdmev, moser, heden og andre abne anealem. Von-

tebImken en den bInkeant man oftest anvendem I
skovbnuget og ogsa den, den kbanen sig bedst pa
tØmne jonder, nens dunbirken fontninsvis en knyt-
tet til fugtige og tømyeholdige lokalitetem, son
højmosem og kan, hvom vandbalancen en bievet f or-
stynnet ved draning ellen tønvegmavning. Binken em
ainindelig udbmedt I hele landet bontset fra det
abne Vestjylland, hvon den danligt talen ylndslid
det. I Øvnigt ham anvendelsen af bink 1 skovbnuget
haft ston Indflydelse pa birkens hyppighed, ogsa
son seiysaet, f.eks. fandtes den I begyndeisen af
1800-tablet sa godt son ingen bink pa TIsvIlde
Fredenlksvankegnen, hvon den idag en meget bink I
skovene. Den em i tidens lØb indfØnt en hel del
blnkefmØ bade fma Svenige og Mellemeumopa. Isan de
nondiske birke han genemeit mere mette stammer.

Dyrkning I skovbnuget anvendes bimk isar som hjalpetraamt,
af birk enten son fonkultun ellen ammetnaer for at hjalpe

andre tnaanten i gang. Rene blrkebevoksningen an-
lagges meget sjaldent, og stønme ameaben med gam-
mel bink em demfom son regel enten fonkultumem,
son ikke en blevet undemplantede I tide, ellen
selvsaede bevoksningem pa ovendrev ellen moseamea-
len.

Skovfolk ham altid betnagtet birken med blandede
fØielsen, pa den ene side benØmmes den son "sko-
vens modem" d.v.s. det fØrste tra, den indfindem
sig pa nye aneaben, og tnaanten son kan hjalpe de
andre tnaanten op, pa den anden side talen nan om
"bimkepest" pa kultunamealem, hvon birken seivsar
sig I sa stone nangdem, at man nogbe stedem endog
gmiben til at spmøjte den yak. ogsa pa hede og no-
seanealer kan binken sa sig sebv I meget stone
mangden til gene for den bysabne vegetation.

Binken bliven ikke sanlig gammel, sjaldent mere
end 120 am, til gengald skyden den sardeles yll
ligt fma stØd. Den ham et stont vandfombmug og kan
dØ af tØmke I tØnne somre.

Birkeskovens Jonden under binkebevoksningem en ofte gnasdakket,
flora og fauna og en del planter og dyn ham speciebt knyttet sig

tib denne bevoksningstype, f.eks. findes hem ofte
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Birketraer bliver
hurtigt hjemsted for
andre organismer
bl.a. insekter og
svampe, her birke-
poresvamp.

en rig svampefbona med bl.a. blrkeskØrhat og bin-
kemØnhat og ned bimkeporesvanp pa de dØde stammer.

Birkebevoksningen opsøges ogsa af mange insekter,
f.eks. ham dagsommemfuglen, sørgekabe, en fonkan-
lighed for bimkebevoksningem, hvon den sugen saft
af sanede og "bbØdende" binketmaer. Søngekabens
lanver lever bade pa blnk og pu.

p grund af binkens korte bevetid, kommen den ret
huntigt "hubtnaen" I gamle blmkebevoksningem, son
demfom em yndede levesteder for mejsen og andre
huinugende fugle. Endebig satten mange dyn og
fugue ogsa pnis pa blmkefrØ.
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Ahonn an

Ahornens Ahomn em indfØnt til Dannank fna Melbemeunopa,
forekcmst I nens de botanisk namtstaende artem, spidsløn og
Danmark nayn, begge em natuniigt fonekommende.

I siutningen af 1700-tablet begyndte man, pa mi-
tiativ af den tyske fonstmand von Langen, at
plante ahomn i de danske skove, men i mange an
betmagtedes anten nest som "de sna anealens
tnaart". StØmne bevoksningen af ahonn en dog
blevet mere almindelige indenfon de sidste 30-40
am, sambigt eftem oktobemstonmen I 1967, hvon man
mange steden udnyttede seuvsaet ahonn pa
stonmvaltede bøgeanealem. Idag udgØm ahomn ca. 1%
af det sanbede danske skovaneal.

Ahomn san sig sardeles viliigt isan p muldbund og
skydem ogsa villigt eften stavning nedskaming,
hvonfon den kan vane sandeles vanskelig at konme
af ned, hvor den em uØnsket, f.eks. hvor nan Øn-
sken at bevare en bestemt bevoksningstype med op-
nindelige danske tnaantem, son nye bøgekubtumer,
askevald ellen egekmat. Hem ma man gøne op med sig
selv, on man vil tolenere ahomn ellen bekampe den.
p VonsØ han man valgt at lade ahonn sprede sig
uhindret og blot føbge udvikbingen, mens den andre
stedem bekampes, f.eks. I Longebse Bondegaandsskov
pa Langeland, hvon abbe nye ahonnpbanten nykkes op
med nod.

Da ahorn sar sig sa tlittigt, kan den vare vanske-
big at holde ude tra t.eks. naturskove og stay-
ningsskove, hvor man søger at bevare en mere op-
rindelig artssammensatning.
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Flora og fauna
tilknyttet
ahorn

AvnbØg I
Danmark

Bundfboraen under ahomn minden on bØgeskovens, og
gamle ahonnbevoksningen kan vane samdeies smukke,
men den knytten sig kun fa dyne- og planteanten
til ahomn I Danmank, - den en f.eks. over 10 gange
sa mange insektanter pa eg son pa ahomn og over
dobbeit sa mange pa bØg.

AvnbØg og Fugle-klnsebam

AvnbØgen en isan alnindelig pa stlve lerjonde pa
Sydfyn, Lolland-Falsten og Bonnhoin, mens den em
sjalden I det meste af Jyiband.

I skovbnuget anlagges sjaldent nene avnbØgebevoks-
ningem, men arten anvendes bl.a. tli underplant-
ning af eg og til eftembedming i unge bØgekultu
men. Det en ofte vanskebigt at vundene, hvonvidt
aidre avnbØg em seivsaet ellen piantet.

Avnbøgen optmadem oftest son indblandingstna I
bøge- og egebevoksninger, enten som enkebttnaem
ellen i snagmuppem. Kun I de nondbonnholmske
spnakkedale optmader avnbØg natunligt som den do-
minerende tnaamt. I Øvnigt em avnbøg alnindebig I
egeblandlngsskove pa Bonnholm.

Figur 22
Udbredelsen at avnbøg tv og tuglekirsebar th 1

Danmark.
Etter S. ødum, 1980

Avnbøg
Nond for den tegnede
granse synes avnbØg
udebukkende at vane
plantet og fonvibdet.

Fuglekirsebar
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Fugle-kirsebar p Bonnholm findes stedvis bevoksningem, hvom fug
sam le-klnseban em den dominerende tnaamt. I nesten af
bevoksnings- landet, bontset fra Nond- og Vestjyliand, gmom
traart fugle-klmsebam son seuvsaet indblandingstma, isam

i skovbmyn og kystnare skove. Anten en sandsynlig-
vis kultunspmedt, og antens indfønsei/indvandning
til Danmark fontaben sig I det uyisse.

Da naturlige bestande af saveu fugle-kinseban son
avnbøg sa godt son udebukkende findes pa Bonnhobn,
bØn dlsse bestande nyde en høj grad af beskytteb
se, men ogsa son indbbandingstraamt en de to anter
yandifulde, bl.a. pa gmund af demes spiselige
fnugter, son vandsattes af mange pattedyn og
fugue, bl.a. star og karnebiden.

Fugbe-klnsebar em ogsa et vigtigt tna for bier og
andre pollen- og nektansamlende insekter.

Skov-ein

Skov-elmens Af de tre elmeanten, den vokser yildt I Danmark,
forekcmst skov-elm ellen stombladet elm, smabiadet elm og
I Danmark skanm-elm en skov-elm den almlndeligste.

Skov-elm forekommen bade i skove og parker samt
son auletna, og da den ham en ston fnøpmoduktion
med effektiv spredning en det umuligt at adskllle
indfØmte og natunlige racer.

Elmen en et skyggetna, son tnives bedst pa mubd
bund, og son tauen gentagen stavning. Elmens ved
en neget smukt og slidstarkt, men ring- og stjen-
neskØme fonningem javnblgt handelsvamdien. Man
star endnu usikkemt ovemfon elnesygens aivon,
hvonfon stØnne mene bevoksningen nomnalt ikke an-
lagges, men mindre holme og indplantningem i skov-
bryn kan vane Ønskebige. Skovens stone elmetraem
findes I dag fomtmInsyis spnedt I skovbmyn og
langs vandbØb. I nogle skove en eimeopvakst dog
sandeles almindeiigt, og gambe bevoksningen af elm
findes hist og hem, bb.a. I BjØmnkam Skov I Vend-
sysseb, I Vive Skov ved Manager og I Emmelunden
pa Sjabband. Storbiadet elm indgan ogsa I flene
danske naturskove, bl.a. Susemup og Ubvshale, og
pollenanalysen visem da ogsa, at elm tidligere van
et mere almlndebigt skovtma I Danmank.

Bavreasp

Buvreasp scm Bavmeaspen findes I nasten aile dele af Danmank,
bevoksnigs- men en nest udbredt pa bette jonden I Nord- og
trart Midtjylland. I de vestjyske egekmat em bavmeasp

alnindelig, og I og omkming de sidste stØmre hede
stmakningem I Jylband flndes ogsa mene aspekmat. I
landets sydlige og Østlige egne findes bavneasp
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stont set kun I skovbmyn, hegn og stnandkrat.

Bavneaspen megnes ofte son "uØnsket opvakst", bade
i skovbnugs- og naturbeskyttelsessammenhange, isan
pa gmund af dens utmolige evne til at spnede sig
oven stone omnadem ved nodskudsdannelse f.eks.
gnon mange hedeameabenbade I og udenfor skoven
til med bavneasp. FmØfonneming fonekommem meget
sjabdent. Imidlertid en bavne-asp et vandsat fo
dertna for mange dyr bige fna madyn til natsvamme-
me, biadbiller og tmabukke, og bade vegetations
hIstonisk og kultunhistonisk ham bavne-aspen krav
pa en plads I de jyske skove og knat samt I skov
bryn I hebe landet.

Forslag til * Betmagt ikke altid seivsaet bink son kun fonkub
naturpleje tun ellen "ukmudt", men bad pa egnede steden
og binken fa by at gno op og danne bevoksning,
naturbeskyttelse eventuelt I bianding med andre tnaamtem.
af andre lØvtrae-
bevoksninger * Ovemvej at bruge danske fnØkilden ved nye binke

plantnlngem.

* Ovenvej om seuvsaet ahomn bØr bekampes i natun-
skove og plant ikke ahomn tat ved bevoksninger
af ston natumbeskyttelsesvandi, f.eks. askevald
og ovendrev.

* Vann on bevoksnIngem og selvsaede gruppen af
avnbØg og fugle-kinseban og lad, hvom det en
mulIgt, opvakst af disse tnaantem indga ogsa I
andre bevoksningstypen.

* Lad, pa tmods af elmesygen, snabevoksningen og
enkelttmaen af elm vokse op I skovene.

* Bavneasp son egentligt skovtna kan bevanes uden
stone nodskudsgenen.
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5.7 NáletrEe
Dyrkning af Ca. to tnediedebe af det danske skovameal em naue
nletra skov. Hovedtnaamten em nødgnan, desuden anvendes
I Danmark sltkagnan, douglasgman, flene lanke- og adebgnan-

anten samt diyense fynnearten, fØrst og fmemmest
skovfyr og bjemgfyr, men ogsa andre neblemeunopai-
ske og anenlkanske anten, bi.a. Østmigsk fyn og
contonta-fyn.

vmlkanene for naietnadynkning I Danmank en vamle-
mende og kan groft opdebes I 4 negionen: klitplan
tagemne, plantagenne pa de jyske hedefladem, de
gode naleskovsegne I Mldtjyiland og Nondsjaiband
og endebig naletmasbevoksningem I de typiske bØv
skovsomnader I den sydøstlige del af Danmark.

Sen man bont fna diskusslonen on, hvomvidt nødgnan
selv ville vane Indvandret til Danmank fra Skane,
hvls den ikke van bievet IndfØnt foninden, kan det
konstatenes, at ingen af ovennavnte nauetmaemen
natuniigt fonekommende I Dannark. Dog van skovfyn
tidligere vildtvoksende henhjemme. Da mødgman en
den, Økonomisk set, helt dominerende ant, koncen-
trenes nanvanende betnagtningem heron. De Øvnige
naietnaanten behandles mere sumanisk tli sidst.

Monokulturer RØdgnan em et udpnaget skyggetna og en abmindebig
af rØdgran er ensabdmendenødgnanbevoksning em I stønstepanten
den dcminerendeaf sin levetld fna kuituren sluttes I 20 ams ab
nuleskovstype denen til den en hugstmoden ved ca. 50-60 am sa

lukket og tat at nasten intet bys nan ned til
skovbunden, son demfom em nasten yegetationsbØs.
Denne bevoksningstype ham stor vandi son vildt
skjul, men hemudoven ikke ston betydning for dyn
og planter; - bade fØde og bomulighedem em stankt
begmansede.

I et nationelt dnevet skovbmug en den ikke ikke
megen plads tIl afvigelsem I dymkningsmetodenne I
mødgman. Rakkekubtumen med kun en tmaamt og al-
demskbasseog demmed same pnodukt over et stØmre
aneab em, Økonomisk set, en nØdvendighed.

Ved valg af dymkningsmetode I mØdgnan ma altid ta
ges hensyn tii nIsikoen for stonmfald og tib famen
for svampe og Insektangmeb. Nan dentlb bagges, at
natur ellen selvfonyngebse sjaldent em mubig og
bade teknisk og Økonomisk bangt nindre fondelag
tigt, kan det nappe undre, at "natunvenlig" drift
af nØdgman stont set bokalisemes til specifikke
ameaben, hvom behov for natunhensyn em sarbigt
fnemtmadende.

Jo lysere De seneme ams udvikling I netning af mere tnafat
bevoksning tige og ekstensive kubturer samt tidligeme og
jo rigere stankene udhugningen ham dog i sig seiv medfØmt et
flora og fauna mere "natunyeniigt" nabeskovsnuijØ, hvon den abne
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pemlode med gras og unten pa bunden sant den halv-
lukkede tibstand med den ganske nlge vegetation af
anden flora en blevet fonianget.

I de specifIkke tilfabde, hvon dnlftsØkononien af
den ene ellen anden gnund trader i baggrunden, vii
det ofte vane teknisk mubigt og Økonomlsk ikke
belt uovemkommebIgt sinpelthen at anvende disse
metodem ekstremt.

Et udhugnlngsfonsØg I Søskoven pa NØdebo distnikt
kan maske ibbustmene tanken.

ls-2o-armg rødgranbevoksning i Søskovenpa Nødebo
Statsskovdistrikt, hvor en kraftig udtynding har
givet dybe kroner og lys nok til en vis bundvege
tation.
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I 1984, da bevoksningen van knap 20 an gammel og
ca. 7 n høj, dvs. akkunat sluttet, udføntes en
hugst, den pa en gang bnagte stamtabbet ned fra de
opnindebige ca. 3000 stk. pm. ha. til ca. 1250
stk. pm. ha. Hele udhugningsmassen fjennedes ved
flishugning, og mesultatet blev sebvfølgelig en
aben og meget tibgangelig bevoksning med lys pa
bunden og eftenfølgende bundvegetation. I 1987 em
fulgt op med en hugst ned tib 1000 stk./ha, og det
en tanken, at den kun skal saneningshugges en snu-
le indtil omdmlft. Den biologisk set "dØde" neb
lenalden en sabedes fonkortet neget vasentbigt.
Amealet em desuden, stort set, bevanet "publikums-
venligt" hebe omdniften igennem.

I Nondsjabland en fblsning uøkonomisk I bevoksnin
gem af denne type, og tnakvallteten I slutbevoks-
ningen vil nappe komme op pa distniktets nonmabe
standard, men trods alt vumdenes nesultatet at
bllve acceptabelt.

Andre stedem I landet, f.eks. I de jyske hedeplan
tager, kommen den lange abne kultunpemiode og den
knaftige udtynding nasten "af sig sebv" pa grund
af de mingeme vakstfomhold.

Metoden kunne maske anvendes I yIsse debe af de
fonventede "marginal jordsti lpiantnlngem".

Naturskove at naletra tindes ikke i Danmark, men
visse steder sar gran og fyi- sig sa rigeligt, at
t.eks. tilgroede moser kan komme til at ligne
skandinaviske naturskove med rødgran og birk, som
t.eks. her i Maglemosen i Grib Skov i Nordsjab
land.
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Stormfald og Den nomnale ondniftsalder for nØdgman em hen i
svampeangreb landet 45 tib 70 am, d.v.s. lay savei I fonhold
influerer p. tib andre tnaanten son til nødgnandnlft I naboban
cmdriftsalderen dene.

saveu biologisk som landskabsastetisk yule en
forhØjelse af omdnlftsaldemen vane et gode.

p mindre gman-egnede jordem, f.eks. pa Sydøst
sjalland, en det Imidlentid fysisk ugØrbigt at
overholde bevoksningenne ud over 45-60 an. De
bryden sammen enten det biasen ellen ej, og selv
under optimale betingelser, som f.eks. I Gnibskov,
em vasentlig hØjene omdmift et chancespil. I for-
hold til lØvtna en de stone naletnasdmmensionem
endvideme nelativt aamuigt betalt, sa alie drifts-
tekniske og ØkononIske hensyn taler mod.

Tmods alt bØn den vane plads til det store tna,
men nisikoen I det enkelte tllfalde ma vundenes.
I en god 70-anig nødgnanbevoksnlngnamer yandien
slg 1/4 million km. pm. ha, og en vasentlig del
henaf kan ga til spibde hvis/nam stonmen kommer.

,, ,, 0
Naturlig Genenelt en natunskov af nabetma hem i landet et
tilgroning noget seivmodsigende begreb, og at udlagge produk
med naietra tionsonraden hemtii vii son negeb ende med en be-
kan udvikle sigvoksning, den brydem sammen og aflØses af pionem-
til naturskovs- tnaanter af bØvtma
lignende
bevoksning I specieble tilfaide udvikies Imidlertid noget den

kan ninde on skandinaviske natumskove. Dette en
f.eks. sket I Maglenosen I Gnib Skov.

I 1911 frededes dn stont set ubevoksede 20 ha
store hØjnose "for at bevame dens nuvamende til-
stand", og den ham ikke siden varet gjomt Indgneb.
Son mange andre steden biev nesultatet en nasten
fubdstandig tilgnoning, men rØdgmanindslaget hen
em sa knaftlgt, at nosen nu 75 an eften faktisk
fmemtmader son en blandet og uensabdrende
naturskov af isar bink og rødgran.

I neglen em det natumnassigt uheldigt, at moser
gron til, og mange bestnabebsem udfoldes for at
fonhindre dette, jfn. afsnit 3.3. - men det em
nappe meallstisk at negne ned at det kan gØnes
ovemalt og Magiemosen em et eksenpeb pa, at den I
nogbe tllfabde ogsa kan komme noget godt ud af
denne situation.

En fare ved ovennavnte "dniftsfomn" en sebvfølge-
hg, at man stik mod god skovdnlft acceptenen op
fomnening af Insekten i de døde og dØende tnaen,
den em potentielt fanbige for nesten af skoven. I
Gmibskov en nØdgnanensvakstbetlngelsen dog sa
gode, at Insektspnedning faktisk ikke finder sted
til de iivskmaftige pmoduktlonsbevoksningen. Under
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andre og ningeme fonhold kan nislkoen inidlentid
ikke negligenes.

Problemet ontabes namneme I afsnIt 7.7.

Overholdel se
af trgrupper
og enkelttraer
af rØdgran

Andre trearter
i rødgran-
bevoksninger

Dyr og planter
indvandrede
i takt med

0naleskovens
udbredelse
I Danmark

De fleste abdre nødgmanem vil valte ved ekspone-
ring, men hvis den ham varet mlndre huller i be-
voksningen, kan enkelttmaem hen have udvikiet sig
til "knukken" af damlig fonstlig kvaiitet, men med
ston kmone og stont nodsystem.

sadanne tnaen en mere stabile og kan fonsØges be-
vanet, nan bevoksningen I Øvmigt afdnives. Selv
on de pa bldt langeme sigt skulle ga ud, en mul
nenne fontsat af vandi for insekten og fugue.

I og onkming fugtige huller stan ofte birk ellen
andre lØvtraem son udtnyk for, at nØdgnanen her
ikke ham kunnet kbane sig. Oftest bøn disse sma
huller fniholdes ved nytilplantning, og natummas
sigt vii det vane en stor fondel, on de aidre bink
ellen andre bØvtnaem bevanes. Det ma dog I det en-
kelte tilfaide afvejes, on seuysaningen fra disse
tnaem vil give problemem i nykultumen.

Overholdelse af enkebttmaem og gnuppem af andre
lØvtraanten given fame skovdynkningsmassige pro-
biemen, og ogsa stone bark, skovfym ellen douglas-
gman kan bevanes. I speclelle tilfabde kan bank
dog sa sig selv nasten lige sa meget som bink.

Son navnt I Indledningen til dette kapiteb en den
visse dym og planter, son em athangige af nalesko-
yen. Det drejen sig fømst og fmemmest on en nakke
indvandnede antem fra Skandinavien og Tyskland,
bl.a. konsnab, dompap, hvinand, sontspatte, sort-
mejse, topmejse, svabekbire og senest fynnemejse,
son alle vil nyde godt af de navnte fomanstabtnin-
gem on at tilgodese mere "natunvenlige" naletmas-
bevoksningem. Sarlige fonhold den favoniseren en
ellen fleme af disse fugie ontabes I kapitei 7.5.
Enkelte planter em ogsa fuigt med nauetmaet tib
Danmank, bb.a. knamod, enblomstnet vintengnØn og
linnea, den isan findes I gamle nabeskove med et
veludviklet mostappe. Det em svamt at fonesba di-
nekte plejefonanstaltningem for disse antem, bomt-
set fma at man bØn vane opmamkson pa denes vokse-
stedem og undga, at de Ødelagges ved aimindelig
uagtsomhed.

Andre nauetnaamten

Sitkagran

Douglasgran

For sitkagman em pnobbemstliiingen I det vasent
ligste son for rødgman. Dog em mubighedenne for
sebvfonyngebse pa udvalgte bokabitetem bedme.

Dougbasgran en stonmudsat I ungdommen, men kan pa
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gode bokaliteten drives i fomlanget omdnift. Den
em mere lyspraget son aidne tra og son sadan mere
"natunvenlIg".

Lerk For larkeartemne gabden noget tllsvarende som for
douglas-granen. De en dog mere udpnagede lystmaam-
ten. Enkelte larke indblandet f.eks. I bøg kan
opna betydelige aldme og dlmensionen.

delgran Alm. adelgran kan under visse omstandigheden dm1-
yes i fomlanget omdnift, eventuelt kombinemet ned
naturforyngelse.

I nodsatning til rØdgman en skovfyn et typisk bys
tra. I unge bevoksningem findes son megel mos pa
bunden, men eftemhanden son bevoksningen bliyer
abdne indfinden den sig bi.a. grassen, dvangbuske
buaban, byng n.m. og bregnen samt underskov af
f.eks. aln. mØn, tØnst, eg, bavreasp, ene og ka-
pmifolium. Da skovfyn desuden ban en skallet bark
med mange bevesteden for insekter og andre smadyn,
em skovfynbevoksningen, set udfna et flora- og
faunanassigt synspunkt, nogle af de nest vandiful-
de nauetnapiantningem I Danmank.

Skovfyn sam sig viiiigt pa lyse steden I sand-
jondsegne og pa nosebund, og den kan denfom ofte
bayes vellykkede selvfonyngelsen I skovfym, bl.a.
pa Djumsland og SIlkebongegnen.

Isan son gannel em skovfyn meget stonmfast og em
demfom ligeson bØg velegnet enkeittna, skamn ellen
son ovenstandene.

Gamle skovtyrre er meget storm-
taste og kan dertor etterbades
som overstandere elber skarm
over ny bevoksning.

Skovfyr
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Bjergfyr

Forslag tll
naturple je
og natur
be skyttel se
I nleskov

Bjengfym em pionentnaamten pa de damligste jonden,
isan I klitplantagenne. Den ban en beskeden pro-
duktion og bliven sjaldent over 15 m høj. Bjemg
fymbevoksnInger en egentllg at betmagte son fomlØ
beme for en mere vamietet vamnskov af fonskebiige
lØv- og naietnaer. Nogle steden en denne kommet af
sig selv, andre steden en fonetaget indplantning,
men Isam I de nord- og vestjyske kbitplantagen,
stan man i dag med stone anealer af tat gammeb
bjergfymmonokultur, son det bade Økonomlsk og
pnaktlsk kan vane vanskeligt at konventene tib me-
me produktiv og vanienet skov indenfom en over-
skuellg amrakke.

De lukkede bjergfynknat mummer kun fa anten af
bbomstemplanten, til gengald findes hen ofte en
spandende lavfbona.

Bade flora og fauna kan fremmes ved etablening af
lysnlngen i bjengfynknat.

Bjergfyr seuvsan sig endnu mere vibllgt end skov
fyr, sa medmindre den gnibes md, gron f.eks. sma
hedestnaknlngen hurtIgt til I omnaden med bjemg
fyr.

I dette afsnit em fØmst og fmemmest besknevet hen-
syn indenfon den enkelte nabetnasbevoksning. I
nedenstaende liste en Imidlentid ogsa medtaget mad
on hvad nan kan gøme fon flora og fauna i nalesko-
ye i vid fonstand ellen i biandingsskov domlnenet
af nauetna.

De fleste af fomanstaltningemne vii koste en deb
enten I form af Øgede omkostningem ellen fonmind-
skede indtagten, og en demfon mere en "Ønskeblste"
til brug under onstandigheden, hvon de Økonomiske
hensyn af den ene ellen anden gnund kan trade i
baggnunden.

* Bevam ellen genskab moser og hedeanealen I
naleskov

* Lay brede vejmabatten, skovspor og bmandbaiten.
Hem kan en mere iyskmavende flora tnives - og
demmed begunstiges ogsa de dyn som lever af
ellen pa denne vegetation.

* Ovemvej on nabetmasbevoksningemenkeite stedem I
skoven kan hobdes I langene ondnift.

* Bevam naletna med en vis stonmfasthed ved af-
drift og bad den sta tibbage og indga I naste
bevoksning.

* Ovemvej at efteniade enkebte dØde tmaem og hØje
stubbe eftem stonmfald.
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6. &erlige driftsformer I skov

Hvorfor bØr Stavningss0y, plukhugstskoy og gmasningssoydriften af han sa lang en histonje I Danmamk, at det abene afstievningsso kultumhistonjske ansagen yule vane en skam, onPlukhugstsjçov disse skovtypen og denes drift gik helt I glemmeog bogen.
grasningsskov
fortsatte De vasentumgste angumente for at bevame disseskovtyper, og for at bibehobde ebbem genoptagedniften I en del af den, en imidlentid af blob-gisk art. Bade med og uden grasning medføren stay-nlngsdnifte f.eks. en veksebvirknjng melbem sko-vens og engens vakstbetinge En veksebvmrknjng

Bade at biobogiske og kUbturhistoriske arsager børdrift at gamle stavnings- og grasningsskoy tort-satte pa traditjonel vis
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son ofte mesubtenen i en amtsmig og bevaningsvan-
dig urteflora, son igen nesultemer I, at mange
snadyn, insekten, fugle m.n. opsØgem den pagalden
de skoytype.

Fomtsat drift af stavningsskove og gnasningsskove,
son stadig drives tnaditionelt, bØr have fØmste
pnionitet. Dereftem kan det ovenvejes, on dniften
bØn genoptages I nogle af de mange bevoksningen og
snaskove, hvon den em blevet opgivet, men hvon
gmundlaget for den nige flora og fauna endnu fin-
des ellen kan etablere sig f.eks. I Allindebllie
Fnedsskov.

Tradition, tmaamtssammensatning, jomdbund o.s.v.
vanierer fra egn til egn, denfon kan man ikke nØd-
vendigvis ga ud fra, at den langebandske mecept
passer pa Faistem ellen den Østjyske I Odshemred.
De fØbgende afsnit sØgem at bebyse de genenelle
tmak ved drift af stavningsskove, pbukhugstskove,
gnasningsskove og lØvenge. De bedste nesultaten
opnas, nan disse generelbe trak sammenhoidesmed
bokabe oplysningen og emfaningem.

6. 1 Stevningsskove
Stevning Stavning en en dniftsfonm, hvon man udnyttem en
bygger pa nakke traamtens evne til at skyde fra stØdet dan-
stØdskud ne stØdskud eften nedskaningen/hugningen. Nan

stavningen skem I et pan meters højde tales on
styning isan pil og poppeb.

I stavningsskovene sken fonyngebsen belt ovenve-
jende ved hjalp af dlsse stØdskud. Plantning em
saueaessjaldent nØdvendig.

Da modnettet bevanes kan genvaksten ske meget hum-
tigt - ofte gron de nye stØdskud op mod en meter
pa en vakstsason.

Stevnings- Det em dog Ikke alle tmaanten, den en ilge gode
skovens tib at danne stØdskud. Nabetnaemne kan ikke, og
trarter bb.a. bØg evnem det kun I nogie egne af iandet

bb.a. Nondjybband og eilems kun som ung tvammai
under ca. 20 cm. Anten son ask, elm, mØd-eb, eg,
avnbøg, bind, hassel, tjØmn og navm dannen denimod
abbe villlgt stØdskud. Bavreasp ham desuden en ud
tabt evne tib at danne nodskud.

Stevnings- Skove, den drives ellen ham vamet dmevet son stay-
skovens ningsskov, gam under mange navne. Den fomstlige
mange navne betegnebse for en planlagt megebmassIgt stavnet

skov em bavskov. Andre navne em knatskov, gandsel-
skov og pa egnsnau skovhave Fyn, stubhave ellen
stØbi Langeband. I debe af Jylband kan betegnel
sen knat dakke over stavningsskove.
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Figur 23
Skematisk fremstibbing at nogle
beskarings- og stavningsmetoder.
Etter C. Bergendortt og U. Emanuebson, 1982

A. Styning, B. ca. 15-arig rotation at stavnet ask
ebber eb bemark at stammerne tyndes etter nogle
ar C. ca. 15-arig rotation at stavnet hasseb en
stamme etterbades ved nedskaring.

Egekrat og
bØgepur
er ofte
stevnede

Ellesump scm
stevningsskov

Mange af de jyske egeknat ham denes sanprag son
fØlge af anhundredems stavning, plukhugst og gras-
ning se afsnIt 5.2. Det gabden ogsa mange bøge
pun, hvom den ofte knogede form bl.a. kan skybdes
at tmaet gnadvIst taber evnen tli at skyde igen
vakstpunktfonaldelse, netop son fØlge af genta
gen stavnlng.

Den i Østdanmamknest udbnedte stavningsskov em i
dag ebbesunpen se afsnIt 5.3. Det en nok den be-
voksningstype, hvor dniftsfommen vil vane nest
givtlg I skovbmuget. Eblesumpen bbev ofte stavnet
pa is ved vintentide, stødhØjden afhang af vand
standen. I reglen eftentyndede man stØdskudene,
sibedes at ebbebevoksningen blev enstammet og kun-
ne give tykkeme traem.

I de frodige egne pa Øenne og I Østjyliand fIndes
pa højeme bund stadig mange sma, ofte meget ants-
mige, gamle stavningsskove. I disse Indgan oftest
hassel, avnbøg, sebjepib, ask og eg. Nogie steden
Indgam ogsa elm og fleme andre antem. De gambe
stavnIngsskove ban ofte en meget antsnig fomams-
flora.

regene-
ration
r 1

regene-
ration
r 1-3

regene-
neration
r 1

vigtige
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Vedmasse-
produktion
1

stvningsskov

Gammel
flersidig
driftsform
af stor
betydning
for landhus-
holdningen

Gardse1skove

Pmoduktionen I stavnlngsskovene em Ikke lavene end
ved højskovdnIft, I flne tilfalde antagebIgt bØ
jeme, men pnisen pm. m em lavene I stavningssko-
yen end i bøjskoven. Produktlo9n I stavningsskov
bigger nommabt nebbem 3 og 13 n pm ha pm. an.
Egeknattene bigger lavest med 3-6 n og ebbesump
og de Østdanske stavningsskove højeme med 7-13 m
pm. an pm. ha. Nasten en hassebskov en opgjomt
til at yde omkning 4 n

Det em uvist, hvonnam man begyndte med stavnings-
dniften. Maske em jagenstenaldemens fiskenusen ba-
vet af stavningsfrenbnagte vidjen. Stavning ned
gnaspmoduktion son hovedfonmal fandtes I jennabde-
men, og den en gode indiclem for bøvtagt alierede
I bondestenaldemen.

Stavningsskovenes ydebser van tidligeme belt uund-
vambige I landbushobdningen. Nommabt van den tale
on et fbersidigt bnug ned stavningsdnift, hØsiat
og/eblem grasning. I stavningsskoven hentedes
brande til komfuret, takkekappe og bagten tib ta
get samt stokke og fbetvamk til de iemkbInede
vagge. Tib haven havde man brug for humbe- og
bønnestagem stedvls svanede man sin skat I form
af stager . Desuden kunne stavnlngsskovene yde
mateniale til abbe tankebige nedskabsdebe,
skaftem, harve- og nivetandem, tØndeband n.y.
Stavning af eg kunne give bark til ganvning. p
Sydsjabband van bandkappe tib tØndeband et meget
vigtigt udkomme af hassebskovene.

Et meget vigtigt formal van frembningelse af gand
seb. Gamdseb en grene og stayer tlb bygning af
garden og hegn.

De gamle stavningsskove har otte en artsrig flora
og rummer flere sjaldne arter, bl.a. tyndakset
gøgeurt, der er en typisk "
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StavnnIngs
drift i
nyere tid

Drifts-
metoder I
stavningsskov

Lange fØm pigtnaden og fØn man for alvon begyndte
at bygge gander af sten og jond samt plante leven-
de hegn, van nisgandem uundvamlige tib at indhegne
afgnøder pa mark og I have mod gmassende dyr.

De mange ganle bnugsmal en nu for bangst uddøde og
dniftsfommen ilgesa de fleste stedem. StØnstedelen
af tidligeme tiders stavningsskove en nu fonvand-
let til højskov, omend den mange stedem stadlg f o
netages stavning ellen findes spon af stavningem
foretaget for 50 ellen 2-300 an siden.

Under Anden Verdensknig blev stavningsdniften gen-
optaget mange stedem i form af pilehavem for at
frembninge vidjer tib bl.a. tØndeband og kunve. p
samme tid blev talnige eliesumpe og andre gamle
stavningsskove stavnet pany for at skaffe brande.

I nutiden bnuges dmiftsfonmen isan I hegn og hak
ke. Intenessen for pejsebmande ham atten givet
dniftsfonmen en vis aktuabitet, I hvert faid hvom
den kan konbinemes med en pleje ud fna frednings-
interesser.

Dniften af stavningsskovene vekslede fna egn tib
egn hvad angik tmaamten og behov. Hugstmebbennun-
mene ondniftenne kunne vane lange ebben konte og
dnIften mere ellen mindre planlagt og megebmassig.

De egentlige gamdsebskovemed bb.a. hasseb føntes
i lo-2o-anmg omdnift, medens egeknattene visse
stedem ham vanet drevet I 50-60-amig omdmift. On-
dniftstiden I el og ask van fma 10 til ca. 50 am.

Genindtørelse at stavningsdrift i gammel stay-
ningsskov ved Eskelyng Vesterbyng i Vestsjallands
Amt.

Skov at blandet elm, hassel og tjørn tør stay-
ning, sidst nedskaret under 2. verdenskrig.

Nedskaring tebruar 1986. Enkelte større traer,
bl.a. eg og røn star tilbage.

Sommer 1986. Nye skud ti-a able hasselbuske.
Opbbomstring at bundtbora med orkidéer. Areabet
er nu hegnet mod heste og kreaturer.
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Hvis man f.eks. af hensyn tib en bevamingsvamdig
bundflona besiuttem at genindfØre stavningsdnift,
en det vigtigt at overveje omdniftstiden. Nogie
stedem kan man basere sig pa gamle enfaninger, an-
dme steden ma man pnøve sig frem og følge udvik
lingen.

Ideelt set stavnede afdmev man en mindre del af
areabet hvemt am, athangig af behovet, saledes at
man opnaede en javn amuig ydelse. Køntes med 20-
amig omdmift, kunne man sabedes opdele skoven el
len skovene i 20 lige stone debe, hvonaf en stay-
nedes arligt.

Imldlentid van det nok kun de famneste stavnings
skove, den blev drevet sa megelmassigt. Mange ste-
den huggede man mere tilfaidigt, nan den van brug
for skovens pnoduktem.

Hugsten fandt I reglen sted januan-mants. p vad
bund sa vidt nuligt nan jonden van frossen.

Hugsten udfØrtes I reglen med Økse med et skrat
snit. Det skra snit skuble nomdvendes for at mind-
ske udtØmningen og denved fonbedme genvaksten.

I dag em kadesaven det nest realistiske varktøj,
men snittet bØm bagges eften samme netningsiIniem.

Stødhøjde StØdhøjden bØr antagebig vane omkming 25 cm. Dog
navnes fiere steden, at stavningen bØm ske lidt
højene end ved sidste stavning, hvonfon stØdene
bØm sattes lavt ved fØnste stavnlng, dog ikke ba
veme end at snitfladen ikke ovensvømmes on for-
anet.

Genvaksten fna stØdene sken I meglen meget hum-
tigt, men kan begmanses af hjontevildt og harem.
p Skovsgaard Langeland ham en stavnet hasseb-
undenskov haft neget svant ved at gendannes pa
grund af ston raviidtbestand. Eventuebbe grassende
husdym bØr hoides ude af skoven I adskIllige an
efter stavning.

Eftertynding Efter en annakke, afhangigt af ant og voksested,
kan stØdskuddene eftemtyndes, d.v.s. udtyndes,
saledes at den kun en en ellen to stammer tibbage
pa hvent stød f.eks. eb og ask efter 4-5 am.

Genvaksten af eventuebbe uØnskede tnaamten, ellen
anten som Ønskes decimenet I mangde, kan begmanses
ved at de pagaldende tmaem ninges et pan an fØn
patankt stavning f.eks. abomn ellen asp i ege
knat.

Overstandere I flene skove ham man bevaret enkebttraer som
ovenstandene, isan af eg. I sin tld maske for at

107



slkne tØmmem tll bindingsvank ellen son udsiag af,
at ejendomsnetten til eg og bØg I hvent fald I
dele af landet ua hos konge ellen henmemand. Sko
vens betydning for dymeblvet sant dens landskabe-
lige virkning Øges gennem ovemboldebse af disse
ovenstandere. Desuden kan de vinke son fnØspmedene
og besa ubevoksedeamealen.

Mellemskov-
drift

Dniftsfommen med bevaming af enkebttnaem og stay-
ning af den Øvnige tnavakst benavnes fonstligt son
mellemskov. I stavningsskoven em det vigtlgt, at
den kommen lys tib genvaksten af tra, og ovenstan-
dere bØn denfom Ikke sta for tat, da de lysknaven
de anten eblems vib kunne blive hammet ellen bige-
frem skygget Ibjel.

!i
/

Figur 24
Kendetegnet for st1avningsskovene var de nedskarne
traer, som tik by til at regenerere. De nystavne-
de traer udgjorde lavskoven. Stavningsskoven kunne
vare lavskov A eller lavskov med overstandere
mellemskov B. I højskoven C mangler de regelmas-
sigt stavnede traer, men bevoksningen er of te
tremkommet at aldre stavningsskov.
Etter C. Bergendortt og U. Emanuebson, 1982

Status for
stevnings-
skovene I dag

Skovloven van noget fjendtbgt indstiliet overfon
dette, I sin tid, sa vigtige skovbnug for bØndem
ne, maske fondi statsnagten koncentnenede sig on
stØnne tømmen af isan eg til fladen.

I von plastik-, olie- og betonpragede tidsaider en
den ikke mere brug for stavningsskovenes produk-
ten, og dniften em stont set ophømt. De fbeste
stavningsskove em nu forvandbede tib gmanplantagen
ellen anden højskov.

Dniftsfonmen en dog, med brandemarkedets nenais-
sance, sandeles vebegnet Ui navnlig mindne ejen-
dome. Pbantning em I neglen ovenflødig, I stay-
ningsskoven kan man hØste, bvon man ikke saede.

Fonnylig en anealet med stavningsskov, noget
usikkent, opgjont til 6.000 ha fomdebt pa 700 be-
voksningen. Henaf udgøm egeknat 4.000 ha fondelt

C
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pa 400 bevoksningen. Kun et fatal af disse omna
den drives dog i dag son stavningsskov. Christen-
sen, 1987

Det fynske stavningsskovameal em opgjomt tib on-
kning 50% af skovanealet onkning am 1800 og 7% 1
1942. Nu em areabet utvivlsomt under 1%.

Nogle fa stavningsskove en fredede og et pan ste-
den em dniften genoptaget af anten ellen stats-
skovdistniktem med brande og fiis son afkast. p
Loiland drives bi.a. "Stubbestykke" og Lidt af
"KØbebev Skov", son stavningsskove. p Langeland
em den flene stavningsskove, bade statsejede og
private, bl.a. Nass og Snøde-Hesselbjamg. p Lin
det distmikt I Sønderjyiland em Marie Schmidts
SkmØb blevet stavnet egekmat, og I Vestsjalbands
Ant em Haneskoven pa Eskebjeng Lyng fomnybig ble
vet stavnet hasseb, elm, tjØmn.

Mellemskoy var tidligere
en abmindelig drifts form
pa Fyn og pa øerne i det
sydtynske øhav. I dag er
der kun fá tibbage,
bl.a. Fruebund t.o.,
Snøde-Hessebbjerg tv
og øster Gulstav th.
De tre totos illustrerer
ogsá forskellige stadier
1 meblemskoydrift: Ned-
skaring, produktiv pen-
ode og opgivet mellem
skov pa vej mod at blive
til højskov.
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Forslag til * Ovemvej at genoptage stavningsdmiften I gambe
naturpleje stavningsskove fremfon almindebig tyndingshugst.
vedrØrende
stievningsdrift * Overhold enkelte overstandere, isam af ask, eg

og avnbøg.

* Stavn bIge over det gambe stavningssted, med en
stØdhØjde pa 10-25 cm.

* Lay stØdene skra, helst mod nord.

* Fometag hebst stavningen on vintenen.

Abeil, J. 1943: Vil kmatskovene pa Fyn og Langeland hebt
fomsvinde? Dansk Skovfomenings Tidssknift, .s. 77-95.

Bengendonff, C. & Enanuebsson, U., 1982: Skottskogen - en
fönsummad del af vant kultunbandskap.
Svensk Botanisk Tidsskmift, ang. 76, s. 91-100.

Christensen, B., 1988: Lay- og meliemskov I Danmank Status
dynkning og Økonomi. Hovedopgave ved Skovbmugsinstituttet,
Den Kgi. Veteninam- og Landbohøjskole, KØbenhavn. Upubi..

Munk, H. 1969: Hassebskoven. Eget fombag.
Rackham, 0., 1980: Ancient woodland, its history, vegetation and

uses in England. Edward Arnold, England.
WomsØe, E., 1979: Stavnlngsskovene.

Dannanks Natumfmedningsfomenings Fombag, KØbenhavn.
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6. 2 Plughugstskove
Plukhugst en i pnincippet den opmindellgste form
for "skovbmug" - man plukkede ud hvad man tilfab-
digvis skubbe bnuge; f.eks. brandsel, nette traer
til hustØmnem, stave o.s.v. og bod I Øvnigt helt
natunen selv on at fomny skoven. Denne form en sI-
den blevet kaldt "uomdnet plukhugst" i modsatning
tib "ordnet plukhugst", hvon man gam fren efter
mere fonstlige pmincippem. Ordnet pbukhugst kan
f.eks. ga ud pa til stadighed at bonttage de ald
ste og stØnste tnaem.

Snavent opfattet en plukhugst en dmiftsfonm, hvon
man i den enkebte bevoksning ham fomskeblige aldne
og ofte flene fomskelbige antem I blanding og
gradvist tynden ud, hugger I bevoksningen I takt
ned fnemvaksten og enkeittnaennes hugstmodenhed
f.eks. en bestemt kavledlameten. Dniftsfonmen
byggem overvejende pa natunlig opvakst fra fmØ
samt under samligt byse forhold fra stØdskud og
eventuelt nodskud.

Hvom den kan gennemfømes, giver plukhugstdmifts-
fonmen hØj grad af stabibitet I skoven, da
ameabet vedvanende holdes skovbevokset. Mange af
den traditlonelle menafdmifts ubempem kan saledes
undgas: udvasknlng af namingssaite, bbotning af
nabomande, "knisen" for det natumbige pbante- og
dyrebiv. Sidst, men Ikke mindst, undgas udgiftem
og anbejde med nyplantning o.s.v. Samtidig opnas
et javnt udbytte fna bevoksnlngen.

Med sin store stabibitet, kontinuitet og
abdersspredning er pbukhugstskovegode
for abbe de dyr og planter, som en knyt
tede tib gammeb skov.

Hvad er
plukhugst?

Plukhugstdri ft
kan Øge
stabiliteten
og give javnt
udbytte
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Hvor Plukhugstdnift bruges I stor udstmakning I Mebben
anvendes europa, Isam I bjemgegnene. I Danmank em natunfom-
plukhugst holdene for dniftsfonmen bedst i de fnodige, Øst

lige egne af Jyliand og pa Øemne. Isam den hvor
opvaksten valden op af sig selv. Tradition, Ønskem
on tmaantsskifte, hØj vildtbestand son adem ny op
vakst, administnatlvt besvan, fnygt for fabdeska
den og tvlvl on Økononien kan navnes blandt ansa-
gem tii, at dniftsfonmen kun I begmanset omfang
ham vanet bmugt i skovbnuget hemhjemme. I mebiem-
knigsarene van ideemne Dauenwald, dakningsskov
stankt fmemrne I den fonstlige debat og blev prak
tisenet pa en del distnikten.

I dag em det nammest en dniftsfonm for smaskovene,
desuden bruges plukhugstdmift stedyis I kilt- og
hedeplantagem I bl.a. adebgran, den seivsam sig
vilbigt og en skyggetaiende, samt i bbandingen af
fym og gnan.

Naturdrifts
metoden balten og skovbryn, hvon man Ønsken at bevane og

stabiliseme brynet til gavn for de bagved llggende
bevoksningen. p enkelte skovdistnikter en metoden
bmugt 1 stØmme omfang, bl.a. pa SomØ Akadeni sant
Boiler og SøndenbomgStatsskovdistnikten. p
sidstnavnte bmuges pnincippemne, benavnt son
natundniftsmetoden, I flerbaget bbandskov af bøg,
ahomn og ask.

Pnincippet I plukhugsten bnuges nu I ston udstmak
fling i sebvforyngelse af bøg. Hen en den dog ty
pisk kun tale on to sbagtled: den gamle skov, den
forynges 90-130 anig, og den nye, af frØfaldet
frenspimende generation. I alnindeblghed afvikbes
den ganle skov indenfon en peniode af højst 10-20
an. Den gruppevise fonyngebse ved hjabp af bys
bmønde en en melbemfomm, hvom jondbeambejdning em
ovenflØdIg.

God driftsform Gamle skove med bang histonisk tradition for pluk
til sma skove hugst em fatallige. De bedste eksenplem ses nok i

"bondeskove". Dniftsfomnen en ideeb til disse sma
gardbnugsskove, hvom man en intenesemet i et ved-
varende, anuigt aficast af f.eks. bmande og gemne
vil undga besvamet med og udgiften tib nypbantnln
gem n.y. Eftem en vis stibstand ham det genopstae-
de bnandebehov aktuabiseret dniftsfommen I disse
skove.

Fordeie og Med sin stone stabilitet, kontinuitet og abdens
ulemper spredning en pbukhugstskoven sandebes god for able

de dyn og planter, son em knyttet til gammel skov.
Son ulempen kan navnes, at dniftsfonmen kmavem net
stom biobogisk indsigt, og at effektem brande
o.s.v. let kan ovemses I den tatte skov.
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Forslag til * Konventér ikke gamle piukhugstskove til ens-
naturpleje aidmede kulturen.
vedrØrende
plukhugst * Ovenvej om debe af skoven f.eks. onnader med

sanlig vandifuldt insektliv kan ovenga til
plukhugstdnift.

Bomnebuscb, Tb. & Rix, S., 1924: Askemeblenskoven paa Handenbeng.
Dansk Skovfonenings Tidsskmift, bd. 9, s. 337-367.

Henmiksen, H.A., 1988: Skoven og dens dymkning. Dansk
Skovfonening. Nyt Nondisk Forlag - Arnold Busck, KØbenhavn.

Hobmsgaamd, E. 1981 ned: Drift af sna skove og plantagem.
Landhushobdningsselskabets Forbag, KØbenhavn.

MØbler, C. Man:, 1965: Vome skovtmaamten og denes dymkning.
Dansk Skovfomening, KØbenhavn.

Sabnoe, A.S. 1973: Pbukhugstagtig behandllng af bØvtnabbandskov.
Dansk Skovfomenings Tidsskmlft, ang. 58, nn. 3, s. 201-218.

6. 3 Gresningsskove
Skovens Grasning I skov van tidllgeme uhyne udbmedt og af
udseende ston Økonomisk betydning. Gmasningen pnagede sko-
pivirkes vens udseende og sammensatning stankt og van en
sterkt af vasentlig ansag tub skovens fonammelse og Ødelag
skovgrsning gelse I tidilgeme tider. Skovgnasning blev demfom,

ned fa undtagelser, fonbudt med skovfonomdningenne
u 1781, 1784 og 1805 Fredskovsfonondningen.
Grasning med geder, son van det nest skadelige,
havde da lange vamet fombudt.

Skovgmasning I fnedskov knavem ogsa I dag dis
pensation fma skovboven.

Spredt over hebe landet findes stadig en del tld
ligene gmasningsskove. De kan have fomskeiblg sam-
nensatning og opnindelse. Den kan vane tale on
skove, den en blevet abne som fØlge af stank gras-
ning, ellen ovemdmev son tib deis en spmunget I
skov son følge af svag grasning.

TjØrnen er Oftest bestan grassede skove af eg og bØg, men af-
skovens hanglg af sted, jomdbund og fonhlstonie kan ogsa
vugge andre tnaamten indga. Desuden forekommen ofte

tjØnn, vlld abbe, ene, siaen, rosen og andre lys-
kmavende og navnulg stikkende tnaem og buske, an-
ten son en obbigatoniske for gnasningsskove. Ty-
p15k voksem skovtmaemne fnen i en "fodpose" af
stikkende buske f.eks. nose, hvidtjønn ellen sia
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Dyrehaver
er ogs
grasnnings-
skove

GresnIngs-
skovens dyre-
og planteliv

en, hvom de en beskyttet mod kneatunbid, jvf.
omdsproget "tjønnen em skovens vugge".

Flene gnasningsskove bigger I tilknytning til
stnandenge, og indgan son by og la for dymene.
Flere hemnegandeham desuden sanligt indnettede
dynehaven. JagensbomgDyrehave en bandets stønste
gnasningsskov og klassisk, selvom det em hjomte og
ikke køen og kvien, son udøven gmasningstnykket.

Gnasningen sikmem bysabenhed og fmemmem et samligt
dyne- og planteliv, ligesom gødningen given beve
vilkan for flere insekten. Den fonstligt neget
ekstensive drift, hvom mange tnaem far by at bli-

Figur 25
Den klassiske grasningsskov: Jagersborg Dyrehave,
hvor det dog er hjorte og ikke køer, der giver
sarpraget.
Titebblad ti-a C. Vaupell "De Danske Skove, 1963.
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ye migtigt gamle, gØm, at disse skove ham meget
stom betydning for insekten, svampe, hulnugende
fugue og flagemmus.

Grasnings- KØen og kvien en bedst egnede tll skovgnasning,
skove hvonimod heste, visse fanenacen og isan geden en
skal gresses uegnede, isam pa gmund af demes tilbØjelighed til
for at deres at afgnave og denmed Ødelagge barken pa de fieste
srpreg traamten. Da albe grassende dyr I stønne ellen
bevares mindre grad afbidem nye tnaen, kan det indimeblen

vane nødvendigt at undlade grasning nogle an, el-
ben holde meget lavt gnasningstnyk for at sikne
foryngelse af gnasningsskoven. Indhegning af omma-
den med seivsaning ellen nyplantede tmaem kan ogsa
komme pa tale.

Son alle plantesanfund under halvkubtun em gras-
ningsskoven athangig af den dniftsmetode, son den
1 sin tid opstod fna, hyis den skab bevare sit
samprag.

Skal det samegne dyne- og planteliv bevanes, en
det nØdvendigt at afpasse grasningstmykket og I
Øvnigt undlade oniagning, gødsknIng og saning af
kubtungrassen.

Gamle Grasning foregam stadig i fleme gamle gnasnings
graesningsskove skove, og gmasning af bandskabebige og kubtunhi-

stoniske ansagen en genoptaget I en nakke skove I
de seneme am: pa Bonnholms statsskovdistnikt I
flene gamle klippeløkker n.y., pa Vlbong distnikt
1 enkelte egekmat. I Halskov Vange pa Fabsters
distnikt grasses en del af skoven son bed i for-
tidsnindepbejen.

Grasningsskove kan have torskellig sammensatning
og opnindelse. De to fotos ti-a henholdsvis Wedels
borg pa Fyn og Øland i Sverige viser spandvidden
ti-a "dynehave" til "overdrevsskov".
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Forsiag til
naturple je
og natur-
beskyttelse I
grasnIngs skove

Litteratur

Af gamle grasnlngsskove med langvanig grasning kan
bl.a. navnes Rygaamd Dymehave nelbem Roskibde og
Holbak. Tnabevoksningen den em overvejende gamle
bØge, den en en praget af topstavning I aidne tid.

* Ovenvej on den em stedem I skoven, hvom gmasning
af biobogiske og kultunhistoniske ansagen kan og
bØr fontsattes ellen genoptages.

* Hold lØbende Øje med gnasningstnykket 1 gras-
ningsskove isan fan og heste en ofte for hande
ved vegetationen.

* Undlad ombagning, gØdskning og saning af kuitun
grassem I onnadem med skovgmasning.

Austad, I., Bnlnknann, K., Frensted, E., Hauge, L. & Skogen, A.,
1985: Vegetatjon I kulturlandskapet. Lauvingstre, bjØmkehagan,
einebakkan og urtenike siatteengen. Vemn, bnuk og skjØtsel.
Økofonsk, Univemsitetet I Trondheim, As-NLH, Nonge.

Emanuelsson, V. og Johansson, C.E. red., 1987: Biotopem I det
nondiske kultumbandskapet. Nordiska Ministemmadet.
WomsØe, E., 1979: Stavningsskovene.
Dannanks Natunfmedningsfomenings Fomlag, KØbenhavn.

Faregrasnmng i Halskov Vange pa Faister.

116



6. 4 Lovengsdrift
LØvenge
I Danmark
og Sverige

LØvhØ

Betegnelsen "lØveng" en et svensk botanisk udtnyk
for en gras-/untevegetation fortnInsyis til høpno-
duktion med spnedte, ofte stavnede tnaen og buske.
Landmandene selv betegnede den slags høenge som
"nget". I yore skandinaviske nabolande stavnede
nan, i nogle egne, tnaemne I toppen. Det hed pa
svensk "hanla" ellen "kiappa". Udtnykket "hamle"
kendes muligvis fra gammeb tid I dansk, men nest
hØnen nan udtmykket "tophallende". Betegnelsemne
"styne" og "stavne" em synonyme.

Den svenske lØveng modsvaren de af de danske
stavningsskove, son havde hØpnoduktion son
hovedfornab. Tra, hugget ellen nedstavnet, blev
natunligvis ogsa anvendt. Gnasning fonekom of te
efter høslat, hvon den ikke van for vadt. Tog man
eftenslat, kunne nan Ikke santidIgt afgnasse
arealet.

Udtmykket "løveng" em af danske botanikeme indfØnt
fra svensk. Det benyttes tib tidem ogsa on fast
grasgang med spnedte buske og tmaem. Den siags on-
nader kan naturlivgis godt vane tldligere hØenge,
men son oftest drejen det sig on gamie ovemdnev.

LØvhØ en afskamne tØmnede kviste af tnaem. LØvhØ
kendes mange steden fra. Bedst kender vi det f ma
de skandinaviske bande, hvon den f.eks. I Vest-
nonge stadig pmoducenes lØvhø I et omnade ved Sog
nefjonden.

Ved løveng torstas en eng med spredte traer. Her
høstes tørst og tremmest hø, men traerne kan ogsa
anvendes til produktion at løvhø, som det er sket
pa denne smalandskeløveng.

117



Fra nyeme tid kenden man herhjemme til at fodme
vibdt med nedhuggede grene. I gamie dages nØdtider
kunne det ske, at man fodnede med sammenmevnebla-
de. Kalkmalenien med hanlede tnaem og iindeblade I
yore kirken tydem starkt pa, at man I middelalde
men anvendte lØvhØ akkumat son i yore nabolande.
Desvamne en den kun fa skniftlige kilden, den di-
mekte ontaler bøvhØ. Fonnentlig valgte man i Dan-
mark at pnoducene gandsel I stedet for bØvhØ, for
begge dele laden sig ikke gøne santidig pa samme
tra. Og den danske jond ham nok bedre kunnet give
tilstnakkeligt hØ end det meste af den skandina
viske. Til gengald havde vi ikke sa meget skov pm.
ejendom I Danmark son f.eks. I Svemige.

Det undenstreges, at lØvhØ og lØvenge ikke nØdven
digvis hØrem sammen. En bØveng em en eng med tma-
en, og pa dem kan nan godt høste bØvhØ sldeløbende
med enghø. Det ham man faktisk gjont mange steder,
men bøvhØ blev I Svemige og Norge ogsa hØstet an-
dre steder.

Retablering Son led I nutidig natunfonvaltning og natumbeskyt
af lØvenge telse kan bøveng og lØvhø have en vis interesse,

bl.a. udfna en kulturhlstonisk synsvinkel. I 1974
etabbenede man pa Københavns skovdistmikt en kun-
stig "bØveng" I Lilie Haneskovs afdeiing 134, hvon
0,2 ha ca. 20-amig ask blev stynet I 2 1/2 meters
hØjde ved ovemsavnlng af stammemneeften svensk
fonbibiede.

saveu gmasset under tmaenne son afsavede ca. 2-
amige sideskud fra toppen af askestubbene biev hØ
stet og stakket omkming juli-august maned, og for-
mauet med ekspenimentet van at afprØve peniodisk
fodning af det skotske højlandskvag I Vestskoven
pa en made, som man fommoden, at det en sket langt
tilbage I tiden.

Fomsøget blev I nogle an fubgt af Den Kongebige
Veteninam- og LandbØhØjskobe, son paviste, at me-

Løvhø er atskarne kviste at
traer. Dette kalkmaberi ti-a
Elmebunde Kirke pa Møn viser,
at høst at bøvhø van velkendt +

1 middelabderens Danmark
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suitatet stont set svamede tib hØstudbyttet pa no-
demne vebgødskede enge pa niddelgod jomd.

Men det egentlige formal med lØvpmoduktionen fabdt
til jonden, idet højlandskvaget, den van vant tib
at bilve fodmet med fint gnashØ og fodenpibiem,
Ikke yule nyde noget af de tønnede askekviste og
-blade. FØnst nan højlandskvaget van holdt hen, sa
de nasten sultede, gik de modviliigt og højt brØ
lende I gang med at ade lØvhØet.

Svenske og tyske undensøgelsemham fønt til neden
staende nakkefØlge af dnøvtyggenes adebyst I for-
holdt tib de tnaanten, man bar anvendt I lØvenge.

god nogenlunde driig

Ask: blad Hyld: blad+kvist BØg: biad+kvist

Elm: blad AvnbØg: blad Birk:biad+kvist

Ithorn: blad + kvist Eg: blad

Lind: blad + kvist

Asp: blad

Poppel: blad + kvist

Figur 26
Drøvtyggeres adelyst til løv at torskellige traarter.

Eften tØnning I skygge ham blade og kviste en fo
denvandi son godt hØ.

Selv on kviste ham et tydebigt højeme cellulose-
og ligninlndhold sammenbignet med blade, em kvi
stenes fodervandi stadig af betydning. Den kan
sammenlignes med hvedehalm, hvad angan enengiind-
hold, men ham et højere indhobd af fondøjelige
kvalstoffombindebsen. Kviste en aitsa et nimeligt
godt gnovfodem med et acceptabelt indhobd af
maprotem.

Litteratur

Austad, I., Bninkmann, K., Fremsted, E., Hauge, L. & Skogen, A.,
1985: Vegetatjon I kubtuniandskapet. Lauvlngstne, bjønkehagar,
einebakkam og umtenike siatteenger. Vemn, bruk og skjøtseb.
Økofonsk, Universitetet i Trondhelm, As-NLH, Norge.

Enanuebsson, U. & Johansson, C.E. med., 1987: Biotopvenn i
Norden: Biotopem I det nordiska kubtunbandskapet.
MiijØrappont nn. 1987 .6. Nondiska Ministennadet.

Haggstmöm, C.-A., 1983. Vegetation and soil of the wooded meadows
in Nato, Aland. Acta Botanica Fennica bd. 120, 1-66.

Johansson, C.E. & Svensson, L. med., 1988: Biotopvenn I Norden:
Biotoper I det nondiska kubturbandskapet: Repnesentiva Exempel.
Miljømappont 1988:17. NondIska Ministennadet.

WonsØe, E., 1979: Stavningsskovene.
Danmanks Natumfnedningsforenings Fomlag, KØbenhavn.
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7, Naturpleje med henblik pa bestemte
p/ante e//er dyrea rter I sko yen

HvIs blotopen
I

bevares det
tilknyttede
dyre- og
plantellv
normalt ogse

Fonskebbige biotopem og bevoksningstypen runner
hvem sine plante- og dymesamfund. Naturplejen kon-
centmenen sig derfon for det neste on at opnethob-
de bestemte biotopem ellen bevoksningstypen. Dette
sken udfma den betnagtning, at hvis biotopemne
kbamem sig, bevames det tibknyttede plante- og
dymebiv ogsa; og hvis nan opretholden en vanienet
nosaik af fonskeibige biotopem og bevoksninger,
fan nan ogsa et vanienet dyne- og planteliv.

Denne betmagtning hobdem da ogsa nonmalt stik. Det
kan imldbentid vane nyttigt at se pa, hvibke knav
de enkebte antem ellen systenatiske gruppem af dyn
og planter stiller indenfon de enkebte biotopen,
for at de kan leve og gmo den - og hvordan man
eventuelt kan give den en hjaipende hand.

Biomstenplantemne stiller knav tib bb.a. fugtlg
hedsforholdene, tub bysmangden og til la, svampene
lever i nan sammenhangmed bestemte tnaamten, og
mossemne pa tmaemnes stammer en athangige af bar-
kens stnuktun og eksponeming.

Dynenes krav en ilge sa vamienede. Hvon f.eks. ma-
dymet ham behov for føde og skjub indenfon den
samme skov, ham arten fra skovbundens nlkmofauna
brug for, at denes knav om f.eks. fugtighed og
konstant tilfØnsei f fonnadnende tra em opfyldt
indenfon nogle fa m

Naturpleje med henblik pa sko
vens bbomster og karsporeplan-
ter bør tage hensyn til sàvel
torarets blandede bbomsterfbor
som enkelte, mere sjaldne an-
ter - t.eks. skovgøgelilje, der
endnu gror hist og hen i lyse
østdanske løvskove.
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Nogle arter Blandt insektemne em nogle arten knyttet tii en
stiller meget bestemt planteant, hvom en pleje, den sikmen denne
specifikke piante, en afgØnende, f.eks. en fomekomsten af
krav til citnonsommemfuglen tat sammenkadetmed tIistedeva-
levestedet nelsen af tØnst.

Konflikter og I dette kapitab besknives nogle plante- og dyne-
sainmenhange gmuppems og enkeltantems knav til skoven, og hvad
mellem man kan gøne for at tilgodese de enkelte antem el-
forskelllge ben gruppem. Det en ikke altid albes knav kan op
dyrs- og fyldes samtidig, f.eks. vil en konventemIng af
planters nogbe af de vestjyske bjemgfynknat til f.eks. ege
krav tll skovenkmat betyde stØnme fugbenigdom, men den libie dan-

ske bestand af grasiskenen vib blive truet. Gra
sIskenen, den fomtninsvis lever af bjemgfynfmØ,
begyndte at yngle I Danmark omkning 1950.
Abbigeveb en den vlsse faibestnak for de
tilstande, son giver stom variation i skovens
flora og fauna.

Det gabden fØrst og fnemmest on at vlde, hvad sko
yen mummer af dym og planter, og hvibken effekt de
fomskelbige drifts- og natunplejeindgmeb, ellen
udeladelse af samme, vib betyde for de enkeite am-
ten. pa det grundiag ma man sa pnionitene.

Figur 27
Det galder tørst og tremmest om at vide, hvad
skoven rummer at plante- og dyreliv.
Postkort, udgivet at Skogsvardsstyrelsen i Svenige
i samarbejde med Sveriges ornitobogiska Förening
1985 og 1986.
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7 1 Blomsterplanter og karsporeplanter
Skovfloraen LØvfabdende skov en klimaksvegetatlon I Danmank.
har det bedst Det betyder, at nasten hele landet, med tlden,
I lØvskov vible vane dakket med indigene opmindeligt hjem

mehØmende, bØvfaldende tmaem og buske sant
ahomn, safnemt nenneskellg pavinkning af yore
landskabem stoppede belt. Vome løvskove em autsa
den landskabstype, den bigger tattest pa bandets
opnindelige udseende. Da den nenneskebige pavirk-
fling af yore skove samtidlg en bangt nindre nadi-
kab, end vi opbevem den I det abne band, en skov-
fbonaen, taget under et, den fboratype, den ham
det bedst I dag se fig. 28.

Skovfloraen Skoven en santidig sammen med visse kantypem den
Indeholder kun landskabstype, den indehobdem Lamest antnophocho
fa fremmede me indførte, indslabte anter. Et fanomen, den
arter genenelt bØm opfattes som et sundhedstegn, selvom

ogsa en del af disse antem ban kmav pa von opnamk-
sonhed I bevamingsøjemed. Dette vib dog mere vane
af kulturhistoniske amsager - et emne, den liggen
udenfon denne bogs rammer.

Traeartsvalget p tnods af disse positive ovemtonem en et stomt
er vsentligt antab skovtilknyttede planteanten I tiibagegang,

en tiistand, den dog i vasentlig grad kan athjab
pes ved mere natunvenlig drift, og hemunden sped-
ebt en favomisening af danske lØvtnaanten I savei
de nuvamende skove son i fnemtidens manginaijonds-
skove.

Drift og pleje I skov med henbbik pa bevaneise af
fbomaen - sanbigt de tnuede anten

Blomster med De truede blomstenpbanten en ofte svage I konkum-
sarlige krav rencen med andre anten. De fomekommem denfon ty-
til voksestedetpisk pa sjaldneme typen af voksestedem ned usad
er sarbare vanlige kamfaktomem sasom sambigt vade ellen tØn-

me, kalkmige ellen surbundspmagedeomnadem se
fig. 28. Antenne ham forskeliige bysbehov -

enkebte trues i stankeme bys af mere konkummence-
dygtige anter - det gabden f.eks. den blile orkidé
komabnod, son en nasten uden bladgmønt, samt nogle
bnegnen. De fleste tnuede antem en dog knyttet til
den lysabne skov, knat ellen skovbmyn og kan ikke
kbame sig, nan disse ommadem grom til, f.eks. ef-
ten ophøm af grasning ellen ved tilpbantning; det
te gabdem f.eks. mange af yore onkidé- og skov-
steppeantem.

Karfaktorerne De truede bbonstemplantem I skov em i demes udvik-
andrer sig ling, indenfon voksestedennes natumgivne mibjøfak-

toner, stankt pavirkede af den fomskeibige lys
mangde, son de fonskebbIge tnaanten og dniftsfon-
men betingem. I bØbet af en tmabevoksnings on-
dmiftstid andmen iysfonholdene sig tib stadIghed,
sadan at en langerevarende fasthobdebse af en be-
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STATUS

NATURTYPE

uddod muligvis
uddod

akut
truet

srbar isit

skov og krat
p kalkbund 3 9 12

egekrat og
birkekrat p
mager bund

1 1 7 9

lyse løvskove
pgodjord 1 1 2

merk, fugtig
lovskov 5 5

klipper og
stengrder 1 2 3

kar og hede 2 1 10 25 38

Figur 28
Rødlistede karplanter i danske skove.
Eksempel pa tordeling til biotoper.
Etter B. Løjtnant, 1985

Bemark hvor vigtigt det en at tage naturplejehen
syn pa de, i torstlig torstand, uproduktive sma
biotopen.

stemt tIbstand, d.v.s. lysmangde tlb skovbunden, I
pmaksis nappe en mulig. De fieste arten I skov ban
tibpasset sig denne natumbige variation, dels ved
at frØ ellen nodknolde kan llgge I jonden til et
egnet iysmiljø atten indtmaffen, og debs ved at
kunne overleve vegetativt, d.v.s. uden bionstning,
i nindme gunstige pemiodem. Ellen ved at fnØene
med vind ellen dyn kan spredes tIb mere egnede
voksestedem.

Skovdrifts- En bang nakke aimindeligt anvendte skovdynknlngs
masslge ulempermetodem og -pmincippem em tll ugunst for von na-
for floraen tunligt fonekommende skovbundsfbona.

Mange af de planter, vi abbe holder af og en for-
vant med at kunne glade os over sonmemen igennem,
en 1 tilbagegang, vasentbigst pa grund af andmede
dniftsfommen i skovene. Eksempebvis kan navnes am-
ten son bla anemone, libjekonvab samt yore larke-
spore- og kodmivemantem. Uabmindeilge anten som
f.eks. orkideenne tyndakset gøgeunt, agbbadet
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fliglabe og skov-gØgebibje samt maskebbonsten bla
toppet kohvede em ogsa gaet ydemligeme tlbbage.

Den vasentlige arsag tib den geneneibe deroute for
skovfbomaen skyides ovenvejende nauetnaennes popu-
lanitet pa bekostning af yore hjemmehØmende lØv
tmaantem, ogsa pa de gode skovjomdem. Bbandt andre
ansagen ham Øget hembicidanvendebse, afvanding og
jordbeanbejdning ston negatlv effekt.

Publikums
trusler er f
og af specifik
karakter

Adgangs
begrnsning
kan vise sig
nØdvendigt

Skovgastems pbukning ellen opgravning af planter
spiller en undenomdnet noble, nan tmusbenne mod
skovflonaen skab vurdenes. Vone bestande af de po-
pulane "buketanten" em able nigeiigt stone til at
tale publikuns "naiestik".

Probbememnened plukning opstan, nan decimeningen
af piantemne sker I sma populationer af truede am-
ten, f.eks. onkideen pa MØns KbInt, I Abbindebibbe
Fnedsskov ellen I andre mefuglem for yore sjabdne-
ste vakster. pa sadanne iokalltetem vil en Øget
grad af information kunne minimere problenenne,
veb vldende, at en bible ekskbusiv gruppe af fana
tiske samlere til stadighed vib kunne gøre amoral-
ske indhug I de sma bestande.

Totabfonbud mod plukning og opgmavning samt S±uii

betingede begmansningen I adgang tub sadanne fØi
somme bokabiteten med IØjnefabdende, truede anten
kan vane ydenst relevant. pa samme made son vi sen
det i kystname ommader, den em lukkede for pubbi
kum i fuglenes yngbetid.

Beskytteb sesfonanstaitningen

Biotopple je
bØr vre et
naturllgt
element i
skovdrif ten

En makke fonhobdsmegler I skovdmiften I form af
sambig biotoppleje vil dog 1 de fbeste tilfaide
have bangt stØmre betydning for slknlng af de tru
ede bbomstempbanter og bregnen knyttet tlb sko
yen. En "natunvenbig" drift af Indne og ydme skov-
bryn kan hjalpe en nakke tmuede antem, og pleje af
sanbige biotoper son skovenge, vadbundssanfund og
bevoksningem pa kabkbund vil have vasentiig betyd
nlng.

Opmethobdeise af bysebskende plantesamfund I na
tumlige bysningem, f.eks. ved vindfabder, af bbom
stemnige sanfund ved skovbmyn og I manden af
bevoksnlngem, em vlgtig. Den natumbige succession
gennem en bevoksnings livsfomlØb vib I Øvnigt til
stadighed betyde nye levenullghedem, hvom ogsa
truede amtem vib kunne indvandme.

Skovvejenes Skovvejenes mabatter og gnøftekantem em bigesom
rabatter ér andre udynkede ommadem i skovene af stom betydning
betydnIngsfulde for fbonaen.
biotoper

Langs soieksponenede veje findes ofte en vegeta-
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tion hvoni mndgar elementer fra eng- og ovemdrevs-
flora. To landskabstypem I nivende tilbagegang.

Hvor vejene gar gennen aidne, nØnk bØvskov andrer
fbomaen sig, men blivem ikke mindre intenessant.
F.eks. kan man hen, i visse bandsdele, finde true-
de arten af onkidesiagten hubbabe Epipactis.
Disse anter em sentbbomstmende, og man bØn tid-
ligst sia vejkantemne I september I skove med sa-
danne fomekomster.

I det hele taget vii det vane flora- og insektven
iigt med sen nabatsbaning.

Prioritering I sanbige tilfabde ma de fonstlige fonanstaitnin
af hensyn gem underordnes hensynet til at bevame saniige

biotopen med truede antem, hvlbket ikke nødvendig
vis betyden udelukkelse af enhver form for fonst-
big udnyttebse. Dette vii vane tilfaldet I en nak
ke skove ellen skovafdeilngen fnedet eften natur-
fnedningsboven ellen adnInistrativt.

Dette bØm ogsa gabde for en nakke egekmat, ege
skove pa bedne bund I Østdanmark, skov pa kabkbund
og kmat pa sknanten samt I forbindelse med oven-
dnev. En vls spredt hugst kan hem vane Ønskelig
for at opretholde et passende lysmiljØ, men ma son
anfØnt ske under hensyn til de truede planteantem.

UdsAning og Genindfønseb ellen stynkebse af tmuede plantean
udplantning tens populationem gennem udsaning ellen -pbantning
bØr aidrig bØn aldnig komme pa tale.
komme pa tale

Ved flytning af planter fonsvinden den fnednings
interesse, den en knyttet til deres naturlige vok-
sesteden. Videnskabebige undersØgelser af plante-
geografisk og taxononisk ant vil bilve betnagtet
med stor skepsls, og I en eventuel debat pro et
contra bevaning af truede plantesanfund en al an-
gumentation gaet fløjten.

Den natunlige spredning af planter, den ham fore-
gaet I artusinden, fomegam stadig, uden en bevidst
indsats fra menneskem. Plejefonanstaitningen skab
højst Øge spmedningsnuligheden gennem skabelse af
egnede spmedningskonnidomemI form af f.eks. 11-
niefonmede, udynkede omnaden. Truede planter beva-
res gennem frembningebse af nye, samt pleje af ek-
sistemende biotopem.

Kendskabet tii de enkelte amtens ØkobogI en stadig
sa spansomt, at nØjagtige angivebsem vedrØrende
Ønskelig dniftsfonm for de fieste tnuede antem
endnu ikke kan angives, men for enkelte antem em
den enfamingem se fig. 29. Ligesom Skov- og
Natunstynelsens ovemvagnIngspmognammenmed tiden
vii give mere fast grund under fØddenne, nan den
vundenes plejetIitag.
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Pleje

Forslag til
drift og pleje
af hensyn til
floraen

Figur 29
Beskrivelse at Allindelille Fredskov,
toretaget velbykket pleje med henblik
tluebbomst.

* Registmem og notem sjaldne og bokalt uabmlndebi
ge plantefonekomsten.

* Beskyt sadanne fonekomsten mod genen fra skov-
ambejde i bevoksningemne f.eks.
a. Fonetag bevoksningspleje uden for plantemnes

bbomstningstid.
b. FavomIsem vintenhugst og gemne pa fmossen

jord.
C. Lag naskinemnes transpontliniem uden on

sjabdne plantefomekomstem afmamkning.

* Plant I hØjeme grad hjemmehørende lØvtmaamter pa
bekostning af nauetmaem.

* Bevam og vedligehobd skovenge og vadommadem.

* Fometag sen mabatslaning, heist ikke fØm septem
ben.

* Begmans anvendelsen af herbicidem til pynte
gnØntkubtumem.

* Minlmer den fysIske pavirknlng af skovbunden ved
anbag af seivsaningem.

* Lad dymkningsmarginale jondem I de gamle skov
egne overga til naturskov, stavningsskov eb.
1 i gn.

hvor der er
pa orkideen

Plejen af skoven bbev pabegyndt 5a tidllgt son
1918, hvon nogle af naletrasbepbantningenne
bbev fjemnet. Siden em den fonetaget mere sy-
stematiske kmatnydningem kombinenet med hØsiat
og fjennelse af afslaet matemiale.

Gennem hele arhundmedet ham man fonsøgt at
genindføne gnasning I skoven. I forbindelse
med fredningen anbefalede Natunfnedningsnadet
f.eks. en genoptagebse af grasningen I dele af
skoven. Det ham Imidiertid vist sig vanske
bigt, bl.a. fondi univensitetet ikke ejen
jagtnetten til skoven. Den ham Indenfon de se-
nene am vamet fremsat forslag on oprettebse af
en dyrehave I skoven for ad den vej at fa md-
fØrt gmasning.
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7. 2 Mosser og layer
Levesteder for
mos og lay
I skoven

Mos og bay en to gruppen af spomepbanten, son pa
grund af demes beskedne stØmreise og nøjsomhed ud-
nyttem nasten de samme voksenubigheden Økobogiske
nichen i skoven. De findes isan pa steden, hvon
blomstemplantem og kansponeplanten ikke kan vokse,
og hvon de autsa ikke bblvem udkonkunnemet af dis
se.

Systenatisk ham de to gnuppen ikke meget med hin
anden af gØme - mossemne em nanmest besbagtede med
kansponeplantemne, mens layer em svampeamtemI
samliv med bestente, oftest encellede alger. Beg-
ge gruppem voksen pa stammer, kviste, sten og pa
jorden, hvon den ikke en for mange højere planter.
Desuden voksen de pa sambige levesteden son f.eks.
sten og gnene i skovens vandbØb.

Mossen og bayer ham hverken nØdden ellen mycelium,
men en fastnede tll underlaget med enkle
cebletnade, den betegnes henholdsvis nhizoiden og
hyfer. Mossenne optagem hovedsagebigt denes vand
og namingsstoffen gennem disse trade, mens det hos
lavemne sken gennem hebe denes ovenflade. Denfor
em layer fØbsomne ovemfon kvallteten af luft og
nedbØn og demned vigtige indikatonen for luftfonu
nening.

:

Figur 30
Udbredelsen at pryd-bregnemos, Thuidium tamarisci
num, t.v. fabder ret nøje sammen med torekomsten
at løvskovene i Danmark. Udbredebsen at tjermos,
Ptibidium crista-castrensis, t.h. talder sammen
med torekomsten at aldre nabeskove, tib hvibke den
er fast knyttet.
Etter K. Hobmen, 1980
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Mange mosser
og layer er
knyttede tll
aeldre skov

Den en onkming 600 anten af mossen og 900 af layer
i Dannark, og en stor del af antemne en knyttet
til skov, nogle til lØvskov og nogle til nabeskov,
se f.eks. figur 30.

Mange lay- og mosarten em afhangige af bade en-
kelttnaen og skovsamfund af betydelig alder, hvon
bade det migtige undembag, lys og isar fugtig
hedsniijø en tib stede. Den en ogsa i den danske
mos- og lavfbona en nakke sjaldne, sanbame og tnu-
ede arten med sanlige kmav til voksested. Bbandt
den en iøjnefaldende ant son alnindelig bungelav,
den hen i landet en sanban og kan bmuges son mdl-
katomant for gambe, unØnte skove. Se fig. 31.

Figur 31
Udbredelseskort over abmindelig lungelav. Cirkler
angiver bokaliteter, hvor arten ikke er tundet
etter 1970. Pnikken angiver fund etter 1970. De to
fund i Slesvig etten 1970 bbev gjort pa relativt
beskyttedebiotoper.
For omkning 100 ai- siden fandtes herhjemme tire
a.rter at slagten lungelav. Nu er der blot to arter
tilbage bredtliget bungebav, der kun kendes ti-a en
bokalitet, og almindelig bungelav, der vokser i
gamle, skyggefulde, fugtige skove ebler egekrat.
Efter U. Søchting, 1989

For omkming 100 am slden fandtes hemhjemme fine
antem af sbagten Lungelav. Nu em den blot to arten
tibbage: Bredfblget Lungelav, den kun kendes fra
en bokabitet, og abmindebig lungebav, den vokser i
gambe, skyggefulde, fugtIge skove ellen egeknat.
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Indikatorart Arten em i stØt tlbbagegang bade hvad angam udbme
for sundt debse og vitalitet. To faktoren ban isar vamet be-
mIljø tingende for denne udvikling, dels buftfomumening,

dels effektiv skovdnift. Laven ovenleven nemlig
ikke udtynding I de gambe skove og den demmed fØi
gende udtØnning og knaftigene lysintensitet on-
knlng stammenne. Den nyetablemes desuden meget
vanskeligt, hvis skovene senere retablenes. Demfon
negnes abmindellg bungebav son en sardebes god In-
dikatonant for gambe ufonstymrede skove.

Plejebestrabeisenne oven for mosser og layer gar I
fØnste omgang ud pa at bevame de skovniljøen, hvor
fonekomstenne en sambIgt artsnige - oftest vlb den
vane tale on ubenØmte skovniljØen, son ogsa ud f ma
en nakke andre intenesser en yard at bevane. End-
videre findes nos og lay i en makke sanlige niljØ-
en i skoven, hvon de kan kbane konkunnencen med de
højene planter. Det kan f.eks. vane ved natunlige
ellen menneskeskabteklØfter med vandløb ellen
vejfØninger, hvon det nedfaldne bØv ikke bliver
liggende og skyggem. Selve vandbØbene I skovene
bydem pa en sarlig mos- og lavfiona.

Mos og lay Vone nauetmaem ham nasten abdnig mos pa stammemne
p trerne - det skyldes mubigvisvisse stoffen I dlsse tna

ens bark. Den bedste udvikling af stammegnoende
nosser epifyt-mossen findes pa bØg, ask og eg.
Det em vanskebigt at fastsla, on mossemne fore-
tnakken disse traems bark, ellen on det en fondi
en del andre Økologiske faktomen indgan. Mossenne
fonetmakkem altid ganbe traem, den halden ellen en
knogede og ham lavtsiddende gnene.

Nogbe nossem fonekommen udelukkende pa gamle bØv-
tmaem I fugtlge skovmiljøer. Sadanne antem ma an-
tages at have vanet hyppige I tidblgeme tidems me-
me ufonstynmede lØvskove. Hvor disse artem fore-
kommer, kan de siges at vane indikatonen for skov
ned lang kontinultet, det galdem f.eks. de to dan-
ske anten af nymebav Nephmoma.

Draning og nationeb skovdmift ham betydet kbima
tiske andminger I skovene, hvibket ban medført, at
en lang rakke af anter en fonsvundet.

Layer har Ved menafdnift af skov ham det vist sig, at de am-
begrenset ten af lay og mos, son en knyttet til gammel skov
sprednlngsevne ham svamt ved at indfinde sig, nan passende gamle

tnaem og et bukket skovkbima Igen em tlbvejebmagt.
Denne plantegruppe ham Øjensynbigt en begmanset
spmedningsevne.

En analyse af lay- og mosfionaen pa traemne given
infonmatlonem on skovklInaet, men kan desuden
oplyse on graden af Økobogisk kontinuitet, d.v.s.
I hvilken udstnakning den histonIsk em sammenhang
mebbem den nuvanende natumskov og obdtldsskoven.
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Undersøgelser I England viser en klan sammenhang
mellem fomekonsten af udvalgte gammelskovsanten og
skovenes "alder", i den udstnakning det kan spores
fna historlske kibden.

Undensøgelsen fra danske skove giver tibsvanende
nesubtaten. Rold Skov Ensted Skov og Kas Skov en
negistrenet son de bedste med oven 100 lavanten.

KlitplantagerneKlitpiantagemne udgØm, I kmaft af den fugtige buft
har en og fattige jomdbund samt de fongrenede, bangsomt
vardifuld voksende traem, et samllgt vamdifuidt - og menne
lay-flora skeskabt - voksested for layer. Bade tnaenne selv

med gambe og dØde individem og den sandede bund
ham en rig og specieb lavfbora. For disse bayer en
det vigtigt, at ikke able gamle tnaen I onmadet
faldes, ellen at den fonetages anden intensiv op-
mydning - ogsa stØdene ham betydning. Skovbunden i
kbitplantagemne en et af landets vigtigste fore-
komststedem for nensdymlaven, Cladonia, hvomaf
den findes et stort antab anten. I tørt vejn en
dette lavtappe meget sprØdt og demmed ogsa Øm
findtligt ovemfom fandsel. Klitplantagem med rig
og vebundensøgt lavflona en f.eks. Asserbo Plan-
tage I Nondsjalland og mange af Vestkystens plan-
tagem, bl.a. Tvansted.

Bade de krogede traer og den sandede skovbund i
klitplantagenne er varditulde voksestede.rfor en
lang rakke lavarter, bl.a. rensdynlav.
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Forsiag tIl * Vann on gammel skov og samilgt ganle lØvtnaen
naturpleje med denes omgivende miljØ.
og beskyttelse
af mosser * Bevan sa vidt mubigt alie natunskovsresten, isan
og layer pa sanligt tØr ellen fugtig bund, skyggede ste
I skoven den og sknaninger.

* Skan gamle tmaem med sanlig rig lay- og mosfloma
ellen med fonekomst af truede ellen sanbane an-
ten og oprethold passende iys- og fugtighedsgmad
omkning disse, sa udtØmning og fnemvakst af kon
kunnenende anten undgas. On muligt bØn bevoks
ningen bibehobdes i en radius pa 1-200 m omkning
sadanne fonekomster.

* Bevan dØende og døde tnaen med sanbig rig nos
og/ebbem iavfboma.

* Bibehold lØvskov ved vaid og vandiØb.

* Frihold sanlige smabiotopem pa sknanten og ved
vandlØb, onknIng stone sten, kbippen og bign.
for tibplantning, sanligt med nauetnaen.
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73 Svampe
Svampene
er vigtige
for skovens
Økologi ske
kredslØb

ampe,
som vokser
pa jorden,
lever of te
I symblose
med bestemte
traearter

Svampene spiller en afgørende noble for det Økoio-
giske knedsbØb I skoven og specielt for omsatnin
gen af dødt, organisk stof I jondbunden - at svam
pene ogsa kan vane besvanlige snyltene pa levende
tnaen en velkendt. Svanpe spiller ogsa en ston
nolie son fØdekilde for skovens dyn, sanligt for
Insekten, snegie o.a. mindme dyr, men i sasonen
spiser f.eks. ogsa knonhjomte en del svanpe.

"Pleje" med henbbik pa svampellvet gan, son for en
makke andre biobogiske intenessem I skoven, i høj
grad pa fonanstaltningen, son ikke bØr udfØnes,
autsa pa Ønsken om nestniktionen overfon en nakke
dmiftsmassige indgreb. p den anden side kan de
amealen, hvom den i dniften Ønskes taget hensyn
til svampene,2vane begnansede, f.eks. anealer pa
fa hundrede m med sanlig jondbund ellen en sanbig
gammeb bevoksning.

0kobogisk kan skovens svampe inddeles I de "tnabo-
ende" og de "jondboende", hvor fØnstnavnte enten
en sapprofyter lever af dØdt ved ellen panasit
ten snybtene, mens sidstnavnte for en meget ston
deis vedkomnende dannem mykorhiza. Mykonhlza
svampenod en fonbindelsem mebben svampens myce-
hum og tma - ellen andre højeme planters nødder -

til gensidig fondeb synbiose. Svampens mycelium
opsugen vand og naningsstoffer, son traet far del
I, mens svampen til gengald fan del i tnaets
pnoduktion af kulhydmaten. Hvem svanpeamt kan kun
danne mykorhiza ned en enkelt ellen nogle La
tmaanter, f.eks. egens malkehat med eg og mufodet
mØnhat med bink.

Bevarelsesprobbemenne I relation til de "tna- og
jomdboende" svampe en natumligvis fomskeblige; for
mykonhizadannennes vedkommendebØn denes tmaamt
samt jordbunden med mycebiet bevanes, mens den for
fiertabiet af traboende antems vedkommende isan
bør bevares gambe og døde tnaen som voksested.
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Hensyn til de De mykonhizadannende stonsvampe indeholdem flen-
mykorhiza- taliet af de lØjnefaldende og spisebige anten, og
dannende bevaneise af denes ievenuiighedem ham lkke blot
svampe vldenskabelig, biobogisk betydning, men ogsa va
I skoven sentlig rekneativ intenesse. Mange arten af svampe

en knyttet til jordbund ned sun neaktion, mom, og
de forhold, son en medvimkende tlb nondannelse.
F.eks. ham daruig dmaning og demned buftning af
jonden samt stedvls ovemfbadeudtønnlng "fonbbaste
steden", betydning for antennes fonekomst. Omvendt
vii et tykt lag af kviste og blade efteniadt eften
skovning vane en ubempe for mange storsvampe,
hvomfor de bedste voksesteden savidt mubigt bØm
fniholdes for stone nangdem hugstaffabd.

Stonsvampenesmycelium findes I de Øverste 5-10 cm
af skovbunden. Myceliet en svampenesvedvanende
vegetative del, hvonfna de synlige - og eventuelt
spiselige - fmugtlegemen voksem op. Bevanelsen af
mycebiet I en nogeniunde ufonstynnet skovbund en
afgØnende for oprethoideisen af bestande af disse
anten. Det betyden, at hanvning ellen anden jond-
behandling, f.eks. I forbindebse med selvfonyngel
Se, en til skade for svampefbonaen og savidt mu-
ligt bøn undlades pa de steden i skoven, hvon den
en et sarligt nigt svampefbor. Vebkendte gruppen
son skømhatte, mØnhatte, nalkehatte, nidderhatte
og slØnhatte vides at ga tiibage eften jondbehand
ling, elbem hvis den bigger store mangder kvas pa
skovbunden.

Svampe Mykorhizadannemne ham son navnt bestemte vantstma-
knyttede til en, f.eks. en eg og bink vandlfubde I modsatning
de enkelte til ahomn, den hem I landet kun dannen nykonhiza
trarter med meget fa anten - d.v.s. at denne ant i nykobo-

gisk henseendekan siges at vane uheldig. En del
af yore plantede nauetraen ham ogsa mykonhizadan-
nende svampe tilknyttet, nødgman saledes oven 100
anten af stonsvampe, mens anten af sbagten Ables
adelgman m.fi. og thuja nasten lngen mykonhiza
dannene ham. Genenelt en den dog vasentbigt fbene
svampeamtenknyttet til de natunligt forekommende
iØvtmaanten. Antsantablet I bade lØv- og naleskov
Øges med bevoksningens aider og en stønst 1 gammeb
skov. Ved omdnlft vil nogle mykonhizadannene kunne
ovenleve, hvis den bevames et antab ovenstandene.

Svampene, - en del at naturen
Pbakat om beskyttebse at svampe.
Udgivet at Foneningen til Svampekundskabens
Fremme med støtte tra Fredningsstyrelsen.
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Svampe
tllknyttede
skovens
smâbiotoper

De fleste
" trboende

amp"
er afhangige
af gamle treer

Rigtigt gamle tnaem og gambe dØde tnaen en en man-
gelvare I danske skove, og enkelte anten knyttet
hertil, f.eks. Safnangul okkemponesvamppa eg, en
uddØde hen i landet indenfon de sidste 100 am, an-
tageligt grundet mangel pa egnede voksesteder. En
sjalden ant, son stadig findes pa blot et enkelt
gammelt individ af bøg i Store Bøgeskov pa Midt
sjaliand, en dens slagtning Hapalopilus alborubes-
cens.

Ikke skovbevoksede anealen indenfon ellen I tll-
knytning tii skove, f.eks. enge, lyngkladte panti
em og moser han ogsa deres sanlige svampefbona, sa
bibeholdeise af disse I fomholdsvis ufonstynnet
tibstand en vasentbigt for svampene. Gødskning af
sadanneanealen en skadelig for bl.a. deres typi-
ske flora af vokshatte - tlbplantning vil ogsa pa
bangeme sIgt vane til ugunst for den gmastilknyt
tede svampeflora. Skovens vandbØb kan ogsa I nogle
tilfaide vane voksested for sanlige svampearten
son f.eks. nØkketunge.

Det nest kendte eksempei pa skov henhjemme med
stone, abne gnasamealer en Jagensbong Dynehave,
den ham et neget nigt flon af ogsa de gnastilknyt
tede anten.

* Eftenbad Ikke hugstaffald I bunker pa steden ned
vandifubd svanpeflona

* Husk at mange svampeanten en afbangige af til-
stedevarelsen af bestemte tnaamten.

* Undbad hanvning og anden jondbehandllng pa vig
tige svampeiokaliteten

* Van opmamksom pa, at gødskning kan vane til ska
de for svanpefionaen.

* Bevam af og til gambe døde og dØende tnaer, ogsa
af hensyn tll svampene.

* Ovemvej on enkeite onmaden I skoven kan udlagges
tib natunskov.

* Hold skovens heden, enge, moser rn.n. abne, ogsa
for svanpenes skyid.

Forsiag til
naturple je
og beskyttelse
af svampe
I skoven
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Z4 Pattedyr
Skovene er
levested for
ca. 40
forskellIge
pattedyrearter

Naturple je
contra
vlldtple je

De fleste
pattedyr
behØver bde
skov og abne
Oader

Den en knap 40 vilde pattedymeanten knyttet til
skovene i Danmank. Hen en mednegnet de anter, son
u dag dannem vilde bestande, men son opmindeligt
stammer fra udsatte ellen undslupne dyn f.eks.
dadyn, sikahjomt og mink.

Nogle pattedym ophoiden sig udebukkende I skoven,
mens andre veksier melbem skov og abent land. Man
kan denfom ikke isoleret se pa pattedynenes for-
hold I skov, men ma ogsa tage hensyn tlb, hvad
skoven gnansen op til.

Af hensyn til jagten ham den altid vamet intenesse
for at fonøge ellen kontnobiene bestandene af vis-
se anten af pattedyn, f.eks. rave og radyn. Jagt
litteratunen mummer derfom tabnige anvisningen pa
anlag af fodemmanker, vildtnemiser, kunstige rave-
grave n.m. Sadanne fomanstabtningen bigger i pnin
cippet udenfor denne bogs emne, og den henvises I
stedet til den migholdige litteratun om jagt og
vibdtpbeje.

Figun 33 visen en rakke danske pattedyrs tiiknyt
ning til skovene. Isam de stØnne pattedyr en af-
hangige af savel skovbevoksede son abne amealer,
f.eks. fomegan en heb del af nadym, nave og gray-
lingers foumagening udenfon skoven. Disse dym sat-
tem pnis pa, at man beholden ellen genskabem iidt
af det abne land ogsa indenfon skovgardet, f.eks.
moser og engamealenned gras og urtefioma.

1minde1igvis knyttet til det bne land,
men her ofte dagssde i skovbryn og krat.
Enkelte harer tilbringer hele livet i
skoven, isar hvis der er lysninger, vej-
rabatter eller brandbslter med kort
gras.

De røde egern er oprindelig knyttet
til nleskov, men findes nu I nasten
alle skovtyper.

Forekomst
og status
I Danmark

Hele landet.

Hele landet.

Aile flagermus
i Danmark er
totaifredede.

Hele landet.

Hale landet bort
set fra visse
Øer. I dag al
mindelig, men
her varet nasten
udryddet I
Denmark.
FØrst genind-
vandret til
Vendsyssel
Ca. 1960.

Art TIlknytning tIl skov

Plndsvln Overvejende tØrt terran I krat, skovbryn
og ben skov med tat undervskst, normalt
Ikke I større sammenhangendeskovomrder

Alm. spidsmus Nasten alle biotoptyper. Den hyppigste
‘sue" I sluttede rØdgrankulturer.

Brunflager- Løvskove og parker. Anvender hula treer
mus tIl bide dagskjul og vlnterdmkke.

Hare

Egern
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Hasselmus Krat I kulturer af svel lØv- som niletrs,
buskads langs skovveje, brandbslter og
skovbryn. synes at foretrskke krat der
indeholder brombar.

Markmus Stsrkt knyttet til grasarealer og flndes
I skov nasten udelukkende I nykulturer.
Bestanden aftager med afstanden til bne
arealer.

Brud og
lakat

Alle skovtyper, tattest bestand i lçvskove
med undervegetatlon, kratomrder og brede
skovbryn. Lyngarealer og gamnel lvskov
med anemoner er fourageringsomrder om
vinteren og I dat tldlige forr.

Fyn, MIdt- og
Sydsjslland.
Totaifredet.

Tidligere anset
for at vare
vores alminde-
ligste pattedyr,
men bestanden er
nok faldet I
takt med de
vedvarende
grasarealers
forsvtnden.

Hele landet
undtagen nogle
mindre Øer.

Hale landet
undtagen
vlsse Øer.

Hovedsagellgt i
skovomrder pi
Mldtsjalland og
I MIdt- og
SØnderjylland,
men ogsi spredt
udenfor dlsse
omrder.
Bestanden er
p; Ca. 1000 dyr.
Totalfredet.

Hele landet
bortset fra
vlsse Øer.

Flndes kun I
Jylland.
Bestanden kun
Ca. 2-300 dyr.
Totalfredet.

Kun naturllg,
frltlevende
bestand I
Jylland.
Den ansls tll
4-5000 dyr.
p Sjalland
mlndre bestand
fra undslupne og
udsatte dyr.

Figur 33
Et udvalg at danske pattedyr med tilknytning til
skoven.

Hele landet.

Hele landet
undtagen
visse Øer.

RØdmus Overvejende I omrder med mange kvasbunker,
I kulturer og langs skovbryn.

Ha1sbndsmus Ha1sbndsmusener den typlske "skovmus",
som flndes I alle bevoksnlngstyper, mens
skovmusen Isar er knyttet til bent land,
krat og skovbryn.

Ray Alle blotoptyper, bde skov, bent land og
byomrtder. Foretrskker dog at anlagge grave
I omrder med krat eller travegetatlon.

Gravllng Skove, skovbryn og bent land med krat
eller lahegn. Ingen sarilge bevoksnlngs-
preferencer blot der flndes tØrre skr-
nende arealer med rlmellg daknlng, hvor
graven ken anlagges, og gode fouragerlngs-
mullgheder I narheden marker, nyplant
nlnger, lysnlnger.

Skovmr Store, uforstyrrede skovomrder, gerne
gammel nleskov I forblndelse med gammel
lØvskov. Bor I hula traer eller gamle
krage- eller rovfuglereder.

Lakatten synes at foretrakke omrder nar
vand, mens bruden I højere grad er knyttet
tIl skovbryn og skovomrder. Traffes dog
ogs I bent land. Bide lakat og brud bor
I hule treer, kvasbunker, huller under
trastubbe og I gamle stendlger.

Odder StØrre søer, moser og vandløhssystemer.
Tatte krat ned tIl dlsse anvendes som
dagskjul. Huler under trarødder I brInker.

Kronhjort Store nletrasdomInerede skove.
Fouragerer ogs p bader og dyrkede marker
m.m.

R dyr bela landet
bortset fra
vlsse Øer
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Dyrebestandens
stØrrelse er
bl.a. afhanglg
af bonitet
og skovtype

At de abne ommader inde I skoven ham betydning kan
bl.a. ses af, at madymbestandeneforØges i amene
efter stonnfald, hvor stone anealen pludselig bys
nem og "springer i gras". Lysningen og kulturarea
ben em spisekamme for skovens pattedym.

Pattedynene en ikke javnt fondelt I de danske sko
ye. F.eks. en nadyrbestanden stønne i de typiske
Østdanske bøvtmasegne end i de vestjyske naie
skove. Se figur 34.

Dette skyldes dog ikke udebukkende, at nadyr fore-
tnakkem bøvtma, men ogsa at det drejen sig on de
fnodigste ommaden I Danmank ned gode livsbetingei
ser, bade for madyn og bØvtna. Men den en ogsa et
dinekte samspil nellen skovens stnuktur og mady-
nets muligheden for fØde og dakning. I mange be-
voksningen af nauetna em skovbunden hele anet
nundt nasten nøgen og ham denmed ninge vardi for
nadym. Den en ingen føde - og hellem ikke megen
dakning.

Figun 34
Radynenes relative bestandstathed
sammenholdt med løvtrapnocenten i de
gamle amter. Hvert amts løvtraprocent
er angivet med et tab, og de torskeb-
lige typen skraveringer visen antab
nedlagte dyr.

Anemoner og
lyng er
rdyrets
vlgtigste
vinterfØde

Vildtbiobogisk Station ham set pa vamdien af et
midtjysk nabeskovsdistnikt son bevested for nadyr.
Det viste sig, at kun ildt oven 10% af det samiede
ameal havde vandi for dynene. Kun 1 nyplantninger,
unge bevoksnlngem og abne ameabem langs veje og
stiem var den fØde at hente.

pa de nagmeste jorden fonbedmes fonhobdene for ra-
dynene faktisk i nabeskoven, fondi den hen ofte en
byng, son em et af nadymenes fometmukne vinten-
fØdeemnem.

Selv i unge sluttede bevoksningen indehobden lØv
skov mere fØde tli nadymene end naleskov. FØmst og
fremmest findes den anemoner I de fleste bØvskove.
Anemonemnes jondstanglen og skud en nadynets va-
sentbigste fØde fra sidst pa vintenen og md I

/-J -

_O.7-59 -
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april maned. Men ogsa I nesten af amet en den et
mineiigt fødeudbud I form af knoppem og skud, Un-
ten og gras. Isan foretnakkes knoppen af eg, ask,
asp, mØn og pil. Radymenes afhangighed af de abne
omnader I skoven gØr, at hegning af kultunen fak
tisk spanner den ude fra en del af deres spisekam-
men. Man kan forbedne fonholdene for skovens hjom-
tevildt ganske betydeligt ved f.eks. at anvende
skudsmØning ebler eventuel kappeplantning to
planter plantes belt tat sammen, f.eks. bjengfyn
ellen tjømn sammen med den Ønskede traant.

Nan ogsa de fleste af skovens novdym en afhangige
af bysninger, unge kultunen og lysstilbede be-
voksningem, skyldes det, at den hen findes den
tatteste musebestand.

Skovens
kØddende
pattedyr
er bl.a.
afhngIge af
skovens mus

pa amsbasis em den i gennemsnit ca. 20-30 nus pm.
ha inde I skoven, og selv on somnenen kommen be-
standen nonmalt ikke op pa mere end 60-70 mus pm.
ha i hØjskov. I grasonnadem og I helt unge kubtu
men kan den imidlentid vane bestande pa 150-200
mus pm. ha, fomtninsvis mamkmus. Fig. 35 og 36
visen debs den pmocentvise fordeling af fonskebll
ge museartem I fomskellige bevoksninger og dels de
tne nest udbnedte antens fomdeuing melbem højskov,
skovbnyn og nykultunem.

Figur 35
Procentvis tordeling at fangster at torskelbige
musearter i torskeblige skovtypen.
1. Nyplantet brakmark, 2. io-arig rødgran,
3. b5-2o-arig rødgran, 4. b5-20-ârig adelgran,
5. hede- og egekrat, 6. aben birkeskov,
7. aldre bark, 8. og 9. bøgehøjskov.
Etter Th. Secher Jensen, 1983

0
C-
0

0

EELI dvrgspidsmus
aim. spidsmus

IIIOI skovmus

.
LI markmus
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Mankmusen em den mus, son fonvobdem den stØnste
skade i skovbmuget gnav pa unge planter , men
bestanden em genemelt gaet tilbage I Dannank og
skademne ham i dag son oftest kun bokal betydning.
Det en desuden pavist, at gift udiagt mod manknus
u skoven oftest ades af de mere fnØadende arter,
skovmus og habsbandmus.

Skovens movdym nay, gmavbing, bakat, brud m.f 1.
en athangige af antalbet af byttedym, og bestande
ne af Isar de sma nardym fluktuemen sandsynbigvIs
med musebestandensstØmnebse. Gmavlingen tagen og-
sa mange hvepse. Den en eksemplen pa, at en enkebt
gnavling bar faet has pa op tll 20 hvepseneden pa
en nat.

Egernet
nyder godt af
nleskoven

Sebv on de fleste pattedyr fonetnakkem bevoksnin
gem af løvtna, en mange anten ogsa knyttede til
nabeskovene, bb.a. egemnet. De opnindeblge egemn i
Danmamk em bnune ellen sonte, mens de nØde egemn
stammer fra indfØnte ellen senene indvandnede dyn.
Omkning anhundredeskiftet van egennet sjabdent
henhjemme. Nond for Limfjonden van det belt fon-
svundet og Indvandmede fØrst Igen onkning 1950’
enne. I dag en egennet abmindebigt I sa godt son
aile danske skove og nyder godt af det stone udbud
af gmankogbefnø.

I de seneste an em egennbestanden imidlentid gaet
tilbage uden endnu paviseiig grund.

Figur 36
De tre mest abmindebige, danske musearters
relative tordeling til højskov, skovbryn og
grankultur anlagt toran brynet.
Udarbejdet pa grundlag at Th. Secher Jensen,
1983
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Skovens
pattedyr
har brug for
skjul og
hvllesteder
I tette krat

Skovbryn
scm
opholdssted

GrvlIngegrave
"gr I any"

Able skovens pattedym ham brug for skjul, hvom de
kan hvile og yngle samt i Øvnigt fØbe sig tnygge.
Son vebegnede ommaden peges ofte pa unge grankub-
tuner, men lØvtmaknat, buskadsem I moser og eble-
sumpe samt omradem udlagt son natunskovsamealer en
fuldt sa gode - og mummer samtidig et stont fØde
udbud.

Skovbnyn en gode skjulesteden, Isam for de patte-
dyr, den ogsa founagenen i det abne band. For dis
se dym en det vigtIgt, at skovbrynene em tatte; fa
dym vil opholde sig I en nandbevoksning, son yin-
den susem lige Igennem.

Stømne nisbunker og ganbe stendigen I skovbmyn em
nyttige for bnud og lakat, og ogsa nay og gnavllng
synes at favomisene skovbryn, men anlaggen I
Øvmlgt deres gnavsystemer I nasten able skovtypen,
blot jonden ikke en for fugtlg.

Isan for gmavbingen gabden det, at de samme grave
ofte benyttes I mange genemationen, og man bør
denfon tage hensyn tib sadanne gamle gmavsystemem
og f.eks. ikke piudsebig fjemne hebe den omgivende
bevoksning.

Hos gravlingerne gar gnavsystemeti arv ti-a gene-
ration til generation, hvis omgivelserne ikke for-
styrnes for meget. Lidt venlig omtanke er dertor
pakravet ved tynding og atdrift omkring gravlinge
grave.
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Dyrene kan til
en vls grad
vanne slg til
publikum,
men der bØr
vre mere
uforstyrrede
steder

aedn,
sarbare og
truede
pattedyr I
Danmarks skove

Hasselmusens
udbredelse

Alle skove em natunligvis ikke lige udsatte for
fonstymnebsem I form af pubbikumsbesøg, jagt, on
enteningsbØb n.m. Isan I byname skove em det va-
sentligt for dynebivet, at visse onmaden fnihobdes
for intensivt pubiIkumsbesøg. Dette kan tli en vis
grad stymes ved et fonnuftigt stisystem, og de
fleste pattedyn kan vanne sig tii skovgasten, sa
lange de holder sig tib stiemne og holder hunden I
snon. I Øvnigt ma det papeges, at det en skovbnu
get selv, den ban gjont hele skovanealet tibgange-
bigt for publikum ved at drane og bave befastede
skovveje og spom. FØren man nogle af de lavenelig-
gende ommaden tilbage tib denes tidligene, langt
fugtigene og mere uvejsomme kamakten, fan nan san-
tidig onrader, den en net utilgangelige for pubbi
kum, men af stom vardl fom dynene.

Betnagten man bandets skovameal under et, sen det
ud til, at de fleste danske pattedyr tnives ganske
godt, selv on man ved natunpbeje og beskyttelses
hensyn bokalt stadig kan gøne meget for de enkebte
antem. Den em dog nogbe dyr, son em sjabdne, sam-
bare ellen truede, enten fondi de I Danmank lever
tat ved nondgnansen for denes udbnedebsesomnade,
ellen fordi de stiller nogle krav til skoven, som
modemne skovdnift ikke opfylden.

Det dnejer sig bl.a. on hassebmusen, oddenen og
skovnanen samt den danske flagennusebestand. p de
naste sidem fonesbas derfon fonskeliige naturple-
jefomanstaltningen for disse antem.

Hasseinus

Danmark og Sydsvenige em nondgmanse for hasseimu-
sens udbredelse, og den en da ogsa sjalden I begge

Figur 37
Hasselmusens udbredelse i Europa og i Danmark.
Etter J.V. Jensen, 1980
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Hasselmus

Faunavrd i
skogsbru ket:

. Guibrun sm5gnagare,
ca 7 cm kroppslängd

. Stora Ogon
S Yvig svans, ca 7 cm I5ng
. Klättrar I trad och buskar
. Vinterdvala

Utbredning: * Sädra Sverige upp till
. Sällsynt

Biotopkrav: . H5ller till I buskmarker och i lövskog
med tat och sn5rig vegetation

. Trivs I bruten terräng och àterfinns ofta
nära strander, raviner och kärr

. Bygger runda sommarbon av gras, blad
etc, ofta 1 täta buskage eller träd en,
bjärnbär, hallon etc

. Bygger vinterbon i h5ligheter i marken

Hot: . Missgynnas I de alltmer ensartade jord
bruks- och skogsmarkerna

. Oförsiktig räjning i täta buskage

. Schablonartad landskapsvärd

. Lãmna tat lovvegetation orärd vid
mindre surdrog, blockbranter, bãckra
viner, kantzoner mot vattendrag, v5t-
marker och skogsbryn

. Eftersträva att I gläntor och bryn ha en
fullskiktad vegetation, d v s obruten
kontakt mellan markvegetation, bus-
kar och trädkronor

. Spara en varierad och artrik vegetation
av buskar och lävtrad

. "Städa" inte i onödan vid landskaps
vrd och hyggesrensning

Kontakta skogsvrdskonsuIenten eller Iãnssty relsens natur
vârdsenhet for ytterligare information om faunav5rd i skogs
bruket.
Detta faktablad ing5r i en serie som har framställts av skogs
styrelsen i samarbete med Sveriges Iantbruksuniversitet.

Foto: Bengt Lundberg/N
Teckning: Martin Tjernberg

Figur 38
Skogsvardsstyrelsens faktablad om hassebmus i

Sydsverige.

Kännetecken:

Närke
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Hasselmusen
foretrkker
kratrlge
kulturer

Naturple j e
med henblIk

hasselmus

lande. I Dannark findes hasselmusen fØnst og f rem-
nest pa Sydfyn og pa Sydvestsialland.

Hasselmusens fonekomst i Dannamk fonmodes at vane
et levn fra egebiandingsskovens tid, og aldne kil
den beskniven dens levested son buskvegetationen
under aldme lØvskove. I dag en denne skovtype ikke
sa almindelig son tidligene, og nyene undensøgel
sen ham da ogsa vist, at hasselmusen i dag en
knyttet til knat i ungkultumer af bade lØv- og n
leskov isam kubtumem son fan by at vokse op I et
vildnis af bmomban, hindbam, kapnifolie, gedenams
n.m. samt buskadser bangs skovveje, brandbaitem
og skovbnyn.

Om vintenen gam hasselmuseni hi I vintemmeder un-
den bøvlaget, nellen mødden ellen I ganle trastub
be. Han man konstateret hasselmus i sin skov sel-
ye musen far man sjaident at se, men de kuglerunde
soveneden en afslØmende - selv on de ogsa kan vane
vanskelige at fa Øje pa, ellen bigger skoven i
de egne af Fyn ellen Sjalland, hvom hasselnusen
stadig ma fommodes at forekomme, bØr man tage fØl
gende hensyn til den: Undga kenisk bekampelse og
fometag ikke knatnydning i nykultumem og bangs
skovveje i musens aktiye peniode fna maj tib
november.

Figur 39
Forekomst at skovmar og odder i Danmark.
Figuren tib venstre viser abbe skovdistnikter med
torekomst at skovmar i 1976-77. Udtybdte cirkler
angiver fast bestand, abne cirkler, at den til ti
der ses skovmar pa distniktet, etter H.J. Degn og
B . Jensen, 1977 , mens tiguren tib højre viser od
derens torekomst i Danmark omkning 1988 baseret pa
teltundersøgelsen etter A.B. Madsen, 1989.



Skovmam

Skovmaren Skovnanen em et af vones sjabdneste novdym. Det
hØrer til de em et sky dyn, son fonetnakkem store, nelativt
store ufonstynnede onradem med gammeb skov - et krav det
skovomrader en svamt at opfybde sarlig mange steder I Danmank.

Skovmanen famdes isan oppe I tnakmonemne og bor I
hule traem ellen gamle movfugle- og kragenedem.

At give anvisningem pa naturpleje tib gunst for
skovnamen laden sig damiigt gØre. Stone skovomna
den med meget gammeb skov sant et vist udbud af
udlevede, hule tnaer, vii absolut vane favonabelt
for skovmanen.

Odder

Odderens Odderen ban vanet totalfnedet I Danmank siden
forekcmst 1967, men den danske bestand bestar nu kun af 2-
I Danmark 300 dym, son alle lever i Midt- og Nomdjylland.

Tidbigeme van oddemen sandsynligvis udbmedt over
hele landet.

Oddenen, den en knyttet tib sØem, moseonmadenog
vandløbssystemen, em ikke et egentligt skovdym,
men da et oddentennltoniun kan dakke 8-10 km vand-
bøb, vil det ofte komne tib at omfatte skovonmader
- og oddemnes yndlingsopholdssteden em tmabevokse-
de omnaden ned tib vandbØb.

Oddenen em et natdym, son on dagen ophobden sig I
huier I bninkemne ellen i buskads og nisbunken
bangs vandlØbets breddem.

Naturpleje tll Skovfolk, son konstateren oddene I skoven, plejer
fordel for at fa følgende mad: "fomstyn den ikke - og fontal
odderen det ikke til nogen". Det kan den vane en del on,

men man kan faktisk godt gøre noget aktivt for at
hjalpe odderen ellen maske skabe en oddembiotop.

Den fømste fomudsatning for tibstedevarelsen af en
oddembestand en rent fiskevand. I England ham man
fundet ud af, at sebv hvom dette kmav opfyldes, em
den ofte en meget lilbe oddenbestand, fordi den em
mangeb pa dagskjul samt nulighedem for anlag af
oddenhuber. Mon ikke noget af det samne gØr sig
gabdende henhjemme?

For oddenen ville det vane ideelt, hvis den for
hvem kilometer vandlØb fandtes nindst et odder-
fnisted I form af et stØmme vildtvoksende knat eb
ben naturskovonmade pa mindst 10 meters bredde og
50 meters langde ned tii vandlØbet.

Hvom sadanne ommadem ikke en udlagt ellen endnu
ikke ham udvikbet sig tilstnakkeiig tatte og util
gangelige for mennesken, kan man desuden hjalpe
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Plads til
odderhuler

oddemen ved at udlagge misbunker, son kan benyttes
son dagskjul.

Oddenhuben aniagges abtid I brinker meblem tma
mØdden. Det ban vist sig, at anten son nØd-el og
p11 son megeb ham et for tat modnet, og at oddemen
fonetmakken at have sin hule under eg, ask ellen
ahomn, son ham et mere abent nodnet. Man bØn den-
for skane dlsse tnaanten, hvom de alienede star

For hver kilometer "oddervandløb" bør den tindes
mindst en hvileplads med vildtvoksende knat ellen
natunskov, et "oddenfristed".
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bangs ãbmedden og eventuelt plante nye af hensyn
til oddemen.

Ingen
forstyrrel se

lUst for
fi skeruser

Gode
padde
lokallteter

Alle danske
flagermus
en afhngIge
af trer og
traeagtig
vegetation

Skoven scm
jagtbiotop
for flagermus

Oddemen en altid blevet anset for at vane et neget
sky dyn, som let bliven skmamt yak af menneskebig
aktIvitet. Dette en sandsynligvis noget ovemdne-
vet, men den em ingen tvivl on, at lØse hunde I
skoven vil vane en stor nisiko for oddeme.

RIst for fiskenuser, son det nu em pabudt I vand-
systemer med oddembestand, en ogsa et vigtigt mid-
del til at beskytte dymene mod dnuknedØden.

Fomuden fisk isan an tagem oddemen ogsa en heb
del paddem og stønre insektem. sa hvis den I for-
bindelse med vandbøbet findes ellen etabbenes
sma soleksponenede vadommader med et migt fnØ- og
insektliv, bar man ydenligene fonbednet sine chan
cer for at La odderbesøg se afsnit 7.6.

Flagennus

Danmarks 12-13 flagemmusarter en i dag sjaldne og
sanbame og fomtjenen hensyn i naturpiejen. De em
able pa en ellen fleme nader athangige af tmaem og
tnaagtig vegetation. Pnincipielt en denne afhan
gighed af to slags: 1 tnaenne en vigtige ebemen
ten i flagemmusenes jagtbiotopem, og 2 tnaemne
tjenen som dag- og vintemkvamten.

Trabevoksning i skov, park og have given bivsbe-
tingebsen for en rig insektfauna. Hem findes bade
yngbenubighedem, fØde sant ia. Insektfaunaens
ants- og individantal stigen med vaniationen I
tmaflomaen.

Zoobogisk Museums flagemmusundensøgebsemvisem
kiart, at flertalbet af yore flagemmusantem til
bningem en meget stom del af demes jagttid I nan-
heden af tnaagtig vegetation.

Nogle anter, son langØnet fiagenmus og frynsefla-
genmus, jagem nasten hebe tiden inde imellem gre-
nene ellen tat ved tnaen og buske.

Andre, som skagflagenmus, Brandts flagennus, bred-
Ønet flagenmus, dvamgflagemmus, tmoldfbagemmus og
sydfiagemmus, jagem p fomskeblige nader, men able
mest nan tra- og buskvegetation. Man sen den hyp-
pigst jagende langs skovkanten, omkming tnagnuppen
og lignende. Vand- og damfbagemmus jagen nasten
udelukkende oven vand nan vegetationen.

Brunfiagemmus og skimmelfiagemmus jager nest i det
abne, men isan bnunfiagemmusen jagem ofte hØjt
oven skov, hvom den sØgen højtflyvende skovinsek-
ten.
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Skoven scm Mange arter benytter hule tmaen son dagophobdsste-
dag- og vinter-der I sommenhalvamet og son vintenkvamtem under
opholdssted vintemdvalen, men kan ogsa valge andre sbags kvan
for flagermus tenen. Dette galden amtenne dvargfiagenmus, tmoid-

flagenmus, vandfbagemmus, damflagemmus, skagfla-
genmus, Bnandts fbagemmus, frynseflagennus, bred-
Ømet flagemnus og langØmet flagemmus. Bnunflager-
musen em udebukkende fundet I hube traen bade son-
men og vinter.

Hvis Danmark skal huse en vanienet flagenmusfauna
knyttet til hube tnaen, ma den vane mange af dis
se, og de ma vane javnt og natuniigt fondeit oven
landet; det em ikke nok, at man kun laden den sta
I La sanligt udvalgte skove.

Fremtidens
hule trer
bØr
"rekrutteres"
nu

Alt tydem pa, at den i dag vises stigende fonsta
else for de gambe, ofte huie tnaen og deres spe-
cielie fauna. Men det en nØdvendlgt at vane op
namksom pa "rekrutteningen" af nye hube tnaem.
Fonstligt set en den fonstaeuigt nok en tendens
til, at man pa et tidbigt stadium fjenner aile
knakkede, knogede ellen uregebmassige tmaer, den
engang kunne ende son gamle og hule, men hyis vi

Mange flagermus opholder
sig om dagen i hube ti-a-
en i skovene. Det galden
f.eks. den langørede fla
genmus, som ogsa toreta
ger sine natbige jagt
tune nan tnaer og buske.
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skab have de fomnødne hule tnaen on 100-200 an,
bØr man lade nogle af disse tnaem sta nu.

Opsatning af flagenmuskasser en nubigvis en god
ting son supplement, men de emstattem pa ingen
made hule tmaem. Det gam til debs an at huse visse
flagenmusanten i kasser on sommeren, men son yin-
temkvanten duem de ikke, for fiagennusens skal
hange fmostfnit under vinterdvalen, og kassemne
ydem slet ikke den fomnØdne isolation.

Forslag til Pattedyrenes tmivsei bør have vagt i fonbindelse
naturpleje og med skovens indnetning, anlag af nye skove samt
beskyttelse den daglige drift. De fleste pattedyr em afbangige
af pattedyrene af savei samspiiiet med det abne land son skovens
I skoven Indre stmuktun, og de vasentligste hensyn kan op-

sunemes sabedes:

* Tilrettelag skoydnIften sabedes, at skovens in-
dre altid mummer fomskelllge bevoksnIngstypem,
tra-artem og aldemsklasser. Hen em fØdeudbuddet
til pattedynene vanienet og stabilt aret nundt.

* 50mg for tatte, brede skovbryn, bade ydme og in-
dre, og gemne med fonbindelseslinlen ud I det
abne band f.eks. bahegn. Hem søgem bade sko
vens og agenlandets dyn la.

* Bevam og genskab abne arealer I skovene
bysningem, enge, moser, brede skovspon n.m.
son fouragemlngsommadenfor bade pianteademe og
novdym.

* 50mg for, at den tib stadighed em vasentlige on-
nader med nye kultuner ellen tat knat I skoven.
De omnadem bnuges son skjub for en makke dym.

* Anbag stier, sa de ikke beden hen til dyrenes
fometmukne hvlie- og ynglestedem.

* SØmg for steden med tiigangebigt dnikkevand tib
skovens dyr I form af smasØer, vandhullen, bakke
n.m.

* Spnøjt kun kubtumaneaben hvon det en stnengt
nødvendigt - I det nodenne skovbrug fungenen de
son skovenes spisekammen, ikke blot for patte-
dyr, men ogsa for mange fugue og insekter.

* Ovemvej on kubturhegn kan enstattes af topskuds-
smøning, kappepbantningen ellen vakstmØn - hvis
ikke, sa oprethold hegnet sa kont tid son mu-
ligt.
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- Fonetag udtyndingem I eg og ask on vintenen og
lad ved udmensning p11, mØn, ask og asp sta tib
bage. Knoppem af disse tnaamten en et vigtigt
fødeemne for mange af skovens pattedyn.

Hensyn til enkelte antem

* 50mg for skovarealem med mange anemoner, son
nadymene lever af I senvintenen og on fonanet.

* Fnenelsk lynganealen, hvon det en mubigt. I
Vestjylband em lyng det vigtigste fØdeemne for
madyn on vintemen.

* Fonetag helst ikke afdniften omkming gnavlingens
gnavsystemen - ellen ovemvej on afdniften kan
fomega gradvist.

* Ødelag ikke nisbunken og stendigem I skovbryn.
Hen bon bl.a. bnud og bakat.

* Undga enhven form for kemisk bekanpelse I kuitu
men i skove med hasseimus.

* Undlad knatnydning I penioden fra april til
november i skove, den husen hassebmus.

* Lad potentielbe botnaen huibede tnaen og tmaen
med knage- og novfugleneden sta tlb skovmamen.

* Undlad mationel skovdnift i 10-20 m brede bran-
men bangs stØmme vandbøb og sØen i skove, hvom
odder kan fomekomme. Hvis omnaden med tat knat-
vakst ikke udvikbes af sig selv, kan den udbag
ges misbunkem son dagskjub for oddenen.

* Skan aske- og egetmaen iangs abnmnkenne, og md-
plant disse anten, hvis de ikke seiv etabbenen
sig. Oddemen fometnakker at gnave sin hule under
disse tnaantem.

* SØrg for ommaden med gode levemuligheden for
paddem I tilknytning tlb stØmne vandiØb med be-
stand af odder.

* Anlag stien, sa de beden bort fna oddenens huier
ellen potentielle dagskjub - og fonsøg at holde
lØse hunde iangt bonte fma disse omniiden.

, Undlad sprøjtning og gødskning I nanheden af
vandlØb med odderbestand.

* Bnug aidnig auemusem uden stopnist I vandlØb med
bestand af odder.
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* Bevam gamle huliede tnaen af hensyn tib skovens
flagemus.

* Tank pa, at fnemtidens gamle hube tmaem skal
gnundlagges nu bb.a. tib glade for skovman og
flagemus.
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7. 5 Fugle
Skoven er en
af de
fuglerige ste
biotoper
I Danmark

0gs hos
fuglene har
skovbrynets
kengde stor
betydning

Skoven ham ston betydnlng son yngle- og foumage-
ningsomradem for en ston del af den danske fugue-
bestand. F.eks. em antallet af ynglefugle pm. ha
mange gange stømne i skovene end i det abne ager-
land se fig. 40.

Selv on mange af skovens fugle ogsa findes i andre
biotopem, f.eks. villahaven og lahegn, em skovene
denes vigtigste bevested. Hem opnetholdes levedyg
tige bestande, og hemfma kan antemne spmede sig,
hvis mubighedenne visem sig.

I skovene findes fieme sjaldne og sambame fugue
bb.a. svalekline, komttaet trabøbem og huldue og
hen ynglen flentallet af de danske movfugie.

Fuglebestandens stømmebse og sammensatning I sko-
yen en bb.a. afbangig af skovens stØmmebse og af
de ydme og indre skovbryns langde og udfommning,
af tmaamtenne og denes fondeling, af bevoksningem-
nes aldemssammensatningog af antailet og bebig-
genheden af skovens smabiotopen.

ANTAL
PAR ARTER

pr pr.
lOOha 100 ha.

100

Figur 40 2Bestandstathed at tugle pr. km sorte søjler og
antal arter hvide søjler i forskellige danske
biotoptyper.
Etten St. Asbirk, 1979

500
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Nogle fugle har For mange fugleanten em tibstedevanelsen af gamle
specifikke traen afgØrende, enten fordi de en hubmugeme, £or-
krav til di de byggem rede I hØje tnaknonen, ebben £ondi de
biotopen en afhangige af de mange insekter, son knytter sig

til gambe traem.

Nogle fugleartem lever udebukkende I stØnne slut-
tede skove ellen I bestente bevoksningstypem ellen
snabiotopen I skovene, £.eks. £indes svaiekbInen
kun ved smasØem og moser i skovommaden, mens den
store skalieslugen kun ynglen I gamle kystnane
bØvskove i det sydlige Danmamk.

5JILDN[
-arter med sm
bestande

SARBARE
-arter som kan
forventes at
blive akut true-
de i nr fremtid

AKUT
-arter som er ved
at forsvinde som
danske fugie -

Korttet Tr-
lober

Svaiekiire

Huidue

Stor Skaiie-
siuger

Vandstar

Fiskeern

Høgesanger

Red Giente

Figur 41
Sjaldne, sarbare og truede tugle med tibknytning
til skoven.
Etter B. Løjtnant, 1986.

Skovbnynenes betydning for fuglene

Jo Lengere Genenelt galder, at jo stØnre skoven en, jo fbeme
og bredere antem findes den totalt, mens yngletatheden og an-
skovbryn tablet af anten pm. ha em stØrst I de sma skove.
jo stØrre Dette hanger bl.a. sammen med skovmandens iangde,
fuglebestand Idet kantzonen mellem skov og f.eks. agenland en

meget fugienige, og de sna skove, alt andet bige,
ham de langste skovbryn.

En undensøgelse i en stømme bØgebevoksning p Abs
ban vist, at oven 30% af bevoksningens fugle yng-
bede I de yderste 50 m af bevoksningen mod agen-
mark, skØnt dette onrade kun udgjonde godt 10% af
anealet. Antaliet af ynglepam van sabedes over tme
gange stØmne I randen end I bevoksningens indre.

Fugle knyttet til kombinationen agen-skov f.eks.
mingdue, gubspumv, agemhØne, tomninisk og fasan
udnytten ogsa i høj grad skovbmynene, se f.eks.
kortet hemundem oven fasankokkenes temnitonien
figum 42.
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Nogle fugle er
generallster,
andre er
speciali ster

de

Endeiig bigger op mod 80% af alle skovens novfug
betemnitonien I de ydemste 100 n af skoven, bl.a.
fordi de fleste movfugbe foumagener pa abent land,
i skovbysningem og bangs skovkanten.

Etableming af bmede skovbmyn med stone medetnaen
tlb novfugle og med en vanienet sammensatning, den
indeholden bamnige buske samt planter, den til
tnakken insekter, vii denfom give skjul, rede- og
fouragerlngsnulighedem for mange fugue.

Fugienes afbangighed af bevoksningstypem ellen en-
kelte tnaanten.

VIsse £ugleamten, f.eks. bogfinke og solsort,
fomekommer I able skov- og pbantagetypem, men de
fleste fugleanter fonetnakkem en ellen flene be-
voksnlngstyper ellen tmaanten, £.eks. en sontmej-
se, topmejse, konsnab og fugbekonge typiske nabe-
skovsfugbe, mens f.eks. biamejse, havesangen og
nØdstjent em lØvskovsanten. Musvagens yndlingsbio-
top em bevoksningen af fuldvoksne bøge ned spnedt
indbbanding af ege ellen nauetna. Spatmejsen fore-

Figur 42
Fasanterritonier i et omnade ved Kalø. Bemark
mange ternitonier bangs skovbryn og vejkanten.
Etter K. Hansen, 1986.
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ART FUGLE

Rede og skjul Føde
Hoje trser giver redemuIiged for store fugle,
f.eks. kolonirugere.

frø: dompap
knopper: hue korsnsb

ASP, Bmvre- Heje trser giver redemulighed for huirugende fugle.

AVNBØG Isar hskbeplanfning. Gode redemuligheder og skjul for
smàfugle.

frø: karnebider og andre tinker

BENVED frugter: issr drosler

-n- og Vorte- Gamle trser kan vare redeoted for bI.a. spatter og mus-
vâge. Generelt er birk dog ikke noget god redetra.

frø: bl.a. stillits, grønsioken, grásisken og
dompap

Høje trser giver redemuligheder for rovfugle, hejrer, kra-
gefugle, smáfugle og huirugere.

bog: duer, flagspstte, kragefugle, mejoer,
spstmejse sam finker

EG, Stilk- og Vinter- Gamle frser giver redemulighed for hejrer, rovfugle,
doer, spatterog kragefugle og for kolonirugere. Hvor der
opstdr huirum mellem bark og sfamme bygger trsløberen
gerne rede.
Unge traer giver god skjul for mange arter.

agern: flagspsffe, skovskade og spsfmejse.
Vigtigofe danske fra for insektsdende omâfug
le som sangere, mejoer, fluesnappere, spat
mejser, drooler og traleber
knopper: dompap
blomster: dompap

Gamle fraer kan vare redesfed for spatter og omSfagle. frø: grdsioken, grensisken, stillits og mejoer

:iiii, Storbtadet Heje fraer kan vare redesfed for mange faglearfer, her-
under lager og alliker i kolonier. Hakbeplanfning giver re
demuligheder for smdfsgle.

frø: duer, dompap, grønirisk, gransisken, kar
nebider., stillits, tornirisk og spurve
blomster: dompap
knopper: dompap

ENE Kan vare redested for bl.a. tornsanger, høgesanger, torn-
skade og tornirisk. God skjul for smdfagle.

barkogte: bl.a. nuddekrige

FYR, Skov-

-..

Kan vare redesfed for bl.a. rovfugle og spatter. Ung be-
voksning giver god okjul og gode redemuligheder for
omdtugle og oolsort.

kogler: flagspatfe, grensisken o grdsisken,
sforkorsnab.

GEDEBLAD, Dunet

HASSEL Velegnet redested og skjal for smdfsgle. nødder: flagspatte, skovskade, neddekrige og
opatmejse

HAVIORN Godt redeofed og okjsl for omdfugle, bl.a. tornokade, torn-
sanger, tornirisk.

bar: husskade, drosler og silkehale

HVIDTJØRN,
Almindelig og
Engriflet

Ef sdemarkef redesfed sg skjsl for tornokade, fornirisk,
hegesanger, fornoanger, gardesanger og andre smâfug-
le sam for husokade.

frugter: drooler, star, silkehale, tinker
og spsrve
knopper: dompap
blomster: dsmpap

HYLD, Almindelig

--

Redested for bl.a. solsort bar: drooler, redhals, flsesvappere, sangere,
star og silkehale

H/EG, Almindelig Redested for bl.a. solsorf frugter: drosler og sangere

KIRSEB/ER, Fugle- Redested for solsorf, skade og krage
star og skovdue

bar: haftemdge, sformmdge, pirsl,
drooler og karnebider
kerner: flagopatte og karnebider

KORNEL, Red Et godt redested for omdfsgle. frugter: bl.a. drooler

KVALKVED Redeoted for bl.a. drooler. God okjsl. frugter: oilkehale og dompap

LIND, Smâbladet Hoje traer er redeoted for rovfsgle og andre store fugle. ...LØN, Spidobladet Redested for ooloort og doer

.NAVR Hakbeplantning giver god okjul og redested for omdfag-
le.

PIL, Femhannet,
Grâ- og Seije-

Ret dàrligt redested, bar som hejt fra, men gamle styne-
de og hale pile kan brages som redeofed for omdfagle,
oolsorte og for visoe hulrsgere. Som sngf fra god skjsl
for isar smhsgle.

frø: gráoisken
knopper: dompap
bomoter: dompap og grdoioken

RIBS Kan vare redested for smdfugle. bar: drooler, sangere
ROSE, Blâgrøn, Han-
de- og /Eble-

God redested og okjsl for omàfagle. hyben: bar oilkehale og grenirisk

Amindelig og
Seje-

/Eldre traer kan brsgeo til redeoted a omdfsgle bl.a. hsl-
rugende og af ooloorte.

bar: gronspatte, silkehale, drooler, tinkerog
star

SLAEN God redested og okjal for bl.a. tornoanger, gardeoanger,
høgesanger, tornirisk, tsrnokade.

frugter: drooler og grenirisk
knopper: dompap
blomoter: dsmpap

SOLB/ER bar: drooler og oangere
TORST frugt: oilkehale og tinker
VRIETORN frugt: oilkehale og tinker
/EBLE, Vid Ofte redeoted og okjul for omdfsgle. abler: drooler og oilkehale

kerner: dompap
knopper: dompap
bomoter: dompap
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tnakkem gamle egebevoksningem, mens den i Danmank
sjaldne gmasisken kun fomekommer 1 de vestjyske
bjemgfynkmat.

Tibstedevamelsen af enkebte tra- ellen buskanten
kan have betydning for fugiebestanden I skoven.
F.eks. em lankegrene novfuglenes fonetnukne nate-
niale tii nedebygning, og selv mindre indbbandIng
af denne tmaant en nyttig for rovfuglene.

I fig. 43 en vist en makke danske buske og tmaens
sanspil med fuglene.

Naleskov Genenelt mummer naleskove bade fame anten og in-
kontra divider end løvskov se figum 44.
løvskov

Nan den en fame fugue I naleskov end i bØvskov,
skyides det ikke bane naleskovens nindre "fugle-
venlige" stnuktur, men ogsa at naleskov ofte fin-
des pa de ningere bonitetem.

Naueskoven synes at have stønme betydning for yin-
temfugbebestanden, isar for skandinaviske invasi-
onsfugbe son f.eks. konsnab.

Indenfom de sidste ti am en nogle naleskovsfugle
gaet tilbage bl.a. £uglekonge, uvist af hviike
amsagen.

Blandingsskov Blandingsskoven opgives ofte son den £uglenigeste
en den skovtype se £.eks. fig. 44 uden at det pradise
fuglerigeste . mes, hvonvIdt det en skove med blandingsbevoksnin-
skovtype gem ebler blot skove med en bianding af nene lØv-

og nene naleskovsbevoksningen, ellen eventuelt
begge debe. Det kan nappe undre, at skove med
plads tib bade naue- og løvskovsfugle ham det
amtsnigeste fugieliv. F.eks. kan en lube elbesump
i en bØgebevoksning have en tat bestand af hubru-
gende fugle, son sØgen fØde I hebe bevoksningen,
og nogle naieskovsfugle, f.eks. sortmejse, kan
finde egnede nedehullem I iØvtmaer, blot de star
passende tat pa de naietnaem, den fourageres I.

Bevoksningens stnuktum og alder ham betydning for
fuglebe standen

Bundvegetatlon Lysforholdene og den enkebte bevoksnings stnuktun
og underetage ham ston indflydebse pa fuglebestanden. Bevoksnin
en vlgtlg for gem af lystmaamter, son f.eks. eg og eb, mummer,
fuglene son ablenede navnt I kapitel 5, fleme fugue end

bevoksningem af skyggetnaanter. En frodig under-

<Figun 43
Nogle danske traers og buskes samspil med fuglene.
Efter Fredningsstyrelsen, 1985
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etage vib favonisene mange fugle, flere undensø-
gelsem tyden pa, at man nasten kan fondobie fugle
bestanden ved at sønge for en vamiemet kmatvegeta-
tion under højskoven.

Laden man desuden afhuggede ellen nedfaidne grene
og kviste bigge pa jorden, vil bl.a. antalbet af
ynglende nødhabs og gandesmutte stige. De fugtige
kvasbunkem mummer en mangde insekter, son fugiene
emnanem sig af. Reden I kvasbunken iigger desuden
godt skjult og bbiven ikke s bet udsat for
pbyndming.

Det abne
lands fugle
Invaderer
de yngste
bevoksnlngs-
stadier

Nogie fuglearten udnytten de tidiige bevoksnings
stadiem, f.eks. husem nenafdniftem ofte bestande
af hvId vipstjert og andre fugie fra det abne
land. Skovpibenen fonetmakken nye nabetnaskubtunen
son ynglebiotop og em demfon gaet fren I 80’enne
eften de stone stonnfaid, og ogsa natnavne sØgen
fØde oven afdniftsanealen I nabeskov.
I bevoksningemnes belt unge buskstadier en der en
rig bestand af busknugende arter. Nogie af disse

Figur 44
En rakke fuglearters udbredelse i tire skovtyper.
Opgjort pa basis at punktoptallinger.
Etter H. Nøhn og L. Braae, 1984
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antem genfindes I kmatvakst under hØjstammet skov,
mens andre, f.eks. tonninisk, en knyttet tlb det
abne buskstadie.

Unge
ensaldrende
bevoksninger
en
fuglefattlge

Tatte bevoksningen pa 20-40 am em nonmalt antsfat
tige, hen en knatvegetationen spamsom, og den en
Ingen huliede tnaem. Selv on enkelte fugleanten,
f.eks. spumvehØg, fonetnakken tatte 30-anige nale
tnasbevoksninger son nedebiotopen, en den ingen
tvlvl on, at det bave antal yngbefugbe I de unge
tatte bevoksningen af bade lØv- og naletma skybdes
mangeb pa egnede medesteder.

Gandesmutten satter pnis pa tatte kvasbunken, bade
som bolig og spisekammen.
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Jo eldre skov
jo flere fugle

Alt andet lige ham gamle bevoksningen det migeste
fugleliv. F.eks. kan skov, den ham faet by tib at
passe sig selv I geenationer, mumme ca. dobbelt
sa mange pan pm. km son l40-anig bøgeskov og mere
end 10 gange sa mange son i so-amige bevoksningem.
Enkelte £ugbeamten, son f.eks. huldue og melbem-
flagspatte en stankt knyttede til gamle abne bØv
trasonnaden.

- . fugiepar iait
--------huirugere
- .- .- . - . . fugie som ruger pi jorden

fugie som ruger i buskiaget
fugie som ruger i trakronerne

iait

Figun 45
Fuglepan pr. ha i en bøvskovsbevoksnings
torskellige stadier.
Skitseret pa baggrund at H. Hübertz, 1979, og K.
Hansen, 1986

ogsa de koloninugende fugue, f.eks. skanv, fiske-
hejne og rage vandsatten aldne bevoksningem med
hØje tnaem. Skanvene, og tib en vis grad ogsa £i
skehejnene, em hande ved tmaemne; pa den anden
side ma det I dagens Danmank betnagtes son et
pnivilegium at huse en koloni af disse fugue.

ca iOU ir ca 200 ir
Traernes aider
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Lang omdniftstid em sabedes generelt til fugienes
fordel. Desuden kan man mibdne ovengangen mebbem
de fonskeblige bevoksningsstadiem ved at sØmge for
sma knatnige bysningem og ved at opmethobde en
skamm eblen blot nogbe fa ganie ovenstandere oven
den nye bevoksning. Hvis disse fa overstandene fan
by at blive staende I den nye bevoksning og gen
nembØbe hebe dennes livscyklus, en den hen siknet
sang- og udkiksposten for fuglene I de unge be-
voksnlngsstadien og bade rede- og foumagenings-
mubigheden for f.eks. spatter og mejsen I de fug
lefattige nellemabdrende bevoksningsstadier.

Hublede tnaen og nedekassen

Spaetternes
aktlvltet
hjaelper andre
fugle

Spatter hugger selv nedehubber ud 1 gamle tnaen,
og sebv on de kan bnuge det samme medehub I flene
an, hakken mange af den nye huller hvent an. De
andre hubmugende fugue overtagem ganle spattehul-
len ellen venter pa, at egnede huller opstan af
sig sebv ved mad, afbmakning af grene o.s.v.

Sortspatterne er med til
at afhjalpe boligmanglen
i skoven. De toretnakker
udgaede eller svakkede
ti-aen, og da hullerne
kan bruges i mange an,
bade at sontspatten og
at andre . tugle, bør dis
se tnaer have by til at
blive staende.
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For ca. 25 am siden indvandnede sontspatten tii
Dannank fna Skane, og den em nu en fonholdsyis ab
mindelig ynglefugl bade pa Bonnholn og I Nomdsjab
land og bar ogsa spmedt sig til det meste af Jyb
land.

Sontspattens indvandning i sig selv en en benigei-
se af fugbefaunaen. Desuden ham dens ankomst be-
tydet fombednede fomhold for mange andre hubrugen
de fugleanter.

Somtspatten lever fontninsvis af stone mymem og
kan yngle i bade lØv- og naieskove. Son nedetnaen
bnuges bade bink, eb, poppel, asp, fyn, gman og
bark. Hovedpamten af redehubiemne findes dog i
bØg, hvilket nappe afspejbem nogen pmafenens for
bØg, men snareme skyldes, a,t det en den tnaamt,
son hyppigst fonekommem 1 den rette abdersklasse
nindst 90 an. Somtspattens nedekaramemudmejsies
oftest 8-14 n oppe pa stamnen og en ca. 25 cm i
"diameter", sa det em nødvendigt med tmaer af en
vis dimension.

Trer med
sortsptte
huller
bØr have by
at blive
staende

Sontspatten fometnakken udgaede, knakkede ellen
pa anden made svakkede tmaem - ofte tmaen, hvom
veddet en mØnnet af svampeangneb, men kan ogsa
lave huller i tilsynebadende sunde tnaen. Det
stone nedekammemgiver naturligvis tnaet et svagt
punkt, og det bander da ogsa, at tnaet knakken ved
spattehulbet, men de fbeste iØvtnaen kan blive
staende i mange am eften at hullemne en lavet.

I Tisviide Hegn ham det vist sig, at ca. 50% af
sortspattemne brugen samme traem am eften an

Opsatning at redekassenkan supplere,
men aldnig erstatte hullede traer og
stubbe i skoven
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enten samme hul ellen et nyt. Det em autsa
vandifubdt for sontspattemne, at deres medetnaem
buyer staende. Redetmaemneem imidlentid ogsa af
vandi for andre fugue og for dym son egemn,
flagemnus og bier, son genne overtager gambe hub-
len.

Hulduen, son tidligere van udbmedt I lØvskove over
hebe bandet, men som i 1980 kun havde en samlet
bestand pa ca. 100 pan, en I de seneste an gaet
frem son fØbge af sontspattens aktivitet. p Bonn-
holm en endda son en sjabdenhed £undet ynglende
pemleugle I et gammelt somtspattehub.

ogsa mere almindelige fugle udnyttem hubbemne. I
nogle skove oventagen allikem de udmejsbede huller
sa huntigt, at sontspattenne ikke seiv. far yngie
no. pa Bomnholm ban man forsØgt at opsatte albike
kassem for at se, on det kunne give sontspattenne
lidt fred. Hvis det ikke lykkes, en den nok andre
fugue, den vii vane glade for ailikekassemne.

Redekasser er sa godt son alle hubrugende fugle kan hjaipes med
ikke nedekassen. Opsatning af snafuglekassen kan f.eks.
nØdvendIgvls fonØge tatheden af fugie af musvitstØnrebse 4-8
et villahave- gange, uden at den kan konstatenes nedgang I on-
fnomen nadets andre fuglearter. Tilsyneladende en den i

de fieste bevoksningen mad nok, ogsa til de fugue
nedekassennetnakkem tib.

Aile nedekassen bliven ikke bmugt af fuglene pa
samme tid, og et ovemskud af kasser en demfon nØd-
vendigt for at "matte" et onmade med kassem. Da
den i gennemsnit en 1/2-1 pam hubmugende fugue pm.
ha vil 5-10 smafuglekasser, 1 tnalØbenkasse og 3-5
stamekassenpm. ha vane tilstmakkeligt i de fleste
danske skovtyper, lidt flere pa gode bØvskovsboni
teten og bidt fame i fattig naleskov.

Det en sjaldent Økononisk og pnaktisk gennemføn
ligt at satte kassem op I hebe skoven, men opsat-
ning 1 mindme omfang en natumligvis ogsa posltivt.

Safuglekasser I snafuglekassen vil musvit nonmalt vane den hyp-
pigste beboen, eftenfulgt af blamejse og bmoget
fluesnappem. I naleskov kan somtnejse aflØse mus
vit som den nest almindelige art. Desuden forekom-
men bl.a. topmejse, spatnejse, skovspumv og nØd-
stjert I kassemne. For disse antem en opsatning en
hjalp tib, at de iokabt kan fa stønne bestande.

Redekasser For enkelte fugleanten kan Øget kasseopsatning
til imidlentid vane af vasentlig betydning. F.eks. ham
vendehals opsatning af kassen til vendehals ved Bomnis vist,
og at jyske plantagem sandsynbigvis vii kunne huse en
trlØber mindre bestand af denne spattefugb, som ikke selv

kan udhugge sit nedehul.
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Muligvis kan opsatning af tnalØbenkassen I de
vest- og nondjyske plantagen ogsa fa tnabØbene til
at bmede sig hen, hvon de I dag en fatabbige.

Stor
skalle sluger
I redekasser

Redekasser bØr
vre en
supplening af,
aldnig en
erstatning
for gambe
hullede trer

For den stone skaileslugen ham medekassen I skov
afgØrende betydning. Skaileslugenen ynglen I kyst
skove I det sydlige Dannank, men gik fna 1930 tib
1976 tilbage fra ca. 60 til ca. 15 yngiepan. En af
ansagennevan manglen pa gode stone redehublen I
gamle tnaer og dermed Øget konkummencemed natug-
be, egemn og skovmar on de fa eksistenende huller.
I 1987 ynglede ca. 34 pan i bandet, ca. habvdeben
af den i kassen, son Dansk Omnitologisk Fonening
ham faet tilladebse til at opsatte pa 15 fomskeb
lige skoydistmiktem I antens yngleomnade.

Tamnfalke og natugbem benytter ogsa redekassen,
f.eks. em det bykkedes at fombedne tannfalkens
ynglesucces I Nondsjaliand ved ophangning af kas
sen. Da tamnfabken hovedsagebig foumagemempa
abent land, bøm kassenne isan opsattes I hegn og
skovbnyn.

Den em ingen tvIvl on, at opsatning af medekassen
genenelt en nyttigt for fugbebestandene, men det
ma pointenes, at nan fønst og fremmest bØn søge at
bevame natunbige biotopem med egnede hultnaen. sa-
danne ommaden bØn ikke Ødelagges. Heblere 25 gamie
hublede tnaen end 50 nedekassen!

Rovfuglene I skoven

Rovfugbe
bestanden
I Daninark
overvages

Rovfugbenes
redeblotoper

Skov- og Naturstynelsens rapport "ovenvagning af
skovens fugue" visen pa baggmund af ca. 10 ams
ovenvagning, at den danske novfugbebestand kun-
ne have det meget bedne.

Det synes demfon nlmebigt at se nammere pa, hvad
man kan gØme for at forbedne forhoidene for denne
speciebbe fuglegmuppe I skovene

I fig. 46 vises de danske novfugles ansbaede be-
stande og denes fonetnukne medebiotoper I Dannamk.

Rovfuglenes vigtigste kmav tul skoven en tiistede
vamelsen af egnede ynglebiotopen. De tne vigtigste
faktorem for rovfugbenes udvalgebse af nedetenmi-
toner em:

1. Afstanden tib founagemingsstedemne:
De fieste movfugle søgen fØde I abent band og
bygger denfon genne nede I skovens udkantem,
hvon ogsa md- og udfiyvningen en bet.

2. Redebiotopens alder og hØjde:
For at rovfugbene undtagen de sna antem, spur-
vehØg og tannfabk skab kunne bevage sig f nit
meblem medebevoksningens tnaem, skal bevoksnin-
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Rovfugleart Ansl&et bestand Foretrukken redebiotop
i 1987

Musvge Ca. 4.900 par Gamle hØje bØgebevoks-
finger med spredte ege
eller graner

Spurvehøg Ca. 3.100 par Ca. 30-ârig rødgran,
gerne ha1vtt

Duehøg Ca. 650 par 6O-1OO-rig bevoksning,
heist blandet lØv/nAl,
rigtig gaminel nleskov

Hvepsevge Ca. 650 par Som musvge, gerne tt
ved eng eller mose

Trnfa1k Ca. 1.350 par Gerne skovudkant,
6-10 m høje trer er
ti 1strkkeligt

Natugler alm., prcist Trer med store huller
antal ukendt i alle bevoksningstyper

eller C. 3O-rig
n1eskov med kragereder

Figur 46
Nogle danske novtugles anslaede
bestande i Danmank og deres tore trukne
nedebiotoper i skovene.
Eften Skov- og Natunstynelsen, 1988, og Jørgensen,
1989

gen have en vis alder. De stone movfugbe ynglen
nomnalt i oven 10 meters højde i bevoksninger,
den em mere end 70 am gamle, og hvom afstanden
melbem tmaenne en onkning 5-8 m.

3 . Redebiotopens tnaartsammensatning:
De store movfugbe ham en pmafenence for eg og
gnan, den voksen enkeltstaende ellen i klyngen
I bØgebevoksningem, sandsyniigvis fondi sadanne
tnaem ham gode knaftige gnene, den en vebegnede
til at anbninge stone nedem i.

p kont sigt kan en forlangelse af omdmiften for
bevoksninger ellen debe af bevoksningen med roy-
fugleneder sikne ynglemulighedemne, men p bang
sigt galden det on, at den tlb enhvem tid em be-
voksningen med den nette alder og traamtssamnen-
saLnlng tib stede I skoven.

Lyshugst Knaftig udtynding I gamle bevoksningen f.eks. I
gavner Ikke fombindelse med selvfonyngebse gavnem mange andre
rovfuglenes fugleantem, men det sen ud tii, at novfuglene ikke
ynglemullghederØnsker at anvende disse bevoksningem, med mindme

et stØmne ommade omkning redetmaet lades unønt.

Musvagen og tannfalkens founagenlngsnubigheden pa
udymkede amealem I det abne band em blevet fonmin-
gede de sidste artier, og udyrkede baltem bangs
skovbmynene vib demfon give disse to movfugbe et
tibtnangt nyt ommade at søge fØde I.
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Rovtugbenes vigtigste krav til skoven en et godt
sted at bygge rede kombinenet med gode tounage
ningsomnáden. Her en musváge pa nede.
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Hvepsevagen er Hvepsevagens fomekomst en isam athangig af vejn-
afhngIg af fonholdene I fonsommenen, sa den en ikke sa mange
skovenge og muiigheden for en aktiv indsats for denne ant. Man
-sumpe kan dog sikre, at den findes egnede nedebiotopen

nan vadommadem I skoven. Hvepsevagens afhangighed
af vadomnadem skyldes isam, at den I penioden med
fa hvepse lever af padden og knybdyr I disse omna
den.

Fuglelivet I skovens vadomnaden

ogsa andre fugue end hvepsevagen satter pnis pa
skovens vadommader, son aliemede navnt findes
svalekbinen kun I sma vadomnadenI skov. Skovens
moser, heden n.m. en ogsa blevet nefugiem for en
del fugue eftenhanden son antaliet af vadommadem
udenfon skovene em gaet stamkt tilbage.

Able skovens Vib nan tage sanlige hensyn til skovens fugue ved
fugle behøver pleje af skovens smabiotopem, sa tank pa at sma
dnIkkesteder fuglene brugen smasemne son dmikkestedem. For at

de skal kunne na sikkert ned tub sØenne, bØm den
denfor vane knat belt ned til bredden pa en ellen
flene sidem af sØen. Omvendt vil isan andefugie
gemne have "dasepbadsem" pa bmedden ellen ommader
uden vegetation ellen med lay vegetation, hvon de
kan føbe sig tmygge mod novdyn.

Fugle og pubbikum

Fuglene skal Mange fugue, bb.a. movfuglene, em følsomme ovenfon
have ro I fonstymnebsem, isan 1 yngletiden. Det bØm man tage
yngletiden hensyn tib ved planlagning af bade skovanbejde og

natunpbeje. Alt anbejde nan de store movfugbes me-
den bØm ligge stille i yngletiden.

Arbejde I og onkning skovbnyn bØm ogsa sa vidt mu-
bigt fonega udenfon fuglenes yngletid. Det
gabdem eventuelie rydningem af uønsket kmatve-
getation i skovens vadonmaden.

Almindebig tnafik af skovgaster pa skovvejene ham
mange fugue lant at leve med. Det vib dog vane en
klan fondel, hvis man ved oniagning ellen nyanlag
af stien sikmen, at de ikke gam lige fonbi novfug-
benedem ellen gennem biotopen med sanbame og
sjaldne antem. Desuden bØm stien ikke følge bred-
den af sØem og aen oven for lange stnak. Den skal
ogsá vane ufonstynnede pletter til fugiene.

Forsbag tib S Ovemvej on enkelte stØmme onmaden kan udlagges
naturpleje son naturskovsanealen jvf. kap. 4.
og natur
beskyttelse * Bevam bØvskovsamealet I skoven og fonøg det
for skovens gemne.
fugle

. Pnionitem biandingsbevoksninger fmemfon monokul-
tuner og sma bevoksningem fremfon stone.
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S Bevam skovens bmede og vanienede skovbmyn med
fnØ- og bannige vakster.

. Undga store nenafdmiften og anvend skamnfon-
yngelse, hvon det en mubigt.

S Lad enkelte overstandere sta ved afdnift, og lad
den mndga I den naste bevoksning sant eftenhan
den afga ved natunbig død.

S Lad store og forfaldne tnaen blive staende/uig
gende og efterlad misbunkem tib glade for bb.a.
gandesmutte og nØdhals.

. Faid sa yidt muligt ikke knakkede traer, tmaem
ned spattehubben og andre nedehubien ellen traen
med rovfugleneden ellen hejnekolonier.

. Bevam buske og undemtnykte tmaen ved menafdnift
og tynding.

S Opsat nedekassemtil smafugie, ugbem og tannfai
ke - og bokalt ogsa til stom skalleslugem, hyin
and og yendehabs.

S Lay stier, 5a de beden fardsben udenom sanbame
skovpantier, f.eks. bevoksningen med novfugiere-
den, ellen natunskovsommaden, den tjenem son
fnistedem for fuglene.

. Undlad skovambejde I skovbmyn og bevoksningem
ned rovfugbereder i yngletiden.

Er svaleklinen tønst kommet
til skoven ses den ved selv
de mindste vandhublen og op
søger gerne nye og retable
rede smasøer.
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7. 6 Padder og krybdyr
Padder og
krybdyrs
udbredel se
I Danmark

Padder og
krybdyrs
genereble
krav til
bevestederne

Den danske padde- og knybdymfauna en fattig san-
menlignet med mene sydlige himmelstnøgs, og for
otte af de 19, hem I landet fomekommende, artens
vedkommende em Dannank nond-granse for demes ud-
bredelse.

Blandt de 19 arten en to, lØvfrØ og kbokkefmø, me-
get fataubige og 1 fame for at fonsyinde hen i
landet. Otte anten em kun fataluigt ellen lokait
udbredte, mens de nestemende ni en aimindelige, og
santidig anten man ofte mØden I natunen se fig.
48

Den en nogle vigtige generelle blobogiske tnak ved
paddens og kmybdyms levevis, son fortjenem at bli-
ye navnt, fondi de pa afgØnende yls bestemmemdy-
nenes udbmedelse og bestandstathed:

1. Able padder ma I fonanssasonen opsØge vand I
form af vandhulber, noen og sØen, hvon par-
ring, aglagning og yngleopvakst finder sted. I

Springfro Lovfro Gronbroget tudse

Logfrø Bjergsalamander Markfirben

Figur 47
Seks udvalgte padde- og krybdyrarters udbredelse i
Europa. Danmark bigger ved nordgransen ton able
seks arters udbredebsesomrade.
Etter C. Helweg Ovesen og J. Ingo Jensen, 1979
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Hvor den is,r findes

Maj-juni: Isar fladevandhullerp0 enge og ved
skovbtyn.
Udenfor yngletid: Skov. markhegoog krat.

Flade vandhuller med dr oiler ingen planle
eeksi udenom.

Vandhuiier p0 engr og marker.

Vandhulier og skovsoer.
Uden for ynglelid: Moser.skove.hover.

ForOrsoversvommelserog flade vandhuller.

lypisk ph slrandenge.OgsO grusgrave.

Vandholler,dee ikke erseerki illgroede. Ga-
dekr. Grusgrave.

Vandhuiler.skovsoerog grofrer.
lJden for yngleiiden: leer moser, hodeser

Vandhulier.skovsøerog grofrer.
Uden for yngloiiden: moser. fuglig lovskov.

ForOr: Mark- og skovvandhuiler.
Udenfor yngleliden:Skoveog skoviysninger.

Nringsrige vandhuiier.skovsoer.iorvegrave

og Ocr.

Vandholler p0 markerog i moser.

lsmrnscringsrigevandhuller,skovsger.
Udenfor yngleliden: I vandog skjuii pa land.

Vandhuller.

Uden for yngleliden: Skjuii pa land.

SmO vondhuller.

Kral. skovbryn. skrsenler.moser.heder.

Kiilier, heder. skrmnler.

Moser.enge.skove,heder.slengmrdermm.

Aer. 50cr. mosor.skove.

Kiiller, heder,skrmnler, kral. overdrev. sko

Hvor almindelig
den er

Sjmiden.undiagen

pa Bomhoim ogom
kring Haderslev.

Sjaslden.
Under 20 steder
hele Danmark.

Hist og her.

Megei aimindeiig.

Rd almindelig p0
sirandenge.eilers
sjmiden.

HisI og her.

Megelalmindelig.

Megeialmindelig.

I visse egne rd
almindelig.

Almindeiig.

Kun p0 Bornhoim.

Rd almindelig.

Almindelig.

Kon ved AbenrO.

Megelalmindelig.

Rd almindeiig.

Almindeiig.

Retolmindelig.

Rd almindeiig.

Grøn farve.
Sugeskiverpa iaierne.

Kan klalre.

Røde pieller pa bugen.
Slemme:En blod lyd somel svagl lOgehorn.
OBS. Grgnbrogel iudse.hvis stemme eren kraflig
hyle- eilerflojieione. kaldesi mangeegne fejlagiigi for

klokkefro.

Pier med lodrei pupil. Kan grave sig ned.
Haieiudsemebliver over ill cm iange.

Rude ojne.

Gui rygslribe. Grianneojne. Kraftigsnerrendeslemme.

Groesepleiier. Ingen rygslribe. Grocer øjee

Branmed sari piel bagojel. I yngleliden ofle blOlig.

Kiukkendeeller bjieflendesiemme.

Ser ud ligesomspidssnudelfro.

Kviekkelyd som bern knaiierllarm.

Rd ensfarveibran. Lange hen. Sior irommehinde.

Gron farve. lys rygsrribe. Kraflig kviekken ned svin

gendelydslyrke.

Ligner gron fro. Kvirkker med iarlerlignendeiyd.

Bugen svovigol med sorle pletier.

Bugenorangep0 midlen. iyserepa siderne.med piel

Heie bugen kraftigt orange.udenpleller.

Fred.,
status

0

0

V

VA

V

V

VA

VA

V

VA

V

V

VA

0

A

0

0

Hovedel iille, nieslenaffladet trekanlet.

Hovedelhøjt og kraftigt.

na kroppen sone, firkanlede feller med hvid plel i
midlen. Hannenom forsommerenmed greenesidee.

Ensfarvel grOiig. I modsielninglii hos slangemeer
skmllene lige sO smO p0 undersidensomp0 oversiden.

Normaltsortmedto galenakkepietter.HevedetgOr ret
jsevnt overi kroppen.Pupillenrund.

Normalt med zigzagslribened ad ryggen. Kan acre
ensfarverSOrt eller bran. Hovedel ret eel markeret.
"ojenbryn" over ojnene. lodret pupil.

Figur 48
De danske padder og krybdyns udseende og udbredel
se i Danmank.
Etter Fredningsstyrelsen, 1982
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Øvmigt galden, at ogsa knybdyrene ham gavn af
vandfonekonstem pa denes levesteden.

2. Nasten able padden og kmybdyr en udpraget sted
bundne. Udoven de animge vandningen fma oven-
vintningsbokalitetemne til vandhullemne, en dy
renes aktionsmadius stankt begnanset. Safrent
en bestemt bokalitet bbivem Ødelagt, betydem
det ikke at dymene flyttem sig til nye bokali
teter, de uddØn simpelthen.

3. Nasten able paddem og knybdym em athangige af
den opvammning, son direkte sollys given.

Skoven en et vigtigt levested for paddem og knyb
dyn. Man kan skebne nellem dyn, hvis ekstistens-
gnundlag en skovbevoksning, og dyn, den mere til-
faldigt kan findes I skoven fig. 49.

Ved fomanstaitningen til sikming af paddebestande
og -biotopen, kan man ikke isolemet fokusene pa
skovnatunen.Som allende navnt fomekommen en massiv
vandning til vadomnadem i fonanstiden. Disse area-
len bigger ofte udenfon skoven og bØn pniomitenes
højt, nan plejebeslutningen tages.

Forekommer typisk i skoven:

Forâr Sommer

Butsnudet frØ vandlokaliteter skovbunden

Springfrø vandlokaliteter sydvendteskranter,lysninger
Skrubtudse vandlokaliteter skyggefuldskovbund

GrØn frØ vandlokaliteter vandlokaliteter

Stor vandsalamander vandlokaliteter vandlokaliteter

Stâlorm grøfter, stier,gerder grøfter,stier,garder

Snog vandlokaliteter,stier,lysninger vandlokaliteter,stier, lysninger

Almindeligt firben stier,rydninger,skrsenter slier, rydninger, skranter

Trffes i skoven:

Forâr Sommer

SpidssnudetfrØ vandlokaliteter skovbunden

LØvfrØ vandlokaliteter hegn,budskads

Latterfrø vandlokaliteter vandlokaliteter
Grønbrogettudse vandlokaliteter skovbunden
Løgfrø vandlokaliteter tørskovbund
Lille vandsalamander vandlokaliteter skyggefuldskovbund

Bjertg salamander vandlokaliteter skyggefuldskovbund

Hugorm rydninger,lysninger rydninger,lysninger

Markfirben rydninger,skrsenter rydninger,skoenter

Figur 49
Danske padde- og krybdyrarter tordelt etter deres
tibknytning til skoven.
Etter C. Helweg Ovesen og J. Ingo Jensen, 1979
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Alle danske padden og knybdyr em fredede og ma
ikke indsamles o.s.v. Denes eksistens em inidlen-
tid fØnst og fremmest afhangig af, at denes leve
steder bevames. For de sjaldneme anten, f.eks.
bjengsalamander og lØvfrØ, en den mange bokale
initiativen I gang. Son et eksempeb gengives hem-
under et uddrag af Vejbe Antskommunes folder on
bevamelse af løvfmØen.

Løvfrøen
Hvordan bevarer vi den?

Hvordan forbedrer vi
dens levesteder?

Her yngler Iøvfrøen

Løvfrøen eren varmeelskeedetrø, der foretrkker varme, Iavva.dededamme
med rent vand ogmed mangeu.dervandspta,ter, hvor den kan afacrtesine g,
ng hvor haletudsernekan CedesOvel skial samføde.CodeynglemalighederCedes
nStenaltid i damme,der afgrssesaf kreatarer.Krealarerneder de skyggende

sumpplanlerog buske,sumellersvokser longsbredderne.leedsfOr andre planter
en chancefor at etableresig.

DC kan acre undervandsplantersem feks.vandranunkel,vandrøllike og vand
aks, ligesombredden vii blive dominererat forskellige grsaeer.

Disseplanterskyggerikke for solen, og det avevand langsbreddernebliver derfor
hueigtopvarmet.

Det er her Iuvfrner.e vii yngle.

Hvad kan man selv gore?
1. Dc flestelandmnd bar malighed for at StoppeC enkeltdrn p5 et stykke erg

eller lignende, hvorder sO vil damesenlavvandetdam.Engenog dammenskal

afgrssesat kreaturer,heste eller fOr. Dammen mO ikke hegnesmd, do der er
vigtigt at dyrenekar grsse ode i vandet.Herved opnOrmande huievandlem

peraturer og den speciellrplantesammerstningi vandet, sumløs’fraerne bar

bragfor i yngletider maj-juni.

2. Get er vigtigt, at der ikke grsserfor mange kreatureri forhold il arealet.Buyer

dammen,,overgrSSet",forsvinder olin planterog dammenmudrertil.

3. Hyis man bar en dam,der er tilgroet medtrer og buske,mO man fiernedisse
far grsning medkreaturer pObegyndes.PS nordsidenafdammenkan baskene

blive stOende. Her vkyggerde ikke for solen og løvfruernebar samtidiga op

holdssted.

4. Plant levendehegn og lad solA5hiurneaf haven gre vildt". Benytvilde lay-

trer og baske.Las’fraen ynder isr plantersumBrombr og Hunderose,men

fndesellersp5 solrigestederI levendehegn og bayer, hvorder erenfrodig ace-

vegetation med at rigt insektliv.

I nrheden of yngledammenmO der acre opholdsstedersum levendebeen,

skovbryn,hover og omrOder, der limer aopdyrkedehen - hevoksedemed Stare,
kraftige otter.

Her kan lavfraerne salbode,fangeinsekterog krybe I sklal nOr det er nadvendigt.

GesmO nyforvoedledelavfreer, der hopperp5 land i iuli/oagostersrlig ofhngige
of, at der tart nedyngledammen fndeS omr5der med mange utter.

Her ban de straksfndeskial og fongeinsekter, sO de ban nâ at voksesigStore for
den langeovervintringstidfro begyndelsenof aktohertil slotningenaf opAl.

Hvad skal man ikke gore?
1 . Get er vigtigt, at der ikke Alledes hosspildevandlii dammen.

Forurenetvand odelgger lovfroenS ynglemoligheder.

2. Lg ikke offald i ellerved dammen.Undlod at fylde dammeneup med jord,
murbrokker,balm eller lignende.

3, Fjern ikke stengrderneog de levendebeen.

4. Kom ikke for tt p5 dommenug del levendehegn med godningog sprojtegihe
- oe ploi ikke far t.t pO.

5. Udac.t ikke nder og fsk i dammen.De der nemlig lovfroernesg og hale-

tudser.

Yderligere vejiedning kan indherresved:

Vejte amtskommutte
Fnrsultningrn In, Trknik u Mill.
D.nhn,, t2, nut VefI,
tif. 05835333
lnk.l 3563, Ingu Kri,tenn,

Figur 50
Uddrag at Vejle Amtskommunesfolder om løvtrøen,
som yngler i bysabne damme, men overvintrer i
skovbryn og hegn.

Her lever lovfroen
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Den Ideelle
skovtype til
padder og
krybdyr

Forslag til
natur-
beskyttel se
og naturpleje
af skovens
padder og
krybdyr

Det ideibe skovbiblede for kmybdym og padden be-
star af lØvskov med saveu lysabne son skyggedan
nende tnaen, gennemskaret af brede gnønne stier
med kantvegetation. Abne arealer, skovenge, ryd-
ningen med bunker af grankvas og mange stone stØd
en sandebes vigtige, og natumlivis em ikke mindst
eksistensen af soleksponenede fugtlge lavninger,
permanente vandhuller, sØer og moser afgørende for
dynene. Ofte en skovbrynet med sine stenganden og
bave kmatbevoksning sanligt tiltmakkende.

Dette skovbiblede stemmer godt ovemens med andre
dymegruppems fonetmukne skovbiotopen, og de pmak-
tiske mad tub skovbmugenen on beskyttelse og
natunpieje for padden og knybdyn en denfom £01-
gende:

S Bevam en nimelig vandstand I alle skovens vand-
huller, moser og sØen selv det mindste vandhub
kan numme dym og undga fonumening og opfyld
ning af den. Specieit bØm lavvandede, sobabne
pantien af vandhublenne beskyttes mod afvanding
og tilpiantning med hØje, skyggegivende tnaem
pa sydsiden.

S Hold stien, stengarden og abne sknanten ved
vejanlag, jennbaner, lavningen og sØem abne.

. Sat ikke fisk ud I vandhublem, hvon den ynglen
padder. Gedden og Ømneder kan udnydde paddenne,
og sebv snafisk son gubdfisk ellen hundestejlem
kan gØre stom skade, f.eks. kan 9/10 af able
salamandenlanven forsyinde, hvis den udsattes
hundestejier.

. Bevar stØd og, til en vis grad, kvas pa afdmif
ten.

S Hold alie skovens bysningem abne.

. Bevam lØvskoven fremfom tatte nauetmaspuantnin
gem.

. Opmethobd I nogen udstnakning "fmimamkeskov
bnug".
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Den butsnudede trø en almindelig i skoven. Den
holder til i vandhuller, skovsøer, grøften og
fugtig løvskov.
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7 7 Insekter og andre hvirvelløse dyr
Skoven scm
levested
for Insekter
og andre
hvirveblØse
dyr

For insektem og andre hvinvellØse dym en skoven et
af de vigtigste levesteden malt I antallet af til
stedevamende anten. F.eks. en ca. 1/3 af alle dan-
ske insektamtem knyttede til tmaen og buske. Den
findes ca. 18.000 insektanten I Danmank. Hemaf ud
gØm biller alene ca. 3.600 anten og sommenfugle og
natsvammere ca. 2.300 amten. Tib insektenne skal
bagges et utab af andre hvinvellØse dyn, onne,
bankebidere, skobopendeme, tusindben, snegle,
spindlere eddenkoppem og mejene n.y.

Insektemne og de Øvmige hvimvellØse dyms betydning
for skoven kan ikke vundenes højt nok. Disse dyns
antsdiversitet og talnighed udgøm ikke blot livs
grundlaget for mange hØjeme dyr, de en ogsa vigti
ge led i de nedbmydningspnocessen, den sikmem op-
bygningen af nyt liv.

Skovbmugets dniftsmetodem ham stom indflydeise pa
Insektennes og de Øvnige hvirvelbØse dyns bivsbe-
tingelsem, dels fondi mange af dymene en knyttede
til et enkelt tra ellen en planteant, men isar

Tnaant Antal sommenfugle og billeanten

Svenige Stombnitannien

P11 198 224
Birk 177 213
Eg 146 237
Poppel inkb.bavneasp 114 78
RØdgran 93 27
Skovfyr 90 73
suaen 90 103
RØd-eb 63 68
Vild able 63 72
Alnindebig hvidtjømn 54 131
Elm 46 69
BØg 46 57
Hasseb 34 55
Abmindelig nØn 32 27
Lind 31 22
Ask 17 29
AvnbØg 11 27

Figur 51
Antallet at sommerfugle og billearter knyttet tib
torskellige traarten i Svenige og Storbnitannien.
Tibsvarende opgørebse findes ikke ton Danmark, men
de danske tab ville nok ligge et sted midt imeb
lem.
Etter T.R.E. Southwood, 1961
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Løvskovens
Insekter

Gammelt, dØdt
og dØende tre
han stor
betydning for
smadyrsfaunaen

fondi de fonskeblige dmiftsmetoden influenen pa
tnaartssammensatning og aldensspredning, pa nikmo-
klima, lys- og fugtighedsfonhold.

Mange hvinvellØse dyr em knyttede til lØvskoven.
Det dnejer sig bl.a. on de mange minemende og gal-
ledannende insektanten, den en afhangige af en be-
stemt vamtsplante. Denne gruppe mummer mange £on-
skellige amter: sommemfugle, mymem, myg, hvepse
n.y. Talnige anter en ikke blot knyttede til tra
anten, men i lige sa hØj grad tib den undemvakst,
den knytter sig til den pagaldende skovtype.

Fig. 51 vIser en nakke tmaamten samt antabbet af
sommenfugle og biller, den en knyttet tib disse.

Gammeb .lØvskov kan, son insektbiotop, betmagtes
son den nest vandifulde skovtype I Danmank. Hem
tankes ikke sa meget pa gamle nanke bØgevoksnin
gem, men deniomod pa uensaldnende bevoksningem med
fbeme tnaantem og med tilstedevanelsen af ganle
affaldige tnaem. Mange insekter lever udebukkende
I tma, son far by at gennemlØbe en fuidstandig
henfaldsproces I skovene.

Eremitten en en stor bible, som kun lever i gamle
løvtraer. pa grund at manglen pa eghede levesteden
en enemitten i dag blandt Danmarks truede insekt-
ai-ten.
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Svenske nØdlistem mummer ca. 250 navne pa insekten
og andre hvimvelbØse dym. Alene for bilbennes ved-
kommende fmemgam det, at 107 ud af 133 mØdlistear
ten em knyttede til løvskov, og 104 ud af de 133
nØdlistede bilbeanten en athangige af gamle dØde
ellen dØende tmaem.

I Danmank findes ikke nogen tilsvanende opgØnebse,
men den kan gives et pan eksempber: Ud af 264 bil
learten fra Draved Skov en 84 arten knyttede til
dØdt tna og denes svampe, og I Jagemsbong Dynehave
ham en samlen fundet 775 sjaldne ellen habvsjaldne
billearten, henaf lever onkning 250 anter I dØde
og dØende tmaen.

Alt I alt em den nok ca. 500 billeanten, den en
afhangige af denne biotop - og dentib kommen sa
utallige snasommemfugle, fluen , hvepse, nosskonpi
onen n.m. F.eks. kan det navnes, at tolv arter af
svimmefluen henhjemme ham vamet anvendt son mdi-
katomantem ved udpegning af natunskov. Tne af dis-
se svinmeflueamten en i dag uddØde.

Mange af de andre insekten knyttet til dØdt tna en
ogsa sjaldne ellen udnyddelsestruede. Det gabdem
f.eks. fieme sneldenartem biller og en hue
sommenfugl, den hen i landet nasten kun en fundet
pa Kongeegen I Jagemspmis Nordskov. Den stone
bible, eghjomten, em sandsynligvis uddød I Dannank
og flene af de andre stone biller, f.eks.
enemitten, em i dag truede.

I mange skove em den sa langt mellem de gamle tna-
em, at denes smadymsbestandeisolenes fna hinan-
den. Isolerede dymebestande em ekstma sanbane.
Denfon em det vigtigt, at de gamle dØde tnaen ikke
fjennes - sadanne traruinen han betydning son be-
vestedem I artier. F.eks. bbev en sjalden smehder-
ant fundet pa en gammeb død eg I 1920. I 1980 bbev
den fundet igen I mestemne af den samme eg.

Naleskovens Den insektfauna, den knyttem sig til naieskov I
insekter Danmark en betydelig yngre end den, den knytter

sig tib lØvskoven. Og ligesom for iØvskovens ved
kommende em de nest vardifuide biotopem de gamle
bysabne bevoksningem med dØde ellen dØende tmaem.
Gammeb nabeskov, £.eks. skovfym, ned natunskovs-
prag findes kun fa stedem henhjemne, men en, hvom
de findes, sandebes vigtige og amtsmige biotopem.

Skovbryn Enfanlngsmassigt traffes det stØnste antal insekt
og anten ved ovengangen neblem skovbevoksede og lys-
lysnlnger abne pantien.Skovbmynene - bade de indme og ydne -

en bb.a. og de sma skovbysnlngem em autsa sandeles vigtige
vigtige for Insektbiotopen.
sonunerfugle

En af de insektgnuppen, den dnagem nytte af sko
vens bryn og hysningen, em sommenfughene. Sommer-
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fuglelarver er plantedere, og de voksne sommer-
fugle lever af nektar fra blomster. Nogle sommer-
fuglelarver er mere specialiserede end andre.
F.eks. kan skovrandØjets larver leve p mange for-
skellige grsser og sØrgekbens bde p birk,
pile- og poppelarter, til gengld findes citron-
sommerfuglens larver kun p tØrst og vrietorn, den
sorte apollos kun p lrkespore, mens den hvide
admiral foretrkker kaprifolie.

Mange sommerfuglelarver, bl.a. dagpfugleØje, nl-
dens takvinge og alm. admiral lever af brndenl-
de. Det er imidlertid ikke ligegyldigt hvilke
brndenlder. Bevoksninger i skovrande, smlysnin-
ger og langs vandlØb samt skovveje foretrekkes
frem for store omrder domineret af brnden1der.

Nogle sommerfugle er "stand-sommerfugl&’, som hele
livet opholder sig i det omrde, de er vokset op
i, mens andre er "trk-sommerfugl&’, f.eks. over-
vintrer admiralen i middelhavslandene. "Trk-som-
merfuglene" kan om forret afsøge store strknin-
ger for at finde passende yngleomrder, mens
"stand-sommerfuglene" er athngige af, at deres
"hjembiotop" bevares.

Jo flere smâlysninger der laves i skovene, jo
flere sommerfugle kan der korome, for det er her
der findes foder til b.de larver og voksne dyr.
Skovrandøje tv har larver, som lever pa grsser,
mens daqpafugleøje th l&gger sine g pa brnde
nlder i skovrande, langs vandløb 09 i smâ lys-
finger.
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Insektrigdom kontra risiko for skadedyrsangreb

Hvor meget For skovbruget er det vsentligt at vide, hvor me-
kan man fremme get man kan fremme insektrigdommen i skoven uden
insekt- at skabe risiko for store angreb af "skadeinsek-
rigdommen ter", d.v.s. insekter der enten Øde1gger levende
uden risiko tree, eller forringer kvaliteten af produkter fra
for angreb af skoven.
skadeinsekter

Hver bevoksningsalder har sine "skade- og nytte-
dyr", der afløser hinanden alderssuccession.
"Skadedyrene" kan opdeles i forskellige typer:

Blad- og En gruppe er blad- og/eller ntlederne. Meget ge
nAleaedere nerelt sagt er det arter, som optrder ret uafhn-

gigt af skovens vitalitet, og som hverken vii bli
ye flere eller frrre, hvis man efterlader gamle
trer i skoven. En anden sag er, at virkningen af
et kraftigt angreb godt kan blive vrre for gamle,
i forstlig forstand, overmodne bevoksninger, end
for unge livskraftige.

Insektangreb En anden gruppe "skadeinsekter" er nrt knyttet
scm følge af til skovdyrkningsmetoder. Med de sdvanlige dyrk
dyrknings- ningsmetoder kan man f.eks. vre ret sikker p an-
metoder greb af nletrsnudebiller, nr der plantes n1e-

tr efter nletr, eller angreb af delgran1us ved
den sadvanlige dyrkning af visse a3delgrantyper.
Ogs denne type "skadeinsekt"-angreb vii vre ret
uathngige af, hvordan den omgivende skov plejes.

Insekter En tredie type "skadeinsekter" er knyttet til
der lever af syge og dØende traer. De trffes ogs!i gerne pt
bark og ved stubbe og nyfldede treer. Det er denne type, der
af levende kan give problemer. Jo flere dØende trer, der ef-
eller nyligt terlades i skoven, jo flere af disse insekter vii
dØde trer der blive. Nr fØrst treerne har vret dØde i et

r eiier to, aflØses de "farlige" arter af andre,
ofte sjldnere arter, som ikke gØr skade p den
levende skov, men i stedet bidrager til en iangsom
nedbrydning af dØdt materiale, s det igen kan
indg i kredslØbet.

Vedborende De farlige arter er dem, der udnytter det levende
arter elier nyiigt dØde kambium, eller som kan leve i

veddet af syge eiler nyfeidede trer. Det drejer
sig isr om barkbiller og diverse "vedborere",
f.eks. trbukke, traehvepse, vrftbi1ier og vedbo
rende barkbiiier.

For at tage de sidste fØrst vii en opformering af
vedborere betyde en Øget risiko, ikke for den le
vende skov, men for angreb p skovprodukter, der
ligger i skoven i insekternes yngletid april-sep
tember. Denne risiko kan imØdegs ved at sørge
for, at der ikke henligger vrdifulde produkter i
skoven i nvnte periode. StØrrelsen af den ekstra
risiko, man ptfØrer skoven ved at efteriade nogie
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Forskellige dyresamfund i et vindfmldet tr.
Et eksempel, store variationer kan forekomme,
bl.a. p grund af geografiske variationer

sbióio
1. Fase Antal r siden tracts dØd
En kortvarig fase 1-2 r med insekter som først
og fremmest lever i barken. Her findes isar bark-
biller, trabukke og snudebiller. Mange forskellige
rovdyr og parasitter lever p discs.
Kun f truede og sjaldne insektarter udnytter den-
ne type tra. --

Antal r siden traets dØd
2. Face
En ganske langvarig face med arter som lever under
barken og i splintveddet. Stammen bliver mere og
mere angrebet af svampe, barken begynder at falde
af, og flere og flere insekter begynder at udnytte
veddet som fØde.
Visse truede insektarter kan optrade i slutningen
af denne face.

100

Tegninger af Rune Axeisson

1’

150,00,0

Antal r siden tracts død
3. Face
En langvarig face som strakker sig over flere ti-
r. Barken er nacten totalt skallet af.
Mange sjaldne og truede arter udnytter denne face,
bl.a. flere cmelderarter.

4. Face Antal r ciden tracts dØd

En meget langvarig face hvor de arter, com lever
af veddet, langcomt aflØcec af arter, com udnytter
ctammen com ckjul. Mange jordlevende incekter,
cnegle og tucindben kan nu findec i ctammen, og
forckellige myrecamfund findec ofte under moc p
ctammen eller mdc i veddet.

2510 00 50 100 10

Figur 52
Illustration af hvordan faunaen pa og i et dødt
tr ndrer sig fra "farlige" til "nyttige" arter
efterhanden som tret formulder.
Efter Axelson, i B. Ehnström & H.W. Walden, 1986
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gamie trer dØde eiler dØende, kan sarnmeniignes
med, at man normalt efter hugst efteriader ganske
mange stubbe, der er de nvnte insekters aiterna-
tive opformeringssted. S for det meste m denne
ekstra risiko betegnes som begrnset. Dog var
stribet vedborer iokalt et stort problem efter
stormen i 1981. StØrre mngder dØdt tr kan give
skadelig opformering.

Barkbille- Barkbiilerne er et vsentiigt varre problem, fordi
angreb de mere aggresive arter, f.eks. typograf og cha-
p’ sunde liograf, ved hjlp af duftstoffer feromoner kan
trer kalde artsflder til, og ved deres antal "overman-

de" aldeles sunde treer. De udgør alts en reel
risiko, hvis de buyer for mange.

Imidlertid kan problemet straks begranses til n
leskov, da det er der de aggresive barkbilier hØ
rer til. LØvskov har indtil nu vret ret fri for
denne type angreb. En rekke nletrer, f.eks.
irk, douglasgran, mange deigranarter, thuja,
cypres m.fl. angribes normalt heller ikke af disse
barkbilletyper. For de fleste gran- og fyrrearter
glder det derimod, at syge og dØende trer i sko
yen kan were medvirkende til opformering af skade
insekterne.

Det kan were vanskeligt eksakt at angive, hvor me-
get dØdt tr man kan bevare, fØr det giver probie
mer. Det afhnger bl.a. af bevoksningens alder og
sundhedstilstand. I perioder med tØrke eller anden
stress i bevoksningen er risikoen stØrre end under
gunstige wekstbetingeiser.

Under normaie bevoksningskr kan man nok lade 2-3
ldre rødgraner st pr.ha og g ud uden at f or
strke risikoen for barkbilleangreb. I eldre skov-
fyr vii antallet p sin vis were ubegrnset, idet
de omgivende trer ikke vii blive drebt. Men alle
rede f dØende trer pr.ha vii medfØre skader i
kronerne af den omgivende fyrrebevoksning. Disse
skader skyides, at barkbillen "fyrrens marvborer"
vil opformeres og "grsse" i kronerne p fyr i
nrhe den.

Risikoen for Det kan alts konkluderes, at man roligt kan lade
opformering af lØvtreer henligge i skoven uden at frygte stØrre
skadeinsekter opformering af skadedyr, og at man under normale
i efterladte forhold ogs kan efterlade en mindre mngde dØdt
trer og eller dØende nietr uden den heit store risiko
treeruiner for den omgivende bevoksning.
er meget lille,
isr for lØvtrTrer, der har weret dØde i flere r, udgør ingen

risiko, idet de dyr, der lever her, ikke kan gøre
skade pi levende eller friskt tremateriaie.
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Forslag til * Tiistrb stor artsvariation bde i gamle og unge
naturpleje og bevoksninger.
naturbeskyttel se
af skovens S Bevar et antal gamle dØde eller dØende trer
insekter svel stende som liggende i alle bevoksninger

og ved foryngelse f.eks. sledes, at der altid
er 2-3 dØende trer pr.ha i nletr og gerne
lidt flere i bevoksninger af lØvtre.

S Bevar stØd og høje stubbe ved afdrift, isr af
lØvtr.

. Lad s vidt muiigt lØvskov afløses af lØvskov.

. Skab gerne flere sm lysninger i skoven, f.eks.
langs skovveje og spor.
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8. Lovgivning

Det er skovloven, som fastsetter rammerne for
skovdriften. Alle skovbrugere bØr derfor kende de
vigtigste regler i loven.

Fredskov - Hvad er det?

Skovdrift er en meget langvarig dyrkningsform. For
at werne om skovene er de fleste af dem fredskovs-
pligtige.

Fredskovpligten sikrer, at skovarbejdet ogs bli
ver tii gavn for yore børn og bØrnebØrn og senere
generationer.

Med fredskovspligt fØlger derfor en rekke regler,
der tilsammen beskytter den langvarige skovdyrk
ning.

Den vigtigste er, at et areal med fredskovpligt
skal bruges til skovdrift. Det betyder, at are
alerne som hovedregei skal were bevokset med tr-
er. Trerne skal sledes udgøre elier blive til
sluttet skov af højstammede trer.

Fredskoven skal dyrkes efter principperne for god
og flersidig skovdrift. Det vii bl.a. sige, at der
skal plantes, selvforynges eller ss, kulturerne
skal plejes, bevoksningerne skal gennemhugges, og
der m ikke afdrives fØr hugstmodenhed.

God og flersidig skovdrift indebrer ogs, at ydre
skovbryn af lØvtrer og buske samt egekrat skal
bevares. Desuden m. sØer, vandiØb, moser, heder,
strandenge eller strandsumpe, som er en del af
fredskoven, ikke afvandes, tilpiantes eller ndres
p anden mde. Hermed beskyttes sm naturomrder,
som ikke er wernet af anden lovgivning.

I fredskove kan der were andre ubevoksede areaier,
ssom marker, enge og klitter. De gavner bde
vildtet og friluftslivet. Sdanne arealer kan be
vares, s lenge de passes som hidtil. Ophører el-
ier ndres areaiernes hidtidige anvendelse, skal
de tilpiantes med skov, hvis det er tilladt efter
anden iovgivning, f.eks. naturfredningsloven.

I tvivlstilfride kan statsskovdistriktet eiler
amtskommunenhjEelpe.
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Fredskovpiigten og andre rettigheder

Fredskovpligten følger ejendommen og ikke ejeren.
Det betyder, at en ny ejer overtager fredskovpiig-
telser, der oprindeiigt er plagt en tidligere
ejer.

Fredskovpligten gr forud for andre private ret-
tigheder. Det betyder f.eks., at den ikke buyer
ophvet, hvis skoven beitnes, elier den kommer p
tvangsauktion.

Er skoven fredskov?

Det kan were vanskeligt at finde ud af, om der er
fredskovpligt pi et bestemt areal. Der er flere
mder at f besked p:

For at f svar p spØrgsmlet, skal man først og
fremmest undersØge tingbogen p det lokale dommer
kontor.

Skoven er fredskov, hvis det enten:
- er noteret i tingbogen, eller
- stir pi skødet.

0gs andre forhold kan were afgørende for, om skov
er fredskov. En sriig skovtype som egekrat er f.
eks. altid fredskovpligtig.

Skov- og Naturstyrelsen har planlagt at gøre ting
bøgernes og matrikiens noteringer om fredskovpligt
fuldstndige i iØbet af nogle r.

Ejerskifte

Det fØrste, man som ny ejer af en skov eiler et
fredskovspiigtigt areal skal gøre, er at skrive
til det lokale statsskovdistrikt. Statsskovdi
striktet skal inden 3 mneder efter overtagelsen
have besked om, at det nu er dig, der ejer skoven
eiier det fredskovspligtige areal.

Hvis skoven ikke er fredskov

Seivom skoven ikke er fredskov, kan den alligevel
were omfattet af skovioven.

10-rsreglen vedrØrer ikke-fredskovspligtige skove
stØrre end 2,5 ha. Disse skove skal i en periode
p 10 r efter ejerskifte drives efter reglerne om
god og flersidig skovdrift.

Nr l0-rsperioden er afsluttet, vii skoven ikke
lngere were omfattet af skoviovens bestemmelser,
herunder restriktioner.
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God og flersidig skovdrift

Baggrunden for, at de danske skove gennemgende
producerer meget tr og samtidig giver gode mulig-
heder for friluftsliver og velegnede ievesteder
for mange dyr og planter, er den skovdyrkning, sam
mange steder har weret praktiseret i op til 200
tr. Skovioven har til forml at sikre og fremme
den gode og flersidige skovdrift.

Hvilke areaier?

p fØlgende arealer skal driften opfyide reglerne
om god og flersidig skovdrift:
- Fredskovspligtige arealer.
- Ikke-fredskovspligtige skove større end 2,5 ha i

en periode p 10 r efter ejerskifte.

Mlet for god skovdrift

God skovdrift sikrer, at skoven giver en star og
werdifuld trproduktion.

For en skovbruger er det liges. naturligt sam for
en landbruger at sørge for, at dyrkningsgrundlaget
bevares og forbedres.

Nr et areai ryddes, skal det hurtigst muligt
plantes til med egnet plantemateriale. Man kan en-
ten bruge planter, som stammer fra den samme skov-
ejendom, eller fra godkendte skovfrØ. Det er vig-
tigt, at der bruges den rigtige trart og trerace
til den enkelte lokalitet. Spørg skovbrugskonsu
lenten, han ved besked.

Man kan ogs!i bruge selvforyngelse eller sning.
Hvis seivforyngeise henyttes, kan wesentiige hen-
syn til natur og miljø samtidig fremmes. Er de
fremspirede planter ringe, eller er kuituren meget
huilet, skal der suppleres med ekstra planter. Det
kan dog sjldent betale sig at plante ganske smt
huller til. Lad dem vre til gavn for vildtet og
plantelivet.

Sam andre afgrøder krever skovtrer pleje for at
en god wekst. Derfor skal kulturen passes og i

et vist omfang holdes ren for ukrudt og uanvende-
hg treopwekst.

Mens trerne vokser ap, skal bevoksningen sam
hovedregei udtyndes.

I en veltyndet bevaksning udnyttes arealets wekst
muiigheder optimalt. Det har betydning for trer
nes produktion, kvalitet og sundhed, og dermed for
bevoksningens stabilitet p lang sigt.

Veltyndede bevaksninger har en bedre diametertil
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wekst end utyndede. Derfor giver en fornuftig tyn
ding oftest en bedre Økonomi.

Foryngeiseshugsten m ikke finde sted, fØr bevoks
ningen er hugstmoden.

Det er umuligt at sige prcist, hvorntr den enkel-
te bevoksning er hugstmoden. Der er meget, som har
betydning, bl.a. trernes alder, diameter og sund-
hed. Man skal ogs tage hensyn til bevoksningens
beliggenhed i skoven og dermed til dens betydning
for i i andre dele af skoven.

Nr en bevoksning skal forynges, kan man welge at
rydde hele arealet eller at lade enkeite trer st
tilbage. De kan give kulturarealet en vis beskyt
teise mod frost og udtØrring.

Enkelte gamle trer, som sttr tilbage, giver et
smukt skovbillede, og de er tiltrangte levesteder
for fugue, svampe og insekter.

Trer, der er vokset op i en skov, tiler ikke
stark blest. Buyer de piudselig stiilet frit, kan
de welte eiler g ud. Foryngelseshugsten skal der
for planlgges nØje. Skovarbejde i dag vii prge
skoven de nste mange !tr. Derfor: Tank fremad.

Flersidig skovdrift

Flersidig skovdrift sigter mod, at skovene dyrkes
med henblik p bde at forøge og forbedre trpro
duktionen og varetage landskabelige, naturhistori-
ske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn
samt hensyn til friluftslivet. I afsnittet am
fredskovspiigt blev det beskrevet, hvorledes de
sm naturtyper skai beskyttes i skovene. Men der
er andre regler am flersidig skovdrift i skov-
loven:

De ydre skovbryn af lØvtra?er og buske omkring sko-
vene skai bevares. Det betyder, at et lØvskovbryn
skal retableres, hvis det forsvinder.

Et godt ydre skovbryn af lØvtr gavner skoven ved
at mindske trek og risikoen for stormfald. LØv
skovbryn har desuden stor iandskabelig werdi og er
meget gavnlige for yildtet og plantelivet.

Egekrat skal bevares og dermed piejes. Hvis pleje
udgifterne buyer f or store, kan man tale med det
lokale statsskovdistrikt am tilskudsmuligheder.

Tre almindelige regler

Salgsprodukter, sam ligger lange i skoven, kan
blive levested for skadelige insekter og svampe.
De kan angribe bde de fldede trer og bevoksnin
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gerne rundt omkring dem. Derfor skal salgsproduk-
ter fjernes hurtigst muligt fra skaven.

Man m. ikke bruge trbevoksede omrder i skoven
til dyrehold uden tiiladelse fra statsskovdistrik
tet. Arsagen er, at de fleste husdyr kan Ødeigge
de bevoksninger, de udsttes i.

Det er altid forbudt at smide affald i skoven.

Juletraeer og pyntegrønt

Det er tilladt at dyrke juletrer i skaven. Op til
10% af skovens areal m bruges til juletreer og
pyntegrønt i kort omdrift.

Ved beregning af de 10% skal man medtage alle are-
aler med juletrer ag pyntegrønt I kort omdrift.
Hvis man er i tvivl, s prØv at tEenke nagle r
f rem. Er det planlagt at rydde arealet fØr trerne
bliver hugstmodne, skal arealet medtages i de 10%

For god ordens skyld kan man lave et kort over de
bevoksninger, sam er I kort omdrift.

Man skal ikke medregne bevoksninger, hvar der
klippes pyntegrønt mens trerne vokser op til høj
stammet skov.

For start areal med juletrer

Er der juietrer og pyntegrønt i kart omdrift p°i
mere end 10% af skovens areal, m. dette Eendres.
Det kan gøres p mange mider. Hvilken metode, der
er bedst, kan eventuelt afklares ved en drØftelse
med skovbrugskonsulenten.

Efter den 1. juli 1999 m arealet med juletrer ag
pyntegrØnt I kort omdrift ikke were stØrre end 10%
af skovens real. Det betyder, at man - sfremt
loftet er overskredet - allerede nu bØr overveje,
hvordan reglen kan overholdes.

Tilskud til fremme af lØvskov

God og fiersidig skovdrift betyder ogs, at det
mange steder vii were Ønskeligt, hvis der buyer
plantet mere lØvtre.

Sam noget nyt kan du sØge om stØtte til fremme af
lØvskov, fØrste gang i lØbet af 1990 for kulturer,
der anigges derefter, og derefter en gang om
ret. Det lokale statsskovdistrikt kan informere
yderuigere am tilskudsardningen.

Hvad gives der støtte til?

Der kan søges am støtte tiiplantning, sning eiler
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selvforyngelse af lØvtrer i eksisterende freds-
skov. Er der taie am, at en eksisterende lØvtrs-
bevoksning skai farynges, vii der ikke blive giyet
støtte, hvis denne ailerede er fldet.

Der kan søges om stØtte tii at anlgge produk-
tionsbevoksninger af lØvtr. Det er ogs muuigt at
søge am støtte til at anlgge skovbryn af lØvtrer
og buske.

Hviike trarter kan anvendes?

Ordningen er isr indfØrt for at Øge arealet af
bØg og eg. Man kan ogs søge am stØtte til at
plante andre iØvtrearter. Det er dog et grundlg-
gende krav, at de arter, som bruges I produktions-
bevoksninger, kan biive til højstammet skov. Ved
anlg af skovbryn kan der ogs ydes stØtte til
plantning af danske buske.

Brug i det hele taget svidt muligt hjemmehØrende
trer og buske til skovbryn.

Byggeri og anlg i fredskov

Der skal altid søges om tilladelse hos det iokaie
statsskovdistrikt, hvis man vii bygge et hus, lave
større anigsarbejder eller i Øvrigt bruge skovens
areal tii andet end skovbrug.

I mange tllfrlde skal kommunen eller amtskammunen
ogs give tiliadelse til arbejdet. Der skal derfor
fØrst indhentes tliladeise fra disse myndigheder.

BedØmmer statsskovdistriktet, at anlgget er nØd-
vendigt for skovdriften, kan der gives tilladelse
efter skovioven. FØr arbejdet pbegyndes, skal man
ags have tilladelse af de Øvrige myndigheder, der
mtte were inde i billedet.

Statsskoydistriktet er meget tilbageholdende med
at give den slags tilladelser.

Udstykning af fredskov

Samlede fredskovsstraekninger m ikke udstykkes.
Bestemmeisen beskytter skovejendomme, som er store
nok til, at der kan drives erhversvmssigt skov-
brug.

Man kan sØge om tilladelse til udstyknlng has det
lokale statsskovdistrikt. Statsskovdistrikerne er
meget tilbageholdende med at give tiiladelser til
at slge skovstykker og huse fra.

Andre tilskudsmuligheder I skov

Sam privat skovejer er der andre muligheder end
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skovlovens for at f stØtte tli at drive skoven p
en god og flersidig mde.

Skovforbedr ings loven

Landbrugsministeriet yder i perioden 1989-93 tii
skud tii at forbedre driften I de private skove.

Tiiskud kan ydes tll udtynding og udrensning, er
statning af visse lavtproducerende bevoksninger
med andre bevoksninger, indre lØvtreblter til
forebyggeise af skovbrand og stormfald, etablering
af skovveje, gravning og oprensning af grøfter,
samt udarbejdelse af driftsplaner.

Tiiskuddet vii for skovejere med indtii 50 ha skav
normalt udgØre 30-50% af de tilskudsberettigede
omkostninger. For skovejere, der har et stØrre
skovareal, reduceres tilskuddet, og skovejere, der
har mere end 150 ha skov, vii ikke kunne f til
skud.

Tilskud kan ikke gives tii arbejder, som ejeren
over far offentulge myndigheder er forpuigtet til
at udfØre.

Yderligere oplysninger kan f.s i Jordbrugsdirekto
ratet.

Nr man søger om stØtte, skal man bruge en aner
kendt skovbrugskonsulent sam rtdgIver.

Strukturforbedringsioven

Der forventes i 1989/90 at blive fremsat et by-
forsiag am endringer I "lay am stØtte tii forbed
ringer af struktur og effektiviteten i iandbru
get". Det forventes ogs, at der I følge dette
lovforsiag vii were muligheder for at f tilskud
tii at piante ny skoy. Tilskuddet vii biive stØrst
I de skovrejsningsomrder, der udpeges af amtskom-
munerne.

SKOV-Info Yderilgere apiysninger am skovioven findes i SKOV
info hfte nr. 1 "Hvad siger skovioven?". Hftet
kan fs has Hedeselskabets og Skovdyrkerforenin-
gernes skovbrugskonsuienter elier has det iakale
statsskovdistrikt.
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Naturfrednlngsloven

Fiere af den gidende naturfredningsiovs bestem-
meiser drejer sig direkte om skoven og dens omgi-
velser elier de har betydnlng, nr der skai fore-
tages naturpleje I skayen, eller nr srlige amrt-
der i skoven skai beskyttes. Mange fredninger ef-
ter iovens kapitei III omfatter skovamrder, det
gider siedes nogen af landets mest kendte og
videnskabeiigt vigtigste skovomrder ssom Rold
Skov ved Buderuphoim, Ks Skov pt Ks HalvØen I
Limfjorden, skovene omkring Haid 50, fiere af de
vest- og sønderjyske egekrat, Draved Skoy, stv-
ningsskove p Fyn og Langeiand samt Longelse Ban-
degkd Skov, skavene omkring Tystrup-Baveise 50,
JgersprIs Nordskov og Kiinteskoven p. HØje MØn.
I mange fredede skove gr indhoidet af frednings
bestemmeiserne kun ud p oprethoideise af skoven
med de trarter, som findes pt fredningstldspunk
tet. I andre kan der foreskrives en sruig drifts-
form sam f.eks. stvningsdrift. Endeiig er der
nagle f skove med de mest vidtgende frednings
bestemmeiser, som gr ud p forbud mod indgreb af
enhver art, egentiig totalfredning, der har til
formi at opn urskovstiistand.

Naturfredningsiovens § 43 med generel beskytteise
af bestemte naturtyper kom md I ioven I 1972 ag
er efterhnden bievet udyidet, sledes at den nu
amfatter sØer, maser, yandløb bortset fra visse
af ringe fredningslnteresse, heder og strandenge.
Disse naturtyper optrder sam vigtige naturarealer
I skoven i form af "vand" eiier "ubevoksede area-
ler" og er nu ogs beskyttet af skovioven. Indgreb
I areaier med de nvnte naturtyper krver amts-
rdets tiliadelse, og amtsrdet kan I konkrete
tiifrlde opiyse, am et areal, hvor der ptnkes
foretaget indgreb, er omfattet af bestemmelserne.
Indgreb sam afvanding, jordbehandling og tiipiant
ning, der ofte forekommer i almindeuig skovdrift,
er omfattet af bestemmeiserrne I § 43. Pleje af
vdamrder i form af oprensnlng, fjerneise af
bredvegetation og lignende er ogs omfattet. Der
er en nedre stØrrelsesgrense for, hvike arealer,
som er omfattet, det r sledes 500 m for sØer
vandhuiler, 5.000 m for moser og 3 ha for heder.

I et forsiag til ndringer af naturfredningsioven
forsiag tib by am naturbeskytteise, sam der f or
tiden arbejdes med, vii udover de nvnte natur-
typer ags overdrev og ferske enge biive omfattet
af de generebie beskytteisesbetemmelser, iigesom
stØrreisesgrnserne foresls sat ned. De nye boy
vii ogs give muiighed for aktiv naturforvaitnlng
I langt stØrre omfang end hidtil. Der vii siedes

biIve af sat beiØb til ny, omfattende skovrejsning
og tii naturgenopretning, d.v.s. genskabelse af
naturomrder der er get tabt ved afvandlng, op-
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dyrkning, forurening eller anden intensiv udnyt
tebse. Loven kan sbedes ogs f wesentiig betyd
fling for varetagelse af naturinteresser indenfor
skoyene. Nrmere opiysninger am de nye bestemmel-
ser vii forud for iovens ikrafttrden kunne fs
fra Skav- og Naturstyrelsen og fra amtskomrnunerne.
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9. Myndigheder, institutioner og
foreninger

Amtskommuner Amtskommunerne amtsrdene er administrerende
amtslige myndIgheder bi.a. vedrØrende naturfred
ningslovens, vandiØbslovens og rstofbovens be-
stemmeiser.

53 - 95 60 00

42 - 26 66 00
66 - 15 94 00

74 - 62 50 50
75 - 83 53 33
53 - 63 25 33
86 - 62 33 00
86 - 27 30 44
86 - 96 36 35

indsi gt

"Kaskelot

Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 KØbenhavn K 33 - 11 17 44

Danmarks Geologiske UndersØgelse,
Thorasvej 8, 2400 KØbenhavn NV

Danmarks MlljøundersØgelser,
Thoravej 8, 2400 KØbenhavn NV
Vildtbiologisk Station, Jgerhuset,
Strandvejen 4, 8410 RØnde
Udgiver "Danske VildtundersØgelser",
forsknlng" og "Danish Review of Game

31 - 10 66 00

31 - 19 77 44

86 - 37 25 00
"Dansk Viidt
Blobogy".

Danmarks Naturfredningsforening,
NØrregade 2, 1165 KØbenhavn K 33 - 32 20 21
Arbejder f or at bevare og pleje Danmarks natur- og
iandskabsvEerdier.
Danmarks Naturfredningsforening DN kan sam den
eneste private organisation rejse fredningssager.
Udgiver tidsskriftet "Natur og MiljØ".

Bornholms Aintskommune, Ui lasve j 23, 3700 RØnne.
Frederiksborg Amtskommune,

Kongens Venge, 3400 HllierØd
Fyns Amtskoinmune, Ørbkvej 100, 5220 Odense sØ.
KØbenhavns Amtskoinmune,

Biegdamsvej 27, 2100 KØbenhavn 0
Nordjyllands Amtskommune,

Nlels Bahrs Vej 30, 9220 Alborg 98 - 15 62 22
Ribe Aintskommune, Sorslgvej 35, 6760 Ribe 75 - 42 00 44
RingkØbing Amtskommune, 97 - 32 08 66

Steen BiIchersvej 2-6, 6950 Rlngkøbing
Roskilde Amtskcmmune, Køgevej 80, 4000 Roskiide 42 - 35 03 35
StorstrØms Amtskommune,

Parkvej 37, 4800 NykObing F.
SØnderjyllands Amtskommune,

31 - 38 40 40

54 - 85 52 66

Skelbekvej 2, 6200 Abenr
Vejle Amtskommune, Damhaven 12, 7100 Vejie
Vestsjllands Amtskommune, Aiiéen 15, 4180 SorØ
Viborg Amtskommune, Skottenborg 26, 8800 Viborg
Arhus Amtskommune, Lyseng Allé 1, 8270 HØjbjerg
Biologforbundet, Østergade 9, 8450 Hammel

Arbejder for at fremme en biobogisk
I befoikningen.
Udgiver tidsskrifterne "KASKELOT" og
pdagogiske srnumre".

195



Dansk Botanisk Forening,
Sølvgade 83, opg. 5, 1307 Kbh. K 33 - 14 17 03
Arbejder for at udbrede kendskabet til dansk bota
nlk og for bevarelse af den danske flora.
Udgiver tidsskriftet "URT".

Dansk Dendrologisk Forening,
c/o Botanisk InstItut 31 - 35 17 88
Roiighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C
Arbejder for at udvide kendskabet tii dyrkede og
vIldtvoksende vedplanter, isar I Danmark.
Udgiver tldsskriftet "Dansk Dendrobogisk Tidsskrift".

Dansk Jagtforening, 38 - 33 29 11
Einer-Jensens Vnge 1, 2000 Frederiksberg
Arbejder for at werne og ophjlpe vibdtbestanden
ved efterlevelse af bestende bove am jagtens ud-
Øveise og vlidtets fredning.
Udgiver tidsskriftet "Dansk Jagt".

Dansk Ornitologisk Forening,
Vesterbrogade 140, KØbenhavn V 31 - 31 81 06
Arbejder for at fremme interessen for fugie og for
at beskytte fuglene og deres ievesteder.
Udgiver tidsskrifterne "Fugue" og "Dansk Ornitobo
gisk Forenings Tidsskrift" samt diverse lokal
blade.

Dansk Skovforening,
Amaiievej 20, 1875 Frederiksberg C 31 - 24 42 66
Forening af private skovejere.
Formi: At fremme dansk skovbrug og varetage dets
erhvervsmmssige og fagiige interesser.
Udglver tidsskrifterne "Skoven" og "Dansk Skoyfor-
enings Tidsskrift".

Entomologi sk Forening,
c/a Zoologisk Museum,
Universitetsparken 15, 2100 Kbh.Ø 31 - 35 41 11
Arbejder £or at udhrede kendskabet til og udforsk
ning af insekterne i Danmark og bevarelse af vores
Insektfauna.
Udgiver "Entomobogiske Meddebelser".
Indgr sammen med andre foreninger af insekt-
interesserede I Entomoiogisk Fredningsudvalg.

Feltbotanisk Klub,
c/o Dansk botanisk Forening, se denne.
Farmi: Gennem feitarbejde og opiysningsarbejde at
Øge kendskabet til den vilde danske fboras til
stand, samt at bruge denne viden i arbejdet for at
bevare og beskytte planternes levesteder.

Foreningen til Svainpekundskabens Fremine,
Postboks 121, 2750 Bailerup

Friluftsrdet, Fliesreprsentation for FrIiuftsrdets arganisa
tioner I Danmark,
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Oluf Paimesgade 10, 2100 Kbh 0 31 - 42 32 22
Formi: At stØtte og opmuntre friiuftsiiv, at re
prsentere friluftsiivets interesser og tage vi-
dest muuigt hensyn til bevaring af den danske
natur.

Hedeselskabet, 86 - 62 61 11
Kiostermarken, Postbaks 110, 8800 Viborg.
Hedesebskabets skovbrugsafdeling har ti skov
distrikter, sam dkker hele iandet. Afdeiingen p
tager sig bl.a. farvaitning af private og offent
bige skovejendamme samt rd og vejledning vedrØ
rende skovdrift, iplantning og miujØpiantninger.
Udgiver tidsskriftet "Vekst".

Jagt- og Skovbrugsmuseet,
Folehavevej 15-17, 2970 HØrsholm 42 - 86 05 72

Jordbrugsdirektoratet, 31 - 15 61 31
Sankt Anna Piads 19, 1250 KØbenhavn K.

Miljøministeriets Vildtforvaltning, 86 - 37 25 00
Jgerhuset, Strandvejen 4, 8410 Rønde
Viidtforvaltningen har 14 konsulenter, der dkker
hele Danmark. Konsubenterne stir til rdighed for
abbe, der Ønsker rdgivning vedrØrende jagtbige
forhold.
Endvidere hØrer fØigende institutioner under
Viidtforvaitningen:

Vildtforvaltningsrdet - danner forum £or drØfteb
ser af principielle spOrgsml vedrØrende landets
vi ldtbe stand.

Vildtreservatkontoret - yaretager forvaltningsmms-
sige ag administrative opgaver i £orbindelse med
oprettelse og drift af vildtreservater.

Landsjagtforeningen af 1923, 31 - 31 11 35
Frydendalsvej 20, 1809 Frederiksberg C
Forml: At varetage mediemmernes jagtuige interes-
ser og isr den danske vildtfaunas bevarebse.

Natur og Ungdom, Landsforeningen, 75 - 78 25 66
KlostermØllevej 48 A, 8660 Skanderborg
Danmarks Naturfredningsforenings ungdomsorganisa-
tion. For able unge, der interesserer sig for
natur- og miljøbeskyttelse.
Udgiver medlemsbladet "Natur".

Naturfredningsrdet,
Sbotsmarken 14, 2970 HØrshaim 45 - 76 53 76
R.dgivende organ bestende af ti mediemmer med na-
turvidenskabelig indsigt. HØres ved behandling af
naturvidenskabeiige fredniriger m. m.

Naturhistorisk Forening for Jylland,
c/a Naturhistorisk Museum
UdgIver tidsskriftet "Fiora og Fauna".
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Naturhistorisk Museum, 86 - 12 97 77
UniversItetsparken, bygning 210, 8000 Arhus C.
Udgiver tidsskrifterne "Natur og Museum" og
"Natura Jutlandia".

Nordisk Herpetologisk Forening,
Ørnevej 6, 2600 Giostrup 42 - 38 88 07
For able der interesserer sig for padder og kryb-
dyr.

Samvirkende Danske Skovdyrkerforeninger,
Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C 31 - 24 42 66
I Danmark findes 16 skovdyrkerforeninger
smskavsforeninger sam varetager smskovbrugets
interesser. Foreningerne har ansat konsubenter
smskovridere, sam r.dgivere vedrØrende
skovdrift og naturpieje.

Skov- og Naturstyrelsen,
Sbotsmarken 13, 2970 HØrshoim 45 - 76 53 76
Varetager opgaver indenfor skovdrift, ristofind-
vinding, naturforvaltning, kubturhistorie og
friiuftsiiv. Styreisen forvaiter statsskovene ag
MiijØministeriets Øvrige areaber og har tilsynet
med de private skove. Skov- og Naturstyrelsens de-
centrale organisation best.r af nedennvnte 31
stats skovdistrlkter:

Bornholms distrikt, RØmersdal
Ekkodalsvej 2, 3720 Akirkeby 53 - 97 40 06

Buderupholm distrikt, Mosskovgrd,
MØldrupvej 26, 9520 Skørping 98 - 39 10 14

Esrum distrikt, Ostrupgrd
Gillelejevej 2B, Esrum, 3230 Grsted 42 - 28 07 16

Farum distrikt, Farum Lilievang,
Siangerupvej 1, 3540 Lynge 42 - 95 03 03

Feldborg distrikt, Feidborggrd,
BjØrnkrvej 18, 7540 Haderup 97 - 45 40 17

Frederiksborg distrikt, Bøgebund,
Københavnsvej 55, 3400 HillerØd 42 - 26 05 11

Falster distrikt, Egehus,
Tlngsted, 4800 NykØbing F. 53 - 83 90 13

Fussingø distrikt, Tingtofte,
Vasevej 11, Fussingø, 8900 Randers 86 - 45 49 92

Fyns distrikt, Sollerupvej 22,
Soilerup, 5600 Fborg 62 - 65 17 77

Grsten distrikt, Egene, Febdstedvej 14,
6300 Grsten 74 - 65 14 64

Haderslev distrikt, Uifshus,
Christlansfeidvej 69, 6100 Haderslev 74 - 52 21 05

Hanherred distrikt, Ejstrupvej 24, 9460 Brovst 98 - 23 54 22
Jgersborg distrikt, Baveskovgird,

Dyrehaven 6, 2930 Kiampenborg 31 - 63 00 01
Klosterhedens distrikt,

Gl.Landevej 35, Fabjerg, 7620 Lemvig 97 - 82 00 87
Kronborg distrikt, Julebk shØj,

Bøssemagergade81, 3150 Hebbebk 42 - 10 90 90
KØbenhavns distrikt, Syvstjernen,
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Fgyden 1, 3500 VriØse 42 - 48 00 30
Lindet distrikt, Lindetskovgrd,

Skovridervej 1, Lindet, 6510 Gram 74 - 83 61 05
Nordjyllands distrikt,

Sct.Laurentiivej 150, 9990 Skagen 98 - 44 19 11
Odsherred distrikt, Mantzhøj,

Ulkerupvej 1, 4500 NykØbing Sj. 53 - 42 80 16
OksbØl distrikt, Alhobt,

Alhoitvej 1, 6480 OksbØl 75 - 27 17 00
Palsgrd distrikt, Vester Paisgkd,

Paisgrdvej 9, 7362 Hampen 75 - 77 10 24
Planteavl sstationen,

Krogerupvej 21, 3050 Humlebk 42 - 19 02 14
RandbØl distrikt, GjØddinggrd,

FØrstbaiievej 2, 7183 RandbØl 75 - 88 31 99
Silkeborg distrikt, Vejibo,

VejlesØvej 12, 8600 Sllkeborg 86 - 82 00 25
SorØ distrikt, Skavhuset,

Ingemannsvej 15, 4180 SorØ 53 - 63 01 25
SØnderborg distrikt, Egetofte,

Egetoftevej 4, 6400 SØnderborg 74 - 42 17 16
Thy distrikt, SØhalt,

SØholtvej 6, 7700 Thlsted 97 - 97 70 88
Tisvilde-Frederiksvrk distrikt, ArresØdai,

ArresØdabvej 79, 3300 Frederikswerk 42 - 12 00 50
Ulborg distrikt, Ulborggrd,

ParadIsvej 4, 6990 Ulfbarg 97 - 49 11 39
Viborg distrikt, Stendalgrd,

Stendabvej 26, SkrEe, 8620 Kjeulerup 86 - 66 71 11
Abenr distrikt, Vesterlund,

Sklnderbro 31, 6200 Abenr 74 - 62 31 82

Skovhistorisk Selskab,
Folehavevej 21, 2970 HØrsholm 42 - 86 10 49
Formi: at fremme interessen for skovens hlstorie,
at stØtte Jagt- og Skovbrugsmuseet og at udbrede
kendskabet til skov i aimindebighed.

Skovteknisk Institut,
Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C 31 - 24 42 66

Statens Forstlige ForsØgsvsen,
Skovbrynet 16, 2800 Lyngby 45 - 93 12 00

Veterinr- og LandbohØjskole, Den kgl.
BUiowsvej 13, 1870 Frederiksberg C 31 - 35 17 88
Afdebinger med relevans for denne bogs emne:
Aboretet og Forstbotanisk Have
Kirkeg.rdsvej 3 A, 2970 HØrshoim 42 - 86 06 41
Botanisk Institut,
Rabighedsvej 23, 1958 Fr.berg C 31 - 35 17 88
Skovbrugsinstituttet,
Thorvaidsensvej 57, 1871 Fr.berg C 31 - 35 17 88
Zoologisk Institut,
BUlowsvej 13, 1870 Frederiksberg C 31 - 35 17 88

Zoologisk Museum,
Universitetsparken 15, 2100 Kbh. 0 31 - 35 41 11
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