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Idéen til dette speciale er formuleret af Skov- og Naturstyrelsen, 
Nordsjælland. SNS Nordsjælland forvalter Sjællands største 
skovområde Gribskov, som på grundlag af EF-fugle-
beskyttelsesdirektivet og EF-habitatdirektivet er udlagt som Natura 
2000-område. Igennem mange år er dåvildtet i Gribskov blevet 
vinterfodret, og der findes i dag en bestand på ca. 800-1000 dådyr i 
skoven. I forbindelse med pilotprojekt Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland er der blevet rejst debat om, i hvor stort omfang denne 
fodring skal fortsætte. Som led i drøftelser af en fremtidig 
vildtforvaltningspolitik i Gribskov og i den kommende nationalpark, 
er denne undersøgelse foretaget for at klarlægge eventuelle effekter af 
fodringen på vegetationen i skovens udpegede Natura 2000-områder. 
 
Selvom et speciale som udgangspunkt er en selvstændig opgave, har 
jeg i det forløbne år fået hjælp af en række mennesker, som jeg her 
ønsker at takke: 
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Sammenfatning 

Gribskov i Nordsjælland er en del af det europæiske Natura 2000-netværk, og er blandt andet 
udpeget på grund af sin forekomst af fem skovbevoksede habitatnaturtyper.  I Gribskov findes 
en stor population af dådyr (Dama dama L.), som tilskudsfodres vinteren igennem, da arten 
ikke er hjemmehørende i Danmark. Fodringen finder sted fra 24 foderpladser, som 
hovedsagligt er placeret i granbevoksninger, men ofte i umiddelbar nærhed af udpegede 
habitatnaturtyper. Fodring af skovens dåvildt kan derfor tænkes at true nærtliggende 
habitatnaturtyper ved tilførsel af næringsstoffer fra foderet eller fra vildtet, hvis det i højere 
grad fouragerer og besørger på disse områder. 
 For at belyse om fodringen har en effekt på skovbundens vegetation i tre af de fem 
skovhabitatnaturtyper i Gribskov, blev der ud fra 4 foderpladser samplet langs transekter á 
200 m for at undersøge udvalgte abiotiske og biotisk parametre som funktion af afstand til 
foderplads. Der blev desuden foretaget tilsvarende målinger af abiotiske og biotiske parametre 
på tre referencelokaliteter samt på en lokalitet med og uden græsning. De tre undersøgte 
habitatnaturtyper er bøgeskov på mor uden kristtorn (9110), bøgeskov på muld (9130) og 
egeskov og blandskov på mere eller mindre rig jordbund (9160). Artssammensætningen er 
undersøgt ved clusteranalyse og Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) ordination, 
mens de resterende abiotiske og biotiske parametre er undersøgt som funktion af afstand til 
foderplads.  
 Undersøgelsen viser ingen generel effekt af fodring på artssammensætningen i 
skovbunden samt på de resterende målte abiotiske og biotiske parametre. Vildtet udøver et 
betragteligt græsningstryk i hele skoven, og der ses ikke et øget græsningstryk nær 
foderpladser. Med den nuværende vildtforvaltning i Gribskov skønnes det derfor, at fodringen 
ikke udgør en trussel mod de skovbevoksede habitatnaturtyper. En af forudsætningerne for at 
fodringen ikke udgør en trussel, er foderpladsernes placering og antal. Foderpladserne er 
placeret i tætte granbevoksninger, der ikke er en del af Natura 2000 udpegningsgrundlaget. 
Habitatnaturtypernes areal påvirkes derfor ikke direkte ved udlægning af foder. Det relativt 
høje antal foderpladser, som er fordelt over hele skoven, kan desuden være med til at 
modvirke en eventuel samling af vildtet.      
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Abstract 

Gribskov, a forest in Northern Zealand, is part of the European Natura 2000 network and 
contains five protected forest habitat types. The forest holds a large population of fallow deer 
(Dama dama L.) which is not a native species in Denmark. Therefore the deer is feed at 
specific feeding stations during the winter to sustain a big and healthy population. There are 
24 feeding stations in the forest, which is placed primarily in non protected conifer habitats 
but often located close to the protected habitat types. The supplementary food supply and the 
increased activity of the deer in locations with feeding stations could potentially compose a 
threat to the vegetation in nearby protected habitat types by increasing nutrient availability 
and grazing pressure. 
 To investigate whether feeding stations affect three of the protected forest habitats, 
biotic and abiotic parameters were measured at numerously distances between 10-200 m from 
four different feeding stations. These sites were compared with similar measurements from 
corresponding reference sites and a site where a fence had prevented grazing by deer. The 
three investigated forest habitat types are Luzulo-Fagetum beech forests (9110), Asperulo- 
Fagetum beech forests (9130) and Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam 
forest of the Carpinion betuli (9160). Species composition was investigated using cluster 
analysis and Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) ordination, while the remaining 
parameters were analysed with regards to distance from feeding station.  
 The investigation shows that supplementary feeding has no general effect on the species 
composition on the understorey vegetation or the other measured parameters as a function of 
distance from feeding stations. There was a considerable effect of grazing in the forest but the 
grazing pressure was equally distributed all over the forest, except at sites where fencing had 
prevented grazing. Therefore, the present management of the deer population is estimated not 
to compose a threat to the forest habitat types. Among the possible reasons why feeding 
stations do not compose a threat, is the location and number of feeding stations. The fact that 
the feeding stations are located in non protected coniferous forests prevents direct destruction 
of protected habitat, and the relatively high number feeding stations prevents accumulation of 
a large number of deer in restricted areas. 
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1. Introduktion  

I Danmark er der kun meget lidt oprindelig og urørt natur tilbage. Gennem de sidste 
århundrede er skov blevet fældet og jord blevet drænet og opdyrket til fordel for samfundets 
udvikling – en udvikling som er sket på bekostning af naturtyper og arter, der for manges 
vedkommende er blevet trængt tilbage til små og fragmenterede områder, eller som helt er 
blevet udryddet. Det økologiske netværk Natura 2000 er et redskab til at sikre den 
tilbageværende biologiske diversitet i Europa ved bevarelse af visse naturtyper og vilde arter. 
Netværket består af lysåbne og skovbevoksede naturtyper (herefter habitatnaturtyper), som 
anses for bevaringsværdige for medlemslandene, og er alle formuleret i EF-habitatdirektivets 
bilag 1 (Anon., 1992). I Danmark findes der 59 forskellige habitatnaturtyper, hvoraf de 9 er 
skovbevoksede (Anon., 2007e). 
 
Habitatnaturtyperne er defineret ud fra forekomsten og strukturen af karakteristiske 
plantearter, som afspejler en række abiotiske og biotiske parametre. Blandt de vigtigste 
abiotiske faktorer er mængden af plantetilgængelige næringsstoffer i jorden, da de i høj grad 
påvirker vegetationens artssammensætning og struktur. Mange næringsstoffer er livsvigtige 
for planter, da de indgår i en række organiske forbindelser som eksempelvis proteiner og 
DNA, og ved lav tilgængelighed kan de således være begrænsende for planters vækst og 
overlevelse (Sand-Jensen, 2000). Adskillige undersøgelser har gennem tiden vist, at kvælstof 
(N) er det mest begrænsende næringsstof for planters vækst i terrestriske økosystemer 
(Tilman, 1982; Vitousek & Howarth, 1991; Matson et al., 2002), og N er dermed af stor 
betydning for vegetationens artssammensætning og struktur. Fosfor (P) kan også være 
begrænsende for terrestriske planter men ikke i samme grad som kvælstof. Forklaringen 
ligger i, at P tilbageholdes i jorden bundet til mineraler, mens N let udvaskes fra jorden, eller 
via denitrifikation tabes til atmosfæren som N2 (Smith et al., 1999). 
 Da N er det mest vækstbegrænsende næringsstof for terrestriske planter, er det ikke 
overraskende, at en tilførsel af N øger planters primærproduktion. Det er netop denne effekt, 
der ligger til grund for den massive tilførsel af N til landbrugsarealer, der sker i dag, og som 
har utilsigtede konsekvenser for andre økosystemer (Smith et al., 1999). Fra de gødede 
marker spredes N til andre arealer via overfladeafstrømning og nedsivning til grundvandet 
men også i høj grad ved atmosfærisk deposition (Johnsen & Ro-Poulsen, 2003; Ellermann, 
2007). En af de største trusler mod sikringen af habitatnaturtyper i Danmark er således 
kvælstoftilførsel (Søgaard et al., 2003; Agger et al., 2005), hvis effekt er en ændring i 
vegetationens artssammensætning og samlet set en nedgang i antallet af arter (Smith et al., 
1999). 
 Der er defineret tålegrænser for hvor stor en tilførsel af næringsstoffer, de forskellige 
naturtyper kan modstå, uden vegetationens struktur eller sammensætning ændres (Agger et 
al., 2002b). Tålegrænsen for kvælstoftilførsel i løvskov afhænger af jordbundstypen og 
angives derfor som et interval mellem 10-20 kg N ha-1 år-1 (Ellermann, 2007). I dag 
overskrides tålegrænsen for kvælstofudledning på mere end 40 % af de danske 
løvskovsarealer (Agger et al., 2002a). 
 
Store planteædere som eksempelvis hjorte har ligeledes en væsentlig betydning for 
terrestriske økosystemer (Augustine & McNaughton, 1998). Med deres selektive græsning 
påvirker de vegetationens artssammensætning og struktur direkte ved valg og fravalg af 
bestemte arter og plantedele. Ædes eksempelvis knopper, unge blade og skudspidser af visse 
arter, vil disse planters vækst blive hæmmet til fordel for planter, som ikke ædes. I skove har 
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planteædernes selektive græsning stor betydning for hvilke træarter kronelaget består af, og 
undersøgelser har vist, at særligt attraktive arter fuldstændigt kan undertrykkes ved 
nedgræsning af de unge individer (Gill & Beardall, 2001; Horsley et al., 2003). Dyrenes 
bestandstæthed er i den henseende vigtig, da dyrene ved høje tætheder i mere udtalt grad æder 
den tilgængelige føde uden hensyntagen til art (Petersen & Vestergaard, 1998). Et moderat 
græsningstryk opretholder således eksistensgrundlaget for mange arter, mens en stigning i 
græsningstrykket medfører et fald i antallet af arter (Fuller, 2001; Kirby, 2001; Stewart, 
2001).  
 Vegetationens artssammensætning og struktur påvirkes ligeledes direkte af de store 
planteæderes tråd, da ikke alle arter kan modstå et sådan slid. Flere undersøgelser har vist, at 
planter med et basalt vækstpunkt som eksempelvis medlemmer af græsfamilien (Poaceae) 
bedre kan modstå tråd i forhold til urter, mosser og træarter (Sun & Liddle, 1993; Hamberg et 
al., 2008), og at den tydeligste effekt af tråd ses på vegetationens højde (Sun & Liddle, 1993). 
  
Vinterfodring af hjortevildt er en kendt forvaltningspraksis i mange lande i det nordlige 
Europa samt i dele af Nordamerika (Putman & Staines, 2004), og udføres blandt andet for 1) 
at erstatte tab af naturlige udbredelsesområder, 2) at modvirke udsultning af svage individer, 
3) at øge et områdes bærekapacitet, 4) at øge densiteten af trofæhanner, størrelsen af gevirer 
samt vægten, 5) at kontrollere vildtets bevægelser samt 6) at modvirke ødelæggelse af skov- 
og landbrugsarealer (Peek et al., 2002). Det er tidligere set, at vildtet kan udøve en betydelig 
nedtrampning og græsning af den omkringliggende vegetation som følge af samling af dyrene 
omkring foderpladserne (Doman & Rasmussen, 1944; Putman & Staines, 2004). Det er 
desuden tænkeligt, at hjortene kan påvirke vegetationen i sådanne områder ved at tilføre store 
mængder af lettilgængelige næringsstoffer via deres gødning og urin. Så vidt det vides, findes 
der imidlertid ingen undersøgelser af, hvilken effekt en samling af vildt kan have på 
vegetationens artssammensætning og struktur. 
 
Gribskov i Nordsjælland er en del af det europæiske Natura 2000 netværk, og er bl.a. udpeget 
på grundlag af forekomsten af fem forskellige skovhabitatnaturtyper (Anon., 2007e). 
Gribskov dækker et areal på 5680 ha, og har en relativ lille kontakt med omkringliggende 
landbrugsarealer, hvorfor den ikke belastes i større grad af næringstilførsel fra grundvand eller 
overfladeafstrømning. Derimod estimeres den atmosfæriske kvælstofdeposition i skoven til 
11-16 kg N ha-1 år-1 (Geels et al., 2006; Ellermann et al., 2007), hvilket overskrider 
tålegrænsen for visse naturtyper. Ifølge basisanalysen for de skovbevoksede fredsskovsarealer 
i Gribskov er en af de væsentligste trusler mod de udpegede habitatnaturtyper i skoven netop 
eutrofiering i form af atmosfærisk kvælstofdeposition (Skov- og Naturstyrelsen, 2007). 
 I Gribskov holdes en stor population af dådyr (Dama dama L.), som ikke er en 
hjemmehørende1 art i Danmark. Derfor er populationen i Gribskov gennem mange år blevet 
tilskudsfodret vinteren igennem med det primære formål at sikre grundlaget for en stor og 
sund bestand (Frederiksborg Statsskovdistrikt, 2007). I dag anslås der at være en 
sommerbestand på ca. 800-1000 dådyr i Gribskov, hvilket er den største fritlevende bestand i 
landet. Desuden findes en sommerbestand af rådyr (Capreolus capreolus L.) på ca. 1000 
individer og en lille sommerbestand af sika (Cervus nippon Temminck) på ca. 50 individer. I 

                                                 
1 En art betegnes hjemmehørende, hvis den selv er indvandret til landet efter sidste istid og har etableret sig i 
reproducerende bestande. En hjemmehørende art i Danmark har altså sin naturlige, biogeografiske udbredelse 
inden for landets grænser. Dådyret er ikke en hjemmehørende art i Danmark men er derimod en introduceret art, 
som bevidst er blevet indført (i modsætning til indslæbt, som sker ubevidst; Naturrådet, 2001). 



Introduktion       

   
10 

skovens nordvestlige del ses desuden ofte strejfende individer af krondyr (Cervus elaphus L.) 
fra en bestand med basis i Tisvilde Hegn (Frederiksborg Statsskovdistrikt, 2007; Bach, pers. 
kom.).  
 Vinterfodringen af skovens hjortevildt finder sted fra midten af november til midten af 
april. Foderet udlægges på 24 foderpladser, der findes spredt rundt i skoven. Fodringen kan 
bevirke, at der sker en samling af skovens vildt omkring foderpladserne, der både direkte (ved 
græsning og tråd) og indirekte (ved ændring af jordens næringsindhold) kan have indflydelse 
på den omkringliggende vegetations artssammensætning og struktur. Formålet med denne 
undersøgelse er således, at vurdere om vinterfodring af Gribskovs dåvildtpopulation udgør en 
trussel mod vegetationen i de udpegede skovhabitatnaturtyper. 
 
Denne undersøgelse finder sted i udvalgte Natura 2000-områder i Gribskov, hvor effekten af 
fodring blev undersøgt på tre forskellige habitatnaturtyper. Forskellige abiotiske og biotiske 
parametre blev målt i otte afstande fordelt langs transekter indenfor 200 m fra foderpladser. 
Der blev desuden foretaget tilsvarende målinger på referencelokaliteter for de tre 
habitatnaturtyper (beliggende minimum 1 km fra foderpladser), og på en lokalitet hvor der 
ikke har været græsning af hjortevildt som følge af indhegning. De undersøgte lokaliteter er 
placeret i habitatnaturtyperne: bøgeskov på morbund uden kristtorn (Natura 2000-kode 9110), 
bøgeskov på muldbund (Natura 2000-kode 9130) samt egeskov og blandskov på mere eller 
mindre rig jordbund (Natura 2000-kode 9160; Danmarks Miljøundersøgelser, 2005). 
Undersøgelsen blev udført med henblik på at belyse følgende to problemstillinger. 
 

1) Er der en sammenhæng mellem en række abiotiske og biotiske parametre og afstand 
til foderplads i Gribskov? 

 
2) Vil fodring af dåvildtet i Gribskov medføre at habitatnaturtyperne 9110, 9130 og 9160 

kommer i ugunstig bevaringsstatus? 
  
For at introducere yderligere til de ovenstående problemstillinger, vil dådyrets biologi, 
udbredelse og forvaltning i det efterfølgende blive gennemgået, ligesom betydende faktorer 
for skovens vegetation vil blive beskrevet. Endelig vil forholdende i Gribskov, dens økologi 
og udpegede habitatnaturtyper samt Danmarks forpligtelser til at bevare habitatnaturtyperne i 
gunstig bevaringsstatus blive fremstillet.  
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Figur 1.1. Dåhjorte i den karakteristiske rødbrunlige sommerdragt med hvide pletter. På hjorten th. kan den særegne sorte 
stribe anes, der løber langs rygsøjlen ud i halespidsen samt det hvide spejl omkranset af sorte striber. Dådyrets gevir, der 
kun ses hos dåhjorten, er bredt og skovlformet (udfladet) med takker på bagkanten. Det kastes hvert år mellem april og juni, 
hvorefter er nyt og større gevir vokser frem (Feldhamer et al., 1988; Asferg & Olesen, 2004).  Foto: © P.E. 
Pedersen/FugleogNatur.dk. 

1.1. Om dådyret (Dama dama)  

Dette afsnit indeholder en introduktion til dådyrets biologi, oprindelse samt nuværende 
udbredelse og forvaltning i Danmark og Gribskov. 
 

1.1.1. Oprindelse og udbredelse 

Dådyret (Dama dama) er en firemavedrøvtygger, som tilhører hjortefamilien (Cervidae). 
Arten menes at have sin oprindelige udbredelse i det sydlige Europa omkring Middelhavet, 
Lilleasien og muligvis i det nordlige Afrika og Etiopien (Feldhamer et al., 1988). I den 
seneste mellemistid (Eem) for ca. 130-115.000 år siden havde dådyret spredt sig til det meste 
af Europa, inklusiv Danmark, hvor fossile fund vidner om dådyrets forekomst (Aaris-
Sørensen, 1998). Under Eem var klimaet varmt, og udbredelsesgrænsen for mange arter var 
betydeligt nordligere end nu. Dådyret forsvandt fra Danmark og resten af det europæiske 
kontinent ved Weichsel-istidens begyndelse, da klimaet hermed blev for koldt, til at arten 
kunne overleve (Aaris-Sørensen, 1998). Dådyret trak sig tilbage til Tyrkiet, Iran og Irak, hvor 
fritlevende populationer nu kun er at finde i Tyrkiet (Feldhamer et al., 1988).  
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 I nyere tid er arten blevet reintroduceret i mange lande i Europa (heriblandt Danmark) 
samt i blandt andet Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Australien og New Zealand 
(Feldhamer et al., 1988). Det formodes, at den første introduktion af dådyret til Danmark 
allerede er sket en gang i Vikingetiden (Baagøe, 2001). Det vides imidlertid med sikkerhed, at 
arten var introduceret til landet omkring år 1200, da den her for første gang står anført i 
Valdemar Sejrs Jordebog fra 1231 (Weismann, 1931). Hjorten havde stor betydning som jagt- 
og prydvildt for kongen på daværende tidspunkt, hvilket sandsynligvis ligger bag 
introduktionen af arten til landet (Baagøe, 2005). Dåvildtet2 blev hurtigt bidragyder til 
kongens og adelens husholdning, og blev derfor både holdt i dyrehaver og udsat i den fri 
vildtbane3. 

Dådyrets nuværende udbredelse i Danmark vurderes på grundlag af jagtudbyttet fra den 
fri vildtbane og dyrehaver, som kan ses på figur 1.2. Arten synes at trives bedst i Østdanmark, 
hvor landskabet er en mosaik af løv- og blandingsskov med rig bundvegetation af græsser og 
urter, vedvarende græsarealer og dyrkede marker. Den er dog at finde over hele landet. Siden 
starten af 1990’erne indtil i dag har den fritlevende bestand stabilt befundet sig på sit højeste 
nogensinde (Asferg et al., 2004; Markus, 2008). Ifølge Jægerforbundets opgørelser fra februar 
2002 blev den fritlevende bestand skønnet til ca. 5.300 dyr, mens bestanden i dyrehaver var 
ca. 2.200 dyr (Olsen, 2002). Der anses at være god overensstemmelse mellem jagtudbyttet og 
skønnet af den reelle bestandsstørrelse (Asferg et al., 2004). Som nævnt er Gribskov hjemsted 
for Danmarks største fritstående population af dåvildt med en anslået sommerbestand på 800-
1000 dyr (Frederiksborg Statsskovdistrikt, 2007).  

1.1.2. Fødevalg 

Som medlem af underordenen Ruminantia (firemavedrøvtyggere) består dådyrets føde 
primært af plantemateriale. Som navnet antyder, er denne underorden kendetegnet ved deres 
særlige tilpasning til planteføde ved udvikling af et specielt fordøjelsessystem, som består af 
fire maver, samt ved at tygge føden mere end en gang. Firemavedrøvtyggerne udnytter 
således planteføden mere effektivt end f.eks. enmavede dyr (Asferg & Olesen, 2004). Hos 
dådyret varierer fødevalget med årstiden og med levestedets geografiske placering. Der findes 
ingen danske fødeundersøgelser for arten, men en undersøgelse fra Hampshire, England har 
vist at fødevalget kan opdeles i tre perioder. Fra marts til september består dyrenes føde 
primært af græsser samt af urter og blade fra løvfældende buske og træer. I perioden fra 
oktober til december består føden primært af olden, mens den i den resterende del af året 
hovedsagligt består af dværgbuske, græsser samt af lidt nåletræer (Jackson, 1977). Selvom 
dådyr tilskudsfodres vinteren igennem, vil mindst 80 % af fødegrundlaget stadig bestå af den 
naturlige vegetation (Borkowski & Obidziński, 2003). Undertiden forårsager dåvildtet store 
skader på skovbevoksningen ved at æde nyspirede træer, skud og knopper samt ved at skrælle 
bark af især større løvtræer. Da dådyret færdes i småflokke, de såkaldte rudler, kan de 
ligeledes forårsage stor skade på kornafgrøder, især pga. tråd og ikke så meget fordi de æder 
afgrøderne (Asferg & Olesen, 2004).    
 

                                                 
2 I jagtterminologien kaldes dådyr for dåvildt. 
3 Den fri vildtbane er oprindeligt en betegnelse for kongens jagtmark, og stammer fra omkring 1200-tallet. Inden 
for den fri vildtbane var jagten forbeholdt kongen, hvilket bl.a. blev håndhævet ved markering af vildtbanen med 
enten pæle eller sten med inskriptioner. I dag tilkommer jagtretten i den fri vildtbane ejeren (Anon., 2007a).   
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Figur 1.2. Udbredelsen af dådyr i Danmark 1997-2003 i 10 × 10 km UTM-kvadrater samt dyrehaver/hegninger. Efter Asferg 
& Madsen (2007). De tætteste bestande af dådyr forekommer på Øerne og i Østjylland. Siden midten af 1980’erne har arten 
imidlertid etableret nye, fritlevende bestande i både Midt- og Nordjylland, som sandsynligvis er opstået på grundlag af 
undslupne eller bevidst udsatte dyr fra hjorteopdræt (Asferg & Madsen, 2007)    

 
 
 
 

1.1.3. Habitat og adfærd 

Dådyrets valg af habitat er ofte en kombination af flere naturtyper. Økologisk set er dådyret 
tilpasset et liv på åbne græssletter, men i Danmark er arten oftest at finde i tilknytning til 
store, sammenhængende skovområder (Asferg & Olesen, 2004). Dådyret fouragerer mest 
omkring solopgang og solnedgang, og opholder sig i de lyse timer i dækning af skoven 
(Feldhamer et al., 1988; Bach, pers. kom.). Grunden til denne adfærd kan skyldes menneskets 
store jagtlige efterstræbelse, således habitatvalget nærmere afspejler menneskets forstyrrelse 
end dyrets økologiske tilpasning.  
 Fritlevende dådyr færdes i rudler næsten hele året rundt og hævder ikke territorium. 
Sædvanligvis færdes dåer og kalve sammen i dårudler, mens hjortene enten færdes alene eller 
i små hjorterudler. Dårudlerne er størst op til brunstperioden fra midten af oktober til 
slutningen af november, hvor hjortene samler dåer til parring (Feldhamer et al., 1988; Asferg 
& Olesen, 2004; Asferg & Madsen, 2007). Hjortene bruger næsten al deres energi i denne 
periode på brunstaktivitet, hvilket kan betyde at de taber op til 25 % af deres kropsvægt. 
Grundet den sene brunstperiode forringes de brunstaktive hjortes chance for at overleve 
vinteren (Asferg & Olesen, 2004).   
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1.1.4. Forvaltning  

Eftersom dådyret ikke har nogen naturlige fjender i den danske natur, er jagt en af de 
mest afgørende faktorer for bestandens størrelse. Jagtsæsonen for dåhjorte løber fra den 1. 
september til 31. januar, mens jagtsæsonen for dåer og kalve er en måned kortere fra den 1. 
oktober til 31. januar (Anon., 2007c).    

Generelt bliver hjortevildtet i Danmark forvaltet i henhold til jagtloven (Anon., 2007a) 
samt de tilhørende bekendtgørelser. Af bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og 
beføjelser til Skov- og Naturstyrelsen (Anon., 2007d) fremgår det af § 1, at Skov- og 
Naturstyrelsen skal varetage ledelsen af statsskovbruget - herunder forvaltningen af 
hjortevildtet i statsskovene. Retningslinjerne for denne forvaltning er beskrevet i det såkaldte 
jagtpapir (Skov- og Naturstyrelsen, 1994a), hvoraf det fremgår, at formålene med 
jagtforvaltningen på statens arealer er 1) at tage hensyn til vildtet ved at sikre sunde, 
afbalancerede, arts- og individrige vildtbestande, 2) at begrænse de skader vildtet kan give 
anledning til, 3) at tage hensyn til befolkningens rekreative behov bl.a. ved at opretholde 
righoldige vildtbestande, 4) at opretholde den del af vores kulturhistorie, der omfatter jagt og 
vildtforvaltning i statsskovene, og 5) at lade statsskovene virke som vildtreservoir for egnens 
vildt. Gribskov er statsejet skov og forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland 
(herefter SNS Nordsjælland). Ovenstående målsætninger beskrevet i jagtpapiret søges derfor 
efterlevet ved vildtplejen i skoven.  
 
I Gribskov rettes vildtplejen særligt mod dåvildtet (Skov- og Naturstyrelsen, 1994b) og kan 
opdeles i terrænpleje og bestandspleje. Terrænplejen omfatter enten indgreb i terrænets 
beskaffenhed eller hensyntagen til vildtet ved omlægning af skovdriften, mens bestandsplejen 
omfatter fodring, afskydning og anden regulering af vildtet (Skov- og Naturstyrelsen, 1994a).  
 Af boks 1.1 fremgår det hvilken terrænpleje og bestandspleje, der foretages i Gribskov, i 
forhold til dåvildtpopulationen. En vigtig del af bestandsplejen i Gribskov består af fodring af 
hjortevildtet vinteren igennem. Som nævnt finder fodringen sted i vinterhalvåret fra midten af 
november til midten af april. Foderet udlægges på 24 foderpladser, der findes spredt rundt i 
skoven (se figur 2.1), og består af helsædsensilage af havre4 samt majs. Der bruges ca. 150 
stk. wrapballer á 500 kg samt ca. 7 ton majs på en fodersæson. Desuden er der opsat sliksten, 
som mineraltilskud til vildtet, for at mindske skader på træer. Foderpladserne er alle placeret i 
mere eller mindre unge granbevoksninger, der samtidig fungerer som dagskjul for vildtet. 
(Frederiksborg Statsskovdistrikt, 2007).   
 Fodring af hjortevildt er ikke en udbredt forvaltningspraksis på statens arealer i øvrigt. 
Foruden i Gribskov er det så vidt det vides kun i Jægersborg Dyrehave og på Vestamager, at 
hjortevildtet fodres vinteren igennem (Christiansen, pers. kom.). Disse bestande adskiller sig 
fra bestanden i Gribskov ved at være under hegn. 
  
 
 
 
 
 
                                                 
4 Helsædsensilage af havre er gæret havrekorn høstet uden at blive tærsket. Umiddelbart efter høsten bliver 
kornet presset let sammen og pakket lufttæt i store baller. Denne behandling fremmer de anaerobe 
gæringsprocesser i afgrøden. Ved gæringen øges foderets holdbarhed uden næringsværdien falder betydeligt 
(dlg, 2008).       
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Boks 1.1 Dåvildtplejetiltag på arealer tilhørende SNS Nordsjælland – herunder Gribskov. Dåvildtplejen opdeles i 
terrænpleje og bestandspleje i henhold til jagtpapiret (jagt og vildtforvaltning på Skov- og Naturstyrelsens arealer). 
Efter Frederiksborg Statsskovdistrikt (2007).  
Terrænpleje (direkte) 

 Etablering og forbedring af vigtige biotoper – 
f.eks. etablering af dagskjul for vildtet 

 Sløjfning af dræn og grøfter  
 Anlægning af vildtagre  
 Slåning/snerydning af skovenge og vejrabatter 

Terrænpleje (indirekte) 
 Opprioritering af anvendelse af løvtræ  
 Selvforyngelse frem for plantning 
 Begrænsning af indhegning  
 Hugst af eg og ask om vinteren i perioder 

med sne og frost 
Bestandspleje  

 Fodring 
 Opsætning af sliksten 
 Målrettet afskydning 

 
Ved undersøgelser af tilskudsfodringens effekt på hjortevildtets overlevelse er det blevet 
påvist, at fodringen skal påbegyndes sent på efteråret og opretholdes vinteren igennem, hvis 
den skal have en positiv effekt på overlevelsen i populationen (Putman & Langbein, 1992). 
Tilskudsfodring vil ikke have nogen effekt, hvis den først igangsættes når der observeres høj 
dødelighed. Årsagen til dette er for det første, at det tager tid for mikroorganismerne i 
hjortenes vom at omstille sig til tilskudsfoderets struktur og mikrobielle sammensætning. For 
det andet udnytter hjortenes deres energireserver i kroppen på en sådan måde, at en tilstand af 
forgiftning begynder en tid inden dødsfald observeres (Denholm, 1979). Fodring af hjortevildt 
nødvendiggør derfor planlægning og kontinuerlig udførsel (Doman & Rasmussen, 1944; 
Denholm, 1979), hvilket udmøntes i retningslinjerne for fodring på Skov- og Naturstyrelsens 
arealer (Skov- og Naturstyrelsen, 1994a).   
 
En anden del af bestandsplejen i Gribskov består i afskydning af dåvildtet fordelt på køn og 
aldersgrupper. Der afskydes årligt ca. 115 dådyr i Gribskov, og medregnes det naturlige 
frafald og påkørte dyr, sker der samlet set en årlig frakørsel på ca. 300 dådyr (Frederiksborg 
Statsskovdistrikt, 2007). Det er påkrævet af SNS Nordsjælland at planlægge afskydningen i 
dåvildtbestanden i henhold til supplerende retningslinjer for jagt og vildtforvaltning på Skov- 
og Naturstyrelsens (Skov- og Naturstyrelsen, 1994b).   
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1.2. Skovens vegetation 

Habitatnaturtypernes vegetation bestemmes overordnet af abiotiske og biotiske parametre, 
samt af den udvikling vegetationen gennemgår over tid (succesion) men også i høj grad af 
menneskets udnyttelse af den (Petersen & Vestergaard, 1998). Dette afsnit omhandler den 
vegetative artssammensætning, som karakteriserer de tre undersøgte skovhabitatnaturtyper 
9110, 9130 og 9160, samt de parametre der har størst indflydelse på vegetationen.  
 Et økosystems klimakstilstand er overordnet betinget af klima- samt jordbundsforhold, 
og ville uden menneskets indvirkning i størstedelen af Danmark være løvfældende skov. 
Mikroklimaet i skoven adskiller sig markant fra mikroklimaet på det åbne land på grund af 
træernes indflydelse på lys-, temperatur-, fugtigheds- og jordbundsforhold, og skovbundens 
vegetation domineres derfor af urter og mosser (Petersen & Vestergaard, 1998).  

1.2.1. Habitatnaturtyperne 9110, 9130 og 9160  

I Gribskov er fem skovhabitatnaturtyper fra habitatdirektivets bilag 1 udpeget. De mest 
udbredte er henholdsvis bøgeskov på mor uden kristtorn (9110), bøgeskov på muld (9130) og 
egeskov og blandskov på mere eller mindre rig jordbund (9160) (Skov- og Naturstyrelsen, 
2007). For at et område kan kortlægges som skovnaturtype, skal der på lokaliteten forekomme 
er naturlig vegetation, der danner højskov5 med typisk underskov. Undtaget er dog plantet 
skov uden plantagekarakter, som rummer den bevaringsværdige bundflora (Anon., 1992).  
 Bøgeskov på mor uden kristtorn (Natura 2000-kode 9110) er en skovnaturtype 
domineret af træarten bøg (Fagus sylvatica L.). Afhængigt af udviklingsstadie kan op mod 
halvdelen af træerne være en indblanding eller underskov af andre arter – dog ikke kristtorn 
(Ilex aquifolium L.) eller taks (Taxus baccata L.). Jordbunden er sur, hvilket karakteriserer 
morbund6. Dette giver sig udtryk i naturtypens karakteristiske skovbundsarter, som er bølget 
bunke (Deschampsia flexuosa L.), skov-jomfruhår (Polytrichum formosum Hedw.), 
ørnebregne (Pteridium aquilinum L.) og blåbær (Vaccinium myrtillus L.; Danmarks 
Miljøundersøgelser, 2005).   
 Skovnaturtypen bøgeskov på muld (Natura 2000-kode 9130) er ligeledes domineret af 
bøg, og afhængig af alders- samt udviklingsstadie kan en større eller mindre del af træerne 
være en indblanding eller underskov af andre arter. Jordbundens pH er nær neutral (pH 7). De 
karakteristiske arter i skovbunden er guldnælde (Lamiastrum galeobdolon L.), enblomstret 
flitteraks (Melica uniflora Retz.), hvid anemone (Anemone nemorosa L.), skovmærke 
(Galium odoratum L.) og tandrod (Dentaria bulbifera L.). Desuden forekommer alm. 
bingelurt (Mercurialis perennis L.), hulrodet lærkespore (Corydalis bulbosa (L.) DC.), 
miliegræs (Milium effusum L.), ramsløg (Allium ursinum L.), knoldet brunrod (Scrophularia 
nodosa L.), skovsalat (Lactuca muralis L.) og skovviol (Viola reichenbachiana Jordan) ofte 
(Danmarks Miljøundersøgelser, 2005).    
 Egeskov og blandskov på mere eller mindre rig jordbund (Natura 2000-kode 9160) er 
en skovnaturtype hvorpå stilk-eg (Quercus robur L.) eller stilk-eg og avnbøg (Carpinus 
betulus L.) er dominerende. Jordbunden er mere eller mindre næringsrig, og er enten 
periodevis vandlidende eller med så høj grundvandsstilling, at eg trives frem for bøg og ask 
(Fraxinus excelsior L.). Foruden stilk-eg og avnbøg er navr (Acer campestre L.), småbladet 

                                                 
5 I en højskov er træerne ensaldrende, og bevoksningen drives i lang omdrift. Dvs. at træerne opnår deres fulde 
højde, inden de fældes. Ved fuld højde renafdrives bevoksningen på en gang, og området bliver efterfølgende 
tilplantet.  Størstedelen af de danske skove drives som højskove (Rune, 2001).  
6 Se afsnit 1.2.3. for mere om morbund. 
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Figur 1.3. Tv. en bøgebevoksning fra 1902 og th. en bevoksning af stilk-eg fra 1948. Bøgebevoksningen er langt mere sluttet i 
forhold til egebevoksningen, hvilket i høj grad har betydning for skovbundsvegetationens artssammensætning. Foto D. 
Gammeltoft.     

lind (Tilia cordata Miller), stor flad-stjerne (Stellaria holostea L.), jordbær-potentil 
(Potentilla sterilis L.), skov-hundegræs (Dactylis polygama Horvatovski) og lund-ranunkel 
(Ranunculus nemorosus DC.) karakteristiske for naturtypen. På ældre lokaliteter forekommer 
desuden ofte majblomst (Majanthemum bifolium L.), bølget bunke, liljekonval (Convallaria 
majalis L.), krans-konval (Polygonatum verticillatum L.) og stor frytle (Luzula sylvatica 
(Hudson) Gaudin) (Danmarks Miljøundersøgelser, 2005).  

1.2.2. Lysforhold 

Lys er en af de vigtigste parametre for planters fordeling i skov (Petersen & Vestergaard, 
1998), da planter er afhængige af energi fra solen til at lave fotosyntese. Glukosen, der 
produceres herved, danner grundlag for opbygningen af alle planters organiske bestanddele. 
Lysforholdene er forskellige under bøg og eg (se figur 1.3). Bøg betegnes som et skyggetræ, 
da det slipper mindre end 3 % lys igennem til skovbunden, mens eg er et lystræ, da det slipper 
10-30 % lys igennem til skovbunden (Møller, 1965). Skovbundsvegetationen under 
skyggetræer er oftest forårsgrønne arter, som har løvblade og blomstrer inden træernes 
løvspring, mens vegetationen under lystræer er mere artsrig og etageret (Vedel, 1969). 
 Træernes alder og drift har også stor betydning for, hvor meget lys, der slippes igennem 
til skovbunden. I ældre naturskov7 slipper der eksempelvis relativt meget lys igennem til 
skovbunden (Emborg et al., 2000) i forhold til i unge, ensartede højskove, hvor kronerne lader 
relativt lidt lys passere (Rune, 2001).  
 
  

 

 

 

 

 

1.2.3. Jordbundstype – mor eller muld 

Mor og muld er to forskellige jordbundstyper, som hyppigt forekommer i danske skove, og 
som begge findes i Gribskov (Skov- og Naturstyrelsen, 2007). I boks 1.2 ses hvilke 
kombinationer af faktorer, der fører til dannelsen af dem. Carbon/nitrogen forholdet i både 
bøg og egs førne er forholdsvist højt (ca. 50), hvorfor der under de to arter dannes mor på 

                                                 
7 Se definition af naturskov i boks 1.3 side 23. 
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dårlig, kalkfattig mineraljord, mens der på næringsrig, kalkholdig mineraljord dannes 
muldjord (Abrahamsen, 1986). 
 Morbund består af et surt øvre lag førne (pH 3,5-5) og herunder en udvasket 
jordhorisont. Morbund har en dårlig vandbindingsevne, og nedsivende surt regnvand fra det 
øverste morlag bevirker, at forbindelser af jern og aluminium forvitrer og udvaskes fra den 
underliggende horisont. I endnu dybere jordlag genudfældes jern og aluminium ved reaktion 
med humussyrer, og den tydelige lagdeling der dannes herved, kaldes en podsolprofil 
(Petersen & Vestergaard, 1998). Nedbrydningen af førnelaget foregår langsomt på mor, da 
den næsten udelukkende sker ved hjælp af svampe, og dyremassen er ofte 3-4 gange lavere 
end på muld (Sand-Jensen, 2000). Jordens pH er afgørende for næringsstoffers opløselighed 
og tilgængelighed for planter (se afsnit 1.2.5), og på morbund er tilgængeligheden af 
næringsstoffer lav (Abrahamsen, 1986). Skovbundens vegetation på mor er derfor artsfattig 
og ofte domineret af græsser (Petersen & Vestergaard, 1998).  
 Muldbund er kendetegnet ved at være velopblandet, have en god krummestruktur samt 
ved at have en god vandbindingsevne (Sand-Jensen, 2000). Krummestrukturen skyldes blandt 
andet en rig bestand af regnorme, der ved at indtage både jord og detritus er hovedansvarlige 
for, at der sker en opblanding af humus og mineraljord. Muldjordens pH-værdi er svagt sur til 
neutral i overfladen (pH 4,5-7,5) og stigende nedefter, hvorfor opløseligheden og 
tilgængeligheden af plantenæringsstoffer er relativt høj. Skovbundsvegetationen på muld er 
derfor mere artsrig end på mor og overvejende bestående af bredbladede urter (Petersen & 
Vestergaard, 1998). 
 

1.2.4. Jordbundens vandindhold  

Tilgængeligheden af vand i jordbunden er af væsentlig betydning for terrestriske planters 
vækst, blandt andet fordi optag af vand via rodsystemet er forbundet med optag af 
næringsstoffer. Et vedvarende lavt vandindhold i jorden vil derfor være en begrænsende 
parameter for de fleste arters vækst. Tilsvarende vil et vedvarende højt vandindhold i jorden 
være en begrænsende parameter, da en vandmættet jord hæmmer luftudskiftningen og således 
forhindrer en tilpas ilttilførsel til rodsystemet. Vegetationens vandbehov i skovbunden er dog 
generelt mindre end på åbent land, på grund af den højere luftfugtighed i skoven og dermed 
nedsatte evapotranspiration (Petersen & Vestergaard, 1998).  
 Desuden har jordoverfladens hældning (topografi) har betydning for vandets bevægelse 
i jorden. På toppen af en skråning er jorden veldrænet. Jo længere ned ad skråningen man 
bevæger sig, des højere er jordens vandindhold (Bardgett, 2005).  

1.2.5. Jordens kemiske egenskaber 

Tilgængeligheden af næringsstoffer i skovbunden har stor betydning for vegetationen. Som 
tidligere nævnt er især kvælstof (N) og fosfor (P) vigtige, da disse to makronæringsstoffer 
oftest forekommer i lave koncentrationer i forhold til planternes behov (Smith et al., 1999). 

Boks. 1.2. Oversigt over fire overordnede betingelser for mor- og mulddannelse i skovbunden. Efter Abrahamsen 
(1986).   

Mulddannende faktorer 
 Kalkrig mineraljord (moræneler) 
 Netto nedbørsmængde < fordampning 
 Lavt C/N forhold i førnen (især løvtræer) 
 Jordbundsfauna med store regnorme 

  Mordannende faktorer 
 Kalkfattig mineraljord (sandjord) 
 Netto nedbørsmængde > fordampning 
 Højt C/N forhold i førnen (især nåletræer) 
 Jordbundsfauna uden store regnorme 
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Tilgængeligheden af en del andre mikro- og makronæringsstoffer er imidlertid også 
nødvendig, for at planternes vækst og udvikling kan forløbe normalt (Abrahamsen, 1986). 
Bladførnen står for hovedparten af næringsstoftilførslen til skovbunden (Barnes et al., 1998), 
og tilgængeligheden af N og P afhænger derfor i høj grad af førnens omsætningshastighed 
(Abrahamsen, 1986). N er tilgængeligt for planter som nitrat (NO3

-) eller ammonium (NH4
+), 

mens P er tilgængeligt som fosfat (PO4
3-). 

 Næringsstoffernes mængde og tilgængelighed er yderligere afhængig af jordens 
kationkapacitet samt pH-værdi. Kationkapaciteten er et udtryk for jordens evne til at binde 
positive ioner (kationer), og er nært koblet med jordens indhold af kolloider (Petersen & 
Vestergaard, 1998). Kolloider er små lerpartikler og organiske humusstoffer med en diameter 
på mindre end 1 μm, som er negativt ladede. Kolloiderne tiltrækker derfor kationer, og mange 
næringsstoffer som eksempelvis kalium (K+), magnesium (Mg++), calcium (Ca++), ammonium 
(NH4

+) og natrium (Na+) tilbageholdes således i jorden, ved at være bundet til kolloidernes 
overflade (Abrahamsen, 1986). Et højt indhold af kolloider er altså en forudsætning for, at en 
jord kan have en høj kationkapacitet og dermed et højt næringsindhold, hvorfor næringsrige 
jorde altid er lerede og humusholdige (Petersen & Vestergaard, 1998).      
 Andelen af kationer i jordbunden, der udgøres af brintioner (H+), er et udtryk for jordens 
pH-værdi. pH er defineret som den negative logaritme til brintionkoncentrationen (-log [H+]). 
pH har adskillige gange vist sig at være bestemmende for plantearters fordeling i skov 
(Falkengren-Grerup, 1986; Brunet et al., 1997; Hardtle et al., 2003), hvilket for det første 
hænger sammen med, at jordens pH er afgørende for næringsstoffers opløselighed og 
tilgængelighed for planter (se figur 1.4). For det andet har pH betydning for jordbundens 
fauna- og mikroflorasammensætning, og derved mineraliseringsprocesserne i jorden (Petersen 
& Vestergaard, 1998). De fleste mikroorganismer trives bedst ved en pH-værdi på 4-9, 
ligesom regnorme forekommer i meget lavt antal i jorde med en lav pH (Bardgett, 2005).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Gødskning 

En tilførsel af dyregødning og urin til skovbunden betyder en ændring af flere af jordens 
kemiske egenskaber, som fremmer en øget produktion og biomasse i vegetationen. For det 

Figur 1.4. De vigtigste 
plantenæringsstoffers 
opløselighed og tilgænge-
lighed ved pH intervaller i 
jord. Bredden af de 
skraverede områder illu-
strerer tilgængeligheden af 
de enkelte næringsstoffer. De 
terrestriske naturtyper i 
Danmark har tendens til at 
være svagt eller stærkt sure, 
afhængig af mineraljorden 
(Abrahamsen, 1986). Ved lav 
pH er tilgængeligheden af P 
lav, da det i stigende grad 
indgår i uopløselige forbin-
delser med jern og 
aluminium, mens tilgænge-
ligheden af N ved lav pH er 
lav som følge af udvaskning 
(Bardgett, 2005). Efter 
Schmidt et al. (2005).  
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første forhøjes jordens indhold af N og P, da dyregødning og urin indeholder organisk stof, 
som ved nedbrydning blandt andet omdannes til ammoniak (NH3) eller ammonium (NH4

+) 
afhængig af pH, ligesom der sker en frigørelse af fosfat (PO4

3-). For det andet forhøjes jordens 
kationkapacitet, da jordens indhold af humus forhøjes. Ændringen af disse kemiske 
egenskaber betyder, at væksten af næringskrævende arter begunstiges, mens mindre 
næringskrævende arter forsvinder (Petersen & Vestergaard, 1998). 

1.2.7. Græsning 

Som tidligere nævnt kan hjortes græsning have en stor indflydelse på planters 
artssammensætning og diversitet. I skove bliver mindre end 10 % af bladproduktionen spist, 
hvilket kun svarer til et par procent af planternes nettoproduktion (Sand-Jensen, 2000). Ved 
deres selektive græsning, er vildtet imidlertid bestemmende for kronedækkets artskomposition 
(Augustine & McNaughton, 1998). Ved at fouragerer på løvfældende træarter med et lavt C/N 
forhold, vil skovens kronedække komme til at bestå arter med et højt C/N forhold. Da en stor 
del af næringsstoftilførslen i skov kommer fra bladførnen, har vildtets græsning derved en 
indirekte effekt på næringsstoftilgængeligheden i jorden (Bardgett, 2005).   
 Planter beskytter sig på forskellig vis mod græsning blandt andet ved at udvikle hårde 
blade, indeholde mange fibre samt ved kemisk beskyttelse (Sand-Jensen, 2000). Planter med 
en relativt lav væksthastighed investerer mere i beskyttelse mod græsning end arter med en 
relativt høj væksthastighed (Coley et al., 1985). Lav væksthastighed indebærer længere 
levetid af vævet, hvorfor en investering i beskyttelse mod græsning bedre kan betale sig. I 
næringsfattige miljøer hvor væksthastigheden er relativt lav, investerer arterne derfor oftest 
meget i beskyttelse. Den giftige art ørnebregne (Pteridium aquilinium), som er karakteristisk 
for den næringsfattige habitatnaturtype bøgeskov på mor (9110), er et eksempel herpå. Arten 
bliver ofte dominerende ved et højt græsningstryk, da vildtet undgår planten på grund af dens 
høje indhold af toksiske stoffer (Gill, 2000).      

1.2.8. Vejanlæg 

Vejanlæg kan udgøre korridorer, hvorigennem individer af planter og dyr spredes, ligesom 
vejanlæg kan udgøre habitater og dermed fungere som levested for arter (Hammershøj & 
Madsen, 1998). Det er tidligere vist, at artssammensætningen i skovbunden påvirkes af 
afstand til vej/kant, idet arter enten favoriseres eller hæmmes af korridoren. Antallet af arter 
langs vej/kant er således højere end i midten af et uforstyrret område, ligesom 
artssammensætningen er forskellig (Benninger-Truax et al., 1992). Denne forskel skyldes en 
højere lysintensitet og direkte nedbør langs vejene.   
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1.3. Gribskov 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af Gribskov, hvor undersøgelserne til dette speciale er 
foretaget. Beskrivelsen indeholder uddybende afsnit om skovens historie, forvaltning og 
beskyttelse.  

1.3.1. Områdebeskrivelse 

Gribskov er beliggende i Nordsjælland og dækker et areal på ca. 5.680 ha. Skoven er ca. 12 
km lang og 7 km bred og afgrænses mod øst af Danmarks næststørste sø, Esrum Sø. 
Derudover afgrænses skoven af bebyggelse og åbne arealer (Jessen & Buchwald, 1997). 
Skoven står på et bakket terræn med serier af langstrakte, parallelle nord-sydgående 
randmoræner8. Disse randmoræner blev dannet ved et fremstød af Weischel-isen for omkring 
15-16.000 år siden. Generelt består den minerale del af jordbunden af smeltevandssand og -
grus samt af en lille smule ler, og jordbunden i Gribskov er derfor overvejende næringsfattig 
med udbredt morbund. I skovens vestlige og østlige dele er mineraljorden dog mere leret, og 
her ses desuden en mere næringsrig jordbund med muld (Møller & Staun, 2001). Ca. 90 % af 
Gribskovs areal er skovbevokset, og heraf udgøres 56 % af løvtræ og 44 % af nåletræ. De 
dominerende løvtræarter er bøg og eg, mens rødgran er den altovervejende nåletræart 
(Grønning & Lind, 2004).  

1.3.2. Historie 

Gribskov er det sidste levn af den store, sammenhængende skov, som tidligere dækkede 
Nordsjælland. Skoven vokser således hovedsaglig på gammel skovjord, overdrev eller 
mosearealer. Mindre arealer af skoven er imidlertid plantet eller sået i 1790’erne på marker 
fra nedlagte landsbyer. Oprindeligt brugte man ordet gribeskov om noget, som var et frit gode 
alle kunne benytte sig af, hvorfor navnet Gribskov menes at komme heraf (Jessen & 
Buchwald, 1997).  
 Ved Christian III’s indførsel af reformationen i 1536 tilegnede kongehuset sig den fulde 
ejendomsret over Gribskov. Skoven har derfor nu i næsten 500 år hørt under kongehuset, og 
har mindst lige så længe været basis for kongens hjortejagt. Ejendomsretten over Gribskov 
var inden reformationens indførsel delt ligeligt mellem Esrum Kloster og Kronen, og 
fungerede først og fremmest som jagtmark og levested for vildtet. Det var dog først ved det 
før omtalte ejerskifte, at kongehusets store jagtinteresse til fulde kunne præge landskabets og 
skovens udseende. Mest kendt er nok den franske forfølgelsesjagt, parforcejagten, som 
Christian V indførte i løbet af 1680’erne og 90’erne. Denne form for jagt krævede store og 
åbne arealer, således heste og hunde kunne jage vildtet omkring i flere timer. Gribskov var 
ideel til denne form for jagt, og det store geometriske vejsystem fra parforcejagtens 
storhedstid ses stadig i skovens sydlige del (se figur 1.5) (Baagøe, 2005; Møller & Staun, 
2001). Ifølge § 4 i lov om dronning Margrethe den Andens civilliste (Anon., 1972) tilhører 
jagtretten på visse af statens arealer stadig kongehuset. Således tilhører jagtretten i Gribskov 
kongehuset, mens administrationen af den nødvendige jagt- og vildtforvaltning stadig er 
pålagt den lokale styrelse9.   

                                                 
8 En randmoræne er en bakke bestående af jord og andet geologisk materiale, som opstår ved en gletsjers 
fremfærd.  Gletsjeren skubber den foranliggende jord op foran sig i store flager, som lægger sig oven på 
hinanden i en bunke, og når gletsjeren smelter væk ligger morænen tilbage (Andersen & Jensen, 2008).   
9 Se afsnit 1.1.4. om forvaltning af vildtet i Gribskov.  
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 Udover at fungere som jagt- og vildtbane blev store dele af Gribskov ligeledes benyttet 
af det Kongelige Frederiksborgske Hestestutteri til græsning og høslæt i kobler og vange 
placeret inde i skoven. Mange stednavne i skoven er et levn fra denne tid (Møller & Staun, 
2001). Herudover blev skoven voldsomt udnyttet af bønderne op til 1700-tallet, som blandt 
andet sendte deres svin på olden i skoven, og lod deres kvæg og geder græsse i dele af 
skoven. Endelig blev skoven i mange år udnyttet til kulsvidning (Jessen & Buchwald, 1997).  
 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.3. Drift 

Forvaltningen af Gribskov overgik fra begyndelsen af 1800-tallet gradvist til skovvæsenet, og 
skoven drives og forvaltes i dag udelukkende af SNS Nordsjælland. Driften af statens 
skovarealer har i mange år bygget på den traditionelle driftsmetode, hvor hver bevoksning 
indeholder én træart med samme alder (højskov). I løbet af de sidste 15 år er der imidlertid 
sket en stor udvikling af driften, som blev startet ved verdenstopmødet i Rio i 1992. Her blev 
en international delegation enige om en række principper for fremtidig forvaltning, bevaring 
og udvikling af bæredygtigt skovbrug, der blev nedskrevet i den såkaldte Skovdeklaration 
(United Nations, 2008). 
   Naturskovsstrategien fra 1992 (Strategi for de danske naturskove og andre 
bevaringsværdige skovtyper; Skov- og Naturstyrelsen, 1994c) er det første initiativ, der 

Figur 1.5. Udsnit af Videnskabernes Selskabs 
kort over Nordsjælland fra 1768 (efter 
Nielsen, 1969). De mørke felter på kortet er 
skov, som på daværende tidspunkt dannede et 
stort, sammenhængende netværk. De 
geometriske vejsystemer, som Christian V 
indførte i forbindelse med parforcejagten i 
slutningen af 1600-tallet, ses desuden 
tydeligt. Parforce er fransk og betyder ”med 
vold og magt”, hvilket man også kan betegne 
anlæggelsen af vejsystemerne. Kongens 
soldater anlagde vejen ved at hugge sig 
gennem den tætte skov, således der blev 
dannet et ca. 20-30 m bredt udsigtsbælte 
langs vejene (Baagøe, 2005). Parforcejagten 
blev ikke kun udøvet i Gribskov, men også i 
Hareskov, Jægerborg Dyrehave og Hegn 
samt Store Dyrehave, og sporene derfra ses 
stadig den dag i dag (Baagøe, 2005; Møller 
& Staun, 2001). 
I dag er Gribskov er landets fjerde største 
skov kun overgået af skovene syd for 
Silkeborg, Rold Skov og Klosterheden (Skov- 
og Naturstyrelsen, 2004). Skovens nuværende 
udbredelse er markeret på kortet med en 
stiplet rød linie.    
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bygger på visionerne i Skovdeklarationen, og som har direkte indflydelse på driften af statens 
skove. Strategiens hovedformål er at opretholde de danske skoves biodiversitet og den 
genressource, som findes i skovene, hvilket gennemføres ved at sikre arealer med naturskov, 
urørt skov og gamle driftsformer. Ca. 21 % af Gribskovs areal er derfor i dag udlagt som 
naturskov, heraf ca. 417 ha som urørt skov, ca. 696 ha som plukhugstsskov og ca. 50 ha som 
græsningsskov10 (Jessen & Buchwald, 1997). I boks 1.3 er de enkelte driftsformer beskrevet. 
 
En yderligere implementering af formålene i Skovdeklarationen er sket med det nationale 
skovprogram fra 2002. Formålet med det nationale skovprogram er at udvikle skovbruget i 
Danmark mod et mere bæredygtigt skovbrug, som både skal kunne varetage økonomiske, 
økologiske og sociale hensyn (Skov- og Naturstyrelsen, 2002). Et af virkemidlerne til at 
varetage de økologiske hensyn er indførslen af naturnær skovdrift. Fra 2005 er driften i 
statens skove således omlagt til denne form for drift, som bygger på principper om naturlig 
selvforyngelse, brug af hjemmehørende arter, mindre brug af næringsstoffer og pesticider 
samt afdrift af enkelttræer i stedet for fladeafdrift som i det klassiske skovbrug (Larsen, 
2005). Målet er, at omlægningen af driften kan ske i løbet af en trægeneration, dvs. i løbet af 
80-100 år (Skov- og Naturstyrelsen, 2005).  
 

1.3.4. Beskyttelse  

Alle statsejede skovarealer og arealer, hvorpå skov etableres eller indfinder sig naturligt, er 
fredskovspligtige og således omfattet af skovloven og de tilhørende bekendtgørelser. 
Gribskov er statsejet og dermed omfattet af bestemmelserne i skovloven. Skovloven regulerer 
først og fremmest arealanvendelsen og driften af de fredsskovspligtige skove, som i statsejet 
skov særligt skal lægge vægt på at ”…bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og 
(…) sikre hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv…” 
jf. § 2 i skovloven (Anon., 2007b). Formålet i det nationale skovprogram om at udvikle et 
bæredygtigt skovbrug, som både skal kunne varetage økonomiske, økologiske og sociale 
hensyn, er herved implementeret i skovloven.   

                                                 
10 Driften på de undersøgte lokaliteter er beskrevet i afsnit 2.1.1 til 2.1.6.  

Boks. 1.3. Definition af skovdriftsformerne ifølge Strategi for de danske naturskove og andre bevaringsværdige 
skovtyper (Naturskovsstrategien; Skov- og Naturstyrelsen, 1994c). 

 Naturskov er de oprindelige skoves efterkommere. Naturskov er således skov, som har indfundet sig 
på lokaliteten af sig selv, og som består af naturligt indvandrede træarter og racer. Naturskov kan være 
kulturpåvirket i større eller mindre grad, eksempelvis ved hugst eller selvforyngelse, men må ikke være 
plantet eller sået kunstigt.    

 Urørt skov er en fælles betegnelse for skov, der er friholdt fra kulturindgreb fra et nærmere angivet 
tidspunkt. I urørt skov må der derfor ikke ske hugst eller fjernelse af ved undtagen ved særlige hensyn. 
Grøfter skal tilstoppes, så afvanding ophører, og der må ikke finde sprøjtning, gødskning eller 
jordbearbejdning sted.  

 Plukhugstskov er en driftsform, hvor træerne hugges enkeltvis, hvorved skovarealet vedvarende 
holdes dækket af skov. Selvforyngelse sker ved brug af naturlig opvækst, hvorfor plukhugstsskoven vil 
komme til at bestå af flere træarter og aldre.     

 Græsningsskov er skov, hvor der finder græsning sted med en eller flere arter af husdyr eller hjorte. 
Træer bevares til størst mulig alder, og døde træer og væltede stammer efterlades i vid udstrækning. 
Foryngelse sker ved hegningers naturligt fremkommende opvækst, som åbnes så tidligt at foryngelsen får 
præg af græsning og udtynding af dyrene.   
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1.3.5. Natura 2000 

Natura 2000 er fællesbetegnelsen for det sammenhængende europæiske økologiske netværk, 
som udgøres af habitat- og fuglebeskyttelsesområder med grundlag i EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet og EF-habitatdirektivet (Anon., 1979; Anon., 1992). Gribskov er, 
med undtagelse af Stenholtsvang, udpeget som Natura 2000-område med et samlet areal på 
6133 ha (se figur 1.6; Skov- og Naturstyrelsen, 2007). I det udpegede område indgår en del af 
Pøleå-systemet samt Gadevang og Møllekrogen, hvorfor området arealmæssigt er større end 
selve Gribskov. I tabel 1.1 & 1.2 er udpegningsgrundlagene for henholdsvis 
fuglebeskyttelsesområde F108 Gribskov samt habitatområde H117 Gribskov listet.  
 
 
 

Tabel 1.1. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F108 Gribskov. Y: 
Ynglende art. F1: Arten er opført på fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende bilag 1 
og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1 % eller mere af den 
nationale bestand (By- og Landskabsstyrelsen, 2008a). 
Arter med tilhørende kode   
A072 Hvepsevåge (Pernis apivorus) Y F1 
A119 Plettet rørvagtel (Porzana porzana) Y F1 
A236 Sortspætte (Dryocopus martius) Y F1 
A338 Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) Y F1 

 
 
 

Tabel 1.2. Udpegningsgrundlaget for habitatområde H117 Gribskov. H1: Naturtypen er opført på habitatdirektivets 
p.t. gældende bilag 1. H2: Arten er opført på habitatdirektivets p.t. gældende bilag 2. Asteriks (*) foran navnet 
angiver, at den pågældende naturtype er særligt prioriteret (By- og Landskabsstyrelsen, 2008a). De undersøgte 
naturtyper er fremhævet med fed skrift.    
Arter med tilhørende kode  
1014 Skæv Vindelsnegl (Vertigo angustior) H2 
1016 Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana) H2 
1042 Stor Kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis) H2 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) H2 
1166 Stor Vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) H2 
1386 Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) H2 
Naturtyper med tilhørende kode  
3160 Brunvandede søer og vandhuller H1 
3260 Vandløb med vandplanter H1 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) H1 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop H1 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn H1 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand H1 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand H1 
7230 Rigkær H1 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn H1 
9130 Bøgeskove på muldbund H1 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund H1 
91D0 *Skovbevoksede tørvemoser H1 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld H1 
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Figur 1.6. Kort over udpegningen af F108 Gribskov under fuglebeskyttelsesdirektivet, samt H117 under habitatdirektivet. 
Ligeledes ses en del af habitatområde H190 Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov (efter By- og Landskabsstyrelsen, 2008a). 
© Kort & Matrikelstyrelsen. 
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Fuglebeskyttelsesdirektivet har til formål at beskytte ”…alle de fuglearter, som i vild 
tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa…” jf. artikel 1, 
stk.1. Beskyttelsen ”…gælder for fugle samt for deres æg, reder og levesteder” jf. artikel 1, 
stk. 2 (Anon., 1979). Det betyder i praksis, at medlemslandene skal udpege områder 
(fuglebeskyttelsesområder), der fungerer som beskyttet levested for de relevante fuglearter, 
hvor de kan overleve og formere sig. Arterne der indgår i udpegningsgrundlaget, står 
beskrevet i fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Desuden indgår trækfuglearter i 
udpegningsgrundlaget, der ikke står anført i bilag 1, men som regelmæssigt opholder sig på 
medlemslandenes område (artikel 4; Anon., 1979). De udpegede fuglebeskyttelsesområder 
skal beskyttes og forvaltes i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, stk. 3 & stk. 4 
(Anon., 1992), der efterfølgende er beskrevet i afsnit 1.3.8. 

Habitatdirektivet har ifølge artikel 2, stk. 1 til formål ”...at bidrage til at sikre den 
biologiske diversitet ved at bevare naturtyperne samt de vilde dyr og planter...” (Anon., 
1992). For at opfylde dette formål skal medlemslandene udpege særlige bevaringsområder 
(habitatområder) på grundlag af naturtyper anført på direktivets bilag 1 samt arter anført på 
direktivets bilag 2. De udpegede habitatområder skal beskyttes og forvaltes af 
medlemslandene i henhold til artikel 6 (Anon., 1992). 
 
Målsætningen med habitatområderne er ”at opretholde eller genoprette en gunstig 
bevaringsstatus for naturtyper samt vilde dyre- og plantearter” jf. artikel 2, stk. 2.  
 
En naturtypes bevaringsstatus er (artikel 1, litra e): 
 

”resultatet af alle de forhold, der indvirker på en naturtype og på de karakteristiske 
arter, som lever dér, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens 
struktur og funktion samt de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt…”    
 

For at en naturtypes bevaringsstatus kan anses for at være gunstig skal følgende tre 
betingelser være opfyldt (artikel 1, litra e): 

 
 ”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, der dækker inden for dette område, 

er stabile eller i udbredelse, og 
 den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets 

opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid, samt når 

 bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er 
gunstig”  

 
En arts bevaringsstatus er (artikel 1, litra i):  
 

”resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten og som på lang sigt kan få 
indflydelse på dens bestandes udbredelse og talrighed…” 

 
For at en arts bevaringsstatus kan anses for at være gunstig skal følgende tre betingelser være 
opfyldt (artikel 1, litra e): 
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 ”data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang 
sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige 
levesteder, og 

 artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er 
sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og   

 der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt 
at bevare dens bestande”  

 
 Et EU-direktiv skal omsættes til national lovgivning før det er gældende lov i 
medlemslandene. Denne gennemførelse af EU-retten i national lovgivning kaldes 
implementering. Bestemmelserne i fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet er 
desværre ikke blot implementeret i en enkelt lov men i en række danske love (eksempelvis 
miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven og planloven), som fastlægger 
retningslinjer for planlægning samt administration af tilladelser, dispensationer, godkendelser 
m.v. indenfor Natura 2000-områderne. Her vil implementeringen af de allervigtigste artikler 
af betydning for beskyttelsen af Gribskov blive gennemgået.  

1.3.6. Udpegning af Natura 2000-områder 

Implementeringen af fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 1 & stk. 2 samt 
habitatdirektivets artikel 4, stk. 1, stk. 2 & stk. 4 omhandlende udpegning af henholdsvis 
fuglebeskyttelses- samt habitatområder er sket i miljømålslovens § 36, stk. 1: 
”Miljøministeren kan udpege og ændre internationale naturbeskyttelsesområder på land og 
på havet” (Anon., 2006). Kort og fortegnelser over selve de udpegede områder ses i 
bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter – den såkaldte habitatbekendtgørelse (Anon., 2007e).  
 I Danmark er der på nuværende tidspunkt udpeget 3583 km2 landareal som Natura 
2000-område, hvilket svarer til ca. 8,5 % af det danske landareal. Indvandrer eller forsvinder 
relevante arter og naturtyper i Natura 2000-områderne, skal oversigten over 
udpegningsgrundlaget revideres, så den indeholder de relevante arter og naturtyper. Der er 
netop udarbejdet en opdateret oversigt med nye forekomster, som blandt andet stammer fra 
arbejdet med Natura 2000 basisanalyserne afsluttet i 2007 (By- og Landskabsstyrelsen, 
2008b). I Gribskov er der registeret otte nye naturtyper heriblandt en ny skovhabitatnaturtype 
(se tabel 1.3).   
 

Tabel 1.3. Habitatnaturtyper der ikke aktuelt er på udpegningsgrundlaget for habitatområde H117 Gribskov. 
Habitatnaturtyperne er at finde på Oversigt over EF-habitatområdernes udpegningsgrundlag, som har været i høring 
i marts 2008. H1: Naturtypen er opført på habitatdirektivets p.t. gældende bilag 1. Asteriks (*) foran navnet angiver, 
at den pågældende naturtype er særligt prioriteret (By- og Landskabsstyrelsen, 2008b). Den nyindvandrede 
skovhabitatnaturtype er fremhævet med fed skrift.    
Naturtyper med tilhørende kode  
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden H1 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger H1 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks H1 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter) H1 
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund H1 
7110 *Aktive højmoser H1 
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse H1 
9190 Stilkegeskove og –krat på mager sur bund H1 
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1.3.7. Natura 2000 planlægning 

Ifølge habitatdirektivets artikel 6, stk. 1 skal medlemslandene iværksætte ”...de nødvendige 
bevaringsforanstaltninger, hvilket i givet fald kan indebære hensigtsmæssige forvaltnings-
planer, som er specifikke for lokaliteterne eller integreret i andre udviklingsplaner, samt de 
relevante retsakter, administrative bestemmelser eller aftaler, der opfylder de økologiske 
behov for naturtyperne i bilag 1 og de arter i bilag 2, der findes på lokaliteterne” (Anon., 
1992). Kravet om planlægning gælder kun for habitatområderne og er implementeret i 
skovlovens §§ 14 – 16 for skovbevoksede habitatnaturtyper beliggende på fredsskovspligtige 
arealer (Anon., 2007b). De hensigtsmæssige forvaltningsplaner omtalt i habitatdirektivet 
består for skov af såkaldte Natura 2000-skovplaner. Skovplanerne skal udarbejdes af Skov- og 
Naturstyrelsen og revideres hvert tolvte år (Anon., 2007b).    
 
Tilvejebringelsen af planlægningen i de skovbevoksede Natura 2000-områder sker i tre trin 
(se tabel 1.4), der starter med en idéfase. Idéfasen varer minimum seks måneder, og skal 
gennemføres hver gang Natura 2000-skovplanerne udarbejdes eller revideres (jf. § 42 i 
miljømålsloven; Anon., 2006). Ved idéfasens indledning skal basisanalyser for de udpegede 
områder offentliggøres. En basisanalyse er en del af den endelige Natura 2000-skovplan, og 
består af en kortlægning af de naturtyper og levesteder for arter, som et område er udpeget 
for, samt en vurdering af naturtilstand og trusler i området. Meningen med idéfasen er at 
indhente idéer fra offentligheden, som herved får mulighed for at påvirke den videre Natura 
2000-planlægning (Miljøministeriet, 2006). 
  Det næste trin i planlægningen er udarbejdelsen af de egentlige Natura 2000-skovplaner, 
der foretages af Skov- og Naturstyrelsen (se tabel 1.4). Natura 2000-skovplanerne skal 
indeholde en basisanalyse af områdets aktuelle naturtilstand og trusler, en målsætning for 
naturtilstanden og et indsatsprogram for hvert område (jf. § 39 i miljømålsloven; Anon., 
2006). Den overordnede målsætning i Natura 2000-områderne er som bekendt, at sikre eller 
genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter områderne er udpeget for. I 
Natura 2000-skovplanerne skal målene for de enkelte, udpegede områder fremgå og blandt 
andet fastsættes på grundlag af basisanalyserne (Anon., 2007f).  
 Det sidste trin i tilvejebringelsen af planlægningen i de skovbevoksede Natura 2000-
områder er, at Skov- og Naturstyrelsen udarbejder en handleplan for, hvordan Natura 2000-
skovplanen skal realiseres (se tabel 1.4). Handleplanerne skal indeholde en prioritering af den 
forventede forvaltningsindsats i planperioden, en angivelse af mål og forventet effekt for de 
enkelte aktiviteter samt de forventede metoder og forvaltningstiltag for at forbedre 
naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus (Miljøministeriet, 2006).     
 

Tabel 1.4. Samlet tidsplan for statens arbejde med den første tilvejebringelse af planlægning i de skovbevoksede 
Natura 2000-områder i Danmark (efter Miljøministeriet, 2006).   
Trin Tidsfrist for offentliggørelse Høringsfrist 
Idéfasen indledes (med samtidig 
offentliggørelse af basisanalysen) 

Senest 22. juni 2007 (er gennemført) 
 

6 måneder 
 

Forslag til Natura 2000-skovplan 
 

Senest 22. december 2008 
 

6 måneder 
 

Endelig Natura 2000-skovplan  
 

Senest 22. december 2009 
  

Forslag til handleplaner 
 

Senest 22. juni 2010 
 

8 uger 
 

Endelige handleplaner 
 

Senest 22. december 2010  
(+ evt. 3 måneder)  
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Den første idéfase blev indledt den 22. juni 2007, hvor basisanalyser for alle Natura 2000-
områder blev offentliggjort. Af de skovbevoksede habitatnaturtyper i Gribskov er det 
foreløbig kun de fredsskovspligtige arealer, som er kortlagt ved basisanalysen. Der er i alt 
kortlagt 1977,1 ha skovhabitatnaturtyper. Heraf udgør bøgeskov på mor uden kristtorn (9110) 
864,9 ha, bøgeskov på muld (9130) udgør 592,5 ha og egeskov og blandskov på mere eller 
mindre rig jordbund (9160) udgør 230,6 ha (Skov- og Naturstyrelsen, 2007).     

1.3.8. Beskyttelse og forvaltning af Natura 2000-områder 

Medlemslandene skal forvalte og beskytte Natura 2000-områderne i henhold til artikel 6 stk.2, 
stk. 3 & stk. 4 i habitatdirektivet.  
 EF-habitatdirektivets artikel 6, stk. 2 omhandler den generelle beskyttelse af Natura 
2000-områderne, og kræver at ”medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at 
undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i de særlige bevaringsområder 
samt forstyrrelse af de arter, for hvilke områderne er udpeget, for så vidt disse forstyrrelser 
har betydelige konsekvenser for dette direktivs målsætninger” (Anon., 1992). 
Implementeringen for skovbevoksede naturtyper på fredsskovspligtige arealer er sket i 
skovlovens §§ 18-21 & 24 (Anon., 2007b). §§ 18-21 omhandler indgreb i igangværende 
aktiviteter i de udlagte Natura 2000-områder, som pålægges ejeren af området, og § 24 
indeholder et krav om erstatning til ejeren som følge af disse indgreb.  
 Den særlige beskyttelse af Natura 2000-områderne mod projekter og planer, som gælder 
efter artikel 6, stk. 3, er implementeret i skovlovens § 17 for skovbevoksede fredsskovsarealer 
(Anon., 2007b). Bestemmelserne betyder, at ejere af et skovbevokset Natura 2000-område 
skal anmelde bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter inden de igangsættes. 
Anmeldelsespligtige driftsændringer og aktiviteter er anført på skovlovens bilag 1. De berørte 
myndigheder skal i følge habitatbekendtgørelsen vurdere konsekvenserne af projektet eller 
planen (Anon., 2007e). I tilfælde af at aktiviteten negativt kan påvirke et Natura 2000-område, 
eller der er tvivl herom, kan planen eller projektet ikke gennemføres. 
 En plan eller et projekt, som vurderes at have negativ effekt på et Natura 2000-område, 
kan ifølge artikel 6, stk. 4 alligevel gennemføres, hvis det er ”...af bydende nødvendige 
hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art [.] Fordi der 
ikke findes nogen alternativ løsning, træffer medlemsstaten alle nødvendige 
kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 
beskyttes...” (Anon., 1992). Denne undtagelse til gennemførelse af skadelige aktiviteter er 
hjemlet i habitatbekendtgørelsens § 10 (Anon., 2007e).   
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2. Materialer og metoder 

I dette afsnit beskrives de undersøgte lokaliteter i Gribskov samt de materialer og metoder der 
er blevet anvendt under feltarbejdet og i det efterfølgende laboratoriearbejde. Endelig 
beskrives analyserne, hvormed data blev behandlet.  
 
2.1. Lokalitetsbeskrivelser  

På baggrund af foderpladsernes placering i forhold til skovens udpegede habitatnaturtyper er 
fem lokaliteter samt tre referencelokaliteter udvalgt til at indgå i denne undersøgelse (se figur 
2.1). På lokaliteterne er tre forskellige habitatnaturtyper repræsenteret: 9110, bøgeskove på 
morbund uden kristtorn, 9130, bøgeskove på muldbund samt 9160, egeskove og blandskove 
på mere eller mindre rig jordbund (Danmarks Miljøundersøgelser, 2005).  
 

 
 
  
 

 

Figur 2.1. Ortofoto 2004 af Gribskov. 
Placeringen af de otte lokaliteter, som blev 
udpeget til denne undersøgelse, er 
nummereret fra 1 til 8. Se beskrivelse af 
lokaliteter i teksten nedenfor.  
 

Signaturforklaring: 
 

1: Ratjensvej 
2: Smørstensvej 
3: Skovfogedvej 
4: Tuevej 
5: Pælevej 
6: Reference 9110 
7: Reference 9130 
8: Reference 9160. 

  
Foderplads 

- - -  Afgrænsning af Gribskov 
 

© Kort & Matrikelstyrelsen 2004. 
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2.1.1. Ratjensvej  

Lokaliteten Ratjensvej (Ra9110) er beliggende umiddelbart nord for Nødebo i skovens østlige 
del (se figur 2.1 og 2.2) og er udvalgt, på grund af dens beliggenhed op til en foderplads. 
Foderpladsen er placeret i udkanten af en rødgranbevoksning fra 1984, som grænser op til 
habitatnaturtypen 9110 (6,3 ha). Den kronedækkende art er bøg udplantet i 1947, som indtil 
1993 har været drevet som højskov. Her blev området udlagt under Naturskovsstrategien som 
plukhugstsskov. De mest hyppige arter11 i skovbundsvegetationen er hvid anemone (A. 
nemorosa), mose-bunke (Deschampsia caespitosa L.), skovmærke (G. odoratum), 
enblomstret flitteraks (M. uniflora), skovsyre (O. acetosella), skov jomfruhår (P. formosum) 
og stor fladstjerne (S. holostea).  

2.1.2. Smørstensvej  

Lokaliteten Smørstensvej (Sm9110) er ligeledes beliggende i Gribskovs østlige del nordøst 
for Nødebo (se figur 2.1 og 2.2), og er udvalgt på grund af dens beliggenhed op til en 
foderplads. Foderpladsen er placeret i en bevoksning af nordmannsgran fra 1985 grænsende 
op til habitatnaturtypen 9110 (6,8 ha). Den kronedækkende art er bøg udplantet i 1857, som 
indtil 1989 har været drevet som højskov. I perioden 1989 til 2000 har området været 
indhegnet, hvilket vegetationen tydeligt bærer præg af i form af meget tæt bøgeopvækst 
antageligt på grund af manglende græsning. Det har herved været muligt at undersøge, 
hvorledes vildtets græsning påvirker især opvæksten af bøg. De mest hyppige arter i 
skovbundsvegetationen er bølget bunke (D. flexuosa), skovsyre (O. acetosella) og stor 
fladstjerne (S. holostea). 

2.1.3. Skovfogedvej 

Lokaliteten Skovfogedvej (Sk9130) er beliggende i Gribskovs vestlige del umiddelbart syd 
for Kagerup (se figur 2.1 og 2.2), og er udvalgt pga. dens beliggenhed op til en foderplads. 
Foderpladsen er placeret i en bevoksning af sitka-gran fra 1986 grænsende op til 
habitatnaturtypen 9130 (5,4 ha). Den eneste kronedækkende art er bøg udplantet i 1949, der 
indtil nu har været drevet som højskov. Skovbundsvegetationens mest hyppige arter er hvid 
anemone (A. nemorosa), vorterod (Ficaria verna ssp. verna Hudson), ask (F. excelsior), 
enblomstret flitteraks (M. uniflora), almindelig bingelurt (M. perennis), skovsyre (O. 
acetosella) og stor nælde (Urtica dioica L.).  

2.1.4. Tuevej  

Lokaliteten Tuevej (Tu9160) er beliggende nær Mårum i skovens nordvestlige del (se figur 
2.1 og 2.2) og er udvalgt, da den ligger op til en foderplads. Foderpladsen er placeret i en 
forholdsvis gammel rødgranbevoksning fra 1961, som omkranses af habitatnaturtypen 9160 
(7,6 ha). Den dominerende, kronedækkende træart i habitatnaturtypen er stilk-eg udplantet i 
1916, mens bøg og dun-birk også forekommer. Området har hidtil været drevet som højskov. 
De mest hyppige arter i skovbundsvegetationen er hvid anemone (A. nemorosa), bølget bunke 
(D. flexuosa), almindelig gedeblad (Lonicera periclymenum L.), skovsyre (O. acetosella), 
ørnebregne (P. aquilinum), stor fladstjerne (S. holostea) og skovstjerne (Trientalis europaea 
L.).  

                                                 
11 Arter som forekommer i mere end 70 % af prøvefelterne på en lokalitet.   
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2.1.5. Pælevej  

Lokaliteten Pælevej (Pæ9110) er ligeledes beliggende i skovens nordvestlige del (se figur 2.1 
og 2.3), og er udvalgt, da en del af habitatnaturtypen 9110 (3,9 ha) på 
undersøgelsestidspunktet var indhegnet. Herved har det været muligt at undersøge, om 
vildtets græsning har indflydelse på vegetationen. Hegnet er blevet opsat i 2001. Det ikke 
indhegnede område betegnes Pæ9110a, mens det indhegnede betegnes Pæ9110b. Den 
kronedækkende art er i begge områder bøg udplantet i 1888, som indtil 2001 har været drevet 
som højskov. I Pæ9110a er de mest hyppige arter i skovbundsvegetationen pille-star (Carex 
pilulifera L.), bølget bunke (D. flexuosa) og skov jomfruhår (P. formosum), mens de mest 
hyppige arter i Pæ9110b er pille-star (C. pilulifera) og skov jomfruhår (P. formosum).  

2.1.6. Referencelokaliteter  

Ref9110, Ref9130 og Ref9160 udgør en reference for de tre habitatnaturtyper 9110, 9130 og 
9160, og er alle beliggende i Gribskov minimum 1000 m fra en foderplads. Således formodes 
det, at de er upåvirkede af foderpladsens placering, mens græsningstrykket vil være det 
samme som i resten af skoven.  
 Lokalitet Ref9110 (habitatnaturtype 9110) er et 1,6 ha stort område beliggende i 
skovens sydlige del (se figur 2.1 og 2.3) med ca. 2 km til den nærmeste foderplads. Den 
kronedækkende træart på lokaliteten er bøg udplantet i 1902, som hidtil har været drevet som 
højskov. De mest hyppige arter i skovbundsvegetationen er pille-star (C. pilulifera) og bølget 
bunke (D. flexuosa).  
 Den 7,3 ha store lokalitet Ref9130 (habitatnaturtype 9130) er beliggende i skovens 
nordøstlige del grænsende umiddelbart op til Esrum Sø (se figur 2.1 og 2.3) med nærmeste 
foderplads ca. 1 km derfra. Den kronedækkende art i habitatnaturtypen er bøg udplantet i 
1848, som indtil 1993 har været drevet som højskov. Her blev området udlagt under 
Naturskovsstrategien som plukhugstsskov. De mest hyppige arter er hvid anemone (A. 
nemorosa), almindelig hundegræs (Dactylis glomerata L.), mose-bunke (D. caespitosa), 
skovsyre (O. acetosella), miliegræs (M. effusum), stor fladstjerne (S. holostea) og stor nælde 
(U. dioica). 
 Lokalitet Ref9160 (habitatnaturtype 9160) er et ca. 1,9 ha stort område beliggende midt 
i skoven nord for Maglemose (se figur 2.1 og 2.3) med ca. 1,4 km til nærmeste foderplads. 
Den kronedækkende art på lokaliteten er stilk-eg udplantet i 1948, mens bøg og rødgran også 
forekommer. Området har hidtil været drevet som højskov. Skovbundsvegetationens mest 
hyppige arter er kryb-hvene (Agrostis stolonifera L.), mose-bunke (D. caespitosa), almindelig 
mangeløv (Dryopteris filix-mas (L.) Schott), krybende hestegræs (Holcus mollis L.), 
almindelig cypresmos (Hypnum cupressiforme Hedw.), skovsyre (O. acetosella), hindbær (R. 
idaeus) og stor fladstjerne (S. holostea).  
 
2.2. Feltarbejde 

Feltarbejdet i Gribskov blev udført i år 2007 fra starten af maj til slutningen af september 
2007. Alle lokaliteter blev besøgt to gange - en gang i maj og en gang i august. Ved begge 
besøg blev vegetationsundersøgelser foretaget, således blev både tidligt og sent blomstrende 
arter blev registreret. Jordprøver indsamledes i maj, mens løvtagets dækning, total 
dækningsgrad samt maksimal vegetationshøjde blev målt i august.   
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2.2.1. Forsøgsdesign 

På lokaliteterne Ra9110, Sm9110, Sk9130 og Tu9160 blev der, med udgangspunkt i den 
nærliggende foderplads, tilfældigt12 udlagt tre kompasretninger. De tre kompasretninger 
udgjorde hvert et transekt betegnet a, b og c. Langs hver transekt blev der udlagt prøvefelter 
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 og 200 m fra foderpladsen (se figur 2.2). Særligt afvigende 
områder f.eks. områder med store mængder nedfaldet ved, grøfter og vådområder samt stier 
og veje blev ikke medtaget. Hvis muligt blev prøvefeltet flyttet 5 m til siden. På lokaliteterne 
Ra9110, Sm9110, Sk9130 og Tu9160 blev alle potentielle prøvefelter ikke udlagt.  
 På lokalitet Pæ9110 blev udlægningen af prøvefelter foretaget uafhængigt af afstanden 
til foderpladsen. Der blev i stedet vilkårligt13 udlagt et transekt i den indhegnede del af 
lokaliteten (Pæ9110b) og et i den ikke indhegnede del (Pæ9110a). Ti prøvefelter blev placeret 
med 20 m mellemrum langs transekterne (se figur 2.3). Afvigende områder blev undgået. 
Hvis prøvefeltet ville blive placeret i et sådan, blev det flyttet 5 m frem langs transektet. På 
referencelokaliteterne Ref9110, Ref9130 og Ref9160 blev et transekt vilkårligt udlagt, og 
udlægningen af prøvefelter blev foretaget som på lokalitet Pæ9110 (se figur 2.3).  
 For alle lokaliteters vedkommende udgjordes prøvefelterne af cirkler med en diameter 
på 5 m, hvori flora samt en række abiotiske og biotiske parametre blev registreret. Fordele ved 
anvendelse af en cirkel som prøvefelt er, at udlægningen er hurtig, og at der kun kræves en 
enkelt markør til genfinding. I alt blev der udlagt 131 prøvefelter fordelt på de otte lokaliteter. 
Alle prøvefelters positionen blev registreret med en Marin GPS tilkoblet en Hammerhead 
Extreme bærbar computer med en særlig tilpasset udgave af Mapinfo (© Geoconsult). Alle 
prøvefelternes position kan ses som UTM/EUREF 89 koordinater i bilag 9.1. Registreringerne 
gjorde det bl.a. muligt elektronisk at bestemme afstande mellem et prøvefelt og nærmeste vej 
eller rand af habitatnaturtype. 

2.2.2. Vegetationsundersøgelser 

Der blev udarbejdet en total artsliste over karplanter, laver og mosser lavere end 4 m for alle 
prøvefelter (bilag 9.2). Kun arter rodfæstet indenfor prøvefelterne blev registreret. Karplanter 
blev bestemt til artsniveau i felten ved hjælp af Dansk feltflora (Hansen, 2004) og Dansk flora 
(Frederiksen et al., 2006). Nomenklaturen for karplanter følger her førstnævnte. Gyldenris og 
mælkebøtte blev kun anført med slægtsnavn (Solidago sp. og Taraxacum sp.), ligesom lærk i 
et enkelt tilfælde ikke kunne bestemmes til art, og derfor ligeledes blev anført med slægtsnavn 
(Larix sp.). Brombær (Rubus fruticosus L.) blev ikke bestemt til småarter. Den tidligt 
blomstrende slægt guldstjerne (Gagea sp.) blev ikke registreret på nogen af lokaliteterne, 
hvilket dog ikke er ensbetydende med dens fravær. Bladene på denne art visner meget tidligt 
bort (Mossberg & Stenberg, 2007), hvilket kan være sket inden registreringen i maj. Laver 
blev bestemt ved hjælp af Laver i Tisvilde Hegn (Hørnell et al, 2004), og mosser ved brug af 
Den danske mosflora (Andersen et al., 1976) samt Mossor (Hallingbäck & Holmåsen, 1991). 
Nomenklaturen for mosser følger her førstnævnte. Laver og mosser blev bestemt til artsniveau 
under stereolup og mikroskop i laboratorium, ligesom karplanter, som ikke kunne bestemmes 
i felten, blev hjembragt til laboratoriet til nærmere bestemmelse. 
 

                                                 
12 Udlægningen af kompasretninger var tilfældig indenfor den tilgængelige radius (oftest ca. 180°). Ved tilfældig 
udlægning skal to kriterier opfyldes: i) alle kompasretninger skal med samme sandsynlighed kunne inkluderes i 
undersøgelsen og ii) kompasretningerne skal udlægges uafhængigt af hinanden (McCune & Grace, 2002). 
13 Vilkårlig udlægning er en mellemform af tilfældig og subjektiv udlægning (McCune & Grace, 2002). 
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Figur 2.2. Ortofoto 2004 af fire lokaliteter. 1: Ra9110, 2: Sm9110, 3: Sk9130, 4: Tu9160. Tre kompasretninger, som hver 
udgjorde et transekt, blev tilfældigt udlagt. Langs transekterne blev op til 24 prøvefelter placeret, hvori flora og en række abiotiske 
og biotiske parametre blev registreret.  Den røde linje (      ) angiver afgrænsning af habitatnaturtypen, stjerne (   ) angiver 
foderplads og blå cirkel (  ) angiver  prøvefelt. De skraverede områder er ikke en del af natura 2000 udpegning. © Kort & 
Matrikelstyrelsen 2004. 
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Figur 2.3. Ortofoto 2004 af fire lokaliteter. 1: Pæ9110a (med græsning) og Pæ9110b (uden græsning), 2: Ref9110, 3: Ref9130 og 
4: Ref9160. Ti prøvefelter med 20 m mellemrum blev udlagt langs et transekt. Heri blev flora og en række abiotiske og biotiske 
parametre registreret. Den røde linje ( ) angiver afgrænsning af habitatnaturtypen, stjerne (    ) angiver foderplads og  blå 
cirkel (  ) angiver  prøvefelt.  © Kort & Matrikelstyrelsen 2004. 
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2.2.3. Dækningsgrad og maksimal højde 

Arternes dækningsgrad, vegetationens samlede dækningsgrad samt vegetationens maksimale 
højde blev registreret i alle prøvefelter. Arternes dækningsgrad blev registreret ved brug af 
den semikvantitative DAFOR-skala (se bilag 9.4), som er en verbalt defineret skala opdelt i 
fem lige store klasser (English Nature, 1999). Dækningsgraden blev bestemt i både maj og 
august, men kun den højest registrerede score af de to blev senere anvendt. Skalaen blev 
konverteret til tal (5-1) ved senere dataanalyser (se bilag 9.4). Vegetationens samlede 
dækningsgrad blev vurderet fra 0-100 % i prøvefelterne på besøget i august. Samtidig blev 
den maksimale højde (cm) af skovbundsvegetationen registreret. 

2.2.4. Canopy closure 

I august blev løvtagets dækning, canopy closure (Jennings et al., 1999), registreret med et 
Canopy Scope (Brown et al., 2000). Et Canopy Scope er en transparent, kvadratisk 
plastikplade på 20×20 cm, hvorpå 25 prikker (5×5) med en indbyrdes afstand på 3 cm er 
indtegnet. I det ene hjørne er en 20 cm lang snor vedhæftet, således instrumentet holdes i 
samme afstand fra øjet ved alle registreringer.  
 Under registrering rettes Canopy Scope mod den største åbning i løvtaget, hvorefter 
antallet af prikker med himmel noteres. Efterfølgende kan den procentuelle dækning af 
løvtaget (canopy closure) udregnes. Registreringen blev foretaget ved markøren i midten af 
alle prøvefelter.  

2.2.5. Topografiske parametre 

Da alle lokaliteter er placeret i Gribskov, forventes de makroklimatiske forhold at være ens 
(se tabel 2.1). Mikroklimaet, dvs. klimaet i vegetationen og det øvre jordlag, kan derimod 
være meget forskelligt fra makroklimaet, da det er resultatet af samspillet mellem 
makroklimaet, topografien, jordbunden og plantedækket (Petersen & Vestergaard, 1998). I 
tilknytning til alle prøvefelter blev de to topografiske parametre hældningsgrad og aspekt14 
derfor registreret. Jordoverfladens hældningsgrad blev registreret i intervallerne 0, < 5, 5-10, 
11-30, 31-50 og > 50 %, mens aspektet blev registreret fra 0-360 grader. 
 

Tabel 2.1. Klimanormaler for regionen København og Nordsjælland. Gennemsnit af klimadata fra årene 1961 til 1990 
(DMI, 2007).  
 Maj Juni Juli August 
Nedbør (mm) 42 mm 52 mm 68 mm 64 mm 
Middeltemperatur 10,9 °C 15,1 °C 16,4 °C 16,3 °C 
Soltimer 217 218 202 193 

2.2.6. Jordprøver 

Der blev udtaget to jordprøver per prøvefelt til senere analyse i laboratorium. En jordprøve fra 
den øverste O-horisont, som er domineret af organisk materiale (humus), samt en jordprøve 
fra den underliggende A-horisont, som typisk består af mineraler og humificerede organiske 
stoffer (Barnes et al., 1998). Hver jordprøve bestod af tre delprøver, der blev udtaget med et 
jordbor (Ø 1,2 cm, 20 cm dyb) tre steder i prøvefeltet. Inden udtagning af jordprøverne blev 
førnelaget fjernet fra den del af overfladen, hvor prøven blev taget.  

                                                 
14 Hældningens orientering i forhold til verdenshjørnerne. 
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2.2.7. Foderprøver 

For at estimere næringsstoftilførsel ved fodring af vildtet i Gribskov, blev fem prøver fra en 
helsædsensilageballe af havre udtaget med et bor (Ø 5 cm) til 10 cm dybde. Desuden blev fem 
prøver majs á ca. 100 g indsamlet. Foderprøverne blev opbevaret ved -18 ºC, indtil analyser i 
laboratoriet blev foretaget.   
 
2.3. Laboratoriearbejde 

De indsamlede jordprøver blev i laboratorium analyseret for ledningsevne, pH, Soil Organic 
Matter (SOM) samt det totale indhold af nitrogen (TN) og fosfor (TP). Inden analyser blev 
jordprøverne klargjort efter forskrifter for prøveforberedelse for jordanalyser i Kemisk 
analysemetodik (Schmidt et al., 2005). Foderprøverne blev analyseret for TN og TP. 

2.3.1. Ledningsevne og pH 

Ledningsevne og pH blev målt i både O-horisonten og A-horisonten i samtlige jordprøver. 
Ca. 10 g jord blev afvejet og blandet med 50 ml destilleret vand (1:5), hvorefter prøven blev 
omrørt på rystebord ved 160 omdrejninger min-1 i 60 min. Efterfølgende blev prøven filtreret 
gennem et filterpapir med en porestørrelse på 5-6 µm, og ledningsevnen blev bestemt i 
supernatanten på et conductivity-meter ved 21 ºC med en nøjagtighed på 0,1 µS cm-1. 
Ledningsevne (µS cm-1) er et mål for koncentrationen af ioner i den målte opløsning. Samme 
supernatant blev efterfølgende benyttet til bestemmelse af pH. Da elektroden ved pH-analyse 
afgiver ioner til supernatanten (Schmidt et al., 2005), blev ledningsevne målt før pH. pH blev 
bestemt på et pH-meter med en nøjagtighed på 0,01. pH er defineret som den negative 
logaritme til brintionkoncentrationen (pH = - log [H+]), og giver information om jordens syre-
base tilstand samt den potentielle tilgængelighed for en række pH-labile næringsstoffer 
(Abrahamsen, 1986).  

2.3.2. Soil Organic Matter 

Soil Organic Matter (SOM) blev bestemt i både O-horisonten og A-horisonten i alle 
prøvefelter efter forskrifterne for glødetab i Kemisk analysemetodik (Schmidt et al., 2005). 
SOM er et udtryk for jordens indhold af humuspartikler, som med deres negative ladning har 
betydning for jordbundens binding og frigørelse af næringsstoffer. Puljer og processer i 
jorden angives derfor oftest i forhold til SOM.  

2.3.3. Total kvælstof & fosfor  

Nitrogen og fosfor er begge makronæringsstoffer, som er essentielle for planters vækst og 
forekomst. O-horisonten og foderprøvernes totale indhold af nitrogen (TN) og fosfor (TP) 
blev målt ved syrenedbrydning og efterfølgende spektrofotometrisk analyse efter forskrifter i 
Kemisk analysemetodik (Schmidt et al., 2005). TN blev desuden målt i O-horisonten ved 
Dumas-metoden (tørforbrænding) ligeledes efter vejledning i Schmidt et al. (2005). Alle 
resultater blev henholdsvis omregnet til mg N g-1SOM og mg P g-1SOM. Jordens A-horisont 
blev ikke analyseret for TN og TP, da det blev vurderet, at den tydeligste effekt at en eventuel 
næringsstoftilførsel, ville kunne måles i O-horisonten.  
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2.4. Floraindeks 

Artslister fra prøvefelterne blev benyttet til at beregne to floraindeks: Raunkiærs 
knoplivsformsystem (Raunkiaer, 1934) samt Ellenbergs indikatorværdier (Ellenberg et al., 
1991).  

2.4.1. Raunkiærs knoplivsformsystem 

En række livsformsystemer forsøger at klassificere arter og karakterisere vegetationen på 
grundlag af en enkelt karakter af særlig betydning for planters overlevelse. Heriblandt er 
Raunkiærs knoplivsformsystem (Raunkiær, 1934), som klassificerer planter efter deres 
overvintrende knoppers placering i forhold til jordens overflade (se figur 2.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
De registrerede arter fra prøvefelterne blev anført under de fem kategorier: fanerofyter (F), 
chamaefyter (Ch), hemikryptofyter (H), geofyter (G) og therofyter (Th). Hyppigheden af de 
forskellige knoplivsformer i et prøvefelt, kan benyttes til at beskrive vegetationstypen. F.eks. 
er hemikryptofyter kendetegnende for en sluttet græs- og urtevegetation, mens therofyter er 
karakteristiske i dyrkede marker (Petersen & Vestergaard, 1998).       

2.4.2. Ellenbergs indikatorværdier 

Ellenbergs indikatorværdier er et indeks, der for en given plante-, mos- og lavart angiver 
præferencen af dens levested hvad angår lys, temperatur, kontinentalitet, fugtighed, 
reaktionstal (pH), nitrogentilgængelighed (næring) samt salt- og tungmetalindhold i jorden. 
For disse faktorer er arternes forekomst anført på en skala fra 1 til 9, hvor 1 angiver den 
mindst og 9 den mest hyppige forekomst af en given art (Ellenberg et al., 1991). Ellenbergs 
indikatorværdier er udarbejdet for Mellemeuropa, men studier har vist, at de også kan 
benyttes i danske skove (Lawesson & Mark, 2000). Ved at tage et gennemsnit af de 
tilstedeværende arters indikatorværdi for hver af faktorerne, kan planternes levested således 

Figur 2.4. Diagram af 
Raunkiærs knoplivsformsystem. 
1: Fanerofyter; Vedplanter hvis 
overvintrende knopper findes 
højere end 25 cm over jorden, 2 
og 3: Chamaefyter; Jord-
fladeplanter hvis knopper findes 
over jorden, men under 25 cm; 
4: Hemikryptofyter; Jordskorpe-
planter hvis knopper findes i 
jordoverfladen, 5 og 6: 
Geofyter; Jordplanter hvis 
knopper findes nede i jorden, 
her afbilledet som enten rhizom 
(5) eller stængelknold (6). 
Enårige arter, Therofyter, er 
ikke vist. Efter Raunkiær (1934).   1 3 5 6 2 4 
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karakteriseres. I denne undersøgelse blev den gennemsnitlige værdi for lys, temperatur, 
fugtighed, pH og N-tilgængelighed udregnet for alle prøvefelter.  
 
2.5. Databehandling 

Databehandlingen bestod af en bivariat og en multivariat analysedel. Ved bivariat analyse 
testes betydningen af en variabel, mens betydningen af to eller flere variable testes ved 
multivariat analyse.  

2.5.1. Bivariate analyser 

Sammenhængen mellem de registrerede abiotiske og biotiske parametre som funktion af 
afstand til foderplads blev undersøgt med lineær regression. I tilfælde hvor forudsætningerne 
for lineær regression ikke var opfyldt, blev der udført en nonparametriske korrelation 
(Spearmans korrelations koefficient; Fowler et al., 1998). De topografiske parametre aspekt 
og hældningsgrad blev ikke korreleret med afstand til foderplads. 
 For at teste om de målte parametre på de fem lokaliteter Ra9110, Sm9110, Sk9130, 
Tu9160 og Pæ9110 var signifikant forskellige fra de målte parametre på 
referencelokaliteterne Ref9110, Ref9130 og Ref9160, blev t-test for to uafhængige stikprøver 
benyttet. Denne test kræver ligeledes varianshomogenitet. Blev denne betingelse ikke opfyldt, 
benyttedes i stedet Mann-Whitney U-test (Fowler et al., 1998). Alle bivariate analyser blev 
udført i GraphPad Prism. Sandsynligheden for, at resultaterne er opstået tilfældigt, angives 
med P-værdien. En P-værdi på 0,05 eller derunder anses som statistisk signifikant.  

2.5.2. Multivariate analyser 

Ved multivariate analyser forsøges det visuelt at fremstille strukturen af komplekse, 
multidimensionale datasæt i to eller tre dimensioner (Clarke & Warwick, 1994). Her blev den 
floristiske artssammensætning i prøvefelterne på de fem lokaliteter og tre 
referencelokaliteterne fremstillet ved clusteranalyse samt Nonmetric Multidimensional 
Scaling (NMDS) ordination. Analyserne blev udført i PRIMER 5 med benyttelse af Bray-
Curtis15 similaritet (S) som afstandsmål, som har vist sig at være et af de mest nyttige ved 
analyse af økologiske data (Clarke & Warwick, 1994). Bray-Curtis blev udregnet på baggrund 
af arternes dækningsgrad på DAFOR-skalaen i prøvefelterne. Arter med en hyppighed under 
0,1 blev ikke medtaget i analyserne. Dette øgede fortolkningsmuligheden af resultaterne, da 
tilstedeværelsen af sjældne arter i prøvefelterne oftest kan tilskrives tilfældigheder, som 
unødigt forvirrer det endelige resultat (Clarke & Warwick, 1994). Efterfølgende blev 
mønstrene i NMDS ordinationerne relateret til de målte parametre ved BIOENV proceduren i 
PRIMER 5, hvor artsdata (BIO) søges forklaret af miljøparametre (ENV). 
 Ved clusteranalyse opdeles et multivariat datasæt i grupper, hvis fællestræk er defineret 
ved et afstandsmål. Der findes mange metoder, hvorpå data kan grupperes. Her blev metoden 
hierarkisk agglomerativ clusteranalyse benyttet.  Denne metode foretager grupperingen ved 
kobling af datasættets prøver i subgrupper, som igen kobles i grupper på baggrund af 
similariteten mellem disse. Resultatet af clusteranalysen er et dendrogram (se figur 2.5), hvori 
antallet af grupper afgøres ved beskæring (pruning). Fordelen ved denne metode er, at 
grupperingen ikke foretages på baggrund af allerede kendte strukturer i datasættet. Resultatet 
                                                 
15 Bray-Curtis er et udtryk for, hvor stor similaritet der er mellem to punkter og angives som 2w/(A+B) hvor A er 
arealet under en kurve, B er arealet under en anden kurve og w er overlappet mellem de to arealer (McCune & 
Grace, 2002).   
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skal imidlertid tolkes varsomt, da skarpt afgrænsede grupperinger (samfund), sjældent er at 
finde i naturen (Clarke & Warwick, 1994; McCune & Grace, 2002).  
 Til den hierarkiske agglomerative clusteranalyse blev koblingsmetoden ’Group 
Average’16 benyttet i kombination med afstandsmålet Bray-Curtis som anbefales af både 
Clarke & Warwick (1994) samt McCune & Grace (2002). Efterfølgende blev 
dendrogrammerne subjektivt beskåret, således de fundne grupper var så distinkte som muligt.  
 
Til forskel fra clusteranalysen, som præsenterer multivariat data i adskilte grupper, er 
ordination en metode, til at arrangere multivariat data langs to eller tre kontinuere akser i et 
diagram. Ordinations-diagrammer præsenteres traditionelt todimensionalt (McCune & Grace, 
2002), da en sådan struktur er mere simpel at fortolke, hvilket også er valgt her. Den 
benyttede metode NMDS tager som den eneste ordinationsmetode udgangspunkt i det relative 
forhold mellem prøverne i et datasæt, som er defineret ved dissimilariteten (1-S). Forholdet 
mellem prøverne præsenteres i et ordinationsdiagram, som fremkommer ved gradvis justering 
af prøverne (iteration) i forhold til hinanden. Justeringen sker indtil lavest mulig stress er 
opnået, hvor stress er forholdet mellem dissimilariteten blandt prøverne i datasættet (angivet 
ved Bray-Curtis) og dissimilariteten i ordinationsdiagrammet målt som euklidisk afstand17. 
Minimum stress opnås ved en beregningsmetode, som flytter punkterne således stress falder 
hurtigst muligt (McCune & Grace, 2002). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Metoden anbefales af både Clarke & Warwick (1994) samt McCune & Grace (2002) 
som regnes for værende blandt de førende indenfor analyse af økologiske data. Fordelene ved 
analysen er for det første, at den undgår antagelser om lineære sammenhænge mellem 
                                                 
16 Ved Group Average kobles subgrupper sammen til grupper, ved at udregne gennemsnittet af alle medlemmers 
similaritet i subgrupperne (Clarke & Warwick, 1994).   
17 En euklidisk afstand er den direkte lineære afstand mellem to punkter.   

Figur 2.5. Illustration af multivariat analyse. Først blev det oprindelige datasæt bestående af n antal prøver (1, 2, 3, 4) og p 
antal arter reduceret med de mest sjældne arter. På baggrund af det reducerede datasæt udregnes similariteten S mellem 
prøverne ved afstandsmålet Bray-Curtis. Herved opnås en n × n similaritetsmatrix. Nu kan cluster analyser (dendrogram) 
og NMDS ordination udføres (efter Clarke & Warwick, 1994).  
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Figur 2.6. Illustration af BIOENV proceduren. Ved kombination af forskellige miljøparametre maksimeres korrelationen (ρ) 
mellem de biotiske og abiotiske similaritetsmatricer, således maksimal forklaringsgrad opnås. (efter Clarke & Warwick, 
1994).     

variable, som andre metoder gør (f.eks. PCA, DCA og CCA). For det andet kan metoden 
håndtere datasæt indeholdende mange 0-værdier, da kun rangordnede afstande benyttes 
(McCune & Grace, 2002), og metoden har i praksis vist sig nøjagtigt at kunne præsentere de 
underliggende strukturer i simuleret data. De eneste ulemper ved metoden er risikoen for 
præsentation af et lokalt i stedet for globalt minimum, som følge af beregningsmetoden til 
søgning af minimum stress. Desuden er metoden ikke fuldstændig reproducerbar, da hver ny 
kørsel vil give et nyt ordinationsdiagram (Clarke & Warwick, 1994).  
 Prøvefelterne blev som udgangspunkt plottet tilfældigt i NMDS-diagrammet, og 
analysen blev som anbefalet af Clarke & Warwick (1994) sat til at genstarte ti gange. 
Analysen blev foretaget i både to og tre dimensioner. Det blev imidlertid valgt at præsentere 
ordinationsdiagrammerne i to dimensioner, på trods af det tredimensionelle diagram i alle 
tilfælde var en bedre løsning. De todimensionelle diagrammer præsenteres, fordi det er lettere 
at tolke og forstå data i to dimensioner. Resultatet blev evalueret på baggrund af stress med en 
acceptgrænse på 0,2 (Clarke & Warwick, 1994).  
   
BIOENV er en procedure, der viser hvilke af de målte parametre, der bedst forklarer 
mønstrene i de multidimensionale datasæt. Som udgangspunkt forventes det, at et 
ordinationsdiagram baseret på de miljøparametre, som er ansvarlige for strukturen i et 
multidimensionalt datasæt, vil stemme overens med ordinationsdiagrammet baseret på 
artsdata (NMDS) (Clarke & Warwick, 1994). Metoden er illustreret i figur 2.6. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Ved metoden forsøges det på basis af de målte miljøparametre at fremstille et 
ordinationsdiagram, som korrelerer med NMDS ordinationen. Korrelationen mellem de to 
ordinationer testes ved Spearmans vægtede korrelation (ρw), som varierer mellem -1 og +1. 
Ved en korrelation på -1 forklarer miljødata slet ikke mønstret i artsdatasættet, mens miljødata 
forklarer mønstret fuldstændigt ved en korrelation på +1. Korrelationskoefficienten ρw kan 
imidlertid ikke forklare om de to ordinationer er signifikant ens (Clarke & Warwick, 1994). 
Forskellige kombinationer af målte parametre testes således for at opnå højst mulig 
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forklaringsgrad. Her blev forklaringsgraden af maksimalt 5 parametre i kombination testet, og 
miljødata blev forinden logaritmetransformeret som anbefalet (Brodersen, pers. kom.). Den 
euklidiske afstand mellem prøvefelterne, blev benyttet som mål for similariteten i 
miljødatamatricen.   
 Forinden BIOENV analysen blev der foretaget en PCA ordination (Principal 
Component Analysis) på miljødata, for at undersøge hvorvidt to eller flere parametre 
interkorrelerede. PCA antager en lineær sammenhæng mellem parametre, hvoraf de stærkeste 
præsenteres i de første akser (components; McCune & Grace, 2002). Var to parametre 
interkorrelerede, blev den ene parameter udelukket ved den efterfølgende BIOENV analyse. 
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3. Resultater 

Dette afsnit omhandler resultaterne af feltundersøgelserne foretaget i Gribskov 2007. Først 
præsenteres de abiotiske og biotiske parametre undersøgt ved bivariate analyser og dernæst 
artsdata undersøgt ved multivariate analyser.  
 
3.1. Bivariate analyser 

De målte abiotiske og biotiske parametre er blevet behandlet enkeltvis i forhold til afstand til 
foderplads. For alle fem lokaliteter er det desuden testet, om parametrene er signifikant 
forskellige i forhold til på referencelokaliteterne. Alle testede parametre står anført i boks 3.1. 
Kun signifikante korrelationer præsenteres grafisk.   
 

 
3.2.  Abiotiske parametre 

3.2.1. Total kvælstof (TN)  

TN (mg N g-1 SOM) blev bestemt ved både tørforbrænding (Dumas) og syrenedbrydning. Da 
bestemmelse ved Dumas er den mest sikre metode (Heinsen, pers. kom), er det kun resultatet 
fra denne metode, der præsenteres. De to bestemmelsesmetoder har imidlertid ingen 
betydning for signifikansen af de statistiske tests.  
 Der findes ingen signifikante sammenhænge mellem TN og afstand til foderplads på de 
fire undersøgte lokaliteter. Kun på lokalitet Sk9130 ses en tendens til øget TN som funktion af 
afstand til foderplads (P = 0,058). Ved sammenligning af det gennemsnitlige TN i jorden 
mellem lokaliteter og referencelokaliteter ses der på lokaliteterne Ra9110, Sm9110 og Sk9130 
et signifikant højere indhold af TN i jorden i forhold til referencelokaliteterne (se figur 3.2 A).  

3.2.2. Total fosfor (TP) 

Der er ingen generel sammenhæng mellem afstand til foderplads og TP (mg P g-1 SOM) på de 
fire lokaliteter placeret nær en foderplads. På lokalitet Ra9110 er der som forventet en 
signifikant negativ sammenhæng mellem TP og afstand til foderplads (P = 0,024), mens 
sammenhængen er signifikant positiv på Sm9110 (P = 0,027; se figur 3.1 A & B). Desuden 
findes en positiv tendens på Sk9130 (P = 0,075).  
 Det gennemsnitlige indhold af TP er signifikant højere på lokaliteterne Ra9110, Sm9110 
og Sk9130 end på de tilhørende referencelokaliteter, mens TP er signifikant lavere på lokalitet 
Tu9160 i forhold til på referencelokalitet Ref9160 (figur 3.2 B). De tre samme lokaliteter 
placeret nær en foderplads, som havde et signifikant højere indhold af TN i jorden, har altså et 
signifikant højere indhold af TP i jorden i forhold til på referencelokaliteterne. 

Boks 3.1. Oversigt over de testede økologiske parametre og floraindeks ved bivariate analyser.  
Miljøparametre 

 Total kvælstof (TN) 
 Total fosfor (TP) 
 pH 
 Ledningsevne 

Vegetative parametre 
 Canopy closure 
 Total dækningsgrad 
 Maksimal vegetationshøjde 
 Antal arter 

Floraindeks 
 Raunkiærs knoplivsformsystem 
 Ellenbergs indikatorværdier 
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3.2.3. pH 

Jordens pH er både blevet undersøgt i jordens O- og A-horisont, og findes at være signifikant 
lavere i A-horisonten end i O-horisonten. Denne forskel har imidlertid ikke betydning for 
signifikansen af de statistiske tests. O-horisonten er det øverste jordlag, hvorfor en effekt af 
foderpladser tydeligst ventes at ses her. I det efterfølgende vil pH derfor kun præsenteres for 
O-horisonten. 
 På de undersøgte lokaliteter ses der ingen generelle sammenhænge i jordens pH-værdi 
som funktion af afstand til foderplads. På lokalitet Sk9130 ses imidlertid en signifikant positiv 
sammenhæng (P = 0,029). Generelt ligger jordens pH-værdi på alle lokaliteter i et interval 
mellem 4 og 5. På lokaliteterne Ra9110 og Sk9130 er pH signifikant højere end på de 
tilhørende referencelokaliteter, mens pH derimod er signifikant lavere på lokalitet Tu9160 end 
på de tilhørende referencelokaliteter (se figur 3.2 C).  

3.2.4. Ledningsevne 

Jordens ledningsevne blev ligesom pH undersøgt både i O- og A-horisonten, men vises i det 
efterfølgende af de samme grunde som for pH, kun for O-horisonten.  
 Der ses mod forventet ingen generel sammenhæng mellem afstand til foderplads og 
ledningsevne på de fire undersøgte lokaliteter. På lokalitet Sm9110 ses en signifikant negativ 
sammenhæng (P = 0,048) mens der ses en tendens til negativ sammenhæng på lokalitet 
Sk9130 (P = 0,074; se figur 3.1 C & D). Ledningsevnen er signifikant lavere på lokaliteterne 
Ra9110, Sm9110 og Pæ9110b end på den tilhørende referencelokalitet Ref9110 (se figur 3.2 
D). På lokalitet Tu9160 gør det modsatte sig gældende. Her er ledningsevnen signifikant 
højere end på referencelokaliteten Ref9160.  

Figur 3.1. Abiotiske parametre målt i jordens O-horisont som funktion af afstand til foderplads (m) ± standard afvigelse 
(SD). A: TP på lokalitet Ra9110, B: TP på lokalitet Sm9110, C: ledningsevnen på lokalitet Sm9110 og D: ledningsevnen på 
lokalitet Sk9130.  
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Figur 3.2. Gennemsnitlige værdier af de målte abiotiske og biotiske parametre på de otte lokaliteter (Pæ9110 opdelt i a (med 
græsning) & b (uden græsning)) ± standard afvigelse (SD). A: TN, B: TP, C: pH, D: ledningsevne, E: total dækningsgrad, F: 
maksimal vegetationshøjde, G: artsantal og H: canopy closure. Signifikansen mellem en given lokalitet og dens 
referencelokalitet markeres med * P < 0,05 (signifikant),** P < 0,01 (meget signifikant) og *** P < 0,001 (yderst 
signifikant).   
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3.3. Biotiske parametre 

3.3.1. Total dækningsgrad 

Der ses ingen signifikant sammenhæng mellem vegetationens totale dækningsgrad og afstand 
til foderplads på nogen af de undersøgte lokaliteter placeret nær en foderplads. På lokalitet 
Ra9110 ses der dog en negativ tendens (P = 0,064).  
 Den totale dækningsgrad på lokaliteterne Ra9110, Sm9110 og Pæ9110b er signifikant 
højere end den totale dækningsgrad på den tilhørende referencelokalitet. På lokalitet Tu9160 
er den totale dækningsgrad som forventet signifikant lavere end på referencelokalitet Ref9160 
(se figur 3.2 E). 

3.3.2. Maksimal vegetationshøjde 

Lokalitet Sm9110 er den eneste af de undersøgte lokaliteter, hvor sammenhængen mellem den 
maksimale vegetationshøjde og afstand til foderplads er signifikant. Sammenhængen er 
signifikant positiv (P = 0,003; se figur 3.3 A). Den gennemsnitlige maksimale 
vegetationshøjde er på lokaliteterne Ra9110, Sm9110 og Pæ9110b signifikant højere end på 
den tilhørende referencelokalitet, hvilket er de samme tre lokaliteter hvor den totale 
dækningsgrad er højere (se figur 3.2 F).  

3.3.3. Antal arter 

Ved vegetationsundersøgelserne i de 131 prøvefelter blev der i alt registreret 93 arter af 
karplanter, mosser og laver (se bilag 9.2).  
 Der er ingen generel sammenhæng mellem antallet af arter og afstand til foderplads på 
de fire undersøgte lokaliteter. På lokalitet Sm9110 findes der en signifikant negativ 
sammenhæng (P = 0,045), mens den på lokalitet Sk9130 er signifikant positiv (P = 0,036; se 
figur 3.3 B & C). Der ses desuden en tendens til negativ sammenhæng på lokalitet Tu9160 (P 
= 0,068). Antal arter per prøvefelt er signifikant højere på lokalitet Ra9110 end på den 
tilhørende referencelokalitet (se figur 3.2 G).  

3.3.4. Canopy closure 

Der ses ingen stejle gradientforskelle i canopy closure som funktion af afstand til foderplads 
(se figur 3.3 D & E). Fodringen ventes ikke at have indflydelse på canopy closure, men da lys 
er en begrænsende parameter for væksten i skovbunden, er det vigtigt at canopy closure er 
konstant over afstand. Sammenhængen mellem canopy closure og afstand til foderplads er 
svagt signifikant negativ både på lokalitet Ra9110 (P = 0,032) og Sk9130 (P = 0,041). Det ser 
imidlertid ikke ud til at have betydning for den totale dækningsgrad eller maksimale 
vegetationshøjde på de to lokaliteter.  
 Canopy closure er relativt lav på de to lokaliteter med eg (Tu9160 og Ref9160) i forhold 
til canopy closure på lokaliteterne med bøg (Ra9110, Sm9110, Pæ9110 a & b, Sk9130, 
Ref9110 og Ref9130). Dette er et udtryk for at eg lader mere lys passere til bunden end bøg 
gør. Den laveste gennemsnitlige canopy closure ses imidlertid på lokalitet Sm9110. På denne 
lokalitet samt på lokalitet Pæ9110b er canopy closure signifikant lavere end på den tilhørende 
referencelokalitet. På lokalitet Ra9110 og Sk9130 er canopy closure derimod signifikant 
højere (se figur 3.2 H).  
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3.4. Floraindeks 

3.4.1. Raunkiærs knoplivsformer 

Der ses ingen generel sammenhæng mellem de procentvise andele af Raunkiærs 
knoplivsformer som funktion af afstand til foderplads. Kun på lokalitet Ra9110 ses der en 
signifikant negativ sammenhæng mellem andelen af geofyter (G) og afstand til foderplads (P 
= 0,002). På samme lokalitet ses en tendens til positiv sammenhæng mellem andelen af 
hemikryptofyter (H) og afstand til foderplads (P = 0,074). De gennemsnitlige andele af 
livsformerne på hver enkelt lokalitet ses i figur 3.4. Der ses ingen generelle tendenser til at 
andelene af knoplivsformerne er forskellige på lokaliteterne nær foderpladser i forhold til på 
referencelokaliteterne. 

Figur 3.3 Biotiske parametre som funktion af afstand til foderplads (m) ± standard afvigelse (SD). A: maksimal 
vegetationshøjde på lokalitet Sm9110, B: antallet af arter på lokalitet Sm9110, C: antallet af arter på lokalitet Sk9130, D: 
canopy closure på lokalitet Ra9110 og E: canopy closure på lokalitet Sk9130.   
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3.4.2. Ellenbergs indikatorværdier 

Der ses ingen signifikante sammenhænge mellem de gennemsnitlige indikatorværdier for 
nitrogentilgængelighed (N), reaktionstal pH (R), lys (L), temperatur (T), fugtighed (F) og 
afstand til foderplads. Ved sammenligning af de enkelte indikatorværdier fra lokaliteter med 
referencelokaliteter ses der heller ingen generelle tendenser (se figur 3.5). På lokaliteterne 
Ra9110, Pæ9110b og Sk9130 er den gennemsnitlige indikatorværdi for N signifikant højere 
end på referencelokaliteterne, mens den er signifikant lavere på lokalitet Tu9160 (se figur 3.5 
A). Lokaliteterne Ra9110 og Sk9130 har en signifikant højere indikatorværdi for R (pH) end 
referencelokaliteterne, mens der på Tu9160 ses en signifikant lavere indikatorværdi for R. 
Dette stemmer overens med den målte pH-værdi (se figur 3.2 C). Indikatorværdien for L er 
signifikant lavere på lokaliteterne Ra9110, Sk9130 og Tu9160 end på referencelokaliteterne, 
hvilket stemmer overens med, at canopy closure er højere på disse lokaliteter (se figur 3.2 H). 
På lokaliteterne Ra9110, Sm9110 og Pæ9110 a & b er indikatorværdien for fugtighed 
signifikant højere end på Ref9110 (se figur 3.5 D).   

Figur 3.5. Gennemsnitlige Ellenberg indikatorværdier på de otte lokaliteter (Pæ9110 opdelt i a (med græsning) & b (uden 
græsning)). A: nitrogentilgængelighed (N), B: reaktionstal (R), C: lys (L) og D: fugtighed (F).   

Figur 3.4. Gennemsnitlige andele af Raunkiærs 
knoplivsformer på de otte lokaliteter (Pæ9110 opdelt i a 
(med græsning) & b (uden græsning)). Signifikansen 
mellem en given lokalitet og dens referencelokalitet 
markeres med * P < 0,05 (signifikant),** P < 0,01 (meget 
signifikant) og *** P < 0,001 (yderst signifikant).   
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Figur 3.6. Dendrogram af prøvefelter fra lokalitet Ra9110 og Ref9110 baseret på Bray-Curtis similaritet (S) (vises ud af x-
aksen). Fire grupperinger dannet ved beskæring af dendrogrammet (afmærket med saks) ses markeret med henholdsvis 
orange, grøn, rød og blå.  Prøvefelterne fra Ra9110 er navngivet efter afstanden fra foderplads (10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 
og 200) samt transekt (a,b,c). Prøvefelterne fra Ref9110 er navngivet Ref fra 1 til 10.  

3.5. Multivariate analyser 

For at belyse sammenhængen mellem fodring og artssammensætningen i skovbunds-
vegetationen på de udvalgte lokaliteter i Gribskov, er artsdata undersøgt ved hierarkisk 
agglomerativ clusteranalyse, Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) ordination samt 
koblet til miljødata ved BIOENV proceduren. Alle analyser er foretaget i kombination med 
artsdata fra den tilhørende referencelokalitet for naturtypen. Prøvefelterne på lokalitet 
Ra9110, Sm9110, Sk9130 og Tu9160 er navngivet efter afstanden til foderplads (10, 20, 30, 
40, 50, 75, 100 og 200) samt transekt (a,b,c), mens de fire lokaliteter Pæ9110, Ref9110, 
Ref9130 og Ref9160 er navngivet fra 1 til 10, da de ikke refererer til en afstand til foderplads. 
Floraregistrering og miljøparametre for de enkelte lokaliteter kan ses i bilag 9.2 og 9.3.  

3.5.1. Hierarkisk agglomerativ clusteranalyse 

Med clusteranalyse søges det at skabe en naturlig gruppering af artsdata fra prøvefelterne, ved 
at inddele dem i grupper med høj indbyrdes Bray-Curtis similaritet (S). Hvis skovbundens 
vegetative artssammensætning på lokalitet Ra9110, Sm9110, Sk9130 og Tu9160 varierer med 
afstand til foderplads, forventes det at prøvefelterne grupperes efter afstandene 10, 20, 30, 40, 
50, 75, 100 og 200 m fra foderplads, og at prøvefelter med størst afstand til foderplads vil 
grupperes sammen med prøvefelter fra referencelokaliteten.  
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Figur 3.7. Dendrogram af prøvefelter fra lokalitet Sm9110 og Ref9110 baseret på Bray-Curtis similaritet (S) (vises ud af x-
aksen). Fire grupperinger dannet ved beskæring af dendrogrammet (afmærket med saks) ses markeret med henholdsvis 
orange, grøn, rød og blå. Prøvefelterne fra Sm9110 er navngivet efter afstanden fra foderplads (10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 og 
200) samt transekt (a,b,c). Prøvefelterne fra Ref9110 er navngivet Ref fra 1 til 10.  

Figur 3.8. Dendrogram af prøvefelter fra lokalitet Sk9130 og Ref9130 baseret på Bray-Curtis similaritet (S) (vises ud af x-
aksen). Fire grupperinger dannet ved beskæring af dendrogrammet (afmærket med saks) ses markeret med henholdsvis 
orange, grøn, rød og blå. Prøvefelterne fra Sk9130 er navngivet efter afstanden fra foderplads (10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 og 
200) samt transekt (a,b,c). Prøvefelterne fra Ref9130 er navngivet Ref fra 1 til 10.  
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Figur 3.9. Dendrogram af prøvefelter fra lokalitet Tu9160 og Ref9160 baseret på Bray-Curtis similaritet (S) (vises ud af x-
aksen). Fire grupperinger dannet ved beskæring af dendrogrammet (afmærket med saks) ses markeret med henholdsvis 
orange, grøn, rød og blå. Prøvefelterne fra Tu9160 er navngivet efter afstanden fra foderplads (10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 
og 200) samt transekt (a,b,c). Prøvefelterne fra Ref9160 er navngivet Ref fra 1 til 10.  

Figur 3.10. Dendrogram af prøvefelter fra lokalitet Pæ9110 og Ref9110 baseret på Bray-Curtis similaritet (S) (vises ud af x-
aksen). Fire grupperinger dannet ved beskæring af dendrogrammet (afmærket med saks) ses markeret med henholdsvis 
orange, grøn, rød og blå. Prøvefelterne fra Pæ9110 er navngivet fra 1 til 10 samt a (ikke indhegnet) og b (indhegnet). 
Prøvefelterne fra Ref9110 er navngivet Ref fra 1 til 10.  
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Ved beskæring (pruning) af dendrogrammerne bliver lokaliteterne nær en foderplads 
(Ra9110, Sm9110, Sk9130 og Tu9160) opdelt i fire grupper (se figur 3.6 til 3.9). På lokalitet 
Ra9110 ses der en generel opdeling mellem prøvefelterne fra Ra9110 (rød og blå gruppe) og 
prøvefelterne fra referencelokalitet Ref9110 (orange og grøn gruppe). Prøvefelterne 75c, 
100a, 100c og 200b skiller sig imidlertid ud fra denne opdeling, ved at grupperes sammen 
med referencefelterne. Artssammensætningen i 75c, 100a, 100c og 200b minder altså mere 
om artssammensætningen på referencelokaliteten end om artssammensætningen på resten af 
Ra9110. Herudover ses der ingen tendens til at prøvefelterne grupperes i forhold til afstand til 
foderplads på Ra9110.    
 På lokalitet Sm9110 ses der heller ingen tendens til, at prøvefelterne grupperes i forhold 
til afstand til foderplads. De eneste prøvefelter som skiller sig ud er 75a, 100a samt 50a og 
75b (rød og blå gruppe). På lokaliteterne Sk9130 og Tu9160 ses en tydelig opdeling mellem 
prøvefelter fra lokaliteterne placeret nær en foderplads og referencelokaliteterne. Ved 
clusteranalyse for de fire lokaliteter placeret nær en foderplads er det kun på lokaliteten 
Ra9110, at der ses en svag tendens til, at vegetationen i prøvefelter med størst afstand til 
foderplads grupperes sammen med prøvefelter fra referencelokaliteten.   
 Ved beskæring af dendrogrammet fra lokalitet Pæ9110 ses en opdeling i fire grupper (se 
figur 3.10). Opdelingen ses mellem prøvefelter fra det indhegnede Pæ9110b (orange og blå 
gruppe) samt prøvefelter fra det ikke indhegnede Pæ9110a og Ref9110 (grøn og rød gruppe). 
Således er artssammensætningen i Pæ9110b forskellig fra artssammensætningen i Pæ9110a 
og Ref9110.  

3.5.2. Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) ordination 

NMDS ordination er en visuel præsentation af det relative forhold mellem floristisk artsdata 
fra prøvefelterne. Forventningerne til opdelingen ved ordinationsanalysen stemmer overens 
med forventningerne ved clusteranalyse. Desuden forventes det at se en hesteskoformet 
struktur (the horseshoe effect; McCune & Grace, 2001) i ordinationsdiagrammerne, hvis der 
er en tydelig gradientforskel i artssammensætningen.  Denne struktur ses meget tydelig ved 
visse andre former for ordination (CA, PCA), og kan ikke helt undgås selv ved NMDS 
ordination. Den hesteskoformede struktur ses bl.a. fordi, der i hver sin ende af gradienten ikke 
findes overlappende arter, som medvirker til forklaring af afstanden mellem felterne (McCune 
& Grace, 2002).   
 Figurerne 3.11 til 3.15 er resultatet af NMDS ordinationen præsenteret som 
todimensionale diagrammer. Grupperne dannet ved clusteranalyse er markeret med cirkler i 
de respektive farver fra dendrogrammerne. Ved at kombinere de to analysemetoder 
undersøges det hvorvidt, resultatet fra clusteranalysen stemmer overens med fordelingen af 
prøvefelterne i ordinationsdiagrammet.  
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Figur 3.11. 2D Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) ordinationsdiagram af prøvefelter fra lokalitet 
Ra9110 samt Ref9110. Ordinationen er baseret på Bray-Curtis similaritet (S). Grupperne dannet ved 
clusteranalyse for samme lokalitet er markeret i ordinationen med de respektive farver fra figur 3.10. Stress er 
angivet i øverste højre hjørne. Navngivning af prøvefelter som ved clusteranalysen. 

Ra9110

Sm9110 

Figur 3.12. 2D Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) ordinationsdiagram af prøvefelter fra lokalitet 
Sm9110 samt Ref9110. Ordinationen er baseret på Bray-Curtis similaritet (S). Grupperne dannet ved 
clusteranalyse for samme lokalitet er markeret i ordinationen med de respektive farver fra figur 3.11. Stress er 
angivet i øverste højre hjørne. Navngivning af prøvefelter som ved clusteranalysen. 
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Sk9130 

Figur 3.13. 2D Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) ordinationsdiagram af prøvefelter fra lokalitet 
Sk9130 samt Ref9130. Ordinationen er baseret på Bray-Curtis similaritet (S). Grupperne dannet ved 
clusteranalyse for samme lokalitet er markeret i ordinationen med de respektive farver fra figur 3.12. Stress er 
angivet i øverste højre hjørne. Navngivning af prøvefelter som ved clusteranalysen. 
 

Tu9160

Figur 3.14. 2D Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) ordinationsdiagram af prøvefelter fra lokalitet 
Tu9160 samt Ref9160. Ordinationen er baseret på Bray-Curtis similaritet (S). Grupperne dannet ved 
clusteranalyse for samme lokalitet er markeret i ordinationen med de respektive farver fra figur 3.13. Stress er 
angivet i øverste højre hjørne. Navngivning af prøvefelter som ved clusteranalysen. 
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Alle ordinationsdiagrammer har en stress under acceptgrænsen på 0,2, hvilket betyder at de 
todimensionelle diagrammer giver en god præsentation af det indbyrdes forhold mellem 
prøvefelterne. Ingen af diagrammerne har dog en stressværdi under 0,05, som giver den mest 
optimale præsentation. Grupperne dannet ved clusteranalyse genfindes i alle fem ordinationer, 
hvilket betyder, at der ikke er nogen opdeling af prøvefelterne i forhold til afstand til 
foderplads. Der ses heller ingen hesteskoformet struktur i nogen diagrammer, hvorfor 
datasættene sandsynligvis ikke afspejler nogen tydelige gradientovergange.  

3.5.3. BIOENV 

Ved BIOENV søges efter den højeste forklaringsgrad af mønstrene i NMDS ordinationerne 
(figur 3.11 til 3.15) ved kombination af de målte miljøparametre (udtrykt som ρw). De 
undersøgte parametre er listet i tabel 3.1.  
 Det er her forsøgt at finde den højeste forklaringsgrad ved en kombination af maksimalt 
5 parametre. Uden tvivl mange abiotiske og biotiske parametre indflydelse på skovbundens 
vegetative artssammensætning. Oftest opnår man imidlertid ikke en betydeligt højere 
forklaringsgrad, ved at tilføje flere parametre, da mange parametre har den samme betydning 
for samfundene (Clarke & Warwick, 1994). Da det her ønskes at finde den mest simple 
forklaring af mønstrene i ordinationsdiagrammerne, er det valgt at teste forklaringsgraden ved 
kombination af maksimalt fem parametre.  
 
 
 

Pæ9110

Figur 3.15. 2D Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) ordinationsdiagram af prøvefelter fra lokalitet 
Pæ9110 samt Ref9110. Ordinationen er baseret på Bray-Curtis similaritet (S). Grupperne dannet ved 
clusteranalyse for samme lokalitet er markeret i ordinationen med de respektive farver fra figur 3.14. Stress er 
angivet i øverste højre hjørne. Navngivning af prøvefelter som ved clusteranalysen. 
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Tabel 3.1. Parametre undersøgt ved BIOENV proceduren. På baggrund af korrelation ved PCA analyse udelukkes 
enkelte parametre ved analysen.  udelukket ved analyse på Sm9110,  udelukket ved analyse på Sk9130,  
udelukket ved analyse på Tu9160.  
Variabel Forkortelse 
Hældningsgrad  Hæld  
Aspekt Asp 
Maksimal vegetationshøjde Maksveg 
Total dækningsgrad Tdæk  
Canopy closure CC  
Total kvælstof  TN 
Total fosfor TP  
Ledningsevne Led 
pH pH   
Afstand vej AfVej 
Afstand kant AfKant  

  
 BIOENV analysen giver ingen generel forklaring af artssammensætningen i 
skovbundens vegetation på de fire lokaliteter, som er beliggende nær en foderplads. På 
lokaliteterne Ra9110 og Sm9110 kan artssammensætningen blandt andet forklares ved det 
totale indhold af fosfor (se tabel 3.2 og 3.3), mens det totale indhold af kvælstof imidlertid 
ikke har nogen betydning. Artssammensætningen i Sk9130 og Tu9160 kan blandt andet 
forklares ved ledningsevnen, som på begge lokaliteter er højere end på referencelokaliteterne.  

3.5.4. BIOENV på lokalitet Ra9110 

NMDS ordinationen af Ra9110 og Ref9110 kan bedst forklares af ved kombination af de tre 
parametre total dækningsgrad, canopy closure og total fosfor (ρw = 0,546; se tabel 3.2). 
Canopy closure og TP er højere på Ra9110 end på referencelokaliteten Ref9110, hvilket kan 
forklare den observerede opdeling af prøvefelterne i ordinationsdiagrammet (se figur 3.11). 
Grupperingen af de fire prøvefelter 75c, 100a, 100c og 200b sammen med Ref9110 kan 
derimod forklares med den totale dækningsgrad. I disse fire felter er den totale dækningsgrad 
relativt lavere end på resten af lokalitet Ra9110.  

3.5.5. BIOENV på lokalitet Sm9110 

NMDS ordinationen af Sm9110 og Ref9110 kan bedst forklares af ved kombination af de tre 
miljøparametre maksimal vegetationshøjde, canopy closure og total fosfor (ρw = 0,408; se 
tabel 3.3). Den maksimale vegetationshøjde og canopy closure er højere i de fire prøvefelter 
50a, 75a, 75b og 100a, hvilket forklarer adskillelsen af disse fire prøvefelter fra resten af 
prøvefelterne (se figur 3.12). Opdelingen af resten af prøvefelterne fra Sm9110 og Ref9110 i 
henholdsvis grøn og gul gruppe kan derimod forklares ved at det totale fosforindhold er 
højere i gul gruppe end i grøn gruppe.   

3.5.6. BIOENV på lokalitet Sk9130 

Mønstret i NMDS ordinationen baseret på artsdata fra lokalitet Sk9130 og Ref9130 kan bedst 
forklares af ledningsevne, pH, afstand til vej og afstand til kant (ρw = 0,693; se tabel 3.4). 
Ledningsevnen og afstand til vej er relativt højere på Sk9130 end på Ref9130, mens pH er 
relativt lavere på Sk9130 end på Ref9130, hvilket kan forklarer den tydelige opdeling af 
prøvefelterne fra de to lokaliteter (se figur 3.13). BIOENV analysen giver ingen forklaring af 
hvorfor de to prøvefelter 10a og 10b adskiller sig fra resten af lokalitet Sk91300. 
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Artssammensætningen minder i disse to felter dog tilsyneladende mere om 
artssammensætningen på referencelokaliteten end på resten af Sk9130. 

3.5.7. BIOENV på lokalitet Tu9160 

Ledningsevnen giver den højeste forklaringsgrad af mønstret på lokalitet Tu9160 (ρw = 0,703; 
se tabel 3.5). Det er usædvanligt at en enkelt parameter alene giver den bedste forklaringsgrad 
af mønstret i et multidimensionalt datasæt. Ledningsevnen er højere på lokalitet Tu9160 end 
på Ref9160, hvilket kan forklare den tydelige opdeling af prøvefelterne fra de to lokaliteter 
(se figur 3.14). Undtaget er dog 100c, hvor ledningsevnen er ligeså lav som på 
referencelokaliteten. Den yderlige placering af dette felt kan tilsyneladende forklares ved at 
den totale dækningsgrad er lavere i 100c end i resten af prøvefelterne. Dette felt var placeret 
under en bøg, hvorunder lysforholdende var meget ringe, hvilket sandsynligvis giver sig 
udtryk i den lave dækningsgrad. BIOENV analysen giver imidlertid ingen forklaring på den 
yderlige placering af prøvefeltet Ref8, hvori artssammensætningen tilsyneladende både 
adskiller sig fra Tu9160 og resten af Ref9160.   

3.5.8. BIOENV på lokalitet Pæ9110    

Kombination af maksimal vegetationshøjde og total kvælstof har den højeste forklaringsgrad 
af NMDS ordinationen baseret på Pæ9110 og Ref9110 (ρw = 0,271; se tabel 3.6). Den 
maksimale vegetationshøjde er højere i prøvefelter fra Pæ9110b end i prøvefelter fra Pæ9110a 
og Ref9110, mens det totale kvælstofindhold er lidt lavere i Pæ9110b end i Pæ9110a og 
Ref9110. Dette kan være forklaringen på adskillelsen af det indhegnede Pæ9110b fra de ikke 
indhegnede Pæ9110a og Ref9110 (se figur 3.15). Analysen giver ingen forklaring af 
adskillelsen af de to grupper, som består af prøvefelter fra Pæ9110a og Ref9110. 
 

 
 

 
 
 
 

Tabel 3.2.  Kombination af parametre med højeste forklaringsgrad af ordinationen lavet på baggrund af artsdata fra 
lokalitet Ra9110 og Ref9110. Forklaringsgraden er udtrykt som Spearmans vægtede korrelationskoefficient (ρw). De 
tre kombinationer af parametre, som har den højeste forklaringsgrad, er fremhævet med fed skrift.  
Antal parametre Kombination (ρw) 
1  CC (0,482); TP (0,390) 
2  CC, TP (0,501); Tdæk, CC (0,492) 
3 Tdæk, CC, TP (0,546); Maksveg, CC, TP (0,489) 
4 Maksveg, Tdæk, CC, TP (0,521); Tdæk, CC, TP, AfVej (0,508) 
5 Maksveg, Tdæk, CC, TP, AfVej (0,512); Asp, Maksveg, Tdæk, CC, TP (0,475) 

Tabel 3.3.  Kombination af parametre med højeste forklaringsgrad af ordinationen lavet på baggrund af artsdata fra 
lokalitet Sm9110 og Ref9110. Forklaringsgraden er udtrykt som Spearmans vægtede korrelationskoefficient (ρw). De 
tre kombinationer af parametre, som har den højeste forklaringsgrad, er fremhævet med fed skrift. 
Antal parametre Kombination (ρw) 
1  Maksveg (0,312); CC (0,117) 
2  Maksveg, CC (0,382); Maksveg, Led (0,297) 
3 Maksveg, CC, TP (0,408); Maksveg, CC, Led (0,378) 
4 Maksveg, CC, TP, Led (0,400); Maksveg, CC, TN, TP (0,399) 
5 Maksveg, CC, TN, TP, Led (0,399); Hæld, Maksveg, CC, TN, TP, Led (0,365)  
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Tabel 3.4.  Kombination af parametre med højeste forklaringsgrad af ordinationen lavet på baggrund af artsdata fra 
lokalitet Sk9130 og Ref9130. Forklaringsgraden er udtrykt som Spearmans vægtede korrelationskoefficient (ρw). De 
tre kombinationer af parametre, som har den højeste forklaringsgrad, er fremhævet med fed skrift. 
Antal parametre Kombination (ρw) 
1  Led (0,677); Afvej (0,627) 
2  Led, Afvej (0,674); Led, pH (0,656) 
3 Led, AfVej, AfKant (0,681); TN, Led, AfVej (0,667) 
4 Led, pH, AfVej, AfKant (0,693); Maksveg, Led, AfVej, AfKant (0,666) 
5 Maksveg, Led, pH, AfVej, AfKant (0,693); CC, Led, pH, AfVej, AfKant (0,687) 

  
 

Tabel 3.5. Kombination af parametre med højeste forklaringsgrad af ordinationen lavet på baggrund af artsdata fra 
lokalitet Tu9160 og Ref9160. Forklaringsgraden er udtrykt som Spearmans vægtede korrelationskoefficient (ρw). De 
tre kombinationer af parametre, som har den højeste forklaringsgrad, er fremhævet med fed skrift. 
Antal parametre Kombination (ρw) 
1  Led (0,703); AfVej (0,308) 
2  Tdæk, Led (0,695); TP, Led (0,587) 
3 Tdæk, Led, AfVej (0,643); Tdæk, TP, Led (0,641) 
4 Tdæk, TP, Led, AfVej (0,625); Hæld, Tdæk, Led, AfVej (0,607) 
5 Hæld, Tdæk, TP, Led, AfVej (0,616); Tdæk, TP, Led, AfVej, AfKant (0,584) 

 
 

Tabel 3.6.  Kombination af parametre med højeste forklaringsgrad af ordinationen lavet på baggrund af artsdata fra 
lokalitet Pæ9110 og Ref9110. Forklaringsgraden er udtrykt som Spearmans vægtede korrelationskoefficient (ρw). De 
tre kombinationer af parametre, som har den højeste forklaringsgrad, er fremhævet med fed skrift.  
Antal parametre Kombination (ρw) 
1  Maksveg (0,250); TN (0,158) 
2  Maksveg, TN (0,271); Maksveg, TP (0,231) 
3 Asp, Maksveg, TN (0,258); Maksveg, TN, TP (0,238) 
4 Maksveg, TN, TP, pH (0,247); Asp, Maksveg, TN, pH (0,243) 
5 Asp, Maksveg, TN, TP, pH (0,243); Asp, Maksveg, TN, TP, AfVej (0,205) 

     
     
3.6. Foderets næringsindhold 

Det benyttede foder, som udlægges på foderpladser i Gribskov, indeholder hvad der svarer til 
0,25 kg N ha-1 år-1 samt 0,023 kg P ha-1 år-1.  
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4. Diskussion 

I dette afsnit vil de opstillede problemstillinger omkring fodringen og græsningens betydning 
for skovbundens vegetation i de tre undersøgte skovhabitatnaturtyper forsøges besvaret ved 
sammenstilling af baggrundsviden fra introduktionen med den opnåede viden fra 
undersøgelserne foretaget i Gribskov.  
 
4.1. Foderpladsernes effekt på abiotiske og biotiske parametre  

4.1.1. Abiotiske parametre 

Der er ikke fundet nogen generelle tendenser til, at tilstedeværelsen af foderpladser ændrer de 
abiotiske parametre i de tre undersøgte skovhabitatnaturtyper. På enkelte lokaliteter ses der 
ændringer i de abiotiske parametre, men ikke i en sådan grad at de fundne forskelle kan 
tillægges effekt af fodring. På de to lokaliteter Sm9110 og Sk9130 ses der eksempelvis en 
ændring i TP, pH og ledningsevne med afstand til foderplads. TP og pH stiger som funktion 
af afstand fra foderplads mens ledningsevnen falder (se figur 3.1 C & D). Forventningen om, 
at en belastning ved fodring er størst nær foderpladser med aftagende effekt over afstand, 
understøttes af den stigende pH og faldende ledningsevne, mens den observerede stigning i 
TP indikerer det modsatte. De målte gradienter på disse to lokaliteter kan derfor ikke tillægges 
fordringen, og må i stedet være et resultat af stor heterogenitet på de undersøgte lokaliteter 
eller andre påvirkninger end foderpladsen. På lokalitet Ra9110 peger de observerede 
sammenhænge ligeledes i forskellige retninger. Her ses et fald i TP med øget afstand til 
foderplads (se figur 3.1 A), hvilket understøtter det forventede, mens jordens ledningsevne 
mod forventet stiger. At TP falder med øget afstand til foderpladsen, er en indikation af, at 
foderpladsen på denne lokalitet udgør en punktkilde for næringsstoffer. Men da 
sammenhængen ikke genfindes i TN og på de andre undersøgte lokaliteter, samt at 
ledningsevnen indikerer det modsatte, er resultatet fra denne lokalitet noget tvivlsomt. 

4.1.2. Biotiske parametre 

Mellem de biotiske parametre total dækningsgrad, maksimal vegetationshøjde og afstand til 
foderplads ses der ligesom for de abiotiske parametre ingen generelle sammenhænge med 
afstand til foderplads. Forventningen om at vildtet direkte påvirker vegetationen ved øget 
nedbidning og optråd nær foderpladserne, som det tidligere er set (Doman & Rasmussen, 
1944; Putman & Staines, 2004), bliver altså ikke overordnet bekræftet af resultaterne fra 
denne undersøgelse. Der ses dog en indikation på et højere græsningstryk nær foderpladsen på 
lokalitet Sm9110, da den maksimale vegetationshøjde stiger signifikant som funktion af 
afstand til foderplads (se figur 3.3 A). Denne lokalitet skiller sig ud fra de andre undersøgte 
lokaliteter, da den har været indhegnet og dermed uden græsning fra 1989-2000. I denne 
periode har en lav bøgeopvækst etableret sig, hvorfor bøg hyppigt er den højeste plante i 
skovbundens vegetation (lavere end 4 m) på lokaliteten (se bilag 9.2.2). Dette var ikke i 
samme grad tilfældet på de andre lokaliteter. Den stigende vegetationshøjde med øget afstand 
til foderplads skyldes derfor en ændring i højden af bøgeopvæksten. Undersøgelser har 
tidligere vist, at både bøgetræers højde og samlede overjordiske biomasse undertrykkes ved et 
øget græsningstryk (Van Hees et al., 1996), og det ser derfor ud som om, at der er et øget 
græsningstryk på bøg, jo tættere man kommer på foderpladsen på lokalitet Sm9110. Dette 
bekræftes også af observerede synlige tegn af græsning på de bøgetræer der stod nær 
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Figur 4.1. Bøgeopvækst i Gribskov på lokalitet Sm9110. Det 
ses tydeligt at væksten især på de forreste træer holdes nede 
af skovens vildt ved nedbidning. Foto: D. Gammeltoft.  

foderpladsen. De fremstod mere 
busklignende og knudrede end de lave 
bøgetræer placeret længere væk fra 
foderpladsen (se figur 4.1). Årsagen til at 
hjortevildtet i højere grad har ædt af 
bøgeopvæksten nær foderpladsen kan 
imidlertid også skyldes, at opvæksten blev 
tættere og mere ufremkommelig med 
stigende afstand til foderplads. Længere end 
100 m fra foderpladsen var opvæksten 
således så ufremkommelig, at en udlægning 
af prøvefelter var umulig, hvorfor det er 
tænkeligt at hjortevildtet heller ikke har haft 
mulighed for at fouragere på opvæksten.  

4.1.3. Sammenligning med reference 

I denne undersøgelse er prøvetagningen foretaget indenfor 200 m af foderpladser. Den 
manglende effekt af fodring kan skyldes, at prøvetagningen ikke er foretaget over en 
tilstrækkelig stor afstand til foderpladser. Er der imidlertid en effekt af afstand formodes der 
at være en forskel mellem de målte parametre nær foderpladser og på referencelokaliteterne 
(se figur 3.2 A-F), da alle tre referencelokaliteter er beliggende minimum 1 km fra en 
foderplads. Ved en sammenligning mellem de målte abiotiske parametre i jorden ses det, at 
TN og TP rent faktisk er signifikant højere på tre af de fire lokaliteter nær foderpladser i 
forhold til deres referencelokaliteter (Ra9110, Sm9110 og Sk9130; se figur 3.2 A & B). Dette 
understøtter forventningen om at foderpladserne udgør en punktkilde for tilførsel af 
næringsstoffer. Resten af de målte abiotiske og biotiske parametre understøtter imidlertid ikke 
forventningen, hvorfor det ikke med sikkerhed kan konkluderes, at der finder en 
næringsstoftilførsel sted nær foderpladserne.  
 Hvis der finder mere græsning og tråd sted nær foderpladser, skulle den maksimale 
vegetationshøjde og den totale dækningsgrad være lavere på lokaliteter nær foderpladser, som 
tidligere set (Sun & Liddle, 1993). En sådan forskel ses ikke (se figur 3.2 E & F). Der ses 
imidlertid et jævnt og betragteligt græsningstryk i Gribskov på ikke indhegnede arealer. Ved 
sammenligning af vegetationshøjden fra den indhegnede lokalitet Pæ9110b og de andre 
lokaliteter ses et tydeligt respons på manglende græsning af hjortevildtet. Resultatet er således 
en signifikant højere vegetation på lokalitet Pæ9110b end på referencelokaliteter og 
lokaliteterne med foderpladser. En af årsagerne til, at dyrene tilsyneladende ikke fouragerer 
mere omkring foderpladserne end i den resterende del af Gribskov, kan være, at de mange 
foderpladser, som findes spredt i Gribskov, modvirker en samling af vildtet i store flokke 
omkring foderpladserne. Naturligt optræder dådyr ofte i små rudler på ca. ti dyr (Feldhamer et 
al., 1988), som fouragerer over store områder, da de ikke er territoriehævdende. Det må derfor 
sluttes, at der ikke er nogen markant forskel på græsning og nedtrampning omkring 
foderpladserne i forhold til i resten af skoven.  
 
At de målte abiotiske og biotiske parametre ikke viser nogle entydige effekter af 
tilstedeværelsen af foderpladser, kan enten tillægges stor heterogenitet i skoven selv på lille 
skala, eller at foderpladserne og den øgede samling af hjortevildt i disse områder ikke har 
nogen betydelig effekt på de målte abiotiske og biotiske parametre. 
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4.2. Foderpladsernes effekt på skovbundens vegetation 

Selvom der ikke findes nogen generelle tendenser i de målte abiotiske og biotiske parametre, 
som indikerer, at fodringen har en effekt på jordbundsforholdene og vegetationens struktur, er 
det muligt, at en eventuel effekt kan ses på vegetationens artssammensætning. Vegetationens 
artssammensætning afspejler abiotiske og biotiske forhold over en længere periode (Petersen 
& Vestergaard, 1998), hvorimod de parametriske målinger kun er et udtryk for forholdene på 
selve prøvetagningstidspunktet, hvorfor vegetationsundersøgelser giver derfor et bedre billede 
af forholdene på en lokalitet (Michelsen, pers. kom.). 

4.2.1. Artsantal og floraindeks 

I denne undersøgelse ses der ingen generel effekt af foderpladser på hverken antallet af arter, 
Raunkiærs knoplivsformer eller Ellenbergs indikatorværdier (se figur 3.2 G, 3.4 og 3.5). 
Antallet af arter er henholdsvis uændret, faldende eller stigende med afstand til foderplads på 
de undersøgte lokaliteter, hvorfor fodringen ikke synes at have nogen effekt på antallet af 
arter indenfor den undersøgte distance på 200 m fra foderpladser. Ved sammenligning af 
artsantallet på lokaliteter nær foderpladser med artsantallet på referencelokaliteterne ses der 
kun på Ra9110 et signifikant højere antal arter, men tendensen er den samme for Sm9110 og 
Pæ9110a (se figur 3.2 G). Det ser derfor ud som om, at fodring kan have en svag effekt på 
artsantallet i habitatnaturtypen 9110. Denne tendens ses dog hverken på habitatnaturtype 9130 
eller 9160, hvor artsantallet på lokaliteter nær foderpladser er meget lig artsantallet på 
referencelokaliteter. Mange faktorer har betydning for antallet af arter (Petersen & 
Vestergaard, 1998; Sand-Jensen, 2000), og hvorvidt de observerede sammenhænge på 
habitatnaturtype 9110 er en effekt af fodring, eller om referencelokaliteten for lokalitet 9110 
ikke er repræsentativ for denne naturtype vil blive diskuteret senere (se afsnit om Ellenbergs 
indikatorværdier). 
 Hvis vildtet udøver en øget græsning omkring foderpladser med aftagende intensitet 
over afstand, forventes det at give en ændring i andelen af Raunkiærs knoplivsformer. Ved en 
tidligere undersøgelse er der fundet en højere andel hemikryptofyter med græsning end uden 
græsning (Pykälä, 2004). Denne ændring tilskrives, at hemikryptofyter har deres 
overvintrende knopper placeret i selve jordoverfladen, hvorved de er beskyttet ved græsning. 
Mange græsser (Poaceae) er hemikryptofytter, og har yderligere en fordel frem for andre 
plantearter ved græsning, da deres vækstpunkt er placeret mellem de basale bladskeder 
(Begon et al., 1996). Udover en større andel af hemikryptofyter forventes øget græsning at 
forårsage en nedgang i andelen af fanerofyter og chamaefyter, som har deres overvintrende 
knopper over jordoverfladen (Raunkiær, 1934; se desuden figur 2.4 side 38) og derved yderst 
eksponeret for græsning. Disse tendenser ses imidlertid ikke indenfor 200 m til foderpladser 
og kun i ringe grad mellem de undersøgte lokaliteter nær foderpladser og deres 
referencelokaliteter (se figur 3.4). Fodring kan altså generelt ikke siges at forårsage en 
ændring i andelen af Raunkiærs knoplivsformer i denne undersøgelse. 
 De beregnede Ellenberg-værdier, som ud fra vegetations artssammensætning forsøger at 
beskrive abiotiske og biotiske forhold på en lokalitet, viser en god overensstemmelse med de 
målte abiotiske og biotiske parametre. For både kvælstoftilgængeligheden (Ellenbergs N og 
den målte TN) og lys (Ellenbergs L og den målte canopy closure) er mange af de målte 
signifikante forskelle også signifikante ved de beregnede gennemsnitlige Ellenberg-værdier 
(se henholdsvis figur 3.2 og 3.5). Samtlige målte signifikante forskelle for jordens pH-værdi 
blev genfundet i Ellenberg-værdierne. Ellenbergs indikatorværdier beskriver derfor fint de 
faktiske forhold på de undersøgte lokaliteter, hvilket også tidligere er set (Lawesson & Mark, 
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2000). Det er derfor interessant, at de fundne Ellenberg-værdier for fugtighed viser, at 
referencelokaliteten for habitatnaturtypen 9110 er signifikant mere tør end alle de undersøgte 
lokaliteter beliggende i habitatnaturtype 9110 nær foderpladser (se figur 3.5 D). Det er derfor 
muligt, at det højere antal arter på lokaliteter nær foderpladser i habitatnaturtype 9110 kan 
forklares ud fra en forskel i fugtigheden i jorden, da den har afgørende betydning for 
artssammensætningen og diversiteten i vegetationen (Rune, 2001). 
 At der ikke ses nogen generel sammenhæng mellem antal arter og de beregnede 
floraindeks bekræfter de målte abiotiske og biotiske parametre i, at fodringen ikke har en 
effekt på vegetationen i de tre habitatnaturtyper bøgeskov på mor (9110), bøgeskov på muld 
(9130) og egeskov og blandskov på mere eller mindre rig jordbund (9160). 

4.2.2. Artssammensætning 

Der ses ingen generel tendens til, at vegetationens artssammensætning grupperes i forhold til 
afstand fra foderplads (se figur 3.10 til 3.19). På lokalitet Ra9110 ses der dog en tendens til, at 
vegetationen i prøvefelter med størst afstand til foderplads grupperes sammen med prøvefelter 
fra referencelokaliteten. Tendensen ses både ved clusteranalyse (se figur 3.10) og ved 
ordinationsanalyse (se figur 3.15), og resultatet fra de to metoder bakker således hinanden op. 
I prøvefelter længst fra foderpladsen forsvinder hvid anemone (Anemone nemorosa) og 
enblomstret flitteraks (Melica uniflora) mens håret frytle (Luzula pilosa), pille-star (Carex 
pilulifera) og bølget bunke (Deschampsia flexuosa) indfinder sig (se bilag 9.2.1). Enblomstret 
flitteraks og hvid anemone er begge karakteristiske arter for habitatnaturtypen bøgeskov på 
muld (9130), mens bølget bunke er karakteristisk for habitatnaturtypen bøgeskov på mor 
(9110) (Danmarks Miljøundersøgelser, 2005). I naturen finder man ofte disse to 
habitatnaturtyper i en mosaik (Danmarks Miljøundersøgelser, 2005), hvilket muligvis er 
tilfældet på Ra9110, og kan være forklaringen på, hvorfor der sker et skifte i vegetationen på 
lokaliteten. Nær foderpladsen er habitatnaturtypen sandsynligvis bøgeskov på muld (9130), 
der går over til bøgeskov på mor (9110) ca. 75 m fra foderpladsen. Udvælgelsen af lokaliteter 
til denne undersøgelse skete på baggrund af de kortlagte habitatnaturtyper fra basisanalysen 
(Skov- og Naturstyrelsen, 2007). I den tekniske vejledning til kortlægning af skovbevoksede 
habitatnaturtyper er det acceptabelt at registrere mosaikforekomster af to til tre 
habitatnaturtyper under et (Buttenschøn, 2006). Tendensen til at prøvefelterne med størst 
afstand til foderplads på lokalitet Ra9110 grupperes sammen med prøvefelter fra 
referencelokaliteten, skyldes sandsynligvis at der er forskel i habitatnaturtypen på lokaliteten, 
og ikke at fodringen har en effekt. Det vil også forklare, hvorfor der ses et signifikant højere 
indhold af TP, en signifikant højere pH samt et signifikant højere antal arter, hvilket er en 
typisk forskel mellem lokaliteter på henholdsvis muld og mor.  

4.2.3. BIOENV 

Hvis fodringen som forventet øger næringsindholdet i jorden og har en effekt på 
artssammensætningen, skal mønstret i ordinationsdiagrammerne forklares ved TN og TP. Ved 
BIOENV ses der imidlertid ingen generel forklaring af de observerede mønstre ud fra TN og 
TP eller andre af de målte parametre (se tabel 3.2 til 3.6), og det tyder således ikke på, at 
tilstedeværelsen af foderpladser har en generel effekt på artssammensætningen. Derimod 
forklares forskellene i artssammensætningen på alle lokaliteter med forskellige kombinationer 
af parametre, og det tyder således på at forskellen i atssammensætningen mellem lokaliteter er 
et udtryk for stor heterogenitet i skoven.  
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Figur 4.2. Foderplads for dåvildt i Gribskov. Foderet består af 
helsædsensilage af havre og majs. Jordbunden og vegetationen påvirkes 
lokalt af fodringen, da foderet placeres direkte på jorden. Foto: D. 
Gammeltoft.  

4.3. Trusselsvurdering af vinterfodring af dåvildtet i Gribskov 

Med udpegningen som habitatområde skal habitatnaturtyperne i Gribskov opretholdes i en 
gunstig bevaringsstatus. Tre kriterier skal være opfyldt, for at en habitatnaturtypes 
bevaringsstatus kan anses at være gunstig: 1) areal og udbredelsesområde skal være stabilt 
eller i forøgelse, 2) den særlige struktur og funktion, som er nødvendig for naturtypens 
opretholdelse, skal være til stede nu og fremover og 3) de karakteristiske arter for den 
pågældende naturtype skal være i gunstig bevaringsstatus (Anon., 1992). Fodringen af 
Gribskovs dåvildtpopulation udgør således en trussel mod den nuværende bevaringsstatus i de 
tre undersøgte skovhabitatnaturtyper 9110, 9130 og 9160, hvis den påvirker en eller flere af 
de tre ovenstående kriterier.  
 
Udvikling i areal og udbredelsesområde måles i forhold til kortlægningen fra basisanalysen 
(Søgaard et al., 2003). På nuværende tidspunkt påvirkes areal og udbredelsesområde i de 
enkelte skovhabitatnaturtyper ikke af vinterfodringen, da selve foderpladserne ikke er placeret 
i de udpegede habitatnaturtyper. Langt størstedelen af de 24 foderpladser er derimod placeret i 

granbevoksninger, som ikke indgår i 
udpegningsgrundlaget for skoven. 
Selve foderpladsen påvirker 
vegetationen netop hvor foderet 
ligger (se figur 4.2). Hvis fodringen 
finder sted i selve habitat-
naturtyperne, vil den derfor påvirke 
dette kriterium ved at mindske 
arealet af habitatnaturtypen. En 
opretholdelse af fodring i Gribskov 
kræver altså at foderpladserne er 
placeret i bevoksninger, som ikke 
indgår i udpegningsgrundlaget. 
Tidligere anbefalinger fraråder 
ligeledes en placering af foder-
pladser i bevaringsværdige om-
råder, som følge af den lokale 
ødelæggelse (Putman & Staines, 
2004). 

 Denne undersøgelse viser, at habitatnaturtypernes struktur og funktion heller ikke 
påvirkes af fodringen. Struktur og funktion er her vurderet ud fra vegetationens højde, 
dækningsgrad, artssammensætning og floraindeks, som ikke afspejler at der finder en øget 
græsning og næringsstoftilførsel sted omkring foderpladserne. På baggrund af denne 
undersøgelse kan det imidlertid ikke vurderes hvorvidt fodringen bidrager til en generel 
forøgelse af næringsstofindholdet i hele skoven, da referencelokaliteterne er beliggende i 
Gribskov.  
 På alle de undersøgte lokaliteter er der fundet to eller flere af de karakteristiske arter for 
habitatnaturtypen (se bilag 9.2.1 – 9.2.8). Bestandene af disse karakteristiske arter skal sikres 
langsigtet og opretholdes på et stabilt niveau (Søgaard et al., 2003). Da denne undersøgelse 
blot er foretaget over en enkelt vækstsæson, kan det ikke vurderes hvorvidt dette kriterium 
påvirkes af fodringen. Da der i alle fire lokaliteter nær foderpladser er fundet karakteristiske 
arter tyder det dog ikke på at fodringen truer deres tilstedeværelse.  
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4.4. Metodekritik 

4.4.1. Forsøgsdesign 

Ved undersøgelsen blev der udlagt 8 prøvefelter langs et transekt henholdsvis 10, 20, 30, 40, 
50, 75, 100 og 200 m fra foderpladser for at registrere en eventuel gradientforskel over 
afstand. Denne udlægning af prøvefelter betød dog, at størstedelen af felterne lå klumpet 
sammen nær foderpladsen. Da foderpladserne på alle fire undersøgte lokaliteter var placeret i 
udkanten af habitatnaturtypen, er det derfor muligt, at registreringerne ikke var repræsentative 
for området. McCune & Grace (2002) anbefaler at udlægge ca. 20 prøvefelter langs et 
transekt, for tydeligt at kunne registrere gradientforskelle. Da der ikke blev fundet en 
sammenhæng mellem de målte parametre og afstand i denne undersøgelse, har det 
sandsynligvis ingen betydning, at der blot blev udlagt 8 prøvefelter langs transektet her. 
 Referencelokaliteterne var lokaliseret i Gribskov, hvorfor de ikke udgjorde en sand 
reference. På en sand reference skulle græsningstrykket være i overensstemmelse med det, 
som findes i Gribskov, der skulle blot ikke finde fodring sted. Da det imidlertid ikke var 
muligt at finde sådanne lokaliteter, er det rent spekulativt, hvorvidt de udvalgte områder 
placeret minimum 1 km fra foderplads kan udgøre referencer. Foruden græsningstrykket var 
det ligeledes vigtigt, at finde referencer med en vegetation af samme alder og samme drift, 
således lysforholdene var konstante. 
 I maj 2007 udkom de tekniske anvisninger til overvågning af skovhabitatnaturtyper 
(Fredshavn et al., 2007), der indeholder et feltskema til registrering af en række parametre 
relateret til struktur og funktion. På baggrund af registreringerne ifølge feltskemaet, kan der 
foretages en vurdering af en habitatnaturtypes bevaringsstatus. Mange af de abiotiske og 
biotiske parametre, som blev registeret i denne undersøgelse stemmer overens med 
parametrene i den tekniske anvisning. Der burde dog være foretaget en registrering af 
skovbundsfloraen, busklaget og træer > 1m, således skovens etagering kunne være afbilledet.        

4.3.2. Felt- og laboratoriearbejde  

I stedet for at have benyttet den semikvantitative DAFOR-skala skulle arternes dækningsgrad 
have været estimeret i procent. DAFOR-skalaen er gentagelig mellem observatører (Johnsen, 
pers. kom.), hvorfor den eksempelvis benyttes i statens naturovervågning (Søgaard et al., 
2003). Fordelen ved estimering af arternes dækningsgrad i procent er imidlertid, at dette mål i 
modsætning til DAFOR kan benyttes som abundans, hvorved diversiteten i vegetationen kan 
beregnes. Diversitet består af komponenterne artsrigdom (antallet af arter) og ligelighed 
(evenness), der udtrykker forskelligheden i arternes hyppighed (Adsersen, 2006).  
 Flere af de målte abiotiske og biotiske parametre er øjebliksbilleder og derfor ikke 
repræsentative for de gennemsnitlige forhold.  
 I stedet for at kun have registeret jordens totale indhold af næringsstofferne N og P, 
skulle de plantetilgængelige andele af næringsstofferne (ammonium, nitrat og fosfat) ligeledes 
have været registreret. Afhængig af jordbundsforholdene vil en større eller mindre pulje af det 
totale indhold af N og P i jorden være tilgængelig for planterne (Abrahamsen, 1986). Det 
benyttede laboratorium kan foretage nøjagtige målinger af ammonium, nitrat og fosfat.     
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5. Konklusion 

Denne undersøgelse viser, at den nuværende fodring af skovens dåvildt i Gribskov ikke øger 
næringsstofkoncentrationen inden for en afstand af 200 m fra foderpladser. Hvorvidt 
fodringen bidrager til en generel næringsstofforøgelse fordelt over hele skoven, kan imidlertid 
ikke vurderes. Vildtet udøver et højt græsningstryk på skovens ikke indhegnede arealer, men 
der ses ingen øget græsning nær foderpladser. Fodringen vurderes derfor på nuværende 
tidspunkt til ikke at udgøre en trussel for naturtypernes bevaringsstatus. En af 
forudsætningerne for at fodringen ikke udgør en trussel, er foderpladsernes antal og placering. 
Foderpladserne er placeret i granbevoksninger, som ikke er en del af udpegningsgrundlaget. 
Selve foderet udlægges altså på arealer, således det ikke påvirker habitatnaturtyperne direkte. 
At der ikke ses nogen effekt af fodringen, kan ligeledes skyldes det relativt høje antal 
foderpladser, som er fordelt over hele skoven. Herved modvirkes en eventuel samling af 
vildtet, af mulig betydning for vegetationen.  
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7. Forkortelser 

7.1. Natura 2000-koder 

9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
 
7.2. Lokaliteter 

Ra9110 Ratjensvej, habitatnaturtype 9110 
Sm9110 Smørstensvej, habitatnaturtype 9110 
Sk9130 Skovfogedvej, habitatnaturtype 9130 
Tu9160 Tuevej, habitatnaturtype 9160 
Pæ9110 Pælevej, habitattype 9110  
R9110 Referencelokalitet for habitatnaturtypen 9110 
R9130 Referencelokalitet for habitatnaturtypen 9130 
R9160 Referencelokalitet for habitatnaturtypen 9160 
 
7.3. Raunkiærs knoplivsformer 

F Fanerofyter 
Ch Chamaefyter 
H Hemikryptofyter 
G Geofyter 
Th Therofyter 
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8. Ordliste 

Abiotisk faktor: En ikke-levende faktor som påvirker organismers miljø. Eksempelvis 
klima og jordbundsforhold.    

 
Biotisk faktor:  En påvirkning af organismers miljø, som skyldes andre levende 

organismer.  
 
Bray-Curtis: En koefficient der udtrykker graden af ensartethed (similaritet) i arts-

sammensætningen mellem to prøver.  
 
Då: Betegnelse for hunnen hos dådyret. 
 
Direktiv: Et direktiv er en type af retsakter, som anvendes inden for EU-

samarbejdet. Et direktiv fastlægger ofte et mål, der skal nås, og det er 
derefter op til medlemslandene selv at bestemme form og midler til 
gennemførelse af direktivet. 

 
Evapotranspiration: Evapotranspiration er en sammenskrivning af evaporation (direkte 

fordampning fra jord m.m.) og transpiration (fordampning fra planters 
åndingsproces), og er altså det samlede vandtab fra jordoverfladen og 
planternes overflade.  

 
Førne: Det øverste lag af visnede plantedele og døde dyr, der dækker jord-

bunden.  
 
Græsningstryk: Antal græssende dyr per arealenhed.  
 
Hjort: Betegnelse for hannen hos dådyret. 
 
Humus: Dødt organisk materiale der er så nedbrudt at man ikke kan erkende de 

enkelte bestanddeles oprindelse (i modsætning til førne). 
 
Makroklima:  Langtidsmålinger af klimaet udført i to meters højde over jord-

overfladen. 
 
Makronæringsstof: Næringsstof som er nødvendigt i relativt stor mængde for at opretholde 

organismers vækst og udvikling.  
 
Mikroklima:  Klimaet i vegetationsdækket og det øverste jordlag. 
 
Mikronæringsstof:  Næringsstof som er påkrævet i små mængder, for at organismen kan 

vokse og udvikle sig normalt.  
 
Rhizom:  Jordstængel som udløber vandret med jordoverfladen.  
 
Transekt:  En linje der udspændes på tværs af at areal ved gradientanalyse.  
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Varianshomogenitet:  Med varianshomogenitet undersøges det hvorvidt spredningen 
(variansen) mellem to eller flere observationssæt er signifikant 
forskellig.  

 
Vegetation:  Et områdes flora karakteriseret ved arternes karakteristika, hyppighed 

og fordeling. 
 
Økosystem: Et velafgrænset udsnit af naturen som omfatter de levende og ikke-

levende bestanddele. Forskellige økosystemer defineres ud fra de arter, 
der er karakteristiske for dem, eksempelvis en skov eller en mose.   
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9. Bilag  

9.1. UTM/EUREF 89 koordinater for prøvefelter i Gribskov 

 
Lokalitet Prøvefelt Længdegrad Breddegrad Lokalitet Prøvefelt Længdegrad Breddegrad 
Ra9110 10a 709.192,31 6.211.475,8 Sk9130 40b 703.603,39  6.209.556,47 
Ra9110 20a 709.189,15  6.211.466,39 Sk9130 50b 703.597,45  6.209.549,83 
Ra9110 30a 709.183,11  6.211.453,06 Sk9130 75b 703.586,40  6.209.528,36 
Ra9110 40a 709.177,63  6.211.443,88 Sk9130 100b 703.574,46  6.209.500,70 
Ra9110 50a 709.170,53  6.211.433,16 Sk9130 200b 703.544,24  6.209.423,58 
Ra9110 100a 709.148,12  6.211.376,1 Sk9130 20c 703.626,75  6.209.568,50 
Ra9110 200a 709.122,49  6.211.295,59 Sk9130 30c 703.622,52  6.209.561,50 
Ra9110 10b 709.188,30  6.211.477,28 Sk9130 40c 703.618,36  6.209.556,84 
Ra9110 20b 709.178,43  6.211.472,23 Sk9130 50c 703.611,99  6.209.546,28 
Ra9110 30b 709.166,21  6.211.470,63 Sk9130 75c 703.600,95  6.209.526,03 
Ra9110 40b 709.158,67  6.211.457,34 Sk9130 100c 703.595,87  6.209.499,82 
Ra9110 50b 709.157,86  6.211.452,06 Sk9130 200c 703.569,38  6.209.412,50 
Ra9110 75b 709.120,38  6.211.436,52 Tu9160 10a 704.985,97  6.212.916,88 
Ra9110 100b 709.090,89  6.211.429,07 Tu9160 20a 704.985,22  6.212.907,70 
Ra9110 200b 709.025,88  6.211.391,24 Tu9160 30a 704.986,35  6.212.895,93 
Ra9110 10c 709.187,81  6.211.487,52 Tu9160 75a 704.979,21  6.212.850,44 
Ra9110 20c 709.176,11  6.211.487,84 Tu9160 100a 704.976,15  6.212.823,10 
Ra9110 30c 709.163,75  6.211.487,8 Tu9160 10b 704.996,29  6.212.923,17 
Ra9110 40c 709.152,65  6.211.488,59 Tu9160 20b 705.000,36  6.212.917,56 
Ra9110 50c 709.134,87  6.211.485,5 Tu9160 30b 705.010,82  6.212.914,38 
Ra9110 75c 709.112,70  6.211.491,89 Tu9160 40b 705.017,77  6.212.906,13 
Ra9110 100c 709.088,37  6.211.493,61 Tu9160 50b 705.028,18  6.212.893,47 
Sm9110 10a 707.929,95  6.210.544,37 Tu9160 75b 705.050,34  6.212.877,81 
Sm9110 20a 707.928,58  6.210.561,03 Tu9160 10c 704.993,65  6.212.932,63 
Sm9110 30a 707.933,53  6.210.568,3 Tu9160 20c 704.997,82  6.212.934,39 
Sm9110 40a 707.932,22  6.210.581,27 Tu9160 30c 705.012,15  6.212.938,97 
Sm9110 50a 707.934,11  6.210.593,96 Tu9160 40c 705.027,31  6.212.941,70 
Sm9110 75a 707.940,39  6.210.623,03 Tu9160 50c 705.033,23  6.212.944,54 
Sm9110 100a 707.940,25  6.210.645,32 Tu9160 75c 705.059,16  6.212.957,37 
Sm9110 10b 707.927,37  6.210.552,39 Tu9160 100c 705.080,41  6.212.966,30 
Sm9110 20b 707.934,20  6.210.557,18 Pæ9110 1a 705.648,94  6.212.090,88 
Sm9110 30b 707.939,51  6.210.567,47 Pæ9110 2a 705.627,27  6.212.110,58 
Sm9110 40b 707.945,05  6.210.582,22 Pæ9110 3a 705.613,76  6.212.118,86 
Sm9110 50b 707.952,85  6.210.593,98 Pæ9110 4a 705.599,28  6.212.130,43 
Sm9110 75b 707.965,32  6.210.611,42 Pæ9110 5a 705.589,00  6.212.146,88 
Sm9110 100b 707.974,55  6.210.649,21 Pæ9110 6a 705.576,48  6.212.164,46 
Sm9110 10c 707.935,77  6.210.550,56 Pæ9110 7a 705.563,41  6.212.175,20 
Sm9110 20c 707.942,23  6.210.559,02 Pæ9110 8a 705.549,83  6.212.192,72 
Sm9110 40c 707.952,85  6.210.574,58 Pæ9110 9a  705.537,20 6.212.204,83 
Sm9110 50c 707.959,43  6.210.580,69 Pæ9110 10a 705.524,94  6.212.219,63 
Sm9110 75c 707.987,13  6.210.603,44 Pæ9110 1b 705.538,66  6.212.093,20 
Sm9110 100c 708.023,59  6.210.631,39 Pæ9110 2b 705.523,41  6.212.110,53 
Sk9130 10a 703.639,63  6.209.578,81 Pæ9110 3b 705.512,75  6.212.128,41 
Sk9130 20a 703.641,47  6.209.570,31 Pæ9110 4b 705.498,02  6.212.146,44 
Sk9130 30a 703.641,79  6.209.559,73 Pæ9110 5b 705.483,13  6.212.160,00 
Sk9130 40a 703.640,83  6.209.550,77 Pæ9110 6b 705.470,81  6.212.173,57 
Sk9130 50a 703.639,89  6.209.541,70 Pæ9110 7b 705.456,58  6.212.189,05 
Sk9130 200a 703.639,36  6.209.403,55 Pæ9110 8b 705.439,42  6.212.199,16 
Sk9130 10b 703.624,24  6.209.581,98 Pæ9110 9b 705.461,13  6.212.204,88 
Sk9130 20b 703.614,34  6.209.573,15 Pæ9110 10b 705.478,61  6.212.202,37 
Sk9130 30b 703.609,09  6.209.567,89     
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Lokalitet Prøvefelt Længdegrad Breddegrad Lokalitet Prøvefelt Længdegrad Breddegrad 
Ref9110 1 707.671,42  6.207.414,21 Ref9130 6 709.860,47  6.213.680,16 
Ref9110 2 707.656,12  6.207.403,44 Ref9130 7 709.864,71  6.213.657,18 
Ref9110 3 707.645,16  6.207.392,10 Ref9130 8 709.868,30  6.213.632,27 
Ref9110 4 707.628,97  6.207.376,50 Ref9130 9 709.870,11  6.213.618,08 
Ref9110 5 707.616,04  6.207.363,16 Ref9130 10 709.870,56   .213.601,38 
Ref9110 6 707.601,01  6.207.353,18 Ref9160 1 707.036,93  6.211.649,19 
Ref9110 7 707.588,27  6.207.338,63 Ref9160 2 707.023,48  6.211.645,64 
Ref9110 8 707.573,71  6.207.324,22 Ref9160 3 707.006,90  6.211.637,15 
Ref9110 9 707.585,86  6.207.325,14 Ref9160 4 706.993,38  6.211.635,27 
Ref9110 10 707.606,81  6.207.330,28 Ref9160 5 706.980,48  6.211.631,86 
Ref9130 1 709.837,35  6.213.777,70 Ref9160 6 706.960,26  6.211.628,99 
Ref9130 2 709.844,73  6.213.756,88 Ref9160 7 706.942,43  6.211.617,88 
Ref9130 3 709.848,06  6.213.737,42 Ref9160 8 706.924,89  6.211.615,03 
Ref9130 4 709.857,54  6.213.715,92 Ref9160 9 706.901,63  6.211.614,13 
Ref9130 5 709.859,95  6.213.694,52 Ref9160 10 706.909,71  6.211.638,27 
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9.2. Total artsliste 

Nomenklatur ifølge Dansk feltflora (Hansen, 2004), Den danske mosflora (Andersen et al., 
1976) samt Laver i Tisvilde Hegn (Hørnell et al, 2004). Raunkiærs knoplivsformer (Ellenberg 
et al., 1991; Hansen, 2004) samt Ellenbergs indikatorværdier for lys (L), temperatur (T) og 
fugtighed (F) pH (R) og nitrogentilgængelighed (N) (Ellenberg et al., 1991) er nævnt for hver 
art.  
 

Latinsk navn Dansk navn Raunkiær L T F R N 

Acer pseudoplatanus Ahorn F 4  6  7 
Agrostis stolonifera Kryb-hvene H 8   6   5 
Agrostis tenuis Almindelig hvene H 7     3 3 
Alliaria petiolata Løgkarse H 5 6 5 7 9 
Anemone nemorosa Hvid anemone G           
Anthoxanthum odoratum Vellugtende gulaks H       5   
Atrichum undulatum Bølget katrinemos H 6  6 4  
Betula pendula Vorte-birk F 7     
Betula pubescens Dun-birk F 7   3 3 
Brachypodium sylvaticum Skov-stilkaks H 4 5 5 6 6 
Calamagrostis epigeios Bjerg-rørhvene G 7 5   6 
Calluna vulgaris Hedelyng Ch 8   1 1 
Carex nigra Almindelig star G 8   8 3 2 
Carex pallescens Bleg star H 7 4 6 4 4 
Carex pilulifera Pille-star H 6 4 5 3 5 
Carex polyhylla Mellembrudt star H 7 5 5  6 
Carex remota Akselblomstret star H 3 5 8   
Carex sylvatica Skov-star H 2 5 5 7 5 
Cerastium fontanum ssp. triviale Almindelig hønsetarm Th 6 3 5 3 6 
Chamaenerion angustifolium Gederams G      
Cladonia coniocraea Træfods-bægerlav -      
Cladonia fimbriata Bleggrøn bægerlav -      
Corydalis claviculata Klatrende lærkespore Th 5 6 5 3  
Dactylis glomerata Almindelig hundegræs H 7  5  6 
Deschampsia caespitosa Mose-bunke H 6  7  3 
Deschampsia flexuosa Bølget bunke H 6   2 3 
Dicranella heteromalla Almindelig fløjlsmos Ch 5 4 4 2  
Dicranum majus Stor kløvtand Ch 5 3 6 3  
Dryopteris carthusiana Smalbladet mangeløv H 5   4 3 
Dryopteris dilatata Bredbladet mangeløv H 4  6  7 
Dryopteris filix-mas Almindelig mangeløv H 3  5 5 6 
Equisetum sylvaticum Skov-padderok H 3 4 7 3 4 
Fagus sylvatica Bøg F 3 5 5   
Ficaria verna ssp. verna Vorterod G 4 5 7 7 7 
Fraxinus excelsior Ask F 4 5  7 7 
Galium aparine Burre-snerre Th 7 5  6 8 
Galium odoratum Skovmærke G 2 5 5  5 
Galium saxatile Lyng-snerre Ch 7 5 5 2 3 
Geranium robertianum Stinkende storkenæb Th 4    7 
Glechoma hederacea Korsknap H 6 5 6  7 
Gymnocarpium dryopteris Tredelt egebregne G 3 3 6 4 5 
Holcus mollis Krybende hestegræs G 6 5 5 2 3 
Hylocomium splendens Almindelig etagemos Ch 6 3 4 5  
Hypnum cupressiforme Almindelig cypresmos Ch 5  4 4  
Isopterygium elegans Skinnende ynglegren H 4 4 5 2  
Juncus effusus Lyse-siv H 8 5 7 3 4 
Lactuca muralis Skov-salat H 4 5 5  6 
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Latinsk navn Dansk navn Raunkiær L T F R N 

Larix decidua Europæisk lærk F 8  4  3 
Larix kaempferi Japansk lærk F      
Larix sp. Lærk  F 8  4  3 
Lepidozia reptans Krybende fingermos Ch 4 3 5 2  
Leucobryum glaucum Almindelig hvidmos Ch 5 3 7 1  
Lonicera periclymenum Almindelig gedeblad F 6 5  3 4 
Luzula multiflora ssp. multiflora Mangeblomstret frytle H 7  6 5 2 
Luzula pilosa Håret frytle H 2   5 4 
Majanthemum bifolium Majblomst G 3   3 3 
Melampyrum sylvaticum Skov-kohvede Th 4  5 2 2 
Melica uniflora Enblomstret flitteraks G 3 5 5 6  
Mercurialis perennis Almindelig bingelurt H 2 5  7 7 
Milium effusum Miliegræs H 4  5 5 5 
Mnium hornum Brunfiltet stjernemos H 5 3 6 3  
Moehringia trinervia Skovarve Th 4 5 5 6 7 
Molinia coerulea Blåtop H 7  7  2 
Oxalis acetosella Skovsyre H 1  6 4 7 
Picea abies Rød-gran F 5 3    
Poa nemoralis Lund-rapgræs H 5  5 5 3 
Poa pratensis ssp. pratensis Eng-rapgræs G 6  5  6 
Polytrichum formosum Skov-jomfruhår H 4 2 6 2  
Prunus avium Fugle-kirsebær F      
Pteridium aquilinum Ørnebregne G 6 5 6 3 3 
Pyrola minor Liden vintergrøn H 6  5 3 2 
Quercus robur Stilk-eg F 7 6    
Quercus rubra Rød-eg F      
Rubus fruticosus Brombær H      
Rubus idaeus Hindbær H 7  5  8 
Rumex acetosa Almindelig syre H 8       5 
Salix cinerea Grå-pil F 7  9 5 4 
Sambucus nigra Almindelig hyld F 7 5 5  9 
Scleropodium purum Hulbladet fedtmos Ch 6 4 4 5  
Scrophularia nodosa Knoldet brunrod H 4 5 6 6 7 
Solidago sp.  Gyldenris  H 8 7 6  6 
Sorbus aucuparia Almindelig røn F 6   4  
Stachys sylvatica Skov-galtetand H 4  7 7 7 
Stellaria holostea Stor fladstjerne Ch 5 6 5 6 5 
Stellaria media Almindelig fuglegræs Th 6  4 7 8 
Stellaria nemorum  Lund-fladstjerne H 4 4 7 5 7 
Taraxacum sp. Mælkebøtte H      
Thuidium tamariscinum Pryd-bregnemos Ch 4 4 6 4  
Trientalis europaea Skovstjerne G 5   3 2 
Urtica dioica Stor nælde H     6 6 8 
Veronica hederifolia ssp. hederifolia Vedbend-ærenpris Th 6 6 5 7 7 
Vicia sepium Gærde-vikke H   5 7 5 
Viola riviniana Krat-viol H 5  5 3  
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9.2.1. Floraregistrering Ra9110 

Nomenklatur som under den totale artsliste. Arternes dækningsgrad i prøvefelterne registreret 
ifølge DAFOR-skalaen (English Nature, 1999), som efterfølgende er konverteret til tal fra 5-
1. Karakteristiske arter for habitatnaturtypen er markeret med stjerne ( ). Højeste art i de 
enkelte prøvefelter er markeret med fed, rød skrift. 
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Acer pseudoplatanus 1  1   1  1         1 1    1
Anemone nemorosa 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 1 2 3 2 2   2    
Carex pilulifera                  1 1 1  1
Carex remota       1   2             
Dactylis glomerata   1    2   1            2
Deschampsia caespitosa 2 3 2 1 2 3 3 3 1 3 2 1 3 1 1 2 1 2 3  3  

Deschampsia flexuosa       2          3   3  3
Dicranella heteromalla                      1
Dryopteris filix-mas    1   1       1         

Fagus sylvatica 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2
Fraxinus excelsior                      1
Galium odoratum 1 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 4 2 2 4 3 2  3  2 2
Hypnum cupressiforme 1   1   1     1       1   2
Lactuca muralis   1    1   2   2        1 2
Lonicera periclymenum   2                    
Luzula multiflora                   1     
Luzula pilosa       1      1    2 1 1 2  2
Majanthemum bifolium                 2      
Melica uniflora 3 5 4 4 5 5 4 4 5  4 4 4 5 4 3     2  
Milium effusum     1  1   1   1 1 1 2 2 1 1  2  
Mnium hornum      1      1           
Moehringia trinervia        1     1      1    
Oxalis acetosella 3 3 3 3 4 3 3 2 5 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 1 4  
Picea abies                    1  1
Poa nemoralis          1            1

Polytrichum formosum 1 1 1 1 1 1 2  1 2  1    1 2 3 2 3 1 3
Pteridium aquilinum 2 2 2             1       

Pyrola minor                      2
Quercus robur                 1 1     
Rubus idaeus  1   1 1 1   1 1  1   1  1 1  1  
Scleropodium purum  1     1   1           1  
Scrophularia nodosa     1                  
Sorbus aucuparia                  1  1   
Stachys sylvatica      1    1           1  
Stellaria holostea 2  2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 1
Taraxacum sp.                   1    
Urtica dioica     1 2 1  2 1 1 1 1 1 2    2  2  
Viola riviniana 1 1 1 1  1  1    2 1   2 1  1  1  
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9.2.2. Floraregistrering Sm9110 

Nomenklatur som under den totale artsliste. Arternes dækningsgrad i prøvefelterne registreret 
ifølge DAFOR-skalaen (English Nature, 1999), som efterfølgende er konverteret til tal fra 5-
1. Karakteristiske arter for habitatnaturtypen er markeret med stjerne ( ). Højeste art i de 
enkelte prøvefelter er markeret med fed, rød skrift. 
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Acer pseudoplatanus              1       
Agrostis stolonifera 3 4 1  1  3 3 4 4  1    2 2   2
Anemone nemorosa                1     
Calamagrostris epigeios 2 2  3   1 2 3   1    1  3 4  
Carex pilulifera 2 1 2  2 1 2 3 1  1  2   1 1 2   
Carex remota 1    1 1  1        3     
Cerastium fontanum     1                 
Cladonia fimbriata           1          
Deschampsia caespitosa 3 3  2  2 2 2 2 5  1  1  5 2  2 2

Deschampsia flexuosa 3 3 4 4 5 4 4 4 4 2 2  4 5   3  1 3
Dicranum majus   2 1 2  1 1   3   1     1  
Dryopteris carthusiana 1                    
Dryopteris dilatata                2     

Fagus sylvatica 2 2 3 3 3 4 4 2 4 2 5 1 5 2 5  5 5 4 1
Galium saxatile  1  1   1 1     1 1       
Holcus mollis                    3
Hypnum cupressiforme 2 1 2  3 2 3 3   2  2 3    1 1 1
Isopterygium elegans              1       
Juncus effusus 2 2  1 1 1  2 1   1    3  1 1  
Lepidozia reptans           1          
Luzula multiflora     2  1  1 1            
Luzula pilosa 2 1 2 2 2 2 1 3  1   2 2   1   2
Majanthemum bifolium    2                 
Melampyrum sylvaticum              1       
Milium effusum                1   1 1
Mnium hornum           1          
Molinia coerulea          2           
Oxalis acetosella 3 1  1  1 2 2 4 2  1 3 1  2 1 1 3 1
Picea abies  1 1  1        1       1
Poa pratensis         1            

Polytrichum formosum      1 1   1    1  1    3
Pteridium aquilinum         2 1           

Rubus fructicosus                1     
Rubus idaeus 2 1  2  1 1     1    1  2 1  
Sorbus aucuparia              1       
Stellaria holostea 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2  1 2 2  1   2 1
Stellaria media 2 2  1                 
Trientalis europaea    1                 
Urtica dioica 2 1              1     
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9.2.3. Floraregistrering Sk9130 

Nomenklatur som under den totale artsliste. Arternes dækningsgrad i prøvefelterne registreret 
ifølge DAFOR-skalaen (English Nature, 1999), som efterfølgende er konverteret til tal fra 5-
1. Karakteristiske arter for habitatnaturtypen er markeret med stjerne ( ). Højeste art i de 
enkelte prøvefelter er markeret med fed, rød skrift. 
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Acer pseudoplatanus              1    1   1 
Agrostis stolonifera   1            1       
Agrostis tenuis      1                
Alliaria petiolata    3 1  2 1  2 1 2  1 2 1 1 1 1   

Anemone nemorosa 4 4 5 4 4 4 4 5 4 1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
Atrichum undulatum              2 1       
Brachypodium sylvaticum   1 1   1   1 2 3   1 1 1 2  1  
Carex remota               2      1 
Carex sylvatica                     1 
Dactylis glomerata        2      2 1  1 3 2   
Deschampsia caespitosa 4 4 2  1 1  2 1 2 1 2 1  2   1 2   
Dicranella heteromalla              2        
Dryopteris carthusiana              1        
Dryopteris dilatata 2 1                   2 
Dryopteris filix-mas           1         1  
Equisetum sylvaticum      1                

Fagus sylvatica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 
Ficaria verna ssp. verna  1  3   3 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2 4 
Fraxinus excelsior 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1  1 1  

Galium odoratum         1 1 2  2 2 2 1 3 3 2 1  
Glechoma hederacea 1                     
Hypnum cupressiforme            2   1      1 
Juncus effesus 2 2                    

Melica uniflora   2 4 4 2 4 2 5 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 
Mercurialis perennis 1 1 3 4 1 4 4 4 3 4 4  4 4 4 3 4 3 4 3 3 
Milium effusum 1 2 1  1  1 1 1 1   1 1  1   1 1 1 
Mnium hornum           1  2 1 3 2 1   1 1 
Moehringia trinervia          1 1  1  2       
Oxalis acetosella 2 2 2 3 2 2  3 2 3 3 1 2 2 2 3  2 1 2 1 
Quercus robur       1      1       1  
Rubus ideaus  1         1 1 1  1  1 1 1  1 
Sambucus nigra    1                   
Scleropodium purum                1      
Stachys sylvatica            1          
Stellaria holostea 2 2    1 1  2   1  2  2 2 3 2 3  
Stellaria media               1       
Stellaria nemorum             1         
Taraxacum sp.       1           1    1 
Urtica dioica 1 1 1 3 1 1 4 1 2 2 2 3 2 2 2  2 1 3 2 3 
Veronica hederifolia             1   1   1    
Viola riviniana          1     1  1  1   
Vicia sepium       1            2   
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9.2.3. Floraregistrering Tu9160 

Nomenklatur som under den totale artsliste. Arternes dækningsgrad i prøvefelterne registreret 
ifølge DAFOR-skalaen (English Nature, 1999), som efterfølgende er konverteret til tal fra 5-
1. Karakteristiske arter for habitatnaturtypen er markeret med stjerne ( ). Højeste art i de 
enkelte prøvefelter er markeret med fed, rød skrift. 
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Agrostis stolonifera 1 1 4 1  1  2      2   2  
Anemone nemorosa 4 4 4 2 2 2 2    4   3 2 3 4 4 
Anthoxanthum odoratum   1                
Betula pubescens          1         
Carex nigra  1       1          
Carex pilulifera 1       2  3     2  1  
Carex polyhylla                2   
Carex remota            1       
Deschampsia caespitosa 3 1 3 2 1 1 2  1     1   2  
Deschampsia flexuosa 2 2 3 2 3 2 3 3 5 3 5 2 2 3 4 2 2  
Dicranella heteromalla         1    1 1     
Dicranum majus 1           2       
Dryopteris carthusiana            2  1  2   
Fagus sylvatica  1   1 1 1 2  2    1     
Galium aparine  1                 
Holcus mollis 1 4 3 2 3  1          3  
Hypnum cupressiforme  1 1  1 1    1    2 2    
Juncus effusus 1 1 1 1      1    1  1   
Lonicera periclymenum 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 1 
Luzula multiflora               1     
Luzula pilosa  2 3 1 1 1 1 1    1 1 1 2 1   
Majanthemum bifolium 1  2  1   3  3  1 3 2 3  2  
Milium effusum 1  1  1  1  1     1     
Mnium hornum              1     
Molinia coerulea 2 3 2   3 2   1  4       
Oxalis acetosella 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 
Picea abies 1  1   1 1     1 1  1    
Polytrichum formosum 1      1 1 1   1 1   1  1 
Pteridium aquilinum 4 2 2 4 1 1 2 2 3 4 2 3 2 2 4 3 5 2 

Quercus robur 1 1 1   1   1     1  1   
Rubus fruticosus            1 1   1   
Rubus ideaus 2 1 1   1 1 1  1  1  1 1 1 1  
Scleropodium purum 1                  
Scrophularia nodosa   1             1   
Solidago sp.       1            
Sorbus aucuparia   1 1 1  1 1 1  1      1  

Stellaria holostea 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 1 
Trientalis europaea 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2  2  
Urtica dioica                1   
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9.2.5. Floraregistrering Pæ9110 

Nomenklatur som under den totale artsliste. Arternes dækningsgrad i prøvefelterne registreret 
ifølge DAFOR-skalaen (English Nature, 1999), som efterfølgende er konverteret til tal fra 5-
1. Karakteristiske arter for habitatnaturtypen er markeret med stjerne ( ). Højeste art i de 
enkelte prøvefelter er markeret med fed, rød skrift. 
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Agrostis stolonifera     1            1   1 
Betula pendula             2  1    2  
Calamagrostris epigeios       2 2 2 1   1  3  1 1 1 1 
Carex pilulifera 1 1 1 1 2 2  2 2 2 2 2  2 2 3 3 2 2 1 
Chamaenerion angustifolium             2    1    
Cladonia coniocraea 1 1   1 2    1 1       1   
Deschampsia caespitosa       1 2 2    5  3 4 2   3 

Deschampsia flexuosa 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2       2  
Dicranum majus 1 2 2 2 1 2               
Dryopteris carthusiana 1  1 1    1             

Fagus sylvatica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 5 4 5 5 5 5 4 
Hypnum cupressiforme 1 1   1    1 2           
Juncus effusus       1        2 1 1    
Larix decidua  1 1           1       
Luzula multiflora  1 1   1 1   1  1          
Luzula pilosa   1  1  1   1    1  1 2   2 
Melampyrum sylvaticum 2 2   2 2               
Milium effusum        1  1   1 1  2    1 
Oxalis acetosella     1 1 2 1 2 2  1 1  2 2    3 
Picea abies   1 1 2 2   1        1    

Polytrichum formosum 3 1 2 3 3 3 1 1 1  3 3  2 1 2 2 2 2  
Pteridium aquilinium                    1 

Quercus robur    1  1               
Rubus fruticosus               2  2  1  
Rubus ideaus        3     3  3 2 2 1 1 1 
Salix cinerea                 1  1  
Stellaria holostea      1 2 2 1   1 2       2 
Trientalis europaea  1   1   2             
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9.2.6. Floraregistrering Ref9110 

Nomenklatur som under den totale artsliste. Arternes dækningsgrad i prøvefelterne registreret 
ifølge DAFOR-skalaen (English Nature, 1999), som efterfølgende er konverteret til tal fra 5-
1. Karakteristiske arter for habitatnaturtypen er markeret med stjerne ( ). Højeste art i de 
enkelte prøvefelter er markeret med fed, rød skrift. 
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Anenome nemorosa 1          
Carex pilulifera 2 2 1 1 1 1 2  2 1 
Cladonia coniocraea      2 2    
Dactylis glomerata 2          
Deschampsia caespitosa 3 1         

Deschampsia flexuosa 2 4 5 4 3 3 3 4 5 4 
Dicranum majus     2 2 4 3 3  
Dryopteris filix-mas  2         

Fagus sylvatica 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
Galium odoratum 3          
Galium saxatile          1 
Hypnum cupressiforme 1    2 2 1 2 2 1 
Juncus effusus  2         
Lactuca muralis          1 
Larix sp.     1      
Luzula pilosa 1  1 1 1     1 
Majanthemum bifolium    3       
Milium effusum 1 1         
Oxalis acetosella 3 2 3 3      2 
Picea abies     1 1 1 1 1 1 
Poa nemoralis 1 2         

Polytrichum formosum 1 2   1 1 1   1 
Quercus robur 1          
Rubus ideaus 1 1        1 
Stellaria holostea 3 3 2 3      2 
Viola riviniana 2          
Trientalis europaea    3       
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9.2.7. Floraregistrering Ref9130 

Nomenklatur som under den totale artsliste. Arternes dækningsgrad i prøvefelterne registreret 
ifølge DAFOR-skalaen (English Nature, 1999), som efterfølgende er konverteret til tal fra 5-
1. Karakteristiske arter for habitatnaturtypen er markeret med stjerne ( ). Højeste art i de 
enkelte prøvefelter er markeret med fed, rød skrift. 
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Acer pseudoplatanus 1 1 2 1 1     1
Agrostis stolonifera 2 1   2      

Anemone nemorosa 4 4 3 2 2 4 3 3 2 4
Carex pilulifera   1        
Carex remota    1   2  1 2
Dactylis glomerata 3 1 1 1  1 2 1 2 2
Deschampsia caespitosa 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4
Deschampsia flexuosa 2 3 2 1 2      
Dryopteris filix-mas     1      

Fagus sylvatica 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2
Galium aparine 3 1  1  1  2 1  

Galium odoratum 2  1 2  3 3  2 2
Holcus mollis     3  2   3
Juncus effusus  1   2    2 2
Lactuca muralis        1 1  

Melica uniflora  2         
Milium effusum 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
Oxalis acetosella 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3
Picea abies     1      
Poa nemoralis  1         
Polytrichum formosum   1 1       
Rubus ideaus  2 1 3 3 2 1    
Scrophularia nodosa  1         
Stellaria holostea 2 3 3 4 4 4  3 3 3
Stellaria nemorum   4  3   3 2 3
Trientalis europaea  2  2 2   2  2
Urtica dioica 2 1 2 2  2 2 2 2  
Veronica hederifolia     2       
Viola riviniana       2  1 2
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9.2.8. Floraregistrering Ref9160  

Nomenklatur som under den totale artsliste. Arternes dækningsgrad i prøvefelterne registreret 
ifølge DAFOR-skalaen (English Nature, 1999), som efterfølgende er konverteret til tal fra 5-
1. Karakteristiske arter for habitatnaturtypen er markeret med stjerne ( ). Højeste art i de 
enkelte prøvefelter er markeret med fed, rød skrift. 
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Agrostis stolonifera 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2
Anemone nemorosa   3 2      1
Betula pendula 1          
Betula pubescens        1   
Calamagrostris epigeios  3 3 5 2 2   2 2
Carex pallescens    1       
Carex pilulifera      1  3 1  
Corydalis claviculata     3      
Dactylis glomerata         2  
Deschampsia caespitosa 4 5 5 4 5 2 3 2 4 4
Deschampsia flexuosa 3  1  1 1 2 2 3  
Dryopteris filix-mas 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Galium aparine    1       
Galium saxatile    1   2 2   
Gymnocarpium dryopteris         3 3
Holcus mollis 4 4  4 2 5 5  2 3
Hylocomium splendens        4   
Hypnum cupressiforme 3 1 2  2 2 3 4 3  
Junchus effusum 3  2 2  2   1 2
Luzula multiflora         1   
Luzula pilosa 1      1 1 1  
Melampyrum sylvaticum        2   
Milium effusum   2       2
Oxalis acetosella 2 3 3 2 2 2 3  3 3
Picea abies        1   
Polytrichum formosum  1     2 3 1  

Quercus robur   1 2   1 1 1  
Quercus rubra       1    
Rubus fructicosus       1    
Rubus ideaus 3 2 3 1 3 3 3  3 3
Rumex acetosa        1   
Sorbus aucuparia       1 1   
Stachys sylvatica  1   1      

Stellaria holostea   2 2 3 2 2 3 2 3
Thuidium tamariscinum      1     
Trientalis europaea 3  2 2 3  1 1 1  
Urtica dioica  2         
Viola riviniana         1  
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9.3. DAFOR-skalaen (efter English Nature, 1999) 

DAFOR er en verbal defineret skala til vurdering af arters abundans. En arts abundans anføres 
til en af de fem nedenstående klasser. Ved dataanalyse er bogstaverne konverteret til tal, som 
står nævnt i parentes.  
 
D = dominant (5), A = abundant (4), F = frequent (3), O = occasional (2), R = rare (1) 
 
Dominant:  A single species which prevails over other species in terms of the ground cover 

of stand of a particular habitat. 
 
Abundant:  Found regularly throughout a stand of a particular habitat and contributing 

significantly to the ground cover of that stand. 
 
Frequent:  Scattered plants of small clumps of plants found regularly throughout a stand 

(found on at least one in every three footfalls when walking through 
vegetation) and making a modest contribution to the ground cover of that 
stand. 

 
Occasional: Scattered plants (found on less than one in three footfalls) and generally not 

making a contribution to the ground cover of that stand. 
 
Rare: No more than a few individual plants or clumps of a species recorded in a 

stand.  
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9.4. CD-rom med registrerede abiotiske og biotiske parametre 
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