
 
 

FORENINGEN LANDSKABSVÆRKSTEDET I SAMARBEJDE MED INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG 

NATURFORVALTNING 

Naturen i de nye skove 
Status over udvikling af karplantesamfund og 

bevoksningsstrukturer 
 

Landskabsværkstedet i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 

2018 

 

 

 

  

I 1989 satte Folketinget sig et mål om at fordoble det danske skovareal. De nye skove skulle være 

multifunktionelle og udgøre nye levesteder for den vilde flora og fauna i dyrkningslandskabet. Projektet 

”Naturen i de nye skove” efterprøver, om dette ønske er på god vej til at gå i opfyldelse. 
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Forord  

Denne rapport beskriver registrering af bevoksningsstrukturer, vedplanter og øvrige karplanter i private 

skovrejsninger fra 1990’erne. Projektet er finansieret af 15. Juni Fonden og bygger på indsamling af 

eksisterende viden om skovrejsning på tidligere agerjord samt registrering af bevoksningsstrukturer og 

karplantearter i 8 private skovrejsninger fra 1990’erne rejst med offentligt tilskud1. 

Rapporten indgår i en række af bøger, hæfter og rapporter, der omhandler og evaluerer skovrejsning fra 

1990’erne, primært gennemført og udgivet af Landskabsværkstedet:  

• Lassen, J. N. og J. B. Larsen (2013): Danmarks nye skove - Håndbog i skovrejsning og skovudvikling, 321 s. 

• Lassen, J. N. og S. Præstholm (2011): Mulighedernes skove - et idékatalog til flersidig skovrejsning, 91 s.  

• Lassen, J. N. og S. Præstholm (2010): Skovrejsninger fra 1990’erne - Resumé og anbefalinger (II), 21 s. 

• Lassen, J. N. og S. Præstholm (red.) (2010): Skovrejsninger fra 1990’erne - et eftersyn (II), 122 s. 

• Baggesen, A. S., Lassen, J. N. og S. Præstholm (2010): Rekreation og friluftsliv i de nye skove (II), 37 s. 

• J. A. Sølvkjær (2010): Skovbundsvegetationens indvandring i nye skove, 31 s 

• Lassen, J. N. og S. Præstholm (red.) (2000): Danmarks nye skove - Friluftsliv, rekreation og kvaliteten i de 

nye skove (I). Sammenfattende rapport om Evaluering af den gennemførte skovrejsning 1989-98, 26 s. 

• Lambert, F., Lassen, J. N. og S. Præstholm (1999): Rekreation og friluftsliv i de nye skove (I). Baseret på 

interviewundersøgelse af interessegruppers syn på skovrejsningen, 22 s. 

Derudover har Landskabsværkstedet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter leveret to eksterne 
delrapporter til understøttelse af SNS ”Evaluering af den gennemførte skovrejsning 1989-1998” (1999): 

• Lassen, J. N. og S. Præstholm (red.) (1999): Kvaliteten i de nye skove, som analyserer 36 tilfældigt 

udvalgte skovrejsningsprojekter mht. produktion, kulturhistorie, friluftsliv og miljøbeskyttende virkning. 

• Lassen, J. N. og S. Præstholm (red.) (1999): De seks eksempelprojekter. Detaljeret beskrivelse af 6 

eksempelprojekter mht. de samme parametre som i "Kvaliteten i de nye skove". 

Vi vil først og fremmest sige tak til 15. Juni Fonden, uden hvis økonomiske støtte det ikke havde været 

muligt at gennemføre projektet. Desuden tak til Else Mikkelsen for smidig sagsbehandling.  

Også stor tak til ING, KU for deres hjælp og involvering i projektet, herunder en særlig tak til professor 

Jørgen Bo Larsen for hans uvurderlige støtte og bidrag til analyser, råd og vejledning. Ligeledes tak til 

professor Inger Kappel Schmidt, seniorrådgiver Torben Riis-Nielsen, specialkonsulent Søren Præstholm og 

sektionsleder Vivian Kvist Johansen. Derudover tak til miljøbiolog Poul Evald Hansen, der har stillet egne 

floristiske data fra Vestskoven til rådighed for projektet.  

Endelig en stor tak til alle lodsejere, der har stillet deres skov, tid og viden til rådighed for projektet samt i 

flere tilfælde også beværtet Landskabsværkstedets besøg. Uden deres velvillighed og venlige deltagelse 

havde projektet ikke været muligt.  

  

                                                           
1 Skovene er fra Landskabsværkstedets tidligere evalueringer af skovrejsning i Danmark. Dengang blev 36 skove (13 
statslige og 23 private, hvoraf 18 var rejst med og 5 uden tilskud) tilfældigt udvalgt af Skov- og Naturstyrelsen. 
Tilsammen dækkede de ca. 10 procent af 1990’ernes skovrejsning. 
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0. Sammenfatning 

Interessen for skovrejsning i Danmark har bølget frem og tilbage gennem historien. Historisk set har den 

mest været begrundet i behovet for træ og beskyttelse af jorden, bl.a. som følge af krige. Særligt tiden 

omkring Skovforordningen af 1805, englændernes ran af den danske flåde i 1807 og tabet af Slesvig-

Holsten i 1864 står centralt i den danske skovhistorie og indsats for at forøge skovarealet.  

Næste afgørende historiske skovrejsningsbølge kom med Folketingets mål fra 1989 om at fordoble det 

danske skovareal. Til forskel fra tidligere skulle de nye skove nu være mere multifunktionelle og også 

udgøre nye levesteder for den vilde flora og fauna i dyrkningslandskabet.  

Formål 

Nærværende rapport efterprøver, om dette ønske er gået i opfyldelse. Med andre ord: Gavner skovrejsning 

naturen og fremmer den biodiversiteten? 

Mere specifikt undersøger nærværende rapport: 

• Hvilke faktorer har relation til biodiversitet og naturværdier i nye skove på tidligere agerjord 

• Hvilke karplantearter og bevoksningsstrukturer findes i de udvalgte eksempelskove  

• Betydningen af skovens tidligere arealanvendelse og jordbunden  

• Betydningen af skovens størrelse  

• Betydningen af skovens landskabsøkologiske udgangspunkt  

• Betydningen af skovens forskellige træarter og arealtyper  

 

Metoder  

Rapporten bygger på indsamling af eksisterende viden om skovrejsning på tidligere agerjord samt 

registrering af bevoksningsstrukturer og karplantearter i 8 private skovrejsninger fra 1990’erne rejst med 

offentligt tilskud. Derudover beskrives en række kvantitative og kvalitative parametre med betydning for 

biodiversiteten. 

Registrering af bevoksningsstrukturer og karplantearter blev primært udført ultimo juli, august og primo 

september 2017, på baggrund af en modificeret udgave af tekniske anvisninger til ”Kortlægning af 

skovhabitater” (TA N04) og ”Kortlægning af terrestriske, lysåbne habitatnaturtyper” (TA NO3), der er 

udarbejdet af DCE, Aarhus Universitet / IGN, Københavns Universitet. 

Skovrejsningerne blev inddelt i arealtyper ved hjælp af skovkort eller seneste orthofoto og verificeret eller 

justeret efterfølgende i felten. For hver arealtype er en række strukturparametre og informationer om 

vegetationens artssammensætning blevet registreret i dokumentationscirkler (dokcirkler).  

Per arealtype blev udlagt minimum tre 5-meter cirkler (karplantearter) og én 15-meter cirkel 

(vedplantearter) pr. arealtype. Permanente lysåbne arealer indenfor skovrejsningen er blevet kortlagt med 

minimum én 3-meter cirkel i hver af de lysåbne arealtyper. 
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Resultater 

Faktorer, der har relation til naturen i nye skove på tidligere agerjord 

I hvilken grad nye skove på tidligere agerjord fremmer naturen og biodiversiteten, afhænger af faktorer 

som jordbundsegenskaber, landskabskontekst, etableringsmetoden, træarter og træsammensætninger, 

skovens alder, størrelse og form, samt skovdriften og lodsejerens interesse for naturværdierne. 

En lang og intensiv anvendelse af arealet til landbrug medfører ændringer af jordbunden, således at 

jordbundsforholdene i nyrejste skove på tidligere landbrugsjord adskiller sig fra jordbunden i gamle skove. 

Disse ændringer indbefatter et øget fosforindhold, en højere pH-værdi, et lavere C/N-forhold og en øget 

densitet, som kan vanskeliggøre udviklingen af en karakteristisk skovbundsvegetation. I stedet for typiske 

skovarter er det ofte markukrudtsarter og generalister, som koloniserer nyrejste skove på tidligere agerjord 

gennem den eksisterende frøbank og fra omkringliggende marker. 

Succesraten for natur- og biodiversitetsgenetablering gennem skovrejsning på tidligere landbrugsjord 

afhænger i høj grad af det landskab, skoven placeres i. I stærkt fragmenterede landskaber med kun få 

isolerede gamle skove bliver planternes indvandring til de nye skove ofte hindret af manglende 

spredningsmuligheder. 

Skove etableret gennem naturlig succession adskiller sig som regel fra plantet skov med hensyn til 

biodiversitet. Successionsskov kan afhængig af frøkilder i nærheden føre til en lokalt tilpasset 

vegetationstype og kan typisk også have en større strukturel heterogenitet og dermed en højere 

biodiversitetsværdi end plantet skov. Omvendt har plantet skov betydning for fremdriften mod egentlig 

højskov og dermed også for indvandringen af egentlig skovnatur. En plantet skov kan også være målrettet 

et lokalt tilpasset plantemateriale og skovudviklingstyper. Skovrejsning gennem naturlig succession sker 

langsomt, især i intensivt landbrugsudnyttet eller på anden måde stærkt påvirket landskab. Her kan 

forceret succession/plantning af skov hurtigere føre til genetablering af skovnatur og biodiversitet end 

naturlig succession. 

Forskellige træarter tilbyder forskellige livsmuligheder for forskellige organismer. Det skyldes både 

strukturelle og kemiske egenskaber. Forskelle i kronelaget, veddets hårdhed, nedbrydningshastighed, 

barkens overfladestruktur og løvets næringsværdi har fx betydning for skovens miljøforhold og for, hvilke 

organismer, der lever på, eller af disse ressourcer. En heterogen skov sammensat af flere træarter giver 

således mulighed for en højere biodiversitet på grund af de forskellige nicher, den indeholder. Skove med 

hjemmehørende træarter er, med hensyn til habitatstruktur, tættere på naturlige skove end beplantninger 

med ikke-hjemmehørende arter og indeholder derfor som regel en større biodiversitet. 

Skovens artssammensætning og biodiversitet varierer afhængigt af skovens alder. Ældre skove har typisk en 

mere kompleks struktur samt et mikroklima og jordbundsforhold, der faciliterer udvikling af en typisk 

skovbundsflora.  

Da habitatdiversiteten stiger med skovarealet, har store skove som regel en høj artsdiversitet. Men selv 

små, men habitatrige skove kan indeholde et stort antal arter. Ligeledes har skove med en uregelmæssig 

form og indre lysåbninger relativt mere skovbryn, der bidrager til skovens habitatdiversitet og dermed en 

potentiel højere biodiversitet. 



 
 

Naturvenlige driftsformer og naturpleje som bidrager til en øget strukturel diversitet har som udgangspunkt 

en positiv effekt på skovens artsrigdom. Stående og liggende dødt ved som efterlades i skoven, ru bark og 

hule træer, beskyttelse af mikrohabitater og småbiotoper øger fx habitatværdien for en række arter, 

ligesom historiske driftsformer med stævning og skovgræsning skaber lysninger, der kan være afgørende 

for mange sjældne og højspecialiserede arter. 

Hvilke karplantearter og arealtyper findes i de udvalgte eksempelskove i pilotstudiet? 

I de otte skove, der tilsammen dækker ca. 110 ha, blev fundet i alt 339 arter af karplanter. Cirka en 

tredjedel af disse var arter, som er delvist eller kun tilknyttet skov, hvoraf lidt under halvdelen var såkaldte 

skovbundsurter, mens resten var træer, buske og lianer. De øvrige ca. to tredjedele var primært 

lyskrævende arter. Nogle af disse arter fandtes kun i skovens lysåbne arealtyper. 

Registreringen af karplantearterne i de otte skove viser, at en del skovbundsurtearter har kunnet etablere 

sig 20-30 år efter skovrejsningen, selv i de mere isolerede småskove. Antallet af registrerede 

skovbundsurtearter i de enkelte skove varierede således mellem 13 og 23 plantearter. Nogle af arterne, fx 

blå anemone er dog tydeligvis blevet indført af mennesker. Antallet af karplanter varierede fra hhv. 76 til 

202 registrerede plantearter pr. skov. Der er indsamlet data fra 6-12 arealtyper i de otte skove, i tilsammen 

41 forskellige arealtype-kombinationer. Arealtyperne omfatter bevoksninger domineret af forskellige 

kombinationer af løv- og nåletræsarter, skovbryn og lysåbne naturtyper.  

Betydningen af skovens tidligere arealanvendelse og jordbund for naturen i de nye skove 

Der blev i de otte skove fundet 26 plantearter (8 procent af samtlige arter), hvis voksesteder er angivet som 

agerjord. Den tidligere arealanvendelse som agerjord afspejles således stadig på de skovrejste arealer 20-30 

år efter etableringen. Der er en tendens til, at bevoksninger med klimaksarter, især med bøg, generelt 

indeholder færrest plantearter tilknyttet agerjord, hvorimod de lysåbne områder og dernæst bevoksninger 

med pionerarter indeholder flest. 

Plantediversiteten varierer med jordbunden og geomorfologien. Skove på bundmoræne havde et relativt 

færrest antal plantearter pr. dokumentationscirkel, mens skove på hævet havbund havde et højere antal 

plantearter pr. dokumentationscirkel. Den højeste plantediversitet er fundet i skove på et geomorfologisk 

varieret landskab med relativt næringsfattige jorde.  

Betydningen af skovens størrelse for naturen i de nye skove 

Som forventet er der blevet fundet en positiv sammenhæng mellem antallet af plantearter, der er registret 

i skovene, og skovenes areal. Habitatdiversiteten og dermed også antallet af dokumentationscirkler stiger 

med skovarealet og store skove har derfor som regel også en højere artsdiversitet end de mindre skove.  

Betydningen af skovens landskabsøkologiske udgangspunkt for naturen i de nye skove 

Undersøgelserne kunne hverken be- eller afkræfte hypotesen om, at det har en betydning for 

biodiversiteten i de nye skove, hvordan de ligger placeret i landskabet.  

Betydningen af skovens forskellige træarter og arealtyper for naturen i de nye skove 

Bevoksninger med bøg som hovedtræart viste et lavt antal plantearter pr. dokumentationscirkel. Især 
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urtelaget var artsfattigt. Dette er ikke overraskende, da bøg er en stærkt skyggende træart, som hæmmer 

væksten af skovbundsarter efter løvspring, hvor moniteringen fandt sted. Træartskombinationer med eg 

havde generelt et højt indhold af andre vedplantearter. Dette skyldes deres naturgivne lysåbenhed i 

kombination med et relativt sent løvspring, der muliggør, at flere arter kan etablere sig i urtelaget.  

Skovrejsningernes nåletræsbevoksninger viste en overraskende høj plantediversitet. Det kan muligvis 

forklares ved, at nåletræerne generelt plantes på de mest marginale jorde, at de forsurer jorden og dermed 

øger udvaskningen af næringsstoffer, at der er blevet klippet pyntegrønt, at de vokser hurtigt, tyndes 

hurtigere og oftere end løv, og at de også angribes relativt hyppigere af skadevoldere og stormskade, 

hvilket tilsammen er med til at kaste mere lys i disse nåletræsbevoksninger. 

Generelt er der fundet en positiv sammenhæng mellem antallet af plantearter registreret i 

dokumentationscirkler og antallet af forskellige arealtyper registreret i den enkelte skov. Jo mere divers en 

skov er opbygget, desto flere arter registreres der i skoven. 

Konklusion og perspektivering 

Undersøgelserne i de otte skove viser, at der cirka 20 år efter skovetablering er udviklet en relativ høj 

diversitet af forskellige karplanter og bevoksningsstrukturer. Der findes herunder en del 

skovbundsurtearter i de nye skove, men det er dog især den lyskrævende flora, der dominerer. Skovene er 

endnu også i underskud i forhold til de mere typiske og ikke mindst sjældnere skovbundsurtearter.  

Heterogenitet er en vigtig faktor, når der stiles mod en høj biodiversitet og et højt artsantal. Skove med 

varierende jordbundstyper og variation i areal- og bevoksningstyper viste den største plantediversitet. Især 

de permanente lysninger og lysåbne, strukturelt diverse nåle - og løvtræsbevoksninger med pionerkarakter 

fremstår som væsentlige for artsdiversiteten. Herunder har de midlertidige lysninger, som periodevist 

opstår i skovbevoksningerne, hvor der fx udøves plukhugst, er et højt græsningstryk eller hvor dræningen 

bryder sammen, potentiale til at spille en relativt vigtig rolle i forhold til artsdiversiteten i nye skove. 

Rapporten konkluderer, at de nye skove indeholder en relativ stor variation i areal- og bevoksningstyper, 

bevoksningsstrukturer og karplantearter, der sjældent findes i det intensive landbrugslandskab. De nye 

skove er således et vigtigt element i beskyttelsen af biodiversiteten, som kan give et område præget af 

landbrug og meget lidt natur, en højere diversitet. Og kan også udgøre et potentiale til en bedre landskabs-

økologisk sammenhæng og beskyttelse af kerneområder. Således er det muligt for selv relativt små skove 

at indeholde mange forskellige arter af karplanter. Resultaterne peger på, at et større fokus i tilskuds-

ordningen og forvaltningen mod mere naturnære skovrejsninger med genopretning af naturlig jordbund og 

hydrologi, forskellige areal- og skovudviklingstyper, strukturel variation og heterogenitet i træartsvalget og 

skovens tæthed, skovgræsning, mikrohabitater og biostrukturtræer vil give større biodiversitet.  

Nærværende studium dækker dog kun få skove og artsgrupper med tilsammen et relativt lille skovareal og 

antal dokumentationscirkler samt i et begrænset tidsrum efter løvspring og også anlæg (ca 20 år). For at 

der kan dannes et mere fuldkomment billede er der brug for flere undersøgelser, herunder også af større 

offentlige og private skovrejsninger uden tilskud, der kan give et større datagrundlag til vurdering af de 

hypoteser og tendenser, som er fremlagt her i projektet. Af særlig interesse er undersøgelser, der 

sammenligner naturnær skovrejsning med traditionel skovrejsning og naturlig succession, samt 

undersøgelser der går mere i dybden med især de lysåbne arealers betydning for naturen i de nye skove.  



 
 

1. Indledning 
 

Mere end tre fjerdedele af jordens overflade er påvirket af menneskets indgreb (Ellis & Ramankutty 2008), 

hvilket har medført et massivt tab af biodiversitet (Tittensor et al. 2014). Det er især udvidelsen af 

landbrugsarealet og intensivering af landbrugsmetoder, som fører til tab og fragmentering af habitat og 

dermed til tab af biodiversitet (FAO 2010).  

Biodiversitet sikrer vigtige økosystemfunktioner (fx primærproduktion, stofomsætning og -kredsløb, 

fødenetværk) og en bred vifte af økosystemydelser (fx fødevareproduktion, klimaregulering, kontrol af 

skadevoldere, bestøvning) (Cardinale et al. 2012). Bevarelse af biodiversitet er derfor ikke kun et mål i sig 

selv eller af respekt for andre arter, men sikrer også et stabilt livsgrundlag på jorden.  

Biodiversiteten befinder sig i dag i en periode, som biologer benævner den 6. masseuddøen. At bremse det 

massive biodiversitetstab på jorden er en af de største nuværende udfordringer, som menneskeheden står 

overfor (Barnosky et al. 2011). Cirka tre fjerdedele af jordens terrestriske arter er tilknyttet skov (CPF 2008).  

Biodiversitet blev for alvor sat på den internationale skovdagsorden på topmødet i Rio i 1992 med 

vedtagelsen af konventionen om biologisk mangfoldighed og senere med Habitatdirektivet, som er et af 

EU's vigtigste bidrag til bevaring af den biologiske mangfoldighed. Som direkte udløber af dette blev der 

også iværksat en række initiativer herhjemme, fordi den danske natur også er under pres, hvilket en række 

rapporter har pointeret2.  

Biodiversitet er derfor et centralt emne i den aktuelle danske naturforvaltning og de mange initiativer, der 

tages. Dette grunder til dels i, at Danmark skal opfylde de forpligtelser, vi har i forhold til EU, som gennem 

habitatdirektivet pålægger medlemsstaterne at beskytte biodiversiteten gennem opretholdelse af særlige 

Natura 2000-områder. Naturskovsstrategien (1994) har sammen med ændringer i Skovloven (2004), 

tilskudsordninger og senest Naturpakken lagt op til større arealer til hhv. urørt skov, særlige driftsformer, 

bevaring af veterantræer, nye skove mv. 

1.1 Skoven har særlig betydning 

Skoven som økosystem har en særlig betydning for bevarelse af biodiversiteten, og halvdelen af verdens 

skove er nu forsvundet. Før mennesker begyndte at opgive nomadelivet og slå sig ned som bønder, der 

opdyrkede landet, var landskabet i Mellem- og Nordeuropa domineret af skov. Områder uden skovdække 

var primært begrænset til lokaliteter med uegnede vækstbetingelser for træer, som fx moser og strandenge 

(Stichmann 2000). Det betyder at skov er den potentielle naturlige vegetation i Mellem- og Nordeuropa.  

I dag er den største del af skovarealet i Vesteuropa blevet omlagt til landbrugsjord og optages i stigende 

grad af bebyggelse, veje og tekniske anlæg, og de fleste nutidige europæiske skove er sekundære skove, 

dvs. skove som er blevet plantet eller er opstået gennem naturlig succession efter skovrydning. Urskove, 

som stort set ikke er blevet påvirket af mennesker gennem skovhugst og andre former for skovdrift, findes 

kun ganske få steder i Europa (fx dele af Bialowieza-skoven i Polen). Herhjemme er Suserup Skov på 

Sjælland et af de eksempler, der kommer tættest på det, som de fleste vil forstå som urørt skov.  

                                                           
2 Bl.a. Wilhjelmudvalget (2001), En rig natur i et rigt samfund. 
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Danmark er som det øvrige Mellem- og Nordeuropa et skovland. Siden istiden har vi hentet stort set alle de 

nuværende estimerede ca. 35.000-50.000 arter hertil fra omkringliggende lande3. En del af disse er tilpasset 

et liv i skoven eller i skovbevoksede landskaber.  

Hvor mørk og sluttet skoven har været, er et omdiskuteret emne. Vera (2000) argumenter for, at en 

naturlig urskov uden menneskelig påvirkning har været lysåben skov med en del græsarealer pga. store 

græssere såsom urokse, europæisk bison og tarpan. Dette billede støttes dog ikke overalt af 

pollendiagrammer, der viser, at der midt i en mellemistid vil være ret mørk skov og kun få lysåbne arealer 

på næringsrig bund i Østdanmark (Riis-Nielsen T., Schmidt I.K., Kepfer-Rojas S., Nielsen A.O., Knudsen 

AM.A., Byriel D.B., Justesen M.J. og V. K. Johannsen, 2017).  

Siden slutningen af stenalderen, hvor mennesket bevidst åbnede skoven for husdyrgræsning og agerbrug, 

har skovarealet imidlertid undergået en dramatisk udvikling. Fra næsten fuld dækning ved indgangen til 

stenalderen til et absolut minimum ved starten af 1800-tallet, hvor skoven kun dækkede et par procent af 

det danske landareal (Lassen, J.N. og J.B. Larsen, 2013).  

En massiv husdyrgræsning og overudnyttelse af skovens ressourcer decimerede skovene og forhindrede 

samtidig dens genvækst. Skovmanglen førte til en samfundsøkonomisk og økologisk krise, som for at blive 

overvundet krævede en omfattende import af stenkul og brug af kløver til jordforbedring. Siden hen er 

skovarealet steget igen, bl.a. ved tilplantning af vindudsatte områder præget af sandflugt og af marginale 

områder uden særlig landbrugsmæssig dyrkningsværdi (Lassen, J.N. og J.B. Larsen 2013).  

Hvor det hidtil havde været hjemmehørende løvtræer, der dominerede det danske skovlandskab, sås i 

løbet af 1800-tallet og et par hundrede år frem en markant fremgang for særligt nåletræer, der ikke hørte 

naturligt hjemme i Danmark4. I dag deles de danske skove stort set lige mellem hovedsageligt fremmede 

nåletræer og mere eller mindre hjemmehørende løvtræer. Den moderne skovs tæthed er samtidigt blevet 

forøget, ligesom den også er blevet drænet og plantet i praktiske, kvadratiske blokke af ensartede træer i 

samme aldre, der tyndes efter faste bestemmelser. Desuden bliver de fleste træer fældet før alderdom og 

naturlig død og henfald, ligesom grænserne til det øvrige landskab også er blevet gjort skarpe (Lassen, J.N. 

og J. B. Larsen 2013).  

På den vis er den moderne produktionsskov kommet i modsætningsforhold til den naturlige skovs 

blandinger af forskellige arter i forskellige aldre og størrelser, som var naturligt betinget af forskellige arters 

krav til voksestedet.  Det naturlige skovlandskab bestod af hjemmehørende arter, fortrinsvis løvtræer og 

buske, der fulgte naturligt med de variationer, som vekslende jordbunds-, temperatur-, lys- og vandforhold 

gav (Lassen, J.N. og J. B. Larsen 2013). Sammen med en naturlig hydrologi, vilde græssere, liggende og 

                                                           
3 Antallet af arter er nærmest umuligt at svare blot tilnærmelsesvis præcist på, og svaret afhænger i høj grad af, hvilke 
kriterier og definitioner, der lægges til grund for spørgsmålet (se Allearter.dk). 
4 Almindelig ene (Juniperis communis), Taks (Taxus baccata) og Skovfyr (Pinus sylvestris) regnes for naturligt 
hjemmehørende i Danmark. Der er delte meninger om, hvorvidt Rødgran (Picea abies) også er hjemmehørende(Flora 
& Fauna, Jydsk Naturhistorisk Forening, 118. årgang, hæfte 3-4. 2013). Den var i Danmark i sidste mellemistid, og man 
har fundet pollen fra rødgran bl.a. sammen med den skovfyr som menes ryddet på Læsø i 1600-tallet (Bangsbo-
fyrren). Desuden er den naturligt udbredt i Sydsverige, hvorfor det er nærliggende at spekulere i, at i hvert fald 
Nordsjælland kunne være en naturlig del af rødgranens udbredelse (Naturguide.dk - Rødgranen er måske alligevel 
hjemmehørende i Danmark). 



 
 

stående dødt ved har dette haft stor betydning for skovenes biodiversitet (Johannsen, V. K. og T. Nord-

Larsen, 2016).  

Den naturlige skov og dens træartssammensætning er derfor også blevet forbillede for en bevægelse inden 

for skovbruget, hvor man gennem såkaldt naturnær skovdrift forsøger at tilpasse skoven naturgrundlaget. 

Dette sker bl.a. gennem lokalitetskortlægning, minimal jordbearbejdning, genskabelse af naturlig hydrologi 

og brug af blandede skovudviklingstyper og naturlig foryngelse. (J.B. Larsen et. al, 2005).  

Sideløbende hermed arbejdes der i statsskovbruget også med udpegning af veterantræer til naturligt 

henfald og død, stedvis ophør af skovdrift, skovgræsning af lysåbne arealer, naturpleje og historisk 

skovdrift, fx plukhugst og stævning. Indtil videre er det mest de offentlige skove, der er omfattet af de nye 

naturnære strømninger, mens de fleste private skove fortsat drives efter de mere klassiske ’ordnede’ 

højskovsdriftsmetoder.  

Slutteligt er der også tilstødt en ny rewildingbevægelse, der primært ønsker at sikre og fremme 

skovlandskabets naturværdier gennem udlæg af store selvforvaltende, genforvildede, mere eller mindre 

lysåbne skovlandskaber. Udgangspunktet for bevægelsen er urhistoriske, urørte skov- og naturlandskaber 

med baseline i Eem-mellemistidens helårsgræssede, lysåbne skovidealer (se også Vera, 2000).  

  

Illustration: The wisent – a keystone species. Kilde: www.ark.eu/wisent 
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1.2 Natur og skovrejsning i tal 

Ifølge Danmarks Statistik udgør naturarealer i dag ca. 25 procent af Danmarks samlede landareal5. Skov 

udgør lidt over halvdelen6. Våde og tørre lysåbne naturtyper, fx heder, moser og enge, udgør ca. 36 % af 

naturarealerne, mens vandløb og søer udgør 9 procent. Endelig udgør parker og andre rekreative områder 

ca. 4 procent (Vind, I., Lauritsen F., Løfqvist, A.L., Lund Holm, M og A. Kaag Andersen, 2017). 

IGN har analyseret den samlede skovrejsning i Danmark fra 1990, inkl. arealer overladt til naturlig tilgroning 

og juletræskulturer. Opgørelsen viser, at skovarealet i løbet af årene er steget med 80.135 ha, svarende til 

en årlig stigning på 2.968 ha. Imidlertid er der også forsvundet skov, svarende til 384 ha/år, hvorfor det 

bedste estimat for den gennemsnitlige skovrejsning i perioden 1990-2016 er 3.352 ha (Nord-Larsen, T; 

Johanssen, V.K.; Arndal, M-F.; Riis-Nielsen, T.; Thomsen, I.M.; Suadicani K. og Bruno Bilde Jørgensen, 2017).  

Skovrejsningen er hovedsageligt sket ved tilplantning og såning, mens naturligt tilgroet skov er estimeret til 

ca. 11.750 ha af det samlede skovrejsningsareal. Den naturlige tilgroning har i altovervejende grad været 

privat skovrejsning uden tilskud, hvor udyrkede arealer har fået lov til at gro til, typisk enge, heder og 

moser (Schou, E.; Johannsen, V. K.; Nord-Larsen, T.; Jørgensen, B. B., 2014). Langt den overvejende del af 

skovrejsningen i Danmark er privat og uden tilskud (Lassen, J.N. og S. Præstholm, 2010). 

For skovrejsning med offentligt tilskud vurderes over 90 procent at være etableret via plantning, mens 

såning kun udgør ca. 2 procent og naturlig tilgroning mindre end 1 procent. For privat skovrejsning uden 

tilskud udgør naturlig succession en langt større andel. Der er fredsskovpligt på ca. 1/3 af de nye skove, 

hvor hovedparten er offentlig skov og privat skovrejsning med offentligt tilskud, der erstatter tidligere 

agerjord (Schou, E.; Johannsen, V. K.; Nord-Larsen, T.; Jørgensen, B. B., 2014). 

Ifølge skovstatistikken estimeres løvtræbevoksninger at udgøre ca. 56 procent af de nye skovarealer, mens 

nåletræsbevoksninger udgør ca. 20 procent. De øvrige ca. 24 procent udgøres af andet, herunder 

ubevoksede og lysåbne arealer. I ca. 60 procent tilfælde er de nye skove anlagt som blandingsbevoksninger, 

mens skovbryn udgør ca. 25 procent af det samlede bevoksede areal7 (Nord-Larsen, T., Johannsen, V.K., 

Jørgensen, B.B., Bastrup-Birk, A., 2008 og Nord-Larsen, T. et al. 2017). Privat skovrejsning med tilskud og 

offentlig skovrejsning er ved tidligere undersøgelser estimeret til en gennemsnitstørrelse på hhv. 7 ha og 

lidt over 100 ha (Lassen, J.N. og S. Præstholm, 2010). 

                                                           
5 I analysen er natur defineret som seks typer af arealdække, som har det tilfælles, at de anvendes til rekreative 
formål: 1) Skov, 2) Våde lysåbne naturtyper, 3) Tørre lysåbne naturtyper, 4) Parker og andre rekreative områder, 5) 
Vandløb og 6) Søer. I analysen fokuseres udelukkende på naturarealer, og der tages ikke hensyn til, at forskellige typer 
af natur kan have forskellig biodiversitet, rekreativ eller økonomisk værdi. Nogle biodiversitetsbiologer peger derfor 
på, at analysen tegner et for lyserødt billede af omfanget af naturarealer herhjemme. Efter deres mening bør 1) Skov 
(kulturskov) og 4) Parker og andre rekreative arealer ikke indgå, hvorfor naturarealet snarere ligger på ca. 10 procent. 
6 Definition af Skov: Areal større end 0,5 hektar med en minimumsbredde på 20 m bevokset med træer højere end 5 
meter med et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på 
voksestedet. Ifølge IGN’s opgørelse udgør skovarealet ca. 14,5 procent. Definitionen inkluderer midlertidigt 
ubevoksede arealer og hjælpearealer nødvendige for skovdriften, men ikke arealer domineret af landbrug eller 
bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder. Ifølge skovstatistikken estimeres den gennemsnitlige vedmasse 
i skovene til 211 m3/ha. 
7 Blandede bevoksninger er defineret som bevoksninger med mere end 25 procent indblanding af en anden træart 
end hovedtræarten. Andelen af bevoksninger med 0-2 arter udgør ca. 40 procent, mens andelen af blandinger med 3-
5 arter udgør ca. 45 procent og blandinger på 6-9 arter udgør ca. 15 procent. 



 
 

2. Baggrund 
 

I 1980'erne blev der for alvor stillet spørgsmålstegn ved det industrialiserede landbrugs 

overskudsproduktion og miljøproblemer. Denne overskudsproduktion, sammen med de miljømæssige 

problemer, blev indenfor det daværende EF et politisk problem. På det tidspunkt bugnede korn-, smør- og 

kødlagrene i EF, og man forventede, at produktionsstøtten ville blive reduceret, og at produktionen på 

dårlige jorde dermed ikke længere ville være rentabel (Lassen, J.N. og S. Præstholm, 2010) 8. 

I 1989 udtrykte et bredt flertal i Folketinget den hensigt at fordoble det danske skovareal fra de daværende 

knap 12 procent til ca. 20-25 procent over en trægeneration (80-100 år). Et af tiltagene for at nå denne 

målsætning var, at der blev indført tilskud til privat skovrejsning på tidligere landbrugsjord, foruden at 

staten også selv påtog sig opgaven med at plante nye skove. En række mere detaljerede hensyn søgtes 

fremmet med skovrejsningen (Lassen, J.N. og S. Præstholm, 2010). 

I 2018 fastholdt Regeringen dette mål i udkastet til Danmarks Nationale Skovprogram9: ” Det langsigtede 

mål er, at skovlandskaber dækker 20-25 pct. af Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede. 

Dermed videreføres målsætningen om skovrejsning i det nationale skovprogram fra 2002. Skovrejsning er 

også blevet et erklæret mål i den seneste danske Skovlov (anno 2004): ”Loven har til formål at bevare og 

værne landets skove og hertil forøge skovarealet”.  

Fra i starten at være set som et redskab mod overproduktion i landbruget og knaphed på træ, er målene 

efterhånden blevet mere flersidige, fx udtrykt gennem ønske om beskyttelse af miljøet og naturen, 

forbedring af de rekreative muligheder og forøgelse af lagringen af kuldioxid (CO2) i skovene.  

I dag er det primære formål med tilskud til privat skovrejsning at ”etablere nye skove, der forbedrer 

vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstofudledningen til søer, fjorde og/eller indre 

farvande”10. Derudover kan skovene tilgodese produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af 

grundvandet mv. Privat skovrejsning indgår også i det danske landdistriktsprogram (LDP) 2014-20, der har 

til formål at udvikle landdistrikterne, bl.a. ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen 

for at bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne 

(Miljøstyrelsen, 2017). 

2.1 Formål 

Formålet med dette studie er at efterprøve antagelsen om, at nye skove gavner naturen i Danmark, 

herunder at beskrive nogle af de faktorer, som kan have indflydelse på biodiversitets- og naturværdien af 

nye skove på tidligere landbrugsjord.  

Der er til denne opgave kun en sparsom forskningsbaseret viden fra danske skovrejsninger om, hvordan de 

nye skove bidrager til at ”fremme den danske natur”, herunder hvilken slags natur, der egentlig indfinder 

                                                           
8 Få år efter medførte en reform (1992) dog omlægning til hektarstøtte i stedet for den hidtidige støtte pr. kg. 
Omlægning blev kombineret med krav om braklægning af en vis del af landbrugsjorden, men som dog stadig var 
støtteberettiget og formelt en del af omdriftsjorden. Herefter blev selv dårlige jorde nu rentable at holde i omdrift 
eller som tvungen brakjord frem for at lade dem gå helt ud af produktion til f.eks. vedvarende natur eller skov. 
9 Målet var oprindeligt fra ”Det nationale skovprogram”, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, juni 2002. 
10 http://mst.dk/media/133252/vejledning-om-tilskud-til-privat-skovrejsning-2017.pdf 
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sig. Der er dog lavet nogle få undersøgelser over, hvordan skovbundsvegetationen udvikler sig i 

skovrejsninger på tidligere agerjord. De viser bla. at forbehandlingen af jorden og skovstrukturen har 

betydning for artssammensætningen (Matthesen, P., Kudahl, T., 2001, Kappel Schmidt, et.al, 2008). 

IGN, KU har bl.a. set på 4 nye skove rejst på agerjord ved Silkeborg. Der er floraanalyser fra 10- og 20-årig 

bøg og eg på hhv. sand (Hvinningdal og Dalgaarde) og moræne (Bærmose og True skov). Derudover er lavet 

floraanalyser i eg, bøg og rødgran fra 10-45 år i Vestskoven. Data fra disse 5 skove er endnu ikke opgjort 

eller publiceret. Endelig er i forbindelse med Naturstyrelsens ”Evaluering af skovrejsning 1989-1998 (1999) 

undersøgt naturindholdet i 6 yngre eksempelprojekter11.  

Poul Evald Hansen har i anledning af Vestskovens 50 års fødselsdag også lavet en opsamling på de 

floraregistreringer, som han har gjort i skoven gennem flere årtier. På ’Fugleognatur’ ligger over 6000 

observationer fra Vestskoven, hvoraf langt de fleste er hans. Han har venligst stillet sine observationer om 

floraen i Vestskoven til rådighed for nærværende rapport (Hansen, P. E., 2017). 

Landskabsværkstedet har derudover selv foretaget et mindre pilotstudium, hvor vi undersøgte floraen i to 

skovrejsninger plantet i 1990’erne (J.A. Sølvkjær, 2010). Fokus var især på hvilke urtearter, der indfinder sig 

i skovbunden i skovenes forskellige skov- og arealtyper12. Foruden bevoksningerne blev arealer med 

vedvarende græs også medtaget som arealtype. Endelig har vi set mere generelt på i alt 36 nye skove, hvor 

vi bl.a. har vurderet skovenes naturpotentiale ud fra en række forskellige kriterier, der bl.a. var udarbejdet i 

samarbejde med Naturstyrelsen13. Desuden har Christian Nørgaard Nielsen (SkovByKon) analyseret 15 

skovrejsningsejendomme, hvor han også berører indholdet af naturværdier14. 

Endelig har Aarhus Universitet i samarbejde med to danske naturhistoriske museer og Københavns 

Universitet netop gennemført et stort biodiversitetsprojekt: Biowide (Biodiversity in Width and Depth), 

hvor formålet bl.a. er at skabe ny viden om Danmarks biodiversitet. I Projektet er de gået i dybden med 

biodiversiteten på 130 lokaliteter fordelt over Danmarks terrestriske naturtyper, hvor de har bestemt 

svampe, planter, mosser, laver og smådyr. I projektet er der bl.a. udlagt prøvefelter i to yngre 

skovrejsninger. 

De fleste af undersøgelserne er dog af ældre dato, ofte baseret på meget unge skove, begrænsede til 

udvalgte bevoksningstyper og inddrager ikke de lysåbne skovarealer. I dag hersker der derfor nogen 

usikkerhed og ufrugtbar debat om skovrejsningernes hhv. negative og positive betydning for naturen.  

På den baggrund har Landskabsværkstedet set et behov for at gå lidt mere i dybden med de faktiske 

naturværdier i nye skove på tidligere agerjord og har for et antal private skovrejsninger fra 1990’ernes 

vedkommende registreret bevoksningsstrukturer og karplantearter i både bevoksede og lysåbne 

arealtyper. Sideløbende har vi gennemført et omfattende litteraturstudie vedr. skovrejsning.  

                                                           
11 Naturindholdet i 6 udvalgte skovrejsningsområder, udarbejdet af Torben Riis-Nielsen og Mogens Ring Petersen, 
Forskningscentret for Skov & Landskab. Hovedvægten i undersøgelserne er lagt på vegetationens og dyrelivets 
udvikling i forhold til skovrejsningens alder. 
12 Skovene blev opdelt i arealtyer, hvor arter, artsantal og dominansforhold blev registreret i mindre cirkulære 
måleflader med en diameter på 0,7 m, indtil der ikke længere blev fundet nye arter indenfor arealtypen. 
13 Skovbundsvegetationens indvandring i nye skove (2010) & Skovrejsninger fra 1990’erne – et eftersyn (2010) 
14 Christian Nørgaard Nielsen: ”Håndbog i Skovrejsning” (2012) og ”Landskabets skjulte muligheder” (2016)  

http://www.biowide.dk/


 
 

2.2 Datagrundlag 

Vi har af tidsmæssige og økonomiske grunde begrænset os til private skove rejst med offentligt tilskud. 

Først og fremmest fordi offentligheden forventes at have en vis interesse i, hvilken effekt samfundets 

støttemidler har eller ikke har på naturen. Men også fordi små skovrejsninger langt hen ad vejen også vil 

kunne fortælle os en hel del om naturværdierne i de oftest større offentlige skovrejsninger og private 

skovrejsninger rejst uden tilskud. Således er det en almindelig biologisk antagelse, at antallet af arter alt 

andet lige stiger med størrelsen af arealet (MacArthur & Wilsons ligevægtsmodel; Sand Jensen, 2000, p. 

392-397). 

Undersøgelsen er gennemført med afsæt i såvel kvalitativ som kvantitativ metode15. For det første har vi 

registreret karplantearter og bevoksningsstrukturer i 8 udvalgte private skove rejst med tilskud16. 

Registreringen har vi suppleret med et litteraturstudie over kendte faktorer med relation til naturværdier i 

nye skove anlagt på tidligere agerjord. Endelig har vi udarbejdet et uddybende spørgeskema til lodsejeren 

angående dennes viden og motivation om fremme af naturværdierne (se også bilag vedr. spørgeskema og 

svar på spørgeskema). Designet er tilrettelagt med henblik på både at kunne kortlægge de nye skove på 

tidligere agerjord samt redegøre for nye skoves potentialer og muligheder. Der har bl.a. været fokus på:   

1. Hvilke kendte faktorer har relation til biodiversitet og naturværdier i nye skove på tidligere agerjord? 

2. Hvilke karplantearter og bevoksningsstrukturer finder vi i de undersøgte eksempelskove i pilotstudiet? 

3. Har skovens tidligere arealanvendelse og størrelse betydning for naturen i de nye skove? 

4. Har skovens landskabsøkologiske udgangspunkt betydning for naturen i de nye skove? 

5. Har skovens forskellige arealtyper betydning for naturen i de nye skove? 

6. Har skovens forskellige træarter betydning for naturen i nye skove? 

Viden om floraen i skovenes forskellige arealtyper, skovtyper og træartskombinationer er vigtig for en 

analyse af, hvad der skal fokuseres på i de nye skove, hvis de skal bidrage positivt til den danske natur. 

Hypotesen er bl.a., at hvis der plantes arealer med forskellige arealtypesammensætninger og træarter, 

dannes der også områder med forskellige økologiske forhold og forskellige nicher, og disse træarter og 

arealtyper kan derfor tænkes at bidrage med noget forskelligt til skoven som helhed.  

2.2.3 De udvalgte skove 

De 8 udvalgte private skove, der er med i undersøgelsen17, er alle rejst med tilskud, er på nogenlunde 

samme alder, er uden tilknytning til ’gammelskov’ og ligger på tidligere landbrugsjord (interview, arealinfo 

og luftfoto), der fra slutningen af 1800-tallet har været brugt til landbrug (Højkantskort_1840-1899). Dette 

betyder, at der har været høj frigivelse af næringsstoffer i jorden efter landbrugsdriftens ophør, og der kan 

ligge en frøbank fra markukrudt og andre lyskrævende arter, mens der højst sandsynligt kun findes få frø af 

skovarter (Honnay et al, 2002).  

Skovene er derudover valgt ud fra deres spredte geografiske lokalisering. Dermed har vi mulighed for at 

kunne sammenligne skovene i forhold til forskellige jordbundstyper og landskabsøkologiske netværk. 

                                                           
15 For metodebeskrivelsen henvises til næste kapitel og rapportens bilag. 
16 Primært karplantearter, idet antagelsen er, at artsrigdommen og artssammensætningen af karplantearter både 
påvirker og i nogen grad også kan tjene som indikator for artsrigdommen af andre organismer. 
17 Alle skove er fra Landskabsværkstedets tidligere evalueringer af skovrejsning i Danmark. Dengang blev 36 skove (13 
statslige og 23 private, hvoraf 18 var rejst med og 5 uden tilskud) tilfældigt udvalgt af Skov- og Naturstyrelsen.  
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Hypotesen er, at placeringen af den nye skov i forhold til forskellige jordbundstyper og nærhed til 

eksisterende skov og natur har betydning for skovbundsvegetationens indvandring og sammensætning 

efter etableringen af skoven18.  

Det ville desuden også have været relevant at vælge ud fra andre kendte faktorer, fx etableringsmetode, da 

det ikke er helt uvæsentligt om en ny skov er sået, plantet eller opstået ved naturlig succession. Problemet 

er imidlertid, at det er meget svært at finde sammenlignelige skove. Således hidrører under 1 procent af de 

nye skove på tidligere agerjord, der er rejst med offentligt tilskud, fra naturlig succession, mens det 

omvendt gælder ca. en tredjedel af de private skove, der er rejst uden tilskud. Samtidig er de naturligt 

tilgroede private skove uden tilskud i modsætning til de private skove med tilskud typisk fremkommet ved 

utilsigtet tilgroning af ekstensive jorde, typisk græsletter, heder og moser, hvilket i sig selv kan få negative 

konsekvenser for biodiversiteten (Bremer & Farley 2010).  

Skovrejsning på tidligere konventionelt dyrket agerjord forventes derimod at være positiv for 

biodiversiteten, da tidligere agerjorde som regel indeholder meget få arter (Bremer & Farley 2010). I 

Biowide-projektet ligger agerjord da også lavest i forhold til antallet af fundne arter. Herunder med hhv. en 

konventionel prøveflade med blot 50 arter i alt og en økologisk prøveflade med i alt 76 arter. Til 

sammenligning med Biowides 2 skovrejsninger på tidligere agerjord – hhv. Dalkildegård ved Svanninge 

Bjerge med en alder på omkring 20-25 år19 og Filsøvej ved Oksbøl på 40-45 år20, der begge er med stilkeg, 

men på forskellig jordbund21, var det samlede artstal i disse nye skove hhv. 206 og 21422. 

Det er ikke overraskende, da formålet med landbrugsdrift netop er at fremme den ønskede afgrøde på 

bekostning af bl.a. ukrudt og insektfaunaen. På de intensivt dyrkede marker er der i dag da også så lidt 

’ukrudt’, at de ikke længere kan understøtte en nødvendig insektfauna (Andersen, L. W., Bruus, M., Secher 

Jensen, T., Marchi, C., Topping, C., Damgaard, C, Olsen, K., Dalgaard, T. og B. Strandberg, 2014)23.   

                                                           
18 Vi forventer bl.a. at se en større grad af indvandring i skove, der ligger op ad de gamle naturtyper/skove, og også en 
højere artsdiversitet, da det er muligt for flere arter med forskellige spredningsstrategier at nå skoven. Herunder må 
der tages højde for at forskellige arters forskellige spredningsstrategier vil have forskellige muligheder for at nå 
skoven. For nogle myrespredte arter kan landbrugslandet f.eks. være en meget svær barriere at krydse, mens det for 
andre arter spredt med vinden eller dyr er nemmere. 
19 På prøvefladen Dalkildegård ved Svanninge Bjerge er der i alt registret 23 karplantearter, hvor træer udgør de 5. 
Svampe udgør 114 arter og er den største artsgruppe.  
20 På prøvefladen Filsøvej ved Oksbøl er der i alt registret 24 karplantearter, hvor træer udgør de 4. Svampe udgør 72 
arter og er den største artsgruppe. 
21 Dalkildegårds prøveflade er lokaliseret på Fyn, i Svanninge Bakker (leret jord) og Filsøvejs prøveflade er lokaliseret i 
Vestjylland, ved Oksbøl (sandet jord). Dvs. i hver sin naturgeografiske zone. De øvrige forstligt drevne arealer er 
bevoksninger i mere kontinuert ældre skov. Desuden har projektet en del selvgroede kratskove på tør og våd bund, 
typisk tilgroning af græsland, heder og moser, der derfor ikke er egnede til sammenligning med skovrejsning på 
tidligere agerjord.  
22 Det forholdsvist store artsantal i de nye skove skyldtes især mange flere svampe, men også flere smådyr/spindlere. 
23 Øger økologisk landbrug biodiversiteten? Hovedkonklusioner fra REFUGIA-projektet (2014) Nyhedsbrev fra 
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (Særudgave, september, 3/2014) 



 
 

3. Metodebeskrivelse 
 

En forudsætning for at kunne vurdere succesen af skovrejsningsprojekter i forhold til deres naturværdi, er, 

at der registreres under anvendelse af egnede metoder. Metoder, der kun anvender artsantallet som 

indikator, giver et utilstrækkeligt indtryk af skovens biodiversitetsværdi, da der ikke tages højde for 

artssammensætningen (Sax et al. 2005). En højere artsdiversitet kan fx skyldes et højt antal af invasive eller 

uønskede arter og er derfor ikke egnet som eneste indikator for skovens naturværdi (Lindenmayer & Hobbs 

2004). Supplerende brug af indikatorarter, der er karakteristiske arter i skoven, giver derfor et mere 

detaljeret billede af skovens naturværdi (Petersen 1974). 

I nærværende projekt ”Naturen i de nye skove” foretages både en landskabsøkologisk basisanalyse og 

registrering af biodiversiteten i flere prøvefelter. Fokus har især været på kortlægning af 

bevoksningsstrukturer, registrering af karplantearter og indikatorarter (artslister)24. 

For hver bevoksningstype registreres med minimum tre 5m dokumentationscirkler (se bilag_TA N04). 

Derudover registreres minimum én 15m dokumentationscirkel, hvor der udfyldes et strukturskema og evt. 

supplerende karakteristiske arter noteres også. Registreringen sker på baggrund af en modificeret udgave 

af en teknisk anvisning, som IGN har lavet i samarbejde med DCE til monitering af biodiversiteten i 

’gammelskove’ (se bilag_TA NO4)25.  

Når der i en skov er et større lysåbent areal, registreres også hver åbne naturtype (græsmark, overdrev, 

fersk eng, mose, vandhul mm) med minimum én dokumentationscirkel à 5m. Derudover udfyldes et 

strukturskema for hele området, og evt. supplerende arter (karakteristiske, invasive og rødlistede) noteres.  

Metoden, der anvendes i sidstnævnte tilfælde, stammer fra NOVANA-programmets kortlægning af lysåbne 

naturtyper (TA NO3)26. Bemærk dog, at metoden til registrering af lysåbne arealer ikke er nær så 

omfattende som den ditto til registrering af skovbevoksningerne. Skulle den være det, skulle hver 

naturtype (også alle vandhullerne) registreres med minimum tre dokumentationscirkler og et 

strukturskema på lige fod med de forskellige skovbevoksningstyper27.  

 

                                                           
24 Vedr. valget af karplantearter som genstand for undersøgelsen er antagelsen, at artsrigdommen og 
artssammensætningen af karplanter både påvirker og i nogen grad kan tjene som indikator forartsrigdommen af 
andre organismer.Andre artsgrupper, ikke mindst svampe og smådyr, ville dog være særdeles relevante men langt 
mere tidskrævende og svære at artsbestemme. 
25 Den modificerede tekniske anvisning, TA N04, med strukturskema er vedlagt som bilag. Modificeringen tager alene 
højde for, at registrering i skovrejsninger på tidligere agerjord i nogle henseender er en anden situation end i gamle 
naturskove. 
26 Den modificerede tekniske anvisning, TA N03, med strukturskema er vedlagt som bilag. Dog er der den undtagelse, 
at de naturtypekarakteristiske strukturer følger dem, der er givet i forbindelse med §3-besigtigelse af naturområder. 
At dette vælges, skyldes at definitionen af §3-områder er mere overordnet (overdrev, fersk eng, mose og vandhul) end 
habitatnaturtyperne, og at de lysåbne steder, som vi er stødt på under tidligere evalueringer, ikke er af den høje 
habitatnaturtypekvalitet. 
27 At den lysåbne registrering er mindre omfattende, skyldes at opgaven skal løses indenfor en økonomisk og 
tidsmæssig ramme. Men under alle omstændigheder kommer de lysåbne arealer i skovrejsningsområderne også i 
fokus ift. biodiversiteten af plantearter 
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Illustration af projektets struktur: Der er tale om en 

kombination af forskellige metoder med henblik på at 

tilvejebringe et bredt perspektiv på naturtilstanden i de nye 

skove. 

Med de to lettere modificerede metoder kommer vi så vidt muligt rundt i alle kroge af skovarealet, dvs. alle 

areal- og bevoksningstyperne. Nogle skove ligger op ad ældre skov- og naturområder (dog ikke fra før 1900-

tallet), andre ligger omgivet af landbrugsland næsten isoleret fra andre skov- og naturområder. Skovene er 

desuden spredt fordelt over de fire skovregioner og begge de to biogeografiske regioner, som Danmark er 

inddelt i ifølge EU-klassifikationen.  

 

Der er i udpegningen taget særligt hensyn til, at skovrejsningen er tildelt offentlig støtte, idet én af 

begrundelserne for tilskuddet har været hensyn til naturen28. Herunder antager vi, at samme biologiske 

faktorer mht. biodiversitet og naturværdier gør sig gældende uafhængigt af privat eller offentligt ejerskab, 

såvel som i skove rejst med eller uden tilskud. Endelig antager vi, at antallet af arter alt andet lige forventes 

at stige med størrelsen af arealet. Dermed mener vi også, at det er forsvarligt at udvælge de mindste 

skovrejsninger (private med tilskud) med en forventning om, at de normalt langt større offentlige og private 

skovrejsninger uden tilskud som minimum vil kunne levere det samme og forventeligt også mere end de 

små private skove med tilskud. Som ældre referenceskov er medtaget i Vestskoven, hvor en floraoversigt er 

tilgængelig29. 

I første omgang har vi kontaktet de udvalgte lodsejere per brev og dernæst kontaktet dem telefonisk før 

skovbesøg. På den måde har de kunnet sige fra, hvis de ikke har ønsket at bidrage til undersøgelsen, men 

også angive et tidspunkt, hvor de evt. selv kunne gå med rundt og bidrage til undersøgelsen med diverse 

baggrundsoplysninger. Samtidig har vi bedt dem udfylde et spørgeskema vedr. deres syn på fremme af 

naturværdierne i deres skov, herunder også deres viden om eksisterende naturværdier i deres skov30.  

Undersøgelsens fokus er især på en landskabsøkologisk basisanalyse, bevoksningsstrukturer og flora. 

Jordbundsfaunaen, laver, mosser, svampe, insekter og smådyr kunne også være interessante og relevante, 

idet de må forventes at have stor og tidlig gavn af skovrejsning, men er desværre også langt mere 

tidskrævende og svære at artsbestemme. Det samme gælder naturligvis mobile organismer som padder, 

fugle og pattedyr, som også hurtigt får stor gavn af skovrejsningerne.  

  

                                                           
28 Naturbeskyttelsesloven tillader kun adgang til private skove over 5 ha på etablerede stier og veje. 
29 Udført og stillet til rådighed af Poul Evald Hansen. 
30 Brev og spørgeskema er vedlagt som bilag. Det har desværre ikke været muligt at lave en samlet opsamling, da 
besvarelserne er for forskelligartede mht. kvalitet og omfang til at give et sammenligneligt billede. Besvarelserne har 
dog understøttet vores viden om skovene, fx med observationer af arter, samt givet et billede af ejernes motivation 
og indstilling angående naturpleje, skånsom eller ingen drift.  



 
 

3.1 Bemanding 

Landskabsværkstedet har forestået projektledelse, projektdesign, udvælgelse af eksempelskove, 

arealbesigtigelse, lodsejerundersøgelse, indsamling af eksisterende viden, landskabsøkologisk kortlægning, 

indsamling af naturobservationer, analysearbejder, konklusioner, perspektivering og rapportering ved 

forstkandidat Jørgen Nimb Lassen, biolog ph.d. Christine Heimes, forstkandidat Thomas Simonsen og 

landskabsarkitekt Saskia Gooding.  

Biolog Anne-Marie C. Bürger, Amphi Consult, har forestået de biologiske feltanalyser og registreringsrunder 

samt bidraget med analyser og sammenfatning. 

Fra IGN, KU, har professor Jørgen Bo Larsen bistået projektet med projektledelse, analyser, kvalitetssikring, 

gode råd og vejledning. Desuden har professor Inger Kappel Schmidt, specialkonsulent Torben Riis-Nielsen, 

geograf ph.d. Søren Præstholm og sektionsleder Vivian Kvist Johansen stillet knowhow, eksisterende viden 

og analyseredskaber til rådighed for projektet.  

Endelig har de lokale lodsejere bistået projektet med værtskab, eksisterende viden, observationer og 

interview/spørgeskemabesvarelser. 

3.2 Omfattede grupper 

Registreringen omfatter vedplantearter, andre karplanter og bevoksningsstrukturer. Derudover beskrives 

en række både kvantitative og kvalitative parametre med betydning for biodiversiteten. 

3.3 Beskrivelse af metoden – TA NO3 og TA NO4 

De udvalgte skove opdeles i arealtyper, som udgangspunkt på basis af hovedtræarten og naturtyper. 

Kortlægningen omfatter nyere skovbevoksede lokaliteter rejst på tidligere agerjord med forekomst af en 

eller flere arealtyper for bl.a. at undersøge, hvilke roller de forskellige miljøer, der bliver skabt, kan spille for 

indvandringen af skovbundsvegetationen (planter under 1 m i højde), og om de komplementerer hinanden 

ved at øge det totale artsantal for skoven som helhed. For hver arealtype registreres en række 

strukturparametre og information om vegetationens artssammensætning (karplantearter). 

Med udgangspunkt i skovkort eller seneste orthofoto identificeres og afgrænses arealtyper i en given 

skovrejsning tentativt og verificeres eller justeres efterfølgende i felten. Kortlægningen omfatter både 

lukkede skovarealer og permanente lysåbne arealer indenfor skovrejsningen. 

Metodemæssigt følges prøvefelts-metoden beskrevet i projektets Tekniske anvisninger – NO3 og NO431. 

For hver skovrejsning kortlægges en række parametre relateret til struktur og artsindhold. Der udlægges 

minimum tre 5-meter cirkler (karplanter) og én 15-meter cirkel (vedplantearter) pr. bevoksningstype og 

minimum én tre-meter cirkel i hver af de lysåbne arealtyper.  

Metoderne er en modificering af ”Kortlægning af skovhabitater” (TA N04)32 og ”Kortlægning af terrestriske, 

lysåbne habitatnaturtyper” (TA NO3)33, der er udarbejdet af DCE, Aarhus Universitet / IGN, Københavns 

                                                           
31 De tekniske anvisninger er modificerede udgaver af TA N03 og TA NO4, som DCE, Aarhus Universitet og IGN, Kbh. Universitet, 

står bag, og følger de gældende normer ift. registrering i skove og på lysåbne arealer. 
32 Titel: Kortlægning af skovhabitattyper (2016). Forfattere: Jesper Fredshavn, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard. FDC-bio, DCE, 
Aarhus Universitet og Vivian Kvist Johansen, IGN, Kbh. Universitet.  
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Universitet, således at de svarer nogenlunde til situationen i nye skove. Modificeringen tager alene højde 

for, at registrering i skovrejsninger på tidligere agerjord i nogle henseender er en lidt anden situation end i 

ældre habitatskove og lysåbne habitatnaturtyper, men følger dog de oprindelige manualer og inkluderer så 

vidt muligt alle deres undersøgelsesparametre. 

Kortlægningen udførtes i perioden, hvor vilkårene for umiddelbar artserkendelse og -bestemmelse er 

bedst, dvs. fra maj til og med oktober34. 

Kortlægningen består af: 

1) en forberedende GIS-kortlægning 

2) afgrænsning af lokaliteten/skovrejsningen 

3) bestemmelse af areal- og bevoksningstyper 

4) registrering af de strukturelle indikatorer 

5) artsregistrering 

  

                                                                                                                                                                                                 
33 Titel: Kortlægning af terrestriske, lysåbne habitatnaturtyper (2016). Forfattere: Jesper Fredshavn, Rasmus Ejrnæs, Bettina 
Nygaard. FDC-bio, DCE, Aarhus Universitet. 
34 Kortlægningen er primært sket ultimo juli, hele august og primo september måned. 



 
 

3.4 Registreringens objektive og subjektive afsæt og registreringsskemaer 

Registreringen er foregået ved besigtigelse af skovrejsningerne og ved hjælp af registreringsskemaer til 

monitering af biodiversitet i nye skove. Der har været mindst én biolog til stede ved registreringen, der 

typisk har taget mellem 1 og 5 dage per skov, afhængigt af skovens størrelse og sammensætning. Ved 

mange af besøgene har skovejeren medvirket under registreringen, hvilket har givet biologen chance for at 

opnå uddybende information og for at spørge om bevæggrundene bag skovens anlæg. Men ejerens 

medvirken har ikke haft indflydelse på selve registreringen og vurderingen af skoven.  

Registreringen indeholder en række faktuelle forhold, som relativt let lader sig beskrive objektivt. Det er 

forhold som størrelsen af bevoksningerne, bestemmelse af bevoksningsstrukturer og karplanter etc. Men 

registreringens vurderinger er mere komplekse. Mange forhold gør sig gældende ved disse vurderinger, og 

der har været begrænsede tidsressourcer. Der har således ikke været tid til opfølgende registreringer og 

oparbejdning af et mere omfattende og dækkende datamateriale for hver af de oprindeligt 36 udvalgte 

skove. Der har kun været mulighed for ét registreringsbesøg i hver skov, ligesom antallet af 

dokumentationscirkler har været begrænset til hhv. tre og én pr. arealtype (bevokset og lysåbent).  

Derved spiller en række tilfældigheder ind, fx størrelsen af skoven og dennes design, antallet af arealtyper, 

antallet af dokumentationscirkler, den stokastiske placering af disse, vejr- og lysforhold og dato for 

registrering (genkendelighed, blomstring, afblomstring, mv.) med risiko for at vigtige karplantearter og 

strukturer overses35.  

Vi har bestræbt os på at vurdere skovenes biodiversitet ud fra nogle eksplicitte parametre, som hænger 

godt sammen med de kendte kriterier, der følges i gammelskove og lysåbne naturtyper, og forsøgt at 

tilpasse dem til skovrejsninger. Vi har ligeledes skævet til den viden, der allerede findes om naturen i nye 

skove, herunder udført et litteraturstudium over faktorer med relation til biodiversitet i skove på tidligere 

agerjord.  

Samtidigt har vi indsamlet supplerende naturobservationer fra ejeren, samt spurgt ind til skovens formål og 

ejerens motivation til fremme af skovens natur til understøttelse af analysen. Vi har også kunnet diskutere 

resultaterne internt på mange møder, per mail eller telefonisk. Endelig har vi forsøgt at forklare, hvorfor vi 

kommer frem til vurderingerne og benytter dem som afsæt til konklusioner og perspektivering for fremtidig 

skovrejsning. 

  

                                                           
35 I Landskabsværkstedets undersøgelse af to nye skove i 2009/2010 fandt vi bl.a. flere skovarter og sjældne arter end 
i nærværende undersøgelse, hvilket bl.a. tilskrives den langt mere grundige og tidskrævende metode, vi brugte i 
2009/2010 undersøgelsen. Dengang blev der udlagt dokumentationscirkler, indtil der ikke længere kunne findes nye 
arter inden for den undersøgte arealtype, hvorimod vi i denne undersøgelse har begrænset os til hhv. tre og én 
dokumentationscirkel i hver af de hhv. bevoksede og ubevoksede arealtyper. 
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3.5 Præsentation af resultaterne 

 

Kapitel 0) Sammenfatter projektets resultater. 

Kapitel 1-3) Indledende kapitler, der præsenterer projektets baggrund, formål og metoder. 

Kapitel 4) I dette kapitel samler vi op på eksisterende viden om skovrejsning med fokus på at få 

præsenteret kendte faktorer for biodiversitet og naturværdier i nye skove på tidligere agerjord. 

Kapitel 5) Præsentation af de tilfældigt udvalgte nye skove, der indgår i undersøgelsen.  

Kapitel 6) Resultaterne af registreringerne præsenteres først som et generelt faktaark med eksisterende 

viden om hver enkelt skov. Dernæst præsenteres de nye resultater af registreringen af 

bevoksningsstrukturer og plantearter i skovbunden. 

Kapitel 7) På baggrund af disse registreringer sammenfattes resultaterne på tværs af de nye skove. 

Kapitel 8 og 9) De to kapitler opsummerer konklusionerne og der perspektiveres mht. mulighederne for at 

fremme naturværdien i fremtidens nye skove.  

Kapitel 10) Det afsluttende kapitel perspektiverer bl.a. behovet for fremtidige studier. 
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4. Faktorer for biodiversitet og naturværdier i nye skove på tidligere landbrugsjord 

I dette kapitel præsenterer vi eksisterende viden med vægt på allerede kendte faktorer, der har relation til 

biodiversitet og naturværdier i nye skove på agerjord. Kapitlet skal supplere studiet for at give det et mere 

dækkende og bredt billede af biodiversiteten og naturen i nye skove på tidligere agerjord. 

4.1 Tidligere arealanvendelse 

Skovrejsningens effekt på biodiversitet afhænger i høj grad af den jordbund, som den nye skov bliver anlagt 

på (Bremer & Farley 2010) 

Skovrejsning på landbrugsjord vil som regel have en positiv effekt på biodiversiteten (Brockerhoff et al. 

2008, Wilson et al. 2012). En lang og intensiv anvendelse af arealet til landbrug medfører dog ændringer af 

jordbunden, som kan påvirke mangfoldigheden af arter i de nye skove. Disse ændringer indbefatter et øget 

fosforindhold, en højere pH værdi og et lavere C/N forhold, som kan vanskeliggøre udviklingen af en 

karakteristisk (specialiseret) skovbundsvegetation (Honnay et al. 2002, se også afsnit om 

Jordbundsegenskaber og Skovbundsvegetation). I stedet for typiske skovarter er det markukrudtsarter og 

generalister, som kan forventes at kolonisere nyrejste skove. Disse etablerer sig gennem den eksisterende 

frøbank og fra omkringliggende marker (Brunet et al. 2011).  

Bliver ekstensive landbrugsarealer, som. fx semi-naturligt græsland, omlagt til skov, kan det også have 

negative konsekvenser for biodiversiteten (Bremer & Farley 2010). Semi-naturligt græsland er 

karakteriseret af en lang historie med ekstensiv benyttelse som græsningsareal eller til høslæt og er som 

regel meget artsrigt (Dengler et al. 2014). Især for arter knyttet til det åbne land danner semi-naturligt 

græsland et vigtigt habitat. Skovrejsning på semi-naturligt græsland kan derfor føre til en reduktion af 

biodiversiteten.  

Buscardo et al. (2008) undersøgte biodiversitetseffekter af skovplantning på ekstensivt udnyttet græsland 

og fandt fem år efter skovrejsning en signifikant lavere plantediversitet. Også fuglene forventes at blive 

negativ påvirket af skovrejsning på ekstensivt udnyttede græsarealer (Wilson et al. 2012). Generelt har der 

været en tendens til at skovrejsning er sket på de mindre produktive og ekstensiv udnyttede 

landbrugsarealer, således at der, i takt med en forøgelse af skovarealet, er sket en tilbagegang af semi-

naturligt græsland i løbet af de sidste århundreder i Europa (Jepsen et al. 2015).  

4.2 Jordbundsegenskaber 

Jordbundsforholdene i nyrejste skove på tidligere landbrugsjord adskiller sig fra jordbunden i gamle skove. 

Den intensive dyrkning af jorden og den dermed forbundne mekaniske bearbejdning, gødskning og kalkning 

fører således til ændringer i jordens fysiske egenskaber, niveau af næringsstoffer og pH-værdi.  

I forhold til skovjord har agerjord en øget densitet samt en lavere vandgennemtrængelighed og 

makroporøsitet og dermed en ringere naturkvalitet (Messing et al. 1997). Jorden i nye skove på tidligere 

landbrugsjord indeholder typisk også mere fosfor, har et lavere C/N-forhold og en højere pH-værdi end 

jorden i ældre skove (Honnay et al. 2002).  
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Mængden og forholdet mellem kulstof, kvælstof og fosfor og pH-værdi spiller en vigtig rolle i 

sammensætningen af skovens plantesamfund. Næringselskende og syreintolerante arter som Kæmpe-

Svingel (Festuca gigantea) og Feber-Nellikerod (Geum urbanum) findes hyppigt i skove på tidligere 

landbrugsjord, men er ofte fraværende i gamle skove. Planter typisk for næringsfattig og sur jordbund, som 

fx Pille-Star (Carex pilulifera), Bølget Bunke (Dechampsia flexuosa) og Majblomst (Maianthemum bifolium) 

har til gengæld svært ved at etablere sig i den tætte urtevegetation i skove på tidligere landbrugsjord 

(Brunet et al. 2011). 

Fosfor er en stærk begrænsende faktor, når det gælder genskabelse af biodiversitet i degraderede habitater 

(fx Noe et al. 2001, Wassen et al. 2005). I nye skove rejst på tidligere landbrugsjord kan det høje 

fosforindhold på den ene side fremme biomasseproduktionen (Baeten et al. 2011), men på den anden side 

hæmme udviklingen af en typisk skovbundsvegetation (De Shrijver et al. 2012). Honnay et al. (1999a) viste 

at jordens fosforindhold har en negativ effekt på antallet af gammelskovsarter. Væksten af 

konkurrencedygtige arter som Stor Nælde (Urtica dioica) bliver til gengæld fremmet af et højt fosforindhold 

(De Keersmaeker et al. 2004).  

Hvor hurtigt der kan blive genskabt en skovbundsvegetation i nyrejste skove på tidligere landbrugsjord, 

svarende til den, som man finder i gamle skove, afhænger af hastigheden af jordforsuring og reduktion af 

næringsniveauet i jorden (De Keersmaeker et al. 2004). Selv mange årtier efter skovrejsning er 

jordbundsforholdene stadig forskellige sammenlignet med gammel skov (Falkengren-Grerup et al. 2006). 

Kubiniok & Müller (1993) anslår en periode på mindst 80-100 år før der opnås pH-værdier og 

næringsniveauer svarende til forholdene i gamle skove. Tilsvarende regnes med en tidshorisont på mere 

end 100 år for at genskabe jordens fysiske egenskaber (Bossuyt et al. 1999a). 

4.3 Landskabskontekst 

Succesraten for biodiversitetsgenetablering gennem skovrejsning på tidligere landbrugsjord afhænger i høj 

grad af det landskab, som skoven placeres i, samt det skovlandskab, der etableres (især variation mellem 

skov og lysåbne arealer i skoven). I et stærkt fragmenteret landskab med kun få isolerede gamle skove 

bliver planternes indvandring i nye skove ofte hindret af manglende spredningsmuligheder (Dzwonko & 

Loster 1992, Matlack 1994, Grashof-Bokdam & Geertsema 1998, Singleton et al. 2001, Brunet et al. 2011).  

Vellend (2003) viste i en populationsmodel baseret på en metaanalyse af ti studier i Europa og det østlige 

Nordamerika, at forskellen i plantediversiteten mellem nye skove på tidligere landbrugsjord og gamle skove 

var markant lavere hvis arealet med ældre skov i skovrejsningslandskabet var under 10%. Et større 

skovareal i landskabet faciliterer derimod indvandring af skovarter (Honnay et al. 2002, Graae et al. 2004, 

Verheyen et al. 2006).  

Grænser nyrejst skov ikke direkte op til eksisterende skovarealer, er det dog kun skovarter med gode 

spredningsegenskaber, der kan indvandre med succes (Brunet 2007). Det er især kortlivede (en- toårige) 

arter, der hurtigt kan etablere sig i nye skove. Små flerårige urter som fx Hvid Anemone (Anemone 

nemorosa) er ofte ikke i stand til at indvandre i nye skove, selv i relativt skovrige landskaber (De Frenne et 

al. 2011). Grænser ny skov direkte op til gamle skove, kan den blive koloniseret af de fleste skovplanter 

med en indvandringshastighed på ca. 2,5 m per år (Matlack 1994, Brunet & von Oheimb 1998a,b, Grashof-



 
 

Bokdam & Geertsema 1998, Bossuyt et al. 1999b, Honnay et al. 1999a, Dzwonko 2001).  

Ud over gamle skove er levende hegn et vigtigt landskabselement med hensyn til 

biodiversitetsgenetablering i nye skove. Gamle hække kan være levested for plantearter typiske for gamle 

skove og dermed være en vigtig indvandringskilde for nye skove (Pollard 1973, Forman & Baudry 1984, 

Honnay et al. 1999a). 

4.4 Etablering af skov – naturlig succession versus plantning 

Etablering af ny skov på tidligere landbrugsjord kan ske enten gennem naturlig succession, eller ved 

plantning. Naturlig succession er det trinvise vegetationsskifte, der sker efter ophør af landbrugsmæssig 

anvendelse. Jorden gennemgår forskellige successionsstadier med hvert deres plantesamfund (urter, 

græsser, højstauder, buske) for til sidst at blive til skov (Clements 1936).  

Der er betydelig forskel mellem successionsskov og plantet skov med henblik på biodiversitet og 

økosystemydelser. Plantet skov etableres hurtigere og er som regel bedre end successionsskov når det 

gælder kulstoffiksering og vedproduktion (Rey Benayas & Bullock 2012). Successionsskov, derimod, fører til 

en lokalt tilpasset vegetationstype (Myers & Harms 2009) og har som regel en større strukturel 

heterogenitet og  en højere biodiversitetsværdi end plantet skov (Aude et al. 2002). Men omvendt har 

plantet skov også betydning for fremdriften mod egentlig højskov og dermed også for indvandringen af 

egentlig skovnatur. Ligesom en plantet skov også kan gøre brug af lokalt tilpasset plantemateriale og 

skovudviklingstyper. 

Etablering af skov gennem naturlig succession er billigere end plantning af skov, men resultatet afhænger af 

interaktionen mellem forskellige biotiske faktorer som fx interspecifik konkurrence (Bartha et al. 2003), 

abiotiske faktorer såsom jordbundsegenskaber (Cramer et al. 2008), samt antropogene faktorer som 

tidligere arealanvendelse og graden af forstyrrelse. Under gode betingelser, som eksempelvis ekstensivt 

landbrug med nærliggende skovarealer, kan en naturlig vegetation etableres i løbet af 20-30 år. I områder 

præget af intensivt landbrug, derimod, kan en tæt urtevegetation hæmme etablering af vedplanter og gøre 

skovrejsning ved naturlig succession  til en langsom proces (Ruskule et al. 2016).  

Flere studier beskriver en tidsramme på mere end 50 år, før vedplanter opnår et dække på mere end 50 % 

(Maycock & Guzikowa, 1984, Inouye et al. 1987, Vankat & Carson 1991). Hvor betingelser for naturlig 

succession er dårlige, fx i intensivt landbrugsudnyttet eller påvirket landskab, kan plantning af skov derfor 

være tjenlig til etablering af skovens biodiversitet (Brockerhoff et al. 2008).  

Et ressourcebesparende koncept i forhold til plantning af skov på hele arealet, er etablering af "skovøer"; 

en kombination af plantet skov og naturlig succession (forceret succession). Konceptet tager udgangspunkt 

i beplantning af flere små arealer med træer og buske, som tilsammen kun dækker en lille del (1%) af 

arealet udpeget til skovrejsning. På det resterende areal etableres skoven med tiden gennem naturlig 

succession. Skovøerne danner frøkilde og habitat for frøspredende dyr og faciliterer derved en naturlig 

succession (Rey Benayas & Bullock 2012). Metoden er egnet i intensive dyrkede landskaber, hvor det 

eksisterende skovareal er meget lille og forudsætningerne for naturlig succession derfor er ringe.  



32 
 

Konceptet kendes også fra naturnær skovrejsning, hvor man blander den klassiske tilgang med den 

naturlige succession. Ved ”Den naturnære genvej” udnyttes den naturlige succession, men den styres dog 

mod den ønskede skovudviklingstype ved koncentrerede indgreb såsom såning af pionerarter, lokal 

jordbearbejdning, brug af ammetræer og forkulturer samt berigelsesplantning af klimaksarter i grupper 

(Lassen, J.N. og J.B. Larsen, 2013 & Larsen, J.B. 2005).  

Afhængig af formålet med skoven kan man tilstræbe skovudviklingstyper indenfor stort set alle spektre af 

skalaen – fra det produktionsorienterede til det biodiversitetsorienterede. Inden for det overordnede 

naturnære princip arbejdes også med forskellige naturfremmende elementer som fx mindsket/ophørt 

dræning, etablering af vådområder og lysåbne arealer, bevarelse af eksisterende hegn/krat/træer, 

veteranisering af træer, bevarelse af dødt ved, ophørt drift, helårsgræsning, indførsel af 

skovførne/skovbundsplanter, mv. (Lassen, J.N. og B. Larsen, 2013). 

4.5 Træarter og træsammensætninger 

Forskellige træarter tilbyder forskellige livsmuligheder for forskellige organismer. Det skyldes både 

strukturelle og kemiske egenskaber, hvor bl.a. forskelle i veddets hårdhed, nedbrydningshastighed, barkens 

overfladestruktur og løvets næringsværdi har umiddelbar betydning for, hvilke organismer, der lever på 

eller af disse ressourcer. Næsten alle træarter har desuden et intimt samliv med forskellige insekter, 

svampe og mikroorganismer. Som en tommelfingerregel har naturligt hjemmehørende træarter med stor 

udbredelse flest tilknyttede arter (Larsen et al., 2005, s. 95-96).  

Forskellige træarter danner også forskellige kronelag og forskellig førn (løvlag), hvilket kan have indflydelse 

på skovens lysforhold, humustypen og forsuring af de øverste jordlag (Barbier et al. 2008). Træarterne 

bestemmer således i høj grad miljøforhold og ressourcetilgængelighed i skovens nedre etager og spiller en 

vigtig rolle i udvikling af skovbundsvegetationen (Jones et al. 1997). I tempererede regioner danner 

skovbundsvegetationen, sammen med insekt- og svampearterne, et af de mest artsrige elementer i skoven 

og er afgørende for diversiteten af skovens fauna (Gilliam 2007). 

Thomaes et al. (2014) viste i et langtidsforsøg i skove rejst på tidligere landbrugsjord, at træarter har en 

stor effekt på overlevelse og populationsspredning af gammelskovsarter, dvs. plantearter som er 

karakteristisk for gamle skove36, hvor der er udviklet skovklima. Denne effekt skyldes en kombination af 

graden af jordbundens surhed og skygge. Træarter, som fører til en sur jord med pH på under 4,2, havde en 

negativ effekt på overlevelse og spredning af syreintolerante gammelskovsarter. Syretolerante 

gammelskovsarter profiterede derimod ikke af en sur jordbund (pH < 4.2). Samtidig var overlevelsesraten af 

både skyggetolerante og skyggeintolerante gammelskovsarter højere i skove med moderat skyggende 

træarter. Moderat skyggende træarter, der ikke fører til en stærk jordforsuring, kan således fremme 

gammelskovsarter og udviklingen af en artsrig og karakteristisk skovbundsvegetation. 

En træart, der danner skove af høj biodiversitetsværdi, samt habitat for et stort antal rødlistede arter, er eg 

(Jonsell et al. 1998, Vodka et al. 2009). Skovrejsning med eg på tidligere landbrugsjord kan således være 

særlig værdifuld for biodiversiteten, især i landskaber med fragmenterede rester af gammel egeskov 

(Brunet et al. 2011). Modne egeskovsplantager i Sverige viste en fuglediversitet og artssammensætning, 

                                                           
36 Gamle skove defineres  som skove med en alder på mindst 200 år. 



 
 

inklusive rødlistede arter, tilsvarende naturlige egeskove. Sågar i unge egeskovsbeplantninger blev der 

fundet rødlistede arter (Felton et al. 2016). Derudover har egeskove en høj rekreativ og æstetisk værdi 

(Norman et al. 2010). 

Hurtigt voksende træarter, som fx poppel (OP42), kan være egnet som hjælpetræer i forbindelse med 

skovrejsning. Poplen gror ekstremt hurtigt på næringsrig tidligere landbrugsjord og kan ved stor omtanke 

forbedre vækstbetingelser ved underplantning med træarter af høj økologisk værdi eller fremme etablering 

af træer ved naturlig succession (Boothroyd-Roberts et al. 2013). Desuden vil poppel relativt hurtigt udvikle 

anseelige dimensioner, som fx gennem ringning hurtigt vil kunne danne grundlag for store mængder 

vedmasse til naturlig henfald og død med betydning for biodiversiteten. 

En heterogen skov sammensat af flere træarter giver også mulighed for en højere biodiversitet gennem de 

forskellige niche, som den indeholder (Turner et.al. 2001, s.229). Skove sammensat af flere træarter har 

derfor som udgangspunkt en større naturværdi end monokulturer. En større diversitet af træer fører til en 

større habitatdiversitet, som kan rumme flere arter (Hartley 2002). Derudover er skove med flere træarter 

mere robuste overfor forstyrrelser og kan derfor danne et mere stabilt habitat for skovarterne end 

monokulturer (Scherer-Lorenzen et al. 2005 og Larsen et al., 2005). Endvidere har skove med flere træarter 

ofte en større herligheds- og friluftsværdi end monokulturer (Edwards et al. 2012). 

4.6 Hjemmehørende versus ikke hjemmehørende træarter 

Generelt er skove med hjemmehørende træarter, i forhold til habitatstruktur, tættere på naturlige skove 

end beplantninger med ikke-hjemmehørende arter, og indeholder derfor en større biodiversitet (Stephens 

& Wagner 2007). Nogle plantager med ikke-hjemmehørende træer kan dog alligevel have betydning for 

biodiversiteten og være levested for truede dyrearter (Brockerhoff et al. 2008, Quine & Humphrey 2010). 

Hjemmehørende træer bør dog fortrækkes over ikke-hjemmehørende træer, ikke mindst fordi det er uvist 

for en del arter, hvorvidt de er direkte tilknyttet de hjemmehørende træer. Det gælder især upåfaldende 

organismer som hvirvelløse dyr og mikroorganismer (Hartley 2002).  

Ved brug af hjemmehørende træarter er det vigtigt at tage hensyn til forskellige provenienser. Der er stor 

genetisk forskel inden for træarterne afhængig af deres geografiske herkomst. Med henblik på bevarelse af 

den intraspecifike diversitet er det vigtig at have lokale herkomster repræsenteret i forbindelse med 

skovrejsning (Stichmann 2000). 

I regioner, hvor den naturlige skov er løvskov, har skovrejsning med hjemmehørende løvtræer som regel en 

større biodiversitetsværdi end skovrejsning med fremmede nåletræer, da løvplantager har en større lighed 

med naturlige skove end nåletræsplantager, både med hensyn til biologiske og fysiske egenskaber (Aubin et 

al. 2008). Der er ofte store forskelle mellem nåleskov og løvskov med hensyn til kolonisering med urter, 

som danner skovbundsvegetationen. I nåletræsskove kan en sur og næringsfattig førn af nåle samt en høj 

grad af skygge hæmme udviklingen af skovbundsvegetationen (Aubin et al. 2008). Derudover er 

løvtræsplantager ofte mere komplekse i deres struktur end nåletræsplantager, hvilket fremmer 

frøspredning via skovens fauna og et heterogent mikroklima, som er nødvendigt for 

skovbundsvegetationens regeneration (Carnus et al. 2006). 
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Også andre taxa såsom fugle og insekter, viser ofte en større diversitet i løvskove end i nåleskove (Adams & 

Edington 1973, Tomialojc & Wesolowski 1996, Berg 1997, Fahy & Gormally 1998, Fuller et al. 2008). Felton 

et al. (2010a) undersøgte i en metaanalyse biodiversiteten i rene granskove sammenlignet med gran-

birkeskove og fandt et større antal af arter og individer indenfor de fleste undersøgte taxa i skove med en 

blanding af gran og birk. Dog havde mosser en større diversitet og dække i rene granskove.  

4.7 Skovens alder  

Skovens artssammensætning og biodiversitet varierer afhængig af skovens alder. Ældre skove har typisk en 

mere kompleks struktur (Franklin & Van Pelt 2004), samt et mere veludviklet mikroklima og 

jordbundsforhold med et mere udviklet førne- og humuslag, som faciliterer udvikling af en typisk 

skovbundsflora (De Keersmaeker et al. 2004, Brockerhoff et al. 2008).  

Floraundersøgelser i skovrejsningsområder i Sydsverige (Brunet et al. 2011) og andre geografiske områder 

(Bossuyt & Hermy 2000, Honnay et al. 2002, Flinn & Marks 2004) beskriver en tidsramme på minimum 60 

år for at opnå en skovbundsvegetation, der kan sammenlignes med gamle skove. Bossuyt et al. (1999b) 

fandt forskelle i skovbundsvegetationen mellem gamle skove og skove rejst på tidligere landbrugsjord for 

132 år siden, og Dupouey et al. (2002) kunne endda vise at skove rejst for 2000 år siden stadig var 

forskellige med hensyn til jordbund og vegetation i forhold til skove, som aldrig var blevet fældet i 

forbindelse med landbrug. Også andre taksonomiske grupper som fugle (Donald et al. 1998) og insekter 

(Jukes et al. 2001, Lassauce et al. 2013) viser en større diversitet i ældre skove. Det er især en høj andel af 

liggende, langsomt døende og stående dødt ved, ru bark og hule træer, strukturer typiske for gammel skov, 

som er vigtige mikrohabitater (Winter & Möller 2008, Vuidot et al. 2011). Mikrohabitaterne er afgørende 

for en del organismer, blandt andet mange arter af fugle, insekter og svampe (Winter et al. 2005). 

4.8 Skovens størrelse og form 

Habitatdiversitet er positiv korreleret med størrelsen af skoven og derfor har store skove som regel en høj 

artsdiversitet (Honnay et al. 1999b). Derudover er der en positiv sammenhæng mellem skovareal og 

populationsstørrelse. Større populationer er i mindre fare for at blive udryddet, da de er mere robuste 

overfor tilfældige begivenheder såsom miljøændringer, genetisk drift (tab af genetisk variation) og 

demografiske processer (fx ulige kønsfordeling) (Shaffer 1981; Simberloff 1988).  

For mange taxa gælder dog, at en høj habitatdiversitet er mere afgørende end selve arealstørrelsen. Selv 

mindre skovarealer (et par hektar) kan have en stor diversitet af planter, fugle og insekter (Helliwell 1976, 

Game & Peterken 1984, Götmark & Thorell 2003). Især i degenererede landskaber domineret af intensivt 

landbrug kan små skovarealer være lokale biodiversitetshotspots. Langs en gradient fra Sydfrankrig til det 

centrale Sverige blev to tredjedele af ca. 220 skovplanter fundet i små stykker skov (Valdés et al. 2015). Den 

direkte friluftsværdi af små stykker skov er mindre end i større skove, men små stykker skov kan fungere 

som æstetisk element og øge landskabsværdien i intensivt dyrkede landbrugsområder (Decocq et al. 2016) 

Ud over skovens areal har udformningen en effekt på biodiversiteten. Skove med en uregelmæssig form og 

indre lysåbninger har relativt mere skovbryn, og miljøforholdene i netop skovbrynet er markant anderledes 

end det, man finder i skovens centrale område. Som randhabitat er skovbrynet karakteriseret af en stejl 

gradient i forhold til næringsstoffer og mikroklima. Det resulterer i en høj habitatdiversitet og dermed en 



 
 

potentiel højere biodiversitet. Størrelsen af skovbrynet, dvs. hvor meget af skoven, der fungerer som 

randhabitat, afhænger af alder og struktur, samt hvilken retning skovbrynet er orienteret imod. Zonen 

mellem det yderste af skovbrynet til skovens centrale område med et typisk skovmikroklima kan være op til 

50 m bred (Matlack 1993, Murcia 1995). En undersøgelse af 230 belgiske skove viste, at en uregelmæssig 

skovform, og dermed en større randzone, har en positiv effekt på antallet af plantearter. Især skovbryns- og 

skovlysningsarter, vedplanter og lianer profiterede af et større randhabitat, samtidig med at plantearter 

knyttet til skovens kerneområde ikke blev negativt påvirket (Honnay et al. 1999c). 

4.9 Skovens drift 

Forskellige driftsformer kan have forskellige effekter på biodiversiteten i den plantede skov. Generelt 

gælder, at tiltag der bidrager til en øget strukturel diversitet, som udgangspunkt har en positiv effekt på 

skovens artsrigdom. I etableringsfasen kan en større strukturel diversitet opnås gennem en mindre uniform 

jordbearbejdning, varierende planteafstand og udtynding (Carnus et al. 2006). 

Desuden har en lang omdriftsperiode vist sig til at have en positiv effekt på biodiversiteten. Plantageskove 

med en længere omdriftsperiode kan have næsten den samme habitatkvalitet som forstlig drevet naturlig 

skov (Humphrey 2005, Suzuki & Olson 2008). Stående og liggende dødt ved, som efterlades i skoven, øger 

habitatværdien for en række arter som fx svampe, saproxyle insekter, fugle og pattedyr (Berg et al. 1994, 

Jonsell et al. 1998). Ekstensive, traditionelle skovdriftsformer som stævning og græsning (Bergmeier et al. 

2010, Fartmann et al. 2013) skaber lysninger, som kan være afgørende for mange sjældne og 

højspecialiserede arter (Vodka et al. 2009, Konsulic et al. 2016).  

På trods af biodiversitetsfremmende skovdriftsformer formår mange typiske skovbundsplanter ikke at 

etablere sig i nye skove (se afsnit Skovbundsvegetation nedenfor). Såning og plantning af disse arter kan 

derfor være en løsning, navnlig i skove hvor friluftsværdien spiller en større rolle. Mange forårsplanter og 

skovbrynsarter kan let etableres ved såning. Etablering af skyggetolerante sommergrønne arter som 

Skovsyre (Oxalis acetosella) og Dunet Steffensurt (Circea lutetiana) er derimod mere vanskelig. Disse arter 

har en dårlig spiringsevne og bliver nemt udkonkurreret af mere konkurrencestærke arter, især i 

spriringsfasen. Etableringssucces for disse arter, er derfor større ved plantning frem for såning (Petersen & 

Philipp 2001, Mottl et al. 2006, Godefroid et al. 2011), især når der tilføjes et lag komposteret haveaffald 

forud for plantning (Richnau et al. 2016). 

4.10 Skovbundsvegetation 

Skovbundsvegetationen bidrager i høj grad til skovens biodiversitet. I tempererede skove danner svampene 

eller insektfaunaen det mest artsrige element, men kan ofte på forskellig vis være afhængige af 

skovbundens plantearter. Skovrejsning med biodiversitetsformål kræver derfor etablering af en veludviklet 

skovbundsvegetation. Med hensyn til skovens rekreative værdi danner skovbundsvegetationen et vigtigt 

æstetisk element. Forårsblomster, men også de grønne sommerarter, bliver nydt af publikum (Nielsen et al. 

2012). Mangler disse, opfattes skoven tom og mindre attraktiv (Gundersen & Frivold 2008, Jensen & 

Skovsgaard 2009).  

Ved skovrejsning på tidligere agerjord kan det være svært at opnå en typisk skovbundsflora. Nogle arter, 

som f.eks. Stor Nælde (Urtica dioica) og Feber-Nellikerod (Geum urbanum) kan hurtigt etablere sig, men 
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mange typiske skovarter, især gammelskovsarter, mangler i de nye skove. Det er dog netop forekomsten af 

gammelskovsarter, der er en vigtig indikator for skovens naturværdi, både i forhold til habitatkvalitet og -

diversitet (Peterken 1977, Honnay et al. 1999c).  

Den ringe koloniseringssucces hvad angår gammelskovsarter, skyldes sprednings- såvel som 

etableringsproblemer (Flinn & Vellend 2005). De fleste gammelskovsarter mangler en persistent frøbank 

(Brown & Oosterhuis 1981), og deres etablering er derfor afhængig af indvandring fra eksisterende 

habitater. Indvandringskilder er som regel gamle skove eller levende hegn; i det moderne 

landbrugslandskab ofte sjældne og isolerede elementer. Mange gammelskovsarter har ringe 

spredningsevner over en længere distance, hvilket gør, at planterne ikke formår at vandre over uegnede 

landbrugshabitater til et nyt egnet skovhabitat (Honnay et al. 2002). En del gammelskovsarter spredes fx 

med myrer, men typisk kun over kortere afstande. Mange gammelskovsarter producerer derudover kun et 

lavt antal frø (Hermy et al. 1999) og spreder sig primært vegetativt gennem udløbere (Bierzychudek 1982), 

hvilket yderlige begrænser spredningsevnen.  

At gammelskovsarter ofte har svært ved at etablere sig i nye skove kan dog også skyldes 

jordbundsegenskaber og lystilgængelighed (Brunet et al. 2000, Honnay et al. 1999a). Jordbunden i nyrejste 

skove på tidligere landbrugsjord har typisk et højt indhold af næringsstoffer. I unge bevoksninger trænger 

der samtidig meget lys igennem kronetaget. Det øgede næringsindhold, især fosfor i kombination med det 

høje lysindfald, fremmer væksten af hurtigt voksende og konkurrencedygtige arter som fx Stor Nælde 

(Urtica dioica), Rørgræs (Phalaris arundinacea) og Ægte Brombær (Rubus fruticosus aggr.). Mange 

gammelskovsarter har en lav konkurrenceevne og deres overlevelse og vækst bliver hæmmet af de mere 

konkurrencestærke arter (Honnay et al. 1999a). 

4.11 Maksimering af biodiversiteten i nye skove 

Naturværdien af nyrejste skove på tidligere landbrugsjord afhænger af en række forskellige faktorer. 

Generelt gælder, at jo større skovens habitatdiversitet og habitatkvalitet er, desto højere er 

biodiversitetsværdien.  

Skovrejsning ved naturlig succession fører med tiden ofte til en mere vild skov med større strukturel 

heterogenitet og større habitatdiversitet end plantet skov. Naturlig succession er således en omend meget 

langsom så dog effektiv og samtidig billig metode til at skabe skov med høj biodiversitetsværdi (Aude et al. 

2002, Chazdon 2008). Bliver skoven plantet, opnås den største naturværdi ved brug af hjemmehørende 

løvtræer af forskellige arter (Hartley 2002, Carnus et al. 2006, Stephens & Wagner 2007, Aubin et al. 2008, 

Brockerhoff et al. 2008).  

Skovens størrelse er relativt en mere underordnet faktor med hensyn til naturværdien. Selv mindre 

skovarealer kan have en stor habitatdiversitet og rumme mange forskellige arter (Honnay et al. 2002, 

Decocq et al. 2016). Landskabet, som skoven placeres i, samt det skovlandskab, der skabes ved 

skovplantningen (variation mellem lukket skov, semiåbne og lysåbne arealer), har til gengæld stor 

betydning for skovens biodiversitetspotentiale. For at der kan etableres en veludviklet 

skovbundsvegetation, er gamle skovarealer eller levende hegn som koloniseringskilde afgørende. Jo 

tættere de nye skove ligger op ad disse træbevoksninger, desto hurtigere og bedre vil 



 
 

skovbundsvegetationen kunne udvikle sig (Brunet 2007, Brunet et al. 2011). Optimalt grænser den nye skov 

direkte op ad eksisterende skov. I intensivt dyrkede landbrugslandskaber vil dette dog ofte ikke være 

muligt. Ligger nye skove meget isoleret, kan såning eller plantning af skovbundsarter fra lokale 

populationer være en oplagt mulighed for at øge skovens naturværdi (Honnay et al. 2002).  

En udfordring for succesfuld etablering af en typisk skovbundsvegetation i skove rejst på tidligere 

landbrugsjord er jordens høje næringsværdi. Det er især et højt fosforindhold, der fremmer væksten af 

konkurrencestærke arter som Stor Nælde (Urtica dioica), der kan være en ulempe for de mere 

konkurrencesvage skovbundsarter. Plantning af en underskov drevet som stævningsskov kan undertrykke 

væksten af konkurrencestærke arter og fremme typiske skovbundarter (De Keersmaeker et al. 2011). 

Generelt kan traditionelle metoder som stævning og græsning (Bergmeier et al. 2010, Fartmann et al. 

2013), en høj andel af efterladt dødt ved, samt længere omdriftsperioder øge skovens habitat- og 

artsdiversitet. Ved skovens etablering kan en større strukturel heterogenitet opnås gennem en mindre 

ensartet jordbearbejdning, varierende plantningsafstand og tynding (Carnus et al. 2006). 
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5. Skovene 
 

Kortet på figuren nedenfor viser lokaliseringen af de i alt 36 tilfældigt udvalgte skove, som var grundlaget 

for Landskabsværkstedets tidligere evalueringer i hhv. 1999 og 2009. Kortet viser endvidere de forskellige 

ejerformer og typer af skov. De 36 skove fordeler sig med 13 offentlige skovrejsninger (knappenåle), og 23 

private skovrejsninger (bobler). De fleste private skove (18) er plantet med skovrejsningstilskud (bobler 

med prik), mens 5 private tilplantninger er sket for skovejerens egne midler (boble uden prik). Den grønne 

farve indikerer, at der i 1999 blev gennemført uddybende undersøgelser af friluftslivet i disse eksempler.  

 

Skovene i nærværende naturundersøgelse får samme løbenummer som i 1999. Skovene identificeres 

således med bogstavet C + tal samt E + tal, hvor forbogstavet E indikerer, at der er tale om en 

eksempelskov, hvor der i 6 tidligere tilfælde blev foretaget en uddybende undersøgelse at friluftslivet i 

1999. Skovene har endvidere fået et navn. Det skal understreges, at dette navn ofte ikke er officielt eller et 

navn, der nødvendigvis anvendes af ejeren. Det er alene tildelt for hurtigt at kunne identificere skoven i 

forbindelse med analysearbejdet, og navnet er typisk relateret til den nærmest liggende by eller landsby. 

 

 

Kort 1. Lokalisering af de 36 skove, der har indgået i landskabsværkstedets evaluering af skovrejsning fra 1990’erne (1999 og 2009), 

som danner basis for udvælgelsen af skove i nærværende undersøgelse. C og E refererer til skovens projekt- og eksempelnummer. 

En af de offentlige skove fra 1999-evalueringen er den ca. 1.500 ha store ”Vestskoven” på Københavns 

Vestegn, der er plantet under andre forudsætninger og før den periode i 1990’erne, som evalueringen i 

øvrigt omhandler37. Den blev taget med i 1999-evalueringen og igen i denne naturundersøgelse for bl.a. at 

have et lidt ældre referenceeksempel for naturudviklingen i de nye skove. Desuden har vi medtaget 2 nyere 

offentlige skove for at give et indtryk af nyere offentlige skoves store størrelse og større naturpotentiale. 

                                                           
37 Se evt. nærmere om evalueringen af Vestskoven i eksempelvis ”Naturforvaltning gennem 10 år / 1989-1998”, Skov- 
og Naturstyrelsen, 1999. Poul Evald Hansen har indsamlet floristiske data om Vestskoven, som medtages i rapporten. 



 
 

5.1 De udvalgte skove 

Landskabsværkstedet har udpeget 8 nye private skove rejst med tilskud, der nedenfor er angivet med rødt. 

De understøttes med floristiske undersøgelser fra Vestskoven og med generel viden fra et par andre 

statslige skove. Disse skove er angivet med sort. Skove angivet med C og E indgår i Landskabsværkstedets 

36 tilfældigt udvalgte skove fra tidligere evalueringer, hvor C refererer til skovens projektnummer og E til 

skovens eksempel projektnummer.  

 

Naturundersøgelsen omfatter følgende skove: 

Lb. nr. Navn (ikke officielt) Skovens karakter og størrelse 

 Private skove  

C1 Krogsbølle Skov Løvskov på 4,7 ha, hvoraf 0,5 ha er græsareal. 

C8 Gadbjerg Skov Løvskov på 3,1 ha, heraf 0,1 ha vandhul. 

C9 Gandrup Skov Lige dele løv- og nåleskov, i alt 15,7 ha. 

C12 Nees Skov Løvskov 2/3 og nåleskov 1/3, i alt 6,7 ha, heraf græsareal på 0,2 ha. 

C14 Vindinge Skov Løvskov med mindre del nåleskov, i alt 40 ha, heraf græs, krat og søer ca. 

10-11 ha. 

C15 Svenstrup Skov Skoven er i alt 11,1 ha, heraf er 3,7 ha græsareal. 

E1 Stæreskov Løvskov med lille del nåleskov, i alt 13,9 ha, hvoraf 2,2 ha græsareal.  

E2 Andbæk Skov Nåleskov med mindre del løvskov, i alt 18,4 ha. 

 Offentlige Skove  

E4 Vestskoven Størstedelen er løvskov (især Stilkeg, men også Bøg og andre almindelige 

danske træarter), samt en mindre del nåleskov (særligt Rødgran). I alt ca. 

1.500 ha, heraf ca. 40 % lysåbne arealer. Registreret af PEH og medtages 

som ældre referenceskov. 

E5 Bærmose og 

Himmerig Skove 

Løvskov med mindre del nåleskov, i alt 202 ha, heraf ca. 50 ha lysåbne 

arealer inkl. søer. Registreres ikke, men medtages dog som reference. 

E6 Løvbakke Skov Løvskov men med ¼ nåleskov, i alt 174 ha, hvoraf 49 ha er lysåbne arealer 

inkl. søer. Registreres ikke, men medtages dog som reference. 

* Skove angivet med rød skrift er privat skov med tilskud.  

* Skove angivet med sort skrift er offentlige skove. 
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Bortset fra de store offentlige skove og den mindre private Stæreskov er det ikke skovenes officielle navne, 

men blot arbejdstitler, som Landskabsværkstedet har givet skovene under tidligere evalueringer. For at 

undgå misforståelser har vi i dialogen med lodsejere og registranterne naturligvis været mere præcise og 

angivet skovenes eksakte beliggenhed. 

Det skal desuden nævnes, at vi ikke har givet os i kast med registrering af de større offentlige statsskove, da 

det ville blive en al for stor opgave, ikke mindst set ift. projektets begrænsede økonomi og tidsramme. I 

stedet har vi samlet op på eksisterende viden om tre offentlige skovrejsninger, bl.a. for at kunne 

perspektivere forskellene i størrelsesforhold, arealtyper og naturpotentialer ift. de mindre private skove. 

Herunder viderebringes en floristisk status for Vestskoven (E4), der indgår i undersøgelsen som en ældre 

referenceskov, hvor udviklingen har været fulgt over lidt længere tid. Registreringen af de offentlige skove 

og også nogle større private uden tilskud kunne ellers have været relevante, men det har altså ikke kunnet 

lade sig gøre i denne omgang. 

 

 
Kort 2. Lokalisering af de udvalgte skove, der danner basis for nærværende undersøgelse. 



 
 

6. Præsentation af de udvalgte skove 
 

Beskrivelsen bygger bl.a. på indsamling og systematisering af viden om de udvalgte skovrejsningsområder. 

Det omhandler bl.a. skovrejsningernes lokalisering i landskabet, deres geomorfologi, jordbundsforhold, 

hydrologiske forhold, anlægsmetoder, plantetal, træarter, bevoksningstyper, lysåbne arealer, bevoksnings- 

og naturpleje, atypiske plantninger, bevaring af tidligere krat og levende hegn, mv.  

Samtidig bygger den på en forberedende GIS-kortlægning af de udvalgte skovrejsningslokaliteter, bl.a. med 

henblik på at lokalisere nærhed til ældre skovområder med skovkontinuitet, naturområder, mv. Herudover 

har der været foretaget en forudgående undersøgelse af de enkelte lokaliteter med hensyn til tidligere 

arealanvendelse, eksisterende fredninger, fredede fortidsminder, § 3-arealer, punkt- og linjebiotoper etc. 

Stednavn (ikke officielt navn!) 

Om skoven 

Lbnr. og egn  

Type *Privat skovrejsning med tilskud / uden tilskud / offentlig skovrejsning 

Kort fortalt *Planteår  

*Hovedtræarter, bevoksningstyper, bryn samt eventuelle lysåbne arealer som vedvarende græs og 

andre udyrkede naturområder.  

*Skovens areal, heraf lysåbne arealer. 

Landskabet og 

jordbunden 

*Geomorfologi jf. Per Smed  

Geomorfologi: 1 bakkeø, 2 hedeslette, 3 bundmoræne, 4 randmoræne, 5 tunneldal, 6 

dødis, 7 Ås, 8 hævet havbund, 9 marsk, 10 klitlandskab, 11 smeltevandsdal) 

*Edafologi - Farvekode jf. JB-klassificering og Jordart jf. GEUS, jordart i 1 m. dybde 

Farvekode: 1 grovsand, 2 finsand, 3 lerblandet sand, 4 sandblandet ler, 5 ler, 6 svær 

ler, 7 humus, 8 antropogen) 

Jordart: ML (Moræneler-glacialt), DL (Smeltevandsler-glacialt), MS (Morænesand-

glacialt), DS (Smeltevandssand-glacialt), TS (Smeltevandssand-senglacialt), FT 

(Ferskvandstørv-postglacialt), FS (Ferskvandssand-postglacialt) 

*Landskabets karakter og anvendelse 

Lokalisering Kystnært (<1 km)  Skovregion I-IV  

Naturopland (<0,2 km) 

Beskyttet natur (§3) 

 Særligt værdifuldt landskab  

Skovkontinuitet (<0,2 km) 

(Højkantskort1840-1899) 

 Særligt følsomt landbrugsområde (SFL)  

Tidligere agerjord  

(Indberetning fra før skovrejsningen) 

 Historisk agerjord  

(Højkantskort 1840-1899) 

 

Tilstødende skov 

(rejst efter år 1900) 

 Tilstødende udyrkede, ekstensive jorde  

Skovens  

Strukturer 

*Bevarede strukturer i skoven, eksempelvis krat, hegn, ejd. grænse. 

*Mønstret, firkantet/organisk/hvordan tilpasset eksisterende mønstre. 

*Skovbryn, stier mv. 

Skovens anlæg og 

første års pleje 

*Er der foretaget dybdepløjning, landbrugspløjning eller ingen bearbejdning. 

*Er der foretaget lokalitetskortlægning. 

*Er der foretaget forudgående sprøjtning.  

*Er der foretaget kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i de første år efter tilplantningen. 

*Er gamle drænrør bibeholdt, er der gravet nye grøfter, er der vandlidende jorde. 

Tabel 1. Præsentation af de nye skove. Bygger bl.a. på den forberedende GIS-analyse og afgrænsning af lokaliteten, indsamling og 

bearbejdning af eksisterende viden, arealbesigtigelse og lodsejerundersøgelse.  
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Et centralt element i en mere naturvenlig skovrejsning og skovudvikling er bl.a. det lokalitetsbestemte 

træartsvalg, der bliver fastlagt ud fra en konkret vurdering af de aktuelle dyrkningsbetingelser. Disse 

betingelser varierer stærkt i Danmark, hvorfor man har inddelt landet i et mindre antal naturgeografiske 

vækstregioner, hvor variationerne indenfor den samme region i både jordbund og klima er mindre. På den 

baggrund kan landet inddeles i fire skovregioner (I-IV), der hver især giver en indikation af arealets 

muligheder og begrænsninger med hensyn til træartsvalget og hvilke skovudviklingstyper og skovarter, der 

naturligt ville indfinde sig indenfor regionen. På den baggrund har det også været interessant at se på 

skovrejsningens lokalisering med hensyn til landskabsformer og jordbund. 

I vurderingen af de nye skoves naturpotentiale er benyttet dels en kombination af artsoplysninger om 

vedplanter og skovbundsarter og dels oplysninger om en række strukturelle indikatorer. Først præsenteres 

registreringen af de nye skoves vedplantearter og skovbundsarter. Hver skov bliver opgjort i forskellige 

arealtyper, der for vurderingens skyld bliver samlet i hhv. bevoksede og ubevoksede arealgrupper, der igen 

er klassificeret hhv. som løvskov domineret af klimaksarter (LK), løvskov domineret af pionerarter (LP), 

nåleskov domineret af klimaksarter (NK), nåleskov domineret af pionerarter (NP), skovbryn (bryn) og 

lysåbne arealtyper. Urtevegetationens artssammensætning er for de bevoksede arealtyper opgjort med 

hver tre dokumentationscirkler med radius 5 m samt for trævegetationens i én tilsvarende cirkel med 

radius 15 m, hvor centrum placeres i et homogent område, der er karakteristisk for arealtypen. De lysåbne 

arealtypers artssammensætning er tilsvarende hver opgjort med én dokumentationscirkel med radius 5 m. 

For hver arealtype er der givet en oversigt over fordelingen på hhv. bevoksede og lysåbne arealtyper, 

ligesom der er angivet antal af karplantearter fundet pr. arealtype for at få et overblik over antallet af 

karplantearter fundet i de enkelte arealtyper og pr. dokumentationscirkel for bedre at kunne vurdere, 

hvilke arealtyper der har det højeste relative indhold af karplantearter pr. m2. Opgørelsen af karplantearter 

for lysåbne arealer er medtaget for at give et indtryk af denne arealtypes potentielle bidrag til den samlede 

skovrejsning, idet de nye skove jo er andet end kun bevoksninger. For hver arealtype opgøres 

vegetationsindeks 3 og 4 samt et Ellenberg- L-værdi38. 

Strukturindekset ”beregnes” som gennemsnittet af pointene for de vægtede indikatorer. Til brug for 

vurderingen af den strukturelle tilstand er udvalgt tre overordnede indikatorgrupper for struktur og 

funktion, som er fælles for alle skovtyperne: 

1. Skovstruktur 

2. Kontinuitet 

3. Driftspåvirkninger 
 

 

Til hver af disse indikatorgrupper er knyttet en række indikatorer, der registreres i felten. Hver indikator er 

opdelt i relativt grove kategorier, og registreringen foretages ved at afkrydse den kategori, der bedst svarer 

til naturtypens aktuelle tilstand. Strukturindekset er et vægtet gennemsnit af strukturindikatorernes 

værdier.  

                                                           
38 Note vedr. Vegetationsindeks (VI) og Ellenberg L (lys): Torben Riis’ VegetationsIndeks 3 og 4 (VI3 og VI4). Data tager 

udgangspunkt i Kjeld Hansen-floraen. En art med indeks VI3 forekommer ofte i skov, mens en art med indeks VI4 kun forekommer i 
skov. Det er ikke alle de planter vi ofte opfatter som skovarter, fx Skov-Jordbær, der rent faktisk er det. VI1 og VI2 dækker over 
voksesteder i det åbne land. Dvs. der er begrænset med træer på arealerne. Ellenberg L (lys):  Interval 1-9. Jo lavere tal desto mere 
skygge. Tallet er et gennemsnit for alle data for hver skov – dvs. både træer, buske og urter.  



 
 

Karplantearter – oversigt 

Arealtyper I alt Træer Buske og lianer Urter Heraf VI 4 Heraf VI 3 

Skoven, I alt 339 55 24 260 19 28 

Heraf bevoksning 265 54 22 189 25 17 

Heraf lysåbne 220 18 8 194 13 7 

Heraf fælles 146 17 6 123 10 5 

Kun i lysåben 74 1 2 71 3 2 

Lysåben andel (%) 22% 2% 8% 27% 16% 7% 

Tabel 2.  Oversigt over antal karplantearter for alle skove (både supplerende arter og i dokcirkler), herunder skovarter VI 4 og 339.At 

antallet af registrerede træarter når helt op på 55, skyldes, at hyld, benved, glansbladet hæg, gråpil, lancetpil, Sargents æble, 

seljepil og øret pil her regnes med som træer. 

Karplantearter pr. arealtype indenfor dokcirkler40 

Arealtyper Dokcirkler  

(antal) 

Plantearter  

(antal) 

Vedplanter  

(antal arter) 

Urter  

(antal arter) 

Urter med VI 3-

4 (antal arter) 

Ellenberg-L-

værdi 

Total 196 257 69 188 34 6,55 

Arealtype- LK 34 79 40 39 10 6,00 

Arealtype- LP 65 170 55 115 25 6,32 

Arealtype- NK 22 114 39 75 18 6,29 

Arealtype- NP 15 130 33 97 23 6,46 

Arealtype- Bryn 32 132 55 77 17 6,27 

Arealtype-lysåben 28 189 25 164 16 6,81 

Tabel 3.  Oversigt over antal unikke karplantearter pr arealtype for alle skove (dok. cirkler), herunder skovarter VI 3 og 4 + L (lys)41. 

Karplantearter pr. dokcirkel 

Arealtyper Plantearter pr. 

dokcirkel  

(gns. antal 

arter) 

Vedplanter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter med VI 

3-4 pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Vedplante-

arter pr. 

dokcirkel 

Urte-

arter 

pr. 

dokcir

kel  

Urtearter/ 

vedplante

-arter 

(forholdst

al) 

Total 1,31 0,35 0,96 0,17 27% 73% 2,72 

Arealtype- LK 2,32 1,18 1,15 0,29 51% 49% 0,98 

Arealtype- LP 2,62 0,85 1,77 0,38 32% 68% 2,09 

Arealtype- NK 5,18 1,77 3,41 0,82 34% 66% 1,92 

Arealtype- NP 8,67 2,20 6,47 1,53 25% 75% 2,94 

Arealtype- Bryn 4,13 1,72 2,41 0,53 42% 58% 1,40 

Arealtype - lysåben 6,75 0,89 5,86 0,57 13% 87% 6,56 

Tabel 4.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet pr dokcirkel for alle skove, herunder skovarter VI 3 og 4. At total ligger 

under gennemsnittet for de forskellige arealtyper skyldes gengangere. De er fundet i flere af arealtyperne, men tæller kun med én 

gang. 

                                                           
39 Se også Appendix - Overblik_Arter i alle skove og Appendix - Plantearter i bevoks.gruppering - dokcirkel 
40 Hver arealtype er klassificeret hhv. som løvskov domineret af klimaksarter (LK), løvskov domineret af pionerarter (LP), nåleskov 

domineret af klimaksarter (NK), nåleskov domineret af pionerarter (NP), skovbryn (bryn) og lysåbne arealtyper 
41 Torben Riis’ VegetationsIndeks 3 og 4 (skovarter). Ellenberg L (lys):  Interval 1-9. Jo lavere tal desto mere skygge 
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VI Naturtype (KHOEK2) L Arter E1 E2  C1  C8  C9  C12 C14  C15  

4 næringsrig, ofte kalk- og 

lerrig muldbund i løvskove og 

krat 

4 Anemone, Blå x/pl 0 0 0 0 0 0 0 

4 skove og krat, skovenge og 

nordvendte skrænter. 

 
Anemone, Hvid* 0 0 0 0 0 0 0 x 

4 i muldrige skove, ved gærder 4 Brunrod, Knoldet x 0 0 0 0 0 0 0 

4 på muldbund i skove og krat, 

især nær kysten 

4 Efeu x/pl 0 0 0 0 0 0 0 

4 i skove, skovmoser, på 

stendiger 

3 Fjerbregne x 0 0 0 0 0 0 0 

4 i lyse bøgeskove 3 Flitteraks, 

Enblomstret 

x/pl 0 0 0 0 0 0 0 

4 løvskove, krat 6 Forglemmigej, 

Skov- 

0 x 0 0 0 0 0 0 

4 skove og krat, især på 

næringsfattig bund. 

6 Gedeblad, 

Almindelig 

x x x 0 0 0 0 0 

4 løvskove 3 Hullæbe, Skov- x x x x 0 0 0 x 

4 på god muldbund i løvskove 2 Konval, Stor* 0 0 0 x/pl? 0 0 0 0 

4 løvskove 6 Kvik, Hunde- 0 x 0 0 0 0 0 0 

4 på dårlig muldbund og mild 

morbund i skove. 

5 Liljekonval 0 0 0 0 0 x/pl? 0 0 

4 lyse løvskove, krat 4 Miliegræs 0 0 0 x x 0 0 0 

4 På fugtig bund i skove og krat 3 Padderok, Skov-* 0 0 0 x 0 0 0 0 

4 i skove 4 Ribs, Vild* 0 0 0 x 0 0 0 0 

4 muldrige bøge- og egeskove 2 Skovmærke* 0 0 x/pl 0 0 0 0 0 

4 løvskove 4 Skovsalat 0 x x 0 0 0 x 0 

4 fugtig frodig muldbund i 

løvskove 

4 Skræppe, Skov- x 0 0 0 0 0 0 0 

4 skovdamme, ellesumpe 4 Star, Forlænget* 0 0 0 x 0 0 0 0 

4 muldrige skove 2 Star, Skov-* 0 0 0 0 0 0 x 0 

4 næringsrige løvskove 4 Steffensurt, 

Dunet 

x 0 x 0 0 0 0 0 

4 i skove og hegn 4 Stikkelsbær x x x/pl x 0 x 0 0 



 
 

4 på fugtig muldbund i skove og 

hegn 

5 Storkenæb, 

Stinkende 

x 0 x 0 0 x x x 

3 fugtige skove, enge mellem 

krat 

7 Angelik* 0 x 0 0 0 0 0 0 

3 skove, krat, hegn, stengærder 
 

Brombær sp. 0 x x x 0 x x x 

3 heder, skove på morbund 6 Bunke, Bølget 0 x 0 0 x x 0 0 

3 heder, skove på morbund 6 Bunke, Mose- 0 x 0 x x x x 0 

3 løvskove, ruderater, haver 4 Dueurt, Glat x x x x x x x x 

3 fugtige skove, grøfter, 

ruderater 

7 Dueurt, Kirtel- 0 0 0 0 0 0 x 0 

3 på sandbund og surbund i 

skove, egekrat, plantager, grå 

klitter, på stengærder. 

5 Engelsød, 

Almindelig 

0 0 0 0 0 x 0 0 

3 dyrket og ofte forv., 

naturaliseret i og ved skov, 

ved gærder 

7 Fingerbøl, 

Almindelig 

0 x 0 0 0 0 0 0 

3 i løvskove, krat og hegn 4 Galtetand, Skov-* 0 0 0 0 0 0 x 0 

3 skove, hegn, agerjord, haver 5 Haremad x x 0 x 0 0 x 0 

3 skove, krat, skovrydninger 7 Hindbær 0 x 0 x 0 x 0 x 

3 skyggefulde steder i krat, 

hegn, løvskove og nær huse 

5 Hulsvøb, 

Almindelig 

0 0 0 0 0 0 x 0 

3 i skovkanter, kratkanter, 

skovlysninger, levende hegn, 

på tørveholdige enge, i haver, 

vejkanter, sj. på tangopskyl 

og i klitter 

6 Korsknap 0 x 0 0 0 0 x 0 

3 næringsrige løvskove og krat, 

hække, haver, ruderater 

5 Løgkarse 0 0 0 0 0 0 x x 

3 i skove, krat plantager, 

skrænter, stendiger. 

3 Mangeløv, 

Almindelig* 

x x x x x x x x 

3 i løvskove, krat, nåleskove, 

især i fugtige lavninger og 

skyggede nordskråninger 

4 Mangeløv, 

Bredbladet* 

x x x x x 0 x x 

3 i moser, krat, skove 5 Mangeløv, 

Smalbladet* 

x x x x x x x x 

3 enge, ellesumpe, grøfter, ved 

vandløb, fugtige askeskove 

7 Mjødurt, 

Almindelig 

0 0 0 0 0 0 x 0 
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3 enge, ved vandløb, ellesumpe, 

våde skove 

6 Nellikerod, Eng-* x 0 0 0 0 0 0 0 

3 fugtige løvskove, krat, haver, 

ved bebyggelser 

4 Nellikerod, Feber- x x x x x x x x 

3 askeskove, hegn, vejkanter, 

ruderater 

 
Nælde, Stor x x x x x x x x 

3 fugtige næringsrige skove og 

krat samt strandklipper på 

Bornh. 

 
Pragtstjerne, 

Dag- 

0 x 0 0 x 0 0 0 

3 vejkanter, gærder, i løvskove 

og krat 

6 Randfrø, Hvas 0 x 0 0 0 0 0 0 

3 på fugtig skygget bund, oftest 

langs skovveje 

6 Siv, Tue- 0 x 0 0 0 0 0 0 

3 dyndeng, grøfter, rørsump, 

skovsump, ellesump, samt på 

strandenge 

7 Skjolddrager, 

Almindelig 

x 0 0 0 0 0 x 0 

3 løvskove, stenede 

strandvolde, agerjord, 

gærder, krat, ruderater, haver 

7 Snerre, Burre- x x x x x 0 x x 

3 0 
 

Viol sp. 0 0 0 0 0 x 0 0 

3 løvskove og krat, sj. overdrev 

og klitter 

5 Viol, Krat-* x/pl x 0 0 0 0 0 0 

2 skovlysninger, krat, overdrev, 

gærder, vejkanter 

7 Jordbær, Skov- x/pl? 0 x/ pl 0 0 0 x/pl? 0 

2 på overdrev, bakker, 

skrænter, høje enge, i 

skovkanter og lysninger 

7 Kodriver, 

Hulkravet 

0 0 x 0 0 0 0 0 

2 skovkanter og baneskrænter 7 Skovranke, 

Almindelig 

x 0 0 0 0 0 0 0 

1 tørvegrave, søer, rolige 

vandløb 

8 Åkande, Hvid x/pl 0 0 0 0 0 x/pl 0 

0 0 
 

Kodriver sp. x/pl  0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 5.  Oversigt over fundne skovbundsurtearter (VI 3 og 4). De udgør ca halvdelen af de i alt ca. 105 fundne karplantearter, der er 

relateret enten helt eller delvist til skov. De udgør igen ca en tredjeddel af de samlede 339 arter af karplanter, der i alt er fundet i de 

otte skove. Arter registreret med et pl, er formodet plantet eller kommet utilsigtet til skoven, fx med haveaffald. Disse indgår ikke i 

den samlede opgørelse og analyse af skovurtearter, fx i tabel 2. Se også kap. 7 og Appendix - alle arter i de nye skove. 

 

  



 
 

Skovstruktur 

Arealtyper Lysninger (i 

skov) (%) 

Kronedæknings

-grad (%) 

Underskov 

(%) 

Skovsø/skov-

sump (%) 

Bar jord 

(%) 

Invasive arter 

(%) 

Samlet 11,7 82,0 10,2 6,4 43,3 5,5 

Arealtype- LK 8,3 89,3 5,7 4,5 67,0 1,5 

Arealtype- LP 8,7 80,8 16,1 7,3 35,0 7,3 

Arealtype- NK 20,3 79,3 3,9 12,1 65,4 12,3 

Arealtype- NP 29,1 81,0 6,0 7,0 29,5 4,4 

Arealtype- Bryn 7,0 78,8 9,3 2,5 26,0 2,2 

Tabel 6.  Oversigt over skovstrukturen i de undersøgte skove. Bemærk gennemsnittet er for alle skove. Se også kap. 7.9. 

Skovkontinuitet 

Arealtyper Store træer 

(træer/ha) 

Træer med huller 

og råd 

(træer/ha) 

Træer med 

lav/mos 

(træer/ha) 

Dødt ved, stående 

(træer/ha) 

Dødt ved, liggende 

(træer/ha) 

Samlet 0,5 11,8 3,5 1,9 2,2 

Arealtype- LK 0,5 13,3 0,7 0,7 1,0 

Arealtype- LP 0,5 11,4 4,3 1,8 0,9 

Arealtype- NK 0,5 12,3 2,9 4,4 5,0 

Arealtype- NP 0,5 9,7 6,3 0,5 6,3 

Arealtype- Bryn 0,5 11,7 3,9 2,2 2,2 

Tabel 7.  Oversigt over skovkontinuitet i de undersøgte skove. Bemærk gennemsnittet er for alle skove. Se også kap. 7.9 

Driftspåvirkninger 

Arealtyper Jordbearbejdning, 

indenfor 10 år 

Kørespor, dybere end 20 

cm 

Foryngelse, typetræer Vildtbid, typetræer 

Samlet 0,50 0,50 2,16 4,22 

Arealtype- LK 0,50 0,50 0,95 0,95 

Arealtype- LP 0,50 0,50 0,74 4,05 

Arealtype- NK 0,50 0,50 0,50 6,50 

Arealtype- NP 0,50 0,50 0,50 1,50 

Arealtype- Bryn 0,50 0,50 8,45 7,95 

Tabel 8.  Oversigt over driftspåvirkninger i de undersøgte skove. Bemærk gennemsnittet er for alle skove. Se også kap. 7.9 

Slutteligt gives en vurdering af naturpotentialet for hver af de nye skove, der bygger på et bedste skøn 

baseret på eksisterende viden om de nye skove, kombineret med registreringen af bevoksningsstrukturer 

og observationer af flora og fauna indsamlet under projektet.  
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Samlet vurdering af naturpotentialet 

Særlige iagttagelser 

eller forhold af 

generel betydning 

• Skovens størrelse (behovet for plads er et vigtigt aspekt)  

• Skovens beliggenhed (Jordbund har betydning for udvikling af naturpotentialet) 

• Skovens nærhed/sammenhæng til ældre skov, beskyttede naturområder, levende hegn, 

småbiotoper, etc. (konnektivitet spiller en rolle for indvandring) 

• Skovens grad af naturlighed, herunder indtryk af den vilde flora og faunas livsbetingelser 

(tilgængelighed til bl.a. føde, skjul, vand, lys etc.)  

o Variation i karplantearter (både antal og karakteristiske arter er interessante) 

o Variation i strukturer, fx forskellige bevoksede / lysåbne arealer, bryn, flerlaget 

struktur, lysninger, mv. 

o Variation af bevoksningstyper og træarter, fx hjemmehørende / fremmede 

træarter, buske, lianer, atypiske indblandinger mv. 

o Naturlig hydrologi, fx søer, moser, sumpede områder mv. 

o Mængden af store træer, træer med hulheder, råd mv.  

o Mængden af døende og dødt ved  

o Mindsket / ingen hjælpestoffer, fx pesticider / gødskning 

o Mindsket / ingen jordbearbejdning (med forbehold i særlige tilfælde for 

humusafskrælning, hvor mineraljord blottes) 

o Forvaltningstiltag til fremme af naturværdierne, fx ekstensiv eller ingen skovdrift, 

udlæg af urørte skovpartier, opretholdelse af lysninger ved høslæt / græsning, 

opsætning af fuglekasser mv. Dertil kommer ejerens positive syn på fremme af 

naturværdierne. 

o Forekomst af fugle, pattedyr, padder, sommerfugle, insekter, smådyr, svampe, 

mv., der er registreret ved besøg og af ejer mv. Det er dog ikke nogen helt 

sammenlignelig parameter, bl.a. fordi ikke alle ejere er i stand til at bestemme 

arter eller har været lige grundige i deres registreringer. 

Tabel 9: Samlet vurdering af naturpotentialet: Vurderingen af ”naturpotentialet” vil efter bedste evne finde sted efter ovenstående 

emner og skal ses ift. den tidligere arealanvendelse (landbrugsjord i omdrift). Se også nedenstående tabel 10, der forsøger at give et 

samlet overblik over skovens naturpotentiale vurderet ift. ovenstående parametre/proxy og tidligere arealanvendelse. 
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Urørt skovlandskab med 

helårsgræssende megaherbivorer 

+++/- +++/- +++/- +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 30 

Udgangspunkt - Landbrugsjord +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 0 

Tabel 10. Forudsætningen for vurdering af de nye skoves naturpotentiale er forsøgt angivet i ovenstående pointtabel. Vurderingen 

skal sættes i relation til at skovene er plantet på tidligere agerjord (baseline). Ekstensiv småskalalandbrug er bedre end intensivt 

storskalalandbrug, men her er baseline sat til 0. Endelig er pejlemærket for en optimal naturtilstand et urhistorisk  skovlandskab, 

hvor naturen får lov til at udvikle sig på egne vilkår. Den er sat til 30 (33). 

  



 
 

6.1 Private skovrejsninger 

6.1.1 Krogsbølle Skov – C1 (Vossevangen Skov) 
Om skoven 

Lbnr. og egn C1, Nordfyn nær Otterup 

Type Privat skovrejsning med tilskud 

Kort fortalt Skoven er plantet i årene 1994 til 1996. Eg er hovedtræart, men der er foretaget indblanding af andre 

træarter. Der er desuden et mindre stykke med ask og et åbent areal med vedvarende græs. Skoven er i 

alt 4,7 ha hvoraf 0,5 ha er græsareal. 

Landskabet og 

jordbunden 

Skoven i ligger i et landskab domineret af landbrug dog med enklaver af lavbundsjorde, hvoraf en del er 

tilgroede, og egentlig skov. Skoven støder op til gammel skov, samt en gl. råstofgrav, der i dag er en sø, og 

et engareal mod syd. Der er tale om et bundmorænelandskab. Der er endvidere hævet havbund - 

tidligere fjordarme fra litorinatransgressionen. Skovrejsningen skråner ned mod en sådan tidligere 

fjordarm. Jordbunden under selve skoven er lerblandet sandjord. 

Lokalisering Kystnært (<1 km) Nej Skovregion I-IV IV 

Naturopland (<0,2 km) Ja  Særligt værdifuldt landskab Nej 

Skovkontinuitet (<0,2 km) Ja Særligt følsomt landbrugsområde (SFL) Nej 

Tidligere agerjord (før skovrejsningen) Ja Historisk agerjord  Ja 

Tilstødende skov Ja Tilstødende udyrkede, ekstensive jorde Ja 

Skovens  

Strukturer 

Enkelte eksisterende levende hegn er integreret i skovrejsningen. Bevoksninger er anlagt i firkantede 

felter, dog med konturplantet askebevoksning på skråningen mod lavbundsområde. 

Der er lysåbne stier og skovveje i skoven.  

Skovens anlæg og 

første års pleje 

Der er foretaget dybdepløjning før tilplantningen. En mindre del mod syd er ikke dybdepløjet, da man 

fandt fortidsminder under pløjearbejdet. Der er også foretaget forudgående sprøjtning med Roundup. 

Der er foretaget både kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i de første år efter tilplantningen. Der har 

også været hegnet for at undgå vildtskader. 

Tabel 1.  Præsentation af skoven 

 

   
  Foto. Egeskoven i Krogsbølle skov er med indblanding af 

andre træarter. Opstamning af træerne gør skoven 

transparent og den lysåbne skov giver gode 

livsbetingelser for udvikling af skovbundsflora. 

 

Foto. Det lysåbne græsareal blev tidligere afgræsset. Nu tages 

høslæt med passende mellemrum. Bemærk den glidende 

overgang fra åbent græsareal mod lukket skovareal. 
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Arealtyper  

Eg (1994) med løn, 

fuglekirsbær og skovfyr, 

ca.  0,7 ha 

Eg (1995) med ask, løn og 

fuglekirsbær, ca. 1,1 ha 

Eg (1996) med løn, 

fuglekirsbær og skovfyr, 

ca. 2,2 ha 

Ask med eg, ca. 0,2 ha  

Lysåben - græs, ca. 0,5 ha Bryn    

Tabel 1-1.  Præsentation af skovens arealtyper 

 

Karplantearter – oversigt 

Arealtyper I alt Træer Buske og lianer Urter Heraf VI4 Heraf VI3 

Skoven, I alt 99 34 10 55 5 8 

Heraf 

bevoksninger 76 34 10 32 5 8 

Heraf lysåbne 38 0 0 38 1 2 

Heraf fælles  15 0 0 15 1 2 

Kun i lysåben 23 0 0 23 0 0 

Lysåben andel (%) 23% 0% 0% 42% 0% 0% 

Tabel 2.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet i skoven, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. arealtype, kun dokcirkler 

Arealtyper Dokcirkler  

(antal) 

Plantearter  

(antal) 

Vedplanter  

(antal arter) 

Urter  

(antal arter) 

Urter med VI 3-

4 (antal arter) 

Ellenberg-L-

værdi 

Total 16 81 38 43 10 6,01 

Arealtype- LP 12 51 33 18 9 5,51 

Arealtype- Bryn 3 37 17 20 7 5,94 

Arealtype - lysåben 1 25 0 25 0 7,05 

Tabel 3.  Oversigt over antallet af karplantearter pr arealtype, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. dokcirkel 

Arealtyper Plantearter pr. 

dokcirkel  

(gns. antal 

arter) 

Vedplanter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter med VI 3-

4 pr. dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter 

(%) 

Ved-

planter 

(%) 

 

Urtearter/ 

vedplante-

arter 

(forholdstal) 

Total 5,06 2,38 2,69 0,63 47 53 1,13 

Arealtype- LP 4,25 2,75 1,50 0,75 65% 35% 0,55 

Arealtype- Bryn 12,33 5,67 6,67 2,33 46% 54% 1,18 

Arealtype - lysåben 25,00 0,00 25,00 0,00 0% 100% - 

Tabel 4.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet pr dokcirkel, herunder skovarter VI 3 og 4. Bemærk at Krogsbølle Skov har 

det næsthøjeste antal karplantearter pr dokcirkel ud af de 8 undersøgte skove, ca. 5,1 art/dokcirkel. 
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Hvad VI Naturtype (KHOEK2) L Arter 

Skovurt 4 muldrige bøge- og egeskove 2 Skovmærke 

Lian 4 skove og krat, især på næringsfattig 

bund. 

6 Almindelig Gedeblad 

Skovurt 4 løvskove 3 Skov-Hullæbe 

Skovurt 4 løvskove 4 Skovsalat 

Skovurt 4 næringsrige løvskove 4 Dunet Steffensurt 

 4 på fugtig muldbund i skove og hegn 5 Stinkende Storkenæb 

Busk 4 i skove og hegn 4 Stikkelsbær 

Skovurt 3 skove, krat, hegn, stengærder  Brombær sp. 

Skovurt, ruderater 3 løvskove, ruderater, haver 4 Glat Dueurt 

Skovurt 3 i skove, krat plantager, skrænter, 

stendiger. 

3 Almindelig Mangeløv 

Skovurt 3 i løvskove, krat, nåleskove, især i 

fugtige lavninger og skyggede 

nordskråninger 

4 Bredbladet Mangeløv 

Skovurt 3 i moser, krat, skove 5 Smalbladet Mangeløv 

Skovurt, Tør 3 fugtige løvskove, krat, haver, ved 

bebyggelser 

4 Feber-Nellikerod 

 3 askeskove, hegn, vejkanter, ruderater  Stor Nælde 

Løvskov, agerjord, 

ruderater 

3 løvskove, stenede strandvolde, 

agerjord, gærder, krat, ruderater, 

haver 

7 Burre-Snerre 

Skovurt 2 på overdrev, bakker, skrænter, høje 

enge, i skovkanter og lysninger 

7 Hulkravet Kodriver 

Skovurt 2 skovlysninger, krat, overdrev, gærder, 

vejkanter 

7 Skov-Jordbær 

Tabel 5: Oversigt over karakteristiske skovarter fundet i Krogsbølle Skov.  

  



 
 

Skovstruktur (%) 

Arealtyper Lysninger 

(%) 

Kronedæknings

grad (%) 

Underskov 

(%) 

Skovsø/skov-

sump (%) 

Bar jord 

(%) 

Invasive arter 

(%) 

Samlet 1,0 95,0 23,0 2,5 46,0 3,3 

Arealtype- LP 1,1 95,0 28,1 2,5 44,4 4,1 

Arealtype- Bryn 0,5 95,0 2,5 2,5 52,5 0,0 

Tabel 6.  Oversigt over skovens struktur med relation til naturpotentialet. Bemærk relativ høj andel af underskov. Det er dels 

relateret til skovtypen LP og dels ejerens forvaltning ift. opstamning af lysning af bevoksningerne. Gennemsnit for underskov i 

samtlige skove ligger på ca. 10,2% 

Skovkontinuitet (træer/ha) 

Arealtyper Store træer 

(træer/ha) 

Træer med huller 

og råd 

(træer/ha) 

Træer med 

lav/mos 

(træer/ha) 

Dødt ved, stående 

(træer/ha) 

Dødt ved, liggende 

(træer/ha) 

Samlet 0,5 5,0 0,5 0,5 0,5 

Arealtype- LP 0,5 4,3 0,5 0,5 0,5 

Arealtype- Bryn 0,5 8,0 0,5 0,5 0,5 

Tabel 7.  Oversigt over skovens kontinuitet med relation til naturpotentialet. Bemærk et relativt lavt antal træer med huller og råd, 

stående og liggende dødt ved pr. ha. Begge parametre ligger lavere end gennemsnit (hhv. 11,8 træer/ha for huller/råd; samt 1,9 og 

2,2 træer/ha for dødt ved hhv. stående og liggende). Skovejeren forsøger dog at kompensere for dette ved opsætning af fugle- og 

flagermuskasser. Desuden efterlades megen kvas og døde grene. 

Driftspåvirkninger (%) 

Arealtyper Jordbearbejdning, 

indenfor 10 år 

Kørespor, dybere end 20 

cm 

Foryngelse, typetræer Vildtbid, typetræer 

Samlet 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- LP 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- Bryn 0,50 0,50 0,50 0,50 

Tabel 8.  Oversigt over skovens driftspåvirkninger med relation til naturpotentialet. Bemærk at der er en forholdsvis lav grad af 

driftspåvirkninger, herunder foryngelse og vildtbid, der begge ligger under gennemsnittet for alle skove, som er hhv. 2,16 og 4,22%. 
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Vurdering af naturpotentialet 

 Natur Vigtigt formål for ejer. Afspejler sig i blandede areal- og bevoksnings typer med pioner/lystræarten eg som klar 

hovedtræart. Desuden har ejeren løbende indplantet særlige naturvenlige træer og buske i bevoksningerne, 

udlagt vedvarende græsareal og har generelt et stort fokus på naturværdierne og naturvenlig skovudvikling.  

 

Krogsbølle skov er plantet på landbrugsjord, der har været drevet også i 1860. Bygningerne kan først ses på 

målebordskortene fra starten af 1900tallet. Skoven i ligger i et landskab domineret af landbrug dog med 

enklaver af lavbundsjorde, hvoraf en del er tilgroede og egentlig skov. Skoven ligger op til eksisterende natur- 

og skovarealer med forholdsvis lang kontinuitet. Konnektiviteten i landskabet vurderes relativt god, hvilket 

giver muligheder for en vis indvandring af skovarter gennem disse naturlige korridorer. Skoven er lille, men har 

en fornuftig lokalisering og variation mellem forholdsvis lyse skovbevoksninger (LP) og åbent græsareal. Der er i 

både denne og tidligere undersøgelse iagttaget en forholdsvis stor og varieret flora i skovbund i 

bevoksningerne, samt på det vedvarende græsareal med i alt ca. 100 forskellige karplantearter. Græsarealet 

bidrager med ca. halvdelen af det samlede antal fundne arter i skoven. Arealtype Eg har det højeste artsantal af 

de egentlige skovarealtyper. De fleste arter er meget almindelige på Sjælland og Fyn. 

 

I tidligere undersøgelse fandt vi 29 skovarter. Græsarealet har tidligere indeholdt faktiske sjældne arter; 

Kratfladbælg og Kærfladbælg samt Kugle-Museurt, der alle er tilpasset næringsrig jord. I nyeste undersøgelse er 

der fundet færre skovarter (17), men næsten ligeså mange arter i alt. Stinkende Storkenæb dominerer fortsat 

flere steder urtelaget. Endvidere er der set alle arter af Mangeløv, Dunet Steffensurt, Hulkravet Kodriver, Alm. 

Gedeblad, Hindbær, Skov-Hullæbe og Skov-Hanekro. Ejeren har også selv indplantet Skovjordbær (er ikke en 

skovart, trods navnet), der spreder sig godt, samt Skovmærke, der også er under udbredelse. Derudover 

forskellige arter af Lærkespore (bl.a. Hulrodet) og Gul Anemone, der også spreder sig godt. Endelig er Dunet 

Gedeblad plantet i skovbrynene, men dukker op som underskov i selve skoven, hvor der lysnes. Skoven består 

flere steder af to lag. Og det giver et fint udtryk. I den mere bakkede del af skoven, følger træerne konturerne, i 

stedet for at være plantet på rækker. Det gør bl.a., at plantningen ser mere tilfældig ud og dermed giver skoven 

et mere vildt præg. Også fint! 

Særlige iagttagelser eller forhold af generel betydning 

Særligt Ejerens interesse for aktiv indplantning og forvaltning af naturen i den nye skov ser ud til at have en positiv 

indflydelsei. Der er bl.a. aktivt indplantet Anemone, Skovjordbær Skovmærke, Lærkespore, mv., og en variation 

af særlige buske og træer. Derudover er der mange kvasbunker og efterladte grene i op til 5 cm’s tykkelse + 

ukurante stammer i skoven. Ejer overvejer også at efterlade mere dødt ved. I den seneste snes år har ejer ført 

en nogenlunde systematisk liste over fuglelivet og ser alle de arter man kan forvente af både trækfugle og 

ynglefugle, herunder skovdue, ugle, rørhøg, tårnfalk, mv. i skoven. Der er også sat fuglekasser op – bl.a. til ugle, 

og flagermuskasser. Ejer har derudover registreret en stor variation af dyreliv fx grævling, råvildt, dåvildt, ræv 

(sjælden gæst pga. jagt i naboområdet). Sort egern er observeret nogle få gange. Ilder og dens bo ses, medens 

mink og brud ses sporadisk. Mosegris, rødmus og muldvarp er overalt i skoven. Spidsmus (dværg og stor) ses tit, 

mens Pindsvin er en sjælden gæst. I øvrigt er der de sommerfugle man forventer, eksempelvis skovrandøje, der 

nu er blevet almindelig i skoven. Ved søen i den ældre skovdel er der masser af haletudser, skrubtudser, men 

også spidssnudet frø og andre padder. Endelig er der set ham fra Snog og også Markfirben på overdrevet. 

Samlet ser skoven ud til at bidrage signifikant til den lokale natur og opnår bedømmelsen 12 ud af potentielt 33 

mulige point. 

Parametre 

K
ar

p
la

n
te

r 

Jo
rd

b
u

n
d

 

K
o

n
n

ek
ti

vi
te

t 

St
ru

kt
u

re
r 

/ 

tr
æ

ar
te

r 

H
yd

ro
lo

gi
/s

ø
/

m
o

se
/ 

su
m

p
 

St
o

re
 t

ræ
er

 /
 

tr
æ

er
 m

. r
åd

, 

h
u

lh
ed

er
 m

v.
 

D
ø

en
d

e 
o

g 

d
ø

d
t 

ve
d

 

P
es

ti
ci

d
er

 o
g 

gø
d

sk
n

in
g 

P
lø

jn
in

g 
m

v.
 

N
at

u
rp

le
je

, 

gr
æ

sn
in

g 
m

v.
 

Fo
re

ko
m

st
 a

f 

fu
gl

e,
 p

ad
d

er
, 

p
at

te
d

yr
 m

v.
 

P
o

in
t 

Skovrejsningen ++/- + ++/- + ++/- + + ++/- ++/- ++ ++/- 12 



 
 

 



56 
 

 



 
 

6.1.2 Gadbjerg Skov – C8 
Om skoven 

Lbnr. og egn C8, Midtjylland mellem Give og Jelling 

Type Privat skovrejsning med tilskud 

Kort fortalt Skoven er plantet i 1997. Hovedtræarterne er Bøg og Eg. En del af Bøgebevoksningen har indblanding af 

Lind, samt en anden del hvor der også er indblandet Rødgran og Fuglekirsbær. Egebevoksningen har 

indblanding af Skovfyr og Lærk. Der er benyttet Rødel som ammetræ. Skoven er i alt 3,1 ha, hvoraf 0,1 ha 

er vandhul (senere større vådområde, se nedenfor). Derudover er der græsarealer med sået hestekastanje 

og fri succession i tilknytning til skoven. 

Landskabet og 

jordbunden 

Skoven ligger i et bølget bundmorænelandskab, men egnen er præget af grænsezonen mellem områder, 

der var henholdsvis isdækket og isfrie under sidste istid. Skoven ligger på lerblandet sandjord og 

landskabet omkring er intensivt opdyrket, men kun få kilometer mod vest bliver jorden mere sandet og 

landskabet præget af tilplantning.  

Lokalisering Kystnært (<1 km) Nej Skovregion I-IV II/III 

Naturopland (<0,2 km) Ja Særligt værdifuldt landskab Nej 

Skovkontinuitet (<0,2 km) Nej Særligt følsomt landbrugsområde (SFL) Nej 

Tidligere agerjord (før skovrejsningen) Ja Historisk agerjord  Ja 

Tilstødende skov Ja Tilstødende udyrkede, ekstensive jorde Ja 

Skovens  

Strukturer 

Skoven ligger tilpasset de tidligere markstrukturer og et mindre vandhul. Der indgår eksisterende hegn og 

krat samt lysåbne arealer omkring vandhullet. Vandhullet blev væsentligt større efter tilplantningen, idet 

tidligere dræn blev ødelagt ved dybdepløjning. Der er plantet bryn omkring skoven. Ved tilplantningen 

blev der anlagt skovvej og senere er der lavet et slynget stiforløb rundt i skoven. 

Skovens anlæg og 

første års pleje 

Der blev foretaget dybdepløjning og forudgående sprøjtning inden tilplantning. Efterfølgende er der 

foretaget mekanisk ukrudtsbekæmpelse i de første år og skoven blev hegnet for at afværge vildtskader. 

Hegnet er siden fjernet.  

Tabel 1.  Præsentation af skoven 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. Der er tydelig forskel mellem den professionelt anlagte skov og den 

successionsdrevne etablering af skov på en tilknyttet græsmark. Det tager 

væsentligt længere tid her at opnå skovstemning, men de to arealer 

supplerer hinanden godt og er til stor glæde for både ejer og natur. 

Foto. Udtynding af enkelte træer og opkvistning har skabt 

sigtelinjer gennem bevoksningerne. Skoven ”oser” af 

skovstemning kun ca. 20 år efter plantningen. 
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Arealtyper  

Bøg med lind og 

fuglekirsebær / 

rødgran, ca. 1,2 ha 

Bøg med småbladet 

lind, ca. 0,8 ha 

Eg med skovfyr m. lærk, 

ca. 0,3 ha 

Bryn, ca. 0,6 ha + 

Vandhul/vådområde 

med krat, ca. 0,2-0,5 ha 

Græsareal bl.a. med 

sået hestekastanje og 

fri succession, ca. 2 ha 

Tabel 1.1.  Præsentation af skovens arealtyper 

 

Karplantearter – oversigt, inkl. suppl. arter 

Arealtyper I alt Træer Buske og lianer Urter Heraf VI4 Heraf VI3 

Skoven, I alt 93 32 7 54 5 11 

Heraf 

bevoksninger 91 32 7 52 5 11 

Heraf lysåbne 6 0 0 6 0 0 

Heraf fælles  4 0 0 4 0 0 

Kun i lysåben 2 0 0 2 0 0 

Lysåben andel (%) 2% 0% 0% 4% 0% 0% 

Tabel 2.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet i skovens bevoksede og ubevoksede arealer, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. arealtype, kun dokcirkler 

Arealtyper Dokcirkler  

(antal) 

Plantearter  

(antal) 

Vedplanter  

(antal arter) 

Urter  

(antal arter) 

Urter med VI 3-

4 (antal arter) 

Ellenberg-L-

værdi 

Total 22 88 36 52 14 6,10 

Arealtype- LK 9 25 20 5 3 5,33 

Arealtype- LP 6 51 25 26 10 5,93 

Arealtype- NK 3 45 12 33 10 6,05 

Arealtype- Bryn 3 31 21 10 6 5,46 

Arealtype - lysåben 1 6 0 6 0 7,33 

Tabel 3.  Oversigt over antallet af karplantearter pr arealtype, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. dokcirkel 

Arealtyper Plantearter pr. 

dokcirkel  

(gns. antal 

arter) 

Vedplanter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter med VI 3-

4 pr. dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter 

(%) 

Ved-

planter 

(%) 

Urtearter/ 

vedplante-

arter 

(forholdstal) 

Total 4,00 1,64 2,36 0,64 41% 59% 1,44 

Arealtype- LK 2,78 2,22 0,56 0,33 80% 20% 0,25 

Arealtype- LP 8,50 4,17 4,33 1,67 49% 51% 1,04 

Arealtype- NK 15,00 4,00 11,00 3,33 27% 73% 2,75 

Arealtype- Bryn 10,33 7,00 3,33 2,00 68% 32% 0,48 

Arealtype - lysåben 6,00 0,00 6,00 0,00 0% 100% - 

Tabel 4.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet pr dokcirkel, herunder skovarter VI 3 og 4. Bemærk mange arter pr cirkel i 

NK. Gennemsnittet for antallet af plantearter pr. dokcirkel ligger generelt i den lidt lavere ende, grundet den store andel med bøg. 
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Hvad VI Naturtype (KHOEK2) L Arter 

Skovurt 4 på god muldbund i løvskove 2 Stor Konval 

Skovurt 4 løvskove 3 Skov-Hullæbe 

Skovurt 4 lyse løvskove, krat 4 Miliegræs 

Skovurt/våd 4 På fugtig bund i skove og krat 3 Skov-Padderok 

Busk 4 i skove 4 Vild Ribs 

Skovurt 4 skovdamme, ellesumpe 4 Forlænget Star 

Busk 4 i skove og hegn 4 Stikkelsbær 

Skovurt 3 skove, krat, hegn, stengærder  Brombær sp. 

Skovurt, Våd 3 heder, skove på morbund 6 Mose-Bunke 

Skovurt, ruderater 3 løvskove, ruderater, haver 4 Glat Dueurt 

Skove, agerjord 3 skove, hegn, agerjord, haver 5 Haremad 

 3 skove, krat, skovrydninger 7 Hindbær 

Skovurt 3 i skove, krat plantager, skrænter, 

stendiger. 

3 Almindelig Mangeløv 

Skovurt 3 i løvskove, krat, nåleskove, især i 

fugtige lavninger og skyggede 

nordskråninger 

4 Bredbladet Mangeløv 

Skovurt 3 i moser, krat, skove 5 Smalbladet Mangeløv 

Skovurt, Tør 3 fugtige løvskove, krat, haver, ved 

bebyggelser 

4 Feber-Nellikerod 

 3 askeskove, hegn, vejkanter, ruderater  Stor Nælde 

Løvskov, agerjord, 

ruderater 

3 løvskove, stenede strandvolde, 

agerjord, gærder, krat, ruderater, 

haver 

7 Burre-Snerre 

Tabel 5: Oversigt over karakteristiske skovarter fundet i Gadbjerg Skov.  

  



 
 

Skovstruktur (%) 

Arealtyper Lysninger 

(%) 

Kronedæknings

grad (%) 

Underskov 

(%) 

Skovsø/skov-

sump (%) 

Bar jord 

(%) 

Invasive arter 

(%) 

Samlet 2,6 90,4 10,4 6,4 72,5 3,1 

Arealtype- LK 0,5 95,0 15,0 5,0 78,8 1,4 

Arealtype- LP 0,5 95,0 2,5 2,5 87,5 5,5 

Arealtype- NK 15,0 62,5 7,5 20,0 52,5 5,5 

Arealtype- Bryn 0,5 95,0 2,5 2,5 52,5 5,5 

Tabel 6.  Oversigt over skovens struktur med relation til naturpotentialet. Bemærk den relativ høje andel af lysninger/skovsump i NK. 

Skovkontinuitet (træer/ha) 

Arealtyper Store træer 

(træer/ha) 

Træer med huller 

og råd 

(træer/ha) 

Træer med 

lav/mos 

(træer/ha) 

Dødt ved, stående 

(træer/ha) 

Dødt ved, liggende 

(træer/ha) 

Samlet 0,5 13,3 5,0 0,5 0,5 

Arealtype- LK 0,5 15,0 4,1 0,5 0,5 

Arealtype- LP 0,5 15,0 0,5 0,5 0,5 

Arealtype- NK 0,5 3,0 15,0 0,5 0,5 

Arealtype- Bryn 0,5 15,0 3,0 0,5 0,5 

Tabel 7.  Oversigt over skovens kontinuitet med relation til naturpotentialet. Bemærk relativt mange træer med råd og huller/ lav og 

mos pr/ha. Derimod ligger andelen af dødt ved et stykke under gennemsnittet for alle skove. 

Driftspåvirkninger (%) 

Arealtyper Jordbearbejdning, 

indenfor 10 år 

Kørespor, dybere end 20 

cm 

Foryngelse, typetræer Vildtbid, typetræer 

Samlet 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- LK 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- LP 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- NK 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- Bryn 0,50 0,50 0,50 0,50 

Tabel 8.  Oversigt over skovens driftspåvirkninger med relation til naturpotentialet. Bemærk en relativ ringe grad af driftspåvirkning.  
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Vurdering af naturpotentialet 

 Natur Den oprindelige ejer har oprindeligt plantet skoven for at forbedre naturen og miljøet på ejendommen. 

Skoven ligger i sammenhæng med et større åbent græsareal. Selve skovrejsningen er varieret og med 

brede skovbryn. Naturen har mere eller mindre fået lov at råde i den del af skoven, der blev oversvømmet 

efter dybdepløjningen, pga. ødelagde dræn.  

 

Skoven fremstår meget varieret i forhold til sin beskedne størrelse. Det skyldes bl.a., at der løbende er 

blevet efterplantet med diverse træer og buske i bevoksningerne, eksempelvis ask i det vandlidende 

område, der blev skabt efter drænene blev ødelagt. Her har pil også bredt sig. I bevoksningerne er der 

også indplantet sitka og forskellige buske, bl.a. som skjul og føde for vildtet. Ejer har også gravet åben 

grøft.  

 

Botanikken er ret interessant. Stedet er domineret af Dynd-Padderok, og der er endda fundet Krageklo. 

Sidstnævnte findes typisk i områder med trykvand og hængesæk. Og selv om det sted også har været mark 

engang, har der muligvis også været tørvemose, hvor frøbanken nu er spiret. Tæt på moseområdet, i 

samme lavning, ligger en mergelgrav, der nu er sø. Her er fundet nogle overordentlige store eksemplarer 

af Stor Konval og også Miliegræs og i det fugtige strøg Skov-Padderok. Sidstnævnte art er nok naturligt 

forekommende, mens den førstnævnte forentlig er plantet. Generelt bærer skoven præg af at alle 

fugtigbundsarterne formentlig er naturligt forekommende, sandsynligvis pga. en tidligere frøbank. Når der 

i øvrigt er et urtelag i bevoksningerne, er det domineret af Feber-Nellikerod og Hindbær. 

 

Særlige iagttagelser eller forhold af generel betydning  

Særligt Både den tidligere og ny ejer, der overtog stedet i 2012, prioriterer en flersidig, naturnær skov, hvor der 

også er plads til at drive lidt jagt og træproduktion til eget formål. Skovrejsningstilskuddet gav undervejs 

den tidligere ejer mod på selv at plante yderligere et markstykke til med en blanding af løv- og nåletræer, 

herunder Hestekastanje fra egen såbed. Denne skovdel henligger urørt og næsten ubesøgt at skovgæster, 

et slags urørt ’kerneområde’ for naturen. Folk er dog velkomne til at gå ture på de slåede stier i området, 

og hunde også er velkomne, men i snor. Der er observeret meget småtdimensioneret dødt ved og 

indplantning af eksempelvis anemone og formentlig også andre arter.  

 

Ejeren (tidligere og nuværende) har observeret en del råvildt, sporadisk kronvildt (fra en fast bestand 4-6 

km væk), harer, egern, ilder, grævling og spor af mår samt et rigt fugleliv, bl.a. nattergal i skoven og 

fiskehejre ved søen. Ved sø/vandhuller observeres bl.a. vandsalamandre, frøer og firben, men fiskehejren 

har næsten fået udryddet dem. Der drives jagt, men kun til husbehov. Ejer har bl.a. sået vildtstriber, men 

uden gødning, i lysninger. For år tilbage græssede får i lysningerne ned mod søen. 

 

Samlet vurderes skoven at rumme gode muligheder for vild flora og fauna. I kombination med den øvrige del 

af skovejendommen og ejerens naturinteresse opnår den samlet bedømmelsen 13 ud af potentielt 33 

mulige. 
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6.1.3 Gandrup Skov – C9 
Om skoven 

Lbnr. og egn C9, Nordjylland vest for Nørresundby ned til Limfjorden 

Type Privat skovrejsning med tilskud 

Kort fortalt Skoven er plantet 1996. Skoven har en ligelig fordeling mellem bevoksninger med løv- og nåletræ som 

hovedtræart. Eg optræder med forskellig indblanding/ammetræer af Birk, Løn, og Rødel. Desuden er der 

bevoksninger med henholdsvis Ær og Ask, begge med Rødel som ammetræ. Asken er nu væk, sikkert pga. 

asketoptørre. Nåletræsbevoksningerne består af Skovfyr, enten ren eller med oprindelig indblanding af 

Fuglekirsebær, der dog er væk i dag. I stedet ses hyld og mirabelle. Der er ikke deciderede åbne arealer, 

men skoven har meget brede skovveje/bælter med græs. Skoven er i alt på 15,7 ha 

Landskabet og 

jordbunden 

Skoven ligger på hævet havbund kun ca. 200 meter fra Limfjorden, adskilt af marker i omdrift samt 

strandenge. Der optræder både grov- og finsandet jordbund og de mange grøfter vidner om den kystnære 

beliggenhed og et højtstående grundvandsspejl. 

Lokalisering Kystnært (<1 km) Ja Skovregion I-IV III 

Naturopland (<0,2 km) Ja Særligt værdifuldt landskab Nej 

Skovkontinuitet (<0,2 km) Nej Særligt følsomt landbrugsområde (SFL) Nej 

Tidligere agerjord (før skovrejsningen) Ja Historisk agerjord  Ja 

Tilstødende skov Nej Tilstødende udyrkede, ekstensive jorde Nej 

Skovens  

Strukturer 

Skoven følger de forholdsvise rektangulære strukturer i det flade landskab ned mod fjorden. Det gælder 

både afgrænsningen af og selve skoven, hvor bevoksningerne er anlagt i gitterfelter adskilt af brede 

skovveje. Kun enkelte steder er der afvigelser herfra, bl.a. en intim sti gennem skovfyrsbevoksning med 

opkvistning af stammerne. Langs flere af skovvejene/græsbælterne er der åbne grøfter, og der er også 

indplantet buske, bl.a. Ribes, og enkeltstående løvtræer, primært Hestekastanje. Langs med grøfterne er 

der ligefrem ved at være lav ’galleri-skov’, med træarter der ikke er i selve bevoksningerne Der er bevaret 

eksisterende levende hegn, men der er også plantet nye robuste bryn, bl.a. mod fjordsiden.  

Skovens anlæg og 

første års pleje 

Der er foretaget dybdepløjning og forudgående sprøjtning. Bevoksningerne er renholdt kemisk og 

mekanisk i de første år efter tilplantningen. Der har ikke været hegnet mod dyrevildt. 

Tabel 1.  Præsentation af skoven 

 

 
 

 

  

Foto. Skoven virker ”firkantet” med brede og retlinede skovveje 

der ligger vinkelret på hinanden. Det giver så til gengæld lange 

kig til Limfjorden som her på billedet, samt brede lysåbne 

græssletter og indre skovbryn. 

 

Foto. Et stort antal jagtfaciliteter møder en, når man færdes i 

skoven. Det virker som fremmedelementer, men er så til gengæld 

også grundlaget for, at man møder rigtigt meget dyrevildt i 

skoven.  
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Arealtyper  

Eg med birk, ca. 1,6 ha  Eg med birk, ca. 3,3 ha Spidsløn/Ær, ca. 2,2 ha Ask, ca. 0,9 ha Skovfyr med fuglekirse-

bær ca. 1,6 ha 

Skovfyr, ca. 2,8 ha Skovfyr, ca. 3,3 ha Skovbryn Græsveje m. buske  

Tabel 1.1.  Præsentation af skovens arealtyper 

 
Karplantearter – oversigt 

Arealtyper I alt Træer Buske og lianer Urter Heraf VI4 Heraf VI3 

Skoven, I alt 114 28 13 73 1 10 

Heraf 

bevoksninger 74 25 13 36 1 9 

Heraf lysåbne 74 12 0 62 1 6 

Heraf fælles  34 9 0 25 1 5 

Kun i lysåben 40 3 0 37 0 1 

Lysåben andel (%) 35% 11% 0% 51% 0% 10% 

Tabel 2.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet i skovens bevoksede og ubevoksede arealer, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. arealtype 

Arealtyper Dokcirkler  

(antal) 

Plantearter  

(antal) 

Vedplanter  

(antal arter) 

Urter  

(antal arter) 

Urter med VI 3-

4 (antal arter) 

Ellenberg-L-

værdi 

Total 25 112 40 72 11 6,48 

Arealtype- LK 3 19 9 10 5 5,31 

Arealtype- LP 7 33 15 18 8 5,81 

Arealtype- NP 3 31 18 13 6 5,63 

Arealtype- Bryn 6 61 31 30 7 6,09 

Arealtype - lysåben 6 73 12 61 7 6,74 

Tabel 3.  Oversigt over antallet af karplantearter pr arealtype, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. dokcirkel 

Arealtyper Plantearter pr. 

dokcirkel  

(gns. antal 

arter) 

Vedplanter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter med VI 3-

4 pr. dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter  Ved-

planter 

(%) 

Urtearter/ 

vedplante-

arter 

(forholdstal) 

Total 4,48 1,60 2,88 0,44 36% 64% 1,80 

Arealtype- LK 6,33 3,00 3,33 1,67 47% 53% 1,11 

Arealtype- LP 4,71 2,14 2,57 1,14 45% 55% 1,20 

Arealtype- NP 10,33 6,00 4,33 2,00 58% 42% 0,72 

Arealtype- Bryn 10,17 5,17 5,00 1,17 51% 49% 0,97 

Arealtype - lysåben 12,17 2,00 10,17 1,17 16% 84% 5,08 

Tabel 4.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet pr dokcirkel, herunder skovarter VI 3 og 4. Det gennemsnitlige antal fundne 

arter pr dokcirkel ligger lidt over middel. 
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Hvad VI Naturtype (KHOEK2) L Arter 

Skovurt 4 lyse løvskove, krat 4 Miliegræs 

Skovurt, Tør 3 heder, skove på morbund 6 Bølget Bunke 

Skovurt, Våd 3 heder, skove på morbund 6 Mose-Bunke 

Skovurt, ruderater 3 løvskove, ruderater, haver 4 Glat Dueurt 

Skovurt 3 i skove, krat plantager, skrænter, 

stendiger. 

3 Almindelig Mangeløv 

Skovurt 3 i løvskove, krat, nåleskove, især i 

fugtige lavninger og skyggede 

nordskråninger 

4 Bredbladet Mangeløv 

Skovurt 3 i moser, krat, skove 5 Smalbladet Mangeløv 

Skovurt, Tør 3 fugtige løvskove, krat, haver, ved 

bebyggelser 

4 Feber-Nellikerod 

 3 askeskove, hegn, vejkanter, ruderater  Stor Nælde 

Skovurt, Våd 3 fugtige næringsrige skove og krat samt 

strandklipper på Bornh. 

 Dag-Pragtstjerne 

Løvskov, agerjord, 

ruderater 

3 løvskove, stenede strandvolde, 

agerjord, gærder, krat, ruderater, 

haver 

7 Burre-Snerre 

Tabel 5: Oversigt over skovarter fundet i Gandrup Skov.   



 
 

Skovstruktur 

Arealtyper Lysninger 

(%) 

Kronedæknings

grad (%) 

Underskov 

(%) 

Skovsø/skov-

sump (%) 

Bar jord 

(%) 

Invasive arter 

(%) 

Samlet 12,8 78,8 10,8 3,3 33,8 3,7 

Arealtype- LK 0,5 95,0 2,5 2,5 52,5 0,0 

Arealtype- LP 4,0 95,0 2,5 2,5 20,0 5,5 

Arealtype- NK 7,5 82,5 2,5 7,5 87,5 5,5 

Arealtype- NP 30,3 52,5 27,5 2,5 11,3 2,8 

Arealtype- Bryn 12,8 78,8 10,8 3,3 33,8 3,7 

Tabel 6.  Oversigt over skovens struktur med relation til naturpotentialet. Bemærk det meget høje procentvise antal lysninger i NP. 

 

Skovkontinuitet 

Arealtyper Store træer 

(træer/ha) 

Træer med huller 

og råd 

(træer/ha) 

Træer med 

lav/mos 

(træer/ha) 

Dødt ved, stående 

(træer/ha) 

Dødt ved, liggende 

(træer/ha) 

Samlet 1,3 9,4 5,0 0,5 3,3 

Arealtype- LK 0,5 15,0 3,0 0,5 0,5 

Arealtype- LP 3,0 11,5 4,3 0,5 1,8 

Arealtype- NK 0,5 3,0 15,0 0,5 0,5 

Arealtype- NP 0,5 7,8 1,8 0,5 7,8 

Arealtype- Bryn 1,3 9,4 5,0 0,5 3,3 

Tabel 7.  Oversigt over skovens kontinuitet med relation til naturpotentialet. Bemærk et forholdsvist stort antal store træer/ha i 

arealtypen LP, træer med huller og råd i arealtypen LK samt liggende dødt ved i arealtypen bryn. 

 

Driftspåvirkninger 

Arealtyper Jordbearbejdning, 

indenfor 10 år 

Kørespor, dybere end 20 

cm 

Foryngelse, typetræer Vildtbid, typetræer 

Samlet 0,50 0,50 0,50 1,33 

Arealtype- LK 0,50 0,50 0,50 5,50 

Arealtype- LP 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- NK 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- NP 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- Bryn 0,50 0,50 0,50 1,33 

Tabel 8.  Oversigt over skovens driftspåvirkninger med relation til naturpotentialet. Bemærk den relative lille grad af 

driftspåvirkninger, dog med undtagelse af arealtypen LK, der stort set ligger på niveau med gennemsnittet for alle skove. Her er det 

især antallet af træer med vildtbid, der trækker gennemsnittet op. 
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Vurdering af naturpotentialet 

 Natur Skovrejsningen blev primært set som en økonomisk fordelagtig investering, men ejerens egne muligheder 

for naturoplevelser – især jagt spillede også ind. Hele skovanlægget bærer således præg af interesse for 

jagt, bl.a. ved at fremme vilkårene for hjortevildt med fodring, brede græsbælter og plantning af diverse 

bærbuske.  

 

Skovens størrelse og variation i bevoksningerne, bryn, indplantning af buske og de åbne grøfter skaber 

mange nicher for vild flora og fauna. Der er fortløbende blevet indplantet og indvandret flere frugtbuske og 

træer lang skovveje/græsbælter, og fodring af vildtet er udbredt. Den døde askevoksning har desuden 

skabt en større åben græssavanne. Der er ikke større vandflader i skoven, men åbne grøfter, og nær skoven 

er der etableret et større vandhul på del af en tilstødende landbrugsmark.  

 

I det hele taget er registreringen af den lysåbne botanik noget interessant. Botanisk set er der flest 

skovarter i den sydlige del, tættest mod Limfjorden. Her står Miliegræs og Dag-Pragtstjerne flere steder, i 

større bestande endda. Det så ikke umiddelbart ud som om arterne er udsået. Muligvis snarere indvandret 

via Rådyr eller jæger-gummistøvler/-sko. De sædvanlige skovbregner (mangeløverne) er der også. Generelt 

er det indtrykket, at denne skovdel nok er det areal, der er nået længst i etableringen af andre arter end 

markarter og de næringskrævende arter. Overdrevsarter sås flere steder. Muligvis kan det forklares med 

den meget sandede jord, så en udvaskning er foregået hurtigt.  

 

Særlige iagttagelser eller forhold af generel betydning  

Særligt Den meget produktionsprægede og rektangulære skovplan kan virke kunstigt på skovgæsten (se 

eksempelvis skovpræferenceundersøgelserne fra Skov- og Landskab). Men naturen er ligeglad og indfinder 

sig, selvom det hele ser lidt ”firkantet” ud. Det er skoven et fint eksempel på. Naturpotentialet kunne dog 

formentlig blive større ved mere ekstensiv dræning og skovdrift. Der er konstateret en stor bestand af 

råvildt under tidligere besigtigelser. Der er ligeledes observeret mange myretuer i skoven – i rent sand. 

Ejers forvaltningstiltag knytter sig mest til jagtinteressen. Der er også konstateret en del efterladt dødt ved 

hist og her. Ejer observerer råvildt, harer og fasan, men interesserer sig ellers ikke synderligt for 

registrering af skovens naturværdier. Er blot glad for dem og finder, at de beriger lokalområdet. 

 

Samlet udgør skoven et varieret levested for vild flora og fauna, uanset det visuelt lidt ”unaturlige” præg med 

lange rette linjeforløb og den høje frekvens af jagtfaciliteter og foderautomater. Den opnår bedømmelsen 12 

ud af 33 mulige, bl.a. pga. skovens ikke ubetydelige størrelse og variationen mellem areal- og 

bevoksningstyper. 
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6.1.4 Nees Skov – C12 
Om skoven 

Lbnr. og egn C12, Vestjylland nær Nissum Fjord. 

Type Privat skovrejsning med tilskud 

Kort fortalt Skoven er plantet over flere år. Af et samlet projekt på godt 20 ha, blev 6,7 ha etableret i 1999, og det er 

dette areal, der indgår i evalueringen. Der er plantet både løvtræ (4,3 ha) og nåletræ (2,2 ha) som 

hovedtræarter. Der er bevoksninger med Bøg, Eg og Ær, hvor Lind, Lærk, Skovfyr og Avnbøg er indblandet. 

Desuden er der et stykke med Nobilis med Skovfyr indblandet. Endelig er der et lille stykke på 0,2 ha med 

græs.  

 

Landskabet og 

jordbunden 

Skoven ligger på en hedeslette ud mod Nissum Fjord. De sandede og marginale jordbundsforhold afspejler 

sig i de mange nord-syd-gående levende hegn og en efterhånden udbredt skovtilplantning.  

Lokalisering 

 

 

Kystnært (<1 km) Ja Skovregion I-IV I 

Naturopland (<0,2 km) Ja Særligt værdifuldt landskab Nej 

Skovkontinuitet (<0,2 km) Nej Særligt følsomt landbrugsområde (SFL) Nej 

Tidligere agerjord (før skovrejsningen) Ja Historisk agerjord  Ja 

Tilstødende skov  Ja Tilstødende udyrkede, ekstensive jorde Nej 

Skovens  

Strukturer 

Nees Skov er en mindre del af et efterhånden stort nyt skovrejsningsområde på især tidligere agerjord. 

Skoven følger markstrukturen og et par eksisterende hegn er bevaret i forbindelse med skovrejsningen. 

Der er retlinjede skovveje i det meste af skoven. Desuden har græssende heste, får og skovsvin skabt en 

del uregelmæssige og slyngede stimuligheder i skoven. Mod nord, overfor gården, er skoven således blevet 

indhegnet og der går to tinkere/irske sigøjnerheste. De har gået der i de seneste 5 år. Stierne her giver en 

spændende struktur, og området ligner en ’troldeskov’. Syd for gården går der tre grise i en del af bøge-

lærke-bevoksningen, hvor der før gik får. Her har de gået om sommeren de seneste 3 år. Om vinteren er 

der ingen grise. Det betyder, at topjorden er gennemrodet – men da det er under bøg, var det nok så som 

så med urter i laget alligevel. Der er plantet bryn i skoven. Det vestlige skovbryn tættest mod gården, også 

syd herfor, er lige blevet åbnet op for 46 skovhøns. Der var stadigvæk urter i laget, selv om de roder godt i 

det.  

Skovens anlæg og 

første års pleje 

Der er foretaget dybdepløjning og forudgående sprøjtning, samt kemisk ukrudtsbekæmpelse i de første år 

efter tilplantningen. Bevoksningerne har været hegnet. Vildthegnene er fjernet igen. 

Tabel 1.  Præsentation af skoven 

 

   

 

  

Foto. Græsning har været anvendt til renholdelse mellem træerne 

nogle steder i skoven. Det giver et anderledes udtryk, men fungerer 

ikke optimalt ud fra et driftsperspektiv. Om sommeren går her grise i 

stedet for får og de roder gevaldigt i jorden. 

 

Foto. Her har hestebid og tramp skabt et ”naturligt” 

netværk af stier rundt i skoven, så den er 

fremkommelig trods den ellers tætte karakter. 
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Arealtyper  

Bøg med lind og lærk, 

ca. 0,6 ha  

Eg med skovfyr, lind og 

avnbøg, ca. 3,5 ha 

Ær med eg og lærk, ca. 

0,2 ha 

Nobilis og skovfyr, ca. 

2,2 ha 

Græsareal, ca. 0,2 ha  

Tabel 1.1.  Præsentation af skovens arealtyper 

 

Karplantearter - oversigt 

Arealtyper I alt Træer Buske og lianer Urter Heraf VI4 Heraf VI3 

Skoven, I alt 121 27 6 88 2 11 

Heraf 

bevoksninger 
94 27 5 62 2 11 

Heraf lysåbne 51 0 1 50 0 0 

Heraf fælles  24 0 0 24 0 0 

Kun i lysåben 27 0 1 26 0 0 

Lysåben andel (%) 22% 0% 17% 30% 0% 0% 

Tabel 2.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet i skovens bevoksede og ubevoksede arealer, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. arealtype 

Arealtyper Dokcirkler  

(antal) 

Plantearter  

(antal) 

Vedplanter  

(antal arter) 

Urter  

(antal arter) 

Urter med VI 3-

4 (antal arter) 

Ellenberg-L-

værdi 

Total 22 98 32 66 12 6,49 

Arealtype- LK 3 17 13 4 0 5,77 

Arealtype- LP 6 40 23 17 5 5,90 

Arealtype- NK 3 40 8 32 6 6,77 

Arealtype- NP 3 37 12 25 5 6,31 

Arealtype- Bryn 5 58 24 34 8 6,19 

Arealtype - lysåben 2 25 0 25 1 7,13 

Tabel 3.  Oversigt over antallet af karplantearter pr arealtype, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. dokcirkel 

Arealtyper Plantearter pr. 

dokcirkel  

(gns. antal 

arter) 

Vedplanter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter med VI 3-

4 pr. dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter 

(%) 

Ved-

planter 

(%) 

Urtearter/ 

vedplante-

arter 

(forholdstal) 

Total 4,45 1,45 3,00 0,55 33% 67% 2,06 

Arealtype- LK 5,67 4,33 1,33 0,00 76% 24% 0,31 

Arealtype- LP 6,67 3,83 2,83 0,83 58% 43% 0,74 

Arealtype- NK 13,33 2,67 10,67 2,00 20% 80% 4,00 

Arealtype- NP 12,33 4,00 8,33 1,67 32% 68% 2,08 

Arealtype- Bryn 11,60 4,80 6,80 1,60 41% 59% 1,42 

Arealtype - lysåben 12,50 0,00 12,50 0,50 0% 100% - 

Tabel 4.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet pr dokcirkel, herunder skovarter VI 3 og 4. Det gennemsnitlige antal fundne 

arter pr dokcirkel ligger lidt over middel. Bemærk især mange arter i nålebevoksningerne. 
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Hvad VI Naturtype (KHOEK2) L Arter 

Skovurt 4 på dårlig muldbund og mild morbund i 

skove. 

5 Liljekonval 

Busk 4 i skove og hegn 4 Stikkelsbær 

Skovurt 4 på fugtig muldbund i skove og hegn 5 Stinkende Storkenæb 

Skovurt 3 skove, krat, hegn, stengærder  Brombær sp. 

Skovurt, Tør 3 heder, skove på morbund 6 Bølget Bunke 

Skovurt, Våd 3 heder, skove på morbund 6 Mose-Bunke 

Skovurt, ruderater 3 løvskove, ruderater, haver 4 Glat Dueurt 

Skovurt, Tør 3 på sandbund og surbund i skove, 

egekrat, plantager, grå klitter, på 

stengærder. 

5 Almindelig Engelsød 

Skovurt 3 skove, krat, skovrydninger 7 Hindbær 

Skovurt 3 i skove, krat plantager, skrænter, 

stendiger. 

3 Almindelig Mangeløv 

Skovurt 3 i moser, krat, skove 5 Smalbladet Mangeløv 

Skovurt, Tør 3 fugtige løvskove, krat, haver, ved 

bebyggelser 

4 Feber-Nellikerod 

Skovurt/Tør/Våd 3 askeskove, hegn, vejkanter, ruderater  Stor Nælde 

Skovurt 3   Viol sp. 

Tabel 5: Oversigt over skovarter fundet i Nees Skov.   



 
 

Skovstruktur 

Arealtyper Lysninger 

(%) 

Kronedæknings

grad (%) 

Underskov 

(%) 

Skovsø/skov-

sump (%) 

Bar jord 

(%) 

Invasive arter 

(%) 

Samlet 2,9 87,5 2,5 2,5 53,3 17,1 

Arealtype- LK 3,0 95,0 2,5 2,5 87,5 5,5 

Arealtype- LP 4,0 88,8 2,5 2,5 87,5 5,5 

Arealtype- NK 3,0 62,5 2,5 2,5 2,5 75,0 

Arealtype- NP 3,0 95,0 2,5 2,5 2,5 5,5 

Arealtype- Bryn 0,5 95,0 2,5 2,5 52,5 5,5 

Tabel 6.  Oversigt over skovens struktur med relation til naturpotentialet. Bemærk den store procentandel invasive arter i NK. 

 

Skovkontinuitet 

Arealtyper Store træer 

(træer/ha) 

Træer med huller 

og råd 

(træer/ha) 

Træer med 

lav/mos 

(træer/ha) 

Dødt ved, stående 

(træer/ha) 

Dødt ved, liggende 

(træer/ha) 

Samlet 0,5 11,0 10,9 2,2 0,5 

Arealtype- LK 0,5 3,0 0,5 0,5 0,5 

Arealtype- LP 0,5 15,0 15,0 1,8 0,5 

Arealtype- NK 0,5 15,0 7,8 8,0 0,5 

Arealtype- NP 0,5 15,0 15,0 0,5 0,5 

Arealtype- Bryn 0,5 3,0 15,0 0,5 0,5 

Tabel 7.  Oversigt over skovens kontinuitet med relation til naturpotentialet. Bemærk antal træer med huller og råd, lav og mos, 

samt stående dødt ved, der ligger på niveau med eller over gennemsnittet for alle skove. Gælder særligt arealtypen LP, NP og NK. 

 

Driftspåvirkninger 

Arealtyper Jordbearbejdning, 

indenfor 10 år 

Kørespor, dybere end 20 

cm 

Foryngelse, typetræer Vildtbid, typetræer 

Samlet 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- LK 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- LP 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- NK 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- NP 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- Bryn 0,50 0,50 0,50 0,50 

Tabel 8.  Oversigt over skovens driftspåvirkninger med relation til naturpotentialet. Hvis bid fra husdyr skulle registreres, ville 

gennemsnittet helt sikkert stige, idet mange træer er skadet fra bl.a. bid fra heste. 
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Vurdering af naturpotentialet 

 Natur Skoven er plantet af hensyn til natur og miljø på ejendommen, men ejeren prioriterer flersidig skovdrift, 

hvor man også kan gå på jagt og høste træ. Bevoksningerne er blandede, og der indgår et enkelt mindre 

åbent areal. Skoven er dog plantet i lige rækker og holdtes i begyndelsen ren med sprøjtning. 

 

Skoven fremstår i dag med stor variation mellem forskellige typer bevoksning og diverse blandinger 

indenfor de forskellige bevoksninger. Samtidig anvendes skoven nogle steder til græsning med heste, grise 

og høns, hvilket forstærker naturfølelsen. Netop skovgræsning har nogle steder skadet bevoksningen ud fra 

et produktionsmæssigt perspektiv, men er dog muligvis til fordel for naturen på lang sigt. Slid og megen luft 

mellem træerne kunne påvirke naturværdierne positivt, men også negativt, hvis det bliver for voldsomt. 

Der er også efterladt meget kvas i skoven. Der er således en stor variation af nicher med muligheder for 

den vilde flora. 

 

Jordbunden i bevoksningerne er tør, sandet og sur. Vegetationen bærer også præg af det. Selve 

bevoksningerne giver mange steder på trods af deres ringe højde allerede nu et indtryk af at være meget 

ældre end de er. Størstedelen af træerne er med grenlav, i nobilisgranen var der meget Rensdyrlav og mos 

på jorden. Myretuer sås hist og her – endda skovmyretuer! Da der er tørt og sandet, sås mange 

bemærkelsesværdige planter, også på de lysåbne stier. 

 

Særlige iagttagelser eller forhold af generel betydning (Hvad kan vi lære af eksemplet?) 

Særligt Ejeren er meget aktiv i det lokale foreningsarbejde. Han deltog bl.a. i de visionsmøder, som man 

gennemførte sammen med Landbohøjskolen v/Jørgen Primdahl og Annelise Bramsnæs i ca. 1990, om Nees 

sogns fremtidige udvikling. Der blev dengang lavet en landskabsplan, som inkluderede skovrejsning som et 

led i at gøre området mere attraktivt for tilflyttere uden egentlige landbrugsinteresser. Det arbejde har 

tilsyneladende haft en positiv virkning på hele området.  

 

Skoven viser  problemer forbundet med græsning i skoven, selv om græsning kan have et vist potentiale til 

fremme af naturværdierne ved at skabe græsningsdynamik og variation, hvis antallet af dyr holdes nede, 

og der i øvrigt helårsgræsses. Ejeren har konstateret megen vild fauna, bl.a. snepper, duer, rovfugle, ugler, 

firben, egern, mus, grævling, ræv, mår, råvildt, dåvildt og kronvildt mv. Desuden er der observeret ulv ikke 

langt derfra. 

 

Samlet set byder skovene på gode og varierede livsbetingelser for vild flora og fauna. Den opnår 

bedømmelsen 13 ud af 33 mulige. 
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6.1.5 Vindinge Skov – C14 
Om skoven 

Lbnr. og egn C14, Sjælland nær Roskilde 

Type Privat skovrejsning med tilskud 

Kort fortalt Skoven er plantet i 1998 og 1999. Der er tale om et større skovrejsningsprojekt med løvtræ, en mindre del 

med nåletræ og et større åbent område med søer og spredt bevoksning. Egebevoksninger dækker knap 14 

ha. Her er indblandet Fuglekirsebær og Lind – nogle steder i større sammenhængende holme (bl.a. et 

område med ren Fuglekirsebær). Bøg dækker knap 8 ha, og her er Douglas og Lærk indblandet. Der er knap 

3 ha Ask, hvor Rødel er anvendt som ammetræ. Endelig er der godt 4 ha med nåletræ – Thuja, Douglas og 

Lærk.  Skoven er på i alt 40 ha. Heraf er knap 10 ha et eksisterende åbent areal med søer og parklignende 

bevoksning. 

Landskabet og 

jordbunden 

Ejendommen ligger indenfor et ca. 1500 ha stort interesseområde for I/S Hedeland. Det er et 

tværkommunalt interessentskab, som opkøber områder i takt med at råstofindvinding ophører, med 

henblik på at udvikle dem til rekreative formål. Der er indvundet grus på en del af ejendommen, og 

jordbunden er uensartet. Her er både partier med sandblandet lerjord og mere sandede dele.  

Lokalisering Kystnært (<1 km) Nej Skovregion I-IV IV 

Naturopland (<0,2 km) Ja Særligt værdifuldt landskab Nej 

Skovkontinuitet (<0,2 km) Nej Særligt følsomt landbrugsområde (SFL) Nej 

Tidligere agerjord (før skovrejsningen) Ja Historisk agerjord  Ja 

Tilstødende skov Nej Tilstødende udyrkede, ekstensive jorde Nej 

Skovens  

Strukturer 

Der er en del bevarede strukturer i skoven. Det større parklignende område, hvor der tidligere er 

indvundet grus, opdeler skoven i to adskilte dele. Desuden er der bevaret levende hegn, især i den 

sydvestlige del. Skoven består af store rektangulære bevoksninger. Rundt om hele skoven er der plantet 

skovbryn og indenfor brynene er der anlagt skovveje. Desuden løber skovveje på tværs gennem 

bevoksningerne. Disse skovveje snor sig lidt og skaber herved intime forløb. 

Skovens anlæg og 

første års pleje 

Der har forud for plantningen været foretaget lokalitetskortlægning, som har haft indflydelse på 
træartsvalget. I en del af plantningen er der plantet direkte i stubmark, mens der andre steder er foretaget 
almindelig landbrugspløjning. Efterfølgende er der foretaget kemisk ukrudtsbekæmpelse i de første år. Der 
er hegnet mod vildt rundt om hele skoven og hegnet var ved besigtigelsen i 2017 endnu ikke fjernet. Det 
vedligeholdes dog ikke, så det er forholdsvis nemt at komme ind i skoven. Også for vildtet! 

Tabel 1.  Præsentation af skoven 

 

   

 

  

Foto. Enkelte bevoksninger er blevet meget voldsomt lysstillede, hvilket 

giver god mulighed for udvikling af et lyskrævende plantesamfund i 

skovbunden. 

 
Foto.  Grundet sin størrelse indeholder skoven et relativt stort antal 

forskellige areal- og bevoksningstyper, hvilket giver god mulighed 

for forskellige levesteder med en større artsdiversitet til følge. Her 

et foto fra kanten til en sø med bl.a. havtorn. 
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Arealtyper  

Ask (98), ca. 2,7 ha  Eg (98) med lind og 

fuglekirsebær, ca. 5,3 

ha. 

Thuja, Douglasgran og 

lærk (98), ca. 4,3 ha 

Bøg (98) med douglas 

og lærk, ca. 7,65 ha 

Eg (99) med 

fuglekirsebær, ca. 8,3 

ha 

4 stk. søer og vådområder, ca. 7,7 ha Udyrkede arealer Bryn  

Tabel 1.1  Præsentation af skovens arealtyper 

Karplantearter – oversigt 

Arealtyper I alt Træer Buske og lianer Urter Heraf VI4 Heraf VI3 

Skoven, I alt 202 33 11 158 3 15 

Heraf 

bevoksninger 

137 31 10 96 3 15 

Heraf lysåbne 127 9 5 113 0 0 

Heraf fælles  62 7 4 51 0 0 

Kun i lysåben 65 2 1 62 0 0 

Lysåben andel (%) 32% 6% 9% 39% 0% 0% 

Tabel 2.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet i skovens bevoksede og ubevoksede arealer, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Skovens blotte størrelse giver et forholdsvist høje artsantal til trods for et lidt under middel gennemsnitligt antal fundne arter pr. 

dokcirkel. (tabel 4). 

Karplantearter pr. arealtype 

Arealtyper Dokcirkler  

(antal) 

Plantearter  

(antal) 

Vedplanter  

(antal arter) 

Urter  

(antal arter) 

Urter med VI 3-

4 (antal arter) 

Ellenberg-L-

værdi 

Total 40 160 41 119 18 6,58 

Arealtype- LK 3 34 12 22 7 6,22 

Arealtype- LP 15 86 22 64 12 6,49 

Arealtype- NK 6 33 12 21 7 6,16 

Arealtype- NP 3 51 11 40 10 6,36 

Arealtype- Bryn 6 52 23 29 9 6,07 

Arealtype - lysåben 7 79 9 70 0 7,11 

Tabel 3.  Oversigt over antallet af karplantearter pr arealtype, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. dokcirkel 

Arealtyper Plantearter pr. 

dokcirkel  

(gns. antal 

arter) 

Vedplanter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter med VI 3-

4 pr. dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter 

(%) 

Ved-

planter 

(%) 

Urtearter/ 

vedplante-

arter 

(forholdstal) 

Total 4,00 1,03 2,98 0,45 26% 74% 2,90 

Arealtype- LK 11,33 4,00 7,33 2,33 35% 65% 1,83 

Arealtype- LP 5,73 1,47 4,27 0,80 26% 74% 2,91 

Arealtype- NK 5,50 2,00 3,50 1,17 36% 64% 1,75 

Arealtype- NP 17,00 3,67 13,33 3,33 22% 78% 3,64 

Arealtype- Bryn 8,67 3,83 4,83 1,50 44% 56% 1,26 

Arealtype - lysåben 11,29 1,29 10,00 0,00 11% 89% 7,78 

Tabel 4.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet pr dokcirkel, herunder skovarter VI 3 og 4.  
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Hvad VI Naturtype (KHOEK2) L Arter 

Skovurt 4 løvskove 4 Skovsalat 

Skovurt 4 muldrige skove 2 Skov-Star 

Skovurt 4 på fugtig muldbund i skove og hegn 5 Stinkende Storkenæb 

Tør 3 skove, krat, hegn, stengærder  Brombær sp. 

Skovurt/Våd 3 heder, skove på morbund 6 Mose-Bunke 

Tør 3 løvskove, ruderater, haver 4 Glat Dueurt 

Skovurt/Våd 3 fugtige skove, grøfter, ruderater 7 Kirtel-Dueurt 

Skovurt 3 i løvskove, krat og hegn 4 Skov-Galtetand 

Skovurt/Tør 3 skove, hegn, agerjord, haver 5 Haremad 

Skovurt 3 skyggefulde steder i krat, hegn, løvskove  5 Almindelig Hulsvøb 

Skovurt 3 i skovkanter, kratkanter, skovlysninger, hegn, på 

tørveholdige enge, i haver, vejkanter, mv. 

6 Korsknap 

Skovurt 3 næringsrige løvskove, krat, hække, haver, ruderat 5 Løgkarse 

Skovurt 3 i skove, krat plantager, skrænter, stendiger. 3 Almindelig Mangeløv 

Skovurt 3 i løvskove, krat, nåleskove, især i fugtige lavninger 

og skyggede nordskråninger 

4 Bredbladet Mangeløv 

Skovurt 3 i moser, krat, skove 5 Smalbladet Mangeløv 

Våd 3 enge, ellesumpe, grøfter, vandløb, askeskove 7 Almindelig Mjødurt 

Skovurt 3 fugtige løvskove, krat, haver, ved bebyggelser 4 Feber-Nellikerod 

Skovurt/Tør/Våd 3 askeskove, hegn, vejkanter, ruderater  Stor Nælde 

Våd 3 dyndeng, grøfter, rørsump, skovsump, ellesump, 

samt på strandenge 

7 Almindelig 

Skjolddrager 

Skovurt/Tør 3 løvskove, stenede strandvolde, agerjord, gærder, 

krat, ruderater, haver 

7 Burre-Snerre 

Skovurt/Tør 2 skovlysninger, krat, overdrev, gærder, vejkanter 7 Skov-Jordbær 

Vand 1 tørvegrave, søer, rolige vandløb 8 Hvid Åkande 

Tabel 5: Oversigt over skovarter fundet i Vindinge Skov.   



 
 

Skovstruktur 

Arealtyper Lysninger 

(%) 

Kronedæknings

grad (%) 

Underskov 

(%) 

Skovsø/skov-

sump (%) 

Bar jord 

(%) 

Invasive arter 

(%) 

Samlet 19,0 66,1 4,1 7,5 32,3 8,9 

Arealtype- LK 3,0 82,5 2,5 2,5 52,5 0,0 

Arealtype- LP 25,3 49,5 6,0 13,5 20,5 19,6 

Arealtype- NK 30,3 78,8 2,5 2,5 87,5 0,0 

Arealtype- NP 15,0 82,5 2,5 2,5 2,5 0,0 

Arealtype- Bryn 1,8 78,8 2,5 2,5 11,3 0,0 

Tabel 6.  Oversigt over skovens struktur med relation til naturpotentialet. Bemærk det relativt høje procentvise antal lysninger i 

arealtyperne LP, NK og NP. Nogle steder har bevoksningerne nærmest karakter af park. Desuden en relativ høj andel invasive arter. 

 

Skovkontinuitet 

Arealtyper Store træer 

(træer/ha) 

Træer med huller 

og råd 

(træer/ha) 

Træer med 

lav/mos 

(træer/ha) 

Dødt ved, stående 

(træer/ha) 

Dødt ved, liggende 

(træer/ha) 

Samlet 0,5 12,0 0,5 1,2 1,8 

Arealtype- LK 0,5 15,0 0,5 0,5 0,5 

Arealtype- LP 0,5 9,7 0,5 2,0 0,5 

Arealtype- NK 0,5 11,5 0,5 0,5 7,8 

Arealtype- NP 0,5 15,0 0,5 0,5 0,5 

Arealtype- Bryn 0,5 15,0 0,5 0,5 0,5 

Tabel 7.  Oversigt over skovens kontinuitet med relation til naturpotentialet. Bemærk et nogenlunde gennemsnitligt antal træer med 

huller og råd, mens antallet af dødt ved træer og øvrige parametre ligger lidt under gennemsnittet. 

 

Driftspåvirkninger 

Arealtyper Jordbearbejdning, 

indenfor 10 år 

Kørespor, dybere end 20 

cm 

Foryngelse, typetræer Vildtbid, typetræer 

Samlet 0,50 0,50 1,41 0,50 

Arealtype- LK 0,50 0,50 5,50 0,50 

Arealtype- LP 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- NK 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- NP 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- Bryn 0,50 0,50 3,00 0,50 

Tabel 8.  Oversigt over skovens driftspåvirkninger med relation til naturpotentialet. Bemærk en relativt lille antal typetræer med 

vildtbid trods skovens jagt- og vildtformål. Tyder på et relativt højt jagttryk, hvad skoven jagtforanstaltninger da også bevidner.  
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Vurdering af naturpotentialet 

 Natur Vindinge Skov er en produktionsskov, forvaltet af HedeDanmark. Hertil kommer omfattende 

jagtinteresser. Dog lader det ikke til, at der er udsætning af fasaner eller udsåning af vildtstriber. Men 

hjortevildtet fodres dog. 

 

Skoven udgør et stort sammenhængende område med masser af nicher for vild flora og fauna. Der er både 

åbne arealer med vandflader, eksisterende hegn/krat og større sammenhængende bevoksninger med 

varierende træarter. Bevoksningerne er slået godt an med kun enkelte udfald. Der er variation mellem 

dyrkede og udyrkede arealklasser (lukket skov, åbne græsarealer, vådområder etc.) og også indenfor selve 

bevoksningerne gennem forskellige træartssammensætninger. Skoven rummer således fine muligheder for 

indvandring af vild flora og fauna - desværre også for invasiv kæmpebjørneklo, der er fundet på en del af 

arealet og forsøgt bekæmpet med bl.a. pesticider. På et renafdrevet areal står der også Rynket Rose, Hvid 

Snebær og andre invasive buskarter. 

 

Der er ikke taget særlige forvaltningsmæssige tiltag af hensyn til naturen, undtaget dog vildtgræsning og 

Skovfyr-bevoksningen, som har været dyreafgræsset indtil for nyligt. Der er tyndet i skoven og efterladt 

kvasbunker og træstubbe i skovbunden. Desuden er området omkring søen mellem skovens to dele 

renafdrevet. Dette område og et område med Ask, vest for det renafdrevne, har et noget parkagtigt præg 

med tæt slået græs mange steder, både med og uden træer på rækker.  

 

Hvor der er urtelag, dominerer Feber-Nellikerod og Mælkebøtte. Dog lige med undtagelse af Skovfyr-

området, hvor det var græs, der dominerede, og urtelaget var en blanding af skovarter og overdrevsarter. 

Her var der bl.a. en stor bestand af Skov-Galtetand, Korsknap og Skov-Star. Ellers er det mest botanisk 

spændende område den store lysåbne tidligere råstofgrav med en sø i bunden. Her kunne græsning være 

gavnlig. 

 

Særlige iagttagelser eller forhold af generel betydning (Hvad kan vi lære af eksemplet?) 

Særligt Eksempel på en skov med et stort, delvist uudnyttet naturpotentiale, som særligt er fremmet pga. 

jagtinteressen. Med store huller i vildthegnene kan dyr bevæge sig frit ind/ud, mens ejeren ved hjælp af 

hegnet, tjørn og buske, skydetårne mv. forsøger at gøre skoven ufremkommelig for ’ubudne’ skovgæster. 

Det er selvfølgelig problematisk for friluftsfolket, mens dyr og anden fauna nyder godt deraf på trods af 

gentagne forstyrrelser i form af intensiv jagt og fodring.  

 

Samlet er skoven ud fra et naturperspektiv interessant. Det skyldes især de bevarede lysåbne og våde 

arealer sammen med skovens variation og størrelse samt tilgængelighed til anden natur i området. Den 

opnår bedømmelsen 13. 
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6.1.6 Svenstrup Skov – C15 
Om skoven 

Lbnr. og egn C15, Nordjylland, syd for Aalborg 

Type Privat skovrejsning med tilskud 

Kort fortalt Skoven er plantet i 1998 (v/ Danske Naturgårde). Den er plantet med en stor variation af forskellige 

løvtræarter i alle bevoksninger. Eg, Ær, Bøg og Lind er tænkt som hovedtræart i de forskellige afdelinger af 

skoven. Rødel er anvendt som ammetræ. Der er plantet skovbryn og anlagt større strøg af åbne 

græsarealer som led i skovrejsningsprojektet. Skoven er i alt 8,7 ha. Heraf er 3,7 ha græsareal. Et 

eksisterende stykke nåleskov på ca. 2 ha ligger i forbindelse med skovrejsningen. 

Landskabet og 

jordbunden 

Skoven ligger i et bundmorænelandskab med finsandet jordbund. Der har været udvundet råstoffer på 
ejendommen, bl.a. i et mindre stykke i den østlige del. Landskabet nord for ejendomme er præget af 
tilplantning efter råstofgravning, mens landbrug dominerer syd for. 

Lokalisering Kystnært (<1 km) Nej Skovregion I-IV III 

Naturopland (<0,2 km) Ja Særligt værdifuldt landskab Nej 

Skovkontinuitet (<0,2 km) Nej Særligt følsomt landbrugsområde (SFL) Ja 

Tidligere agerjord (før skovrejsningen) Ja Historisk agerjord Ja 

Tilstødende skov Ja Tilstødende udyrkede, ekstensive jorde Nej 

Skovens  

Strukturer 

Skoven følger de matrikulære grænser, men er indadtil opdelt ved et sammenhængende ”amøbeformet” 

åbent græsareal. Mod nord indgår et ældre stykke nåleskov, som dog er blevet delvist afdrevet i 2008 og 

nyplantet af HedeDanmark i vinteren 2008/2009. Her er der tre gravhøje, en del gamle træer og noget ny 

Lærk med løvskov (og mange Hindbær og Brombær). Der er skovveje gennem skoven og hugget et retlinet 

net af brede tyndingsspor for hver 7-10 meter. Der er bryn med variation og forskellige træer og buske.  

Skovens anlæg og 

første års pleje 

Arealet blev dybdepløjet før tilplantning. Der var ved besigtigelsen i 1999 ikke foretaget kemisk og 

mekanisk ukrudtsbekæmpelse, men i stedet plantet i dækafgrøde. Skoven var de første år hegnet mod 

vildtskader. Hegnet er fjernet igen. Der er tyndet to gange siden anlæg. Sidste gang i vinteren 2016/17. 

Tabel 1.  Præsentation af skoven 

 

   

  

Foto. Det lysåbne areal vurderes udsået med engblanding (selv om 

ejeren ikke vidste noget om det) og er blevet brakpudset i 20 år. Sidste 

gang i år, for da ophører støtten til arealet. Planen er, at der fremover 

skal tages slæt på det 

Foto. Skovejeren har fået aftale om gratis udtynding af 

skovbevoksningerne mod at entreprenøren får træet til energiflis. 

Denne alliance kan være problematisk, da den kan give problemer 

med skovens langsigtede udvikling, struktur og kvalitet. Til gengæld 

skaber de brede spor og forholdsvis voldsomme tyndingsindgreb 

nicher til bl.a. varmeelskende sommerfugle. 
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Arealtyper  

Eg med ær, lind, 

fuglekirsebær, navr, 

spidsløn og avnbøg, ca. 

2,5 ha  

Eg med lind, navr, løn, 

skovæble, skovpære, og 

fuglekirsebær, ca. 0,2 

ha 

Ær med lind, eg, ask, 

spidsløn, bøg, skovæble 

og fuglekirsebær, ca. 

0,4 ha. 

Bøg med eg, ask, lind, 

navr, skovæble og 

fuglekirsebær, ca. 1,5 

ha 

Lind med ask, eg, løn, 

navr og fuglekirsebær, 

ca. 0,4 ha 

Udyrket græsareal, ca. 

3,7 ha 

    

Tabel 1.1 Præsentation af skovens arealtyper 

 

Karplantearter – oversigt 

Arealtyper I alt Træer Buske og lianer Urter Heraf VI4 Heraf VI3 

Skoven, I alt 76 26 5 45 3 10 

Heraf 

bevoksninger 
52 24 4 24 3 10 

Heraf lysåbne 34 5 1 28 0 0 

Heraf fælles  10 3 0 7 0 0 

Kun i lysåben 24 2 1 21 0 0 

Lysåben andel (%) 32% 8% 20% 47% 0% 0% 

Tabel 2.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet i skovens bevoksede og ubevoksede arealer, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. arealtype 

Arealtyper Dokcirkler  

(antal) 

Plantearter  

(antal) 

Vedplanter  

(antal arter) 

Urter  

(antal arter) 

Urter med VI 3-

4 (antal arter) 

Ellenberg-L-

værdi 

Total 21 72 31 41 9 6,27 

Arealtype- LK 9 33 23 10 6 5,32 

Arealtype- LP 6 32 20 12 8 5,45 

Arealtype- Bryn 3 30 14 16 7 5,85 

Arealtype - lysåben 3 34 6 28 1 7,00 

Tabel 3.  Oversigt over antallet af karplantearter pr arealtype, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. dokcirkel 

Arealtyper Plantearter pr. 

dokcirkel  

(gns. antal 

arter) 

Vedplanter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter med VI 3-

4 pr. dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter 

(%) 

Ved-

planter 

(%) 

Urtearter/ 

vedplante-

arter 

(forholdstal) 

Total 3,43 1,48 1,95 0,43 43% 57% 1,32 

Arealtype- LK 3,67 2,56 1,11 0,67 70% 30% 0,43 

Arealtype- LP 5,33 3,33 2,00 1,33 63% 38% 0,60 

Arealtype- Bryn 10,00 4,67 5,33 2,33 47% 53% 1,14 

Arealtype - lysåben 11,33 2,00 9,33 0,33 18% 82% 4,67 

Tabel 4.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet pr dokcirkel, herunder skovarter VI 3 og 4.  
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Hvad VI Naturtype (KHOEK2) L Arter 

Skovurt 4 løvskove 3 Skov-Hullæbe 

Skovurt 4 på fugtig muldbund i skove og hegn 5 Stinkende Storkenæb 

Skovurt 4 skove og krat, skovenge og 

nordvendte skrænter. 

 Hvid Anemone 

Tør 3 skove, krat, hegn, stengærder  Brombær sp. 

Tør 3 løvskove, ruderater, haver 4 Glat Dueurt 

Skovurt 3 skove, krat, skovrydninger 7 Hindbær 

Skovurt 3 næringsrige løvskove og krat, hække, 

haver, ruderater 

5 Løgkarse 

Skovurt 3 i skove, krat plantager, skrænter, 

stendiger. 

3 Almindelig Mangeløv 

Skovurt 3 i løvskove, krat, nåleskove, især i 

fugtige lavninger og skyggede 

nordskråninger 

4 Bredbladet Mangeløv 

Skovurt 3 i moser, krat, skove 5 Smalbladet Mangeløv 

Skovurt 3 fugtige løvskove, krat, haver, ved 

bebyggelser 

4 Feber-Nellikerod 

Skovurt/Tør/Våd 3 askeskove, hegn, vejkanter, ruderater  Stor Nælde 

Skovurt/Tør 3 løvskove, stenede strandvolde, 

agerjord, gærder, krat, ruderater, 

haver 

7 Burre-Snerre 

     

Tabel 5: Oversigt over skovarter fundet i Svenstrup Skov.   



 
 

Skovstruktur 

Arealtyper Lysninger 

(%) 

Kronedæknings

grad (%) 

Underskov 

(%) 

Skovsø/skov-

sump (%) 

Bar jord 

(%) 

Invasive arter 

(%) 

Samlet 16,0 88,8 9,2 2,5 22,1 0,0 

Arealtype- LK 27,5 82,5 14,2 2,5 35,8 0,0 

Arealtype- LP 5,3 95,0 5,0 2,5 11,3 0,0 

Arealtype- Bryn 3,0 95,0 2,5 2,5 2,5 0,0 

Tabel 6.  Oversigt over skovens struktur med relation til naturpotentialet.  Bemærk en forholdsvis høj andel med lysninger, særligt i 

arealtypen LK. Skyldes især den lidt hårdhændede udtynding for flis. 

 

Skovkontinuitet 

Arealtyper Store træer 

(træer/ha) 

Træer med huller 

og råd 

(træer/ha) 

Træer med 

lav/mos 

(træer/ha) 

Dødt ved, stående 

(træer/ha) 

Dødt ved, liggende 

(træer/ha) 

Samlet 0,5 13,8 0,5 0,5 0,5 

Arealtype- LK 0,5 12,7 0,5 0,5 0,5 

Arealtype- LP 0,5 15,0 0,5 0,5 0,5 

Arealtype- Bryn 0,5 15,0 0,5 0,5 0,5 

Tabel 7.  Oversigt over skovens kontinuitet med relation til naturpotentialet. Bemærk den lidt over gennemsnitlige antal træer med 

huller og råd (køreskader) og relativt lille andel dødt ved træer (de fleste er nok udtaget til flis). 

 

Driftspåvirkninger 

Arealtyper Jordbearbejdning, 

indenfor 10 år 

Kørespor, dybere end 20 

cm 

Foryngelse, typetræer Vildtbid, typetræer 

Samlet 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- LK 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- LP 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- Bryn 0,50 0,50 0,50 0,50 

Tabel 8.  Oversigt over skovens driftspåvirkninger med relation til naturpotentialet.  
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Vurdering af naturpotentialet 

 Natur Ejer plantede skoven af hensyn til herlighedsværdi, herunder et eksplicit ønske om rigere dyre- og planteliv 

samt jagtmuligheder. Skoven er også anlagt til fremme af formålet. Der er ikke sprøjtet, der er en stor 

artsvariation i bevoksningerne, og de åbne overdrevsarealer bidrager til variation mellem forskellige 

arealklasser på ejendommen. Ammetræer efterlades imidlertid på bekostning af blivende træarter og en 

varieret skovstruktur. Skoven er derfor også anderledes end de øvrige skovrejsninger, der er registreret. 

 

Skoven indeholder forskellige nicher for naturlig flora og fauna i kraft af variationen mellem åbne arealer 

og sluttede bevoksninger med bred artssammensætning. Der er således stor randeffekt og mange bryn. 

Hvor der ligger gammel skov op ad den nyplantede, ses dette tydeligt. Flere steder står der således 

selvsåede Rødgran og Hindbær. Det lysåbne areal vurderes at være med en udsået engblanding (selvom 

ejeren ikke vidste noget om det) og er blevet brakpudset i 20 år. Sidste gang i år, for da ophører støtten til 

arealet. Planen er, at der fremover skal tages slæt på det, evt. også vintergræsning! 

 

Der er ikke indplantet skovurter. Trods dette er der fundet Hvid Anemone i skovbrynet længst mod sydvest 

(det vestligste af de mindre skovstykker), hvor Stinkende Storkenæb også er at finde i en mindre bestand. 

Ellers er skovbunden domineret af Feber-Nellikerod og Mælkebøtte, hvor der er et urtelag. Der er også 

observeret et rigt insektliv og mange forskellige slags fugle samt hjortevildt, ræv og hare mv.  

 

Særlige iagttagelser eller forhold af generel betydning 

Særligt Der tages ikke særlige naturforvaltningstiltag, idet ejeren synes, at naturen skal have lov til at passe sig selv. 

Ejeren er dog positiv over for at efterlade veterantræer til naturligt henfald og har også efterladt kvas rundt 

i skoven. Ejer planlægger også at tage slæt eller ligefrem vintergræsse på de lysåbne arealer.  

 

Skoven er et eksempel på, at skovejere skal være forsigtig med at takke ja til skoventreprenørers tilbud om 

udgiftsneutral tynding i småskove. For selv om udrensningen i sig selv ikke koster skovejeren noget, 

risikerer den hårdhændede metode at give problemer med skovens langsigtede udvikling, struktur og 

kvalitet. Til gengæld skaber de brede spor og forholdsvis voldsomme tyndingsindgreb nicher til bl.a. 

varmeelskende sommerfugle.  

 

Samlet set rummer skoven et potentiale for en mere varieret natur. Den opnår bedømmelsen 9, men med 

potentiale for at kunne løfte sig i takt med naturpleje/græsning af lysåbent areal, fremme af dødt ved mv. 
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6.1.7 Stæreskov – E1 
Om skoven 

Lbnr. og egn E1, Midtsjælland nær Tølløse 

Type Privat skovrejsning med tilskud 

Kort fortalt Skoven er plantet i 1994. Områder med forskellige hovedtræarter, primært Bøg, Eg og Birk. Der er mindre 

områder med henholdsvis Ask, Robinie og Omorika som hovedtræart. Der er endvidere åbne græsarealer 

og et par vandhuller, samt anlagt skovbryn med forskellige buske og træer. Skoven er i alt 13,3 ha, hvoraf 

2,2 ha er vedvarende græsareal med kreaturer. 

Landskabet og 

jordbunden 

Skoven ligger i et intensivt dyrket landbrugslandskab. Det er et morænelandskab med dødispræg 

(småbakket med mange små afløbsløse lavninger). Jordbunden er sandblandet lerjord. 

Lokalisering Kystnært (<1 km) Nej Skovregion I-IV IV 

Naturopland (<0,2 km) Ja Særligt værdifuldt landskab Nej 

Skovkontinuitet (<0,2 km) Nej Særligt følsomt landbrugsområde (SFL) Nej 

Tidligere agerjord (før skovrejsningen) Ja Historisk agerjord Ja 

Tilstødende skov Nej Tilstødende udyrkede, ekstensive jorde Nej 

Skovens  

Strukturer 

Der er bevaret mergelgrav og vandhul. Bevoksningerne følger landskabets former og der er glidende 

overgange mellem de forskellige bevoksninger. Der blev anlagt nye vandhuller og den opgravede jord blev 

anvendt til en høj på det vedvarende græsningsareal. Stier og skovveje udnytter landskabets former og 

kurvaturer og slynger sig rundt i hele skoven. Allerede ved plantningen blev der anlagt 5 km sti. 

Skovens anlæg og 

første års pleje 

Skoven er plantet direkte på stubmark. Der er foretaget forudgående sprøjtning med Roundup i 

afgrøderne. Der er senere foretaget kemisk ukrudtsbekæmpelse i bevoksninger og bryn, men kun i de 

områder, hvor glansbladet hæg breder sig. Ejeren har opgivet at bekæmpe den udelukkende med 

håndkraft/mekanisk. 

Tabel 1.  Præsentation af skoven 

 

  

  Foto. Der er en imponerende skovstemning i den stadig unge skov. 

Ammetræet OP42 (poppel) har på godt og ondt del i æren. Det er 

hårdt arbejde at følge med i udtyndingen, og trods ejerens 

”fuldtidsindsats” så har poplen taget magten i nogle dele af 

skoven. Den udgør desuden et stort potentiale for veteranisering / 

ringning af stort træ til tidlig død og henfald, hvilket allerede 

delvist praktiseres. 

 

Foto. Stæreskov udmærker sig bl.a. ved sin fine variation mellem 

åbne arealer med græssende dyr og sø, og de mere lukkede 

skovbevoksninger. Stierne slynger sig også på fineste vis rundt i 

skoven, så man kommer gennem de forskellige bevoksningstyper 

og rundt langs de åbne, helårsgræssede arealer. Her fornemmes 

både god skovfølelse og en rig variation. 
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Arealtyper  

Bøg med poppel, lærk, 

ask og spidsløn, ca. 4,7 

ha 

Eg med fuglekirsbær, 

rødeg, avnbøg og birk, 

ca. 4,7 ha 

Birk, ca. 0,6 ha Robinie, ca. 0,1 ha Omorikagran med 

skovfyr og eg, ca. 0,7 ha 

 

Ask, ca. 0,3 ha Græsareal og sø, 2,2 ha. Bryn   

Tabel 1.1  Præsentation af skovens arealtyper 

 

Karplantearter – oversigt 

Arealtyper I alt Træer Buske og lianer Urter Heraf VI4 Heraf VI3 

Skoven, I alt 135 28 12 95 10 10 

Heraf 

bevoksninger 73 26 11 36 7 10 

Heraf lysåbne 94 8 3 83 6 7 

Heraf fælles  32 6 2 24 3 7 

Kun i lysåben 62 2 1 59 3 0 

Lysåben andel (%) 46% 7% 8% 62% 30% 0% 

Tabel 2.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet i skovens bevoksede og ubevoksede arealer, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. arealtype 

Arealtyper Dokcirkler  

(antal) 

Plantearter  

(antal) 

Vedplanter  

(antal arter) 

Urter  

(antal arter) 

Urter med VI 3-

4 (antal arter) 

Ellenberg-L-

værdi 

Total 28 124 37 87 16 6,44 

Arealtype- LK 7 60 27 33 10 6,00 

Arealtype- LP 7 40 21 19 5 5,83 

Arealtype- NK 3 26 19 7 4 5,37 

Arealtype- Bryn 3 28 17 11 6 5,32 

Arealtype – 

lysåben 
8 72 19 53 13 6,38 

Tabel 3.  Oversigt over antallet af karplantearter pr arealtype, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. dokcirkel 

Arealtyper Plantearter pr. 

dokcirkel  

(gns. antal 

arter) 

Vedplanter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter med VI 3-

4 pr. dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter 

(%) 

Ved- 

planter 

(%) 

Urtearter/ 

vedplante-

arter 

(forholdstal) 

Total 4,43 1,32 3,11 0,57 30% 70% 2,35 

Arealtype- LK 8,57 3,86 4,71 1,43 45% 55% 1,22 

Arealtype- LP 5,71 3,00 2,71 0,71 53% 48% 0,90 

Arealtype- NK 8,67 6,33 2,33 1,33 73% 27% 0,37 

Arealtype- Bryn 9,33 5,67 3,67 2,00 61% 39% 0,65 

Arealtype – 

lysåben 9,00 2,38 6,63 1,63 26% 74% 2,79 

Tabel 4.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet pr dokcirkel, herunder skovarter VI 3 og 4. Bemærk et nogenlunde 

gennemsnitligt antal fundne arter pr dok.cirkel, trods gode intentioner og naturpleje. 
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Hvad VI Naturtype (KHOEK2) L Arter 

Skovurt 4 næringsrig, ofte kalk- og lerrig 

muldbund i løvskove og krat 

4 Blå Anemone 

Vedplante 4 på muldbund i skove og krat, især nær 

kysten 

4 Vedbend 

Skovurt 4 i lyse bøgeskove 3 Enblomstret Flitteraks 

Skovurt 4 i muldrige skove, ved gærder 4 Knoldet Brunrod 

Skovurt 4 i skove, skovmoser, på stendiger 3 Fjerbregne 

Vedplante 4 skove og krat, især på næringsfattig 

bund. 

6 Almindelig Gedeblad 

Skovurt 4 løvskove 3 Skov-Hullæbe 

Skovurt 4 fugtig frodig muldbund i løvskove 4 Skov-Skræppe 

Skovurt 4 næringsrige løvskove 4 Dunet Steffensurt 

Vedplante 4 i skove og hegn 4 Stikkelsbær 

Skovurt 4 på fugtig muldbund i skove og hegn 5 Stinkende Storkenæb 

Skovurt 3 løvskove og krat, sj. overdrev og klitter 5 Krat-Viol 

Tør 3 løvskove, ruderater, haver 4 Glat Dueurt 

Skovurt/Tør 3 skove, hegn, agerjord, haver 5 Haremad 

Skovurt 3 i skove, krat plantager, skrænter, 

stendiger. 

3 Almindelig Mangeløv 

Skovurt 3 i løvskove, krat, nåleskove, især i 

fugtige lavninger og skyggede 

nordskråninger 

4 Bredbladet Mangeløv 

Skovurt 3 i moser, krat, skove 5 Smalbladet Mangeløv 

Våd 3 enge, ved vandløb, ellesumpe, våde 

skove 

6 Eng-Nellikerod 

Skovurt 3 fugtige løvskove, krat, haver, ved 

bebyggelser 

4 Feber-Nellikerod 

Skovurt/Tør/Våd 3 askeskove, hegn, vejkanter, ruderater  Stor Nælde 



 
 

Våd 3 dyndeng, grøfter, rørsump, skovsump, 

ellesump, samt på strandenge 

7 Almindelig Skjolddrager 

Skovurt/Tør 3 løvskove, stenede strandvolde, 

agerjord, gærder, krat, ruderater, 

haver 

7 Burre-Snerre 

Vedplante 2 skovkanter og baneskrænter 7 Almindelig Skovranke 

Skovurt/Tør 2 skovlysninger, krat, overdrev, gærder, 

vejkanter 

7 Skov-Jordbær 

Vand 1 tørvegrave, søer, rolige vandløb 8 Hvid Åkande 

Skovurt 0 0  Kodriver sp. 

Tabel 5: Oversigt over skovarter fundet i Stæreskov.   
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Skovstruktur 

Arealtyper Lysninger 

(%) 

Kronedæknings

grad (%) 

Underskov 

(%) 

Skovsø/skov-

sump (%) 

Bar jord 

(%) 

Invasive arter 

(%) 

Samlet 0,5 90,8 12,5 6,3 64,6 4,6 

Arealtype- LK 0,5 88,8 2,5 11,3 87,5 2,8 

Arealtype- LP 0,5 88,8 30,0 5,0 36,3 5,5 

Arealtype- NK 0,5 95,0 7,5 2,5 87,5 5,5 

Arealtype- Bryn 0,5 95,0 2,5 2,5 52,5 5,5 

Tabel 6.  Oversigt over skovens struktur med relation til naturpotentialet. Bemærk den høje andel af underskov i arealtypen LP og 

relative høje andel af skovsump i arealtypen LK, hvilket skyldes tilgroede dræn og forsumpning. 

 

Skovkontinuitet 

Arealtyper Store træer 

(træer/ha) 

Træer med huller 

og råd 

(træer/ha) 

Træer med 

lav/mos 

(træer/ha) 

Dødt ved, stående 

(træer/ha) 

Dødt ved, liggende 

(træer/ha) 

Samlet 0,5 15,0 0,5 2,2 2,6 

Arealtype- LK 0,5 15,0 0,5 1,8 3,0 

Arealtype- LP 0,5 15,0 0,5 1,8 1,8 

Arealtype- NK 0,5 15,0 0,5 3,0 3,0 

Arealtype- Bryn 0,5 15,0 0,5 3,0 3,0 

Tabel 7.  Oversigt over skovens kontinuitet med relation til naturpotentialet. Bemærk det relative høje andel træer med huller og råd 

samt dødt ved, både stående og liggende. Når der ikke er en større andel store træer, skyldes det formentligt at Poplen bliver fældet 

fra oven og får konkurrence fra en underskov af bestandstræer. Poplen har dog anseelige dimensioner og er på nippet til stort træ. 

 

Driftspåvirkninger 

Arealtyper Jordbearbejdning, 

indenfor 10 år 

Kørespor, dybere end 20 

cm 

Foryngelse, typetræer Vildtbid, typetræer 

Samlet 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- LK 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- LP 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- NK 0,50 0,50 0,50 0,50 

Arealtype- Bryn 0,50 0,50 0,50 0,50 

Tabel 8.  Oversigt over skovens driftspåvirkninger med relation til naturpotentialet. Bemærk en lav grad af foryngelse og vildtbid. 

 

  



 
 

Vurdering af naturpotentialet 

 Natur Naturen er et vigtigt formål for ejer. Skoven er opbygget som en varieret skov med vandhuller, græssede 

arealer og varierede bevoksninger med indblanding (på nær i birk og del af askeareal). Ejer har plantet 

skovbundsflora ud (hvid anemone og hindbær) og efterplantet med bl.a. Douglas og Vandgran samt Ægte og 

Heste-Kastanje. Stor variation mellem forskellige areal- og bevoksningstyper, herunder lyse og mørke 

skovpartier, vandhuller og vedvarende græs. Konnektiviteten vurderes relativ lav, da skoven mere eller 

mindre ligger som en ø i et intensivt opdyrket landbrugslandskab. 

 

Bevoksningerne er slået godt an. Arealer med poppel (OP42) som ammetræ udviser imponerende vitalitet og 

grokraft, men den trykker bøgen, der har meget svært ved at komme rigtig i gang. Der er løbende foretaget 

udtynding og afstandsregulering, men indsatsen har været sen – især i forhold til OP42, der mere eller 

mindre har taget magten i dele af bøgebevoksningen. Bøgen står trykket i venteposition, mens OP42 har nået 

højder på langt over 20 meter. Egebevoksningerne står middel, mens birken står godt. Robiniebevoksningen 

er slået fejl og askens toptørre har ramt askebevoksningen.  

 

Der er trods den ringe konnektivitet registreret forholdsvis stor variation af flora i skoven, herunder mange 

arter på de åbne græsarealer, hvor der går køer og græsser. Mælkebøtter vokser overalt, også i skovbunden. 

Der er en stor bestand af Skov-Hullæbe i hele skoven. I birkearealet er der stor dominans af Stor Nælde og 

Febernellikerod. Feber-Nellikerod er i det hele taget den dominerende plante, hvor der er urtelag. Skovarter 

som Enblomstret Flitteraks, Blå Anemone og Kodriver er formentlig indplantet eller indslæbt, selvom ejer 

ikke har direkte kendskab til dette. Hvid Anemone i gammelt læhegn mod nord og Dunet Steffensurt omkring 

mergelgrav var der formentlig før etableringen af Stæreskov. Hindbær i egeplantningen lader til at være 

kommet der af sig selv, da den står langt væk fra dem, ejeren har plantet. Der er efterplantet med andre 

træsorter, fx langs stier. Der ser ud til at være rige muligheder for vildtet, inkl. spredt indplantning af 

grantræer og et område med Omorika til skjul. Kvasbunker og dødt ved får lov at ligge, men bliver samlet i 

større bunker, så ejeren ikke falder over kvaset. Ejer har registreret eti rigt dyreliv, herunder rådyr, ræv, hare, 

egern, skovmår, ilder, grævling, musvåge, nattergal, gøg, lærk, hejre, skovsneppe, fasan, agerhøns, skovduer, 

dompap og andre småfugle. Derudover pindsvin, muldvarp, mus, vandrotte, vandsalamander og frøer. 

 

Særlige iagttagelser eller forhold af generel betydning (Hvad kan vi lære af eksemplet?) 

Særligt Skoven er anlagt efter anvisning fra skovbrugsprofessor J. Bo Larsen. Tankerne bag etableringen er rigtig 

gode og dette i kombination med at ejeren er ret naturinteresseret og ekstensiv i sin udtynding gør, at der er 

meget dødt substrat (både stående og liggende, også i stakke) til insekter, svampe, fugle mm. OP42 var som 

ammetræ med til at skabe hurtig skovstemning allerede efter 4-5 år, men har været svær at styre for ejeren, 

som har grebet sent ind med udtynding og fældning. Et andet problem er, at den skyder fra nedfaldne kviste, 

grene og stammer og er svær at holde tilbage, hvilket ikke stemmer overens med en mere naturlig 

skovudvikling. Ringning er en mulighed, som ejeren er begyndt at benytte, hvilket kan være til gavn for 

naturværdierne, idet de døde træer får lov til at blive. Vand har nogle steder udgjort et problem for naboer 

og bevoksningers (bl.a. ask) overlevelse, efterhånden som tilgroede og ødelagte dræn har druknet træernes 

rødder. Omvendt er de vandlidende arealer i skoven og døde skovpartier til gavn for naturværdierne. Jagten 

udlejes, og der er drivjagt ca. 4 gange årligt.  

 

Samlet vurderes skoven at have bidraget med stor naturvariation i et ellers intensivt opdyrket landskab med 

lav konnektivitet. Den opnår bedømmelsen 13. 

 

Parametre 

K
ar

p
la

n
te

r 

Jo
rd

b
u

n
d

 

K
o

n
n

ek
ti

vi
te

t 

St
ru

kt
u

re
r 

/ 

tr
æ

ar
te

r 

H
yd

ro
lo

gi
/s

ø
/

m
o

se
/ 

su
m

p
 

St
o

re
 t

ræ
er

 /
 

tr
æ

er
 m

. r
åd

, 

h
u

lh
ed

er
 m

v.
 

D
ø

en
d

e 
o

g 

d
ø

d
t 

ve
d

 

P
es

ti
ci

d
er

 o
g 

gø
d

sk
n

in
g 

P
lø

jn
in

g 
m

v.
 

N
at

u
rp

le
je

, 

gr
æ

sn
in

g 
m

v.
 

Fo
re

ko
m

st
 a

f 

fu
gl

e,
 p

ad
d

er
, 

p
at

te
d

yr
 m

v.
 

P
o

in
t 

Skovrejsningen ++ + +/- ++ ++ ++/- ++/- +/- + ++ ++/- 13 

 



104 
 

 



 
 

 



106 
 

6.1.8 Andbæk Skov – E2 
Om skoven 

Lbnr. og egn E2, Vestjylland mellem Ringkøbing og Skjern 

Type Privat skovrejsning med tilskud 

Kort fortalt Skoven er plantet i 1995. Skoven består hovedsageligt af nåleskov, men med bælter af eg samt 

løvtræsbryn omkring bevoksningerne. Hovedtræarterne er primært Sitkagran. Desuden er der mindre 

stykker med Rødgran/Douglasgran, Østrigsk Fyr, Lærk og Ask. Skovrejsningen ligger i tre adskilte 

skovpartier på ejendommen, hvor der i forvejen er en ældre løvskov, dyrkede marker og et strøg med 

hede. Skoven er i alt ca. 18,4 ha. 

Landskabet og 

jordbunden 

Skoven ligger på bakkeø med sandblandet lerjord. Landskabet er forholdsvis kuperet. Mod vest dominerer 

landbrugsjorden, mens hedeområder (Dejbjerg Hede) og nåletræsplantager præger landskabet mod øst. 

Lokalisering Kystnært (<1 km) Nej Skovregion I-IV I/II 

Naturopland (<0,2 km) Ja Særligt værdifuldt landskab Nej 

Skovkontinuitet (<0,2 km) Nej Særligt følsomt landbrugsområde (SFL) Nej 

Tidligere agerjord (før skovrejsningen) Ja Historisk agerjord  Ja 

Tilstødende skov Ja Tilstødende udyrkede, ekstensive jorde Nej 

Skovens  

Strukturer 

De tre skovpartier ligger placeret i tre hjørner af det rektangulære ejendomsareal. Skoven tilpasser sig de 

rette matrikulære skel og er anlagt som firkantede bevoksninger med løvtræshegn og egetræsbælter 

omkring. Der er skovrydningsspor mellem bevoksningerne, men der er ikke anlagt skovveje.  

Skovens anlæg og 

første års pleje 

Skoven er plantet efter dybdepløjning og forudgående sprøjtning. Bevoksningerne er mekanisk renset, og 

der har ikke været hegnet mod vildtskader. 

Tabel 1.  Præsentation af skoven 

 

   

  

Foto. Skoven har en stor andel træer med huller og råd, træer med 

vildtbid og dødt ved samt træer med lav og mos, som på fotoet.  

 

Foto. Ejendommen ligger i et krondyrsområde. Dyrene sætter sit 

præg på området, ikke mindst når de dukker op i horisonten på de 

omkringliggende jorde.  

 



 
 

Arealtyper  

Sitkagran, ca. 8,7 ha Rødgran med douglas, 

ca. 1,6 ha 

Østrigsk Fyr, ca. 0,7 ha Hybridlærk, ca. 1,1 ha Eg og ask, ca. 1,3 ha 

Ask, ca. 0,3 ha Udyrkede arealer og 

bryn, ca. 4,7 ha 

   

Tabel 1.1  Præsentation af skovens arealtyper 

 

Karplantearter - oversigt 

Arealtyper I alt Træer Buske og lianer Urter Heraf VI4 Heraf VI3 

Skoven, I alt 135 26 4 105 4 19 

Heraf 

bevoksninger 
135 26 4 105 4 19 

Heraf lysåbne             

Heraf fælles              

Tabel 2.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet i skovens bevoksede og ubevoksede arealer, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. arealtype 

Arealtyper Dokcirkler  

(antal) 

Plantearter  

(antal) 

Vedplanter  

(antal arter) 

Urter  

(antal arter) 

Urter med VI 3-

4 (antal arter) 

Ellenberg-L-

værdi 

Total 22 128 26 102 21 6,55 

Arealtype- LP 6 87 20 67 15 6,49 

Arealtype- NK 7 57 14 43 14 6,24 

Arealtype- NP 6 82 17 65 14 6,65 

Arealtype- Bryn 3 41 10 31 10 6,06 

Tabel 3.  Oversigt over antallet af karplantearter pr arealtype, herunder skovarter VI 3 og 4. 

Karplantearter pr. dokcirkel 

Arealtyper Plantearter pr. 

dokcirkel  

(gns. antal 

arter) 

Vedplanter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter pr. 

dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter med VI 3-

4 pr. dokcirkel 

(gns. antal 

arter) 

Urter 

(%) 

Ved-

planter 

(%) 

Urtearter/ 

vedplante-

arter 

(forholdstal) 

Total 5,82 1,18 4,64 0,95 20% 80% 3,92 

Arealtype- LP 14,50 3,33 11,17 2,50 23% 77% 3,35 

Arealtype- NK 8,14 2,00 6,14 2,00 25% 75% 3,07 

Arealtype- NP 13,67 2,83 10,83 2,33 21% 79% 3,82 

Arealtype- Bryn 13,67 3,33 10,33 3,33 24% 76% 3,10 

Tabel 4.  Oversigt over antallet af karplantearter fundet pr dokcirkel, herunder skovarter VI 3 og 4. Bemærk det høje gennemsnitlige 

antal plantearter per dok.cirkel. Det er særligt arealtyperne LP og NP, der trækker det op. 
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Hvad VI Naturtype (KHOEK2) L Arter 

Skovurt 4 løvskove, krat 6 Skov-Forglemmigej 

Vedplante 4 skove og krat, især på næringsfattig 

bund. 

6 Almindelig Gedeblad 

Skovurt 4 løvskove 3 Skov-Hullæbe 

Skovurt 4 løvskove 6 Almindelig Hundekvik 

Skovurt 4 løvskove 4 Skovsalat 

Vedplante 4 i skove og hegn 4 Stikkelsbær 

Skovurt/Våd 3 fugtige skove, enge mellem krat 7 Angelik 

Tør 3 skove, krat, hegn, stengærder  Brombær sp. 

Skovurt/Tør 3 heder, skove på morbund 6 Bølget Bunke 

Skovurt/Våd 3 heder, skove på morbund 6 Mose-Bunke 

Tør 3 løvskove, ruderater, haver 4 Glat Dueurt 

Skovurt 3 dyrket og ofte forv., naturaliseret i og 

ved skov, ved gærder 

7 Almindelig Fingerbøl 

Skovurt/Tør 3 skove, hegn, agerjord, haver 5 Haremad 

Skovurt 3 skove, krat, skovrydninger 7 Hindbær 

Skovurt 3 i skovkanter, kratkanter, 

skovlysninger, levende hegn, på 

tørveholdige enge, i haver, vejkanter, 

sj. på tangopskyl og i klitter 

6 Korsknap 

Skovurt 3 i skove, krat plantager, skrænter, 

stendiger. 

3 Almindelig Mangeløv 

Skovurt 3 i løvskove, krat, nåleskove, især i 

fugtige lavninger og skyggede 

nordskråninger 

4 Bredbladet Mangeløv 

Skovurt 3 i moser, krat, skove 5 Smalbladet Mangeløv 

Skovurt 3 fugtige løvskove, krat, haver, ved 

bebyggelser 

4 Feber-Nellikerod 
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Skovurt/Tør/Våd 3 askeskove, hegn, vejkanter, ruderater  Stor Nælde 

Skovurt 3 fugtige næringsrige skove og krat samt 

strandklipper på Bornh. 

 Dag-Pragtstjerne 

Skovurt/Tør 3 vejkanter, gærder, i løvskove og krat 6 Hvas Randfrø 

Skovurt/Våd 3 på fugtig skygget bund, oftest langs 

skovveje 

6 Tue-Siv 

Skovurt/Tør 3 løvskove, stenede strandvolde, 

agerjord, gærder, krat, ruderater, 

haver 

7 Burre-Snerre 

Skovurt 3 løvskove og krat, sj. overdrev og klitter 5 Krat-Viol 

Tabel 5: Oversigt over skovarter fundet i Andbæk Skov.   



 
 

Skovstruktur 

Arealtyper Lysninger 

(%) 

Kronedæknings

grad (%) 

Underskov 

(%) 

Skovsø/skov-

sump (%) 

Bar jord 

(%) 

Invasive arter 

(%) 

Samlet 29,4 78,6 15,4 17,1 28,9 0,8 

Arealtype- LP 11,3 72,5 30,0 20,0 2,5 0,0 

Arealtype- NK 31,5 88,8 2,5 27,5 70,0 0,0 

Arealtype- NP 60,0 72,5 11,3 11,3 27,5 2,8 

Arealtype- Bryn 0,5 82,5 20,0 2,5 2,5 0,0 

Tabel 6.  Oversigt over skovens struktur med relation til naturpotentialet. Bemærk den høje andel lysninger (NK og NP) og 

skovsø/sump (LP, NK og NP). 

 

Skovkontinuitet 

Arealtyper Store træer 

(træer/ha) 

Træer med huller 

og råd 

(træer/ha) 

Træer med 

lav/mos 

(træer/ha) 

Dødt ved, stående 

(træer/ha) 

Dødt ved, liggende 

(træer/ha) 

Samlet 0,5 12,9 7,1 7,1 7,1 

Arealtype- LP 0,5 15,0 15,0 7,8 1,8 

Arealtype- NK 0,5 15,0 1,8 9,0 7,8 

Arealtype- NP 0,5 7,8 0,5 0,5 15,0 

Arealtype- Bryn 0,5 15,0 15,0 15,0 0,5 

Tabel 7.  Oversigt over skovens kontinuitet med relation til naturpotentialet. Bemærk mange træer med huller og råd, lav/mos og 

dødt ved. Meget kan tilskrives det høje vildttryk og ejers jagtinteresser. 

 

Driftspåvirkninger 

Arealtyper Jordbearbejdning, 

indenfor 10 år 

Kørespor, dybere end 20 

cm 

Foryngelse, typetræer Vildtbid, typetræer 

Samlet 0,50 0,50 1,21 28,50 

Arealtype- LP 0,50 0,50 3,00 37,75 

Arealtype- NK 0,50 0,50 0,50 21,50 

Arealtype- NP 0,50 0,50 0,50 3,00 

Arealtype- Bryn 0,50 0,50 0,50 75,00 

Tabel 8.  Oversigt over skovens driftspåvirkninger med relation til naturpotentialet. Bemærk den voldsomt høje andel træer med 

vildtbid, hvilket især tilskrives den store bestand af krondyr. 
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Vurdering af naturpotentialet 

 Natur Ejeren har anlagt skoven pga. interesse i både skovdrift, natur og jagt. Skovdriftsinteressen ligger bag 

træartsvalget, mens naturinteressen især kommer til udtryk i egetræsbælterne og. Ejeren ser dog også selv 

nåletræsbevoksningerne som vigtige for naturværdierne, bl.a. som skjul/ly for hjortevildtet.  

 

Bevoksningerne er ensartet sammensat og domineret af nåletræer. Nåletræsbevoksningerne har opnået stor 

højde, men er flere steder under nedbrud. Douglas er meget efterstræbt af vildtet, men foreløbigt er 

kronvildtets skrælning primært gået hårdt ud over Egen. Nogle steder er Egebælterne næsten ikke 

eksisterende. Asken er syg/død på grund af Askesyge. Der er ikke variation mellem forskellige arealklasser i 

selve skovrejsningen, men arealerne indgår i fint samspil med øvrige naturarealer, bl.a. hede, gammel skov 

og dyrkede marker. Der er også etableret et mindre vandhul på markerne, og ødelagte dræn skaber sumpede 

områder.  

Botanikken i skovarealerne bærer præg af, at der dels er indvandret skovarter, dels at der stadig er planter 

fra da området var mark, som Ager-Stedmoder. Der er derudover indtryk af en vekslende flora i skoven, 

formentlig pga. et meget højt vildttryk, der skaber lys til skovbunden. Således er der imponerende tæthed af 

både rådyr og krondyr, som både blev set og også har efterladt sig markante indtryk på bevoksningen i form 

af skrælning og fejning af bevoksningerne. Desuden er der observeret omstrejfende ulv i området. De 

lysåbne spor, der findes overalt i skoven, huser en del plantearter. 

Forvaltningstiltag af hensyn til naturen går primært på at skabe fred og ro for hjortevildtet. Det omfatter især 

arealerne udenfor bevoksningerne, herunder vildtager, vandhul og accept af et lavere udbytte af 

kornmarkerne pga. et højt vildttryk. 

 

Særlige iagttagelser eller forhold af generel betydning (Hvad kan vi lære af eksemplet?) 

Særligt Skoven giver indtryk af, hvor stor skade krondyr (og andet hjortevildt) kan forvolde på skovens træer og 

udviklingsmuligheder, hvilket på den anden side også kan skabe nicher og mikrohabitater til både dyr og 

planter. Skoven agerer således skjul og fourageringsplads for hjortevildt, samtidig med at skovejeren også 

driver et intensivt skovbrug, hvor det kan lade sig gøre (især sitka), men accepterer et lavere udbytte henset 

til hjortevildtets opformering.  

 

Skoven er meget modsætningsfyldt med sit produktionsagtige tilsnit, ejerens store dyrkningsglæde og ved 

den store indvandring/tilstedeværelse af kronvildt, udyrkede arealer, gravhøje og gammelskov mv. På den 

måde eksemplificerer skoven problemstillingerne omkring evaluering af natur- og oplevelsesværdierne i de 

nye skove.  

 

Samlet udgør kronvildtet en særegen naturværdi, ligesom de nærliggende naturområder (hede, sø og 

gammelskov) trækker op som vigtigt netværk/naturopland. Generelt har de nye skovbevoksninger i sig selv 

et ringe naturpotentiale med sine få indblandinger og store fokus på fremmede nåletræer, men pga. den 

fattige jord og de mange vilde store græssere slår naturen alligevel relativt godt igennem. Den opnår 

bedømmelsen 15. 

 

Parametre 

K
ar

p
la

n
te

r 

Jo
rd

b
u

n
d

 

K
o

n
n

ek
ti

vi
te

t 

St
ru

kt
u

re
r 

/ 

tr
æ

ar
te

r 

H
yd

ro
lo

gi
/s

ø
/

m
o

se
/ 

su
m

p
 

St
o

re
 t

ræ
er

 /
 

tr
æ

er
 m

. r
åd

, 

h
u

lh
ed

er
 m

v.
 

D
ø

en
d

e 
o

g 

d
ø

d
t 

ve
d

 

P
es

ti
ci

d
er

 o
g 

gø
d

sk
n

in
g 

P
lø

jn
in

g 
m

v.
 

N
at

u
rp

le
je

, 

gr
æ

sn
in

g 
m

v.
 

Fo
re

ko
m

st
 a

f 

fu
gl

e,
 p

ad
d

er
, 

p
at

te
d

yr
 m

v.
 

P
o

in
t 

Skovrejsningen ++ ++ + + + ++/- ++/- + + ++ ++ 15 



 
 



114 
 

 



 
 

 

  



116 
 

6.2 Offentlige skovrejsninger 

 

6.2.1 Vestskoven - E4 
Om skoven 

Lbnr. og egn E4, Østdanmark, øst for København. 

Type Offentlig skovrejsning 

Kort fortalt Vestskoven er beliggende i Vestegnen af København. Den er ejet af Naturstyrelsen ved Københavns 

Skovdistrikt. De ældste dele er 50 år gamle. Skoven er på ca. 1350 hektar, og de bevoksede arealer udgør i 

dag ca. 800 hektar (i alt ca. 59%, fordelt med 46% løv og 13% nål), heraf er ca. 75 hektar nytilplantet, og de 

ubevoksede arealer udgør ca. 550 hektar (41%). De nytilplantede arealer består hovedsageligt af løvskov - 

58,4 ha (78%); nåleskoven - 16,2 ha (22%), er fortrinsvis indplantet som mindre holme i løvskoven. 

Vestskoven falder i fire dele – fysisk og psykisk adskilt af motorveje og omfartsveje. I den generelle 

bedømmelse af skoven tages der højde for dette geografiske vilkår, der ikke kan undgå at sætte sit præg 

på området og dets brugsmuligheder, og inden for hvis rammer man må prøve at få det bedste ud af 

situationen. En betragtning af området må ske med det alternativ i baghovedet, at arealerne i sin tid ikke 

var blevet reserveret til skovrejsning, og at den daværende udvikling på egnen var fortsat. 

Landskabet Vestskoven ligger på hedeboegnen – det flade, frugtbare område mellem Roskilde, Køge og København, 

der blev dannet efter den sidste istid for 12.000 – 15.000 år siden, da ismasserne smeltede bort og efterlod 

et bart, arktisk landskab. Området fik tilnavnet ”heden”. Ikke fordi jorden er sandet og bevokset med lyng, 

som vi kender heder i dag. Men fordi det var skovløst og terrænet temmelig fladt. På trods af de mange 

nye træer bærer Vestskoven stadig præg af sin fortid som gammelt landbrugsland med enge, sletter og 

overdrev, som udgør ca. 40 procent af de 1.500 hektar, som lystskoven i dag udgør. Herstedhøje er et af 

landets største kunstigt skabte bakkelandskaber og er dannet siden 1968 ved tilkørsel af godt 3 millioner 

kubikmeter jord og murbrokker fra udgravninger og saneringer i hele Storkøbenhavn. Det højeste punkt 

ligger 67 m over havet. Jordbunden i Vestskoven er meget lerholdig, kalkrig og næringsrig. Kalkgrunden 

ligger 7-17 m. nede. Lokalt er der mere sandede aflejringer og søaflejringer, samt tørvebund i Store 

Vejleådalen og omkring Harrestrup Mose og Porsemosen. 

Lokalisering Kystnært (<1 km) Nej Skovregion I-IV IV 

Naturopland (<1 km) Ja Særligt værdifuldt landskab  

Skovkontinuitet (<1 km) Ja Særligt følsomt landbrugsområde (SFL)  

Tidligere agerjord (før skovrejsningen) Ja Historisk agerjord (Højkantskort1840-1899) - 

Skovens  

Strukturer 

Andelen af skovbevoksninger og ubevoksede arealer er ca. 60/40. Hovedparten af de ubevoksede arealer 

er koncentreret i et stort sammenhængende område, der næsten er helt uden træbeplantning af nogen 

art. På sletterne og i nogle bevoksninger, kan man se græssende dyr (højlandskvæg, dexter mv.). Skoven er 

tænkt opbygget af 13 forskellige skovtyper med en mosaik af mindre bevoksninger mod øst og større 

driftsflader mod vest for at give et så varieret udtryk som muligt med noget for enhver smag. Umiddelbart 

er det en god idé på så stort et skovareal, men skalaforholdene burde måske have været anderledes, 

således at man vitterligt fornemmede en dyb skov i den vestlige del og modsætningsvist kom igennem 

mange skovtyper selv på en kortere vandretur i den østlige del. Et andet element af variationen er 

opdelingen af bevoksningerne. Ofte benyttes vejene som afgrænsninger, hvilket på store strækninger 

eksempelvis medfører, at man har bøgeskov til den ene side og egeskov til den anden. Man befinder sig 

hele tiden på en grænse og kommer aldrig rigtigt ind i skoven eller skovtypen. For fremtiden kan det 

anbefales også at lade skovtyperne gå på tværs af veje og stier og omvendt. Kringelstien er et godt 

eksempel.  

Skovens anlæg og 

første års pleje 

Skoven er kunstigt anlagt. Hovedformålet med etableringen af Vestskoven var at skabe et rekreativt 

område for de hastigt voksende byområder på Københavns vestegn. Det første træ blev plantet i 1967, og 

siden er mange flere kommet til. Størstedelen er egetræer. Udover eg er der bøg, ask, birk, ahorn, løn, el, 

lind poppel, lærk, gran og fyr m.m. Træerne er typisk plantet art for art i hvert sit område og i lige rækker 

på stor afstand. Det forsøger man nu at bløde op på ved at lade naturen gå sin egen gang, når et træ fx går 

ud. I det hele taget tilstræber man en mere naturlig sammensætning af træer og buske.  

Tabel 1.  Præsentation af skoven 



 
 

 
Arealtyper  

eg bøg Andet løv rødgran Andet nål 

Sletter – eng og 

overdrev 

Vandlidende lavbund søer og åer moser Kulturlevn og 

stengærder 

Tabel 1.1  Præsentation af skovens arealtyper 

 

Vurdering af naturpotentialet 

 Natur Der satses gennem træartsvalget på et meget varieret skovbillede og i mindre grad på træproduktion. Skoven 

fremviser generelt nogle varierede, sunde og stabile bevoksninger, men det tilstræbes ikke at producere træ 

af god kvalitet. Dertil er planteafstanden alt for stor. Desuden er ikke alle træarter lige velegnede til de 

lokaliteter, hvor de er plantet. Der tænkes bl.a. på bøg og douglasgran på vandlidende og frostplagede 

arealer.  

 

På trods af skovens manglende dybde er området vidtstrakt og indeholder en del småbiotoper, åbne og 

lukkede arealer, forskellige skovtyper, søer og vådområder. Beliggenheden som et ruderat mellem motorveje 

taget i betragtning, er forholdene for flora og fauna gode, selv om spredningsmulighederne naturligvis ikke er 

de bedste.  

 

Der foreligger en uoverskuelig mængde enkeltiagttagelser af dyr, planter og svampe. Flere skal ses i lyset af 

pionereffekt, hvor indvandring af en tilfældig arts økologiske krav forbigående er opfyldt. Andre er kommet 

for at blive, fx de almindelige skovbregner, skovgræsserne, mosfloraen og øvrige skovarter som fx Feber-

Nellikerod, Dunet Steffensurt, Anemoner (både hvid og gul), Lærkesporer, Skov-Hullæbe mv. Ægbladet 

Fliglæbe og Tyndakset Gøgeurt har også været på gæsteoptræden, men er forsvundet igen. Det samme 

gælder den ikke helt almindelige Liden Vintergrøn. Bortset fra et enkelt fund af Liden Lærkespore har planter 

med myrespredning endnu ikke nået at indvandre. I alt har Poul Evald Hansen registreret 27 skovbundsarter. 

Floraen på sletterne er præget af trivialarter. Enkelte steder er der dog små forekomster af Trenervet Snerre 

og Eng-Høgeurt, men ellers er det de mere almindelige græsser, der dominerer: Almindelig Rajgræs, Eng-

Rottehale, Rød Svingel, Eng-Rapsgræs mv. På nogle kunstige bakker har der været svage tilløb til 

overdrevsdannelse med nogle forekomster af bl.a. Pile-Alant, Smalbladet Høgeurt, Mark-Tusindgylden mv. 

 

Skoven rummer flere kulturhistoriske spor, som er bevaret og beskyttet (Tinghøj, Dyssekilden, Ole Rømers 

landobservatorium), ligesom der er bibeholdt levende hegn, frugtlunde og andre småbiotoper som spor fra 

tidligere tider, hvor der også kan gemme sig interessante arter og frøpuljer. Endelig er området blevet tilført 

en lang række specielle anlæg (Hvissingestenen, Finlandiastenen, Mønterne, Herstedhøje, Kultisk Alter, 

Oltidssolur etc.); nye kulturhistoriske ”spor” og ”minder” af enhver art, til tider grænsende til det kitschede, 

hvad der vel bør være plads til her.  

 

Derudover er der kommet mange nye vandområder, hvor der sker en hurtig indvandring af 

biotopkarakteristiske arter, hvilket hænger sammen med planternes muligheder for at blive spredt med især 

vandfugle. Der er således registreret en hel del sumpplanter, vandplanter, mosser og kransnålalger fra søer 

og søbredder i Vestskoven foruden en righoldig kærflora tilknyttet moserne. 

 

Sumpplanter: Der har været muligt at gøre interessante iagttagelser af vådbundsplanternes spredningsevne 

og pionertilbøjeligheder. Nikkende Star indfandt sig således hurtigt ved mange af de nyanlagte søer og 

vandhuller, der ikke lå i gamle kærområder, hvorimod andre almindelige starer som Kær-Star og Stiv Star ikke 

har formået at sprede sig til de nye søer endnu. Toradet Star og især Håret Star spredes i nogen grad. Der er 

derudover sket mere eller mindre tilfældig indvandring nogle steder af Sø-Kogleaks og Almindelig 

Pindsvineknop., og også arter som Almindelig Fredløs, Sværtevæld og Angelik.  

Mange af de nye søer bliver domineret af Bredbladet eller Smalbladet Dunhammer, når de kan nå at spire på 
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blottet dyndbund og derefter brede sig vegetativt. Det er mindre heldigt for biodiversiteten, men det er 

meget arbejdskrævende at holde dem nede. Et i øvrigt tilbagevendende problem ved anlæg af nye søer i 

næringsrige områder. 

 

Blomstervandplanter og flydeplanter: Svømmende Vandaks kommer hurtigt ved mange søer. Nogle steder 

også Kruset Vandaks, og i flere regnvandsbassiner Spinkel Vandaks og Liden Vandaks. Tornløs Hornblad og 

Aks-Tusindblad kan lokalt være meget dominerende. Storblomstret Vandranunkel har også pionertendenser, 

og kan optræde talrigt i de nye søer. Et enkelt fund af Strand-Vandranunkel er det også blevet til. Græsbladet 

Vandaks og Hjertebladet Vandaks har haft enkelte kortvarige gæsteoptrædener i nogle af de nye søer. 

Vandrøllike kommer ofte hurtigt, og både Almindelig og Smalbladet Vandpest kan forekomme i 

problemskabende omfang. 

 

Vandmosser og kransnålalger m.v.: Almindelig Kildemos (Fontinalis antipyretica) findes ved mindst 2 søer. 

Kær-Seglmos (Drepanocladus aduncus) er yderst almindelig og dominerende på lavt vand ved mange søer. 

Spids Spydmos er yderst almindelig ved søbredder i lavt vand.  Dertil bl.a. Leptodictyum riparium mange 

steder. Kransnålalger er ofte meget dominerende i de nyanlagte søer nogle år, hvis vandkvaliteten ikke er for 

ringe. Chara hispida,C. globularis og C. vulgaris er almindelig i de nye søer. Chara hispida er ret vedvarende og 

har fx vokset i Vestskovens ældste sø Hakonsøen i over 40 år. I 2 søer er fundet Bugtet Glanstråd, Nitella 

flexilis. Cyanobakterien Nostoc pruniforme med ærte- til blommestore kolonier er almindelig i de mere 

renvandede af søerne. Den ret sjældne levermos Flydende Skælløb (Ricciocarpus natans) optrådte i perioden 

2004-2012 ved flere af Vestskovens søer, men er herefter helt forsvundet, uvist af hvilken grund. 

De gamle lavbundsområder er også interessante. Således Vestskovens del af Porsemosen, der rummer eller 

har rummet en rig kærflora med mange starer og vandplanter, f.eks.  Almindelig Blærerod, Tråd-Star, 

Trindstænglet Star, Top-Star, Gul Frøstjerne, Kødfarvet Gøgeurt, Vinget Periokon og en række andre.  Mosen 

er dog blevet meget tilgroet de senere år. Harrestrup Mose rummer færre arter, men har dog bl.a. rummet 

Håret Viol og Vår-Star, som nu begge er væk. Store Vejleådalen mod vest i skoven har rummet interessante 

partier. Mindre arealer har aldrig været omlagt og har resterne af en gammel eng- og kærflora. Her voksede 

frem til ca. år 2000 arter som Engblomme og også Kødfarvet Gøgeurt, Maj-Gøgeurt m.v. 

Der er nedrevet mere end 60 gårde og huse, der lå i området før plantningen af Vestskoven, heriblandt flere 

gartnerier. Man har i reglen ladet de gamle haver blive liggende og passe sig selv, og kalder dem ”vilde 

hjørner”.  Disse vilde hjørner kan være ganske interessante nogle år, men bliver hurtigt tæt krat. Sådanne 

steder har der været interessante kulturlevn som Blodstillende Bibernelle, Blå Tidselkugle, Rødgul Daglilje og 

haveformen af Nøgleblomstret Klokke. Men efterhånden er der ikke meget at komme efter. Den gamle Risby 

Losseplads (nedlagt 1981) har haft en ganske interessant ruderatflora og mange kulturflygtninge. Og det 

samme gælder enkelte andre steder. Langs motorvejene og nedlagte gamle veje har Poul Evald Hansen gjort 

interessante fund af bl.a. Pile-Alant (flere steder), Læge-Stenfrø og Korsblad. 

Der er også anlagt mere end 3 km. stengærder i Vestskoven af æstetiske og nostalgiske grunde. Det er sket i 

perioden ca. 1970-1980. De har stedvis en ganske artsrig og interessant lavfunga og mosflora. Men 

optegnelserne er for spredte til, at der kan siges noget fornuftigt om dem. Der er dog endnu ikke set 

bemærkelsesværdige karplantearter ved stengærderne ud over Skarntyde. 

Ved Vestskovens etablering blev der anlagt kunstige skovbryn med lavt voksende træer og buske, bl.a. 

brombær. Afdøde Anfred Pedersen fandt frem til, at brombærplanterne måtte stamme fra en planteskole i 

Holsten efter arterne at dømme. Flere af arterne var ikke kendt fra Danmark før. En del af de udplantede 

arter findes stadig og trives i Vestskoven. Bl.a. har Rubus ulmifolius (med voksklædte skud) klaret sig godt og 

breder sig. Nogle arter som R. pedemontanus (Trebladet Brombær) var vist ikke blandt de udplantede, men 

har etableret sig og breder sig kraftigt i skoven. Det samme gælder bl.a. Rubus pallidus (Bleg brombær), og 

ikke mindst Håret Hasselbrombær (Rubus camptostachys) har store forekomster mange steder i skoven. Poul 

Evald Hansen har endog fundet en ny lokalart, som endnu ikke har fået navn, men som har en betydelig 

bestand nær Risby Losseplads og måske er opstået på stedet.  Armensk Brombær er meget almindelig i 



 
 

næsten hele skoven. Og Børstehåret Brombær er indvandret adskillige steder. De mest interessante 

brombærområder i Vestskoven er skovstykkerne omkring Herstedhøje, især mod NV og  SØ.  Der er plantet 

mange arter brombær ud på støjvoldene omkring Motorring IV V og SV for Mønterne. Den mest systematisk 

plantede art i de anlagte skovbryn er Rubus ulmifolius.  

Endelig har mange mennesker prøvet at hjælpe naturen i Vestskoven med udplantning af skovplanter som 

Hvid og Gul Anemone, Hulrodet Lærkespore mv. Desuden Bingelurt, Tandrod m.v. Flere steder står 

Strudsvinge som kulturlevn, men den har også etableret nye bestande mindst 1 sted. Ramsløg breder sig i 

skoven ud fra gamle haver, hvor den har været dyrket. Kulturlevnene fra de nedlagte gartnerier er kraftigt på 

retur. 

I skoven ses de arter man kan forvente af både trækfugle og ynglefugle, herunder rovfugle og småfugle, 

ligesom der også ses mange forskellige slags pattedyr, padder, frøer, insekter, svampe, laver, mosser mv. 

Særlige iagttagelser eller forhold af generel betydning 

Særligt Selv om produktion ikke er blandt hovedelementerne i Vestskovens formål, har skoven alligevel et meget 

“plantet” udtryk, som man ellers mest finder i traditionelle produktionsskove. Store monokulturer 

dominerer, og de lige rækker fremhæves af det lave plantetal. Etableringen har været billig, men selv om 

retlinjetheden og den store planteafstand kunne opfattes som en pastiche over områdets gartneritraditioner, 

er der en grundlæggende konflikt mellem skovens formål og det rationelle udtryk, som bliver resultatet. Når 

Vestskovens primære funktion er at være et mål for friluftslivet (og efterhånden også naturværdierne), ville 

det være naturligt at tilstræbe et mere “groet”, mindre menneskeskabt udtryk. Visse former for udvikling af 

urørte og naturnære blandingsbevoksninger er en mulighed for at fjerne det rationelle præg. Det udtryk der 

skabes, når der plantes ny skov, bliver stående i mange år fremover, og man må derfor gøre sig klart, hvilken 

historie man vil skrive, når man rejser ny skov.  

 

Inden for de sidste år har Vestskoven etableret vidtgående forsøg med skovgræsning, hvor betydelige 

tilplantede arealer er kommet til at ligge inden for folde. Det er endnu for tidligt at sige noget om udviklingen 

her; men man har forhåbninger til, at der kan opstå et mere varieret skovbillede, og også til, at de græssende 

dyr (højlandskvæg, dexter m.v.) kan blive spredningsvektorer for vilde arter. Tidligere forsøg i skoven har vist, 

at får er i stand til at fjerne opvækst af hybridasp (som blev anvendt som ammetræ mange steder ved de 

første plantninger) ganske effektivt. Kvæget kan også gå ud i Vestskovens del af Porsemosen, men synes ikke 

at være indstillet på det i videre omfang. Man havde ellers sat sine forhåbninger til, at de kunne være med til 

at genskabe de tidligere artsrige enge i periferien af mosen. 

 

Samlet set er der et højt naturpotentiale, ikke mindst skovens størrelse taget i betragtning. Den opnår 

bedømmelsen 16. 

Parametre 

K
ar

p
la

n
te

r 

Jo
rd

b
u

n
d

 

K
o

n
n

ek
ti

vi
te

t 

St
ru

kt
u

re
r 

/ 

tr
æ

ar
te

r 

H
yd

ro
lo

gi
/s

ø
/

m
o

se
/ 

su
m

p
 

St
o

re
 t

ræ
er

 /
 

tr
æ

er
 m

. r
åd

, 

h
u

lh
ed

er
 m

v.
 

D
ø

en
d

e 
o

g 

d
ø

d
t 

ve
d

 

P
es

ti
ci

d
er

 o
g 

gø
d

sk
n

in
g 

P
lø

jn
in

g 
m

v.
 

N
at

u
rp

le
je

, 

gr
æ

sn
in

g 
m

v.
 

Fo
re

ko
m

st
 a

f 

fu
gl

e,
 p

ad
d

er
, 

p
at

te
d

yr
 m

v.
 

P
o

in
t 

Skovrejsningen ++ + ++ ++ + + + + + ++ ++ 16 



120 
 

 



 
 

 



122 
 

6.2.2 Bærmose og Himmerig Skove – E5 
Om skoven 

Lbnr. og egn E5, Østjylland, nordøst for Århus. 

Type Offentlig skovrejsning 

Kort fortalt Navnemæssigt er der tale om to skove, nemlig Himmerigskov og Bærmoseskov, henholdsvis vest og øst for 

motorvejen E45. I praksis har de været del af et koordineret skovrejsningsforløb, og de behandles derfor 

her som en samlet skov. Skoven er plantet fra 1991 til 1998. Der er endvidere plantet på en senere 

erhvervet ejendom i 2004, der ikke indgår i evalueringen. Skoven består primært af løvskov med en mindre 

del nåletræ. Eg og Bøg er de vigtigste hovedtræarter med hver knap 50 ha. Rødel er typisk anvendt som 

ammetræ. Ask er også en vigtig hovedtræart med næsten 14 ha. Desuden er der mindre bevoksninger 

med henholdsvis Lind og Birk. Blandt nåletræerne dominerer Nobilis (en del i blanding med Sitkagran og 

Lærk) og Lærk. Der er desuden en mindre del med Nordmannsgran. Der er anlagt bryn og en stor del åbne 

og udyrkede arealer. De omfatter græsarealer, moser, vandhuller, P-pladser, lejrpladser mv. Skoven er i alt 

202 ha, hvoraf ca. 50 ha ikke er skovbevokset.  

Landskabet Skoven ligger i et bundmorænelandskab, domineret af sandblandet lerjord. Som navnet Bærmose antyder, 

så har den østlige del en fortid med mosepræg, men der er også lavbundsområder i den vestlige del. 

Umiddelbart øst for skoven ligger parcelhuskvarter i Trige, der er oplandsby til Århus. Vest for er en 

bræmme med landbrugslandskab, bl.a. med intakte markskel fra stjerneudskiftningen Grundfør, og efter 

godt en kilometer ligger en anden oplandslandsby, Hinnerup. 

Lokalisering Kystnært (<1 km) Nej Skovregion I-IV IV 

Naturopland (<1 km) Ja Særligt værdifuldt landskab Nej 

Skovkontinuitet (<1 km) Ja Særligt følsomt landbrugsområde (SFL) Nej 

Tidligere agerjord (før skovrejsningen) Ja Historisk agerjord (Højkantskort1840-1899) - 

Skovens  

Strukturer 

Skoven er tilpasset en del eksisterende strukturer, herunder motorvejen, et rensningsanlæg (nu nedlagt), 

højspændingsledninger og boliger/ejendomme. Men skoven bryder omvendt fundamentalt med 

landskabets mønstre på andre punkter. Bevoksningsgrænser er tilpasset jordbundsforudsætningerne, især 

afvandingsforholdene. Et netværk af slyngede vandløb afløser de drænrør, som tidligere drænede 

Bærmosen, og bevoksningerne er tilpasset disse ”blå strukturer”, og det gælder i høj grad også de nye 

stiforløb og skovveje. Der er integreret eksisterende hegn og krat i skoven. En af de opkøbte ejendomme 

er nedrevet, men haven anvendes som opholdsareal med borde-bænke, hvor mange træer og buske er 

bevaret. 

Skovens anlæg og 

første års pleje 

Der er foretaget grundig lokalitetskortlægning – bl.a. for at reetablere ”naturlige” vandløb i skoven. Der er 

foretaget almindelig landbrugspløjning og forudgående sprøjtning inden tilplantningen. Efterfølgende er 

arealerne renholdt. Mekanisk de første år. Der har ikke været hegnet mod vildtet. 

Tabel 1.  Præsentation af skoven 

 

 

Foto. Der er både fine intime stier og mere åbne skovveje som her. 

Bemærk hvordan bevoksningerne udgør en mur ud mod skovvejen.  
Foto. Opkvistning gør det muligt at se ind i den tætte bøgeskov. Bemærk 

hvordan bevoksningerne er blevet opkvistet, og lyset trænger ind i skoven. 

 



 
 

 
Arealtyper  

Bøg, ca. 43,4 ha  Eg, ca. 47 ha Ask, ca. 13,6 ha Lind med eg og 

fuglekirsebær, ca. 0,7 

ha 

Birk, ca. 0,9 ha 

Lærk, ca. 9,9 ha Nordmannsgran, ca. 4,5 

ha 

Nobilis, ca. 3,2 ha Bøg/eg, ca. 2,1 ha Nobilis, sitkagran og 

lærk, ca. 12,5 ha 

Elle- og pilekrat Eng og overdrev, ca. 

18,6 ha 

Søer og vådområder, 

ca. 0,5 ha 

Bryn mv.  

Tabel 1.1  Præsentation af skovens arealtyper 

 
Vurdering af naturpotentialet 

 Natur Ønsket om at forbedre naturforholdene har været en meget vigtig faktor i skovrejsningen. Det omfatter 

etableringen af netværket af nye vandløb og udlæg af de store, åbne eng- og overdrevsarealer. 

Udrensning af ammetræer har fundet sted eller er i fuld gang. I både Eg og Bøg er afstandsregulering 

også i gang.  

 

Bøg og Lærk klarer sig godt, mens de øvrige bevoksninger klarer sig mere gennemsnitligt. En undtagelse 

er Ask, der på nogle lokaliteter har den haft en imponerende vækst, men hvor nogle træer er bukket 

under på grund af toptørre. 

 

Der er stor variation af bevoksningstyper, men ikke så stor variation i selve bevoksningerne (mange rene 

bevoksninger – kun med ammetræer). Til gengæld er der mange nicher for vild flora og fauna langs de 

nye vandløb, i skovbrynene og på de store åbne arealer, der plejes med slæt eller afgræsning.  

 

Der er under tidligere besigtigelser registreret stor variation i floraen, bl.a. pga. de forskellige nicher i 

skoven, og skoven giver også et godt indtryk af mulighederne for vild fauna.  Blandt vigtige 

forvaltningstiltag må fremhæves plejen af de lysåbne arealer, men der er også efterladt meget kvas og 

dødt ved i skoven.  

 

I skoven ses de arter man kan forvente af både trækfugle og ynglefugle, herunder forskellige rovfugle og 

småfugle, ligesom der også ses mange forskellige slags pattedyr, padder, frøer, insekter, svampe, laver, 

mosser mv. 

Særlige iagttagelser eller forhold af generel betydning (Hvad kan vi lære af eksemplet?) 

Særligt Udtynding i bevoksningerne er ofte nødvendig af hensyn til skovdriften og det kan også være et plus for 

skovoplevelsen og naturværdierne. Udtynding skaber således luft mellem træerne, så der skabes mere 

lys til skovbundsfloraen og et rigere insektliv. Der bør efterlades tilstrækkelig med store træer til naturligt 

henfald og dødt ved i skoven.  

 

Samlet ser skoven ud til at leve op til intentionen om, at skabe gode vilkår for ny natur i området. Den 

opnår bedømmelsen 16, bl.a. grundet sin størrelse og variation mellem arealtyper. 
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6.2.3 Løvbakke Skov – E6 
Om skoven 

Lbnr. og egn E6, Midtjylland, nord for Herning. 

Type Offentlig skovrejsning 

Kort fortalt Skoven er plantet løbende over hele perioden fra 1989 til 1999, som led i en samlet plan om at skabe et 

større sammenhængende og bynært skovområde i tilknytning til den kommunale skov – løvbakkerne – der 

allerede ligger i området. Siden 1999-evalueringen er der anlagt en motortrafikvej 18, som har berørt dele 

af bevoksningerne mod nordøst. Der er primært plantet løvskov, men 1/4 af det bevoksede areal er 

nåleskov. Hovedtræarterne er primært Eg og Bøg (både rene bevoksninger og med forskellig indblanding). 

Der er også mindre arealer med Ær, Lind, Birk/Omorika, Fuglekirsebær og Ask. Blandt nåletræer er 

Sitkagran (bl.a. til frøavl), Rødgran, Fransk Bjergfyr, Nobilis, Nordmannsgran samt indblandinger af fx 

Skovfyr og Douglas. Der er en skoleskov med blandede træarter, og der er store åbne græsarealer og 

agerjord, som del af skovområdet. Det areal, der indgår i evalueringen, er i alt 174 ha, hvoraf 49 ha er åbne 

arealer, herunder er ca. halvdelen agerjord. 

Landskabet Skoven ligger på bakkeø med grovsandet jordbund. Mellem Skoven og Herning ligger et lavbundsområde 

inkl. en større kunstigt anlagt badesø. Skoven ligger helt op til Gullestrup, som er satellitboligkvarter til 

Herning. Nord for skoven dominerer landbrugslandskab, dog inklusive den nye motortrafikvej og Storåen.  

Lokalisering Kystnært (<1 km) Nej Skovregion I-IV II 

Naturopland (<1 km) Ja Særligt værdifuldt landskab Nej 

Skovkontinuitet (<1 km) Nej Særligt følsomt landbrugsområde (SFL) - 

Tidligere agerjord (før skovrejsningen) Ja Historisk agerjord (Højkantskort1840-1899) - 

Skovens  

Strukturer 

Skoven både tilpasser sig og bryder med de eksisterende strukturer – ejendomsskel og infrastruktur. 

Mange bevoksninger følger grænserne på de ejendomme og marker, der er købt op, men mod syd 

afgrænses skoven af en stor halvbue, der går helt på tværs af de eksisterende skel. Det skyldes primært 

hensyn til den øvrige planlægning, bl.a. planer om et større feriecenter. Et andet eksempel er parforce-

stjernen i en del af skoven, hvor stier stråler ud i 7 retninger, med klar reference til ældre kongeskoves 

jagtformer. Mange eksisterende hegn samt krat er indarbejdet i skoven. Der er anlagt bryn.  

Skovens anlæg og 

første års pleje 

Der er foretaget dybdepløjning og forudgående sprøjtning. Skoven er anlagt efter lokalitetskortlægning. 

Efterfølgende er bevoksningerne renset mekanisk. Der er ikke blevet hegnet for at undgå vildtskader. 

Tabel 1.  Præsentation af skoven 

 

 

 
Foto. Hundeskoven er en stor succes. 

 

Foto. Der er god variation af forskellige typer skov og stier i Løvbakke skov 



 
 

Arealtyper  

Eg  Eg med skovfyr, birk og 

lærk 

Eg med lærk, skovfyr, 

lind 

Eg med fuglekirsebær 

og skovfyr 

Lind med eg og birk 

Birk med omorikagran Fuglekirsebær Ask Ask med fuglekirsebær Bøg med birk og lærk 

Søer og vådområder, 

ca. 4,5 ha 

Eng, ca. 10 ha Overdrev og andre 

græsarealer, ca. 15 ha 

Vilde hegn og krat Areal til fri succession, 

ca. 2 ha 

Tabel 1.1  Præsentation af skovens arealtyper 

 
Vurdering af naturpotentialet 

 Natur Skoven er anlagt således, at den understøtter mest muligt af den eksisterende natur, samt tilfører nye 

vandhuller, åbne arealer osv. Skoven repræsenterer med en løvtræsandel på op mod ¾ et brud med den 

hidtidige regionale praksis med at plante nåletræer. Skoven ligger endnu spredt i flere partier, men der er i 

den vestlige del god synergi mellem den nye skov og eksisterende naturområder/skovområder.  

 

Eg er den hovedtræart, der klarer sig bedst. Bøgen er nogle steder slået fejl, men som helhed står den 

gennemsnitligt – bedre end man kunne forvente på den sandede jord. Fuglekirsebæren er stort set død, 

ligeså er det næsten med Asken, der er ramt af askesyge. De for egnen karakteristiske Sitkagran og 

Rødgran klarer sig godt.  

 

Skoven har i kraft af sin betydelige størrelse og variation af bevoksningstyper og arealklaser (skov, åbne 

arealer, vand, dødt ved mv.) et stort naturpotentiale. Der er fx gjort meget ud af at indarbejde eksisterende 

naturelementer, men også i at skabe nye. Fejlslagne bevoksninger giver nogle steder fine – ikke tiltænkte – 

nicher for vild flora og fauna. Særlige forvaltningstiltag af hensyn til naturen inkluderer, at de åbne arealer 

plejes, og at der efterlades kvasbunker, dødt ved og er opsat fuglekasser. 

 

I skoven ses de arter man kan forvente af både trækfugle og ynglefugle, herunder rovfugle og småfugle, 

ligesom der også ses mange forskellige slags pattedyr, padder, frøer, insekter, svampe, laver, mosser mv. 

Særlige iagttagelser eller forhold af generel betydning  

Særligt I stedet for at udskifte syge Aske- og Fuglekirsebærbevoksninger med anden træart overlades arealerne til 

fri succession. Det giver flere områder med dødt ved og dermed flere levesteder for diverse 

mikroorganismer, insekter mm. Det giver også et andet afsæt for etableringen af et naturareal med fri 

succession end der, hvor man udlægger arealer til fri succession på den bare mark.  

 

Samlet fremstår skoven som meget varieret med gode potentialer for den lokale natur. Den opnår 

bedømmelsen 18. 
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7. Sammenfatning af resultaterne – skovene på tværs 

I de otte skove, der tilsammen dækker et areal på ca. 110 ha, fandt vi i alt 339 forskellige arter af karplanter 

(se appendix_alle arter i de nye skove). Der er en relativ høj procentdel af lyskrævende arter i alle skove, og 

nogle fandtes kun på de lysåbne arealtyper (se appendix – andel arter kun registreret i det lysåbne) 42.  

Cirka 2/3 af arterne hørte til vegetationsindeks 1 og 243. Der var også indvandret en hel del skovarter 

indenfor vegetationsindeks 3 og 4, ca. 1/3. Således fandt vi i alt 47 arter indenfor VI 3 og 58 arter indenfor 

VI 4. Det giver i alt 105 arter som delvist eller kun er relateret til skov. Ud af disse var ca. halvdelen 

skovbundsurter, mens resten var træer, buske og lianer. Da de fleste arter, der er tilpasset skov ofte har 

svært ved at passere landbrugsland, er det bemærkelsesværdigt at der faktisk findes skovbundsurter og 

også andre bemærkelsesværdige arter, som fx blå anemone og blåhat, selv i de mere isolerede småskove. 

Nogle få af dem er formentlig blevet indført af mennesker bevidst eller også utilsigtet fx med haveaffald 

eller på anden vis (appendix – arter, der sandsynligvis er indbragt44).  

Overordnet fandtes plantearter hjemmehørende i stort set hele spektret af naturtyper og levesteder; 

agerjord, løvskove, nåleskove, plantager, krat, bryn, hegn, vedvarende græsmarker, overdrev, enge, våde 

enge, dyndeng, kær, moser, rørsump, skovsump, ellesump, vandhuller, søbredder, fugtige vejkanter, tørre 

grøftekanter, skrænter, vejkanter, ruderater, strandenge, strandvolde, diger, mv. Skovene repræsenterer 

således et imponerende udbud af forskellige arter tilpasset forskellige naturtyper og levesteder (se også 

appendix – alle arter i de nye skove). Antallet af karplantearter varierede fra hhv. 76 (C 15) til 202 (C 14) 

fundne plantearter per skov. 

  

                                                           
42  Således fandtes 74 af arterne kun på de lysåbne arealer. 
 
43 Torben Riss vegetationsindeks. Data tager udgangspunkt i Kjeld Hansen-floraen og en art med V-indeks 1 eller 2 dækker 
voksesteder i det åbne land, mens en art med V- indeks 3 forekommer ofte i skov og en art med V- indeks 4 kun forekommer i skov. 
Det er ikke alle arter, der kan indekseres under disse kategorier, hvorfor vi  opererer med V-indeks 0 for de øvrige. 
 
44 Fx vurderes det, at 4 ud af de 23 fundne skovurter i VI-4 er indført af mennesker. Disse udelades dog i den samlede opgørelse og 
analyse, hvorfor antallet sættes til 19 (se også tabel 2). 

Foto: Hvid Åkande i pink haveform. De nye 

skove repræsenterer mange forskellige 

plantearter tilpasset mange forskellige 

leveforhold. Åkanden er plantet. 



 
 

7.1 Tidligere arealanvendelse 

Den tidligere arealanvendelse i de otte skove har været landbrug og i enkelte tilfælde også delvist 

råstofgravning. Råstofgravene, som er af forskellig størrelse skovene imellem, er aldrig blevet beplantet og 

indgår alle steder som en del af skovlandskabet, sammen med andre lysåbne naturtyper. 

Med hensyn til landbrugsarealerne fortalte skovejeren af Gadbjerg Skov (C8), at hele arealet var mark, 

inden det blev tilplantet. I Svenstrup Skov (C15) blev der dyrket ærter som den sidste afgrøde inden 

skovrejsningen, og i Krogsbølle Skov (C1) var der det sidste år inden skovrejsningen korn på dele af arealet, 

mens der dyrkedes Asparges på de mere sandede jorder. Det betød bl.a. at der kom Asparges op af jorden 

de første år efter plantningen. 

For alle arealer har det været gældende, at jordene var gødskede, dvs. rige på næringsstoffer ved 

skovrejsningen, og at der har været en frøbank i jorden, der har afspejlet den tidligere arealanvendelse. 

Ved skovundersøgelsen i 2017 kan dette stadig ses, omend det formodes at frøbanken er blevet 

formindsket over tid. Af tabel 11 ses, at der er fundet 26 forskellige plantearter i urtelaget, hvis voksesteder 

er angivet som agerjord. Det svarer til ca. 7,5 procent af samtlige arter. 

   Løv, 
Klimaks 

Løv, 
Pionér 

Nål, 
Klimaks 

Nål, 
Pionér 

Bryn Lysåben Antal forskellige 
arter  

Svenstrup Skov, C15 0 0 - - 2 1 3 

Gadbjerg Skov, C8 0 0 - 4 0 0 4 

Vindinge Skov, C14 1 10 0 2 3 4 13 

Stæreskov, E1 4 2 0 - 0 3 5 

Nees Skov, C12 1 1 3 4 3 1 9 

Gandrup Skov, C9 0 0 - 0 5 12 15 

Krogsbølle Skov, C1 - 0 - - 3 7 8 

Andbæk Skov, E2 - 6 5 12 2 - 16 

Antal forskellige arter  6 13 8 16 13 19 26 
Tabel 11. Antallet af plantearter fra agerland i urtelaget i otte skove. Antallet er fordelt på bevoksningstyper med fortrinsvist 

klimaksarter eller pionérarter af hhv. løv og nål (se også afsnit 7.8), samt skovbryn (bryn). Endvidere er antallet af arter også givet 

for de lysåbne naturtyper i skovene (Lysåben). ’-’ angiver, at typen ikke er repræsenteret. ’Antal forskellige arter’ er det totale antal 

plantearter fra agerland, der er registreret i urtelaget i hver af skovene hhv. i  forskellige bevoksningsgrupperinger.  

For de fleste af skovene gælder, at der er registreret plantearter tilknyttet agerjord i selve bevoksningerne 

(tabel 11). Ud af de 26 arter er 10 fundet fem eller flere gange (tallet i parentes angiver antal gange arten er 

registreret i bevoksningerne ud af i alt 168 dokumentationscirkler): Almindelig Fuglegræs (16), Ager-Tidsel 

(16), Smalbladet Vikke (11), Grå-Bynke (8), Almindelig Kvik (7), Glat Vejbred (6), Ager-Stedmoder (5), Enårig 

Rapgræs (5), Tofrøet Vikke (5) og Almindelig Dværgløvefod (5). Plantearter, der er fundet 1-4 gange, er 

Ager-Snerle, Almindelig Hanekro, Almindelig Hvede, Almindelig Kvik, Almindelig Spergel, Almindelig 

Svinemælk, Blød Storkenæb, Enårig Knavel, Foder-Spergel, Hvidmelet Gåsefod, Hyrdetaske, Liden 

Storkenæb, Lugtløs Kamille, Mark-Forglemmigej, Snerle-Pileurt, Sump-Evighedsblomst, Svine-Mælde samt 

Vej-Pileurt. 
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Af tabel 11 ses også, at antallet af plantearter tilknyttet agerjord er på mellem 3 -16 arter pr. skov. 

Endvidere er der er en tendens til, at bevoksninger med klimaksarter generelt har færrest plantearter 

tilknyttet agerjord og de lysåbne områder flest. 

Tendensen ses ikke i Stæreskov (E1) og Nees Skov (C12) (tabel 11). I Stæreskov kan dette forklares med, at 

en af dokumentationscirklerne i bevoksningen med Bøg med Poppel (som er en Løv, Klimaks-type) er tæt 

mod skovkant mod mark. Arealet er endvidere afgrænset fra resten af bevoksningen af en smal, aflang 

græsningsfold. Herved bliver det mere påvirket af lys og indvandring af markarter end resten af 

bevoksningen, hvilket betyder, at flere plantearter, herunder markarter, i urtelaget kan trives. I Nees Skov 

skyldes det, at bevoksningerne med Nobilis/Nordmannsgran allerede er blevet klippet til pyntegrønt to 

gange og derfor i praksis er lysåbent. At der er registreret 12 plantearter fra agerland i den lysåbne del af 

Gandrup Skov (C9), hænger sammen med, at der for nylig var etableret en vildtager. 

Tendens: Den tidligere arealanvendelse i de otte skove afspejles stadig i urtelaget på de skovrejste arealer 

20-30 år efter etableringen. Endvidere ses en tendens til, at bevoksninger med klimaksarter har færrest 

plantearter tilknyttet agerjord i urtelaget. 

 

  



 
 

7.2 Skovenes størrelse 

Der er en positiv sammenhæng mellem de enkelte skoves størrelse og antallet af plantearter, der er 

registreret pr. skov, dvs. jo større areal desto flere plantearter (figur 1).  

Jf. metoden i denne opgave er skovene dog ikke blevet systematisk gennemsøgt. Størst fokus har der været 

på en botanisk gennemgang af de forskellige bevoksninger, mens den lysåbne del af skovene er medtaget,  

men ikke med samme grundighed. Antallet af plantearter pr. ha vil derfor være misvisende at bruge i 

forbindelse med sammenligninger af skovene. I stedet vil det være mere præcist at kigge på antal af 

plantearter pr. dokumentationscirkel (78,5 m2), når skovene sammenlignes indbyrdes. 

 

Figur 1. Sammenhængen mellem skovenes størrelse og det totale antal af plantearter registreret i pr. skov. Skovene er givet med 

forkortelserne C1: Krogsbølle Skov, C15: Svenstrup Skov, E2: Andbæk Skov, C8: Gadbjerg Skov, C12: Nees Skov, C9: Gandrup Skov, 

E1: Stæreskov og C14: Vindinge Skov. 

Der er registreret fra 6-12 arealtyper i de otte skove, i i alt 41 forskellige kombinationer (tabel 12, se også 

appendiks, der oplister bevoksningstyperne + lysåbne naturtyper). Skovarealerne er på mellem 3,1 og 40,0 

ha, og der er lagt mellem 16-40 dokumentationscirkler pr. skov (de færreste i  skoven med færrest 

arealtyper, de fleste i skoven med flest arealtyper). 

Af tabel 12 ses også, at samme antal arealtyper kan afføde et forskelligt antal dokumentationscirkler. Det 

skyldes dels, at der er lagt minimum tre dokumentationscirkler pr. bevoksningstype, undtaget hvis skoven 

har været opdelt i flere adskilte partier og nogle af bevoksningstyperne har været i flere af disse, hvor der i 

C15

C8

C14

E1

C12
C9

C1

E2

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

P
la

n
te

ar
te

r 
(a

n
ta

l)

Areal (ha)



136 
 

så fald er lagt flere cirkler for at komme alle skovens dele rundt.  Endvidere er der registreret en cirkel pr. 

lysåben naturtype, så hvis der er mange forskellige naturtyper, er der også mange cirkler af arealtypen 

’Lysåben’. 

Gadbjerg Skov (C8), som er den arealmæssigt mindste skov, har syv forskellige bevoksningstyper og en 

lysåben naturtype. Det er det næsthøjeste antal arealtyper pr. skov, kun overgået af Vindinge Skov (C14), 

der med sine 11 forskellige bevoksningstyper og seks forskellige lysåbne naturtyper på i alt 40 ha, er den 

arealmæssigt største skov i denne undersøgelse. Heraf ses, at det er muligt at indtænke variation i 

arealtyper, selv i små skove. Det betyder dog, at hver af arealtyperne også er små i deres udstrækning 

(tabel 12). Af tabel 12 ses endvidere, at der for de otte skove er en overordnet tendens til, at jo større 

skovene er, desto større er de forskellige arealtyper i deres udbredelse (tabel 12). 

 

Arealtyper 
(Antal) 

Dokcirkler 
(Antal) 

Areal 
(ha) 

Gns. areal 
pr. 
arealtype 
(ha) 

Plantearter 
registreret i 
skoven i alt 

(Antal) 

Plantearter 
registreret 
i dokcirkler 
i alt (Antal) 

Plantearter 
pr. 

dokcirkel 
(gns. antal 

arter) 

Gadbjerg 
Skov, C8 

8 22 3,1 0,39 93 88 4,0 

Krogsbølle 
Skov, C1 

6 16 4,7 0,78 99 81 5,1 

Nees Skov, 
C12 

7 22 6,7 0,96 121 98 4,5 

Svenstrup 
Skov, C15 

7 21 8,7 1,24 76 72 3,4 

Stæreskov, 
E1 

7 28 13,3 1,90 135 124 4,4 

Gandrup 
Skov, C9 

7 25 15,7 2,24 114 112 4,5 

Andbæk 
Skov, E2 

7 22 18,4 2,63 135 128 5,8 

Vindinge 
Skov, C14 

12 40 40,0 3,33 202 160 4,0 

Tabel 12. For hver skov gives et overblik over antallet af arealtyper (bevoksningstyper, bryn, lysåben) der er registreret, antallet af 

dokumentationscirkler (dokcirkel) på 78,5 m2 der er lagt, størrelsen på skoven samt det gennemsnitlige areal pr. arealtype. 

Endvidere ses antallet af plantearter der er registreret i alt, antallet af plantearter der er registreret i alt i dokumentationscirkler 

samt det gennemsnitlige antal (gns. antal arter) plantearter pr. dokumentationscirkel. 

Som forventet er der også en positiv sammenhæng mellem antallet af dokumentationscirkler pr. skov og 

det totale antal plantearter i dokumentationscirklerne (figur 2). Jf. metoden i dette projekt er antallet af 

dokumentationscirkler et udtryk for hvor mange forskellige arealtyper en skov rummer. Jo flere arealtyper, 

desto flere dokumentationscirkler. 

Fra figur 2 ses, at Vindinge Skov (C14) har det største undersøgelsesareal (40 dokumentationscirkler) med 

flest arter (160). Krogsbølle Skov (C1) har det mindste undersøgelsesareal (16 dokumentationscirkler) med 

næst færrest arter (81). Svenstrup Skov (C15) er den skov, der har færrest arter (72), dog fordelt på 21 

dokumentationscirkler, mens Andbæk Skov (E2) gør sig bemærket ved at have 128 arter fordelt på 22 

dokumentationscirkler. Endvidere har Andbæk Skov det største antal plantearter pr. dokumentationscirkel  



 
 

(5,8, tabel 12).At det er tilfældet kan bl.a. tilskrives, at flere af bevoksningerne er under naturlig afvikling 

grundet stormfald og asketoptørre. Det betyder mere lys til skovbunden, som kvitterer med flere 

plantearter. Endvidere ligger skoven i et område med lerblandet sand, på kanten af en bakkeø. Dette 

bidrager også til en større diversitet af biotoper, som igen kan være med til at fremme forskellige 

plantesamfund. 

Bevoksningerne i Svenstrup Skov (C15) fremstår meget ens. Der er tale om løvskov med Ahorn, Bøg eller Eg 

som hovedart i en blanding af oprindeligt hjemmehørende danske løvtræsarter. Den efterfølgende tynding 

har dog gjort det svært at adskille de oprindelige bevoksningstyper fra hinanden. Dette i kombination med, 

at det lysåbne areal i skoven stort set kun består af en naturtype, græsland, afspejles også i det 

gennemsnitlige antal af plantearter pr. dokumentationscirkel på 3,4 (tabel 12). Det er det laveste tal for alle 

otte undersøgte skove. 

 

Figur 2. Sammenhængen mellem antallet af dokumentationscirkler pr. skov og det totale antal plantearter i 

dokumentationscirklerne. En dokumentationscirkel er på 78,5 m2. Jf. metoden i dette projekt er antallet af dokumentationscirkler et 

udtryk for hvor mange forskellige arealtyper en skov rummer. Jo flere arealtyper, desto flere dokumentationscirkler. Skovene er 

givet med forkortelserne C1: Krogsbølle Skov, C15: Svenstrup Skov, E2: Andbæk Skov, C8: Gadbjerg Skov, C12: Nees Skov, C9: 

Gandrup Skov, E1: Stæreskov og C14: Vindinge Skov. 
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Tendens: Der er en positiv sammenhæng mellem antallet af plantearter der er registret i skovene og 

skovenes areal. Endvidere er der en positiv sammenhæng mellem antallet af plantearter registreret i 

dokumentationscirkler i skovene og antallet af forskellige arealtyper registreret i den enkelte skov. Dvs. 

både skovene størrelse og antallet af arealtyper er afgørende for antallet af plantearter i de enkelte skove. 

Således er det muligt for selv små skove at indeholde mange forskellige plantearter, hvis der i projektfasen 

indtænkes variation. Fra resultaterne ses også en tendens til, at jo større skovene er, desto større er de 

forskellige arealtyper i deres udbredelse.  

  

Skovkort: C1-Krogsbølle Skov. Skoven er et fint eksempel på at både størrelse og arealsammensætning spiller en vis rolle for 

antallet af plantearter.  



 
 

7.3 Den landskabelige sammenhæng 

De otte skove har forskellige geografiske og landskabsøkologiske placeringer, bl.a. for at sammenligne om 

disse placeringer har potentiale til at påvirke artsdiversiteten i skoven. Det kræver dog at skovene på alle 

andre parametre er sammenlignelige, hvilket ville kræve meget grundigere landskabsanalyser og studier 

end det har været muligt i dette projekt. Det skal dog ikke afholde os fra at se, hvorvidt vi alligevel kan 

spore en tendens i forhold til skovenes placering og deres plantediversitet.  

  Beskyttet §3-natur 
(< 200 m) 

Skov Ager Udyrket 

Svenstrup Skov, C15 Overdrev ja ja nej 

Gadbjerg Skov, C8 Sø ja ja ja 

Vindinge Skov, C14 Sø, eng nej ja nej 

Stæreskov, E1 Sø, eng nej ja nej 

Nees Skov, C12 Sø ja ja nej 

Gandrup Skov, C9 Strandeng, sø ja ja nej 

Krogsbølle Skov, C1 Sø, eng, mose ja ja ja 

Andbæk Skov, E2 Sø, eng ja ja nej 
 

Tabel 13. For hver skov angives, om der ligger beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius på 200 m fra 

skoven, samt om der er skov, ager eller udyrkede jorder på de direkte tilgrænsende lokaliteter. Skoven med det laveste antal 

plantearter pr. dokumentationscirkel ses først, mens skoven med det højeste antal ses til sidst. 

I forhold til landskabet omkring de otte skove giver tabel 13 et overblik. Beskyttet natur efter 

naturbeskyttelsesloven § 3 nævnes, hvis den ligger indenfor en radius på 200 m fra skovene, endvidere er 

der angivet om der er skov, ager eller udyrkede jorder op til skovene. For alle skove gælder det, at der 

ligger beskyttet §3-natur tæt på. For syv af de otte skove er der tale om våde naturtyper, mens Svenstrup 

Skov (C15) ligger i tørt, bakket og sandet terræn og op til en tidl. grusgrav (tabel 13). 

Af tabel 13 ses også, at to af de undersøgte skove ligger i agerland, fire skove er omgivet af agerland og 

skov mens to skove er omgivet at både skov, agerland og udyrkede arealer. I forhold til de omgivende 

skove, er der både skovrejsning af nyere dato (C8, C12, C9, E2) og op til 60 år gammel skov (C1, C15). De 

udyrkede arealer er et åbent større græsareal (Gadbjerg skov (C8)) og noget lavbundsareal med eng og 

mose samt en gl. råstofgrav med vand i bunden (Krogsbølle Skov (C1)). 

For alle otte undersøgte skove gælder, at der ikke ligger skove med lang skovkontinuitet indenfor en radius 

på 200 m. Defineres gammelskov som arealer, der har været skovbevokset i mere end 200 år, ses af tabel 

14, at sådanne med en størrelse på mere end 1 ha ligger mellem 2,1 – 27,6 km fra de undersøgte skove. 

Tabel 14 viser også, at seks af skovene har anden skov på mere end 1 ha liggende op til arealerne, mens to 

af skovene har anden skov beliggende hhv. 290 m og 310 m fra dem. 

I dette projekt er der registreret i alt 34 forskellige skovurtearter i dokumentationscirklerne, hvor tallet pr. 

skov er mellem 9-21 (tabel 14). Skovurtearter er hér defineret som urtearter, der er angivet voksende helt 

eller delvis i skov jf. Hansen (1991).  
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Afstand til 
gammelskov 
(km) 

Afstand til 
anden skov (m) 

Skovurter i 
dokcirkler 
(antal arter) 

Gns. skovurtearter 
(Antal pr. dokcirkel) 

Svenstrup Skov, C15 8 0 9 0,43 

Gandrup Skov, C9 3,4 0 11 0,44 

Vindinge Skov, C14 6,4 290 18 0,45 

Nees Skov, C12 27,6 0 12 0,55 

Stæreskov, E1 2,1 310 16 0,57 

Krogsbølle Skov, C1 3,1 0 10 0,63 

Gadbjerg Skov, C8 2,7 0 14 0,64 

Andbæk Skov, E2 10 0 21 0,95 
Tabel 14. Oversigt over de undersøgte skoves afstand til gammelskov med en størrelse >1 ha. Gammelskov er her defineret som 

arealer, der har været skovbevokset i >200 år. Endvidere angives afstand til anden skov, med en størrelse >1 ha. Skovurtearter er 

urtearter, der er angivet voksende helt eller delvis i skov jf. Hansen (1991). De to sidste kolonner angiver hhv. det totale antal af 

skovurtearter registreret i dokumentationscirkler (dokcirkler) i de enkelte skove, samt det gennemsnitlige antal skovurtearter pr. 

dokumentationscirkel. Sidstnævnte bruges jf. tidligere omtale til indbyrdes sammenligning af skovene. 

Som angivet tidligere bør skovene kun sammenlignes indbyrdes ved at se på det gennemsnitlige antal 

plantearter pr. dokumentationscirkel. Af tabel 14 ses, at der ingen sammenhæng er mellem det 

gennemsnitlige antal skovurtearter pr. dokumentationscirkel og afstand til gammelskov. Endvidere er der 

heller ikke sammenhæng med det gennemsnitlige antal skovurtearter pr. dokumentationscirkel og 

afstanden til anden skov. At førstnævnte ikke er tilfældet, er forventeligt jf. Landskabsværkstedets tidligere 

pilotstudie (2010), der viser, at der først foregår en spredning når skovene ligger mindre end 200 m fra 

hinanden.  

At spredningen også er begrænset i forhold til anden skov, skyldes med overvejende sandsynlighed, at de 

fleste naboskove også er skovrejsninger af nyere dato, med formodentligt relativt begrænset indhold af 

skovurtearter. I de to tilfælde hvor naboskoven er af ældre dato, blev der i felten observeret flere 

skovurtearter tæt på disse, men i det overordnede billede kommer dette ikke til udtryk. 

Konklusion: Der er ingen klar sammenhæng mellem antallet af plantearter i skovene og hvilke naturtyper 

(skov, ager, udyrket), der er at finde på de tilstødende lokaliteter. Der er heller ingen klar sammenhæng 

mellem tilstedeværelsen af beskyttet natur op til 200 m fra skovene og antallet af plantearter. I forhold til 

skovurtearter ses heller ingen klar sammenhæng mellem antallet af disse og afstand til gammelskov (>1 ha, 

>200 år) hhv. afstand til anden skov (>1ha). Givet at der foregår en artsudveksling mellem ensartede 

områder der ligger tæt på hinanden, formodes det dog, at de omkringliggende arealer påvirker 

artsindholdet i skovene. Det kræver dog en grundddigere undersøgelse end i dette projekt.  

Da det er det almindelige billede, at antallet af arter stiger med størrelsen af arealet, er det 

bemærkelsesværdigt, at der selv i skovrejsninger af relativ beskeden størrelse findes mange arter per 

dokumentationscirkel. Det bekræfter til et vist punkt, at et større landskabsøkologisk potentiale kan opveje 

den mindre størrelse, og at skovens variation og jordbundens beskaffenhed indvirker på artsantallet. En høj 

grad af naturlig hydrologi og lysindstråling, skaber desuden nicher for lyskrævende arter, der også findes på 

åbne arealer (ager, overdrev, enge, lysninger mv.). Mange andre studier har påvist, at det tilstødende 

landskab og jordbunden har stor betydning for, hvordan et plantesamfund i skovbunden kommer til at se 



 
 

ud. Brunet et. al (2007) observerer også denne sammenhæng i deres undersøgelse fra 2007, hvor 

artsantallet ikke altid stiger med arealet, når skovene er isolerede. 

Studiet hverken be- eller afkræfter hypotesen om, at det har en vis betydning for en nyplantet skov, hvordan 

den ligger placeret i landskabet. Studiet be- eller afkræfter desuden heller ikke hypotesen om, at netværket 

er vigtigt. Det må fortsat antages at være af betydning at styrke netværket i landskabet såvel ved bevaring 

af gamle levende hegn, eksisterende beplantninger, mikrohabitater og naturarealer, som ved at plante nye 

skove, for at de nye skove og landskabet som helhed kan opnå den højst mulige diversitet. Både de nye 

skoves placering og netværk kan således formentlig bidrage til at opveje forskelle i antallet af arter til trods 

for forskel i skovenes størrelser.  

For enkelte arters vedkommende, særligt de mere sjældne som fx blå anemone, er det dog næppe de 

formodede landskabsøkologiske mekanismer, der ligger til grund for deres tilstedeværelse i skoven. Her 

spiller bevidst menneskelig indbringning sandsynligvis en afgørende rolle, selv om det ikke er alle lodsejere, 

der har erindring om det eller kendskab til det. 
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7.4 Landskab og jordbund 

I dette afsnit vil vi se på, om skovrejsningens lokalisering i forhold til skovregion, geomorfologi og jordbund 

har relation til plantediversitet.  

  Skovregion Geomorfologi Jordbund 

      JB-
klassificering 

Jordart 

Svenstrup Skov, C15 3 3 (Bundmoræne) 2 MS 

Gadbjerg Skov, C8 2 + 3 3 (Bundmoræne) 3 ML 

Vindinge Skov, C14 4 3 (Bundmoræne) 4 DS/ML 

Stæreskov, E1 4 6 (Dødis) 4 ML 

Nees Skov, C12 1 2 (Hedeslette) 1 TS 

Gandrup Skov, C9 3 8 (Hævet havbund) 1-2 FS 

Krogsbølle Skov, C1 4 3 + 8 (Bundmoræne + hævet 
havbund) 

3 DS/FT 

Andbæk Skov, E2 1 + 2 1 (Bakkeø) 3 DL 
Tabel 15. For hver skov gives et overblik over hvilken skovregion den ligger i, geomorfologien i området samt jordbundsforhold, 

herunder klassificeringen af jordbunden og jordart. Skoven med det laveste antal plantearter pr. dokumentationscirkel ses først, 

mens skoven med det højeste antal ses til sidst. Data er med udgangspunkt i J. Bo Larsen (2005), Per Smed (1981) og GEUS (1989) 

kort og tolkninger. 

• Skovregion: 1: Klitregion langs den jyske vestkyst og Læsø og Anholt, 2: Vestjyske hedesletter og bakkeøer, 3: Nord- og midtjysk 

region, der omfatter de sandede morænelandskaber, dannet under NØ-isen nordvest for den østjyske israndslinje, 4: Østdansk 

region med lerede og kalkrige morænelandskaber, inkl. Bornholm.  

• JB-klassificering: 1: Grovsand, 2: Finsand, 3: Lerblandet sand, 4: Sandblandet ler.  

• Jordart: MS: Morænesand - glacialt, ML: Moræneler – glacialt, DS: Smeltevandssand – glacialt, TS: Smeltevandssand – 

senglacialt, FS: Ferskvandssand – postglacialt, FT: Ferskvandstørv – postglacialt, DL: Smeltevandsler – glacialt.  

7.4.1 Skovregion 

Larsen (2005) angiver, at Danmark kan inddeles i fire skovregioner. Region 1 er en klitregion langs den jyske 

vestkyst og Læsø og Anholt, region 2 er vestjyske hedesletter og bakkeøer, region 3 er en nord- og midtjysk 

region, der omfatter de sandede morænelandskaber dannet under NØ-isen nordvest for den østjyske 

israndslinje, og region 4 er en østdansk region med lerede og kalkrige morænelandskaber, inkl. Bornholm. 

Skovregioner er et redskab udviklet til at hjælpe skovrejseren til, hvilket træartsvalg der bør tages, samt 

hvilke skovudviklingstyper der på længere sigt bør styres mod. Regionerne er baseret på en række 

makroklimatiske, geologiske og jordbundsmæssige faktorer, der varierer stærkt, men dog er nogenlunde 

ensartede indenfor de enkelte regioner. 

Alle fire regioner er repræsenteret i indeværende undersøgelse (tabel 15), med to skove i region 1 hhv. 

region 2 samt tre skove i region 3 hhv. region 4. Tabel 6 angiver, at der ingen sammenhæng er mellem 

plantediversiteten i de enkelte skove og beliggenheden i skovregionerne. 

Tendens: Der er ingen klar sammenhæng mellem plantediversiteten i de enkelte skove og skovenes 

beliggenhed i henhold til skovregion.  

7.4.2 Geomorfologi og jordbund 

Tolkning af geomorfologien er en videnskabelig disciplin, der beskæftiger sig med landskabsformer. I dette 

projekt tages der udgangspunkt i Per Smeds Landskabsformer i Danmark 1:360.000 (1981).  



 
 

Ved hjælp af informationen i tabel 15 kan det konkluderes, at blandt de undersøgte skove har de,  der 

ligger på bundmoræne, det laveste antal plantearter pr. dokumentationscirkel, medens bundmoræne i 

kombination med dødis eller hævet havbund  hæver antallet af plantearter. Skove på hævet havbund har et 

højt antal plantearter pr. dokumentationscirkel, men det højeste antal ligger i et område med en bakkeø. 

Der er tale om Andbæk Skov (E2), der foruden at ligge på bakkeøen også ligger på kanten af den. Krogsbølle 

Skov (C1), med det næsthøjeste antal, ligger i bundmorænelandskab på et sted med en tidligere fjordarm, 

klassificeret som hævet havbund. Med andre ord ligger skovene med det højeste antal plantearter pr. 

dokumentationscirkel i geomorfologisk varieret landskab, og det lader til at have en indflydelse på 

artstallet. Skovene er dog for få til at konkludere noget endegyldigt i denne henseende. 

Ved tolkning af jordbunden klassificeres jordbundstype og jordart. I dette projekt tages der udgangspunkt i 

Landbrugsministeriets gamle jordbundskort samt Danmarks Geologiske Undersøgelsers (GEUS) Geologiske 

kort over Danmark, 1:100.000 (1989). 

De otte skove ligger på steder, hvor jordbunden er klassificeret til at være grovsand, finsand, lerblandet 

sand, eller sandblandet ler. Det ser ikke ud til, at plantediversiteten i skovene ikke kan forklares ud fra 

områdernes landbrugsministerielle jordbundsklassificering.  

I forhold til jordarter i skovene ses af tabel 15, at de ligger på morænesand, moræneler, smeltevandssand, 

ferskvandssand og smeltevandsler. Der ses en svag tendens til, at skove på yngre morænejorder har det 

laveste antal plantearter pr. dokumentationscirkel, mens skove beliggende på ældre sand- og lerjorder 

samt hævet havbund har det højeste.  

Tendens: I forhold til plantediversitet og geomorfologi viser denne undersøgelse, at skove der er beliggende 

på bundmoræne har det laveste antal plantearter pr. dokumentationscirkel. Kombineres bundmoræne med 

andre landskabsforme,r hæves antallet af plantearter. Skove på hævet havbund har et højt antal 

plantearter pr. dokumentationscirkel, men det højeste tal er at finde i skove, der ligger i varieret landskab. 

Dette giver mening, da der er flere forskellige biotoptyper tilknyttet et område med stor variation i 

landskabet. Dvs. der er grundlag for, at flere forskellige plantearter kan vokse i samme område. 

Med hensyn til plantediversitet og jordbund ses af denne undersøgelse, at plantediversiteten i skovene ikke 

kan forklares ud fra områdernes landbrugsministerielle jordbundsklassificering. Til gengæld er der en 

tendens til at jordarten betyder noget. Således har skove beliggende på yngre morænejorder det laveste 

antal plantearter pr. dokumentationscirkel, mens skove beliggende på ekstramarginale jorder har det 

højeste. Observationsmaterialet er dog for småt til at konkludere noget endegyldigt i denne henseende 
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7.5 Skovplanlægning og etablering  

I dette afsnit omtales kort hvem der planlagde og etablerede de otte skove. Materialet er hovedsageligt 

baseret på interviews med skovejerne samt en spørgeskemaundersøgelse. Endvidere er der inddraget data 

fra en undersøgelse af de samme skove i 1999. Tabel 16 giver et samlet overblik. Både omtalen og tabel 16 

er præsenteret således, at skoven med det laveste antal plantearter pr. dokumentationscirkel ses først, 

mens skoven med det højeste antal ses til sidst. 

 
Planlægning og etablering Anlægsmetode Drift 

 

Hvem 
planlagde 

skoven 

Hvem 
etablerede 

skoven Dræn 
Åbne 
grøfter 

Jord-
bearbejdning Skovens drift 

Svenstrup Skov, 
C15 

Danske 
Naturgårde 

A/S 

Danske 
Naturgårde A/S 

Ingen Ingen Dybdepløjning Skovejer med 
hjælp fra forsk. 
skoventreprenø
rer 

Gadbjerg Skov, C8 Hedeselskabet Hedeselskabet Ingen Nye Dybdepløjning Skovejer 

Vindinge Skov, C14 Hedeselskabet Hedeselskabet Bevaret Bevaret Alm. pløjning Hedeselskabet 

Stæreskov, E1 Bo Larsen, 
ejer og 

Hedeselskabet 

Hedeselskabet Bevaret Nye Ingen/grubning Skovejer 

Nees Skov, C12 Skovdyrkerne 
og ejer 

Skovdyrkerne Ingen Ingen Dybdepløjning Skovejer 

Gandrup Skov, C9 Hedeselskabet Hedeselskabet Bevaret Nye Dybdepløjning Skovdyrkerne 

Krogsbølle Skov, 
C1 

Skovdyrkerne 
og ejer 

Ejer og 
Skovdyrkerne 

Ingen Ingen Dybdepløjning Skovejer 

Andbæk Skov, E2 Hedeselskabet Hedeselskabet Bevaret Nye Dybdepløjning Skovejer med 
hjælp fra 
entreprenører 

Tabel 16. For hver skov gives et overblik over hvem der planlagde og hvem der etablerede skovene i 1990’erne, endvidere omtales 

anlægsmetoden og hvordan de enkelte skove passes i 2017. Skoven med det laveste antal plantearter pr. dokumentationscirkel ses 

først, mens skoven med det højeste antal ses til sidst. 

Svenstrup Skov, C15. Skoven er planlagt og etableret i 1997 af Danske Naturgårde A/S. I alle bevoksninger 

er der en stor variation af forskellige løvtræsarter. Eg, Ær, Bøg og Lind er tænkt som hovedtræart i 

forskellige afdelinger af skoven. Endvidere er der plantet skovbryn og centralt er der anlagt et større strøg 

med græsland, der sandsynligvis består af en udsået engblanding. Grundet tilskudsordningen til 

skovrejsningen, er det åbne areal blevet brakpudset årligt i 20 år. Når ordningen bortfalder, hvilket den gør 

fra 2018, forventes det at der tages slæt på det lysåbne areal i stedet. 

Gadbjerg Skov, C8. Skoven er planlagt og etableret i 1997 af Hedeselskabet. De nuværende skovejere 

overtog stedet i 2012 fra skovejeren, der etablerede skoven. Bøg, Eg og Gran er hovedtræarter. I skoven 

ligger der en beskyttet mose omgivet af ellesump. Der er plantet et bredt bryn mod syd og vest. 

Vindinge Skov, C14. Skoven er planlagt og etableret i 1998 og 1999 af Hedeselskabet. Der har forud for 

plantningen været foretaget lokalitetskortlægning, som har haft indflydelse på træartsvalget. Der er tale 

om et større skovrejsningsprojekt med løvtræ, et mindre med nåletræ samt åbne områder med spredt 



 
 

bevoksning i parklignende landskab. Et skovbryn omkranser bevoksningerne. De forskellige bevoksninger er 

arealmæssigt store og rektangulære. Hovedtræarterne er Ask, Eg, Bøg, Gran, Thuja og Fyr. De lysåbne 

arealer er et resultat af den tidligere råstofgravning i området, som i 2017 fremstår som moseområder, 

flere dybe søer, skrånende, sandet og tørt terræn, råjord og græsland udsået med engblanding. 

Stæreskov, E1. Skoven er etableret i 1994 af Hedeselskabet. Forud for etableringen indgik den som en 

modelskov for forskellige fagfolk, der blev bedt om at komme med forslag til skovrejsning. Det kom der fire 

temamodeller ud af: ’Skovmodellen’ med fokus på bæredygtig træproduktion, ’Vildtmodellen’ med 

hovedvægt på etablering af optimale forhold for vildtet, ’Landskabsmodellen’ til udvikling af 

oplevelsesmæssige kvaliteter samt ’Naturmodellen’ til fremme af den vilde natur. Skovejerne valgte 

efterfølgende at få etableret skoven efter ’Skovmodellen’ med elementer af de andre forslag. 

Hovedtræarter er Bøg, Birk og Eg samt blandingsskov med Gran. Der er endvidere et græsningsareal, der 

samtidig fremstår varieret, fordi der i området også ligger et vandhul til overfladevand, en jordbunke lavet 

med overskudsjord og et mindre engparti, der er fremkommet pga. ødelagt dræn. Græsningsarealet er 

etableret med engblanding og gødes med jævne mellemrum. Mod øst i skoven er der bevaret en gammel 

mergelgrav. 

Nees Skov, C12. Skoven er etableret i 1999 af Skovdyrkerne. Skovejerne var med i planlægningsfasen. 

Hovedtræarter er Bøg, Eg, Ær og Nobilis. Bevoksningerne ligger i tre områder, adskilt af hhv. vej og kløver-

græsmark. Der er plantet skovbryn omkring alle områderne. Skovens lysåbne parti rummer en dyb 

hovedgrøft, der afvander ikke bare skoven men hele området skoven ligger i. Langs grøften er en tør 

kørevej på grus med lav vegetation.  

Gandrup Skov, C9. Skoven er planlagt og etableret i 1996 af Hedeselskabet. Skoven følger rektangulære 

strukturer i et fladt landskab ca. 200 m fra Limfjorden. Hovedtræarter er Ær, Eg og Skovfyr. De forskellige 

bevoksninger er adskilt af brede græsbælter eller græsdækkede skovveje. Mellem bevoksningerne er der 

endvidere grøfter til afvanding af skoven. Et bryn omkranser hele området. Mod nord er der en vildtager, 

samt et større stykke med græs med forskellige træarter i lav tæthed. 

Krogsbølle Skov, C1. Skoven er planlagt og etableret i årene 1994-1996 af skovejer og Skovdyrkerne. Ved 

plantningen af træer på den mere bakkede del af skoven er træerne plantet i samme terrænhøjde i stedet 

for på rækker. Hovedtræarten er Eg, med indblanding af andre træarter. Endvidere er der et mindre stykke 

med Ask. Et skovbryn omkranser delvist området. Skovens lysåbne parti er tørt, sandet græsland. 

Andbæk Skov, E2. Skoven er planlagt og etableret i 1995 af Hedeselskabet. Skovrejsningen ligger i tre 

adskilte skovpartier. Centralt i partierne er nål, med bælter at løv eller bryn omkring. Hovedtræarterne er 

Rødgran, Sitka, Japansk Lærk og Østrigsk-Fyr. Løvbælterne er med Ask eller Eg. Der er ingen lysåbne partier. 

De otte skove i nærværende undersøgelse er blevet planlagt og etableret af forskellige aktører, tabel 16. 

Hedeselskabet er brugt flest gange, men der er også entreret med Skovdyrkerne og Danske Naturgårde A/S. 

Tre steder har skovejerne været aktive i planlægningsfasen og et sted deltog skovejeren også ved selve 

plantningen af skoven. Dette har været en medvirkende årsag til skovens forskellige udtryk i dag. 

Et kig i skovbrynene kan fortælle, hvem skovrejseren er. Med andre ord er træartssammensætningen i 

skovbrynene skovrejsernes ’signatur’. Desværre blev Glansbladet Hæg brugt i brynene i 1990’erne. I dag er 
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arten at betragte som invasiv og uønsket og giver ekstra arbejde til skovejerne. Den har nemt ved at 

etablere sig, og ses flere steder som opvækst, også efter der er gjort en stor indsats for at fjerne den. 

Alle skovene i nærværende undersøgelse er rejst med tilskud. For at modtage tilskud har visse betingelser 

skullet være opfyldt. Planlægning og etablering af skovene er selvsagt sket inden for de udstukne rammer. 

Af tabel 16 ses, at der ikke er sammenhæng mellem anlægsmetode/skovrejser og plantediversitet. 

Resultatet er forventeligt, da fokus i forbindelse med skovrejsningerne har været meget andet end 

biodiversitet. 

Konklusion: Blandt de undersøgte skove fandtes ingen sammenhæng mellem skovplanlægger og 

plantediversitet. Til gengæld er træartssammensætningen i skovbrynene skovrejsernes ’signatur’. Bryn bør 

kun etableres med hjemmehørende arter, også af respekt for skovejerens ekstraarbejde hvis dette ikke sker.  

  



 
 

7.6 Anlægsmetode og plantediversitet 

Anlægsmetoden for de otte skove er kort beskrevet i de afsnit, der omtaler de enkelte skove. Materialet er 

hovedsageligt baseret på interviews med skovejerne samt data fra en undersøgelse af de samme skove i 

1999. Tabel 16 i forrige afsnit giver et samlet overblik.  

Af tabel 16 ses, at de dræn, der var, blev bevaret ved anlæg af skovene, og ingen nye kom til. Med tiden er 

nogle af disse dræn dog ødelagte, hvilket betyder, at der nogle steder i bevoksningerne nu er 

lavbund/vådbundsarealer. Som en konsekvens heraf er bevoksningerne ved at bryde sammen. 

Åbne grøfter, etableret med det formål at aflede vand fra arealerne, forefandtes  allerede i Vindinge Skov 

(C14). Disse blev bevaret. I fire af de otte skove blev nye grøfter etableret. Svenstrup Skov (C15) ligger på 

tørt, skrånende terræn og er uden grøfter, hvilket også gælder for Nees Skov (C12), der er etableret på 

vandlidende jord. Endvidere løber der en hovedafvandingsgrøft gennem skoven, der afvander arealer 

omkring denne. Krogsbølle Skov (C1) ligger i et område med en kompleks geologi og er både våd og tør. Der 

er ingen åbne grøfter i skoven, men i kanten af denne mod en fin orkidéeng løber der en bred, dyb grøft, 

der afvander arealer omkring skoven inkl. et større råstofindvindingsområde.  

Hvad angår jordbearbejdning, inden træerne blev plantet, er seks skove blevet dybdepløjet. Vindinge Skov 

(C14) blev pløjet almindeligt, mens træerne blev plantet i grubbet jord eller direkte i pløjemark i Stæreskov 

(E1). 

Blandt de underøgte skove fandtes ingen sammenhæng mellem forskellige anlægsmetoder og 

plantediversitet. 

Konklusion: Der er ingen sammenhæng mellem anlægsmetode og plantediversitet. I skove med dræn, der er 

ødelagt, uden at der er fundet alternativ afvanding, er der nu ved at opstå lavbund/vådbundsarealer som 

småbiotoper. Konsekvensen heraf ses nogle steder at være, at de berørte bevoksninger er ved at bryde 

sammen med en højere plantediversitet som følge. 
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7.7 Skovenes drift  

I dette afsnit omtales kort hvordan de otte skove drives nu (2017). Materialet er hovedsageligt baseret på 

interviews med skovejerne samt en spørgeskemaundersøgelse. Tabel 16 giver et samlet overblik. Både 

omtalen og tabel 16 er præsenteret således, at skoven med det laveste antal plantearter pr. 

dokumentationscirkel ses først, mens skoven med det højeste antal ses til sidst. 

Svenstrup Skov, C15. Skovejer har fået forskellige skoventreprenører til at tynde skoven. Skovejer overvejer 

selv at tynde i en mindre del fremover. Der er ikke indplantet skovurter, da skovejeren syntes, at naturen 

skal have lov til at passe sig selv. Det lysåbne areal i skoven vurderes dog at være udsået med en 

engblanding sandsynligvis i forbindelse med etablering af skoven. Naturen prioriteres højt i driften. 

Gadbjerg Skov, C8. Skoven blev overtaget i 2012. De nuværende skovejere fortæller, at den tidligere ejer, 

der også foretog skovrejsningen, ’har nusset om sin skov’. Ejerne forvalter deres areal sådan, at de klipper 

stier i et Kastanje-stykke, som ligger op til Gadbjerg Skov. Tilsvarende aktivitet gennemføres  omkring en 

råstofgrav og et område med skovrejsning fra 2010. Samtidig undlader de at gøre noget ved denne skovdel, 

så den henligger urørt og ubesøgt af skovgæster. En slags urørt ’kerneområde’ for naturen. 

Vindinge Skov, C14. Hedeselskabet passer skoven, der lader til at være en ren produktionsskov. Endvidere 

er der jagtinteresser. 

Stæreskov, E1. Skovejer passer selv skoven. Han har bl.a. taget 4 kurser på Skovskolen. Udtynding er meget 

begrænset og sker kun til husbehov, hvilket betyder, at der er meget dødt ved (både stående og liggende, 

også i stakke) til insekter, svampe, fugle mm. Skovurter er indplantet eller indslæbt, både af skovejer og af 

skovgæster. Hist og her bliver der plantet andre træer end dem i bevoksningsplanen. Natur og grundvand 

prioriteres højest i driften. 

Nees Skov, C12. Skovejer passer selv skoven. Endvidere er ejernes søn uddannet skovfoged og hjælpsom! I 

dele af skoven går der to heste, i en anden del tre grise og i 2017 blev et af skovbrynene åbnet op for 46 

høns. Produktion, friluftsliv, natur, grundvand og klima prioriteres i driften.  

Gandrup Skov, C9. Skovdyrkerne passer skoven og der prioriteres efter natur. Endvidere er der 

jagtinteresser. 

Krogsbølle Skov, C1. Skovejer passer selv skoven, og har gennem flere år sat sig ind i skovbrug og -drift. 

Endvidere er der et årligt besøg af skovfogeden fra Skovdyrkerforeningen. Der produceres brænde til eget 

forbrug. Der er foretaget en del plantninger i bevoksningerne af andre træsorter for at give skoven struktur 

og udtryk. Der tyndes jævnligt, og grene og hugstaffald bliver liggende i skovbunden. Ukurante stammer 

efterlades i den sydlige del. Endvidere står der meget dødt ved med diameter på mindre end 20 cm. 

Skovurter fra forskellige steder i Danmark er indplantet af skovejeren. Dunet Gedeblad er plantet i 

skovbrynene, men dukker op som underskov i selve skoven, hvor der lysnes. Skoven består derfor flere 

steder af to lag. Og det giver et fint udtryk. I forhold til driften prioriteres der efter en varieret natur, klima, 

dyreliv (fugle osv.), og der hugges brænde til eget forbrug. 

Andbæk Skov, E2. Skovejer passer selv skoven med hjælp fra entreprenør. Der er en stor bestand af 

krondyr. Produktion og natur prioriteres højt. 



 
 

De otte skove i indeværende undersøgelse passes forskelligt, tabel 11. To af dem passes fuldstændigt af 

entreprenører, mens to andre skove passes med hjælp fra entreprenører. De resterende fire skove passes 

af skovejerne selv og folk omkring dem. Driften giver skovene forskellige udtryk. Nogle er ren 

produktionsskov, i andre prøver man også at tage højde for anden biodiversitet end træer ved at lade dødt 

ved stå eller ligge, acceptere lysåbninger fra stormfald, opståede lavbundsarealer pga. ødelagte dræn mm. 

Én skov er endda udlagt som et slags urørt ’kerneområde’ for naturen ved at styre eventuelle skovgæsters 

færden på stier udenom denne. Alt i alt er alle skovene et resultat af ejernes interesse for driften, men 

uagtet dette ses der ikke i nærværende undersøgelse nogen sammenhæng mellem antallet af plantearter 

og skovenes driftsmåde 

Konklusion: Skovene er et resultat af ejernes interesse for driften, hvilket tydeligt ses i skovenes udtryk. Der 

ses dog ingen sammenhæng mellem antallet af plantearter og skovenes drift. Igen er materialet dog for lille 

til at konkludere noget endegyldigt i denne henseende. 
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7.8 Træartskombinationer og arealtyper  

I det følgende er antal plantearter pr. dokumentationscirkel analyseret i henhold til bevoksningstypen. 

Disse er igen opdelt efter dominans af hhv. løvtræ eller nåletræ, samt efter om de er præget af hhv. pioner- 

eller klimaksarter.  

7.8.1 Løv, klimaks 

Der er registreret i alt 11 forskellige træartskombinationer indenfor grupperingen ’Løv, klimaks’ (figur 3). 

Bevoksninger med flest plantearter pr. dokumentationscirkel har Ahorn som hovedtræart eller er en 

blanding af flere forskellige løvtræarter. Bevoksninger med færrest plantearter pr. dokumentationscirkel 

har Bøg som hovedtræart. Undtagelsen herfra er Bøg - Lærk fra Vindinge Skov (C12), hvor Lærken gør 

bevoksningen mere lysåben med et højere antal plantearter i urtelaget til følge. At det ikke også er tilfældet 

for Bøg med Lærk fra Nees Skov (C14) skyldes, at arealet er domineret af bøg, og også afgræsses af grise. 

 

Figur 3. Træartskombinationer i otte forskellige skove indenfor grupperingen ’Løv, klimaks’. Øverst er antal plantearter pr. 

dokumentationscirkel, nederst antal vedplantearter (tv.) hhv. antal urtearter (th.) pr. dokumentationscirkel. Den orange linje 

angiver gennemsnitstallet for hhv. plantearter, vedplantearter og urtearter. 



 
 

Som forventet har bevoksningstyper med blandet løv det største antal vedplantearter pr. 

dokumentationscirkel. Endvidere er der registreret et højt antal vedplantearter i bevoksningstypen Bøg 

med Kirsebær (Gadbjerg skov, C8). Dette skyldes at bevoksningen indeholder en del opvækst af andre 

vedplantearter end det plantede. Sandsynligvis fordi den er lille i areal og omgivet af fem andre arealtyper. 

Hvad angår urtelaget i klimaksløvskov, er der et lavt antal pr. dokumentationscirkel. Flere 

bøgebevoksninger har ingen, eller kun meget sparsom urtevegetation (figur 3). Undtagelsen herfra er Bøg 

med Poppel fra Stæreskov (E1), hvor en af dokumentationscirklerne er lagt meget tæt på yderkanten af 

skoven. Ahorn med Rød-El fra Gandrup Skov (C9) har også et lidt højere antal urtearter end gennemsnittet, 

hvilket sandsynligvis kan forklares med at begge trætyperne tillader mere lysindfald end Bøg gør. 

  

Foto: Ung bøgeskov. Tætte bøgebevoksninger lader typisk meget lidt sollys passere, hvilket tydeligt afspejler sig i et lavt antal 

eller helt fravær af skovbundsurter. 
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7.8.2 Løv, pionér 

Der er registreret i alt 16 forskellige træartskombinationer indenfor grupperingen ’Løv, pionér’ (figur 4). Af 

disse ligger Eg/Birk/Afdrevet, Eg med delvis fjernet Skovfyr og Ellesump med Ask over det gennemsnitlige 

antal plantearter pr. dokumentationscirkel. For disse tre typer er forklaringen et højt antal urtearter i 

urtelaget, som skyldes hhv. at bevoksningen er blevet afdrevet, at bevoksningen ligger som et bryn hvor en 

stor del af træerne nu er fjernet samt at bevoksningen efterhånden er en lysåben sump med mange døde 

træer. 

I forhold til antallet af vedplantearter pr. dokumentationscirkel ses en tendens til, at træartskombinationer 

med Eg generelt også har et højt indhold af andre vedplantearter. Ud over den relative lysåbenhed skyldes 

dette sandsynligvis et sent løvspring, der muliggør, at flere arter kan etablere sig i urtelaget. 

 

Figur 4. Træartskombinationer i otte forskellige skove indenfor grupperingen ’Løv, pionér’. Øverst er antal plantearter pr. 

dokumentationscirkel, nederst antal vedplantearter(tv.) hhv. antal urtearter (th.) pr. dokumentationscirkel. Den orange linje angiver 

gennemsnitstallet for hhv. plantearter, vedplantearter og urtearter. 



 
 

7.8.3 Nål, klimaks 

Der er registreret i alt 6 forskellige træartskombinationer indenfor grupperingen ’Nål, klimaks’ (figur 5). 

Bevoksninger med Nobilis og Rødgran med Douglas ligger over det gennemsnitlige antal plantearter pr. 

dokumentationscirkel, hvilket kan tilskrives et højt antal urtearter. For Nobilis-bevoksningen kan det 

forklares med en lysåben bevoksning, da der allerede er klippet pyntegrønt to gange, for bevoksningen 

med Rødgran med Douglas kan det forklares med, at den grundet ødelagte dræn er under sammenbrud.  

 

Figur 5. Træartskombinationer i otte forskellige skove indenfor grupperingen ’Nål, klimaks’. Øverst er antal plantearter pr. 

dokumentationscirkel, nederst antal vedplantearter (tv.) hhv. antal urtearter (th.) pr. dokumentationscirkel. Den orange linje 

angiver gennemsnitstallet for hhv. plantearter, vedplantearter og urtearter. 
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7.8.4 Nål, pionér 

Der er registreret i alt 5 forskellige træartskombinationer indenfor grupperingen ’Nål, pionér’ (figur 6). Af 

disse ligger bevoksningen med Østrigsk-Fyr over gennemsnittet af plantearter pr. dokumentationscirkel, 

hvilket kan tilskrives et højt antal urtearter. Bevoksningen er grundet stormfald under sammenbrud. 

 

Figur 6. Træartskombinationer i otte forskellige skove indenfor grupperingen ’Nål, pionér’. Øverst er antal plantearter pr. 

dokumentationscirkel, nederst antal vedplantearter (tv.) hhv. antal urtearter (th.) pr. dokumentationscirkel. Den orange linje 

angiver gennemsnitstallet for hhv. plantearter, vedplantearter og urtearter. 

 

  



 
 

7.8.5 Total antal plantearter, vedplantearter og urtearter 

Sammenlignes det gennemsnitlige antal plantearter pr. dokumentationscirkel i de fire forskellige 

grupperinger ses, at der er færrest plantearter i klimakstyperne og flest i pionértyperne (figur 7). Løv, 

klimaks har et lavere gennemsnitstal end Nål, klimaks, og Løv, pionér har et lavere gennemsnitstal end Nål, 

pioner. Med baggrund i undersøgelsen ses, at det laveste gennemsnitlige antal plantearter pr. 

dokumentationscirkel er i træartskombinationer indenfor gruppen Løv, klimaks, det højeste i Nål, pionér. 

Sammenlignes det gennemsnitlige antal urtearter pr. dokumentationscirkel i de fire forskellige 

grupperinger ses, at der er færrest i Løv, klimaks, og at de andre grupperinger ligger nogenlunde lige i antal 

(figur 9). 

 

Figur 7. Antal plantearter pr. dokumentationscirkel i forskellige træartskombinationer indenfor fire forskellige grupperinger. 
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Figur 8. Antal vedplantearter pr. dokumentationscirkel i forskellige træartskombinationer indenfor fire forskellige grupperinger. 

 



 
 

 

Figur 9. Antal urtearter pr. dokumentationscirkel i forskellige træartskombinationer indenfor fire forskellige grupperinger. 

 

Tendens:  

Løv, klimaks: Bevoksninger med færrest antal plantearter pr. dokumentationscirkel har Bøg som 

hovedtræart. Endvidere har flere bøgebevoksninger ingen eller kun meget sparsom urtevegetation. 

Løv, pionér: Træartskombinationer med Eg har generelt også et højt indhold af andre vedplantearter. Dette 

skyldesden generelle lysåbenhed takket være egens kronebygning og sandsynligvis det sene løvspring, der 

muliggør at flere arter kan etablere sig i urtelaget. 

Nål, klimaks og pionér: Udviser et overraskende højt antal plantearter. De undersøgte bevoksninger i denne 

kategori er imidlertid atypiske ved en langt lavere nålemasse og derved større lysåbenhed end normalt. 

Det laveste gennemsnitlige antal plantearter pr. dokumentationscirkel er i træartskombinationer indenfor 

gruppen Løv, klimaks, det højeste i Nål, pionér. Det gennemsnitlige antal urtearter pr. dokumentationscirkel 

er lavest i Løv, klimaks. De andre grupperinger ligger nogenlunde lige i antal. 
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7.9 Skovenes struktur  
Arealtyper Lysninger (i 

skov) (%) 

Kronedæknings-

grad (%) 

Underskov 

(%) 

Skovsø/skov-

sump (%) 

Bar jord 

(%) 

Invasive arter 

(%) 

Samlet 11,7 82,0 10,2 6,4 43,3 5,5 

Arealtype- LK 8,3 89,3 5,7 4,5 67,0 1,5 

Arealtype- LP 8,7 80,8 16,1 7,3 35,0 7,3 

Arealtype- NK 20,3 79,3 3,9 12,1 65,4 12,3 

Arealtype- NP 29,1 81,0 6,0 7,0 29,5 4,4 

Arealtype- Bryn 7,0 78,8 9,3 2,5 26,0 2,2 

Tabel 6.  Oversigt over skovstrukturen i de undersøgte skove. Se også Appendix-Struktur_normaliseret.  

Arealtyper Lysninger (i 

skov) (%) 

Kronedæknings-

grad (%) 

Underskov 

(%) 

Skovsø/skov-

sump (%) 

Bar jord 

(%) 

Invasive arter 

(%) 

Samlet 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Arealtype- LK 0,7 1,1 0,6 0,7 1,5 0,3 

Arealtype- LP 0,7 1,0 1,6 1,1 0,8 1,3 

Arealtype- NK 1,7 1,0 0,4 1,9 1,5 2,2 

Arealtype- NP 2,5 1,0 0,6 1,1 0,7 0,8 

Arealtype- Bryn 0,6 1,0 0,9 0,4 0,6 0,4 

Tabel 6B.  Oversigt over skovstrukturen i de undersøgte skove (vægtet gennemsnit). Se også Appendix-Struktur_vægtet.  

Arealtyper Lysninger (i 

skov) (%) 

Kronedæknings-

grad (%) 

Underskov 

(%) 

Skovsø/skov-

sump (%) 

Bar jord 

(%) 

Invasive arter 

(%) 

Samlet 11,7 82,0 10,2 6,4 43,3 5,5 

Svenstrup Skov, 

C15 

16,0 88,8 9,2 2,5 22,1 0,0 

Gadbjerg Skov, C8 2,6 90,4 10,4 6,4 72,5 3,1 

Vindinge Skov, C14 19,0 66,1 4,1 7,5 32,3 8,9 

Stæreskov, E1 0,5 90,8 12,5 6,3 64,6 4,6 

Nees Skov, C12 2,9 87,5 2,5 2,5 53,3 17,1 

Gandrup Skov, C9 12,8 78,8 10,8 3,3 33,8 3,7 

Krogsbølle Skov, C1 1,0 95,0 23,0 2,5 46,0 3,3 

Andbæk Skov, E2 29,4 78,6 15,4 17,1 28,9 0,8 

Tabel 6C. For hver skov præsenteres et normaliseret gennemsnit over deres skovstruktur. Skoven med det laveste antal plantearter 

pr. dokumentationscirkel ses først, mens skoven med det højeste antal ses til sidst. 

 



 
 

Skovkontinuitet (træer/ha) 

Arealtyper Store træer  Træer med huller 

og råd 

Træer med 

lav/mos 

Dødt ved, stående Dødt ved, 

liggende 

Samlet 0,5 11,8 3,5 1,9 2,2 

Arealtype- LK 0,5 13,3 0,7 0,7 1,0 

Arealtype- LP 0,5 11,4 4,3 1,8 0,9 

Arealtype- NK 0,5 12,3 2,9 4,4 5,0 

Arealtype- NP 0,5 9,7 6,3 0,5 6,3 

Arealtype- Bryn 0,5 11,7 3,9 2,2 2,2 

Tabel 7.  Oversigt over skovkontinuitet i de undersøgte skove. Se også Appendix-Struktur_normaliseret 

Arealtyper Store træer  Træer med huller 

og råd 

Træer med 

lav/mos 

Dødt ved, stående Dødt ved, 

liggende 

Samlet 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Arealtype- LK 1,0 1,1 0,2 0,4 0,4 

Arealtype- LP 1,0 1,0 1,2 1,0 0,4 

Arealtype- NK 1,0 1,0 0,8 2,3 2,3 

Arealtype- NP 1,0 0,8 1,8 0,3 2,9 

Arealtype- Bryn 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0 

Tabel 7B.  Oversigt over skovkontinuitet i de undersøgte skove. Bemærk vægtet gennemsnit. Se også appendix – Struktur_vægtet.  

Arealtyper Store træer  Træer med huller 

og råd 

Træer med 

lav/mos 

Dødt ved, stående Dødt ved, 

liggende 

Samlet 0,5 11,8 3,5 1,9 2,2 

Svenstrup Skov, 

C15 

0,5 13,8 0,5 0,5 0,5 

Gadbjerg Skov, C8 0,5 13,3 5,0 0,5 0,5 

Vindinge Skov, C14 0,5 12,0 0,5 1,2 1,8 

Stæreskov, E1 0,5 15,0 0,5 2,2 2,6 

Nees Skov, C12 0,5 11,0 10,9 2,2 0,5 

Gandrup Skov, C9 1,3 9,4 5,0 0,5 3,3 

Krogsbølle Skov, C1 0,5 5,0 0,5 0,5 0,5 

Andbæk Skov, E2 0,5 12,9 7,1 7,1 7,1 

Tabel 7C.  For hver skov præsenteres et normaliseret gennemsnit over deres skovkontinuitet. Skoven med det laveste antal 

plantearter pr. dokumentationscirkel ses først, mens skoven med det højeste antal ses til sidst. 
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Driftspåvirkninger 

Arealtyper Jordbearbejdning, 

indenfor 10 år 

Kørespor, dybere end 

20 cm 

Foryngelse, typetræer Vildtbid, typetræer 

Samlet 0,50 0,50 2,16 4,22 

Arealtype- LK 0,50 0,50 0,95 0,95 

Arealtype- LP 0,50 0,50 0,74 4,05 

Arealtype- NK 0,50 0,50 0,50 6,50 

Arealtype- NP 0,50 0,50 0,50 1,50 

Arealtype- Bryn 0,50 0,50 8,45 7,95 

Tabel 8.  Oversigt over driftspåvirkninger i de undersøgte skove. Se også appendix – Struktur_normaliseret. 

Arealtyper Jordbearbejdning, 

indenfor 10 år 

Kørespor, dybere end 

20 cm 

Foryngelse, typetræer Vildtbid, typetræer 

Samlet 1,00 1,00 1,00 1,00 

Arealtype- LK 1,00 1,00 0,44 0,23 

Arealtype- LP 1,00 1,00 0,34 0,96 

Arealtype- NK 1,00 1,00 0,23 1,54 

Arealtype- NP 1,00 1,00 0,23 0,36 

Arealtype- Bryn 1,00 1,00 3,92 1,88 

Tabel 8B.  Oversigt over driftspåvirkninger i de undersøgte skove. Bemærk vægtet gennemsnit. Se også appendix – Struktur_vægtet. 

Arealtyper Jordbearbejdning, 

indenfor 10 år 

Kørespor, dybere end 

20 cm 

Foryngelse, typetræer Vildtbid, typetræer 

Samlet 0,50 0,50 2,16 4,22 

Svenstrup Skov, 

C15 

0,50 0,50 0,50 0,50 

Gadbjerg Skov, C8 0,50 0,50 0,50 0,50 

Vindinge Skov, C14 0,50 0,50 1,41 0,50 

Stæreskov, E1 0,50 0,50 0,50 0,50 

Nees Skov, C12 0,50 0,50 0,50 0,50 

Gandrup Skov, C9 0,50 0,50 0,50 1,33 

Krogsbølle Skov, C1 0,50 0,50 0,50 0,50 

Andbæk Skov, E2 0,50 0,50 1,21 28,50 

Tabel 8C.  For hver skov præsenteres et normaliseret gennemsnit over deres driftspåvirkninger. Skoven med det laveste antal 

plantearter pr. dokumentationscirkel ses først, mens skoven med det højeste antal ses til sidst. 



 
 

Sammenfatning af strukturer 

I de udvalgte nye skove er der indsamlet en række oplysninger om skovstrukturer, skovkontinuitet og 

driftspåvirkninger (tabel 6, 7 og 8). Se også kapitel 6, der viser de indsamlede strukturdata for de nye skove, 

samt Appendix_struktur (både normaliseret og vægtet). 

Tabel 6: 

Skovstrukturen vist i tabel 6 har bl.a. betydning for skovklimaet og skoven som levested for mange af de 

arter, der benytter både det åbne land og skoven som levested.  

Bemærk bl.a. her, at de lysåbne partier i skoven, der naturligt opstår i de nye skove som følge af bl.a. hugst, 

stormfald, sygdomme, forsumpning, mv. er relativt fremtrædende i nåletræsbevoksningerne (tabel 6B). 

Dette er sandsynligvis årsagen til, at disse arealtyper ligger så højt med hensyn til antallet af fundne 

karplantearter pr. dokumentationscirkel. 

Bevoksningstyper med klimaksarter har også en forholdsvis høj procentdel af Bar jord. For LK hænger det 

sikkert sammen med en høj kronedækningsgrad (89,3 %) og dermed meget lidt lys, der kan trænge 

igennem. For NK er det muligvis også pga. jordbundsforholdene under nåletræerne, der ofte kan være for 

sure for mange plantearter. Derudover er moniteringen sket efter løvspring, hvor skoven er mørkest. 

Tilstedeværelsen af invasive arter kan også medvirke til at udkonkurrere andre skovbundsarter, ligesom en 

vegetationsregistrering om foråret inden bøgens løvspring, hvor der er højsæson for mange geofyter, 

måske også havde givet nogle lidt andre resultater.  

Tabel 7: 

De strukturelle indikatorer i tabel 7 beskriver levemulighederne for nogle af de organismer, der ellers ikke 

registreres. Det er særligt hulrugende fugle, trælevende invertebrater, mosser og laver, der har glæde af, 

og i vidt omfang også selv har skabt, disse strukturer.  

For hver af de kortlagte arealtyper er der blandt andet registreret antallet af store træer, træer med huller 

og råd samt træer med lav/mos. De tre kategorier kan godt være repræsenteret på samme træ.  

Bemærk bl.a. her, at andelen af ”store træer” (dbh>60 cm) som forventet er meget lav, idet de nye skove jo 

stadig er relativt unge (tabel 7B). Ved nærmere analyse har flere bevoksninger dog allerede opnået 

anseelige dimensioner, der enten er meget tæt på eller allerede hører under kategorien ”store træer”(tabel 

7C)45.  

Dette gælder især bevoksninger med hurtigvoksende poppel (OP42). Disse bevoksninger har på relativ kort 

tid således opnået potentiale for en stor mængde døende og dødt ved pr ha, der fx gennem ringning 

relativt nemt kan komme over 40-60 m3 dødt ved pr. ha.  

Bemærk desuden også, at antallet af træer med huller og råd er relativt stort (>10), ikke minds skovenes 

unge alder taget i betragtning (tabel 7B). Derved er der allerede skabt muligheder for en række 

vednedbrydende svampe og insekter, biller og svirrefluer, hulrugende fugle, flagermus osv. 

                                                           
45 I Tabel 7C ses fx at Gandrup Skov allerede har 1,3 store træer/ha. 
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Tabel 8: 

Driften påvirker skovens naturindhold (tabel 8).Harvning, tung kørsel påvirker ofte bundvegetationen 

negativt, men dybe kørespor hvor der samler sig vand,  kan fungere som levesteder for fx padder. 

Generelt ses en relativt lav driftspåvirkning, og foryngelsen er enkelte steder allerede ved at komme i gang, 

særligt i de lyspåvirkede skovbryn (tabel 8B). Desuden er der et lavt til moderat stort antal træer med 

vildtbid, hvilket tyder på et moderat vildttryk (tabel 8B). Vildtbid vurderes i denne sammenhæng at være 

positivt for biodiversiteten på linje med skovgræsning, men kan ikke desto mindre være ødelæggende for 

en bevoksning og dens tilknyttede arter. 

Konklusion:  

Biostrukturen i nye skove er markant forskellig fra den på tidligere agerjord.  

Det skyldes naturligvis skoven, hvor Ikke mindst den relativt høje diversitet af areal- og bevoksningstyper, 

andelen af lysninger, skovsøer/skovsumpe og antallet af træer med vildtbid, huller og råd, lav og mos samt 

dødt ved påkalder sig opmærksomhed.  

Skovenes lave grad af driftspåvirkninger adskiller sig også væsentligt fra landbrugslandskabet. Således 

bidrager driftsformer med lav fysisk påvirkning af jordbunden bl.a. til en øget strukturel diversitet, der som 

udgangspunkt har en positiv effekt på skovlandskabets artsrigdom i sammenligning med 

landbrugslandskabets.  

Således kan ekstensive driftsformer, der skaber lysninger og småbiotoper, være afgørende for mange 

sjældne og højspecialiserede arter. Sammen med habitatsdiversiteten, efterladt dødt ved, træer med 

hulheder og råd, træer med ru bark og hule træer, mv., øges habitatværdien for en lang række arter, der 

sjældent kan trives i landbrugslandskabet. Hydrologien har herunder også stor betydning, fx i form af 

genopretning af småsøer og sumpe.  

I forhold til de strukturelle indikatorers evt. indflydelse på antallet af skovbundsurter, ses ingen klar 

sammenhæng (tabel 6C, 7C og 8C). At man ikke kan se en umiddelbar sammenhæng kan skyldes mange 

faktorer. Ikke mindst er antallet af udvalgte skove relativt lille, hvorfor der heller ikke er så stor strukturel 

variation mellem skovene, som hvis der indgik skove med andre anlægsmetoder end plantning. 

Det er dog alligevel bemærkelsesværdigt, at skoven med det største antal plantearter pr 

dokumentationscirkel generelt også ligger i den bedste ende af skalaen, hvad angår andelen af lysninger, 

skovsøer/sumpe, antallet af træer med vildtbid, huller/råd, lav/mos og dødt ved.  
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8. De nye skove i et bredere perspektiv – konklusion  

Selv om hovedformålet med skovrejsning ikke traditionelt har været natur og biodiversitet,  har det ofte 

været diskuteret, i hvilken grad nye skove bidrager til naturens fremme. Er skovrejsninger at betragte som 

økologiske ørkener uden nævneværdig naturværdi, eller kan de bidrage med noget positivt? 

Nærværende undersøgelse viser, at der ca. 20 år efter skovetablering er etableret et betragteligt antal 

karplantearter og bevoksningsstrukturer med et vist naturpotentiale. Så vi kan konkludere, at de nye skove 

gavner naturen, i al fald hvis alternativet er landbrugsjord i omdrift, som alle de nye private skove med 

tilskud er anlagt på.  

De nye skove indeholder en relativ stor variation i areal- og bevoksningstyper og bevoksningsstrukturer, der 

af gode grunde ikke findes i det intensivt dyrkede landbrugslandskab, eller for den sags skyld også kuni 

beskedent omfang i visse af de store plantager præget af driftshensyn med mere eller mindre kvadratiske 

blokke af ensartede, ensaldrende bevoksninger.  

 

  

Foto: Skov- Galtetand. En skovurt, der er set 

flere steder i de unge skove. 



 
 

8.1 Hvilken betydning har de forskellige areal- og bevoksningstyper for naturen i skovene? 

Foruden den landskabsøkologiske kontekst spiller forskellige areal- og bevoksningstyper forskellige roller 

inden for de otte eksempelskove. Især tyder det på at jordbunden, hydrologien og lystilgængeligheden i en 

areal- og bevoksningstype har stor betydning. Heterogenitet i skoven er også en vigtig faktor, hvis der stiles 

mod en høj biodiversitet og et højt artsantal. De mange forskelligartede lysåbne arealer skaber forskellige 

forhold, hvor forskellige planter kan vokse, dog ikke udprægede skovarter.  

De åbne arealtyper er medtaget i undersøgelsen som en vigtig del af en ny skov, der bidrager til en høj 

samlet diversitet. De er næsten altid et led i skovrejsningen. Men også de mere midlertidige lysninger, som 

periodevist opstår i skovbevoksningerne, hvor fx dræningen bryder sammen, har potentiale til samlet set at 

spille en stor rolle i forhold til artsdiversiteten i nye skove.  

Blandt de egentlige skovbevoksede arealer fremstår især de lysåbne nåle- og løvtræsbevoksninger med 

pionerkarakter som væsentlige for artsdiversiteten.  

Skovbundsfloraen afhænger også af den træart, der vokser på skovarealet. I den mørke skovbund under 

bøg og især rødgran bliver der som oftest kun plads til lidt nøjsomme mosser. I den lysere skovbund, især 

under eg, er der ofte plads til mere bundflora. Efterhånden som skovene slutter sig og bliver mørkere, og 

jorden bliver udvasket for næringsstoffer, vil forholdene langsomt ændre sig til fordel for en egentlig 

skovnatur. Herefter vil flere af skovens andre dyr og planter flytte stille og roligt ind. Godt hjulpet af 

fuglene, der sammen med hjortevildtet og andre pattedyr kræver mindst af de nye skove og derfor hurtigst 

indfinder sig. De har relativt nemt ved at sprede sig over selv store afstande, og medbringer ofte frø af vilde 

planter, bl.a. brombær, hindbær, vild kaprifolium, hyld, kirsebær, æble, anemone mv. 

 
 

8.2 Hvilken værdi har de nye skove for biodiversiteten og mere generelt for landskabet?  

Der sker en succession, og dermed skabes der midlertidige habitater for plantearter, der sjældent findes i 

ældre skove og det dyrkede agerlandskab. De nye skove bidrager alle med noget forskelligt til den danske 

natur som helhed, især til diversiteten i et længerevarende perspektiv og på landskabsniveau. 

Foto: Til venstre ses et vådområde, som er skabt efter træernes rødder har ødelagt drænene på den tidligere landbrugsjord. 

Vådområder udgør sammen med lysåbne græs og slettearealer (foto til højre) vigtige naturelementer, der bidrager med mange 

levesteder for den vilde flora og fauna allerede på et tidligt stadium af de nye skove.  
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Selv om de isolerede skove er udsatte og måske ikke indeholder så stort naturpotentiale som de skove, der 

ligger tæt op ad gammel skov og natur, er de et vigtigt element i beskyttelsen af biodiversiteten og som led 

i at styrke den danske natur. De kan give et område præget af landbrugsland, der indeholder meget lidt 

natur, en højere diversitet og også agere trædesten for udbredelse af arter. Derfor kan alle de undersøgte 

skove bidrage til den danske natur. Her spiller det især en stor rolle for biodiversiteten, at skovene er 

anlagt, så de også indeholder lysåbne arealer, især i et længere tidsperspektiv, så de arter der ikke er 

skyggetolerante, kan etablere sig på græs- og slettearealerne, når løvdækket lukker lyset ude i 

skovbevoksningerne. Desuden medfører permanente lysåbninger i skoven udviklingen af mere eller mindre 

komplekse skovbryn, der med deres gradienter fra lys til skygge og fra tørt til fugtigt skaber økologiske 

gradienter og nicher til gavn for en langt række skovbrynskarakteristiske arter.   

Hvor produktionen og friluftslivets muligheder synes at være et problematisk mål ved de ofte små private 

skovrejsninger, så bidrager selv mindre private skove relativt meget til den lokale natur. Særligt hvis 

naturpotentialet er set i forhold til den tidligere landbrugsjord, de har erstattet. Og fordi lodsejerne ofte 

brænder for naturen og gerne hjælper den lidt på vej med bevaring af dødt ved, urørte arealer, lukning af 

dræn, lysåbne arealtyper, bevoksningsvariation, naturpleje mv.  

Vores registrering af de 8 private skovrejsninger viser således, at selv relativt små nye skove indeholder en 

forholdsvis stor floristisk diversitet, herunder også skovarter og andre karakteristiske arter. Særligt rummer 

skoven på marginale jorde størst diversitet.  

Registreringen viser dog mere generelt, at det især er lyskrævende flora, der først får glæde af de nye 

skove. Herunder også markukrudtet, som dog efterhånden er ved at blive skygget bort. De lysåbne arealer 

er oftest de steder, der indeholder flest arter, der etablerer sig både på stier, i skovlysninger og i de åbne 

græs- og naturarealer i skovene.  

Selv om der er fundet flere rigtige skovbundsarter (VI 4 og VI 3), udgør de stadig kun knap 25 % af de 

fundne urtearter. Det kan forklares med skovenes relativt unge alder og skovbundsarternes ringe 

spredningsevne, idet de oftest spredes temmelig langsomt, enten med myrer eller gennem vegetativ 

formering. Desuden stiller de forskellige krav, som for nogle skovarter kan være langt mere krævende end 

for andre. Endelig skyldes det også de konkrete skoves udgangspunkt, hvor jorden i al fald i nærværende 

tilfælde siden slutningen af 1800-tallet har været anvendt til landbrug og derfor formodes at have en meget 

lille frøbank af skovarter.  

I den mindre krævende ende optræder skovbregner, der nemt spredes med vinden, i de fleste af de nye 

skove. Karakteristiske skovbundsurter som fx hvid og blå anemone  er også set i nogle af de nye skove. 

Formentlig er de blevet indført af mennesker. Hvorvidt de øvrige karakteristiske skovarter er indført af dyr, 

står ikke helt klart. Dunet Steffensurt, Skovhullæbe og flere andre skovarter er også almindelige. Desuden 

optræder opportunistiske og nitrofile generalister, fx skvalderkål, febernellikerod og stor nælde i mange af 

skovrejsningerne. Ofte breder de sig på bekostning af andre arter, hvilket blandt andet kan skyldes, at 

jorden har været stærkt gødsket, men også at skoven opfanger og udvasker en del af de næringsstoffer, 

som vinden fører med sig fra omkringliggende landbrug.  

Foruden karplanterne har skovrejsningen også ført en lang række andre arter med sig, især pattedyr og 

fugle. Det er selvfølgeligt ikke så overraskende, idet den mobile natur typisk også er den, der først får glæde 



 
 

af skovrejsningen. Ligesom der også er observeret padder i form af frøer, tudser og salamandre i og nærved 

vandhuller, søer og moser, som ofte etableres eller etablerer sig selv som følge af skovrejsningerne og 

ophørt dræning. Samtidig får mange svampe, mosser, larver, smådyr mv. glæde af skoven.  

Det gælder også om vinteren, hvor de mange smådyr ellers har det svært. Her udgør nedfaldne blade, 

kviste, grene, kvasbunker og stakke gode levesteder for både vilde bier og andet kryb og kravl, der 

fouragerer, går i hi eller overvintrer der. Det er på sin side til gavn for de standfugle, der leder efter insekter 

om vinteren, fx solsort og rødhals.  

Det er dog ikke kun skovens arter, der profiterer af det øgede skovareal. Det gælder også arter knyttet til 

det åbne land, hvor de nye skove skaber den fornødne habitatheterogenitet eller refugier i et intensivt og 

ensformigt landbrugslandskab, hvor markfelterne bliver stadig større og levestederne tilsvarende færre.  

   

Figur 10. Figuren er velkendt og 

nem at forstå. Biologisk 

mangfoldighed afhænger af 

levestedernes mangfoldighed. 

Jo mere forskelligt og varieret 

et dyrknings- og naturlandskab, 

desto flere forskellige planter 

og dyr vil der kunne leve der. 

Kilde: www.hortus-

insectorum.de 

 

http://www.hortus-insectorum.de/
http://www.hortus-insectorum.de/
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Foto: Krystal-Støvbold og Broget Læderporesvamp. Svampene er blandt de artsgrupper, der hurtigst får 

glæde af de nye skove. Og formentlig også den artsgruppe der er mest artsrig, jf. Biowideprojektet. 

9. Hvilke perspektiver rejser undersøgelsen for fremtidig skovrejsning 

Undersøgelsen viser, at de nye skove  kan fungere som habitat for en bred vifte af karplantearter, herunder 

både de, der er tilpasset livet i agerlandet, på overdrevet, engen, det vedvarende græsareal, kæret, 

søbredden, mosen, vandlidende områder mv. Men den viser også, at skovene stadig er i underskud af 

deciderede skovarter, herunder de mere sjældne arter. Flere og gentagne artsundersøgelser i de nye skove 

ville formentligt resultere i flere fund af selv sjældne arter, særligt på steder med indvandringspotentiale.  

På positivsiden kommer skovrejsningernes store variation i areal- og bevoksningstyper herunder lysåbne 

arealer i skoven samt i diversiteten af forskellige træer og buske der hver især og samlet har potentiale til 

på længere sigt at trække flere arter til. Det gælder fx  der, hvor træerne og buskene begynder at 

fruktificere i større omfang, så der bliver basis for et øget fødegrundlag for en række insekter, fugle og 

pattedyr, der igen kan tjene til spredning for nye karplantearter eller som føde for andre dyr og planter.  

Dertil skal lægges, at skovbrug i modsætning til landbrug er en relativ ekstensiv dyrkningsform. Ved 

konvertering fra landbrug til skov undgås bla. de årlige ’nulstillinger’ af naturen, som pløjninger, tilførsel af 

hjælpestoffer og høst af biomasse altid påfører jordens over- og underjordiske liv. Stort set alle disse 

negative faktorer forsvinder med skovbruget. Herunder også den intensive dræning, der ofte mindskes eller 

helt ophører i takt med, at træernes rødder ødelægger de gamle drænrør. Samtidig bliver jordbunden 

langsomt udvasket for næringsstoffer og får lov at genopbygge en mere naturlig struktur (se også kap. 6).  

Det er også til fordel for jordens mikroliv, der bliver begunstiget af et øget kulstofindhold, en mere naturlig 

hydrologi og gunstigere mikroklima, i takt med at skoven vokser og jorden får fred. Jorden gemmer således 

på en betydelig del af den samlede biodiversitet, bl.a. i form af bakterier, svampe, jordorme, nematoder, 

mider, springhaler og andre smådyr.   

 

  



 
 

Men også livet over jorden beriges, idet et vedvarende skovmiljø uden de årlige nulstillinger af naturen 

medfører et gradvist udviklet førne-, urte-, busk- og trælag, med både levende, døende og dødt ved, der 

igen giver potentiale for et langt mere mangfoldigt liv end i agerbruget.  Og selv om mængderne af fx 

døende og dødt ved i de nye skove endnu er relativt små, er det dog alligevel bemærkelsesværdigt, at der 

forholdsvist hurtigt har udviklet sig et betragteligt antal døende og døde træer, træer med huller/råd og 

lav/mos i de nye skove (se også tabel 7 og Appendix- Struktur_Skov).  

Samme positive forhold gælder også skovenes mikrohabitater og småbiotoper, fx i form af stendynger, 

stengærder, vandhuller, moser, søer og lysninger. Alt andet lige giver det mulighed for udvikling af både et 

flerårigt og mindre forstyrret liv i skoven - både i og over jorden med et langt mere varieret og øget antal 

arter af dyr og planter, end der på tilsvarende arealstørrelser findes i agerbruget.  

De nye skove på tidligere landbrugsjord vurderes således at være til stor gavn for naturen og 

biodiversiteten i Danmark. Først og fremmest fordi skovene i sig selv danner habitat for mange arter, men 

også fordi de skaber nye forbindelser til eksisterende skove og andre grønne landskabselementer. Og 

dermed øger landskabets konnektivitet eller agerer vigtige trædesten og refugier for det vilde liv på landet.  
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Urørt skov med 

megaherbivorer 

+++/- +++/- +++/- +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 30 

Skovrejsning fra 1990érne + + + +(+) +(+) + + + + + + 11 

Udgangspunkt - 

Landbrugsjord 

+/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 0 

Tabel 17: I tabellen gives et skøn over de nye skoves naturpotentiale ift. forskellige artsgrupper. Skovrejsning kan indgå i udviklingen 

af et mere diverst og ekstensivt mosaiklandskab og som potentiel randzone / bindeled til et større sammenhængende Urørt 

skovlandskab med helårsgræssende megaherbivorer. Frit efter Johanssen m.fl. (2013): Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i 

de danske skove 1992-2012. 

Derudover yder de nye skove også vigtige økosystemfunktioner, som fx CO2-binding, miljø- og 

grundvandsbeskyttelse og tilvejebringer jagtterræn og  oplevelses- og opholdsmuligheder for friluftsliv, 

ligesom de tilbyder natur- og miljøinteresserede lodsejere og samfund et bæredygtigt alternativ til fortsat 

intensiv landbrugsdrift på især marginale og sårbare jorde.  

Der kan derved opstå funktionel konflikt mellem skovdrift og biodiversitet, idet træproduktionen  sigter på 

at nyttiggøre træer til energi og træprodukter, før de dør og henfalder i skoven under CO2-frigivelse, 

hvorimod de biologiske værdier stiger med træernes forbliven, død og henfald.  

Vi skal her huske, at skovrejsning hører under det danske landdistriktsprogram, der har til formål at 

forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer 

bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne. Og her har de nye skove potentiale til at 

gøre Danmark mindre afhængige af træ og olie udefra, og omvendt mere selvforsynende med biomasse og 
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træprodukter. Det betyder også noget for balancen i det danske klimaregnskab, idet biomasse er en 

væsentlig substitut for kul og olie som energikilde. 

I den sammenhæng betyder det også noget, at der er mulighed for at indregne effekterne af  skovrejsning 

og ændringer i arealanvendelse i den nationale opgørelse af drivhusgasreduktion. Argumentet er, at træ 

kan fortrænge og erstatte fossile brændstoffer som energikilde og kan lagre CO2 både i skoven og i varige 

trævarer.  

9.1 Naturlig succession versus plantning af skov 

Hvis hovedformålet alene var at udvikle biodiversiteten ville en anderledes tilgang til skovrejsning nok 

kunne komme på tale. Det gælder særligt naturlig succession (Den naturlige vej) som alternativ til plantning 

(Den direkte vej).  

Modsat traditionel skovrejsning, der bygger på plantning og en mere end 200-årig forstlig tradition primært 

med sigte på produktion af træ til industri og brændsel eller som indtægtsgivende alternativ til landbrug, og 

senere igen med fokus på friluftsliv, miljø- og naturbeskyttelse, tager naturlig succession udgangspunkt i 

Danmark som et oprindeligt skovland og sigter primært på natur og biodiversitet.  

Skoven vil langsomt indfinde sig selv, uden at man behøver gøre noget aktivt. Naturlig succession kan over 

tid føre til en skov med større strukturel heterogenitet og habitatdiversitet end traditionelt kulturanlæg.  

Naturlig succession kan dog være en meget langsommelig proces, der i modsætning til skovplantning kan 

tage mange årtier eller måske århundreder for at slutte sig til egentlig højskov. Den lange tilgroningsfase 

kan på de tidligere gødede agerjorde også risikere at blive domineret meget længe af relativt få 

pionerarter, og hvis kulturen kun slutter sig langsomt, er den også særligt eksponeret mod invasive arter, 

der kan sætte formålet med skovrejsningen over styr.  

Endvidere er en betydelig del af den typisk efterspurgte biodiversitet knyttet til klimaksarter i forrådnelse 

og opnås muligvis først med indtil flere århundreders forsinkelse, når der strikt gås ad ”Naturens vej”. 

Endelig risikerer man også, at lodsejeren opgiver ævred og aldrig sætter skovrejsningen i gang, da naturlig 

tilgroet skov til naturformål vil tage for lang tid og heller ikke udgør et produktivt alternativ til landbrug.  

9.2 Den naturnære genvej – forceret succession 

Særligt interesse knytter sig derfor til naturnær skovrejsning og dens aspiration til gylden mellemvej 

mellem to modpoler. Den naturnære skovrejsning bygger på et grundlæggende princip om at bygge på 

naturens spontane processer og så tilføje det, der vurderes formålstjenligt i forhold til formålet.  

Hvis formålet er fremme af biodiversitet, kan det fx være gennem tilføjelsen af mindre skovøer (se også 

kap. 4.4) af træer og buske, der er særligt værdifulde for det vilde dyre-, plante- og svampeliv, og som selv 

har svært ved at indfinde sig naturligt på lokaliteten. Er formålet også produktion kan der fx være tale om 

berigelsesindplantning af  særligt værdifulde og bevoksningsstabiliserende arter. 

Den naturnære genvej har fokus på ingen eller minimal jordbearbejdning og dræning, naturlig tilgroning i 

kombination med såning/plantning af fortrinsvist lokalitetstilpassede og hjemmehørende træarter i 



 
 

blanding, kontinuert skovdække, naturlig foryngelse og uddifferentiering, samt hugst af enkelttræer eller i 

grupper frem for i renafdrifter. Dette gavner bl.a. de skovarter, der er tilknyttet de hjemmehørende 

træarter og som er følsomme overfor udtørring og jordbearbejdning, men gavner ikke nødvendigvis alle 

aspekter af skovens biodiversitet, særligt de truede arter. Mere vidtgående foranstaltninger kan derfor 

være nødvendige, hvis skovens biodiversitet skal fremmes.  

Ifølge Larsen et al (2005) omfatter naturnær skovdrift derfor også en række supplerende virkemidler, der 

sigter målrettet mod at øge udbuddet af levesteder i den dyrkede skov både i lille og stor skala. Her er 

særligt ophørt dræning, udpegning af veterantræer til naturligt forfald, udlæg af urørt skov og 

skovgræsning, vigtige at fremhæve. Men også målrettede naturvenlige indplantninger. 

Dette kan i naturnær skovrejsning suppleres med indplantning af særlige naturvenlige træarter som lind, 

fuglekirsebær, valnød, skovæble, skovpære, tjørn, tørst, røn, sejlepil, bævreasp, el, benved, kvalkved, 

kristtorn, hassel, vedbend, gedeblad, hunderose, æblerose, brombær m.v., som ofte har det svært i 

produktionsskovene. Gerne i blandinger med øvrige skovtræer, men efter nøje planlægning, så de ikke bare 

skygges eller konkurreres væk igen. Man kan også efterlade større og mindre flader utilplantet, hvoraf 

nogle med tiden kan få lov til at udvikle sig til permanente skovenge, fx hvis de holdes ekstensivt slået eller 

gerne helårsgræsset. Ofte må man nøjes med hjortevildtet og håbe, at det er tilstrækkeligt.  

Ved fremme af skovgræsning skal lodsejeren kunne tåle, at nogle af de græssende dyr skader træerne, 

hvilket er med til at skabe variation og mikrohabitater i skoven. Samme tålmodighed gælder ift. 

skovsygdomme og forsumpning pga. ødelagte og tilgroede dræn, der igen har potentiale til at skade mange 

træer og hele bevoksninger. Det er selvfølgeligt et tab for skovejeren, men ud fra en naturmæssig 

synsvinkel kan det være med til at sikre den ønskede variation og også dødt ved til gavn for biodiversiteten. 

På lang sigt skal det dog sikres, at de mest naturinteressante træarter ikke forsvinder helt ud af skoven. 

Endelig bør også nævnes muligheden for veteranisering/ringbarkning eller brandskadning af 

hurtigvoksende træarter, som fx Poppel (OP42), der ganske vist er en eksot, men som meget hurtigt opnår 

anseelige dimensioner (>60 cm dbr i løbet af kun få årtier). De kan være værdifulde biomasseproducenter, 

men kan af samme grund også udgøre en potentiel vigtig kilde til anseelige mængder veteraniseret, dødt og 

døende ved. Derved kan selv nye skove på relativ kort tid sikres store mængder dødt ved46.  

Effektiviteten af dødt ved til biodiversitetsfremme falder gradvist jo mere, der tilføres, således at 

skovejeren ikke helt behøver at opgive et indtægtsgivende skovbrug. Arterne, der lever af det døde ved, 

tenderer således mod at blive mættede  ved mængder over 20-60 m3 dødt ved pr ha 

Alle disse virkemidler reducerer mere eller mindre skovens potentiale for at producere tømmer, men kan 

undertiden indpasses i den naturnære dyrkning uden væsentlige økonomiske tab, hvis de særligt målrettes 

de marginale og sårbare jorde samt træer, der i forvejen har skader eller dårlig form. Dermed kommer 

fortsat vedproduktion og biodiversitetsfremme ikke til at ske på bekostning af hinanden.  

                                                           
46 Lachat et al (2013) gennemgår behovene for dødt ved og sammenfatter anbefalingerne med, at der etableres et 
netværk af skovlokaliteter med højt niveau af dødt ved (20–50 m3 /ha) fremfor et lavere gennemsnit for alle 
bevoksninger, jf. Vivian Kvist Johanssen, IGN rapport, 2015. Andre opgør behovet til mellem 20-60 m3 pr ha, fx 
Gossner et al. 2013; Müller et al. 2010 og Brunet & Isacsson 2009. 
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9.3 Anbefalinger til fremtidig skovrejsning 

Skovens størrelse er som sagt en vigtig faktor med hensyn til naturværdien, da store skove alt andet lige har 

større potentiale til at rumme flere arter end små skove. Men selv små skove kan rumme mange arter. 

Landskabets konnektivitet har også en vis betydning for skovens biodiversitetspotentiale. Det vides fra 

litteraturstudier, at nærhed til gamle skove, levende hegn eller træbevoksede arealer som 

koloniseringskilde er afgørende, for at der kan etableres en veludviklet skovbundsvegetation, (se også kap. 

4.3). Jo tættere de nye skove ligger op ad disse træbevoksninger, desto hurtigere vil 

skovbundsvegetationen kunne udvikle sig. Optimalt grænser den nye skov direkte op ad eksisterende 

gammelskov med et par hundrede eller tusinde år på bagen. I det intensivt dyrkede landbrugslandskab vil 

dette sjældent være muligt, hvorfor bl.a. indførsel af førn fra en nærliggende gammelskov kan være værd 

at forsøge for at øge skovens naturværdi. 

En udfordring for succesfuld etablering af en typisk skovbundsvegetation i skove rejst på tidligere 

landbrugsjord er jordens høje næringsværdi (se også kap. 4.2). Det er især et højt kvælstof- og 

fosforindhold fra tidligere gødning, der fremmer væksten af konkurrencestærke arter på bekostning af de 

mere konkurrencesvage og ofte også sjældnere nøjsomhedsarter. Her kan det være lettere at få etableret 

en artsrig bundvegetation på sandede end lerrige jorde, da næringsstofferne lettere udvaskes fra 

sandjorde.  

I princippet kunne man også ty til reolpløjning  eller bortskrælning af humuslaget for at opnå de ønskede 

oligotrofe kår, da topjorden i så fald begraves længere nede i jorden (eller fjernes), uden for 

urtevegetationens rækkevidde, hvilket giver mulighed for at skabe en mere spændende udvikling af 

bundvegetationen end ved blot at overlade skovarealet til sig selv med risiko for,  at det springer i 

konkurrencestærke tidsler, nælder, græs og andet ukrudt fra den frøbank, som ofte findes i tidligere 

agerjorde47. 

Plantning af mordannende nåletræer eller en underskov, fx drevet som stævningsskov, kan også bidrage. 

Enten ved at bidrage til en hurtigere forsuring og dermed udvaskning af næringsstoffer, ved at tage næring 

og lys fra konkurrencestærke arter, eller som kilde til høst af næringsstoffer med biomassen til fremme af 

de mere karakteristiske og konkurrencesvage arter. Men her skal man opveje fordele og ulemper, idet 

træarter, der risikerer at føre til en sur jord med pH på under 4,2 med sig, kan have en negativ effekt på 

overlevelse og spredning af syreintolerante gammelskovsarter (se også kap. 4.5). 

Generelt kan traditionelle metoder som stævning, høslæt, græsning, en høj andel af dødt ved, længere 

omdriftsperioder, plukhugst, opbygning af en mosaikstruktur, genskabelse af naturlig hydrologi, øge 

skovens habitat- og artsdiversitet. Ligesom man ved skovens naturnære etablering kan opnå en større 

strukturel heterogenitet gennem en mindre ensartet jordbearbejdning, varierende plantningsafstand og 

udlæg af permanente lysåbninger i skoven af varienrende størrelser. 

De forskellige roller, som varierende jordbunds-, lys- og vandforhold samt areal- og bevoksningstyper kan 

spille for indvandringen, tilsiger et større fokus i tilskudsordningerne og forvaltningen på mere heterogene 

                                                           
47 I dag må der dog ikke foretages dybdepløjning forud for anlæg pga. risikoen for at beskadige arkæologiske værdier 



 
 

og naturnære skovrejsninger, der sigter mod at indeholde mange forskellige areal- og bevoksningstyper, 

hvilket giver større diversitet. Heterogeniteten kan bedst opnås ved at blande den traditionelle tilplantning 

med områder til naturlig og forceret succession, skovgræsning, udlæg af urørte skovpartier, veteranisering 

og udvikling af biostrukturtræer, bevaring af døende og dødt ved, sikring og udvikling af mikrohabitater mv. 

I denne forbindelse skal produktions- og kuldioxidbindingsperspektivet samt muligheden for hurtig 

etablering af et skovklima opvejes mod mulige biodiversitetsmæssige effekter af en passiv attitude.  

Det vil være også en fordel at lægge de nye skove, hvor der er særligt behov for et grønt netværk til ind- og 

udvandring af skovarter og oligotrofe arter. Omvendt kan nye, isolerede skove på god jord dog også betyde 

et stort lokalt løft af naturværdierne, selv om det i første omgang ikke er de sjældne arter, der her gør sig 

gældende. Det kan overvejes, om disse så skal indføres aktivt ved menneskets hjælp, fx med førne/frø fra 

nærliggende gammelskove (assisteret migration).  

Samlet set anbefales det, at man overvejer et forhøjet tilskud til privat skovrejsning, der fremmer 

biodiversiteten og grønne netværk gennem fx krav om:  

1. en kombineret natur- og skovplan med fokus på både naturværdierne og øvrige systemydelser, fx med 

fokus på naturnær skovrejsning og skovudvikling (hhv. fremme af natur på de marginale og sårbare 

jorde og dyrkning på de robuste jorde) 

2. en minimumsstørrelse på 10 ha, fx prioriteret med nærhed til og sammenhæng med eksisterende skov- 

og naturarealer 

3. en mere varieret jordbearbejdning, fx gennem kombination af ingen jordbearbejdning og 

bortskrældning af øverste humuslag, subsidiært reolpløjning med dyb nedpløjning af overjorden (nb. 

ift. fortidsminder) 

4. (delvist) ophørt dræning til fremme af naturlig vådbund - eng, mose, sø mv. (nb! nabohensyn udvises)  

5. varierende plantningsafstande og etablering af blandede skovudviklingsstyper med fortrinsvist 

hjemmehørende træer og buske på min. 50 % af arealet (nb. fokus på skovlandskabets heterogenitet) 

6. udtagning af permanente partier til naturlig succession og urørt skov på min 10 % af arealet, dog må 

der gerne plantes hurtigvoksende ammetræer (fx OP42) til evighedstræer/biostrukturtræer, fx 

veteraniseret og/eller ringbarket til fremskyndelse af hurtig død og henfald (fra >60 cm DBH) 

7. etablering og opretholdelse af permanente lysåbne arealer med ekstensiv græsning og/eller høslæt på 

min. 20 % af arealet, fx i sammenhæng med etablering af artsvarierede indre skovbryn og eksisterende 

naturarealer  

8. beskyttelse og pleje af eksisterende naturarealer på skovrejsningsarealet, fx med ekstensiv græsning 

og/eller høslæt, samt beskyttelse og pleje af eksisterende mikrohabitater og småbiotoper på arealet, fx 

markveje, rabatter, diger, skel, grøftekanter, læhegn, vildtremiser, gamle træer, store træer 

9. forbud mod gødskning, sprøjtning og stor skala renafdrifter, samt forbud mod udsåning af for 

lokaliteten fremmedartede frøblandinger, så planterne derved får bedre mulighed for at kunne 

etablere og udvikle sig på naturlig vis  

10. Anbefaling af at den nødvendige hugst sker med sigte på at skabe strukturel variation og heterogenitet 

i træartsblandinger, tæthed og kronedybde; indførelse af lokalitetstilpasset førne/frøblandinger (fra 

nærtliggende skove og naturområder); bevaring af dødt ved, grene og kvas fra beskæring, udtyndinger 

og hugst; udvikling af mikrohabitater og biostrukturtræer (store træer, veterantræer, livtidstræer mv.); 

etablering af insekthoteller og redekasser mv. til kontinuerlig gavn for natur og biodiversitet. 
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10. Hvilke perspektiver rejser pilotstudiet for videre undersøgelser 

At etablere en skov er for så vidt ikke svært i sig selv, for biogeografisk ligger Danmark i den nemorale zone, 

hvor en form for tempereret løvskov af sig selv vil indfinde sig. 

Spørgsmålet er imidlertid, hvilken skov, man ønsker sig, og hvor længe, man vil vente på den? 

Ved nyanlæg af skov er man ofte ubundet af eksisterende strukturer, og der er mulighed for at lægge alt til 

rette med henblik på opnåelse af en ønsket udvikling og langsigtet tilstand, hvad enten skoven anskues som 

levested for dyr og planter, leverandør af samfundsfornødenheder eller begge dele. Hvor udgangspunktet 

er den nøgne pløjemark, vil der på nær evt. småbiotoper sjældent være eksisterende naturværdier at tage 

hensyn til, og næsten enhver mere vedvarende plantevækst vil betegne et relativt fremskridt, hvad angår 

natur- og oplevelsesværdier. 

Der er dog lang vej fra den bare mark til en natur- og oplevelsesrig skov, og de hidtidige evalueringer inden 

for området viser, at de realiserede skovrejsningers kvalitet er svingende, vurderet ud fra både 

økonomiske, økologiske og rekreative kriterier. Samtidig er der fra forskellig side sat spørgsmål ved 

skovrejsningens overordnede samfundsmæssige muligheder og betydning. De forskellige tilgange til 

kulturetablering er omdiskuterede, og forskellige lejre ønsker at trække skovrejsningen i hver sin retning 

eller helt indstille den. Imidlertid er forskellige praktiserede tilganges respektive konsekvenser og 

potentiale ikke blevet systematisk opgjort og sammenholdt. 

  

Situationen er mere kompleks, end det tit fremgår. Således antages det tilsyneladende ofte, at ”Naturens 

vej” (naturlig tilgroning) principielt vil være den mest ønskelige, hvor biodiversitet og natur er 

skovrejsningens hovedformål. Dette behøver dog ikke nødvendigvis være tilfældet, især ikke hvis 

tidsperspktivet – altså den tid der går fra start, til skoven begynder at levere de ønskede ydelser - tages i 

betragtning 

Særligt interesse knytter sig her til ”Den naturnære genvej” som gylden mellemvej mellem to 

modpoler. Brug af denne genvej har dog hidtil været begrænset, og der er således behov for at undersøge 

hvilke målbare konsekvenser, der kan opnås ved naturnær skovrejsning indtil en given bevoksningsalder for 

fx biodiversitet, friluftsliv, produktion og andre parametre af interesse i sammenligning med "den direkte 

vej" på den ene side og naturlig tilgroning på den anden.  

Nærværende undersøgelse dækker kun et begrænset antal skove og tidsrum efter anlæg (ca 20 år). For at 

få et mere grundigt og holdbart indblik i naturværdiernes indvandring i nye skove bør undersøgelsen derfor 

suppleres med et bredere og længerevarende studie, der dækker længere tidsforløb og inddrager andre 

skovrejsningstyper (private uden tilskud og offentlige skovrejsninger), skove etableret ved naturlig 

tilgroning og forceret succession på tidligere agerjord samt en grundigere analyse af især de lysåbne 

arealtyper. Dette måtte gerne være i form af et 360 graders-eftersyn, hvor der foruden karplanter 

bestemmes fugle, pattedyr, padder, krybdyr, svampe, mosser, laver, insekter og smådyr, og hvor der evt. 

også anvendes nukleinsyrepåvisningsmetoder til at identificere den biodiversitet, som man normalt ikke 

eller kun vanskeligt kan kortlægge med traditionelle metoder.  
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