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Forord

Med vedtagelsen af de danske retnings-
linier for bæredygtig skovdrift på ejen-
domsniveau i 2001 er der blandt skovens
og skovbrugets interessenter og aktører
skabt en bred forståelse for hvordan
skovene skal udvikles bæredygtigt. Ret-
ningslinierne baserer sig på begrebet
“naturnær skovdrift”, dvs. en række
driftsprincipper og hensyn, som vil føre
i retning af et skovbrug tættere på natu-
rens vilkår. 

Med det nationale skovprogram har
Skov- og Naturstyrelsen besluttet fra
2005 at omlægge driften i statens skove
til naturnær drift. En række private
skove er i fuld gang med en tilsvarende
omlægning. 

Den voksende interesse for naturnære
dyrkningsprincipper skyldes i første
række det stigende behov for at inte-
grere miljø- og naturhensyn i driften af
skovene. Da naturnær drift bygger på at
udnytte skovens egne processer og
funktioner – såsom naturlig foryngelse
og uddifferentiering – kan der tilsvarende
opnås en rationaliseringsgevinst (lavere
udgifter til kulturanlæg og udrensning),
hvilket er et vigtigt økonomisk incita-
ment for denne driftsform. Naturnær drift
synes således at være en mulighed for at
realisere et bæredygtigt skovbrug hvor der
skabes en balance mellem produktions-
mæssige behov og naturbeskyttende krav. 
Da naturnær drift ikke hidtil har været
praktiseret i større omfang i Danmark,
findes der ingen brugbare sammenstil-
linger (lærebøger) til brug for praksis og
i undervisningen. Herværende samling af
artikler, der kan læses uafhængigt af

hinanden, udgør den første lærebog i na-
turnær skovdrift. 

Udover medforfatterne har en lang række
praktikere i Skov- og Naturstyrelsen, pri-
vatskovbruget samt medlemmer af Pro
Silva bidraget til lærebogen. Således er
Skovudviklingstypekataloget (kapitel 8)
samt de forskellige forslag til Konverte-
ring (kapitel 10) udviklet i et snævert sam-
arbejde med praktikere over hele landet. 
Forordet ville blive alt for langt, hvis
alle skulle nævnes – så de være hermed
kollektivt takket. En særlig tak gælder
dog Anders Busse Nielsen og Anders
Bjørholm Dahl for deres indsats med
visualiseringerne og modelkørslerne i
forbindelse med skovudviklingstyperne
og konverteringsscenarierne. Desuden
rettes en stor tak til Bendt Egede An-
dersen, Mads Jacobsen, Mads Jensen
og Christian Flaskager Pedersen fra
Skov- og Naturstyrelsens Driftsplan-
kontor for inspirerende samarbejde
gennem de sidste 2 år. 

Frederiksberg, september 2005 
J. Bo Larsen, Skov & Landskab, KVL

Økonomiske bidrag

Udgivelsen af dette hæfte har kun været
mulig som følge af store økonomiske
bidrag fra en række fonde, som hermed
takkes:

Carlsen-Langes Legatstiftelse
Julius Skrikes Stiftelse
O.H.F. og A.J.-E Heilmanns Fond
Skov- og Naturstyrelsen
Vemmetofte Kloster
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De nye retningslinier for bæredygtig
skovdrift tager udgangspunkt i princip-
perne for naturnær skovdrift (se Bjerg et
al. 2001). Det primære mål er at opnå
en bæredygtig vedproduktion gennem
valg af lokalitetstilpassede træarter og
gennem driftsformer, der sikrer skov-
klimaet, forbedrer jordbundstilstanden
og udnytter skovenes naturlige processer,
såsom selvforyngelse og naturlig ud-
skillelse. Herved vedligeholdes og for-
bedres skovens produktionsevne, det
naturlige foryngelsespotentiale og bio-
diversiteten. En skov i naturnær drift vil
typisk bestå af en blanding af flere
træarter i forskellige aldre.
Retningslinierne er blevet til i en arbejds-
gruppe bestående af repræsentanter for
alle skovbrugets interessenter. De er ud-
viklet i dialogen mellem interessenterne
og repræsenterer således kompromisset,
der bedst sikrer de mange og oftest
modstridende interesser, der knytter sig
til skovene. 
Retningslinierne er opdelt i 13 hoved-
punkter, hvoraf de første 10 beskriver
principperne for en økonomisk-produk-
tionsorienteret naturnær drift, mens de
sidste 3 beskriver særlige tiltag til spe-
ciel fremme af biodiversitet, friluftsliv

og særligt intensive produktionsformer.
Omlægning af skovdriften til naturnær
dyrkning skal ikke ses som et radikalt
brud med den hidtidige praksis, men
som en logisk og nødvendig udvikling
for dels at kunne sikre naturværdierne i
skoven, dels som en nødvendig tilpasning
af skovdriften mht. en forbedring af sta-
biliteten. Dette gælder ikke mindst un-
der truslen om klimaændringer og i en
situation med vedvarende lave produkt-
priser og høje produktionsomkostninger. 

1. Hvorfor naturnær drift?

Det klassiske skovbrug skaber en række
problemer i forhold til skovens natur-
værdier, fordi det bygger på driftsmeto-
der, der ofte modarbejder skovens natur-
lige processer. Det typiske fladeskovbrug,
hvor diskontinuert drift (renafdrift) er
almindelig, modvirker således den na-
turlige heterogenitet samt de strukturer
og processer, der bidrager til at sikre
biodiversiteten (Rune, 2001).
Tilsvarende viser det klassiske skov-
brug i stigende grad problemer med sta-
biliteten (stormfald, udtørring, manglende
klimatilpasning), især som følge af den
udbredte brug af ikke hjemmehørende

Kapitel 1

Naturnær skovdrift – hvorfor og
hvordan?

Af J. Bo Larsen
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træarter – herunder især nåletræer – i
ensaldrende renbestande. Sådanne be-
stande forventes tilsvarende at få pro-
blemer med at tilpasse sig de forventede
klimaændringer. 
Renafdriftssystemet medfører store ud-
gifter til nykulturanlæg samt ingen eller
kun yderst ringe indtægter i første halv-
del af omdriften. Herved båndlægges
store investeringer over lange tidsrum
med begrænset udsigt til en acceptabel
forrentning. 
Løsningen ligger derfor ikke i fortsatte
justeringer af det bestående driftssy-

stem, men i at tage fat i systemet i sin
helhed. Dette sætter fokus på at udvikle
et skovdriftskoncept, der i højere grad
tager udgangspunkt i de naturlige suc-
cessions- og procesforløb med inspira-
tion fra den urørte skov (Larsen 1997,
Larsen et al. 2001, se også kapitel 3 –
Naturskoven som inspiration for skov-
dyrkningen). 
Skovbruget er derfor ved at udvikle nye
driftsformer – henholdsvis genopdage
gamle dyrkningssystemer – som i højere
grad kan integrere de forskellige økolo-
giske, miljømæssige og sociale hensyn i

Billede 0. Træartsforsøget på Lindet Statsskovdistrikt efter stormen den 3. november
1999. Forsøget er anlagt i små renbestande. Det bemærkes, at de hjemmehørende løv-
træarter eg og bøg samt den løvfældende lærk er uskadte, mens nåletræarterne gene-
relt er stærkt skadede. Interessante undtagelser udgør cypressen og douglasgranen.
Foto: Bruno Bilde Jørgensen
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skovdriften under sikring af skovbru-
gets økonomiske indtjeningsevne. Disse
nyere tendenser kan sammenfattes un-
der betegnelsen naturnær skovdyrkning.
Det primære mål med den naturnære
skovdrift er at optimere vedproduktionen
økonomisk gennem valg af lokalitetstil-
passede – herunder især hjemmehørende
– træarter, enkelttrædrift blandt de større
træer (måldiameterhugst) og ved at undgå
indgreb som skader skovens klima,
jordbund og biodiversitet – f.eks. ren-
afdrifter og brug af pesticider (Larsen
og Madsen, 2001). Herved fremmes
skovens produktionsevne, stabilitet og
foryngelsespotentiale. 
Et centralt element i den naturnære drift
er mulighederne for biologisk rationa-
lisering ved så vidt muligt at udnytte
skovens naturlige processer som f.eks.
naturlig foryngelse og naturlig uddiffe-
rentiering i driften. Herved opnås i højere
grad (i modsætning til de p.t. frem-
herskende monokulturer) aldersvarierede
bevoksninger bestående af forskellige
træarter i blanding (kapitel 8 – Skov-
udviklingstyper – den langsigtede skov-
udvikling). 
Disse skove vil være mere stabile over-
for f.eks. storm og en række artsspeci-
fikke skadevoldere, de vil bedre kunne
tilpasse sig klimaændringer, og de vil
være mere fleksible og robuste i det
lange løb overfor skiftende brug og va-
rierende plejeintensitet fra menneskets
side (Larsen, 1997). 
Naturnær dyrkning vil i høj grad sikre
biodiversiteten i produktionsskovene.
Det skyldes dels at skovøkosystemet i
sin arts- og aldersstruktur får større lig-
hed med det økosystem, som skovens
biodiversitet naturligt er tilpasset, dels
at naturnær dyrkning betinger en øget
brug af hjemmehørende træarter, større

kontinuitet i skovdække og skovudvik-
ling, ingen eller kun ringe brug af jord-
bearbejdning ved foryngelse samt ingen
brug af pesticider. En uddybende be-
skrivelse af biodiversitet findes i kapitel
4 – Naturnær skovdrift og biodiversitet.
Hvordan de naturnært dyrkede skove vil
fungere i relation til friluftslivet og de
rekreative aspekter har været diskuteret
en del. Det har været anført, at den in-
tensive blanding af arter og aldre vil
gøre skoven mindre attraktiv for publi-
kum – og hvad sker der med “bøgesøj-
lehallen”?
Resultaterne fra en præferenceunder-
søgelse viser, at folk er positive over for
et skift fra de ensaldrende monokultu-
rer, vi kender i dag, til blandingsskove
med nåle- og løvtræer i varierende
størrelse (Lundhede og Olsen, 2004).
Samtidig er “søjlehallen” fortsat en mu-
lighed i de naturnære skovudviklings-
typer (se også kapitel 13 – Oplevelses-
aspektet i naturnære skove). 

1.1 Naturnær dyrkning – hvordan?

1.1.1 Biologisk rationalisering

Med fastlæggelse af det langsigtede
driftsmål for det enkelte areal – skovud-
viklingstypen – (se kapitel 8 – Skovudvik-
lingstyper – den langsigtede skovudvik-
ling og kapitel 14 – Naturnær skovdrift
og planlægningsmæssige perspektiver)
består skovdyrkerens opgave i at “lede”
skoven fra den aktuelle struktur frem
mod den tilstræbte. Denne konvertering,
der afhængig af forskellen mellem ak-
tuel og tilstræbt bevoksningsstruktur
kan tage op til flere trægenerationer, bør
ske ud fra principperne for biologisk
rationalisering. 
Det grundlæggende princip i biologisk
rationalisering ligger i at lade naturen
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gøre arbejdet og kun gribe ind med små
“billige”, målrettede indgreb for at lede
systemet i en for driftsmålet ønsket ret-
ning (Larsen 1997). 
Man kan tale om to forskellige begre-
ber, byggende på henholdsvis “natur-
automation” og “koncentration”. Ved
naturautomation forstås udnyttelsen af de
naturlige selvorganiserings- og styrings-
mekanismer, som f.eks. naturlig for-
yngelse og naturlig differentiering. Kun
når de naturlige processer arbejder væk
fra det langsigtede driftsmål mht. art-
sammensætning og strukturudvikling,
kræves der udefra kommende styrende
indgreb. Disse indgreb bør af rationelle
hensyn gennemføres målrettet, dvs. på
det rigtige tidspunkt og koncentreret
punktuelt omkring enkelttræer eller grup-
per så den størst mulige effekt opnås med
mindst mulig indsats. 
Det gælder således om at udvikle skov-
strukturer med et højt potentiale af selv-
organisering og differentiering. Sådanne
systemer vil ikke blot være interessante
ud fra et rationaliserings- og dermed et
udgiftssynspunkt. De vil desuden på
grund af deres høje selvregulerende
evne være særdeles fleksible overfor
en usikker fremtid med risiko for dis-
kontinuerlig pleje. 

1.1.2 Naturnære strukturer 
I forbindelse med diskussionen omkring
naturnær skovdrift fremhæves pluk-
hugststrukturen – det multietagerede
system, hvor alle arter og dimensioner
i princippet forefindes på samme areal
– ofte som det ultimative strukturmæs-
sige mål.
Dette er en udbredt fejlopfattelse, idet
plukhugstsystemet er et udpræget forst-
ligt kunstprodukt, der kun kan oprethol-
des gennem en stærk styring. I Schweiz

– plukhugstens hjemland – har da også
kun 8 % af skovene egentlig plukhugst-
struktur. Gentagne forsøg på at indføre
enkelttræ-plukhugstdriften i Danmark,
fx på det tidligere Boller distrikt, er i
princippet slået fejl. 
Det er her, studierne af naturskovens
strukturer og strukturudvikling kan give
inspiration. Det bedste bud på naturlig
strukturudvikling under danske forhold
giver Emborg (1996) i sine analyser af
strukturdynamikken i Suserup Skov, en
urørt naturskov på Sjælland. Her opstil-
les en model, der beskriver og kvanti-
ficerer den cykliske udvikling, der i
princippet foregår asynkront, dvs. plet-
vis på hvert sted i skoven. 
I naturskovsterminologien kan vi her
tale om en såkaldt klimaks-mikrosuc-
cession. Her indgår succession fra ask
til bøg gennem foryngelses-, opvækst-
og modningsfasen som en integreret del
af cyklusmodellen. Modellen beskriver
således den naturlige strukturudvikling
af en typisk østdansk løvskov i en
mosaikstruktur, hvor hver enkelt plet i
mosaikken i gennemsnit er ca. 0,1 ha –
varierende fra 0,01 til 1,3 ha. 
Disse resultater antyder, at en typisk
østdansk løvskovs selvorganisations-
princip kan foregå i form af en gruppe-
vis foryngelse, hvor ask og bøg sameksi-
sterer. Asken udnytter sin evne som
“lysåbnings-specialist” ved hurtige for-
yngelser og opvækst under sammen-
brudsfasens huller i kronetaget. Til gen-
gæld vil bøgen som ægte klimaksart
langsomt udvikle sig under asken for på
lang sigt at dominere.
Mens vi således har en relativ god for-
ståelse for den naturlige dynamik i løv-
skoven på næringsrig bund, mangler vi
eksempler på naturlig udvikling og
strukturdynamik i skove i det jyske ma-
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gerjordsområde (hede- og klitlokaliteter).
Dette forhold kompliceres af, at sko-
vene i dette område er typiske plantager
med ikke hjemmehørende træarter.
En modificeret “suserupmodel” for disse
skove – hvor der tænkes i lidt større for-
styrrelsesskala – kunne dog være et
pragmatisk udgangspunkt for at udvikle
konverteringsmodeller her.

1.1.3 Træartsblandinger 
Et centralt mål for den naturnære drift er
udvikling af strukturrige artsblandinger,
der på længere sigt giver mulighed for

kontinuert drift med naturlig foryngelse.
Her udgør indbringelse af løvtræ (især
bøg) i nåletræsbevoksninger et centralt
problem. 
Realiseringen af blandinger forudsæt-
ter en lokalitetsbestemt relativt gnid-
ningsfri udvikling og styring af de ind-
gående arter i blanding. Det er derfor
ikke “naturnært” at foreslå artsblandin-
ger, der erfaringsmæssigt er “ustyrlige” –
dette gælder især skematiske (række-
vise) blandinger. 
Artsblandinger i naturen er for det meste
øjebliksbilleder af naturlige successions-

Billede 1. Naturskovens dynamik kan give inspiration i udviklingen af naturnær skovdrift.
I Suserup Skov indgår ask og bøg i en klimaks-mikrosuccession. Først koloniserer asken
opståede huller, hvorefter bøgen indfinder sig under asken. Foto: J. B. Larsen.
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forløb, enten i form af målrettede suc-
cessioner fra lystræsamfund (pionerer)
til skyggetræer (subklimaks- hhv. klimaks-
arter), eller som gruppevis mikrosucces-
sion i klimakssamfund. Arter i blanding
kan udvikle sig gnidningsfrit i sådanne
rumligt mere heterogene, naturnære
strukturer (såsom skyggetræarter under
lystræer eller subklimaks- og klimaks-
arter i gruppevis blanding) – og ikke i
rumligt homogene, skematisk strukture-
rede bevoksninger (såsom rækkevise
blandinger i ensaldrende højskovsdrift). 

Konsekvensen er, at træarterne helst
skal blandes gruppevis for at sikre, at
træarterne ikke udkonkurreres på læn-
gere sigt, men også for at understøtte
kvalitetsproduktion. Ønsket om at fremme
artsblandinger hænger derfor nøje sam-
men med behovet for ændrede bevoks-
ningsstrukturer.
Blandinger kan bestå af to eller flere
codominerende arter, men det er lige så
vigtigt at udvikle blandingsformer af
dominerende (herskende) og undertrykte
(tjenende) arter. Ege-avnbøg blandingen

Billede 2. Artsblandinger i forbindelse med skovrejsning udgør et særligt problem.
Her er både lys- og skyggetræarter i en intensiv “pragtblanding”. Det giver store pro-
blemer med at “styre” blandingen fremover. Foto: J. B. Larsen. 
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er et typisk eksempel på en sådan blan-
ding, hvor avnbøgen ikke er vedprodu-
cent, men varetager vigtige økologiske
opgaver for dyrkningssystemet (jord-
bundsbeskyttelse og -forbedring, stamme-
beskyttelse/vanris, mv.). 
Især på mere fattige lokaliteter, hvor
nåletræet hidtil har domineret i renbe-
stand, bør man anvende konceptet med
herskende/tjenende arter i blanding.
Som tjenende arter til det dominerende
nåletræ (rødgran, douglas, sitka) vil skyg-
getålende arter som ær, bøg og lind
komme på tale. Disse arter vil kunne
overtage en række økologisk vigtige
funktioner til sikring af langsigtet stabili-
tet og produktion (jordbundstilstand, stof-
husholdning, mikroklima, foryngelse).
Et særligt problem udgør artsblandinger
i forbindelse med skovrejsning (se også
kapitel 11 – Naturnær skovrejsning). Her
er udgangspunktet ekstremt homogent,
og der vil hyppigt opstå dyrkningsmæs-
sige problemer, når der etableres blan-
dinger uden at sikre blandingsspecifikke
strukturudviklinger. 
Problemet bør ses i et langt perspektiv
og selvfølgeligt behandles ud fra den
enkelte lokalitets jordbunds- og mikro/
meso – klimatiske forhold. Det mest
centrale vil være at skabe træartsvaria-
tion på arealet i forhold til variationer på
den givne lokalitet. 
Selv om der herved i første generation
vil opstå relativt homogene bevoksnin-
ger, vil der i næste generation være
mulighed for mere heterogene arts- og
bevoksningsstrukturer (f.eks. Bohn
Jespersen´s frimærkekulturer i Vilsbøl
Plantage). Ved blandinger over større are-
aler kan man desuden igangsætte mål-
rettede successionsforløb ved en grup-
pevis indplantning af klimaksarter (bøg,
ædelgran, lind) og “gap-specialisterne”

(ask, ahorn) i typiske pionertræbevoks-
ninger (f.eks. egekulturer). Pionértræarter
i blandinger skaber bl.a. foryngelses-
potentiale for fremtidige forstyrrelser
(f.eks. stormfald).
Fremme af løvtræ er mest påtrængende
i Vestjylland. Her er løvtræandelen i
forvejen så lav, at det er gået ud over
skovenes stabilitet og deres generelle
naturindhold, og de næringsfattige loka-
liteter skaber her store problemer for
konvertering fra nål til løv. 
På de bedre lokaliteter i det østlige Dan-
mark er problemerne med indbringelse
af indblandingsarter mindre. Specielt
hvor grundsubstansen i forvejen er løv-
træ, er det en enkel og oplagt mulighed
at indbringe andre arter (ask, ær, eg,
douglas, ædelgran, lærk mv.) til at kom-
plettere ukomplette (bøge)foryngelser. 
Udnyttelse af naturlig foryngelse på
stormfaldsarealer kan være en billig
måde at komme direkte til blandinger,
hvor frøpotentialet tillader det uden
først at skulle introducere en pionér-
træart. 

1.1.4 Naturlig foryngelse
I Danmark har naturlig foryngelse hidtil
været en vigtig og almindelig del af
den traditionelle bøgedyrkning. Naturlig
foryngelse af ask og ær er også blevet
udnyttet i vidt omfang i den traditionelle
skovdrift, mens foryngelsesformen har
været mere sjælden for de øvrige træarter. 
Både i den traditionelle skovdrift og i
særdeleshed i den naturnære skovdrift har

Billede 3. I Vestjylland kommer birken
til at spille en vigtig rolle i den natur-
nære skovdyrkning. Her udnytter birken
et hul opstået i en bevoksning af
rødgran. Foto: J. B. Larsen.
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de potentielt meget lave kulturomkostnin-
ger i reglen været hoveddrivkraften bag
anvendelsen af naturlig foryngelse. Som
gode eksempler på naturnært drevne
danske løvskove kan nævnes Fanefjord
og Als Nørreskov.
Tilgangen til brugen af naturlig for-
yngelse er dog forskellig i de to drifts-
former (se også kapitel 9 – Foryngelse i
det naturnære skovbrug). 
I grove træk er man i den naturnære
skovdrift hele tiden mere opmærksom
på at skabe en bevoksningsstruktur,
jordbundstilstand og træartssammen-
sætning, som overalt i skoven fremmer
dens villighed til at forynge sig naturligt. 
I den traditionelle skovdrift anses den
naturlige foryngelse mere for at være et
teknisk alternativ, som man tager stil-
ling til, når den gamle bevoksning er
blevet hugstmoden. På det tidspunkt kan
jordbundstilstanden og bevoksningen
dog være blevet ganske uegnet til natur-
lig foryngelse, hvilket især kan være
problematisk ved en konvertering til
naturnær skovdrift, hvor skovdyrkeren
gerne vil benytte helt spontane foryn-
gelser. Således kan det ofte være rele-
vant at gennemføre en konvertering, hvor
nogle af dyrkningstiltagene fra den tra-
ditionelle skovdrift, såsom jordbearbejd-
ning, bruges til at fremme foryngelsen
under mere vanskelige vilkår. 
Ligeledes er der også stor forskel på
målet med foryngelsen, idet man i den
naturnære skovdrift ikke, som i den
traditionelle, tilstræber at frembringe
ensartede og homogene bevoksninger,
men tværtimod søger mod mere hetero-
gene blandingsbevoksninger. Dette er også
baggrunden for, at man i den naturnære
drift er meget tilbageholdende med jord-
bearbejdning til en bestemt træarts for-
yngelse, idet man herved nemt kommer

til at fremme én bestemt træart så me-
get, at der kan blive tale om en ensartet
bestand.
I den naturnære skovdrift er renafdrifts-
systemet stort set erstattet af foryngel-
sessystemer, der enten baseres på for-
yngelse i lysbrønde eller under en skærm,
hvor moderbestanden er lysnet mere eller
mindre ensartet over større arealer. Ren-
afdrift kan dog ikke altid undgås, selv
om der er konverteret til naturnær skov-
drift. Renafdrift kan da anvendes nød-
tvunget som følge af, at den hidtidige
skovdyrkning har efterladt en ustabil
træart på arealet, som nu ikke længere
kan forme en stabil skærm. Endvidere
kan renafdriften opstå i en ellers stabil
skov som følge af f.eks. orkan eller brand.
Strukturvariationen i en naturnært dre-
vet skov vil dog i langt højere grad sikre
en foryngelse efter en orkan, idet mange
mindre – og hidtil undertrykte træer –
vil stå tilbage og bidrage til at genskabe
skovtilstanden. Ligeledes vil allerede
eksisterende, men undertrykt foryngelse,
sammen med en frøpulje af arter med
pionerkarakterer (ær, ask, fuglekirsebær,
birk, røn) fremme skovens foryngelse
efter en katastrofe. 

Billede 4. Bøgedyrkning i Als Nørre-
skov er et af de få eksempler på natur-
nær drift i Danmark. Skovdyrkningen
gennemføres her alene ved hugst af en-
kelttræer når de er salgsklare eller har
en dårlig kvalitet (måldiameterhugst).
Derved opstår vertikale skovstrukturer
og et veludviklet skovklima med varie-
rende lysforhold i skovbunden, som gi-
ver fremragende betingelser for foryn-
gelse. Denne fremkommer spontant i
grupper når et eller flere store træer
fældes. Foto: J. B. Larsen. 
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En naturnær måde at retablere skov efter
større katastrofer (stormfald) vil være
en billig indbringelse af den lokale pio-
nervegetation – især birk, røn, el mv.
Når denne er etableret og skovklimaet
genskabt, kan pionerarterne langsomt
erstattes – enten passivt eller aktivt ved
indplantning – af subklimaks- og kli-
maksarter (bøg, ask, ær, douglas, ædel-
gran mv.). Herved udnyttes princippet
om at lade pionerarter og tiden gøre ar-
bejdet, når katastrofen er indtrådt. 
Ved konvertering fra traditionel til na-

turnær skovdrift gælder dette både for
foryngelsessituationen på planlagte ren-
afdrifter og på stormfaldsarealer. Hvis der
er tale om arealer, hvor den naturlige for-
yngelse eller tilgroning er for langsom,
kan der blive tale om at forcere udviklin-
gen ved etablering af hjælpetræarter. 
Selv om naturlig foryngelse er et cen-
tralt element i den naturnære drift, kan
denne dog blive et særdeles kostbart
bekendtskab, hvis der ikke samtidig ind-
bygges gode muligheder for selvregule-
ring i de følgende udviklingsfaser. Ofte

Billede 5. På meget næringsfattige og dermed lavproduktive lokaliteter vil den største
driftsøkonomiske fordel ved naturnær dyrkning være muligheden for at spare kulturudgif-
ter. Her ses en 19 årig bevoksning af birk med indblandet røn og eg fremkommet ved
spontan foryngelse, suppleret med en ekstensiv såning af birk efter stormfældet rødgran
1981. Ved gennem såning aktivt at fremme den naturlige genvækst efter en stormfalds-
katastrofe – “forceret succession” – opnås med en yderst ringe indsats hurtigt naturvær-
dier samt et skovklima, der skaber stor dyrkningsmæssig handlefrihed. Foto: M. Madsen.
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svarer fordelingen af arter i en natur-
foryngelse ikke det langsigtede skov-
dyrkningsmål, og det fører til korrige-
rende indgreb i form af blandingsregule-
ring og mulig indplantning af andre arter. 
Desuden har mange naturforyngelser
meget høje plantetal. Dette gør det nød-
vendigt med indgreb til at nedbringe
plantetallet med hertil knyttede omkost-
ninger, der kan overstige udgifterne til en
plantet kultur. Denne situation er typisk
for mange af de senere års meget vellyk-
kede bøgeselvforyngelser i Danmark. 
Flere år efter foryngelsen ses plantetal
på op til en million pr. ha, og da disse

har udviklet sig meget ensartet og stam-
mer fra samme frøår, er deres evne til ud-
differentiering yderst begrænset. Indgreb
her i form af maskinelle og motor-
manuelle fladedækkende indgreb er
meget udgiftskrævende og bør så vidt
muligt undgås.
Man kan således kun tale om en ægte
biologisk rationalisering i relation til
naturforyngelse, når foryngelsen inde-
holder muligheder for naturlig reduktion
og uddifferentiering. For at opnå dette
må man i modsætning til tidligere fore-
stillinger fjerne sig fra de fladedæk-
kende foryngelser med en hurtig afvik-

Billede 6. Mange af de senere års “vellykkede” naturlige foryngelser er særdeles
planterige. Her en klassisk bøgeforyngelse, hvor mulighederne for naturlig uddifferen-
tiering ikke er gode sammenlignet med en mere heterogen skærm, hvor foryngelsen
opstår i grupper af varierende alder. Foto: J. B. Larsen. 
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ling af overstandere og i langt højere
grad arbejde med glidende foryngelser i
grupper i kombination med en langsom
overstanderafvikling. 
Et sådant system bliver bl.a. praktiseret
på Forstamt Lensahn i Holstein, hvor der
ikke gennemføres indgreb i opvæksten,
før denne har nået en dimension, som gør
det muligt at anvende selvskovere med
deraf følgende overskud for distriktet.
Man kan her tale om, at overstanderne
opdrager opvæksten og bidrager til en
naturlig differentiering i denne. 

1.1.5 Berigende plantning/såning
Hvor den naturlige foryngelse ikke er
tilstrækkelig, og/eller der i relation til
den valgte skovudviklingstype er behov
for at indføre nye træarter på arealet,
gennemføres en berigende plantning.
Man “beriger” en bevoksning gennem
plantning eller såning af andre træarter
og/eller en bedre proveniens. Specielt
såning kan reducere kulturomkostnin-
gerne ganske betragteligt i forhold til
traditionel plantning. 
I henhold til koncentrationsprincippet er
det ligeledes vigtigt at gennemføre
denne udgiftskrævende handling på
rette tidspunkt og på de rigtige steder i
bevoksningen. Indbringelsen af nye ar-
ter/géner sker i huller opstået efter
hugstudtag. 
For at sikre den enkelte art optimale be-
tingelser vælges arterne i forhold til
størrelsen af hullet: I store åbninger ten-
derende til mindre renafdrifter indbringes
hovedsageligt pioner- hhv. lystræarter
(eg, skovfyr, lærk, birk) – i mellemstore
huller, med en diameter svarende til be-
voksningshøjden, plantes intermediære
arter (douglas, ask, ær) – mens skygge-
arterne (bøg, ædelgran) indbringes i små
åbninger hhv. under skærm. 

Mængden af planter der indbringes i be-
voksningen afhænger af målsætningen
med indbringelsen. Ønskes en massiv
konvertering fra en art til en anden in-
den for en trægeneration, kan der være
tale om op til flere tusinde planter pr.
ha, der som oftest indbringes i forbin-
delse med en skærmstilling. 
En langt billigere (og mere naturnær!)
løsning vil dog være at plante én eller to
grupper pr. ha. á 200-300 planter (sva-
rende til 0.1 til 0.2 ha). Her suppleres
med naturlig foryngelse, som i næste
generation kan fungere som frøtræer og
på et senere tidspunkt sikre artens “na-
turlige” ekspansion. 
Det kan være nødvendigt at følge op på
sådanne punktuelle indplantninger, da
de ofte skades af f.eks. vildt og/eller
overvokses af andre arter. Det er derfor
vigtigt at placere punktuelle plantninger
på steder, hvor de ikke glemmes – f.eks.
i forbindelse med veje, hvor man ofte
færdes, og ikke midt inde i store be-
voksningskomplekser.

1.1.6 Udrensningsprincipper
Foryngelserne i den naturnære drift vil,
som følge af et bedre skovklima, opstå
spontant, hvor der efter hugst opstår
huller i kronetaget og derved tilstrække-
lig lys til bunden. Dette betyder, at for-
yngelsen som oftest vil opstå over flere
år, bestå af flere arter og variere over
arealet. Denne alders-, arts- og arealva-
riation er et godt udgangspunkt for na-
turlig udskillelse og uddifferentiering. 
I modsætning til det aldersklassevise
skovbrugs fladeforyngelser, der kræver
indtil flere udrensninger med det formål
at nedbringe stamtallet, så begrænser
udrensningerne i de naturnære foryngel-
sesgrupper sig til en punktuel fjernelse
af dominerende uønskede bevoksnings-
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elementer, enten i form af uønskede ar-
ter og/eller individer af dårlig kvalitet
(krukker). Af økonomiske grunde bør
denne hugst først gennemføres, når den
kan ske udgiftsneutralt (f.eks. ved selv-
skovere). 
Et andet argument for at gennemføre
udrensninger kan være ønsket om at
fremme bestemte arter, der ellers vil
bukke under i konkurrencen – f.eks. en-
kelte ædelgraner i et “hav” af sitka. Her
vil den naturnære dyrker igen udnytte
koncentrationsprincippet og gennem-
føre punktuelle fristillinger.
Allerede i udrensningsfasen lægges spo-
rene for den senere bevoksningsudvik-

ling, ikke blot mht. artssammensæning
men også i forhold til strukturudvikling.
Da udgangspunktet for en given konver-
tering som oftest er den homogene be-
voksning, bør mulighederne for at ud-
vikle naturnære strukturer indtænkes i
udrensningsfasen. 
Udviklingen af en underetage fremmes
ved at koncentrere udrensningen blandt
de dominerende og her først og frem-
mest kvalitativt dårlige bevoksningsele-
menter – og ikke “sælge” de undertrykte
træer til selvskovere. Disse muligheder
er specielt interessante ved udrensninger
i bøg, hvor en vital underetage er af-
gørende for at skabe gode foryngelsesbe-

Billede 7. Gennem berigende plantninger styres bevoksningen i retning af den udlagte
skovudviklingstype. Her er der i et “billehul” beriget med douglas, og i det lyseste
parti indfinder birken sig spontant. Foto: J. B. Larsen.
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tingelser (bundlæ og god jordbundstil-
stand uden græs). Dette vil på et senere
tidspunkt skabe handlefrihed mht. økono-
misk optimal afvikling af overetagen. 

1.1.7 Hugstprincipper – måldiameter-
hugst

Hugstprincipperne for den naturnære
drift kan tilnærmelsesvis beskrives som
en “hugst fra oven”. 
Dette står i modsætning til den klassiske
hugst i det aldersklassevise skovbrug,
hvor der gennem hele bevoksningens liv
hugges stærkt “fra neden” med det mål
at opnå en homogen bevoksning med
lige store og lige gode træer på lige stor
afstand. I det aldersklassevis skovbrug
finder afdrift sted på et givet tidspunkt,
hvor alle træer ideelt set er hugstmodne
samtidig og dermed har opnået deres
“måldiameter”. 
I den naturnære drift hugges der mod-
sætningsvist blandt de herskende og
medherskende til fordel for kvalitativt
fremragende (herskende) hoved- eller
fremtidstræer, eller grupper af sådanne.
De første hugster får derfor karakter af
“krukkehugst”, idet der løbende fjernes
dominerende elementer af dårlig kvalitet
for at fremme de vækstkraftige individer
af god kvalitet – der “ryddes op”. De
senere hugster koncentreres i den mellem-
ste og den øvre del af diameterspektret.
Da hugsten fra oven således både efter-
lader de små træer samt de største træer
(af god kvalitet), opnås en langt større
diameterspredning og for skyggetræer-
nes vedkommende tillige en etagering
(f.eks. bøg). Først når de største frem-
tidstræer når deres måldiameter, startes
på den egentlige måldiameterhugst, som
pga. den store diameterspredning stræk-
ker sig over et langt tidsrum, og det er
samtidig starten på foryngelsesfasen. 

Måldiameterhugsten står således helt
centralt i den naturnære drift. Udgangs-
punktet er ønsket om at optimere om-
driftsalderen for enkelttræet i relation til
diameter-pris-kurven, kvaliteten, be-
slaglæggelsen af produktionsrummet og
kapitalomkostningen ved at lade træet stå
– altså rent driftsøkonomiske forhold. 
Ved en konsekvent gennemførelse af
dette princip uden at skele til fordelin-
gen af de tilbageblevne træer fremmes
strukturdifferentieringen i bevoksningen.
Herved bliver måldiameterhugsten mo-
tor for strukturudviklingen og dermed
en vigtig forudsætning for foryngelsen,
der spontant indfinder sig, når hugsten
skaber tilstrækkeligt store lysbrønde. 
I Tyskland har man længe anvendt
måldiameterhugst på naturnært drevne
distrikter. Der afprøves nu også mål-
diameterhugst i nåletræarter, hvilket er
noget mere problematisk pga. disses
større stormfaldsrisiko. 
Meget tyder på, at en tidlig udvælgelse
og hugst for fremtidstræer, så disse tid-
ligt bliver stabile (krone-% på mindst
50), er en forudsætning for senere mål-
diameterhugst i nåletræ. Derfor vil det i
mange skove være nødvendigt først at
introducere en større alders-, træarts- og
strukturvariation, før måldiameterhugst
kan anvendes. I Danmark har vi kun be-
grænsede erfaringer med måldiameter-
hugst, og da især i det aldersklassevise
skovbrug (Heding, 2000). 
En speciel variant af måldiameterhugst
er over en længere årrække blevet prak-
tiseret på Overgård og Trinderup (Jun-
cker, 1994). Her fremkalder hyppige
hugster fra toppen (med et- eller to års
mellemrum) tidlige indtægter i omdriften
samtidig med, at der skabes en hurtig om-
sætning af det organiske stof i jordbunden
og gode foryngelsesbetingelser. 
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Metoden synes at være velegnet til en
forceret transformering af ensartede be-
voksninger til blandskov. Den strider dog
mod ønsker om høj værdiproduktion
(dimension, kvalitet) og stor likviditet
(stående masse). 

2. Justering af “værktøjskassen”

Det er vigtigt at pointere, at naturnær
drift ikke er et fastdefineret dyrknings-
system, men en værktøjskasse, skovdyr-
keren kan gribe ned i og tage netop det
værktøj, der i den aktuelle skovsituation
og under de givne økonomiske forud-
sætninger er velegnede til at fremme
ejerens hhv. samfundets specifikke
driftsformål. 
I tabel 1 er de vigtigste “værktøjer” li-
stet med angivelse af deres respektive

betydning i klassisk hhv. naturnær dyrk-
ning. Det fremgår heraf tydeligt, at de
nye retningslinier for bæredygtig skov-
drift ikke er et nyt dyrkningsparadigme,
men en justering af den “værktøjskasse”,
vi fremover skal bruge til at styre skov-
udviklingen. 
Det mest markante skift fra klassisk til
naturnær drift er nok overgangen fra
renafdriftssystemet til kontinuert dyrk-
ning; men dækskovsprincippet er jo
heller ikke ukendt i “klassisk” dyrk-
ning. Tilsvarende vil overgangen fra
den ensaldrende monokultur til mere
arts- og aldersvarierede bevoksninger
betyde nye udfordringer, som dog ikke
er os helt fremmede. 
Overgangen til naturnær drift vil tilsva-
rende betyde en opprioritering af de
hjemmehørende arter, men det betyder

Tabel 1: Skovdyrkning ved hhv. klassisk og naturnær drift 
+++  bruges i udpræget grad,  ++  bruges ofte,  +  bruges sjældent;  (+)  bruges
undtagelsesvist.

(+)
++

+++
+

Fladedrift
Enkelttræ drift 

+++Jordbearbejdning

(+)+Pesticider og gødskning

+
+++

+++
+

Kunstig kultur
Naturlig foryngelse

+
+++

++
++

Udenlandske arter
Hjemmehørende arter 

(+)
+++

+++
+

Monokultur
Blandskov

(+)
+++

+++
+

Ens aldre 
Uens alder 

(+)
+++

+++
+

Renafdrift
Kontinuert skovdække 

Naturnær
drift

Klassisk
drift

Dyrkningsmæssigt
”værktøj”
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samtidig ikke, at de gode erfaringer med
en række indførte træarter ikke fortsat
kan og bør udnyttes, og enkelttrædrift
(måldiameterhugst) er ikke et ukendt
begreb i det aldersklassevise skovbrug.
Vi skal afgjort samle mere erfaring
omkring brugen af naturlig foryngelse,
men de sidste 10 år har allerede givet
os mange. 
Endelig betyder omlægning til naturnær
drift, at vi må give afkald på, henholds-
vis nedprioritere brugen af hjælpestoffer
og jordbearbejdning. Dette bør dog ikke
være et problem, når den naturnære
dyrknings skovstrukturer først er opnået. 

2.0.1 Renafdrift vs. kontinuert 
skovdække

Renafdriftssystemet har mange fordele.
Det sikrer en høj produktion ved – efter
hver afdrift – at kunne omsætte skov-

træforædlingens landvindinger i den nye
produktion. Den giver planlægningsmæs-
sigt overskuelige skove, skaber grund-
lag for en driftsteknisk rationalisering
og skaber udgangspunkt for et rationelt
kulturanlæg. 
Renafdriften nødvendiggør dog den
største udgiftspost i skovbruget, nemlig
udgifter til kulturanlæg, men den med-
fører samtidig at skovklimaet går tabt.
Renafdriften er således årsagen til en
række kulturproblemer (frost, græs, mus,
snudebiller mv.), der indskrænker den
dyrkningsmæssige handlefrihed (fx træ-
artsvalget), og den skaber behov for
udgiftskrævende og miljøbelastende
indgreb såsom jordbearbejdning og an-
vendelse af pesticider.
Ved at undgå renafdrifter – hvilket er et
centralt princip i naturnær drift – vil
skovklimaet generelt bevares hhv. for-

Billede 8. Renafdrift medfører tab af skovklima med frost og konkurrerende vegeta-
tion. Som følge heraf er det som oftest kun muligt at kultivere med de mest hårdføre
pionerarter – her skovfyr, lærk, røn og birk. Foto: J. B. Larsen.
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bedres med bedre produktion og for-
yngelsesbetingelser til følge. De forbed-
rede foryngelsesbetingelser vil bidrage
til at sænke kulturudgifterne og på læn-
gere sigt helt fjerne dem gennem brug af
naturlig foryngelse samt reduktion i kul-
turplejen (se kapitel 9 – Foryngelse i det
naturnære skovbrug). Desuden vil bru-
gen af miljøbelastende teknikker kunne
reduceres henholdsvis helt undgås 

2.0.2 Ensaldrende vs. aldersvarierede
bevoksninger

Det aldersklassevise skovbrug med de
ensartede og ensaldernde bevoksninger

skaber store muligheder for teknisk
rationalisering, giver en høj produk-
tion og er planlægningsmæssig over-
skuelig. Samtidig er det dog også disse
monomorfe bevoksninger, der bliver
udsatte for de store katastrofer som fx
stormfald.
Ikke at uensartede og uensaldrende be-
voksninger bliver forskånet for storm-
fald og andre katastrofer; men i mod-
sætning til de ensaldrende renbestande
bliver de sjældent genstand for et totalt
sammenbrud med tab af skovklima og
produktion til følge. Der vil som ofte
være arter og/eller aldre, der ikke ram-

Billede 9. Renafdrift ødelægger ikke bare skovklimaet på selve arealet, men skaber også
problemer for nabobevoksningerne. Her ses foryngelsesproblemer i en bøgebevoksning
på Sorø Akademis Skovdistrikt forårsaget af en nærliggende renafdrift. Foto J. B. Larsen. 
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mes af katastrofen, således at der er
skovstrukturer at bygge videre på.

2.0.3 Monokultur vs. blandskov
De førnævnte betragtninger vedrørende
ensaldrende og uensaldrende bevoksninger
kan tilsvarende bruges ved sammenligning
mellem monokulturer og artsblandede be-
voksninger. Der er dog en række yder-
ligere forhold, der udfra et driftsøkono-
misk synspunkt taler for en mere udbredt
brug af artsblandinger; den vigtigste er
truslen om mulige klimaændringer. 
Selv om meget tyder på at klimaet ge-
nerelt bliver varmere, er der dog også
mulighed for at Nordvesteuropa kom-
mer til at opleve et koldere klima, hvis
Golfstrømmen svækkes; tilsvarende
hersker der stor usikkerhed om udvik-
lingen i nedbør og stormfrekvens. 
Den bedste måde at imødegå denne
usikkerhed i skovdyrkningen er at ud-
nytte den risikospredning, der ligger i
blandskoven. Eksempelvis vil selv den
mest økologisk primitive blanding af
rødgran og sitkagran være velegnet til at
tage højde for forskellige klimaudvik-
linger: Skulle det i løbet af de næste 20
til 30 år blive varmere (især med milde
vintre) vil sitkagranen komme i opti-
mum og rødgranen sygne hen; omvendt
skulle Golfstrømmen bøje af, vil Dan-
mark ligge inden for rødgranens “natur-
lige” udbredelsesområde og sitka komme
i problemer. Blandingsbevoksningen kan
således udskyde træartsvalget, til vi ved
noget mere om klimaudviklingen. 
Blandskoven er således et centralt ele-
ment i den naturnære drift med det for-
mål at skabe risikospredning, fremme
foryngelsespotentialet samt at sikre
stabiliteten og naturindholdet i skoven.
Artsblandinger ses ofte i naturen (den
urørte skov), og her viser de en stor grad

af selvregulering (kapitel 3 – Natursko-
ven som inspiration for skovdyrkningen). 
I den forstlige praksis oplever vi hyp-
pigt det modsatte; blandingsbevoksnin-
ger er svære at styre, idet arterne som
oftest ikke harmonerer vækstmæssigt.
Blandskoven er dog her blevet presset
ind i det ensaldrende skovbrugs spæn-
detrøje, og brugen af artsblandinger i
det naturnære skovbrug skal derfor ses i
snæver sammenhæng med behovet for
aldersvarierede bevoksninger. Blandin-
ger skal således mere tænkes ind i lang-
sigtede successionsforløb fra pioner- til
klimakssamfund samt som mikrosuc-
cession i klimaksskoven.
Brug derfor arter, der kan forynge sig og
udnyt disse i relation til deres økologi:
dvs. succession fra pionerer (fyr, eg,
birk, lærk) til klimaksarter (bøg, lind,
ædelgran, grandis, stika, rødgran) samt
mikrosuccession blandt klimaksarter
(bøg, lind, ædelgran, grandis, sitka, rød-
gran) og gapspecialister (ask, ær, doug-
las). De artsblandinger, der optræder i
skovudviklingstyperne (kapitel 8), er ud-
arbejdet under hensyntagen til bl.a.
ovenstående betragtninger.

2.0.4 Udenlandske vs. hjemmehørende
træarter

Brugen af udenlandske træarter i skov-
bruget går helt tilbage til midten af 17-
hundredetallet (se også kapitel 2 – Skov-
udviklingen i Danmark). En række uden-
landske træarter – herunder især rødgran,
sitkagran, douglas, lærk samt pyntegrøn-
tarterne nordmannsgran og nobilis – har
vist et højt produktionspotentiale under
danske forhold. De har op gennem det
sidste århundrede i væsentlig grad bidra-
get til skovbrugets økonomi, og det er
svært at forestille sig et produktionsskov-
brug uden brug af disse arter.
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Det naturnære skovbrugs fremme af
hjemmehørende træarter skal primært
ses i relation til ønsket om større natur-
indhold og bedre stabilitet i skovbruget.
Rationalet bag dette er, at hjemme-
hørende arter og lokale provenienser
har tilpasset sig de herskende dyrknings-
betingelser, herunder klimaekstremer. 
Når Danmark fra naturens hånd er fattig
på nåletræer har dette givetvis sin be-
grundelse i vindklimaet, med konstant
udtørrende vinde og hyppige storme i
vinterhalvåret. De store stormfaldskata-
strofer indenfor de sidste 40 år (1967,

1981, 1999, 2004) er således en direkte
følge af de sidste hundrede års massive
nåletræsekspansion. En større satsning
på hjemmehørende løvtræarter vil der-
for bl.a. mindske risikoen for stormfald. 
Det er dog vigtigt at fremhæve, at også
ikke hjemmehørende arter har deres
plads i den naturnære drift, al den stund
de viser evne til selvforyngelse og ikke
optræder invasive, dvs. fortrænger an-
den flora og fauna. 
Truslen om klimaforandringer under-
streger yderligere behovet for skovbru-
gets “gæstearbejdere”, idet disse skaber

Billede 10. Både udenlandske træarter og ikke hjemmehørende provenienser har en
vigtig plads i det naturnære skovbrug. Her ses en 70-årig bevoksning af douglasgran
på Langesø Skovdistrikt under naturlig foryngelse og beriget med bøg af den fremra-
gende proveniens Sihlwald/Schweiz. Foto J. B. Larsen.
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en bredere genetisk basis for dyrknings-
mæssig tilpasning. Her udgør specielt
en række nordvestamerikanske arter –
herunder douglas, grandis og sitka – med
deres store genetiske variation og tilpas-
ningsevne en særlig betydningsfuld res-
source (se også kapitel 6 – Træartsvalget
– de enkelte træarters økologi samt ka-
pitel 7 – Genetiske aspekter i naturnær
skovdrift). 

2.0.5 Fladedrift vs. enkelttrædrift
Det klassiske skovbrugs udprægede
brug af fladedriften er en logisk konse-
kvens af renafdriftsprincippet, der
løbende nulstiller skovstrukturen. Ar-
bejdsteknisk og planlægningsmæssigt
har fladedriften store fordele. Men ved
at arbejde over hele fladen bliver ind-
grebene ofte mere omfattende og om-
kostningstunge frem for mere punktvise
indgreb, der hvor ønsket henholdsvis
behovet opstår.
Det naturnære skovbrugs fokusering på
enkelttræet frem for fladedriften har der-
for tilsvarende udgangspunkt i økonomi-
ske overvejelser. Det bedste økonomiske
udbytte af skovdriften opnås, når det en-
kelte træ fældes på det rette tidspunkt
hvad angår dimension og markedsforhold
(måldiameterhugst, se fx Heding, 2000). 
I modsætning hertil er målet for renaf-
driftsskovbruget, at alle træer i en slut-
bevoksning samtidig når deres optimale
omdriftsalderen hvad angår dimension
og kvalitet. Dette er dog aldrig muligt,
og ved slutafvirkningen vil de fleste
træer derfor enten have overskredet el-
ler endnu ikke nået deres individuelle
økonomisk optimale hugsttidspunkt.
Den naturnære drifts optimering af en-
keltræets økonomi modvirkes dog af de
som oftest højere omkostninger forbun-
det med enkelttrædriften.

Enkelttrædriftens “plukhugstlignende”
indgreb bliver desuden “motoren” for
den strukturudvikling, som på længere
sigt giver de ønskede stabilitets- og na-
turgevinster. 

2.0.6 Kunstig kultur vs. naturlig 
foryngelse

Et af de vigtigste økonomiske argumen-
ter for den naturnære drift er de mulige
besparelser, der ligger i brugen af natur-
lig foryngelse i kulturetableringen. Kul-
turomkostninger udgør som oftest den
største enkelte udgiftsfaktor i det klassi-
ske fladeskovbrug og falder i forhold til
produktionen på et særdeles ugunstigt
tidspunkt. 
Set ud fra et investeringssynspunkt er
udgifter af størrelsesordenen 20.000 til
60.000 kr/ha i starten af produktionspro-
cessen den største hindring for at opnå
en acceptabel forrentning af den inve-
sterede kapital. Investeringen er bånd-
lagt over halve og hele århundreder, og
forventningerne om eksorbitante pro-
duktpriser til sin tid er små. 
Hermed være ikke sagt at ethvert kultur-
anlæg gennem plantning skal (og kan)
undgås i den naturnære drift – og slet
ikke i omlægningsfasen. Der hvor den
naturlige foryngelse ikke indfinder sig
inden for rimelig tid, eller hvor der
mangler vigtige arter, vil en supple-
ringsplantning hhv. et egentligt kultur-
anlæg være nødvendigt. 
Omvendt vil en målrettet brug af spon-
tan foryngelse kunne medvirke til at
sænke etableringsomkostningerne, og
kombinationen af naturlig foryngelse og
suppleringsplantning vil bidrage til den
ønskede udvikling af arts- og aldersvari-
erede skove (se kapitel 9 – Foryngelse i
det naturnære skovbrug). 
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2.0.7 Pesticider, gødskning og 
jordbearbejdning

Brugen af pesticider og andre “hjælpe-
stoffer” samt jordbearbejdning i skov-
bruget er – udover de dermed forbundne
udgifter – primært et problem for biodi-
versiteten og til dels for grundvandet. Ser
vi bort fra den intensive pyntegrøntpro-
duktion, er brugen af pesticider og den in-
tensive jordbearbejdning i det klassiske
skovbrug primært knyttet til kulturetable-
ring efter renafdrift. Det er her, der er
brug for herbicider (græs), rodenticider
(mus) og insekticider (snudebiller mv.). 

Ved overgang til naturnær drift vil be-
hovet for brugen af disse dyrknings-
mæssige “krykker” blive mindre for helt
at kunne undværes, når skovklimaet og
foryngelsesevnen er blevet genskabt. Den
nuværende brug af herbicider og omfat-
tende jordbearbejdning ved skærmflade-
foryngelser af bøg vil tilsvarende kunne
undværes når bøgehøjskovens dårlige
jordbundstilstand og ugunstige foryngel-
sesbetingelser forbedres gennem mere
vertikale strukturer, herunder oprethol-
delse af en underetage (se kapitel 9 – For-
yngelse i det naturnære skovbrug). 

Billede 11. Naturlig foryngelse af bøg og ær på Sorø Akademis Skovdistrikt. I modsæt-
ning til en plantet kultur er denne foryngelse næsten gratis. En langsom overstander-
afvikling bidrager til kvalitetsudviklingen af foryngelsen gennem skyggeopdragelse.
Foto J. B. Larsen. 
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3. Naturnær drift – hvorfor først
nu?

Når den naturnære drift nu synes at have
så mange dyrkningsmæssige fordele,
hvorfor har principperne så ikke for
længst fundet udbredt anvendelse i
skovbruget? Der er ikke nogen enkel
forklaring på dette, men jeg vil i det føl-
gende prøve at skitsere nogle af de vig-
tigste årsager.
Ved grundlæggelsen af det såkaldte
“ordnede” skovbrug for ca. 250 år siden
var skovene reduceret til få procent af
landets areal. På grund af århundreders
stærke flersidige overudnyttelse var
ikke blot skovenes areal stærkt reduce-
ret, men de få eksisterende skove var
yderligere forhuggede, lysåbne med
deraf følgende tab af skovklima. Mulig-
hederne for at udnytte naturforyngelse
var således yderst begrænsede, og det var
derfor nødvendigt i vid udstrækning at
satse på den plantede kultur og de deraf
affødte homogene produktionsenheder. 
Dette blev stærkt understøttet af behovet
for at skabe kontrol gennem overskue-
lige planlægningssystemer. Skovene blev
inddelt i årshugster (arealfagværk) for at
skabe planlægningsmæssig orden og
sikre kontrol. Det ordnede skovbrug
blev født med normalskovsprincippets
ensartede og ensaldrende bevoksnings-
strukturer. Dette planlægnings- og kon-
trolprincip viste sig at være særdeles
effektivt og har lige siden været funda-
mentet for skovplanlægningen (Ritter-
Sport-modellen – kvadratisk, praktisk
– god?). 
Oprettelsen af de forstlige forsøgsvæs-
ener rundt om i Europa i sidste del af
1800 tallet og i starten af 1900 tallet
(det danske blev således oprettet i
1901) bidrog yderligere til at befæste
det klassiske, ordnede vedproduktions-

paradigma. Dette har medført, at vi i dag
råder over en omfattende viden om-
kring produktionens og kvalitetens af-
hængighed af træart, proveniens, hugst-
styrke m.v. i homogen, diskontinuert
dyrkning. Derimod findes der næsten
ikke undersøgelser af og erfaringer med
naturnær dyrkning, som bygger på arts-
og strukturvarierede bevoksninger i
kontinuerte dyrkningssystemer. 
Tilsvarende var udviklingen af skov-
økonomien i slutningen af 1800 tallet og
hermed en stringent driftsøkonomisk
planlægning med til at fokusere på den
ensaldrende højskovsdrift. Normal-
skovsmodellen som planlægningsideal
med lige store arealer af alle aldersklas-
ser for den enkelte træart var det per-
fekte udgangspunkt for økonomiske
modeller. Med udgangspunkt i forrent-
ningskrav og likviditetsforløb kunne
man nu sammenligne træarter, hugstfor-
mer, plejetiltag, kulturmetoder mv. –
men igen kun i relation til den ensal-
drende højskov.
Denne gennem de sidste århundreder
snævre fokusering på den aldersklasse-
vise højskovsdrift – og den deraf affødte
mangel på lokale erfaringer, forsøg samt
planlægnings- og modelværktøjer vedr.
uensaldrende blandskove – udgør den
vigtigste barriere for at vurdere alterna-
tive dyrkningsmuligheder – herunder
naturnær drift. 
I størstedelen af Europa og dermed også
i Danmark har tanken om en mere na-
turnær dyrkning af skoven således været
trængt i baggrunden af den aldersklasse-
vise højskovsdrift med dens planlæg-
ningsmæssige og produktionstekniske
fordele. Men tanken om naturnær skov-
drift er langt fra af nyere dato. 
Den naturnære skovdrift har historisk
set sit udgangspunkt i middelalderens
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mellemskovsdrift. I de mellemeuropæiske
bjerge (fx Schweiz), hvor skovens vigtig-
ste opgave var beskyttelse mod laviner
og erosion, kunne renafdrift ikke gen-
nemføres. Her udviklede sig i sidste
halvdel af 1800 tallet en tradition for na-
turnær drift byggende på den såkaldte
“ordnede” plukhugstdrift. 
På samme tidspunkt præger skovdyrk-
ningsprofessor Karl Gayer i Sydtyskland
udviklingen af det naturnære skovbrug i
retning væk fra den allerede dengang
vidt udbredte skematiske, aldersklasse-
vise skovdrift over til blandskovsdrift i
gruppevis foryngelse. Denne udvikling
kulminerede i 1920-erne med Dauer-
wald-bevægelsen startet af professor
Alfred Möller på baggrund af erfaringer
fra godset Bärenthoren. Alfred Möller´s
forestillinger om skoven som organisme
(den gryende økosystem-forståelse) fik
sin logiske fortsættelse i tankerne om
den “naturgemässe Wirtschaftswald”. 
Efter 1950 er det især “Arbeitsgemeins-
chaft naturgemässe Waldwirtschaft”
(ANW), der specielt i det nordlige
Tyskland har været toneangivende in-
denfor naturnær skovdyrkning. I 1989
blev der dannet en europæisk organisa-
tion – PRO SILVA – til fremme af na-
turnær skovdrift, der i 1995 fik sin dan-
ske afdeling. For en nærmere historisk
gennemgang af den naturnære skovdrift
henvises til Jacobsen (1995).
Den tyske naturnære drift er således
udviklet som et driftsøkonomisk alter-
nativ til den “klassiske” drift, og længe
før begrebet biodiversitet blev opfun-
det. Det voksende behov for at sikre
naturværdierne i skoven giver derfor i
dag den naturnære drift en ekstra fordel.
Nordtyske erfaringer med naturnær
drift gennem de sidste 50 til 60 år –
især på privatejede distrikter (Lensahn,

Koberg, Stauffenburg, Erdmannshausen,
Schweinsberg m.fl.) og også på dårligere
boniteter – har vist, at driftsformen er
økonomisk rentabel. Statsskovene i alle
de tyske delstater er på baggrund af
disse erfaringer for snart 10 år siden
blevet omlagt til naturnær drift. 
I Schweiz – den ordnede plukhugsts
hjemland – arbejdes der videre med ud-
vikling af plukhugstsystemer og mulig-
heder for biologisk rationalisering gen-
nem naturnær dyrkning (Schütz, 1996). 
I Sverige og Finland arbejder man med
udvikling af skærmforyngelser og pluk-
hugstlignende strukturer med natur-
foryngelse og suppleringsplantning i den
boreale nåleskov (Hagner, 1990; Lähde
et al., 1999).
I USA har man på baggrund af de store
konflikter omkring “den plettede ugle” i
starten af 1990´erne udviklet konceptet
“Forest Ecosystem Management” (Kohm
& Franklin, 1997). Det bygger på natur-
nære principper og lægger især vægt på
at udvikle skovdriftssystemer, herunder
afviklingsmetoder, der simulerer natur-
lige forstyrrelser som skovbrande samt
at efterlade urørte strukturer på land-
skabsniveau til biodiversiteten – de så-
kaldte “lifeboats”.
Udviklingen i forvaltningen i tropesko-
vene viser lignende tendenser. Skovres-
sourcerne i troperne er hovedsagligt na-
turskove, ofte med en heterogen struktur
i form af et stort antal træarter, som står
meget spredt. Integration af produktive
såvel som andre hensyn kan tilgodeses
gennem naturnær skovdrift, hvor selek-
tiv hugst af et begrænset antal træer per
arealenhed kun i begrænset omfang bry-
der skovenes naturlige dynamik. 
Forskning i og udvikling af tilpasset na-
turnær skovdrift har en lang historie i
troperne, men først i de seneste årtier
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har indsatsen taget fart. Til trods for det
store omfang af forskning i og udvikling
af naturnær skovdrift i troperne er meto-
derne kun i meget begrænset omfang
ført ud i livet, hvilket ofte tilskrives
politiske og socioøkonomiske forhold
(Dawkins & Phillip 1998). 

4. Naturnær drift – hvad med
økonomien?

Bæredygtighedsbegrebet hviler på tre
søjler: den økologiske, den sociale og
den økonomiske. Den økologiske har
afgørende betydning for sikring af sko-
vens langsigtede brugsmuligheder –
herunder den socio-økonomiske funkti-
onalitet i relation til fremtidige generati-
oner. Den økonomiske søjle har ligele-
des generationsperspektivet som ud-
gangspunkt, men den tager udgangs-
punkt i nutiden, idet man vurderer,
hvordan handlinger her og nu påvirker
fremtidige økonomisk afkast og dermed
kommende generationers muligheder.
Den biologiske rationalisering, der lig-
ger i at udnytte naturlig foryngelse og
naturlig udskillelse, giver væsentlige
besparelser ved kulturetablering og kul-
turpleje og dermed tilpasning til en situ-
ation med vedvarende lave produktpri-
ser og høje produktionsomkostninger.
En fuldt udviklet naturnær skov vil gi-
vetvis være den klassiske, investerings-

tunge fladedrift økonomisk jævnbyrdig
eller overlegen. 
Problemet med økonomien ligger såle-
des i konverteringsfasen. Da naturnær
drift har et klart økonomisk sigte, er det
ved omlægning helt afgørende at holde
sig driftsøkonomien for øje, og det med-
fører at konvertering først bør sættes
ind når det er økonomisk fordelagtigt
(Thorsen og Strange, 2003). Det vil
derfor – afhængig af hvor naturnær den
aktuelle bevoksningsstruktur er i ud-
gangspunktet – tage en eller flere træge-
nerationer før en fuld transformering af
skoven til naturnære strukturer har fun-
det sted (se kapitel 10 – Konvertering –
veje til naturnære skove). Tilsvarende
vil det tage lang tid før de forventede
økologiske effekter fuldt slår igennem. 
Der er dog vigtigt ikke blot at se på den
rene driftsøkonomi, idet der er betyde-
lige miljøgevinster ved konvertering til
naturnær drift, og det bør indregnes ved
en samfundsøkonomisk vurdering (se
bl.a. Thorsen og Strange 2003). Set i et
samfundsmæssigt perspektiv vil der
være fordele ved konvertering fra tradi-
tionel til naturnær drift selv når der er
direkte produktions? økonomiske tab, så
længe disse tab kompenseres af økolo-
giske og samfundsmæssige gevinster
(naturmiljø, biodiversitet, rekreation,
kulturmiljø). 
Disse overvejelser har været vigtige for
beslutningen om fra 2005 at omlægge
statens skove til naturnær drift. De
burde også være udgangspunkt for at
udvikle økonomiske incitamenter til na-
turnær omlægning af de private skove
(Larsen, 2000). 
Der er mange usikkerhedsmomenter og
potentielle konflikter knyttet til en om-
lægning til naturnær drift (Larsen og
Madsen 1991): 

Billede 12. Fremskreden konvertering
af skovfyr til bøgeblandskov – Forstamt
Nienburg, Niedersachsen. Den nu 60-
årige indplantede bøg er under foryn-
gelse, og der ses endnu enkelte skovfyr
fra første generation. Foto: J. B. Larsen.
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Hvordan harmonerer behovet for spon-
tan foryngelse af specielt løvtræarter
med ønsket om en høj vildtbestand og
tilsvarende jagtindtægter? 
Kan den naturnære drift realiseres sam-
tidig med at skoven “tømmes” for forst-
ligt personale? 
Hvordan omlægges de store ustabile
rødgranplantager på økonomisk forsvar-
lig vis? 
Er det muligt at udvikle en naturnær
driftsteknik, der i højere grad tager ud-
gangspunkt i det enkelte træ? 
Hvordan sikrer vi den nødvendige
forskning samt videnopbygning og erfa-
ringsudveksling blandt skovbrugets
praktikere, og hvordan uddanner vi skov-
arbejderne og entreprenørerne i de na-
turnære principper? 
Det vigtigste er dog, at der blandt sko-
vens “interessenter” er enighed om prin-
cipperne for fremtidens skovdrift, og at
disse principper muliggør en økonomisk
rentabel drift med ejeren ved “roret”.
Det næste er, at der er en generel forstå-
else for at omstillingen tager tid, hvis de
eksisterende og gennem årtier udviklede
store produktionsværdier ikke skal tabes
på gulvet.
Yderligere er det vigtigt at erkende, at vi
står ved begyndelsen af en lang lærings-
proces. Vi vil løbende komme til at ju-
stere målene og udvikle redskaberne i
takt med de indsamlede erfaringer og
nye forskningsresultater.
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Billede 13. Den naturnære skovdrifts omfattende udnyttelse af naturlig foryngelse,
kombineret med de store interesser, som knytter sig til vildtet (jagt- og naturoplevel-
ser), rummer en betydelig risiko for konfrontationer mellem de mål og interesser, der
knytter sig til skovene. Her ses en 100-årig granbevoksning på Klosterhedens Stats-
skovdistrikt med spontan foryngelse af ædelgran, rødgran, bøg, birk røn m.fl. indenfor
vildthegnet. Foto J. B. Larsen.
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1. Baggrund

Ved arbejdet med regionsvise skovud-
viklingstyper i forbindelse med overgang
til naturnær skovdrift er det afgørende at
have viden om den oprindelige skovve-
getation samt den potentielle naturlige
vegetation. Denne viden giver således
mulighed for at opstille skovudviklings-
typer, der er økologisk funderet og der-
med mere holdbare på længere sigt. Et
vigtigt element her er dog klimaændrin-
ger og de konsekvenser, som de kan få
for vegetationen og for de forskellige
træarters vitalitet og konkurrenceevne.
Endelig kan det kan være et selvstæn-
digt mål i enkelte områder at opbygge
skovtyper, der efter den bedste vurdering
svarer til en forventet potentiel naturlig
vegetation. Sådanne skovtyper vil have
stor biologisk betydning og kan bruges
som forskningsmæssig reference.

2. Vegetationsudvikling i Danmark

Kvartærtidens istider frembragte enorme
omvæltninger af livsvilkårene for dyr
og planter og påvirkede dannelsen af det
landskab, vi ser i dag. Efter hver istid er
vegetationsudviklingen blevet nulstillet,
og dyr og planter har måttet indvandre

fra refugier til et landskab bestående af
glaciale aflejringer og sandsletter. 
Vegetationsudviklingen siden isen trak
sig tilbage fra Danmark for omkring
12.000 år siden og frem til en tid, hvor
der findes skriftlige udsagn om skovenes
udvikling, er i høj grad beskrevet ved pol-
lenundersøgelser samt arkæologiske fund
fra moser (Iversen 1967, Andersen
1988, Fritzbøger 1994). Disse kan sam-
men med viden om de enkelte træarters
økologi give et billede af fortidens skove. 
Figur 1 er et sammenstillet pollendiagram,
der viser den generelle skovudvikling
efter istiden på næringsrig bund i Dan-
mark (Møller og Bradshaw, 2001).
Man ser her tydeligt hvor hurtigt efter
istidens ophør skoven kom til at domi-
nere landskabet.
Skellet mellem ældre og yngre lindetid
ca. 4000 f. Kr. er samtidig skellet mel-
lem jægerstenalderen og bondestenalde-
ren. Her begynder skoven at vige, og
samtidig sker der et skifte i træartssam-
mensætningen. Det næste store skift
sker ved overgangen til bøgetid ca. 1000
f. Kr., hvor bøgen vinder frem samtidig
med at skoven viger. Granen optræder
først meget sent – introduceret af men-
nesket for mindre end 300 år siden.

Kapitel 2

Skovudviklingen i Danmark

Af Jane Grønning og J. Bo Larsen
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Dryastid (13000 - 8300 f.Kr.)
Den første flora i Danmark efter Wei-
chsel istiden bestod af nøjsomme og
hårdføre glacialplanter som rypelyng
(Dryas octopetale), der har givet navn
til tidsperioden, dværgpil (Salix herba-
cea) og polarpil (Salix polaris), der
begge kun blev højst 5 cm høje. 
Omkring 9.700 f.Kr. indvandrede en
række træarter. De første arter, der fandt
hertil, var dunbirk (Betula pubescens),
bævreasp (Populus tremula) og almin-
delig røn (Sorbus aucuparia). Desuden
forekom seljepil (Salix caprea). Af
buske var enebær (Juniperus commu-
nis), hæg (Prunus padus) og forskellige
pilearter almindelige.

Birke-fyrretid (8300 - 7000 f.Kr.)
I starten af denne periode steg tempera-
turen mærkbart. Det åbne landskab fra
dryastiden blev forvandlet til sammen-
hængende lys pionerskov. 
Foruden de indvandrede arter fra dryas-
tiden fandtes nu den mere varme-
krævende vortebirk (Betula pendula). I
denne periode indvandrede endvidere
skovfyrren (Pinus sylvestris) fra sydøst,
og denne trængte langsomt birken tilbage. 

Hassel-fyrretid (7000 - 6000 f.Kr.)
Denne periode kaldes også den boreale
periode og er kendetegnet ved, at alle
varmetidens træarter indvandrer, og
skovens succession for alvor sætter ind.

Figur 1. Pollendiagram der viser den generelle skovudvikling på de bedre jorder i
Danmark. 
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Her indvandrede hassel (Corylus avel-
lana), der på de gode jorder udkonkur-
rerede både birk og fyr ved at skygge
for deres opvækst (Fritzbøger, 1994). 
Elm (Ulmus glabra) indfandt sig ret
hurtigt efter hassel, og herefter kom
egen (Quercus sp.). El (Alnus glu-
tinosa), lind (Tilia cordata) og ask (Frax-
inus excelsior) kom en anelse senere. 

Ældre lindetid (6000 - 3000 f.Kr.)
Varmetiden kulminerede i ældre linde-
tid, hvor temperaturen var mindst to og
antagelig tre grader højere end i dag. 
Den præboreale trævækst var karakteri-
seret af pionertræarter med store krav til
lyset (birk, asp, røn, pil og fyr). Ingen af
disse træarter kunne i længden holde
stand mod de fremtrængende træer som
eg, lind, el, elm og ask. 
Ellen fortrængte dunbirken og fyrren på
den våde bund, hvor denne ikke var alt
for mager. På de magre og tørre jord-
bunde i Jylland måtte fyrren bukke un-
der for egen og linden. Pionerarterne var
herefter forvist til de magre moser og til
kanter af søer og fjorde. 
Linden var i denne tidsperiode ursko-
vens fremherskende træart på den al-
mindelige muldbund, iblandet elm på
frodige steder og vintereg (Quercus pe-
treaea) på Jyllands magre sandbakker. 
På den fugtige muldbund har skoven
været mere varieret. Her har der vokset
en egeblandingsskov. Blev jordbunden
endnu fugtigere har lind, elm og hassel
manglet, og stilkeg (Quercus robur) og
el har domineret. 
I næringsfattige tørvemoser har birk og
skovfyr været dominerende. På nærings-
rige meget fugtige områder har ellen do-
mineret, mens asken trivedes på våd,
men frodig mineralbund. På frodig bund
har der udover ask også været skær-

melm (Ulmus laevis) og småbladet elm
(Ulmus carpinifolia).
Konkurrencen mellem de indvandrede
træarter førte i denne periode til det, der
er kaldt klimaksskoven. Den store suc-
cession var bragt til ende, og vegetati-
onsbilledet ændrede sig ikke væsentligt,
før mennesket begyndte at påvirke skov-
billedet i den næste tidsperiode. 

Yngre lindetid (3000 - 500 f.Kr.) 
Yngre lindetid kendetegnes ved drasti-
ske ændringer. Disse ændringer skyldes
overvejende en helt ny faktor, nemlig
mennesket og dets påvirkning af skoven.
Stenalderens og siden bronzealderens
bønder ændrede således skovbilledet
ved rydning og græsning med det for-
mål at skaffe foder til det fritgående
kvæg. I pollendiagrammerne viser de
første stadier af dette sig som en pludse-
lig fremgang af urteagtige planter, især
græsser, ørnebregne og kurvblomster,
mens højskovens træer viser nogen til-
bagegang. 
Gennem hele yngre lindetid er det bøn-
dernes virke, der præger pollendiagram-
merne, men kulturens indvirkning varierer
fra sted til sted. Skyggetræerne elm og
lind trængtes tilbage i perioden, og lys-
træerne eg og ask begunstigedes lige-
som hassel. Fra bronzealderen findes de
første spor af hårdt græssede overdrev
og af lynghede.
Grænsen mellem ældre og yngre linde-
tid er i pollendiagrammerne lagt ved et
markant fald i elmekurven. Dette fald
forekommer i pollendiagrammer fra
hele det nordvestlige Europa, og på noget
nær samme tidspunkt overalt – omkring
3.000 f.Kr. Der findes forskellige for-
klaringer på dette, såsom klimaændring,
løvfodring og elmesyge. I dag hælder
man mest til sidstnævnte forklaring, og
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elmen er nu igen på tilbagetog i Nord-
vesteuropa på grund af elmesygen.
Bøgen (Fagus sylvatica) indvandrede i
denne periode, men dens udbredelse var
i begyndelsen meget begrænset.

Bøgetid (500 f.Kr. - 700 e.Kr.)
I denne periode prægede mennesket i
tiltagende grad vegetationen. Rydninger
blev foretaget i stigende målestok, og
åbent land opstod. I bøgetiden ses end-
videre et temperaturfald, der svækkede
en træart som linden. Ask og hassel
trængtes ligeledes tilbage, kun egen
holdt skansen formodentlig begunstiget
af datidens oldendrift. 
I denne subatlantiske tid vandt bøgen
frem, befordret af det koldere klima og
af de menneskeskabte rydninger, som
blev opgivet. På tidligere agerjord og i
græsningsskove, hvor der kun fandtes få
skyggetræer, indfandt bøgen sig. 
Også avnbøgen (Carpinus betulus) be-
gunstigedes indirekte af de menneske-
lige indgreb, der gav den mulighed for
at etablere sig på de opgivne åbne arealer.
Det koldere klima har dog ikke passet
den godt. 
Bøg blev efterhånden det førende
skovtræ i hele Østdanmark måske med
undtagelse af Bornholm. Bøgen har
også været udbredt i Vestjylland, men
synes at have spillet en mindre rolle
her end i resten af landet (Bradshaw og
Holmqvist, 1999). 
Det diskuteres, hvilke faktorer der har
haft den største betydning for bøgens
pludselige og markante udbredelse i Dan-
mark. Flere synes at være af den over-
bevisning, at mennesket og dyr har haft
den største betydning (Ødum, 1987;
Aaby, 1986). Andre forfattere er derimod
af den opfattelse, at klimaet har været en
langt mere betydende faktor (Huntley et

al., 1989; Bradshaw, 1991). Ifølge Fält-
Hansen (1993) kan klimaet måske be-
tragtes som den prædisponerende faktor,
mens mennesket har været den udløsende
faktor for bøgens udbredelsesforhold.

Vikingetid (700 - 1300 e.Kr.)
I begyndelse af denne periode prægedes
Østdanmarks mange ubeboede overdrev
af skov. De store arealer, som var blot-
lagt under den ældre jernalders rydnin-
ger og overgræsning, var blevet forladt.
I vandlidende lavninger og på de lettere
jorde var egen stadig dominerende, men
på de veldrænede jorde herskede bøgen. 
Højmiddelalderens bebyggelsesekspan-
sion gik hårdt ud over skoven. Dels
fordi der skulle ryddes ny agerjord, dels
fordi befolkningstilvæksten steg og der-
med også behovet for træ til brændsel
og tømmer. 
Ifølge Fritzbøger (1994) må man fore-
stille sig, at skovarealet i denne periode
faldt, samtidig med at de tilbageblevne
skove blev mere lysåbne. I Vestdanmark
førte ager- og husdyrbrugets intensive-
ring til en udpining og forringelse af de
følsomme sandjorde, og lyngheden og
sandflugten vandt frem. 

Senmiddelalder – landboreformer 
(1300 - 1850 e.Kr.)
I denne periode faldt og steg skovarealet
i takt med befolkningens udbredelse og
bebyggelsesmønster. Pesten omkring
1350 gav således skoven et tiltrængt
pusterum. 
Ved 1600-tallets begyndelse var det sta-
dig skoven, der prægede det sjællandske
landskab, men der var også store
skovløse områder. Lolland og Falster
var begge særdeles skovrige. På Fyn
fandtes ligeledes større skovområder. I
Jylland delte israndslinien landskabet.
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Vest for denne var landskabet præget af
hedeslette, kun på bakkeøerne fandtes
endnu skove. Øst og nord for israndsli-
nien fandtes derimod store sammenhæn-
gende skovarealer (Fritzbøger, 1994). 
I løbet af de efterfølgende århundreder
skete der en gradvis forringelse af lan-
dets skove. Arealet faldt kun en smule,
men skovene ændrede karakter. Over-
skovens træ blev fældet, så kun under-
skovens træer og krat stod tilbage. 
Fra midten af 1700-tallet var skoven
dog så truet fra alle sider, at ikke engang
underskoven kunne bevares. Det dyrkede
areal blev udvidet, skovene blev forhug-
gede, og det samlede skovareal faldt.
Efter talrige forsøg gennem lovgivning
og forordninger på at forhindre yder-
ligere skovrydning kom i 1805 fred-
skovsforordningen. Den bestemte, at de
delte ejendomsforhold til skovene mellem
overskov, underskov og skovgræsning
skulle bringes til ophør, og at de frem-
tidige skovarealer skulle indhegnes. 
Ved denne skovseparation blev skov-
arealet reduceret yderligere med 1/3.
Selv om fredskovsforordningen således
umiddelbart medførte en yderligere til-
bagegang i skovarealet, var der tale om
et vendepunkt, idet de nu indhegnede
skove gav langt bedre spirings- og
vækstbetingelser for træerne. 
Med skovgræsningens ophør fik bøgen
frit spil, og i de gamle skovegne danne-
des tætte bøgebestande med baggrund i
de lysåbne græsningsskove. 

Nåletræet vinder indpas 
(1850 - 2000 e.Kr.)
Efter at skovarealet i forbindelse med
fredskovsforordningen faldt til 2-3% af
Danmarks samlede areal erkendtes beho-
vet for træproduktion. Det gav anledning
til en lang række skovrejsningstiltag. 

Hvor det indtil 1800-tallet havde været
løvtræet, der dominerede de danske
skove, skete der i løbet af de næste 200
år en markant fremme af fremmede
træarter og særligt nåletræarter. I starten
af 1900-tallet oversteg nåletræsarealet
således arealet med løvtræ i Danmark.
Blandt nåletræerne var det særligt rødgran
(Picea abies), der blev plantet.
Skovindfredningen havde som sin
umiddelbare konsekvens, at skovenes
tæthed blev forøget. Dette skete ved, at
den stående skov fik bedre vækstbetin-
gelser, men også ved at stort set alle
åbne partier i skoven blev tilplantet. En
del af denne tilplantning foregik med
nåletræ. 
I slutningen af 1700-tallet opstod et øn-
ske om at omdanne den jyske hede, der
på dette tidspunkt udgjorde godt 1/4 af
landsdelen, til frugtbar agerjord. Det
kom der dog umiddelbart ikke meget ud
af, men i forbindelse med opdyrkningen
af heden opstod et behov for træ, og en
række hedeplantager blev anlagt. Disse
plantager blev alt overvejende anlagt
med nåletræ. 
De første plantninger (eller rettere
såninger) skete hovedsageligt med skov-
fyr (Pinus silvestris) , men da skovfyr-
ren på dette tidspunkt allerede var ud-
ryddet i Danmark, var man henvist til
import af udenlandske provenienser.
Denne mangel på lokalt tilpasset materi-
ale blev fatal for skovfyrrens udbredelse
i hedeskovbruget, da det især fra Mel-
lemtyskland importerede materiale på
grund af dårlig klimatilpasning hurtigt
døde af blandt andet sprækkesvamp.
Rødgranen klarede sig bedre, og dette er
en af årsagerne til denne træarts massive
udbredelse i hedeskovbruget. 
I løbet af 1700-tallet sås stigende pro-
blemer med sandflugt. Dette var særlig
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udtalt i Midt- og Vestjylland. Vi skal
dog helt frem til 1850'erne, før der for
alvor kom gang i tilplantningen af disse
sandflugtsområder. Skovfyr og bjergfyr
(Pinus mugo) var de fleste steder hoved-
træarterne. 
Hovedparten af de eksisterende nåle-
træer i Danmark er indførte. Kun ene,

taks (Taxus baccata) og skovfyr er oprin-
deligt danske, med den indskrænkning at
skovfyrren efter udryddelse er blevet gen-
indført og således ikke har “genetiske”
rødder i naturligt indvandret materiale.
Det kan dog ikke udelukkes, at flere af
de indførte nåletræarter selv ville have
fundet hertil. Rødgranen nåede således

Figur 2. Udviklingen i Danmarks skove fra 3000 år siden og frem til vor tid.
(Bradshaw og Holmqvist, 1999).
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Sydnorge og Nordskåne fra nord nogen-
lunde samtidig med, at bøgen indvan-
drede til Danmark fra syd. 

2.1 Kortlægning af den historiske 
vegetationsudvikling

Den skiftende sammensætning af vege-
tationen i de danske skove gennem de
seneste 3.000 år er kortlagt ved hjælp af
et netværk af regionale pollendata –
som led i EU-projektet RENFORS (RE-
generation of Natural FORest Stands for
timber production and environmental
values). Kortene i figur 2 giver en grafisk
fremstilling af vegetationens udvikling. 
De viser en udvikling fra artsrig
løvblandskov til fattigere skovtyper, der
går i retning af at blive domineret af en
enkelt art, eksempelvis bøg eller gran.
De største ændringer er sket mellem
3000-2500 før nu og i de seneste 500 år. 
Ændringerne i den sidste periode falder
sammen med industrialiseringen af skov-
bruget og indførslen af eksotiske nåle-
træer. I denne periode optræder flere nye
skovtyper med ikke hjemmehørende
træarter. Ændringen i skovudviklingen
fra 3000-2500 før vor tid er karakterise-
ret ved et skift fra blandet løvskov med
el, hassel, eg og lind til bøgeskov og
bøge-ege-blandingsskov. 

3. Naturlig vegetation 

Da naturnær skovdrift i høj grad er byg-
get op omkring udnyttelse af skovens
egne og naturlige mekanismer, er det in-
teressant at overveje, hvilken skov der
ville være i Danmark, hvis mennesket
ikke var begyndt at påvirke skoven i
bondestenalderen. Vi mangler dog op-
rindelig urørt skov, og herved komplice-
res fastsættelsen af, hvad der aktuelt kan
opfattes som naturligt. 

Der eksisterer derfor ingen åbenlys refe-
renceramme for skovens naturlige dyna-
mik (Klaumann, 2003). Det tætteste vi
kommer på oprindelig skov i Danmark,
er de få arealer, der har ligget urørt igen-
nem længere tid, såsom Suserup og Dra-
ved Skov. Disse skove består af arter,
der regnes for naturligt hjemmehørende
og er kendetegnet ved en stor variation i
arter og strukturer og med en høj grad af
dynamik. Forskellige bevoksningsfaser
afløser hinanden i en cyklisk mosaik, ef-
terhånden som træer vokser sig gamle
og bryder sammen (Emborg, 1995;
Thomsen, 2000). 
Til både Suserup Skov og Draved Skov
er knyttet nogle vækstbetingelser, der
sætter snævre grænser for anvendelsen
af de indhøstede erfaringer. Således kan
Suserup Skov umiddelbart kun være
eksponent for den frodige og dybtgrun-
dede østdanske morænejord. Draved
Skov repræsenterer en mere vekslende
jordbund, der dog overalt er stærkt
vandpåvirket både gennem højtstående
grundvand og meget nedbør.
I Suserup Skov er de dominerende arter
bøg og ask med indblanding af eg og
elm. Egen er dog på vej til at forsvinde,
da der ingen foryngelse finder sted af
denne. De nuværende ege formodes at
være rester fra tidligere tiders græs-
ningsskov. I skoven findes en finkornet
mosaik af træer af forskellig arter og i
forskellige aldre. Der foregår løbende
en mikrosuccession fra ask til bøg, hvor
asken etablerer sig i huller, der efter-
hånden overtages af bøgen (Emborg et
al., 1999).
Draved Skov består af lind, eg og rødel.
Derudover er der bl.a. bøg, birk, bævre-
asp, ask, røn og hassel. I Draved Skov
kan man se en naturlig fordeling af
træarterne efter fugtighedsforholdene,
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med bøge-ege-dominans på den højere
bund og linde-aske-elle-dominans på
den lavere bund. På den frodige muld-
bund mellem de to yderpunkter vokser
lind (Møller og Bradshaw, 2001).
Tilsvarende viden findes ikke for resten
af landet. Smeltevandsområdet vest for
hovedstilstandslinien udgør en særlig
problemstilling, da vegetationen her
overvejende udgøres af ikke hjemme-
hørende arter. Her må den historiske ve-
getation inddrages, ligesom denne også
supplerer ovennævnte.

3.1 Den atlantiske urskov som 
referenceramme

Den atlantiske urskov i ældre lindetid
beskrevet i afsnit 2 bruges ofte som et
mål for skovudviklingen i Danmark, jf.
eksempelvis Thomsen (2000). Herfra
erfares, hvad skoven frit udviklede sig
til med en kun minimal grad af menne-
skelig påvirkning (Iversen, 1967). 
Hvis man vil anvende historiske infor-
mationer til at få viden om naturnær
drift i dag, er det dog afgørende at vide,
om konkurrencen er ændret som følge
af nyindvandrede arter og/eller klima-
skift, eller om der er sket et lokalitets-
skift som følge af jorddegradation og/
eller ændret hydrologi. 
Det er blandt andet vigtigt at huske på,
at bøgen endnu ikke var indvandret i æl-
dre lindetid, ligesom klimaet var noget
varmere end i dag. Derudover har hy-
drologien i skovene generelt ændret sig,
idet dræning og vandindvinding har
gjort både vandhuller, moser, men også
den almindelig skovbund væsentlig
tørrere. Desuden har skovbrande været
en tilbagevendende forstyrrelse, som
ikke længere er repræsenteret. 
De fleste lokaliteter i Midt- og Vest-
jylland er gennem middelalderens over-

udnyttelse med hededannelse og sand-
flugt blevet så forarmede, at man må
regne med grundlæggende lokalitetsæn-
dringer. Endvidere er der indført en
række nye træarter og/eller nye gener,
der i dag vil blandes med de oprindelige
træarter. Dertil kommer, at det kan di-
skuteres, hvor tæt og mørk den atlanti-
ske urskov har været.

Bøgen var ikke indvandret
Som beskrevet oven for blev bøgen for
alvor udbredt i Danmark omkring 500
år f.Kr. 
Bøgen er en udpræget skyggetræart, der
giver og tåler en stor grad af skygge.
Den danner gennem sin udprægede
skygge desuden det mørke og fugtige
mikroklima, som er optimal for dens
egen foryngelse. Af den grund må den
betragtes som yderst konkurrencedygtig
i skovøkosystemet, særligt i successio-
nens senere stadier. 
Den økologiske jordbundsmæssige am-
plitude hos bøg er relativt bred. Den har
kun problemer på meget fugtige og
grundvandspåvirkede eller vekselvåde
jorde. Der henvises til kapitel 6 for yder-
ligere detaljer omkring bøgens økologi.

Et ændret klima
Som tidligere nævnt er temperaturen i
dag nogle grader koldere end under æl-
dre lindetid. På den baggrund bør erfa-
ringer fra ældre lindetid med henblik på
nutidig anvendelse modificeres. Således
må man forvente, at varmekrævende arter
som for eksempel både linde- og elme-
arter, der har deres nordligste udbre-
delse i Danmark, har mindre betydning i
dag end tidligere. 
Tilsvarende vil arter, der trives optimalt
under koldere omstændigheder, generelt
klare sig bedre i dag end i ældre linde-
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tid. Med drivhuseffektens forventede
klimaændringer vil lindetidens varmere
klima dog muligvis genskabes inden for
en 50- til 100-årig periode. Dette gør
lindetidens skove mere aktuelle som po-
tentiel fremtidig reference.

Ændrede vandstandsforhold
Geologiske jordartskort kan give et ind-
tryk af, hvor “vådt” landskabet har
været en gang. Organiske ferskvandsaf-
lejringer såsom gytje, dynd og tørv af-
slører, hvor der tidligere har stået vand.
Møller (2001) og Møller og Bradshaw
(2001) påpeger således ud fra geologi-
ske jordartskort, at eftersom tørv og gytje
dækker 12% af landoverfladen i Dan-
mark, har arealer, hvor vand har været
en kontrollerende faktor eller har haft en
væsentlig betydning, været mindst af
denne størrelse. 
Ifølge Runes (1997) undersøgelser ud-
gjorde moser i 1857-58 omkring 20% af
arealet i de nordsjællandske skove. I 1988
var dette tal kun cirka 3%. (Se kort i
kapitel 4, figur 7).
Ud over en generel tilbagegang ses end-
videre en forskydning mod mindre mo-
seområder. I flere egne af Danmark har
over en tredjedel af området bestået af
egentlige vådområder. I mange af disse
områder har tilbagegangen for vådom-
råderne været over 80%. Det er således
givet, at skovene i dag er langt tørrere,
end de ville være i en mere naturlig til-
stand. 
Dræning, vandindvinding og andre
vandstandsændrende forhold har med-
ført en polarisering af vandstandsforhol-
dene; størsteparten er meget tørt, og en
meget lille del er meget vådt – sø. Hele
den tidligere, store mellemgruppe af
fugtig til halvfugtig bund er forsvundet
– og med disse de naturlige voksesteder

for en række træarter, blandt andet stil-
keg, lind, rødel, skærmelm og avnbøg
(Møller, 2000).

Skovbrande
Den økologiske betydning af skov-
brande er kendt i de boreale skove. I de
tempererede løvskove som vi har i Dan-
mark, har skovbrande ofte kun været be-
tragtet som menneskeskabte. 
Flere palæoøkologiske og dendrologi-
ske studier fra det sydlige Skandinavien
viser dog, at brand også her har været en
naturlig og tilbagevendende forstyrrelse
af økosystemet før mennesket begyndte
af afbrænde skoven (Bradshaw og Han-
non, 2004; Hannon et al., 2000). Ifølge
Odgaard (2004) har skovbrande været
fremtrædende i Vestjylland, særligt i pe-
rioden 6000-5000 f.Kr. 

Ændrede lysforhold
I beskrivelser af den atlantiske urskov
fremstilles denne ofte som mørk og luk-
ket. Dette billede af urskoven står dog
ikke længere uimodsagt. Der findes så-
ledes en række undersøgelser, der peger
i retning af urskoven som en langt mere
lysåben skovtype. 
Der findes undersøgelser af forskellige
arters tilpasning til afbidning (Vera
2000, Møller 1992, Andersson og Ap-
pelqvist 1990), af den vilde fauna der le-
vede i urskoven (Thomsen, 2000) og af
det høje antal af arter der i dag er til-
knyttet lysåbne plantesamfund – herun-
der mange insektarter (Stoltze og Pihl
1998, Møller 1997. 
Det er dog vigtigt at påpege, at for-
skerne er meget uenige om ovenstående.
Ifølge Svenning (2002) og Odgaard
(2004) er det således sandsynligt, at den
atlantiske skov generelt har været rela-
tivt tæt og lukket, men at der langs
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større floder og vådområder har været
åbne områder, der blev afgræsset.
Bradshaw (2001) og Peterken (2001) ta-
ler for, at det er nødvendigt at inddrage
aspekter fra flere teorier for at kunne få
et korrekt billede af skoven på dette
tidspunkt i udviklingshistorien. 
Ud fra ovenstående undersøgelser virker
det dog sandsynligt, at de forhistoriske
skove generelt har været mere lysåbne
end de “urskove”, vi kender i dag. Des-
uden har der stedvist og i varierende
omfang indgået lysåbne engarealer,
måske overvejende langs større floder
og vådområder. 
Forudsætninger for denne lysåbenhed
synes dels at være et mere vandpåvirket
landskab (Buchwald 2001), dels tilste-
deværelse af forskellige større græssende
dyr (Grønning og Rytter 2002). For yder-
ligere diskussion af de forhistoriske
skoves lysåbenhed henvises til sidst-
nævnte kilde.
Hvis man i dag vil genskabe mere na-
turlige skovsystemer – hvor den atlan-
tiske urskov bruges som reference –
bør de ovennævnte faktorer være vigtige
parametre for skovsystemets økologi
og træartssammensætning. Særligt den
sidstnævnte faktor udgør således et
vigtigt økologisk argument for skov-
udviklingstyperne Græsningsskov (92)
og Skoveng (93).

3.2 Hvilke træarter?
For at kunne give et bud på hvilke skov-
typer, der kan udvikles i Danmark, er
det nødvendigt at se på, hvad udgangs-
punktet er, i form af hvilke træ- og
buskarter der findes i dag. 
Flora Europaea, Dansk Feltflora og
Store Nordiske Flora fastlægger, at der i
Europa naturligt findes 349 arter af
træer og buske, der kan nå en højde på

mindst to meter (i dette er inkluderet 16
arter af forveddede klatreplanter og tre
arter af forveddede epifytter). 
I Danmark findes omkring 117 af de
ovennævnte. Heraf betragtes de godt 60
som naturligt indvandrede (Thomsen,
2000) – se listen i tabel 1. Hertil kom-
mer den lange række af eksoter, som fra
hele verden er bragt til Danmark som
prydplanter i haven og parker og som
kommercielle træarter i skovbruget. 

3.3 Naturlige skovtyper i forskellige
regioner i Danmark

Hvor det således er forholdsvist let at
udtale sig om, hvilke træarter der natur-
ligt forekommer i de danske skove, er det
langt sværere at sige noget om arternes
indbyrdes relationer i et naturligt system.
Ud fra de forskellige træarters krav til
voksested er det dog muligt på et meget
overordnet plan at beskrive mulige træ-
artssammensætninger inden for forskel-
lige regioner i Danmark, hvor jord-
bundsforhold og klima er forholdsvis
ens. På baggrund af klimakort, geologi-
ske kort og jordbundskort har Skov- og
Naturstyrelsen fastlagt 4 skovregioner
(se Dyrkningsbetingelserne og lokali-
tetskortlægning, kapitel 5): 
I. Klitregion langs den jyske vestkyst

samt Læsø og Anholt
II. Hedeslette-bakkøregion afgrænset af

isens hovedstilstandslinie, omfattende
de vestjyske hedesletter og bakkeøer.

III. Nord- og midtjysk region, der om-
fatter de sandede morænelandskaber
dannet under NØ-isen nordvest for
den østjyske israndslinie (harderske
israndslinie)

IV. Østdansk region, der omfatter de
lerede, kalkrige morænelandskaber
dannet under SØ-isen. Til denne re-
gion hører også Bornholm.
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Ær (Ahorn) (Acer pseudoplatanus) Kristtorn, Almindelig (Ilex aquifolium)

Ask, Almindelig (Fraxinus excelsior) Kvalkved, Almindelig (Viburnum opulus)

Asp, Bævre- (Populus tremula) Lind, Småbladet (Tilia cordata)

Avnbøg (Carpinus betulus) Lind, Storbladet (Tilia platyphyllos)

Benved, Almindelig (Euonymus europaeus) Løn, Spids- (Acer platanoides)

Birk, Dun- (Betula pubescens) Mistelten (Viscum album)

Birk, Vorte- (Betula pendula) Naur (Acer campestre)

Bøg, Almindelig (Fagus sylvatica) Pil, Femhannet (Salix pentandra)

Dværgmispel, Rød (Cotoneaster integerrimus) Pil, Grå- (Salix cinera)

Dværgmispel, Sort (Cotoneaster niger) Pil, Selje- (Salix caprea)

Eg, Stilk- (Quercus robur) Pil, Sort- (Salix nigricans)

Eg, Vinter- (Quercus petraea) Pil, Øret (Salix aurita)

El, Rød- (Alnus glutinos,a) Pors, Mose- (Myrica gale)

Elm, Skov- (Ulmus glabra) (= R. eglanteria)) Rose, Almindelig Æble- (Rosa rubiginosa)

Elm, Skærm- (Ulmus laevis) Rose, Blød Filt- (Rosa mollis)

Elm, Småbladet (Ulmus minor (= U. carpini folia)) Rose, Glat og Håret Blågrøn (Rosa dumalis(=R. afzelianaa))

Ene, Almindelig (Juniperus communis) Rose, Glat og Håret Hunde- (Rosa canina)

Fyr, Skov- (Pinus sylvestris) Rose, Kortstilket Filt- (Rosa sherardii)

Gedeblad, Dunet (Lonicera xylosteum) Rose, Langstilket Filt- (Rosa tomentosa)

Gyvel, Almindelig (Cytisus scoparius) Rose, Lugtløs Æble- (Rosa elliptica)

Hassel, Almindelig (Corylus avellana) Rose, Rubladet (Rosa obtusifolia)

Havtorn (Hippophaë rhamnoides) Røn , Selje- (Sorbus intermedia)

Humle (Humulus lupulus) Røn , Tarmvrid- (Sorbus torminalis)

Hvidtjørn, Almindelig (Crataegus laevigata) Røn, Almindelig (Sorbus aucuparia)

Hvidtjørn, Engriflet (Crataegus monogyna) Røn, Finsk (Sorbus hybrida / fennica)

Hvidtjørn, Koral- (Crataegus calycina) Røn, Klippe- (Sorbus rupicola)

Hyld, Almindelig (Sambucus nigra) Slåen (Prunus spinosa)

Hyld, Drue- (Sambucus racemosa) Taks, Almindelig (Taxus baccata)

Hæg, Almindelig (Prunus padus) Tørst, Almindelig (Frangula alnus)

Kaprifolie, Vild (Lonicera periclymenum) Vedben, Almindelig (Hedera helix)

Kirsebær, Fugle- (Prunus avium) Vrietorn (Rhamnus catharticus)

Kornel, Rød (Cornus sanguinea) Æble, Skov- (Malus sylvestris)

Tabel 1. Naturligt hjemmehørende vedplanter i Danmark. Alle arter kan opnå en højde
af mindst to meter, dog ikke nødvendigvis i hele udbredelsesområdet (modificeret efter
Thomsen, 2000).
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For Danmark som helhed vil bøg være
den dominerende træart på højbund.
Kun i de vådeste områder, hvor rødel og
til dels ask vil tage over og i de ekstremt
magre områder, hvor birk, eg og skov-
fyr i højere grad vil dominere, vil bøg
være mindre fremherskende. Endelig vil
bøg mistrives tæt ved kyster med væ-
sentlig vind- og/eller saltpåvirkning. I
de sydligere og varmere dele af landet
vil avnbøg og lind trives. 

Skovtyper i klit-regionen:
Denne region er salt- og vindpåvirket,
og jordbunden har lav til intermediær
næringsstofforsyning. Bøgen vil naturligt
indfinde sig de fleste steder. I fugtige om-
råder vil birkesamfund med indblanding
af skovfyr dog kunne dominere. På mere
beskyttede lokaliteter vil stilkegen trives. 

Skovtyper i hedeslette-bakkeø-regionen:
Denne region har en jordbund med et
lavt næringsstofniveau og relativt dårlig
vandforsyning. Det betyder, at bøgen
her især trives på de bedre lokaliteter.
På de mere magre lokaliteter vil egen
udvikle sig med spredt indblanding af
lind, birk, asp og røn. Endvidere vil
skovfyr i blanding med eg samt birk og
røn findes her. 

Skovtyper i den nord- og midtjyske 
region:
Denne region indtager en mellemposi-
tion ned hensyn til næringsstof- og
vandforsyning. Ofte findes dog her
dybtgrundede jorde. Bøg trives godt
her og vil være den dominerende
træart. I indblanding med bøg vil man
finde ask og ær. På meget sandede
lokaliteter vil man kunne finde eg med
indblanding af spidsløn, birk, skovfyr,
asp, røn og bøg.

Skovtyper i den østdanske region:
Denne region omfatter et meget stort
geografisk område med store variatio-
ner. Generelt har regionen dog middel-
højt næringsstofniveau. På de mest
næringsrige lokaliteter vil løvblands-
kov, med stor andel af bøg og med ind-
blanding af ask, ær og i mindre omfang
stilkeg være fremherskende. I de sydlige
egne kan der være indblanding af avn-
bøg, kirsebær, spidsløn og lind. I meget
fugtige områder, med kompakt lerjord
vil stilkeg med indblanding af avnbøg
og ask dominere. 

4. Potentielle naturlige skovtyper
– skovvudviklingstyper

Viden om den historiske udvikling og
teorier om den naturlige vegetation i
Danmark uden menneskelig indflydelse
er centrale for at forstå baggrunden for
vore skove. 
Gennem de sidste 5000 år har menne-
sket haft – og vil også i fremtiden spille
– en afgørende rolle i udviklingen af
skoven i Danmark. Derfor er det nød-
vendigt at betragte det udgangspunkt, vi
står med i dag, under de givne klimati-
ske betingelser – inklusiv mulige klima-
ændringer, de nye muligheder indførte
træarter tilfører skovdriften og de behov
skoven fremover skal kunne imøde-
komme. Ud fra dette kan der gives et
bud på fremtidens skovtyper – de poten-
tielle naturlige skovtyper.
Det er således nødvendigt at inddrage
de forandringer i vækstbetingelserne,
der forventes at ske, og som vil medføre
en forandring i dyrkningsbetingelserne
og dermed mulighed for ændringer i ve-
getationstilstanden. Her tænkes dels på
ændrede dyrkningsprincipper, men i høj
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grad også på en mulig klimaændring. 
Hvis temperaturen ved en klimafor-
andring stiger et par grader, så vil situa-
tionen minde om ældre lindetid, hvilket
vi i afsnit 3 argumenterer for kan lægges
til grund for en stor del af forståelsen for
den naturlige vegetation i dag. Netop
udsigten til væsentlige klimaændringer
er et vigtigt argument for massivt at
satse på blandingsbevoksninger, at an-
vende træarter med en stor klimatilpas-
ningsevne – hjemmehørende som ind-
førte – samt generelt at nedtone andelen
af rødgran væsentligt i skovudviklings-
typerne (Larsen og Saxe 2001). 
Ved vurdering af potentielle naturlige
skovtyper kræves desuden viden om,
hvorledes den aktuelle skovtilstand vil
udvikle sig, hvis den lades urørt. Der
findes endnu ikke megen viden om
dette, men efterhånden vil de arealer,
der er udlagt som urørt skov under na-
turskovsstrategien, kunne bidrage med
værdifuld viden om den naturlige suc-
cession i forskellige skovtyper i forskel-
lige egne af landet.
Hvis skovene i dag fik lov at udvikle sig
frit, ville de med al sandsynlighed ud-
vikle sig til en blanding af de hjemme-
hørende træarter og de forskellige ekso-
ter, der kan selvforynges under danske
forhold. 
De hjemmehørende arter tillægges ge-
nerelt en større økologisk værdi end de
indførte. Dette er dels begrundet i natur-
synet, hvor de hjemmehørende arter til-
lægges en større “ret”, men også økolo-
gisk hvor de hjemmehørende arters
lange tilpasning til de naturgivne for-
hold er fordelagtig. Herunder er særligt
tilpasning og tilpasningsevne til klima
interessant, hvilket dog problematiseres
noget af forventningerne om klimaæn-
dringer. 

Endvidere betyder de hjemmehørende
arters lange forhistorie, at ledsagearter har
haft mulighed for at indfinde sig (co-evo-
lution). Hjemmehørende arter har således
generelt et større antal arter tilknyttet end
indførte arter (Southwood 1961). 
Indførte arter kan have en række uhel-
dige følger. Et eksempel på dette er de
såkaldte invasive arter – arter som stor-
trives når de introduceres til nye områ-
der, hvor deres naturlige “kontrollanter”
ikke er blevet slæbt med. Den nordame-
rikanske glansbladet hæg er et godt ek-
sempel på dette. 
Skaden er ikke så stor for træarter, der
findes i vore nabolande, fordi ledsage-
arterne ret hurtigt kan følge med. Dertil
kommer, at mange af disse arter i Dan-
mark vil befinde sig i udkanten af deres
naturlige klimaområde, hvorfor deres
konkurrenceevne i naturen ikke er så
påfaldende. 
Ud fra de forskellige arters økologi (se
kapitel 6, Træartsvalget – de enkelte
træarters økologi) er det som for de
hjemmehørende arter muligt på et me-
get overordnet plan at beskrive mulige
træartssammensætninger – samspil imel-
lem de indførte arter og de hjemme-
hørende arter inden for forskellige regi-
oner i Danmark. Disse vurderinger har
været et vigtigt udgangspunkt for udvik-
lingen af de i kapitel 8, Skovudviklings-
typer – den langsigtede skovudvikling
opstillede skovudviklingstyper. 
Som udgangspunkt vil de naturlige
skovtyper beskrevet i ovenstående af-
snit dominere (i parentes nævnes num-
meret på skovudviklingstypen):

Bøg (11) 
Bøg med ask og ær (12) 
Eg med ask og avnbøg (21) 
Eg med lind og bøg (22) 
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Eg med skovfyr og lærk (23) 
Ask med rødel (31) 
Birk med skovfyr og gran (41) 
Skovfyr, birk og rødgran (81) 

Især på mere næringsfattige lokaliteter
vil en række ikke hjemmehørende nåle-
træer kunne indtage en betydelig rolle:

Bøg med douglasgran og lærk (13) 
Bøg med gran (14) 
Gran med bøg og ær (51) 
Sitkagran og fyr med løvtræ (52) 
Douglasgran, rødgran og bøg (61) 
Ædelgran og bøg (71) 
Bjergfyr (82) 

I klitregionen vil en række nåletræarter
som sitkagran og ædelgran sammen
med bøg og på mere fattigere lokaliteter
bjergfyr og contortafyr kunne fore-
komme i blanding med nøjsomme løv-
træarter (skovudviklingstype 52, 71, 82).
På meget lang sigt kan man dog fore-
stille sig, at bjergfyrren vil miste sin
rolle, efterhånden som løvtræer indvan-
drer, og jordbunden forbedres. 
På morænejorde med begrænsede lag af
overføgen sand vil ædelgran og bøg tri-
ves (skovudviklingstype 71). I fugtige
områder vil eg med lind og bøg samt
birkesamfund med indblanding af skov-
fyr og gran kunne forekomme (skovud-
viklingstype 22, 41). 
I hedeslette-bakkeø-regionens fattigste
områder vil der være blanding med eg,
birk, skovfyr, lærk, rødgran og røn (skov-
udviklingstype 14, 23, 41, 81). På de
bedre lokaliteter vil bøg i blanding med
douglas og ædelgran hhv. grandis samt
eg med bøg og lind være aktuelle (skov-
udviklingstype 22, 61, 71).
I den nord- og midtjyske region vil
bøgen dominere i blanding med doug-

las, rødgran, lærk og sitka (skovudvik-
lingstype 13, 14, 51, 61). På de mere
sandede lokaliteter kan blandingsbe-
voksninger med eg, lind, skovfyr og lærk
udvikles (skovudviklingstype 22, 23). 
Den østdanske region vil være præget af
bøgedominerede blandinger (skovud-
viklingstype 11, 12). På mere sandede/
grusede morænejorde vil indblanding af
forskellige nåletræarter som douglas,
lærk og gran være aktuelle (skovudvik-
lingstype 13, 51, 61, 71).

5. Litteratur

Andersson, L. og Appelqvist, T. (1990): Istidens
stora växtätare utformade de nemorala och
boreonemorala ekosystemen. En hypotes
med konsekvenser för naturvården. Svensk
Botanisk Tidskrift, 84, pp 335-368.

Andersen, S.T. (1988): Retrospective studies of
man-induced changes in Danish forests by
means of pollen analysis from bogs and soils.
I: Salbitano, F. (Red.)(1988): Human influence
on forest ecosystems development in Europe.
Pitagora Editrice. Bologna. pp 13-20.

Bradshaw, R. (1991): Forest response to Holo-
cene climatic change – equilibrium or non-
equilibrium? Forestry Faculty. Swedish
University of Agricultural Sciences. Sweden. 

Bradshaw, R. (2001): Vegetation of the past –
structure and composition. I: WWF, Nepen-
thes, GEUS (Red.) (2001): Report from the
conference: The role of large herbivores in
north-west European vegetation. Copenhagen,
5. - 6. May 2001, pp. 11-16.

Bradshaw, R. og Hannon, G.E. (2004): The
Holocene Structure of North-west European
Temperate Forest Induced from Palaeoeco-
logical Data. I: Honney, O.; Verheyen, K.;
Bossuyt, B. og Hermy, M. (Red.)(2004):
Forest Biodiversity: Lessons from History
for Conservation.CABI Publishing. IU-
FRO. pp 11-25.

DST_01_05  14/10/05  8:32  Side 45



46

Bradshaw, R. og Holmqvist, B.H. (1999): Danish
forest development during the last 3000
yers reconstructed from regional pollen
data. ECOGRAPHY 22:1. pp 53-62.

Buchwald, E. (2001): Hvad kan vi lære af ur-
skovene ? Skoven, 33 (2), pp. 80-84.

Emborg, J. (1995): The structure, dynamics and
light conditions of Suserup Skov, a semi
natural temperate deciduous forest in Den-
mark. Ph.D. Den Kgl. Veterinær- og Land-
bohøjskole.

Emborg, J.; Christensen, M. og Heilmann-Clau-
sen, J. (1999): The structural dynamics of
Suserup Skov, a near-natural temperate
deciduous forest in Denmark. Forest Eco-
logy and Management 126, pp 173-189. 

Fält-Hansen, P. (1993): En genøkologisk analyse
af Fagus sylvatica L – på baggrund af ud-
bredelsesforhold og isoenzymatiske studier –
med henblik på forbedring af beslutnings-
grundlaget for dansk bøgedyrkning. Hoved-
opgave ved Skovbrugsstudiet. Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.

Fritzbøger, B. (1994): Kulturskoven. Dansk
skovbrug fra oldtid til nutid. Skov- og Natur-
styrelsen, Miljøministeriet og Gyldendalske
boghandel, Nordisk forlag. København.

Grønning, J. og Rytter, S. (2002): Gribskov
som et nationalt naturområde – et oplæg til
sikring af den biologiske mangfoldighed.
Speciale ved Institut for Økonomi, Skov og
Landskab. Den Kgl. Veterinær- og Landbo-
højskole.

Hannon, G.E.; Bradshaw, R. og Emborg, J.
(2000): 6000 years of forest dynamics in
Suserup Skov, a seminatural danish wood-
land. Global Ecology & Biogeography 9. pp
101-114.

Huntley, B.; Bartlein, P.J. og Prentice, I.C.
(1989): Climatic control of the distribution
and abundance of beech (Fagus L.) in Eu-
rope and North America. Journal of Biogeo-
graphy, 16. pp 551-560.

Iversen, J. (1967): Naturens Udvikling siden

sidste Istid. I: Nørrevang, A. og Meyer, T. J.
(Red.)(1967): Danmarks Natur. Bind 1.
Landskabernes Opståen. Politikens Forlag.
København. pp. 345-445.

Klaumann, J.D. (2003): En afdækning af det ty-
ske skovudviklingstypebegreb. Speciale ved
Institut for Økonomi, Skov og Landskab.
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 

Larsen, J.B., Saxe, H., (2001): Danish Forestry
and Climate Change. In: Climate Change
Research - Danish Contributions: Dansk
Meteorological Institute/Dansk Climate
Centre, 207-218.

Møller, P.F. (1992): Naturskov i Danmark. Års-
skrift / Jagt- og skovbrugsmuseet, pp. 49-64.

Møller, P.F. (1997): Biologisk mangfoldighed i
dansk naturskov. En sammenligning mellem
østdanske natur- og kulturskove. Rapport
1997/41. Udarbejdet for WWF Verdensna-
turfonden. Danmark og Grønlands geologiske
undersøgelse, Miljø- og Energiministeriet.
København.

Møller, P.F. (2000): Vandet i skoven– hvordan
får vi vandet tilbage til skoven. Rapport
2000/62. Danmarks og Grønlands geologiske
undersøgelse, Miljø- og Energiministeriet.
København. 

Møller, P.F. (2001): Other factors of impor-
tance in Danish forest landscapes from past
to present. I: WWF, Nepenthes, GEUS
(Red.) (2001): Report from the conference:
The role of large herbivores in north-west
European vegetation. Copenhagen, 5. - 6. May
2001, pp. 44-47.

Møller, P.F. og Bradshaw, R. (2001): Draved
skov – et dansk forskningsprojekt gennem
mere end 50 år. Temanummer Geologi i
skoven. Geologi. Nyt fra GEUS, 2001 (4), pp.
2-15.

Odgaard, B. (2004): Skove i landskabet siden
istiden. Upubliceret. 

Peterken, G. (2001): Forest-Grazing Interactions:
Practical Lessons For Nature Reserves in
Britain. I: WWF, Nepenthes, GEUS (Red.)

DST_01_05  14/10/05  8:32  Side 46



47

(2001): Report from the conference: The
role of large herbivores in north-west Eu-
ropean vegetation. Copenhagen, 5. - 6. May
2001, pp. 63-68.

Rune, F. (1997): Decline of mires in four Da-
nish state forests during the 19th and 20th

century. Forskningsserien, 21. Forsknings-
centret for Skov & Landskab. Hørsholm.

Southwood, T.R.E. (1961): The number of spe-
cies of insect associated with various trees.
The Journal of Animal Ecology, 30, pp. 1-8.

Stoltze, M. og Pihl, S. (1998): Rødliste 1997
over planter og dyr i Danmark. Danmarks
Miljøundersøgelser og Skov- og Natur-
styrelsen, Miljø- og Energiministeriet.
København.

Svenning, J.-C. (2002): A review of natural
vegetation openness in north-western Europe.

Biological Conservation, 104, pp. 133-148.
Thomsen, K. (2000): Vildsomme skov-

landskaber i fremtidens Danmark – perspekti-
ver og muligheder. Udarbejdet for WWF Ver-
densnaturfonden. Nepenthes Forlag. Århus.

Vera, F.W.M. (2000): Grazing Ecology and
Forest History. CABI Publishing. UK.

Ødum, S. (1987): Træer og buske i vort gamle
kulturlandskab. Hvad er kultur eller natur,
naturgenopretning eller floraforfalskning?
Flora og Fauna, 93 (4). 

Aaby, B. (1986): Trees as anthropogenic indi-
cators in regional pollen diagrams from
eastern Denmark. Anthropogenic Indicators
in Pollen Diagrams. Boston. pp 73-93.

DST_01_05  14/10/05  8:32  Side 47



48

1. Naturskoven – en kilde til 
inspiration og læring

Den naturnære skovdrift følger princip-
pet om at udnytte skovens egne kræfter
i produktionsprocessen – f.eks. skovens
selvforyngende og selvstrukturerende
kræfter. For at drage nytte af disse kræf-
ter, må man forstå dem – forstå hvor-
dan, hvornår og under hvilke forhold de
virker. Man må lære dem at kende, hvor
de udfolder sig frit – upåvirket af men-
neskets indgriben – i den urørte skov.
Den urørte naturskov kommer da i fokus
som en primær kilde til læring og inspira-
tion ved naturnær skovdyrkning. 
Vi ønsker at give læseren indblik i
hvor og hvordan, der kan hentes inspi-
ration i naturskoven til skovdyrkningen.
Vi håber også at give forståelse for
hvordan naturskoven som reference
kan hjælpe os i praksis. Samtidig for-
søger vi at skabe overblik over noget
af den grundlæggende teori om natur-
skovens struktur og dynamik. 
Kapitlet indeholder derfor en gennem-
gang af det videnskabelige grundlag,
eksempler fra praktiske erfaringer med
naturnær skovdrift, samt en værktøjs-
kasse med forslag til hvordan værktøjet
kan bruges ved naturnær dyrkning. Til

slut præsenterer vi en række natur-
skovslokaliteter i Danmark og omegn
som opfordring til selv at tage ud og op-
leve naturskoven.
Det er en svær opgave at formidle es-
sensen af naturskovens økologi, struktur
og dynamik – og samtidig beskrive
hvordan denne teori kan omsættes til
praksis. Vi har valgt at benytte konkrete
problemstillinger og eksempler til
punktvis at belyse, hvordan teorien kan
bringes i anvendelse i praksis. Tanken
er at disse punktvise eksempler skal il-
lustrere, hvordan man selv – på egne
problemstillinger – kan omsætte viden fra
naturskoven til praktisk skovdyrkning. 

1.1 Teori og praksis
Teori og praksis hænger sammen. Poin-
ten er, at det drejer sig om selv at lære –
selv at opleve – selv at se, erfare, tænke
og afprøve. Vi påstår i den forbindelse,
at intet er så praktisk som en god teori! 
Anvendeligheden af egne iagttagelser
og erfaringer styrkes ved at have en
brugbar teori, som kan sætte system i
oplevelserne. Ens eget teori-apparat kan
opbygges og forstærkes ved at dykke
ned i den videnskabelige litteratur. I
kapitlets indledende afsnit har vi givet

Kapitel 3

Naturskoven som inspiration for
skovdyrkningen

Af Jens Emborg og Katrine Hahn
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en indfaldsvej til fagområdets righol-
dige litteratur. 
Ved at koble egne oplevelser sammen

med de videnskabelige teorier og mo-
deller kan skovdyrkeren lidt efter lidt
opbygge en brugbar forståelsesramme.
Forståelsesrammen er et effektivt red-
skab til at systematisere og tolke de
mange indtryk og erfaringer fra praksis,
studier eller ekskursioner. Samtidig kan
teori og modeller bruges til at støtte ens
analyser, beslutninger og handlinger –
på såvel det strategiske, som på det tak-
tiske og operationelle niveau.
Figur 1 illustrerer hvordan udvikling af

metoder og teknikker i naturnær skov-
dyrkning må trække på viden fra traditi-
onel skovdrift kombineret med viden
om urørt naturskov. 

2. Det videnskabelige grundlag –
naturskovens dynamik

I dette afsnit præsenteres en overordnet
teoretisk ramme – en teori om den na-
turlige dynamik i skovøkosystemer ba-
seret på videnskabelig litteratur. Denne
grundlæggende forståelsesramme byg-
ger vi så videre på i de følgende afsnit
indenfor udvalgte problemstillinger og

Figur 1. Samspillet mellem naturnær skovdrift, traditionel skovdrift og den urørte
naturskov.
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forsøger dermed at demonstrere hvor-
dan teorien kan benyttes som et værktøj
for praksis.

2.1 Teorien om succession og 
klimaks

2.1.1 Succession og klimaks – 
begreberne dannes

Allerede i slutningen af 1800-tallet var
flere botanikere og plantegeografer op-
mærksomme på dynamikken i de øko-
systemer de undersøgte. Den danske
økolog E. Warming beskriver således
hvorledes det ene plantesamfund forbe-
reder grunden for det næste, og derved
så at sige arbejder hen imod sin egen
undergang (Warming 1895). 
I 1916 cementerede Frederic Clements
betegnelsen succession om sådanne vege-
tationsdynamiske fænomener (Clements
1916). Her opfattes succession som en
afløsning af det ene plantesamfund med
det næste indtil successionen endelig af-
sluttes med et stabilt selvregulerende
klimakssamfund i balance med det omgi-
vende klima. Clements antog at successi-
onen var retningsbestemt og forudsigelig,
således at klimakstilstanden kunne defi-
neres entydigt på en given lokalitet. Cle-
ments tillagde klimaet helt dominerende
betydning i forhold til de øvrige økolo-
giske faktorer. 
Efter Clements klassiske fortolkning ville
eventuelle forskelle i jordbundsforhold
udjævnes med tiden indenfor en given
klimatisk region, og han opfattede alle
plantesamfund indenfor en klimatisk re-
gion som forskellige successionsstadier
fra samme successionsforløb, alle i be-
vægelse mod samme klimakstilstand.
Clements gik så vidt, at han sammen-
ligner klimakssamfundet med en super-
organisme, hvor successionen beskriver

organismens opvækst fra fødsel til fuldt
udviklet organisme.

2.1.2 Forskellige perspektiver på 
succession og klimaks

Clements teorier har siden været gen-
stand for heftig, ofte følelsesladet debat
(Gleason 1926, 1927, Raup 1941, 1951,
Drury og Nisbeth 1973, Spurr og Barnes
1980, McIntosh 1985). Debatten har
haft svært ved at nå til afklaring, bl.a.
fordi den bunder i dybtgående forskelle
mellem livsopfattelser, nemlig mellem
holisme og reduktionisme. 
En stor del af debatten har drejet sig om
at afklare om økosystemet er en slags
superorganisme, med mere eller mindre
forudsigelige egenskaber på systemniveau.
Eller om det samlede økosystem “blot”
er et (tilfældigt) resultat af en mængde
individers indbyrdes konkurrence.
Gleason åbnede debatten i 1926 idet han
fandt det uholdbart at opfatte plante-
samfund som superorganismer, bl.a.
fordi plantesamfund (modsat organis-
mer) ikke kan afgrænses og defineres
nøjagtigt i rummet. 
Raup fulgte kritikken op i 1940´erne og
videre frem – han fandt det vanskeligt at
definere og afgrænse plantesamfund i
bl.a. arktiske og tropiske områder, fordi
naturen her er præget af glidende over-
gange. Raup bemærkede, at forskernes
bestræbelser på at opdele og kategori-
sere vegetationen i plantesamfund ofte
førte til lange lister over forskellige arts-
grupperinger, der ustandseligt dukkede
op i nye varianter. Når resultatet af klas-
sificeringen blev gjort op, viste det sig
ofte at arealet med overgangszoner var
større end arealet dækket af plantesam-
fund! (Raup 1972). Forskerne forsøgte
at skabe overblik og struktur med deres
teori – men det virkede bare ikke. 
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Men superorganismer har vist sig van-
skelige at dræbe vha. logiske slutninger,
så forskellige varianter af superorganis-
mekonceptet har overlevet debatten og
fundet en plads i nutidens økologi.
Odum (1969) og Whittaker (1970) be-
nyttede f.eks. begge analogien og kon-
kluderede, at økosystemers udviklings-
strategi sigter mod at opnå maksimalt
informationsniveau og maksimal kon-
trol over omgivelserne som værn mod
eksterne påvirkninger. Succession fører
dermed til stadigt mere komplicerede
økosystemer med stadigt stigende bio-
masse, energiudnyttelse, informations-
niveau, organisationsniveau mv. 
Borman og Likens (1979) gennemførte
omfattende studier af hele skovøkosyste-
mer og dannede en milepæl i den hel-
hedsorienterede skovøkologiske forsk-
ning. Der var i disse studier fokus på at
forstå helheden – f.eks. hvorledes interak-
tionen mellem individerne som systemet
er komponeret af tilsammen danner et
større hele med mere eller mindre forud-
sigelige egenskaber og udviklingstenden-
ser. Denne holistiske forståelse af syste-
met indebærer blandt andet, at helheden
er mere end summen af enkeltdelene!
I dette perspektiv er det altså vigtigt at
studere og forstå den samlede effekt el-
ler konsekvens af det økosystem der er
opbygget. I den naturnære skovdyrk-
ning er det f.eks. interessant at kende
det samlede skovøkosystems mod-
standskraft mod og regenerationsevne
efter storm.

2.1.3 Artens og individets 
konkurrenceegenskaber

I 1970'erne søgte Drury og Nisbeth
(1973) at skabe et nyt afsæt ved en op-
dateret tolkning af successionsbegrebet.
De fremhævede en række eksempler fra

specielt den tempererede løvskovzone,
der strider mod Odum og Whittakers
superorganisme-orienterede økosystem-
forståelse. De foreslår på den baggrund
at en logisk teori omkring succession
må søges på individ- eller endog celle-
niveau. Arternes konkurrenceegenska-
ber og spredningsmekanismer i samspil
med omgivelsernes selektionspres bli-
ver derved de centrale studieobjekter. 
I dette perspektiv bliver den enkelte arts
økologiske egenskaber et centralt studi-
eobjekt. I den naturnære skovdyrkning
er det f.eks. vigtigt at kende den enkelte
arts økologiske egenskaber, da disse er
med til at afgøre dens styrker og svag-
heder i konkurrencen med andre arter.

2.1.4 Rammebetingelsernes stabilitet
– forstyrrelser i økosystemet

Også Clements (1916) antagelse om at
rammebetingelserne normalt er så stabile,
at man kan forudsige successionens slut-
stadie, klimakssamfundet på en given
lokalitet har skabt debat. 
F.eks. er forstyrrelser (brand, storm, ænd-
ret vandstand, frost, klimaekstremer) i
de fleste økosystemer så hyppige, at en
ligevægtstilstand sjældent når at indfinde
sig (Raup 1957, 1972). Tilsvarende vil
klimaændringer og indvandring af nye
arter betyde, at plantesamfundene sjæl-
dent når at komme i ligevægt, før der
sker nye ændringer som skubber udvik-
lingen i en ny retning (Davis 1981). 
Rammefaktorerne kan altså være så
ustabile, at det ikke giver mening at for-
udsige sluttilstanden. Denne dynamiske
opfattelse indbefatter, at jorden er leve-
sted for en stadigt skiftende strøm af
dyre- og plantearter hvor arternes op-
ståen og ændringer i tid og rum i vid
udstrækning et produkt af tilfældige
forstyrrelser (storm, brand, skiftende
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vandstand, klimaændringer, refugiers be-
liggenhed, arters spredningssucces osv.).
Sådanne forstyrrelser er af allerstørste
betydning for udviklingen af skovøko-
systemer og kan bruges som redskaber
til at påvirke økosystemers udvikling.

2.1.5 Moderne tolkning af succession
og klimaks

I dag har næsten alle moderne økologer
forladt Clements klassiske fortolkning
af succession som vegetationsudvikling
gennem forudsigelige, diskrete stadier
frem til kulmination i et entydigt, regio-
nalt klimaks. 
Store dele af Clements teori og termino-
logi lever dog videre i modificeret form.
De fleste erkender således at der er suc-
cessionsforløb i naturen, men ofte under
forhold hvor ændringer i rammefakto-
rerne betyder, at en eventuel klimakstil-
stand i balance med det omgivende
miljø aldrig nås.
Spurr og Barnes (1980) leverer en
pragmatisk tolkning af begrebet kli-
maks, som formentlig stadig kan samle
opbakning: Klimaks begrebet benyttes
– nærmest skødesløst – om mere eller
mindre langvarige plantesamfund, der
fremkommer sent i vegetationsud-
viklingen på en given lokalitet, dvs. at
klimakssamfundet er relativt stabilt og
i dynamisk ligevægt (steady-state) med
omgivelserne. 
Betydningen af begreber som ligevægt
og stabilitet i et givet system er dermed
stærkt afhængigt af den betragtede
skala. Generelt gælder, at jo større areal-
enheder der studeres, jo mere stabilt
synes systemet at være. Således kan kli-
maks ikke længere opfattes som et defi-
nitivt slutstadie, idet der konstant sker
forandringer i det biotiske miljø, om end
ofte i et langsomt tempo. 

2.1.6 Sammenfatning af teorien

Dette historiske rids af de basale økolo-
giske teoriers fødsel og udvikling giver
tilsammen et godt indtryk af nogle
brændpunkter i den skovøkologiske
forskning og de forskellige økologiske
“skoler” der findes. Alle teorierne bidra-
ger – på forskellig vis – til at forstå de
udviklingsprocesser der foregår i natur-
lige skovøkosystemer. I den naturnære
skovdyrkning kan vi uden problemer
trække på dem alle. 
Teorien om succession og klimaks ud-
gør en teoretisk forståelsesramme, der
kan hjælpe os til at tolke vore iagtta-
gelser og forudsige skovbevoksningers
“spontane” udviklingsretning. Super-
organisme perspektivet kan bruges til
at analysere og forstå den samlede
effekt af hele økosystemet. Individ-
/arts- perspektivet kan belyse den
interaktion mellem systemets mange
delkomponenter (f.eks. træarter), der i
grunden afgør systemets udvikling og
samlede resultat.
Hvis teori, modeller og forståelsesram-
mer skal fungere som støtteværktøj i
vores daglige virke, skal de være enkle
og klare – ellers kan vi miste overblik-
ket i fortolkningsprocessen, alene på
grund af modellens kompleksitet. 
Nogle af os har i den forbindelse glæde
af grafiske fremstillinger af teorien, som
så at sige kan brænde sig fast på vor in-
dre nethinde. Sådanne indre billeder kan
være særligt effektive når vi søger at
strukturere og forstå mylderet af indtryk
vi rammes af når vi studerer naturen.
Tilsvarende kan billederne være et
bedre udgangspunkt for at udvikle teo-
retisk funderede strategier og planer for
vores valg og handlinger i praksis. Figur
2 viser en visuel fortolkning af teorierne
om succession og klimaks. 
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2.2 Præsentation af baggrunds-
casen: Suserup Skov

På baggrund af studier af naturskovenes
dynamik og strukturer kan vi udvikle
principper og tilhørende værktøjer for
skovdriften. Ved at 'kopiere' nøgleele-
menter og -processer fra den urørte natur-
skov kan man f.eks. fremme biodiversite-
ten i de dyrkede skove (Christensen og
Emborg 1996). 
Vores få tilbageværende urørte natur-
skove spiller derfor en vigtig rolle som

reference for skovdrift og naturbeskyt-
telse. Herudover spiller de urørte skove
en vigtig rolle for vores pædagogiske og
kulturelle forståelse af naturen: Vilde og
urørte skovområder kan give os et ind-
blik i hvordan landskabet og verden
ville se ud, hvis der ikke var mennesker
til – et troldspejl der viser dybden og
omfanget menneskenes samspil med
naturen!
Suserup Skov syd for Sorø er en af Dan-
marks mest interessante og velunder-

Figur 2. Hypotetisk retningsbestemt og cyklisk succession i en løvskovsdomineret re-
gion. Successionen kan betragtes som en retningsbestemt proces – fra det ene udvik-
lingsstadie til det næste. Efterhånden begynder den retningsbestemte udvikling at
“flade ud” og bevæge sig ind i et nærmest cyklisk forløb – klimaks – hvor systemet
har fundet en dynamisk balance med det omgivende miljø. En større forstyrrelse af sy-
stemet kan bringe det væk fra klimakstilstanden – væk fra den dynamiske ligevægt –
og sætte det tilbage til tidligere successionsstadier, hvorfra der igen vil begynde en
retningsbestemt successionsproces frem mod en ny ligevægtstilstand – et nyt klimaks. 
Der skelnes mellem primær succession, hvor systemet nulstilles og “renses” for orga-
nisk materiale (som efter en istid, et vulkanudbrud eller et større bjerg/jord-skred), og
sekundær succession, hvor systemet/vegetation blot slås tilbage, således at der stadig
vil være organisk materiale (muldjord, slam, planter, frø, træ og plantedele mv.) til-
stede som udgangspunkt for vegetationsudviklingen.
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søgte stumper af naturskov. Skoven lig-
ger på næringsrig jord og er en god re-
ference for en stor del af de østdanske
løvskove. Vi vil referere til de resultater
som forskningen i Suserup Skov har gi-
vet og supplere med andre relevante re-
sultater.
Suserup Skov er en lille naturskov (19
ha), der ligger på den nordlige bred af
Tystrup Sø omgivet af en blanding af
græsningsskov og opgivne marker i fri
succession. Skoven tilhører Sorø Aka-
demi og har været friholdt for egentlig
skovdrift siden 1854 og fredet siden 1925. 
Skoven er domineret af bøg, ask og eg,
med elm i underskoven. Herudover fin-
des bl.a. rød-el (langs søbredden), ær
(spredt fra nærliggende gård), lind
(plantet), heste-kastanje (indført) samt
hassel, hvidtjørn, benved, skovæble
mm. i underskoven (Emborg et al. 1996).
Egen er primært dominerende i den del
af skoven som tidligere har været brugt
til skovgræsning. 
Udover skovgræsning har der tidligere
været foretaget høslet langs søbredden,
været oldensvin i den bøgedominerede
del, og en overgang blev der fjernet
træer både i form af hugst og af æsteti-
ske årsager (Fritzbøger og Emborg
1996). På trods af de nævnte kulturbe-
tingede påvirkninger regnes skoven for
relativt urørt – en lille plet skov, hvor
det er muligt at studere resultatet af na-
turens frie udvikling. Siden 1961 har
Suserup Skov i princippet ligget urørt
hen, således at der ikke er fældet træer
eller fjernet ved fra skoven.

2.3 Strukturer og mønstre 

2.3.1 Mosaikstruktur

Skala er en af de vigtigste parametre når
man taler om strukturer og mønstre. I

modsætning til boreale (nåle-)skovsyste-
mer hvor store arealer er dækket af få
træarter, og hvor store forstyrrelser som
f.eks. brand og insektangreb kan dække
arealer på flere 100 ha er finkornet hete-
rogenitet et nøgleord i den tempererede
løvskov. Endnu mere finkornet bliver
strukturen når man bevæger sig til tropi-
ske økosystemer, hvor et højt antal træ-
arter findes i tæt blanding på små arealer. 
De forstyrrelser og processer, som er
med til at skabe denne heterogenitet –
både i stor og lille skala – er knyttet til
regionale karakteristika for klima, jord-
bund og artssammensætning. En mosa-
ikstruktur præget af små grupper af
jævnaldrende træer kan være resultatet
af en “steady-state patch-dynamik”, hvor
sammenbrudet af et eller få træer kun
giver plads til en lille foryngelsesgruppe
i lysbrønden (Emborg et al. 2000).
Foryngelsesgruppen vokser op og dan-
ner med tiden en lille gruppe ens-
aldrende træer. 
Det samlede resultat bliver at der med
tiden udvikles en finkornet mosaik af
trægrupper, af forskellig alder afhængig
af hvornår lysbrønden opstod. Mosaik-
ken er i evig bevægelse og udvikling
over tiden – og betegnes i litteraturen
som en “shifting-mosaic”. Efter lang tids
udvikling kan mosaikken komme i dy-
namisk ligevægt (“steady-state”) med det
omgivende miljø (inklusive “forstyrrel-
ses-regimet”). 
Et eksempel på en sådan “shifting-mos-
aic-steady-state” er beskrivet og analyse-
ret i Suserup Skov (Emborg et al. 2000),
og mosaikstrukturen er vist i Figur 3. 

2.3.2 Diameterklassefordeling
Den samlede diameterklassefordeling
for mosaikken når den er i “steady-state”
vil typisk være “omvendt J-formet”,
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dvs. at der er en stor pulje af meget små
træer, mens antallet af træer falder med
stigende diameter, således at der kun er
relativt få store træer. I Suserup Skov er
det beskrevet hvordan diameterklasse-
fordelingen netop fulgte dette mønster –
og faktisk kunne beskrives ved en nega-
tiv (dvs. faldende) eksponentialfunktion
(Emborg et al. 1996). 
I en finkornet “shifting-mosaic” baseret
på foryngelse i relativt små lysbrønde
vil skyggetolerante træarter (f.eks. bøg)
have en relativ stærk konkurreevne og
dermed kunne udvikle sig dominerende. 
I skovtyper præget af stor-skala forstyr-
relser som f.eks. brand eller storm vil
lyskrævende pionertræarter som f.eks.
ask, eg, birk eller skovfyr have en rela-
tivt stærk konkurrenceevne. Ensaldrende
bestande af disse træarter vil ofte over-
tage de ofte store storm/brand-raserede
flader, hvorved strukturen i en sådan

skov vil være præget af langt større fla-
der/mosaikker. Indenfor den enkelte be-
stand/flade vil diameterklassefordelin-
gen ofte tilnærme sig en normal-forde-
ling omkring en given gennemsnits-
værdi. Dette billede kan dog sløres med
tiden i takt med at skyggetolerante
træarter indfinder sig i halvskyggen un-
der de etablerede pionertræarter.

2.3.3 Dødt ved og gamle træer
Dødt ved i skovbunden, store gamle
træer, stående døde træer og rodvæltere
er vigtige strukturelle elementer i natur-
skove (Christensen et al. 2005). Netop
det døde ved i dets mange afskygninger,
danner grundlag for en stor portefølje af
forskellige organismer – en sand biolo-
gisk mangfoldighed (Figur 4). 
Men dødt ved er som regel kun spar-
somt til stede i skove der dyrkes med
henblik på træproduktion – uanset om

Figur 3. Eksempel på små-skala mosaikstruktur i en urørt østdansk naturskov – Suserup
skov. Der er 5 faser: foryngelse, opvækst, tidlig modning, sen modning, nedbrydning.
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der dyrkes traditionelt eller naturnært.
Naturskove rummer meget store mæng-
der af dødt ved, hvilket gælder både
boreale og nemorale skove i Europa
(Linder et al. 1997, Kirby et al. 1998,
Hahn og Christensen 2005). Manglen
på dødt ved i de dyrkede skove re-
præsenterer et “manglende strukturelt
element” af stor betydning for bio-
diversiteten. Da den maksimale leve-
alder for et træ i en dyrket skov tilmed
er meget kortere i en dyrket skov end i
en naturskov vil der derfor også være

en mangel på gamle og delvist ned-
brudte træer i den dyrkede skov.

2.3.4 Vand
Et andet karakteristisk træk ved natur-
skove er den varierede hydrologi, hvor
både mindre vandløb, søer, moser og
midlertidigt oversvømmede områder
spiller en strukturel rolle (Møller 2000).
Naturskoven kan her give inspiration til
den praktiske forvaltning af vandet i
skovene såvel som brugen af lokalitets-
tilpassede arter. 

Figur 4. Eksempel på cyklus for biodiversitet knyttet til dødt ved (fra Heilmann-
Clausen 2003).
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Langt de fleste dyrkede skove har været
underlagt intensive drænings- og grøft-
ningsprogrammer, og det har resulteret i
en forarmelse af den typiske fugtig-
bundsflora i sammenligning med urørte
skove (Graae and Heskjær 1997). Det er
dog vigtigt at være opmærksom på, at
en naturskov også er i samspil med det
omgivende miljø, så selv i vores urørte
naturskove er vandstandsforholdene
stærkt påvirket af både direkte (tidligere
grøfter) og indirekte (dræning af oplan-
det) menneskelige indgreb.
Sammenfattende kan vi konkludere at
naturskovens strukturer og mønstre un-
der danske forhold typisk er karakterise-
ret ved en betydelig finkornet variation
der udvikles over lange tidsrum, betyde-
lige mængder af dødt ved i forskellige

former og en varieret hydrologi. Alt
dette er af stor betydning for skovens
biologiske mangfoldighed, samt for
skovens funktionelle egenskaber – hvil-
ket vi ser nærmere på i det følgende.

2.4 Processer og dynamik

2.4.1 Forstyrrelser

Med udgangspunkt i de overordnede
eller bagvedliggende dynamiske pro-
cesser for skovøkosystemernes udvik-
ling over tiden vil vi nu se nærmere på
betydningen af forstyrrelser i skovøko-
systemet. 
På det overordnede plan kan forstyrrel-
serne opfattes som udefra kommende
(eksogene) kræfter der sætter systemet
tilbage, bringer det i uligevægt i forhold

Figur 5. Eksempel på naturlig hydrologi i et skovøkosystem (efter inspiration fra
Møller 2000).
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til de iboende (endogene) kræfter i øko-
systemet – successionen – der bringer
systemet i retning mod en dynamisk
ligevægtstilstand. Successionen søger at
bringe systemet i ligevægt, hvorimod
forstyrrelsen bringer systemet ud af
ligevægt – to modsat rettede kræfter.
Forstyrrelser bringer altså økosystemet
ud af kurs – påvirker det i en grad så der
sættes gang i en ny udvikling. Det
kunne for eksempel være en storm, som
vælter de store træer i overetagen, en
oversvømmelse der slår visse træarter
ihjel, eller en brand der slår stort set alt
levende ihjel. 
Forstyrrelser kan variere i omfang og
kraft. Store forstyrrelser er relativt
sjældne begivenheder – det kunne være
vulkanudbrud, kæmpebrande eller storm-
fald (Peterken 1996, Ulanova 2000,
Yamashita et al. 2002). Mellemstore
forstyrrelser af varierende omfang og
frekvens f.eks. være brand i boreale
skovsystemer (Lindbladh et al. 2000,
Niklasson and Granstrom 2000, Niklas-
son and Drakenberg 2001). Små men
hyppige forstyrrelser kan være enkelt-
træ-begivenheder, f.eks. at træer dør
grundet ælde, vind, svampe- eller in-
sektangreb, som beskrevet i de central-
europæiske skove (Tabaku and Mayer
1999, Boncina 2000). 
Generelt gælder der en omvendt sam-
menhæng mellem forstyrrelsers om-
fang/kraft og forstyrrelsers hyppighed.
Store/kraftige forstyrrelser er relativt
sjældne, mens små/begrænsede forstyr-
relser er relativt hyppige.

2.4.2 Økosystemets reaktion på 
forstyrrelser

I vores del af Europa, hvor blandet løv-
skov er naturligt dominerende, inklude-
rer forstyrrelsesdynamikken både hyp-

pige små-skala forstyrrelser (lysbrønds-
dynamik) og sjældnere stor-skala for-
styrrelser (stormfald og evt. brand). Dette
medvirker til udvikling af en relativt
finkornet mosaik-struktur og en stor va-
riation i antallet af arter og størrelses-
klasser selv indenfor et lille areal (Em-
borg et al. 1996, Hannon et al. 2000) på
de fleste lokaliteter – men også til udvik-
ling af mere lysåbne artssamfund på tørre
hede- og klitlokaliteter (Svenning 2002). 
Det samlede resultat kan blive forholds-
vis komplicerede, men relativt stabile
dynamiske systemer. I Suserup Skov er
det f.eks. beskrevet hvordan to træarter,
ask og bøg, skiftevis dominerer i en
form for successionsproces der indgår
som del af en i øvrigt cyklisk klimaks-
dynamik (Figur 6). 
Fænomenet, der kaldes klimaks mikro-
succession, er interessant fordi det giver
mulighed for at lyskrævende og skygge-
tolerante træarter kan sameksistere i
samme skovøkosystem over lange tids-
rum (Emborg et al. 2000). Naturskoven
kan her inspirere til avancerede dyrk-
ningssystemer, hvor to kommercielt
værdifulde træarter, med vidt forskellig
økologisk profil kan dyrkes samtidigt. 
Ved omfattende stormfald og i meget
store lysbrønde kan der opstå situationer
hvor underetagen i naturskoven ikke er i
stand til at overtage pladsen efter de
faldne overetage-træer. Her kan der op-
stå situationer hvor successionen sættes
kraftigt tilbage. Klimaet minder mere
om det man finder på en renafdriftflade,
og sekundære successionsprocesser med
typiske pioner-træarter som f.eks. eg,
birk og røn vil kunne etablere sig.
Også relativt udramatiske og ved-
varende påvirkninger af økosystemet
kan betragtes som forstyrrelse af økosy-
stemet – f.eks. ændring af vildtbestan-
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den. Ændringer i vildttrykket kan have
stor indflydelse på ikke bare den dyr-
kede skov, men også naturskovens arts-
sammensætning. Dette kan f.eks. ses i
central-europæiske skove med ædel-
gran-bøgeblandinger, hvor de to arter
veksler i dominans pga. vildtets præfe-
rence for ædelgran (Boncina et al. 2003).

3. Kobling mellem naturskovs-
forskning og skovdyrkning

Skovdyrkning betegnes ofte som en
kunst, hvor der ikke kan gives sikre svar

og universelle løsninger på standardi-
serede problemstillinger. Teorier og
modeller skal derfor suppleres med
“fingerspidsfornemmelse” og intuitiv
sammenfatning af egne erfaringer og
observationer. 
Spørgsmålet om hvordan praktikeren
udfører sin kunst er ikke enestående for
skovbrug. Fænomenet er beskrevet og
analyseret for lignende “knap-så-eksakte”
videnskaber – bl.a. arkitektur, byplanlæg-
ning, psykoterapi og ledelse (Schön 2001).
Kunsten, der udøves, støttes af viden og
teori – suppleret med en uudtalt, erfa-

Figur 6. Eksempel på dynamik / cyklus i en urørt østdansk naturskov, hvor to træarter
– ask (lys farve) og bøg (mørk farve) – veksler mellem hinanden.
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ringsbaseret “viden-i-praksis”, som den
virtuose praktiker udvikler med tiden. 
Den virtuose praktiker vil også på intui-
tiv, analytisk vis undersøge den situation
eller problemstilling han står overfor i
en form for “refleksion-i-handling”. I
næste nu vil han udvikle og tilpasse sine
løsningsmodeller til den pågældende si-
tuation – uden altid at kunne redegøre
eksakt for hvorfor. Vi forestiller os, at
viden og observationer fra naturskoven
tilsvarende kan indgå i skovdyrkerens
refleksion, læring og handling.
Skovdyrkeren må trække på eksiste-
rende viden og erfaring og må samtidig
tilpasse løsningerne til lokale rammer,
klima og økologiske forhold. Han må
endvidere se problemet i et langt tids-
perspektiv, med den usikkerhed det in-
debærer. 
For at give indtryk af hvordan viden om
naturskov kan omsættes til praksis tager
vi nu fem forskellige aktuelle problem-
stillinger fra dansk skovbrug op til nær-
mere analyse. For hver af de fem situa-
tioner tager vi udgangspunkt i de be-
skrevne økologiske teorier og modeller.
Herefter går vi i dybden og illustrerer,
hvordan teorien kan tilpasses, udbygges
og give inspiration til udvikling af skov-
dyrkningen.

3.1 Hvordan kan man få noget 
positivt ud af et stormfald?

Et stormfald er en større forstyrrelse hvor
økosystemet sættes tilbage til et tidli-
gere successionsstadie, hvorfra systemet
så (selv) styrer ind på en ny retnings-
bestemt kurs. 
Det giver selvsagt interessante mulighe-
der i skovdyrkningen at kunne forstå og
forudsige systemets naturlige reaktion
og retning efter forskellige typer forstyr-
relser. Derved kan man bruge forstyrrel-

serne konstruktivt i skovdyrkningen og
designe skovøkosystemets strukturer så
det reagerer “hensigtsmæssigt” på natur-
lige eller dyrkningsmæssige forstyrrelser.
Spredt stormfald kan lede til lysbrønde
af forskellig størrelse. Omfattende storm-
fald har karakter af fladefald, der mere
minder om egentlige renafdrifter. I den
naturnære skovdrift vil man kunne trække
på række teorier fra naturskoven, primært
baseret på successionstankegangen. 
Forløbet vil være forskelligt i de to situ-
ationer. Dannelsen af lysbrønde i varie-
rende størrelse kan sammenlignes med
klimaks mikro-succession. Egentlige
fladefald kan sammenlignes med en stor
forstyrrelse, der har sat systemet tilbage
til et tidligt successionsstadie, hvor der
er tale om et decideret skifte i mikro-
klima, tilgængelighed af næringsstoffer
og plantesamfund – og hvor systemets
naturlige respons er en sekundær suc-
cession med bl.a. pionertræarter. Her
kan man som skovdyrker vælge forskel-
lige løsningsmodeller på en skala fra na-
turlig tilgroning (ekstensiv indsats) over
kombinationer af forceret succession,
såning og tilplantning (intensiv indsats).
Valget afhænger af formålet med driften,
økonomi (herunder støtteordninger), etc.
Under lysåbne forhold vil lyskrævende
arter typisk etablere sig ved hjælp af
vind- eller dyrespredte frø. Den natur-
lige succession kan hjælpes på vej ved
aktiv såning af ønskede træarter, idet de
mest oplagte faktorer som bestemmer for-
yngelsens succes er jordbundsforhold,
tiden siden forstyrrelsen og afstanden til
egnede frøkilder (Aude et al. 2002).
Det kan være dyrt at 'rydde op' efter et
stormfald. Man kan med fordel lade en
del af det døde ved ligge efter stormfald
– det bidrager positivt til såvel habitater
for biodiversitet, rumlig struktur, beva-
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ring af næringsstoffer og kulstof i lokale
puljer, og endelig kan et tæt krat af krone-
grene sikre foryngelsen fred for rådyr. 
Ved en eventuel oprydning er det vigtigt
at efterlade så mange 'ikke-ødelagte'
elementer som muligt, herunder for-
yngelsesgrupper, grupper eller holme af
stående træer, randbevoksninger (langs
vandløb, vådområder, veje, bevoks-
ningsgrænser etc.), dvs. lade alt det stå
som man normalt fjerner i forbindelse
med en oprydning efter stormfald. 
Der er en vis risiko for at sådanne ele-
menter vælter i efterfølgende storme
pga. deres udsathed. Alligevel er det
vigtigt at værne om dem, da de kan fun-
gere som øer eller 'redningsbåde', som
både sikrer strukturel variation i den nye
bevoksning og fungerer som områder
hvorfra ny vegetation kan sprede sig
(Kohm og Franklin 1997).

3.2 Hvordan får vi mere biodiversitet i
skovene?

Begreberne biodiversitet og naturnær
skovdrift bliver ofte koblet sammen,
idet en lang række af de elementer og
funktioner der findes i naturskoven også
afspejles i den naturnært dyrkede skov,
eksempelvis store træer, dødt ved, na-
turlig hydrologi og et kontinuert skov-
klima. 
Naturnær skovdrift i sig selv er ikke en
garanti for at der bliver taget særlige
hensyn til biodiversiteten i skoven. Til
at sikre den mere specielle og/eller tru-
ede del af dyre-, plante- og svampe-

diversitet skal der reelt set mere til end
den almindelige naturnære drift (Hahn
et al. 2005). 
Ønsket om at gøre en særlig indsats kan
f.eks. opstå på et statsskovdistrikt hvor
en del af arealerne er indgået i en natio-
nalpark eller den private skovejer som
har Natura2000 1) arealer på sin ejen-
dom. Formålet med at sikre eller øge
biodiversiteten i en skov kan således
knyttes til flere formål, herunder at øge
naturindholdet for at leve op til interna-
tionale konventioner eller for at glæde
befolkningen. 
Ved at bruge den urørte skov som refe-
rence for biodiversitet viser sig en
række punkter, hvor skovdriften spiller
en stor rolle. Det betyder, at natur-
skoven i modsætning til den traditionelt
dyrkede skov bl.a. indeholder store
gamle træer, dødt ved i forskellige di-
mensioner, naturlig hydrologi (ingen
grøftning eller anden vandstandssænk-
ning), uforstyrret jordbund (ingen jord-
bearbejdning), naturlige lysninger (util-
plantede, udrænede), træer af forskel-
lige arter og aldre og en kontinuitet i
skovstrukturen (Møller 1997). 
Som hovedregel får man nogle effektive
redskaber til håndtering af biodiversitet
i dyrkede skove ved at fokusere skov-
driften på kontinuitet i skovdækket og
en stabil tilgang af dødt såvel som brug
af hjemmehørende træarter.
De fleste punkter kan indarbejdes i den
naturnære driftsform. Det vil selvfølge-
lig være op til den enkelte skovdyrker/
ejer at fastlægge i hvilken grad man
ønsker at prioritere vilkårene for biodi-
versiteten (fx. afhængigt af beskyttel-
sesbestemmelser, mål mv.). 
Pioner-træarter af lav økonomisk værdi
kan f.eks. aktivt bruges som biodiversi-
tets- og frøkildeelementer i skovstruktu-

1) Natura 2000 arealer er omfattet af EU´s
naturbeskyttelse, herunder arealer beskyttet
af det såkaldte EU Habitatdirektiv.
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Figur 7 og 8. Ved traditionel skov-
drift afkortes den naturlige cyklus
ca. halvvejs igennem (figur til ven-
stre), men ved at integrere nøgle-
elementer fra den naturlige urørte
skov med fuld cyklus kan man sikre
en mere bæredygtig og naturnær
skovdrift (figur herunder).
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ren i stedet for at fjerne dem ved en ud-
tynding (Schnitzler and Borlea 1998).
Da skovbunden huser en betragtelig del
af skovens biodiversitet, kan man ved
brug af faste kørespor, samt begrænset
brug af renafdrifter, jordbearbejdning,
pesticider og gødning forbedre vilkårene
for bundvegetation og jordlevende orga-
nismer betragteligt. 
Ligeledes er det muligt at genskabe en
del af den naturlige hydrologi i dyrkede
skove ved at lukke grøfter, genskabe
vådområder og øge anvendelsen af loka-
litetstilpassede træarter (Møller 2000).
Ved at genskabe den naturlige vandba-
lance i den dyrkede skov sikrer man
også en variation i habitater og dermed
også en potentiel forbedring for bio-
diversiteten. Det drejer sig om alt fra
bække og moser til søer og kystlinjer. 
Mange af de områder som i dag er
drænet repræsenterer en marginal værdi
rent skovdyrkningsmæssigt, og det er
desuden bekosteligt at vedligeholde
grøfterne. Sådanne tidligere vådområder
kan genetableres ved simple tiltag
såsom aktiv lukning af drængrøfter
(Møller 2000) – eventuelt kombineret
med større projekter som re-etablering
af vådområder i landskabsskala eller
genudsætning af bævere i egnede skov-
og vådområdehabitater (Nolet and Ros-
ell 1998).
En tredje mulighed for at “producere”
biodiversitet er at fokusere på mæng-
den, størrelsen og kontinuiteten af dødt
ved. Netop forekomsten af dødt ved ud-
gør én af de mest markante forskelle på
urørt og dyrket skov. Selv korte brud i
kontinuiteten af skovdækket og tilgan-
gen af dødt ved kan medføre arters for-
svinden fra et område. 
I den dyrkede skov kan man lade 3-5
gamle, gerne krogede og grovgrenede

træer pr. hektar stå til forfald, da disse
træer oftest repræsenterer en lav økono-
misk værdi. Herved kan man bidrage til
sikringen af vigtige levesteder for insek-
ter, svampe, planter, lav, jordfauna og
fugle (Schnitzler og Borlea 1998, Bjørn-
lund et al. 2002, Heilmann-Clausen og
Christensen 2003). 
En kontinuert “forsyning” af dødt ved
vil bidrage til at vedligeholde en stor
biologisk mangfoldighed – i forhold til
en diskontinuert “forsyning”, som f.eks.
efter en renafdrift eller oprydning efter
stormfald. For svampe kan et brud i
kontinuiteten af dødt ved i så kort tid
som 10 år betyde et tab af højt specia-
liserede arter (Heilmann-Clausen og
Christensen 2000). 
Man bør også efterlade rodkager fra
stormfældede træer og stående døde
træer (relikt træer) til naturlig nedbryd-
ning, idet disse skaber små nicher med
større lystilgang og blottet mineraljord
(Bigler 2005). I praksis er det dog nød-
vendigt at afbalancere den rumlige forde-
ling af dødt ved, gamle træer og rodkager
med de teknisk-operationelle mulighe-
der og økonomiske forhold.

3.3 Hvordan skaber vi billigere 
foryngelser med forbedret stabilitet?

Naturnær skovdrift kan efterligne natur-
skovens mønstre og strukturer ved at
sikre en bred vifte af størrelser og for-
mer på lysbrønde i et gruppevist skov-
dyrkningssystem. Med inspiration i
Suserups dynamik hvor asken indgår i
en mikrosuccession med bøgen kan man
i bøgedyrkningen arbejde mod blandinger
så som bøg-ask, bøg-ær eller bøg-ædel-
gran. Hermed kan man øge bevoksnin-
gens stabilitet (resistens/modstandskraft
og resiliens/selv-reparationsevne) og
foryngelsespotentiale.
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Det er relevant at stille sig selv det
spørgsmål om hegning og jordbearbejd-
ning er nødvendig for foryngelsens suc-
ces. På steder hvor græsningstrykket er
højt, f.eks. som følge af den førte jagt-
politik eller fravær af naturlige prædato-
rer for rådyr og evt. krondyr (lav ræve-
bestand, udryddelse af los og ulv) kan
det være svært for foryngelsen at komme
over dyrenes bidehøjde (Madsen 1995,
Zerbe 2002). 
Vildtet påvirker konkurrenceforholdet
mellem træarterne og ændrer dermed
skovens udviklingsretning. Dette gælder
i naturlige skove såvel som dyrkede
skove. At insistere på en bestemt arts-
sammensætning kan vise sig at være
dyrt, da det ikke bare kræver en proaktiv
bestandsregulering, men også indplant-
ning og hegning af ønskede træarter. 
I stedet kan det være relevant f.eks. at
studere de forskellige træarters overle-
velsesstrategier under naturlige forhold
eller også at studere betydningen af det
naturlige økosystems struktur. F.eks. vil
en skov kendetegnet ved fler-etageret
struktur og spredt eller gruppevis for-
yngelse give et helt anderledes udbud
og fordeling af føde end i en dyrket
skov med ensaldrende bevoksninger
og foryngelse gennemført over store
flader (Andersen 2000, Pedersen og
Petersen 2002). 
Ønsket om billigere foryngelser fører
også til spørgsmålet om man kan undgå
de tidlige tyndinger i traditionel skov-
drift, som ofte har et negativt dæknings-
bidrag. Ideen her er at efterligne den na-
turlige selvtyndings-proces, hvor man i
bøg f.eks. kan fremskyde den første
kommercielle tynding til alder 30. 
Et studie fra Tyskland viser at både kva-
litet og diametertilvækst er højest i be-
voksninger hvor den første tynding er

udskudt indtil alder 25-35 og derefter
tyndet 3-4 gange inden alder 50 (Astrup
og Ohff 1998). Jo mere skoven selv kan
klare uden vores indgriben, og stadig
bevæge sig i en ønsket retning – jo flere
penge kan vi spare på udgiftssiden. 
Dette står i skarp modsætning til den
traditionelle fladebehandling, hvor store
arealer først tyndes hårdt hen imod af-
slutningen af omdriften for at øge dia-
metertilvæksten maksimalt og en efter-
følgende afdrivning over ganske kort
tid. Sådanne indgreb åbner bevoksnin-
gen op og lader ganske meget lys slippe
igennem til skovbunden med det resul-
tat at græsser og andre lyskrævende ar-
ter når at etablere sig inden foryngelsen
af bevoksningen går i gang. Dette er en
klassisk problemstilling, hvor etable-
ringssuccessen for foryngelsen kan være
ganske lav. 
Hvis man i stedet kan kontrollere lys,
mikroklima og jordbundsforhold ved at
bevare bevoksningen lukket i f.eks. 10
år før foryngelsen planlægges igangsat
– bl.a. ved at bevare en tæt underskov –
så kan lysforholdene vendes til at være
et styringsinstrument for skovdyrkeren,
hvor foryngelsens etablering kan styres
ved at foretage hugst i egnede frøår.

3.4 Naturlig forstyrrelsesdynamik som
skovdyrkningsredskab

Forstyrrelserne er de begivenheder der
ændrer økosystemets udviklingsretning
og sikrer dets fortsatte beståen gennem
foryngelse. Det er derfor oplagt at ar-
bejde med forstyrrelser som et skov-
dyrkningsredskab. 
Ved at indarbejde “kunstige” forstyrrel-
ser i forskellig skala og hyppighed, når
man udvikler skovdyrkningssystemer
for et bestemt område, bliver det muligt
at sammenkæde bevoksningsstrukturen
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med den naturlige dynamik – f.eks. med
henblik på at skabe et robust skovøko-
system der er tilpasset områdets natur-
lige forstyrrelsesregime (Figur 9).
Forskning i naturlige forstyrrelser og
de deraf følgende foryngelsesmønstre
og -processer kan hjælpe os til at for-
stå hvad der betinger en succesfuld for-
yngelse, med hensyn til struktur, frø-
kilder, jordbundsforhold, mikroklima
og vildt (Madsen 1994, Madsen 1997,
Peltier et al. 1997, Collet et al. 2001). 
Den heterogene struktur i en naturskov
kan være med til at skabe gode mikro-
klima- og jordbundsbetingelser for en
kontinuert etablering af foryngelse. I
takt med at overetage-træerne i en luk-
ket bevoksning bryder sammen og der-
med skaber gode lysforhold for foryn-
gelsen kan (den allerede etablerede) for-

yngelse reagere hurtigt og udfylde det
frigjorte rum i bevoksningen (Schmidt
1996, Emborg 1998, Topoliantz 2000). 
Viden om den naturlige forstyrrelses-
/foryngelsesdynamik kan inspirere til at
opbygge skovbevoksninger der rummer
de samme brugbare egenskaber. For ek-
sempel er forstyrrelsernes omfang cen-
trale ved opretholdelse af mere lys-
trædominerede skovtyper. Hvis man øn-
sker at bevare en egedominans så kræver
det større, men ikke nødvendigvis flere
indgreb, end ved en styring hen imod en
skyggetrædomineret bevoksning.

3.5 Naturlig træartsblanding som 
inspiration i (eksotisk) nåleskov

Mange af de nåleskovsområder, som
findes i bl.a. Midtjylland, Nordsjælland
og Vestjylland er baseret på nåletræer

Figur 9. Koblingen mellem naturlig dynamik og skovdyrkningstiltag er et af værk-
tøjerne i den naturnære værktøjskasse.

SKOVDYRKNING OG FORSTYRRELSER

100 % - - - - - - - - Hugstindgrebets styrke - - - - - - - - - 0 %

0 % - - - - - - - Stående vedmasse efter hugst - - - - - - 100 %

Renafdrift            Skærmforyngelse  Gruppevis hugst    Plukhugst Urørt skov

- - - Jordskred - - -

- - - - - - - - - Skovbrand - - - - - - - - - -

- - - - - - Stormfald, indsektangreb - - - - - - -

- - - - - Sygdomme - - - - -
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som er langt hjemmefra. En del af disse
er egentlig velfungerende bevoksnings-
typer, men med 'forkerte' træarter. 
Der er ingen grund til partout at konver-
tere disse bevoksninger til løvskov. Der
er etableret et skovklima, naturlig for-
yngelse er i gang, og der kan være en
rimelig økonomi hvor store dimensio-
ner kan opnås. Målet er derfor ikke nød-
vendigvis en omlægning til potentiel
naturlig vegetation, men at sikre stabile
og vellykkede naturnære bevoksninger,
hvor kontinuitet, artsblanding og struk-
turrigdom er opprioriteret. 
I sådanne bevoksninger kan man søge
inspiration to steder. Det kan være i do-
kumenterede undersøgelser af nåle-
træarternes rolle i Danmark i tidligere
tider (pollenanalyser), eks. skovfyrrens
rolle på magre lokaliteter, men primært
ud over landets grænser, bl.a. i Sverige
(rødgran, skovfyr) og i det nordvestlige
USA (sitkagran, douglasgran, contorta-
fyr). Viden om træarternes økologi på
deres naturlige voksesteder kan kombi-
neres med egne/danske erfaringer under
lokale vækstforhold.

4. Naturskovens værktøjskasse

Som illustreret i eksemplerne ovenfor
kan man ved naturnær skovdrift efter-
ligne processer og elementer fra flere
forskellige 'naturlige' udviklingsstadier
eller tilstande – i og med der ikke findes
én enkelt reference for alle naturskove.
De regionale, topografiske og lokalitets-
bestemte forskelle med hensyn til skala
og frekvens af forstyrrelser bør derfor af-
spejles i skovdyrkningen for at sammen-
kæde bevoksningsstruktur og -dynamik. 
Spørgsmålet er så, hvor langt man skal
gå i efterligning af naturskoven i en
given produktionsskov. Hvor mange

gamle træer skal man efterlade til for-
fald, hvor meget dødt ved skal man
efterlade, hvor skal det ligge, osv. Dette
er en afvejning som nødvendigvis må
inddrage holdningsgrundlaget fra drifts-
planen, graden af hensyn til biodiversi-
tet, krav i forbindelse med en eventuel
certificering, økonomiske forhold etc.
I forbindelse med en omlægning til na-
turnær skovdrift vil man typisk søge at
bygge videre på de allerede eksisterende
natur-elementer i bevoksningen med
strategiske regulerende punktvise ind-
greb. En intensiv kampagne for at gen-
skabe kendetegn fra naturskoven vil i de
fleste tilfælde være for omfattende, dyr
eller uoverkommelig. 
Man går altså normalt ikke i gang med
eksempelvis en dramatisk hugst som
bringer diameterfordelingen i overens-
stemmelse med naturskoven, f.eks. om-
vendt J-kurve, med mindre det giver
mening ud fra bevoksningens alder
kombineret med en hugst-økonomisk
betragtning.
Med udgangspunkt i de fem præsente-
rede eksempler på hvordan viden om
naturskove kan omsættes til dyrknings-
tiltag i dyrkede skove ønsker vi at give
et lidt bredere indtryk af hvordan den
naturnære værktøjskasse ser ud. Vi
håber værktøjskassen (Tabel 1) kan fun-
gere som en “øje-åbner” eller et ide-
katalog hvorfra man selv kan gå videre
med at lade sig inspirere af naturen og
med teori og modeller som guide til-
virke sine egne værktøjer. 
De typiske forskningstemaer i natur-
skoven (strukturer, processer, vækstbe-
tingelser) rummer alle “værktøjs-viden”
om hvordan vi i fremtiden kan udvikle
praksis for skovdrift på bevoksnings-,
ejendoms-, eller nationalt niveau. Denne
viden kan så rettes mod forskellige for-
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mål med skovdriften – således at skove
drevet med henblik på at øge naturvær-
dierne trækker på ét sæt af videnskabe-
lige resultater, mens skove drevet med
henblik på maksimal træproduktion
bygger på resultater fra andre grene af
naturskovsforskningen.
Skovdyrkeren må derfor bruge en kom-
bination af personlig viden om egen
lokalitet, forskningsresultater, erfaringer
fra andre steder, suppleret med kreativ
tænkning og anvendelse af værktøjer fra
kassen for at opfylde de lokale mål med
skovdyrkningen. Husk at der som regel
ikke kun er én rigtig løsning – men
mange forskellige gode løsninger til en
given problemstilling 2). 
I den forbindelse er det også vigtigt at
huske på, at ting tager tid. Beslutninger
og løsninger har deres tid og som regel
justeres/ændres med tiden – en dyna-
misk natur – en dynamisk verden. 
Herefter er det op til læseren selv at eks-
perimentere og fylde nyt værktøj i kas-
sen. Det er vigtigt at understrege, at
værktøjer fra den naturnære og den tra-
ditionelle værktøjskasse sagtens kan
kombineres. De to tilgange til skovbrug

udelukker bestemt ikke hinanden, tvært-
imod – de kan supplere hinanden.

5. Vigtige naturskovslokaliteter 
– kvalitet og referenceværdi

Naturskoven giver mulighed for studie,
forskning, ekskursioner, case studier
mv. for skovdyrkere, naturforvaltere,
forskere og undervisere. Naturskovs-
lokaliteterne kan skabe rammerne for
udveksling af erfaring og motivere inte-
gration mellem videnskabelige resulta-
ter og praksis-baseret erfaring. 
At forstå naturskoven og udnytte inspi-
rationen til den praktiske skovdyrkning
er derfor ikke kun et spørgsmål om at
koble det teoretiske og videnskabelige
grundlag til en færdig praktisk værktøjs-
kasse. Det drejer sig også om selv at
komme ud og opleve naturskovene, få
indtryk og danne sig sin egen mening
om hvad der er muligt og hvad der er
perspektiv i. Dette kan ses som starten
på en livslang videreuddannelse, hvor
egne oplevelser og observationer kan
danne basis for en ændret forståelse for
skovdyrkningens økologi og dynamik. 
Den enkeltes initiativ og motivation er
drivkraften til at opsøge naturskovene
f.eks. i form af studieture, besøg, eksku-
risoner, diskussioner med forskere og
andre, der arbejder med naturskove. For
at lette processen giver vi her en over-
sigt over en række nærliggende natur-
skoves karakteristika, kvalitet og refe-
renceværdi, så det er ligetil at tage af sted. 
Husk dog altid at spørge om lov hos eje-
ren eller forvaltningen. Nogle naturskove
er lettilgængelige statsskovarealer, mens
andre er privatejede 'perler' med be-
grænset offentlig adgang.
De fleste naturskovsreservater i Nord-
vesteuropa er præget af en lang historie

2) Dette er en spændende og ofte overset pointe –
mange kræfter spildes, og mange ufrugtbare
diskussioner gennemføres under forestillingen
om én – dén bedste/rigtige løsning… Men så-
dan er virkelighedens verden ikke – der er ofte
flere eller mange gode/brugbare løsninger. 
I mange sammenhænge vil en moderat mål-
sætning om at forbedre situationen (frem for
ultimativt at løse alle problemer på én gang)
give et mere konstruktivt grundlag for en
kreativ faglig diskussion/dialog. Dette kan i
sidste ende føre til bedre og mere tilfredsstil-
lende løsninger.
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Tabel 1. Oversigt over hvordan forskellige skovdyrkningsværktøjer kan bruges og
kombineres under forskellige forhold – fra plantage til naturbeskyttelse. Tabellen viser
hvordan forskellige økologiske forhold og mål med skovdriften afgør hvilke skovdyrk-
ningsværktøjer der foretrækkes. Det er i dette beslutningsfelt naturnære skovdyrk-
ningsværktøjer kan betragtes som brugbare muligheder på linie med (eller i konkur-
rence med) en række andre muligheder.

Emne Eksempler på integrerede forvaltningstiltag i en naturnær skovdyrkning baseret 
på vedproduktion og biodiversitetsbeskyttelse som hovedformål

BEVOKSNINGS-NIVEAU EJENDOMS-NIVEAU LANDSKABS-NIVEAU

Processer

Lysbrøndsdynamik 
(små-skala forstyrrelser)

Stormfald (stor-skala 
forstyrrelse)

Naturlig foryngelse

Konkurrence og 
stamtalsreduktion

Strukturer-mønstre

Dødt ved (stående 
og liggende)

Store/gamle træer 
i forfald

Topografi-relateret 
hydrology

Rodkager

Hugst af mindre lysbrønde,
hvor eksisterende opvækst
af skyggetolerante arter
fremmes
Brug underskovsvegetatio-
nen som byggesten efter
stormfald, brug lyskræv-
ende pionerarter på store
stormfaldsarealer (selv-
såning eller aktiv såning). 

Frøtræer af ønskede, 
lokalitetstilpassede art.

Fremskynd første tynding,
udnyt selvtynding, fjern
krukker i foryngelses-
grupper

Bevar stående og liggende
dødt ved til naturligt forfald

Forlæng rotationen, efterlad
et antal store, gamle træer
til naturligt sammenbrud

Brug/indplant hjemme-
hørende, lokalitetstilpas-
sede arter på fugtig jordbund

Brug af gruppevis hugst

Sikring af frøkilder til ge-
netablering af skov efter
stor-skala forstyrrelser.

Monitering og kontrol af
vildtskader

Registrering af nøglehabi-
tater. Kontinuert tilgang
af dødt ved og store, gamle
træer. 
Afbalancering af den
rumlige fordeling af bio-
diversitetselementer men
teknisk-operationelle mu-
ligheder og økonomi
Forvaltning af vand i sko-
ven ved at undlade op-
rensning af grøfter eller
aktiv lukning 

Udvikling af en jagtpolitik
med muligheder for aktiv
bestandsregulering. På na-
tionalt plan: Overvejelser
om gen-indførsel af na-
turlige prædatorer

Udvikling af en dødt ved
strategi med retningslinjer
for mængder, størrelses-
klasser og rumlig fordeling
Udvikling af en strategi
for gamle og store biodi-
versitetstræer

Genskabelse af vådområder
på landskabsniveau, evt.
genudsættelse af bævere

Se rodkager og andre topografiske 'ujævnheder' som
en berigelse af jordbundsforholdene
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med aktiv skovudnyttelse og -dyrkning.
Først indenfor de seneste 10-50 år er der
blevet oprettet nye naturskovsreserva-
ter, hvor skovene får lov at ligge urørt
hen til fri, spontan udvikling i samspil
med det omgivende miljø og forstyrrel-
ses-regime. 
Selvom der i de fleste tilfælde er tale om
skove hvor alders- eller artsammensæt-
ningen er påvirket af menneskelig akti-
vitet, så forventes det, at disse skove i
fremtiden kan udvikle sig til mere 'na-
turlige' skove, som kan fungere som
referenceskove for sammenligning af
karakteristiske processer og mønstre
mellem urørte og dyrkede skove. Det er
derfor ikke let at udpege brugbare natur-
skovs-referencer, hverken i Danmark
eller resten af Europa til trods for det
store behov herfor. 

De fleste af de tilbageværende natur-
skovsområder, som har undgået skov-
drift i større grad, er både små og frag-
menterede (Peterken 1996, Emborg et
al. 2001). Netop fragmenteringen og den
'udsatte' beliggenhed i et ellers intensivt
kultiveret landskab skaber problemer
for bæredygtigheden i de små naturskovs-
områder og nedsætter desuden spred-
ningen af sjældne og mindre mobile ar-
ter (Forman 1997).
Brugen af naturskove som reference for
naturnær skovdyrkning kan styrkes ved
systematisk forskning og monitering,
ved at forbedre de allerede eksisterende
netværk mellem naturskovslokaliteter
og ved at støtte international og inter-
disciplinære forsknings-samarbejder
som f.eks. COST Action E4 om forsk-
ningsnetværk om naturskove i Europe

Emne Eksempler på integrerede forvaltningstiltag i en naturnær skovdyrkning baseret 
på vedproduktion og biodiversitetsbeskyttelse som hovedformål

BEVOKSNINGS-NIVEAU EJENDOMS-NIVEAU LANDSKABS-NIVEAU

Sammensætning

Uensaldrende struktur

Varieret størrelsesklasse-
fordeling

Blandede 
(løvskovs)træarter

Vækstforhold

Relativt stabilt 
mikroklima
Relativt stabil nærings-
stof-tilgængelighed
Relativt uforstyrret 
jordbund

Forlængelse af om-
driftsalderen

Skabelse af tilstrækkeligt
store lysbrønde for at
sikre lys-krævende arter

Efterlad urørte områder i
skoven

Supplering af naturlig fo-
ryngelse med såning eller
plantning for at sikre den
ønskede artsblanding på
skovniveau

Strategi for udvikling og
sikring af landskabsvaria-
tion, åbne områder og
sammenhæng mellem
områder
Beskyttelse og genopret-
telse af områder med be-
skyttede og sjældne plan-
tesamfund

Brug gruppevis foryngelse, grupper i forskellige
størrelser og former, eventuelt kombineret med
skærmstillinger med varierende skærmtæthed

Vedvarende skovdække (undtagen i gaps) for at be-
vare et gunstigt og stabilt skovklima
Vedvarende skovdække (undtagen i gaps) for at
fremme stabile nedbrydnings rater og minimere
næringsstofudvaskning 
Konsekvent brug af permanente kørespor i bevoksninger
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(Parviainen et al. 2000) og E27 om be-
skyttede skovområder i Europa. 
Et af de største problemer er at der
mangler gode eksempler på naturskove
for mange lokalitetstyper. Det gælder f.
eks. oprindelige lindeskove, skovfyrbe-
voksninger, åbne (græssede) skovtyper,
fugtige skovtyper (de fleste er blevet
drænet) etc. Det kan også være svært at
finde en reference for de artsrige løv-
skove som de så ud inden bøg – med
menneskets hjælp – kom til at spille en
dominerende rolle. 
Den fragmenterede forekomst af natur-
skove gør det svært at vurdere effekten
af og processerne i (sjældne) stor-skala
forstyrrelser som stormfald og store her-
bivorer (græssende dyr). Det er derfor
svært at udarbejde retningslinjer for na-
turnær skovdrift tilpasset den enkelte lo-
kalitet, hvor det beskrives hvordan man
forholder sig til disse store forstyrrelser.

5.1 Eksempler på naturskovslokaliteter
Nogle af de vigtigste naturskovslokali-
teter i Danmark og nærmeste udland
(Figur 10) er beskrevet nedenfor med
hensyn til hvor gode referencer de er,
dvs. størrelser, repræsentativitet, træarts-
sammensætning, og historisk menneske-
lig påvirkning.

Suserup skov
er en blandet løvskov (19 ha) på Midt-
sjælland hvor bøg og ask dominerer med
islæt af eg, ær og elm. Skoven er en af de
bedst undersøgte i Nordvesteuropa. 
Selvom bøg dominerer i store dele af
skoven, så spiller ask en stor rolle som
'pionertræart' og dominerer ofte krone-
laget de første 100-150 år førend bøg
tager over (Emborg et al. 1996, 2000). 
Stormfald spiller en vigtig rolle i for-
styrrelsesdynamikken i Suserup skov med
stormene i 1967 og 1999 som de vigtig-

Figur 10. Vigtige naturskovslokaliteter i
Danmark, Sydsverige og Nordtyskland.
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ste i nyere tid. Også elmesygen har haft
stor indflydelse på skovens artssam-
mensætning, hvor elm nu primært fun-
gerer som en underskovsart. Begge typer
af forstyrrelser kan vise os hvordan en
naturskov reagerer på udefrakommende
faktorer og hvilken betydning de har for
den fremtidige udvikling af skoven. 
Naturlig hydrologi kan ses i form af
væld ved foden af skrænterne nær bred-
den af søen (Møller 2000). Suserup Skov
er beskrevet yderligere i en række nye
artikler i Ecological Bulletins som ud-
kommer i foråret 2006. 

Draved skov
er et stort skovområde i Sydvestjylland,
hvor bl.a. lind (Tilia cordata) optræder
talrigt, som fragmenter af tidligere ti-
ders store lindeskove. Området har
været relativt godt beskyttet mod tidli-
gere tiders skovrydninger, da det ligger
utilgængeligt og omgivet af flere våd-
områder (Nielsen 1962). 
Inde i skoven ligger der to små urørte
bevoksninger (Carlsberg-området 4,4 ha
og Linde-området 4,3 ha) som er særligt
interessante. Disse områder har været
grundigt undersøgt med hensyn til pol-
len, skovhistorie, bevoksningsdynamik
og konkurrence mellem træarterne siden
1948 og med 10 års mellemrum frem til
i dag (Iversen 1958, Wolf 2003, Wolf
2004). Pollenanalyser viser at artssam-
mensætningen har været nogenlunde
uændret de sidste 4.000 år, med den vig-
tige undtagelse at bøgen indvandrede
for ca. 2.000 år siden (Iversen 1973). 
Ud over skovhistorie og vegetations-
dynamik er Draved Skov et godt sted at
se på naturlig hydrologi, idet største-
delen af skovens grøfter er blevet lukket
(Møller 2000). Man kan få et godt ind-
tryk af hvor stor en rolle mikrotopogra-

fien spiller i forhold til træartssammen-
sætningen.

Strødam reservatet 
(160 ha) er en privatejet (Jarl fonden)
skovejendom i Gribskov-komplekset,
administreret af Københavns Universi-
tet. Skoven er fredet – og udlagt til urørt
skov – siden 1925 for at beskytte natu-
ren og for at give gode muligheder for
naturvidenskabelig forskning. Der er
ikke offentlig adgang til skoven, men
man kan søge om forskningstilladelse
eller komme på guidet ekskursion. 
Størstedelen af reservatet er skov (125
ha), hvoraf både Strøgårdsvang og Ranke-
skoven er interessante. Men der er også
gamle græsningsarealer, søer og moser. 

Figur 11. Suserup Skov giver bl.a. mu-
lighed for at studere virkningen af
stormfald. (Her stormfaldet i 1999, foto
2002, S. Fodgaard).
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Skoven er domineret af bøg, men ind-
slag af bl.a. ask og eg, samt el på de
vådere partier. En del af skoven står på
relativt mager, stenet/gruset jordbund
og skoven kan således fungere som en
reference for naturnær løvskovsskov-
dyrkning på mere mager bund. Forsk-
ningen i skoven omfatter bl.a. nærings-
stofcyklus i skovbunden, biodiversitet
og skovdynamik i relation til vedboende
svampe og lysbrøndsforyngelse.

Vinteregene i Eldrupskovene
er en del af det store skovkompleks El-
drup Skov på Djursland (administreret
af Løvenholm Fonden). Bevoksningen
indeholder den største naturlige bevoks-
ning af vintereg (Quercus petrea) i Dan-
mark og er udlagt til forskningsområde. 
Vinteregeskov er en sjælden naturtype i
Danmark, og de indhegnede forsknings-
arealer er udtaget af den almindelige
skovdrift og henligger i naturtilstand.
Det er især jordbundens udvikling, skov-
historien og skovøkologien der er af
videnskabelig interesse. 
Området er domineret af sandede ud-
gangsmaterialer der er afsat af is og
smeltevand. Pollenanalyser udført ved
Danmarks og Grønlands Geologiske
Undersøgelse viser at skoven oprinde-
ligt var domineret af birk, senere afløst
af hassel og lind. I jernalderen indvan-
drede bøgen, og siden begyndelsen af
1800-tallet domineredes skoven yder-
ligere af selvsået vintereg. Området har
antageligt aldrig har været opdyrket
(Møller og Staun 1995).

Vorsø Naturreservat
(62 ha) i Horsens Fjord har været fredet
siden 1928 med det formål at skabe et
fristed for planter og dyr – “også de
såkaldt skadelige”. Både skovene og

landbrugsjorden har fået lov til at ud-
vikle sig under fri succession. 
Skov- og Naturstyrelsen administrerer
øen, og DMU har foretaget en række
overvågninger af planter og dyr fra øens
feltstation. Bl.a. registreres vedmasse og
stamtal i skoven hvert 10. år. 
Skovene på Vorsø består af ask, elm,
bøg, ær og eg. På de tidligere marker er
der nu krat af hassel, tjørn, hyld, slåen,
rose og pil, samt selvsået skov, hoved-
sageligt bestående af ær, der har spredt
sig massivt fra få individer som fandtes
udplantet i de oprindelige skove. 
Skoven har en meget rig svampeflora,
og øen huser også en af Danmarks
største skarvkolonier med ca. 3.000
ynglepar. Der er generelt adgangsforbud
på øen, men interesserede grupper kan
opnå tilladelse til besøg i perioden 1.
juni – 31. august ved henvendelse til
Skov- og Naturstyrelsen.

Tisvilde Hegn
i Nordsjælland er et udpræget nåle-
skovsområde, hvor størstedelen af sko-
ven er plantet for at sætte en stopper for
1500-1700 tallets omfattende sandflugt.
Plantningerne begyndte omkring år
1800 (skovfyr, gran, birk, bøg og eg),
og omkring 1900-tallet var hele området
dækket af skov. 
Selvom der er der tale om relativt ung
skov, så er der gode muligheder for at få
et indtryk af hvordan et urørt nåleskovs-
område kan se ud. Desuden er flere nor-
diske plante- og dyrearter indvandret til
området, bl.a. knærod, vintergrøn og
linnea, samt sortspætte. 
Den mest interessante del af skoven er
Troldeskoven, som består af 100-200 år
gamle skovfyr. Træerne er med tiden
blevet stærkt forkrøblede og forvredne.
Mange har bugtede stammer, som ligger
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hen ad jorden eller har lavtsiddende og
stærkt krogede grene. Formerne skyldes
sandsynligvis både vindens påvirkning,
angreb af skadedyr (fyrreviklerens larve)
og den magre jordbund i området. Sko-
ven administreres af Skov- og Natur-
styrelsen, og der er fri offentlig adgang.
Dalby Söderskog nationalpark
i Skåne er en blandet løvskov (36 ha),
som har været beskyttet siden 1918. Der
er offentlig adgang til skoven. 
Jordbunden er forholdsvis næringsrig,
og forårsfloraen er rig (Lindgren 1971).
Trævegetationen er domineret af ask,
elm, eg og bøg, hvor især det massive
sammenbrud af elm – forårsaget af
elmesyge – og askens mulige over-
tagelse i de opståede lysbrønde er inter-
essant (Leemans 1992). 
Umiddelbart nord for Dalby Söderskog
ligger græsningsoverdrevet Dalby Hage

og Dalby Norreskog naturreservat, som
også er værd at besøge.

Siggaboda naturreservat
i Småland (71 ha) indeholder en spænd-
ende urørt kerneområde (10 ha) med
bøgeblandingsskov og store klippestyk-
ker. Pollenanalyser viser en ubrudt skov-
kontinuitet i mindst 2.800 år. Denne
kontinuitet er bl.a. forudsætningen for til-
stedeværelsen af ellers truede insekter,
svampe, mosser og laver, som kræver
dødt ved under nedbrydning og et fugtigt
skovklima for at kunne overleve. 
Skoven er også interessant fra et ind-
vandringssynspunkt. Bøg indvandret fra
syd og rødgran fra nord vokser nu i 'fri'
blanding, og disse arter har fortrængt
egen fra området, hvor den tidligere
var dominerende (Björkman og Brad-
shaw 1996).

Figur 12. Troldeskoven i Tisvilde Hegn har i sin opvækst været stærkt præget af vind,
insekter og den magre jord. (Foto S. Fodgaard).
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Heilige Hallen
er en naturskov på 25 ha, der ligger i
Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland
er en gammel bøgeskov med over 300-
år gamle træer i sammenbrudsfasen
(Scamoni 1961, Borrmann 1996, Jessen
og Hofmann 1996). Skoven er i høj grad
præget af sammenbrudsfasen, og der er
god mulighed for at studere både lys-
brønds-dynamik og fordeling af dødt
ved og tilknyttede arter (svampe, mosser).

Naturreservatet på Vilm
(96 ha), som er en ø udfor Rügen i
Nordtyskland, er overvejende blandet
løvskov, hvoraf en del er græsnings-
påvirket og under succession fra tid-
ligere åbne områder. 
Skoven har været beskyttet siden 1936. I
perioden 1959 til 1990 var Vilm ferieø for
højtrangerende DDR-folk, og offentlighe-
den var forment adgang. I dag er øen ad-
ministreret af Bundesamt für Naturschütz,
og der er offentlig adgang til øen, men
visse områder er dog underlagt regulering. 
I skovområderne er bøg en dominerende
træart, men oftest i blanding med eg,
avnbøg og ær. Der er relativt meget dødt
ved i skovene, og foryngelsen foregår
primært i lysbrønde. Skovens historie
og dynamik er yderligere beskrevet i
Schmaltz (1997), Schmaltz og Lange
(1999) og Schmaltz og Stanke (1999).
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1. Indledning

Skove har domineret store dele af vore
landskaber siden istidens afslutning (jf.
kapitel 2 – Skovudviklingen i Danmark),
og de udgør uden sammenligning den
mest artsrige naturtype i Danmark.
Skønsmæssigt lever mellem 12.000 og
18.000 arter fortrinsvis eller udeluk-
kende i skov. Insekter og svampe udgør
langt de mest artsrige grupper, hver med
flere tusind arter. 
Over 3000 skovlevende arter regnes i
dag som truede af udryddelse, først og
fremmest pga. skovrydninger siden
middelalderen, men også som følge af
indførsel af det “ordnede” skovbrug
gennem de seneste 200 år. Andre arter,
ikke mindst flere store pattedyr er helt
udryddede fra Danmark. 
Et vigtigt argument for omlægning til
naturnær skovdrift er at forbedre skove-
nes naturværdier og øge den biologiske
mangfoldighed. I den forbindelse er det
vigtigt at have en ide om, hvordan for-
skellige driftstiltag påvirker den biolo-
giske mangfoldighed – i daglig tale bio-
diversiteten. Formålet med dette kapitel
er at fremlægge denne viden, men ind-
ledningsvist er det på sin plads at disku-

tere, hvorfor vi overhovedet skal bevare
biodiversitet i danske skove. 
Det lette svar er, at Danmark har under-
skrevet diverse internationale aftaler om
bevarelse af biodiversitet, ikke mindst
Rio-konventionen fra FN (1992), der
foreskriver, at tilbagegangen for biolo-
gisk mangfoldighed skal bremses på
nationalt plan senest i 2010. 
Dette svar er dog ikke fuldt tilfredsstil-
lende. Der er behov for nøjere at se på,
hvilke argumenter der er på spil. Aller-
først skal begrebet biologisk mang-
foldighed dog indkredses.

1.1 Hvad er biodiversitet?
Biodiversitet har været et nøgleord på
den internationale dagsorden siden star-
ten af 1990'erne, men de færreste gør sig
klart, hvad begrebet mere bestemt dæk-
ker over. For mange mennesker er bio-
diversitet det samme som artsdiversitet
eller artsmangfoldighed, og gerne med
fokus på planter og større dyr. 
Definitionen af biodiversitet går dog
langt videre og omfatter som udgangs-
punkt alle levende organismer, og de
sammenhænge hvori de indgår (Fig. 1).
I Rio-konventionen defineres biodiver-

Kapitel 4

Naturnær skovdrift og biodiversitet

Af Jacob Heilmann-Clausen
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sitet som “mangfoldigheden af levende
organismer i alle miljøer… samt de
økologiske samspil, som organismerne
indgår i. Biodiversitet omfatter såvel va-

riationen inden for og mellem arterne
som mangfoldigheden af økosystemer”.
Biodiversitet vedrører således omfanget
af den genetiske variation inden for én

Figur 1. Den store biodiversitets-kage. Figuren viser udvalgte nøgleelementer af
strukturel, funktionel og kompositionsmæssig diversitet fra landskabs- til artsniveau.
Skillelinierne mellem de enkelte felter er stiplede for at pointere, at de forskellige di-
versitets-elementer er nært sammenhængende. I forvaltningen af den enkelte skov vil
det normalt være relevant at fokusere mest på diversitet på habitat-niveau og på arts-
rigdom, mens den overordnede naturforvaltning i høj grad fokuserer på landskabsni-
veauet. Genetisk diversitet og populations-struktur er derimod nøgleelementer i for-
valtningen af enkelt-arter, mens fødekæde-aspektet er særligt vigtigt, hvis man ønsker
at genoprette selvregulerende natur, fx i reservater. Modificeret fra Noss (1990).
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bøgebevoksning, såvel som den sam-
lede variation i skovtyper i Danmark,
Europa og Verden. 
Samtidig kan det i mange sammen-
hænge give mening at inddrage diversi-
tet i processer og strukturer i begrebet
biodiversitet. Det gælder fx hvis man vil
beskrive biodiversiteten i danske skov-
typer ud fra et funktionelt synspunkt,
hvilket er relevant ved udvikling af lo-
kalitetstilpasset, naturnær skovdrift. I
langt de fleste tilfælde anvendes ordet
biodiversitet dog om artsdiversitet i en
eller anden form. 
Biodiversitet er i høj grad et skala-
afhængigt begreb. En meget artsrig skov
bidrager ikke nødvendigvis væsentlig til
den samlede biodiversitet på nationalt
plan, hvis den kun huser almindelige,
vidt udbredte arter. Omvendt kan en
artsfattig skov bidrage betydeligt til den
internationale biodiversitet, hvis den
indeholder miljøer og arter, der er
unikke i en større sammenhæng. 
Det er en næsten umulig opgave at måle
biodiversitet på en udtømmende måde,
selv indenfor en enkelt skov. En dansk
bøgeskov er langt mere artsrig end de
fleste forestiller sig. En mangfoldighed
af bakterier, svampe og mikroskopiske
smådyr findes i skovbunden og inden i
levende planter og dyr. 
At kortlægge diversiteten for disse
organismegrupper inden for bare et lille
prøvefelt er meget omkostningskrævende
og kan kræve flere års arbejde. Formelt
bidrager disse organismer dog lige så
meget til biodiversiteten som rådyr og
bøgetræer. 
Samtidig er naturen dynamisk, idet arter
og individer hele tiden udveksles mel-
lem skoven og andre levesteder. Man
kan således højst få et øjebliksbillede af
den samlede artsmæssige og genetiske

diversitet, mens det er meget vanskeligt
at opgøre diversiteten i processer, som
udfolder sig dynamisk i tid og rum.. 
Alt i alt kan man sige at biodiversitet
er et relativt snarere end et præcist be-
greb, der anvendes til at beskrive den
generelle mangfoldighed i naturen.
Det er i denne form ordet bruges i
dette kapitel. 
Hvor der er behov for større præcision
og klarhed, bør ordet bruges med forsig-
tighed. Som regel vil det være hensigts-
mæssigt at beskrive mere specifikt,
hvad det er for en diversitet, der er i spil.
Diversitet i vildtudbytte siger ikke nød-
vendigvis meget om diversiteten af leve-
steder for vedboende insekter.

1.2 Hvordan måles biodiversitet?
I praksis måles biodiversitet typisk ved,
at man undersøger en række prøveflader
eller bevoksninger for arter, levesteder
eller den diversitetsfaktor, man nu er in-
teresseret i.
Diversitet indenfor et velafgrænset leve-
sted, fx en rådden bøgestamme, en
prøveflade eller en bevoksning, beteg-
nes typisk som alfa-diversitet. Alfa-
diversitet kan angives ved antallet af
fundne arter eller et diversitetsindeks.
Mest brugt er Shannon's indeks, der be-
skriver forholdet mellem arter og indivi-
der. Hvis alle arter er lige almindelige i
et prøvefelt med 10 arter, er diversiteten
høj, mens den er lav, hvis en enkelt art
dominerer, mens de ni andre er repræs-
enteret af meget få individer. 
Mange artssamfund er naturligt karakte-
riseret ved et lavt diversitetsindeks, idet
nogle få arter dominerer, mens en lang
række arter forekommer med lav fre-
kvens. Et lavt diversitetsindeks siger
dermed ikke umiddelbart noget om na-
turkvaliteten i et prøvefelt, men kan
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bruges til at belyse forskelle i den biolo-
giske samfundsstruktur, hvis prøvefelter
fra forskellige skovtyper sammenlignes. 
Ofte er det tillige relevant direkte at un-
dersøge graden af forskellighed mellem
to eller flere levesteder, fx forskellige
bevoksninger i en skov. Dette kan gøres
ved beregning af et såkaldt indeks for
beta-diversitet eller arts-turnover, der
beskriver graden af forskellighed fx i
artssammensætning imellem et antal
prøveflader. Beta-diversitet kan også
bruges til at angive graden af variation
langs en økologisk gradient, fx fra en
fugtig skovmose til en tør bakketop. 
Endelig kan det være relevant at angive
den samlede diversitet inden for et un-
dersøgelsesområde, fx en skov med 20
forskellige bevoksninger, eller inden for
et landskab med forskellige naturtyper.
Diversitet på dette niveau betegnes som
gamma- eller landskabsdiversitet. 
Som tidligere beskrevet er det uover-
kommeligt i praktiske, forvaltningsrettede
målinger af biodiversitet at medtage alle
organismegrupper. Der er derfor behov
for forenklinger. Dette kan ske på flere
forskellige måder. 
En almindelig tilgang er at fokusere på
udvalgte organismegrupper, som er re-
lativt nemme at arbejde med, fx fugle
eller planter der er karakteristiske for
naturtypen. Det har desværre vist sig, at
disse grupper ikke nødvendigvis fortæller
meget om diversiteten hos andre orga-
nismegrupper. Dette skyldes ikke mindst
at skoven er en kompleks, tredimensionel
naturtype som byder på mange forskel-
lige levesteder. Først og fremmest kan
man skelne mellem skovbund, stamme-
rum og kronerum samt dødt ved der
hver især byder på en lang række leve-
steder der påvirkes af væsensforskellige
faktorer. 

En anden tilgang er at fokusere på ud-
valgte indikatorer, der vides eller formo-
des at sige noget om den overordnede
biodiversitet. I Danmark er der blevet
foreslået flere indikatorsystemer til brug
for vurdering af naturkvalitet i skov base-
ret enten på arter eller habitatparametre.
Den sidstnævnte tilgang er umiddelbart
indlysende, idet der i en del tilfælde er en
velbelyst årsagssammenhæng mellem
forekomst af særlige levesteder og til-
knyttede arter. Relevante og målbare ha-
bitatparametre er dødt ved, veterantræer,
vådområder og træartssammensætning. 
Habitatparametre har dog en væsentlig
begrænsning, idet de kun i begrænset
omfang tager højde for skovhistoriske
faktorer, der ofte har stor betydning for
artsindholdet i en skov. Desuden er de
ofte ret upræcise, ikke mindst mht.
svært målbare nøglefaktorer som fx
skovklima. De fortæller med andre ord
om huset er velbygget, men ikke om det
er velbeliggende, har et flot og funktio-
nelt køkken og glade beboere. 
Det er derfor normalt nødvendigt også
at se på det konkrete artsindhold for at
give et præcist bud på naturkvaliteten i
skov. Her er arter, der er afhængige af
kontinuitet i udbuddet af levesteder
særligt relevante, fx langsomt spredte
planter der indikerer lokal kontinuitet i
skovdække eller specialiserede vedbo-
ende svampe der indikerer, at der på
landskabsplan har været opretholdt en
kontinuitet i forekomsten af dødt ved.
Forekomsten af sådanne arter viser, at
skoven i en landskabsøkologisk sam-
menhæng har naturværdi og at beboerne
i større eller mindre omfang er flyttet ind. 
Mange indikatorsystemer er desværre
ret mangelfuldt testede og bygger mest
på fornemmelser, erfaringer og sund
fornuft hos behjertede biologer og forst-
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folk. Der er derfor et stort behov for
yderligere at udvikle indikatorsystemer
der for alvor kan bruges i en praktisk
skovforvaltning i Danmark. 

1.3 Hvorfor bevare biodiversitet? 
Der er fremsat mange forskellige argu-
menter for at bevare naturen. I meget
kort form centrerer disse sig om fire
nøglebegreber eller metaforer; Sundhed,
Nytte, Skønhed og Godhed. 

Sundhedsmetaforen er udtrykt i argu-
mentet om at en stor artspulje forbedrer
skovens stabilitet og produktivitet på
kort sigt, samtidigt med at sundhedstil-
standen på langt væk sikres, fx i tilfælde
af klimaændringer eller alvorlige skade-
dyrsangreb. 
Forskellige arter udfylder typisk forskel-
lige nicher i et økosystem og supplerer
ofte hinanden snarere end at konkurrere
om de samme ressourcer. Tilsvarende vil
såvel genetisk som artmæssig variation
øge den samlede tilpasningsevne for
skoven som økosystem, hvilket giver en
bedre fremtidssikring end i en klon-
bevoksning. 
Sundhedsmetaforen synes dog kun at
give mening ved ret lave niveauer af di-
versitet. Der er ikke megen tvivl om, at
en fornuftig blandingsbevoksning med
fire træarter giver en bedre sikring af
skovens sundhedstilstand end en be-
voksning med kun to træarter, mens der
ikke er belæg for at en tropisk regnskov
med 104 træarter er bedre sikret mod
fremtidige forandringer end en tilsva-
rende skov med 102 eller 80 arter. 
Dermed er sundhedsmetaforen et viden-
skabeligt underbygget argument for
brug af træartsblandinger i naturnær
skovdrift, men næppe for bevarelse af
biodiversitet som sådan.

Nyttemetaforen er nært beslægtet med
sundhedsmetaforen, men handler mere
direkte om menneskets afhængighed af
salgbare produkter fra naturen. 
Nyttemetaforen har især været i spil om
de tropiske regnskove, hvor forestillingen
om 1000-vis af potentielle medicinplanter
som kun venter på at redde menneske-
heden fra kræft, aids og andre sygdomme
har været brugt i kampagner for naturbe-
varelse. Nyttemetaforen kan derfor med
fuld ret bruges også om danske skove. 
Det skal dog understreges, at der i begge
tilfælde er tale om varm luft et stykke
hen af vejen. Meget tyder faktisk på, at
diversiteten af biologisk aktive kemiske
stoffer er meget lavere end antallet af
arter. Kemiske stoffer med en bestemt
funktion findes typisk hos mange for-
skellige organismer, som endda kan
være ganske fjernt beslægtede, således
at selv et relativt begrænset antal arter
udgør et komplet biologisk apotek. 
Når dette er sagt skal det understreges,
at nytteværdien af blot en enkelt god op-
dagelse kan være betydelig. Den danske
enzymvirksomhed Novozymes har så-
ledes en millionomsætning baseret på et
enzymproducerende gen fra en bark-
svamp samlet i Kongelunden på Amager. 

Skønhedsmetaforen handler om herlig-
hedsværdi. Skoven anvendes i stigende
omfang som et frirum, hvor man kan
nyde stilhed, fuglesang og et glimt af et
rådyr i en lysning eller en tur på moun-
tainbike med vennerne. 
For mange er det indlysende, at biodi-
versitet er smukt, i hvert fald når det
handler om blomster, vildt og fugle.
Handler det om insekter, springhaler og
vedboende svampe, er en del stået af,
mens meget få sætter pris på myg, gede-
hams og hestebremser. 
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Ovenpå dette lag er skønhedsopfattelsen
i høj grad påvirket af ideologi, erhverv
og barndomsoplevelser. Disse forskelle
i skønhedsopfattelse kan meget nemt
forhindre en konstruktiv dialog om na-
turforvaltning. 
I forlængelse af skønhedsmetaforen kan
det tilføjes, at naturbeskyttelse også kan
være betinget af naturen som inspirati-
onskilde i en mere videnskabelig sam-
menhæng. Udviklingen af naturnær
skovdrift er i høj grad sket ud fra studier
af urørte skovsystemer. Urørte skove
har derfor spillet en ikke ubetydelig
rolle som inspiration i den danske natur-

skovsstrategi (se kapitel 3, Naturskoven
som inspiration for skovdyrkningen).

Godhedsmetaforen handler om menne-
skets etiske ansvar for naturen. Nogle
mennesker føler dette ansvar meget
stærkt og mener i ramme alvor at menne-
skeheden bør decimeres for, at naturen
kan få mere plads. Andre finder omvendt,
at et etisk ansvar overfor naturen er ud-
tryk for en forrykt menneskefjendskhed.
I Danmark befinder den største del af
debatten om naturbeskyttelse sig i dette
rum. Det skyldes bl.a., at vi har tilsluttet
os internationale konventioner, der læg-

Billede 1. For mange er det indlysende at vi skal passe på naturen fordi den er herlig!
Der er dog mange andre argumenter for naturbeskyttelse, og der er langt fra altid
enighed om hvilke værdier der skal prioriteres. (Møns Klint, foto Morten Christensen)
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ger vægt på menneskets etiske ansvar
overfor naturen. 
Ens personlige etiske ståsted vil ofte
påvirke, hvordan man opfatter sandheds-
værdien af mere faktuelle argumenter
for naturbevarelse og, som nævnt oven-
for, ens syn på skønhed i naturen. Føler
man et stærkt etisk ansvar overfor natu-
ren, er man tilbøjelig til i højere grad at
mene, at høj biodiversitet er en forud-
sætning for sunde økosystemer og en
bæredygtig udvikling, end med et mere
pragmatisk udgangspunkt. 

2 Dansk skovbrug og biodiversitet
– et kort historisk rids

Siden skoven indvandrede i Danmark
efter sidste istid, er der sket store for-
andringer i artsindholdet. Disse foran-
dringer skyldes både naturlige og men-
neskelige faktorer. 
De naturlige ændringer skyldes over-
vejende klimaændringer og den grad-
vise indvandring af forskellige træarter.
De første skove efter istiden var lyse,
domineret af skovfyr og birk. Siden
kom en lang fase med rige blandskove
med hassel, lind, elm, eg og skovfyr,
indtil bøg og til dels avnbøg indvan-
drede og blev dominerende for ca. 2500
år siden (se også kapitel 2, Skovudvik-
lingen i Danmark). 
Det er indlysende, at disse forskellige
skovudviklingsstadier har tilbudt for-
skellige levemuligheder for planter,
svampe og dyr. Naturen er ikke statisk –
men dynamisk.
Den menneskelige udnyttelse af sko-
vene begyndte allerede i jægerstenalde-
ren, hvor mennesket jagede skovens
dyr, samlede nødder og frugt og lavede
rydninger til bosættelser. Ingen ved med
sikkerhed hvordan skovlandskabet så ud

i jernalderen, selv om pollendiagrammer
giver et ganske godt indblik i den over-
ordnede landskabsudvikling. Især er det
omdiskuteret, hvor ensartet og mørk sko-
ven var, men det er påfaldende, at mange
skovarter i Danmark trives bedst under
forholdsvis lysåbne forhold. 
Udover nutidens vilde græssere, levede
der urokser, elge og periodevist vild-
heste i Danmark. Det vides med sikker-
hed, at disse dyr har holdt områder i
skovene ganske åbne, især i områder
med særlige jordbundsforhold. Menne-
sket har formodentlig haft interesse i at
holde naturlige lysninger åbne, dels for
at fremme hassel og bærbuske, dels for
at forbedre jagtmulighederne. 

2.1 Skovene i kulturlandskabet
For ca. 6000 år siden kom agerbruget til
Danmark, i første omgang som svedje-
brug med midlertidige skovrydninger
udført med ild og økse. Først omkring år
500 kendes med sikkerhed permanente
agre. 
Husdyrbruget der blev indført parallelt
med agerbruget havde i første omgang
langt mere markante effekter på land-
skabsudviklingen. For det første gjorde
de græssende tamdyr landskabet mere
åbent, for det andet påbegyndtes en
langsom udpining af græsgange og
græssede skove. 
Med agerbrugets indførsel blev grunden
lagt for et dansk mosaiklandskab som
eksisterede indtil indfredningen af sko-
vene omkring år 1800. I dette landskab
vekslede mere eller mindre græsnings-
prægede skove med krat, agre og åbent
græsland, men ikke efter faste grænser.
Skov og græsland gik mange steder
jævnt over i hinanden, og agrene var
ikke permanente, men lå i brak i mange
år efter dyrkning, eller sprang ligefrem i
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skov, ikke mindst under ufredsperioder
og pestudbrud. 
I begyndelsen har dette landskab givet
ideelle muligheder for skovens biodi-
versitet. Lys- og varmekrævende planter
og insekter trivedes i åbne græsnings-
skove og lysninger, mens skyggetålende
arter har klaret sig i områder med mere
sluttet skov. 
Agerbrugets indførsel medførte dog
efterhånden en stor vækst i befolknings-
tallet, der gradvist øgede presset på sko-
vens ressourcer. De store vilde dyr blev
udryddet, behovet for træ til brænde,
bygninger og skibe øgedes, mens over-
græsning medvirkede til, at græsnings-
skove og agre blev til udpinte overdrev og
heder. På de fattigste jorder opstod lige-
frem sandflugtsområder som ikoner på en
flersidig overudnyttelse af landskabet.
Udviklingen kulminerede i slutningen af
1700-tallet, hvor mindre end 4 % af lan-
det var skovdækket (Fig. 2). 200 år tid-
ligere drejede det sig stadig om 20-25 %. 
Flere forskellige initiativer blev omkring
år 1800 sat i værk for at vende udviklin-
gen. Først og fremmest blev skovene ind-
fredet, skovgræsning blev forbudt, og der
blev bygget stendiger omkring de nye
fredsskove. Dette skete næsten parallelt
med udskiftningen, der skabte nye, per-
sonlige ejerforhold til agerjordene og et
stort behov for bygningstømmer. De
træer, der i mange egne var almindelige
uden for de beskyttede fredsskove, var
derfor stærkt udsatte og blev fældet i
stort omfang. Resultatet var et helt nyt,
skarpskårent landskab med velafgræn-
sede agre, overdrev og sluttede skove,
som vi kender det i dag.
Samtidigt blev der gjort en stigende ind-
sats for at rejse ny skov og forbedre pro-
duktionsevnen af de eksisterende skove.
Dette skete med indførsel af det ordnede

skovbrug fra Tyskland, baseret på ens-
aldrende, regulerede bestande. Skovlys-
ninger blev tilplantet, skovmoser drænet
og eksotiske nåletræer afprøvet. Det
sidstnævnte var ikke mindst tilfældet i
de vestjyske sandflugtsområder, hvor
der i løbet af 1800-tallet blev gennem-
ført massive skovrejsningsprojekter.
For skovens biodiversitet har skovens
minimum i slutningen af 1700-tallet
været en flaskehals af dimensioner. Det
gælder især i de skovfattige egne fx i
Vestjylland og Odsherred, hvor mange
skovbundsurter den dag i dag er meget
sparsomt forekommende (Fig. 3.). 
Det vides ikke med sikkerhed, hvor
mange skovarter der helt uddøde i Dan-
mark som følge af skovminimummet,
men det har sikkert været en hel del.
Den sidste ulv blev skudt i 1823 og det
er sandsynligt, at mange af de mest
krævende skovarter, fx laver, mosser,
vedboende insekter og svampe der i dag
er på nippet til at uddø i Danmark, alle-
rede omkring år 1800 var stærkt deci-
merede. 
Omvendt havde græslandsarter og skov-
arter med præference for åbne skovbio-
toper kronede dage. Blandt fuglene var
hvid stork, urfugl og hærfugl karakterar-
ter i det danske landskab. Indførslen af
det ordnede skovbrug forbedrede skove-
nes produktionsevne – men ikke deres
biodiversitet. Dræning og græsningsop-
hør medførte, at skovene blev markant
mørkere og tørrere til stor skade for ar-
ter knyttet til fugtige og lysåbne skov-
biotoper. 
Græsningsophøret har også betydet, at
der ikke var pointe i at overholde forst-
ligt set overmodne bøge- og egetræer,
som var gode oldenproducenter men
elendige vedproducenter. Dette har
været til skade for arter tilknyttet veter-
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antræer. Indførslen af eksotiske nålet-
ræarter medførte, at der skete en gradvis
indvandring af nåleskovsarter der ikke
tidligere havde levet i Danmark. I
næsten alle tilfælde var der dog tale om

generalister, som er meget almindelige i
deres hjemlande. 
I løbet af 1900-tallet kulminerede denne
udvikling. Skovene udviklede sig typisk
til ensaldrende monokulturer der afløste

Figur 2. Gamle løvskovsområder i Danmark. Kortet viser i grove træk de skove der
overlevede skovminimummet omkring år 1800. Fra Ødum (1968).

DST_01_05  14/10/05  8:36  Side 86



87

hinanden efter fastlagte planer, ikke ulig
et agerbrugslandskab, bortset fra den
noget længere omdriftstid. I de gamle
skovegne blev det især efter 1950 popu-
lært at plante nåletræer, herunder pynte-
grønt på gamle løvskovsjorde, hvilket
medførte en yderligere fortrængning af
hjemmehørende arter. 

2.2 Mod nye mål
I løbet af 1980'erne begyndte udviklin-
gen at vende for de danske skoves

naturindhold. I 1989 blev flersidige hen-
syn skrevet ind i skovloven, og i 1992
kom naturskovsstrategien. Det blev her-
med vedtaget at tage ganske betydelige
skovarealer helt ud af almindelig drift,
en ganske revolutionerende begivenhed
set i et historisk perspektiv. 
Siden er naturnær skovdyrkning og na-
turhensyn kommet endnu højere op på
dagsordenen. Det sker blandt andet i det
nationale skovprogram fra 2002, der
med egne ord indvarsler en helt ny

Figur 3. Artsrigdommen af skovplanter i Danmark, fordelt på topografisk-botaniske di-
strikter. Den største artspulje (index = 100) findes på Møn, mens Nord- og Vestjylland
samt Odsherred har en væsentlig lavere artspulje. Størrelsen af den aktuelle artspulje af-
spejler i høj grad i hvilken grad løvskove overlevede skovminimummet omkring år 1800
(Fig. 2), selv om forskelle i jordbundstype også spiller ind. Kalkrige jorde huser generelt
mere artsrige plantesamfund end kalkfattige. Fra Møller & Skov (2001). 
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epoke for de danske skove, hvor økolo-
giske og økonomiske hensyn skal gå
hånd i hånd. 
I 1994 blev det skønnet, at mindre end 1
% af Danmarks landareal var dækket af
naturskove, dvs. efterkommere af de
løvskove, der overlevede skovminimum-
met omkring år 1800. Kun omkring 7.000
ha skov blev skønnet til at være ude af
egentlig skovdrift, som dyrehaver, ege-
krat, stævningsskov eller urørt skov.
Desuden var (og er) op imod 80 % af
skovenes vådområder bortdrænede og ty-
pisk tilplantet med nåletræer. 
Veterantræer og især faldet dødt ved var
(og er) en sjældenhed i langt de fleste
drevne skove. Ser man på den seneste
danske rødliste over truede planter,

svampe og dyr fremgår det, at en stor
del af de mest truede skovarter er knyt-
tet til skovmiljøer med gamle træer,
dødt ved, skovsumpe og semiperma-
nente skovlysninger, samt at de er
følsomme overfor renafdrifter, dræning
og omfattende jordbundsbearbejdning. 

3 Forvaltning af biodiversitet i
skov – overordnede perspektiver

En lang række faktorer har indflydelse
på den aktuelle biodiversitet i en skov
(Fig. 4). De overordnede rammer sættes
af de naturgivne faktorer, ikke mindst
klima og regional artspulje. 
Der kunne udmærket leve sibiriske tigre
i de danske skove, men der har aldrig, i

Figur 4. I figuren ses en skematisk fremstilling af forskellige faktorer af betydning for
den biologiske mangfoldighed. I figuren er det illustreret, at variation inden for en
lang række faktorer bidrager positivt til den biologiske mangfoldighed. De grå kasser
indeholder overvejende driftsbetingede faktorer. Visse menneskeskabte faktorer har
langt overvejende en negativ effekt på biodiversiteten. Disse er placeret i den nederste
grå kasse. Variation inden for disse bidrager ikke positivt til den samlede biodiversitet.
Modificeret efter Grønning og Rytter (2002).
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hvert fald ikke siden afslutningen af sid-
ste istid, levet tigre i Europa. De indgår
med andre ord ikke i den europæiske
artspulje. 
Tilsvarende indgår ædelgran ikke natur-
ligt i den danske artspulje, da arten ikke
har formået at indvandre naturligt til
Danmark fra Syd- og Mellemeuropa på
trods af, at arten trives glimrende i det
danske klima. Også den regionale skov-
historie spiller en afgørende rolle for
den nuværende biodiversitet på land-
skabsniveau. 
Andre faktorer virker overvejende på
det lokale plan. Det gælder bl.a. jord-
bund, topografi, hydrologi samt en
række dyrkningsbetingede faktorer der
bestemmer det aktuelle udbud af leve-
steder eller habitater i skoven. 
Dette afsnit beskriver de processuelle
og strukturelle faktorer, der har betyd-
ning for biodiversitet i skov i relation til
naturnær skovdyrkning. Indledningsvist
gives dog en kort diskussion af natursyn
og overordnede paradigmer for natur-
forvaltning i danske skove. 
De vigtigste faktorer knyttet til habitater
beskrives i afsnit 1.4, igen i relation til
naturnær skovdyrkning, mens afsnit 1.5
lægger vægt på særlige naturbeskyt-
tende foranstaltninger i skov. 

3.1 Natursyn og danske skove
Praktisk naturforvaltning er udfor-
drende, ikke mindst i en tid hvor der
lægges stor vægt på flersidighed. I
mange tilfælde skal modstridende syns-
punkter afvejes på et ufuldstændigt vi-
densgrundlag, og selv blandt fagfæller
kan der være dyb uenighed om, hvilken
forvaltningsstrategi der er optimal, på
trods af enighed om de overordnede mål. 
I forbindelse med naturbeskyttelse er
den mest enkle målsætning umiddelbart

at maksimere biodiversiteten, fx artsrig-
dommen inden for et konkret område.
Denne målsætning er dog af flere år-
sager problematisk. 
For det første er det vigtigt at erindre sig
skalaproblematikken. En lokal forøgelse
af biodiversiteten kan nemt opnås ved at
plante mange forskellige træarter, der
hver især vil tiltrække forskellige fugle,
svampe og insekter. Alligevel kan kon-
sekvensen på nationalt eller internatio-
nalt plan meget vel være negativ, hvis
lokalt hjemmehørende arter fortrænges. 
For det andet kan det være meget for-
valtningskrævende at opretholde en me-
get høj biodiversitet, hvis den ikke er
baseret på en realistisk biologi. Den
mest højdiverse botaniske lokalitet i
Danmark, Botanisk Have i København,
kan således kun opretholdes ved en
ihærdig indsats fra adskillige gartnere. 

Paradigmer
Ingen af tilgangene kan i øvrigt beteg-
nes som særligt “naturlige”. I praksis
bør naturforvaltning derfor baseres på
mere komplekse målsætninger eller pa-
radigmer. Her er de to mest betydnings-
fulde “vildhedsparadigmet” og “kultur-
landskabsparadigmet”.

Vildhedsparadigmet er baseret på fore-
stillingen om naturen som selvregule-
rende og væsensforskellig fra menne-
sket. Det danske landskab ses som et
kontinuum af naturtyper med mere eller
mindre grad af menneskelig påvirkning,
hvor de mest værdifulde typer er dem,
der er minimalt influerede af mennesker.
Nært beslægtede begreber til vildhed er
naturlighed og biologisk integritet. 
Graden af vildhed eller naturlighed i
skov kan anskues med flere forskellige
udgangspunkter, fx.:
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a) Som den tilstand der herskede før
agerbrugets indførsel (fx blandskove
rige på lind). 

b) Som den tilstand der ville herske i dag,
hvis landbruget aldrig var indført.

c) Som den tilstand der udvikler sig fra
et +/- nutidigt udgangspunkt, hvis
mennesket holder fingrene for sig selv. 

Ud fra definition a (og formodentlig b)
er linderige skove som Draved Skov
særligt naturlige, mens definition c vil
udpege længe urørte skove, fx Suserup
Skov som de mest naturlige. I praksis
vil fortolkninger af vildhedsparadigmet
ofte trække på flere af disse definitioner

på en gang, fx ved at forelå genindførsel
af for længst udryddede arter, fx bævere,
til et nutidigt landskab domineret af
bøgeskove. 

Kulturlandskabsparadigmet er baseret
på en erkendelse af, at mange af de na-
turtyper, vi i dag finder mest værdifulde,
er formet af menneskets landskabsud-
nyttelse gennem årtusinder. 
Paradigmet afviser ikke, at man kan tale
om natur, der er mere eller mindre
upåvirket af mennesket, men lægger
mere vægt på, om en naturtype en re-
præsentativ for den danske landskabs-

Billede 2. New Forest i England er umiddelbart et eksempel på et område med stor
vildhed. Græsningen foregår med ponyer og kvæg og er en fortsættelse af en mere end
500 år gammel driftsform, som stadig er delvist styret af kommercielle interesser. Det
urørte præg med store mængder af dødt ved er til dels et moderne fænomen. Skoven
repræsenterer derved en interessant kombination af vildheds- og kulturlandskabsscen-
ariet. (Foto Morten Christensen) 
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udvikling siden agerbrugets indførsel.
Rester af naturtyper, der er repræsenta-
tive for det førindustrialiserede landskab
regnes som særligt værdifulde, fx enge,
overdrev og heder, foruden græsnings-
skove, stævnede skove og egekrat.

Svagheder ved paradigmer
Begge paradigmer lægger i vekslende
omfang vægt på oprindelighed og konti-
nuitet som grundlæggende værdier. Der
peges på, at den landskabsøkologiske
udviklingshistorie er en nøgle til at for-
stå og forvalte de naturværdier, som fin-
des i dag. 
I en forvaltningssammenhæng har begge
paradigmer svagheder:
- Vildhedsparadigmet har svagheder,
fordi det i vekslende omfang lægger
vægt på naturlige processer, som ikke
mere fungerer i det danske landskab.
Dette er særlig markant i forvaltningen
af egentlige naturreservater, hvor især
store græssere, der opretholder lysåbne
habitater samt uregulerede dræningsfor-
hold er nøgler til at opretholde en høj
biodiversitet. 
De fleste tilhængere af vildhedsparadig-
met ser derfor naturgenopretning, fx
bortfjernelse af invasive arter, tillukning
af dræn eller genudsættelse af store
græsædere som nødvendige tiltag for at
øge naturindholdet i et givent område,
på trods af at disse tiltag ikke er natur-
lige i sig selv. Der er altså tale om en
delvist konstrueret vildhed. 
- Svagheden ved kulturlandskabspara-
digmet er, at det omfatter en landskabs-
udnyttelse, der engang var en naturlig
del af hverdagen, men som nu er helt
ude af trit med virkeligheden. Det er der-
for baseret på en aktiv, kontinuert og ofte
omkostningstung landskabspleje, og det
kan nemt få en noget museal karakter. 

På trods af disse svagheder har begge
paradigmer deres berettigelse. Vildheds-
paradigmet er således grundlaget for ud-
læg af urørt skov og er en væsentlig for-
udsætning for udviklingen af naturnær
skovdrift. Kulturlandskabsparadigmet
er på den anden side aktuelt i forhold til
den nuværende pleje af mange meget
artsrige, lysåbne habitater også i skov, fx
i stævnede og græsningsprægede skove. 
Hvis naturnær drift for alvor slår igennem
må det endda forventes, at bøgesøjlehal-
ler og andre skovtyper, som i dag står
mange danskere nær, i fremtiden vil
blive anset som værdifulde naturtyper,
der bør plejes med udgangspunkt i deres
kulturhistoriske betydning.
Udover de to nævnte paradigmer spiller
rent oplevelsesmæssige og æstetiske
værdier en rolle for naturforvaltningen i
Danmark. Denne tendens ses bl.a. i ar-
bejdet med at sikre genindvandring af
store rovfugle, bl.a. havørn, til Danmark
ved udlægning af ådsler. 
De store rovfugle spiller ikke en væsent-
lig rolle for reguleringen af naturlige pro-
cesser i vild natur. Den målrettede ind-
sats for genindvandring kan derfor ikke
umiddelbart forsvares ud fra vildheds-
scenariets bagvedliggende værdier, selv
om det er indlysende, at havørnen er et
vældig godt ikon på “vild natur”. 
I forhold til det danske skovbrug kan til-
svarende fremhæves arbejdet med at un-
dersøge skovgæsters æstetiske præferen-
cer i forhold til forskellige skovinteriører. 

3.2 Dynamik, forstyrrelser og variation
Forstyrrelser er et naturligt fænomen i
alle skovtyper. Nogle typer af forstyrrel-
ser er begrænsede og forudsigelige, fx
årstidernes skiften, enkeltstående svampe-
angreb og lejlighedsvise storme, mens
andre er dramatiske og uforudsigelige,
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fx voldsomme orkaner og skovbrande.
Sammen med de naturgivne gradienter i
klima og jordbundskemi og fugtighed er
forstyrrelser med til at skabe variation
i skoven, og det øger den biologiske
mangfoldighed. 
Stormfald bryder således en fastlåst
konkurrencesituation og giver plads til
lyskrævende træarter, buske og urter,
som ikke har en chance for at klare sig i
en sluttet skov. Også de fleste skov-
driftstiltag er forstyrrelser, som kan have
en mere eller mindre dramatisk effekt
på skovøkosystemet. 
En del af grundlaget for naturnær skov-
drift er netop at efterligne naturlige for-
styrrelser i de styrede skovdriftstiltag.
Baggrunden for dette er dels hensyn til
skovens biodiversitet, dels en erken-
delse af, at det ordnede skovbrug ofte
har problemer med naturlig foryngelse
og manglende stabilitet, som ikke ses i
samme grad i mere naturlige skove.
Tempererede løvskove i Danmark og
Europa er generelt karakteriseret ved en
foryngelsesdynamik, med sammenbrud
af mindre trægrupper fremkaldt af
svampeangreb eller storm, gerne i kom-
bination. Denne type af dynamik kan i
dag studeres bl.a. i Suserup Skov. 
Boreale skovsystemer er underlagt an-
dre forstyrrelsestyper, ikke mindst skov-
brande der med vekslende intensitet
påvirker skovlandskabet. Under naturlige
forhold, fx i dele af Sibirien er resultatet
mosaiklandskaber, hvor de tørreste, fyr-
redominerede områder udsættes for
jævnlige, men ikke særligt intensive
skovbrande. Granskove på mellemtør
bund er tilsvarende karakteriseret af
sjældnere, men mere intensive skov-
brande, mens de fugtigste områder er
brandrefugier, der sjældent eller aldrig
brænder. 

Skovbrande har tidligere været en natur-
lig del af forstyrrelsesbilledet også i
Danmark. Men de synes at være for-
svundet som naturlig forstyrrelsestype
siden skovfyrren forsvandt.
Renafdrifter og skærmforyngelser i
løvskov er eksempler på driftssystemer,
der ligger langt fra den naturlige dyna-
mik i skovtypen, mens gruppevis foryn-
gelse er en efterligning af en naturlig
forstyrrelsesdynamik. I nåleskov kan
skærmstilling og renafdrift ses som en
efterligning af en naturlig branddynamik.
Naturlig skærmstilling ses fx i fyrre-
skove, der udsættes for moderate skov-
brande. Og en renafdrift i en granbe-
voksning minder om den nulstilling, der
sker under en intensiv skovbrand, dog
uden de særlige levesteder som selve
branden skaber. 
En væsentlig forskel mellem naturlige
og menneskeskabte forstyrrelser er, at de
førstnævnte generelt er langt mere ro-
dede og heterogene. En skovbrand eller
orkan der fejer gennem et naturligt skov-
landskab vil typisk skåne små trægrupper,
smålavninger og dele af underskoven på
en uregelmæssig måde. For organismer
der er følsomme for forstyrrelse er disse
småhabitater redningsplanker, der kan
sikre overlevelse indtil en ny trægenera-
tion er vokset frem. 
I en renafdrift eller skærmstilling er må-
let derimod at skabe ordnede og ensartede
opvækstforhold over store flader. Dette
giver dårlige overlevelsesmuligheder
for skovarter der er følsomme for for-
styrrelse, mens kraftigtvoksende åben-
bundsarter får gode vækstforhold. Selv i
skærmstillede bevoksninger vil der ty-
pisk være en lang fase, hvor gamle træer
og deres tilknyttede arter er helt væk. 
I naturnær skovdrift er der gode mulig-
heder for ikke blot at efterligne natur-
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skovens dynamik ved at bruge gruppe-
vise foryngelser, men også ved at skabe
øget heterogenitet indenfor dette drifts-
system. Dette kan ske ved at arbejde
med forskellige arealstørrelser og tempi
i foryngelsesarbejdet, og ved så vidt mu-
ligt at arbejde sammen med den naturlige
variation i landskabet og de naturlige for-
styrrelser der er et grundvilkår for al
skovdyrkning. 
Yderligere har den en positiv effekt ved
at give mere plads til kommercielt uinter-
essante træ- og buskarter, der har deres
naturlige voksested i lysbrønde. Disse
arter har ofte stor betydning for biodi-
versiteten og er næppe en trussel mod
opvæksten af hovedtræarter i mindre
lysbrønde. 
Også ved jordbearbejdning kan natur-
skoven være til inspiration. Omfattende
jordbearbejdning, fx fladeharvning ved
selvforyngelser, er et vigtigt element i det
ordnede skovbrug. En sådan forstyrrelse
giver et dramatisk brud på kontinuiteten
for jordboende organismer. Betydelige
jordbundsforstyrrelser forårsaget af
stormfald og vildsvin er dog ikke
ukendt i naturlige skove. Disse forstyr-
relser er dog altid småskalerede og plet-
vise, og det kan med fordel efterlignes i
den naturnære skovdyrkning, hvis der
opstår foryngelsesproblemer. 
Naturnær skovdrift vil ikke entydigt for-
øge variationen i skovbilledet, men vil
flytte skalaen for variation. Hvor det ord-
nede skovbrug er karakteriseret af ens-
artede, men indbyrdes meget forskellige
bevoksninger er målet i den naturnære
skovdrift at skabe kontinuerte bevoks-
ninger med stor variation over korte af-
stande, men med lille og gradvist for-
løbende variation på skovniveau. Dette
vil muligvis for skovgæsten give et ind-
tryk af mindre variation, men der er ikke

tvivl om, at diversiteten af planter, dyr
og svampe vil øges.

3.3 Kontinuitet i tid og rum
Kontinuitet eller vedvarighed er i natur-
mæssig sammenhæng et spørgsmål om
stabilitet i udbuddet af levesteder over
tid, og det er som sådan en nøglepara-
meter for biodiversitet i skov. 
Kontinuitet er grundlæggende en mod-
sætning til forstyrrelse. Der er dog tale
om en meget kompleks modsætning, da
såvel forstyrrelser som kontinuitet kan
anskues på forskellige planer, ikke mindst
i skov. Mest basal er kontinuitet i skov-
dække, mens fx kontinuitet i skovklima,
i forekomst af særlige træarter, veteran-
træer og dødt ved er overbygningsmodu-
ler, der kan variere uafhængigt af hinan-
den. Endelig kan man tale om funktionel
urskovskontinuitet når alle disse kontinu-
itetsforhold er opfyldt – en tilstand som
ikke ses nogetsteds i Danmark. 
I det tempererede løvskovsbælte er mange
skovlevende arter tilpasset stabile forhold,
fordi de dominerende, naturlige typer af
forstyrrelser er relativt udramatiske og
småskalerede. I dette stabile skovmiljø
er det en fordel at være langlivet og kon-
kurrencestærk, mens det er mindre vigtigt
at have gode spredningsevner. 
Det gælder ikke mindst arter, der lever i
skovens mest stabile miljø – skovbun-
den. Mange af vores skovurter er gode
eksempler. Det gælder de klonale forårs-
arter, fx anemoner og bingelurt der først
og fremmest spreder sig ved rod-vækst,
mens frøspredning spiller en underord-
net rolle. Andre arter har myrespredte
frø, der i sagens natur kun spredes over
korte afstande. 
Hvis disse arter først er forsvundet fra et
område, vil de være meget lang tid om
at genindvandre. Hvor der er barrierer
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fx i form af agerland kan en geninvan-
dring uden menneskets hjælp være
næsten umulig. 
Andre arter er knyttet til temporære
levesteder med varierende levetid. Det
gælder fx laver og mosser der lever på
barken af levende træer, samt vedboende
svampe og insekter. Disse er tilpasset til
at sprede sig fra levested til levested men
ikke nødvendigvis særlig målrettet, da
der under naturlige forhold sjældent er
langt mellem egnede levesteder. 
I dag er disse arter ofte trængte, fordi
egnede levesteder er blevet langt sjæld-
nere og forekommer meget spredt i land-

skabet. I modsætning til skovbunds-
urterne er disse arter dog ikke afhængige
af lokal kontinuitet. De har behov for
en stabil forekomst af levesteder på
skov- eller landskabsniveau, ofte i
kombination med et stabilt og kontinu-
ert mikroklima
Kontinuitet kan derfor ikke kun anskues
over tid men også i rum, hvor man ty-
pisk taler om konnektivitet, hvis tids-
dimensionen er underordnet. Mangel på
konnektivitet er en vigtig begrænsende
faktor for artsspredning og genetisk ud-
veksling i vore dages Danmark, hvor
skovene ligger som isolerede øer i et

Billede 3. Hvid og gul anemone er eksempler på skovurter med meget langsom spred-
ning som kun findes i skove med en betydelig skovtype-kontinuitet. De er særligt
følsomme overfor tilplantning med stærkt skyggende nåletræer, men kan også for-
svinde som følge af intensiv jordbearbejdning og renafdrifter. I de nye skovrejsninger
vil der tilsvarende gå flere århundreder før man kan nyde et anemonetæppe, med min-
dre der gøres en intensiv indsats for at indføre og sprede arterne. Det samme gælder
selvsagt en lang række mindre iøjnefaldende arter, og en selektiv spredning af iøjne-
faldende enkeltarter er derfor ikke uproblematisk (Foto Morten Christensen). 

DST_01_05  14/10/05  8:36  Side 94



95

hav af agerland og bymæssig bebyg-
gelse. Især levende hegn kan dog ud-
gøre vigtige spredningskorridorer for
mere velspredte skovorganismer. 
I den overordnede naturplanlægning i
Danmark har hensyn til konnektivitet
spillet en relativt begrænset rolle hidtil,
men meget tyder på at naturkorridorer
vil blive et vigtigt element i fremtidens
naturindsats, også i forhold til de kom-
mende nationalparker. 
Med hensyn til lokal skovkontinuitet vil
naturnær skovdrift være en fordel, idet
et af hovedmålene i denne driftsform
netop er at bevare et kontinuert skov-
dække for at bevare skovklimaet og
grundlaget for en naturlig foryngelse.
Driftsformen vil dermed generelt sikre
de arter, der er afhængige af et kontinuert
skovdække. 
For arter, der er afhængige af kontinuitet
i mere specielle levesteder, kan det dog
være nødvendigt med mere målrettede
tiltag. Det gælder fx ved styring af
træartssammensætningen, hvor det er
vigtigt at bibeholde hovedtræarten i be-
voksninger med lang kontinuitet, frem
for at introducere nye arter med øget
vækstpotentiale. 
Kontinuitet er dog særlig vigtig, når der
gøres målrettede tiltag for at forbedre
eller bevare biodiversitet inden for den
enkelte skov eller på det overordnede
plan. I den enkelte skov er det vigtigt at
prioritere områder med lang naturtype-
kontinuitet, fx når der udvælges skov-
enge til græsning, eller hvis grøfter lukkes
for at genskabe skovsumpe. Tilsvarende
er det væsentligt at prioritere dødt ved
og veterantræer i områder, hvor der i
forvejen findes sjældnere arter tilknyttet
disse levesteder. 
På regionalt og nationalt plan er det vig-
tigt at prioritere særlige driftsformer,

hvor de spiller sammen med den regio-
nale landskabshistorie og dermed er til
størst gavn for biodiversiteten.

4 Forvaltning af levesteder i den
naturnære skovdyrkning –
funktionsintegrering

Fokus på hjemmehørende, lokalitetstil-
passede træarter samt opretholdelse af
et kontinuert skovdække er driftsprin-
cipper der gør den naturnært drevne
skov mere lig en naturlig, urørt skov.
Stop for dræning og efterladelse af træer
til naturligt forfald kan yderligere for-
stærke denne tilnærmelse. 
Naturnær skovdrift er dermed en funk-
tionsintegrerende driftsform som på de
samme arealer tilstræber en økonomisk
bæredygtig vedproduktion og en be-
skyttelse af væsentlige aspekter af sko-
vens biodiversitet. 

4.1 Træartssammensætning
Den naturlige træartssammensætning i
Danmark varierer afhængigt af fysiske
og kemiske gradienter i landskabet
som er betinget af bl.a. klima, topo-
grafi, jordbund og hydrologi. Desuden
spiller mennesket en meget vigtig rolle
både i dag og historisk. Aktuelt ved
nøje at styre træartssammensætningen
i de dyrkede skove, historisk ved at
ændre træartssammensætningen på
landskabsskala.
Forskellige træarter tilbyder livsmulig-
heder for forskellige organismer. Dette
skyldes blandt andet forskelle i træer-
nes strukturelle og kemiske egenskaber,
fx forskelle i veddets hårdhed, barkens
overfladestruktur eller løvets nærings-
værdi som har umiddelbar betydning
for organismer, der lever på eller af
disse ressourcer. 
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Næsten alle træarter har desuden et in-
timt biologisk samliv med forskellige
insekter, svampe og mikroorganismer.
Disse samlivsformer er ofte udviklet
over millioner af år og reguleres typisk
af meget præcise biologiske og geneti-
ske tilpasninger (co-evolution). De kan
have parasitisk karakter, som fx mellem
meldugsvampe og værtsplanter, eller de
kan være symbiotiske som samlivet
mellem mykorrhizasvampe og skovtræer. 
Mange samlivsforhold er artsspecifikke
eller selektive. Det betyder, at forskel-
lige træarter har forskellige karakteristi-
ske og ofte artsrige samfund af organis-
mer tilknyttet. Der er fx stor forskel på
hvilke mykorrhizasvampe man finder
under birk og bøg. Endelig er der for-
skel på, hvor meget lys og vand forskel-
lige træarter slipper igennem kronen og
ned i skovbunden, på hvor meget vand
de forbruger og på hvordan de påvirker
den langsigtede jordbundsudvikling. 
Lystræarter som skovfyr, ask, og el slip-
per meget lys og vand igennem kronen
og tillader derved udviklingen af en fro-
dig og artsrig bundvegetation. Skygge-
træarter som bøg og ær slipper derimod
mindre lys igennem og har derfor en
flora, der ofte er domineret af urter der
blomstrer før og omkring løvspring. Al-
lermørkest er monokulturer af gran med
ringe hugststyrke. Her findes ofte kun
en meget sparsom bundvegetation, som
yderligere hæmmes af et højt vandfor-
brug og høj fordampning fra de tætte
grankroner. 
Som tommelfingerregel har naturligt
indvandrede træarter med stor udbre-
delse i Danmark flest tilknyttede arter.
Dette skyldes, at den naturlige indvan-
dring har gjort det muligt for mange til-
knyttede arter at indvandre, mens den
store udbredelse typisk betyder, at antal-

let af forskellige økologiske nicher til-
knyttet arten er stort. 
Omvendt er indførte træarter fra andre
kontinenter, der ikke er beslægtet med
europæiske arter, typisk de mest artsfat-
tige. Det skyldes at sådanne træarter er
fremmede for den lokale pulje af arter,
samtidigt med at tilknyttede organismer
der findes indenfor artens naturlige ud-
bredelsesområde har meget ringe mulig-
hed for at indvandre. 
Imellem disse to yderpunkter findes en
lang række arter af vekslende betydning
for biodiversiteten. Rødgran, der er ind-
ført til Danmark men naturligt hjemme-
hørende i det sydlige Sverige, kan så-
ledes huse ganske artsrige samfund af
nemt spredte organismer, fx fugle, in-
sekter og svampe. Derimod er en naturligt
hjemmehørende træart som taks meget
artsfattig; dels fordi den har været tæt på
at uddø i Danmark og nu kun findes ét
sted, dels på grund af et stort indhold af
giftige stoffer.
Naturnær skovdrift foreskriver en øget

anvendelse af hjemmehørende og loka-
litetstilpassede træarter samt brug af
træartsblandinger. Begge forhold vil
være til gavn for biodiversiteten lokalt,
mens fokus på brug af hjemmehørende
træarter og provenienser vil bidrage til
at øge diversiteten på internationalt plan. 
Lokalt hjemmehørende træarter bør
særligt prioriteres, hvor naturhensyn er i
højsædet, fx i skovbryn, vådområder og
når der efterlades dødt ved til naturligt
forfald. I mere intensivt drevne bevoks-
ninger bør diversiteten af træ- og
buskarter først og fremmest forøges ved
at give plads til allerede forekommende
naturlige indblandingsarter, men det kan
også være relevant at indplante hjem-
mehørende arter for at øge diversiteten i
særligt forarmede bevoksninger. Ind-
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Figur 5. En af de mest markante forskelle mellem dyrket og urørt skov er udbuddet af
dødt ved. Denne forskel er markant både hvad angår mængden (kvantiteten) af dødt
ved og hvad angår kvaliteten og diversiteten af dødvedstyper. Begge forhold har me-
get stor betydning for biodiversiteten, idet op imod 1/3 af alle skovlevende organismer
er afhængige af dødt ved. 
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plantning af eksotiske nåletræer bør
udelukkende ske af økonomiske hensyn. 

4.2 Dødt ved og veterantræer
Dødt ved er en nøglefaktor, der tilbyder
levesteder for en lang række planter,
svampe og dyr. Opgørelser fra Finland
og Sverige viser, at ikke mindre end 1/3
af skovens organismer er afhængige af
dødt ved som levested og ressource. 
Samtidigt er dødt ved et levested, der er
gået meget stærkt tilbage. Mens urørte
lavlandsløvskove i Europa typisk inde-
holder mellem 60 og 200 m3 dødt ved
per ha, findes der i en veldreven nutidig
bevoksning under 10 m3 per ha (Fig. 5).
Forskellige kvaliteter af dødt ved tilby-
der levemuligheder for forskellige orga-
nismer. Især har veddets dimensioner,
nedbrydningsgrad og træarten stor be-
tydning. 
Det hævdes ofte at der er tilknyttet flere
arter til store dimensioner af dødt ved
end til små dimensioner. Dette er til dels
en misforståelse. Både for insekter og
svampe er grene således ofte mere arts-
rige per rumfangsenhed end stammer. 
Det er dog i vid udstrækning forskellige
arter, der findes på kviste, grene og
stammer. Ved med store dimensioner
tilbyder særlige levesteder, fx rede-
muligheder for spætter og hulrugende
fugle, ly for flagermus og levesteder for
særlige insekter og svampe der ikke kan
leve i grene og kviste. 
Samtidig er dødt ved af store dimensio-
ner langt sjældnere i forstligt drevne
skove. Her findes dødt ved mest i form
af stød og kvas. Arter, der er tilknyttet
døde stammer, er derfor trængte i det
moderne skovlandskab, mens arter til-
knyttet kviste, grene og stød har gode
livsmuligheder. Det er derfor særligt
vigtigt at prioritere større dimensioner

af dødt ved til naturligt forfald, hvis
skovenes biodiversitet skal forbedres.
Mest optimalt er det at udvælge hele,
gamle træer til forfald, idet disse inde-
holder den fulde diversitet af dødtveds-
levesteder. 
Dødt ved er et forgængeligt levested, og
de fleste vedboende arter er tilknyttet
ved i ganske bestemte, snævre nedbryd-
ningsfaser. Der foregår således en suc-
cession på det døde ved, og de vedbo-
ende arter er biologiske nomader, der
hele tiden må flytte sig for at overleve. 
Hvis der ikke sker en konstant tilførsel
af dødt ved til et skovsystem, kan af-
standen mellem egnede levesteder nemt
blive for stor. Det betyder, at de mest
specialiserede arter ikke kan overleve,
selv om der med mellemrum tilføres
store mængder af dødt ved til skoven, fx
i forbindelse med stormfald. Det er der-
for vigtigt, at der så vidt muligt sikres en
konstant rekruttering af dødt ved inden
for den enkelte skov. 
Af samme grund kan det være fornuftigt
at sørge for at det døde ved er koncen-
treret inden for små områder, så den
gennemsnitlige afstand mellem egnede
levesteder ikke er for stor. For andre or-
ganismer – ikke mindst fugle – er det
dog en fordel, at det døde ved er spredt
i hele skoven, hvilket også kan være
med til at øge den overordnede variation
i udbuddet af levesteder.
Ved af forskellige træarter tilbyder leve-
steder for forskellige arter. Det er særligt
markant for svampe og insekter, der le-
ver direkte af veddet. De fleste naturligt
hjemmehørende træarter i Danmark til-
byder levesteder for mange forskellige
organismer. Det samme gælder flere
nåletræ-arter, men her er der i vid ud-
strækning tale om arter der er nyindvan-
drede til landet, og som er meget almin-
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delige i deres hjemegne. Generelt kan det
anbefales at prioritere lokalt hjemme-
hørende, dominerende løvtræsarter til
naturligt forfald, da disse typisk har flest
sjældne specialister tilknyttet. 
Det er ikke lige meget, hvordan det døde
ved opstår (Fig. 6). Mange vedboende ar-
ter er afhængige af en gradvis, naturlig
dødsproces der giver tid til at svampe kan
nå at etablere sig, og til at spætten kan ud-
hugge sig et bo. Tørstandere og veteran-
træer med døde grene og stammedele er
ofte særligt værdifulde i denne hense-
ende. Hvor det er muligt, skal sådanne
træer prioriteres til naturligt forfald, frem
for at efterlade større mængder af fældet
træ af ringe økonomisk kvalitet. 

Kun ved bydende hensyn til publikums
sikkerhed eller opvoksende trægenerati-
oners trivsel, bør veterantræer afvikles
ved kronesprængning eller fældning,
hvorefter det efterladte ved overlades til
naturligt forfald. Selv udkonkurrerede
træer i underskoven er i den henseende
værdifulde og bør overholdes ved tynding
og sankning. Dette bør dog i nåleskov af-
vejes mod skovens sundhedstilstand. 
Hvor stor mængde dødt ved, der bør
sikres under naturnær skovdrift, er om-
diskuteret. Som tommelfingereregel ud-
gør dødt ved i en urørt skov i naturlig
balance omkring 20 % af den samlede
vedmasse. Dette mål er naturligvis urea-
listisk i en drevet skov, men det er umu-

Billede 4. Koral-pigsvamp er et eksempel på en vedboende svampeart med snævre ha-
bitatkrav og god spredningsevne. Den findes stort set kun på gamle højstubbe og
faldne stammer af bøg i områder med betydeligt indslag af gammelskov, fx i Nordsjæl-
land og på Midtsjælland. (Foto Morten Christensen).
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ligt med den nuværende viden at give et
objektivt bud på hvor meget dødt ved der
skal til for at sikre alle tilknyttede arter. 
Studier fra udlandet tyder på at 10 m3 dødt
ved/ha er utilstrækkelige til at opretholde
populationer af vedboende specialister,
mens niveauer over 20 m3 er tilstrække-
lige for mange arter. Disse tal er dog me-
get usikre og varierer fra art til art. Selv
en lille øgning i mængden af dødt ved vil
medføre betydelige forbedringer af sko-
vens biodiversitet, mens der er omvendt
arter, som formodentlig kun kan opret-
holde levedygtige populationer ved dødt-
ved i mængder svarende til en urørt skov. 
I Sverige arbejdes der med en strategi
om at bevare 10 m3 dødt ved/ha i hele
landet af hensyn til biodiversiteten, men
med betydelige forskelle bestemt af na-
turindholdet i den enkelte bevoksning. I
de danske statsskove er målsætningen
tilsvarende at overholde 3 til 5 hoved-

træer per hektar i både løv- og nåleskov. 
Det skal dreje sig om træer fra den be-
voksning, som afvikles / påbegyndes af-
viklet og ikke om ældre træer som f.eks.
randtræer, træer omkring moser o.l.,
som i forvejen er overholdt. Der kan dog
udmærket være tale om indblanding-
stræer, hvor det samlet set vil øge artsud-
valget blandt skovens gamle træer. 
I nåleskov prioriteres løvtræer og skov-
fyr samt døde nåletræer som ikke udgør
nævneværdig sundhedsmæssig risiko
(længere), samt træer som formodes at
være mere stabile, f.eks. randtræer, der
endnu er delvis “grønne til jorden”. Det
må dog forudses, at visse nåletræsbe-
voksninger ikke rummer mulige emner.
Skovforvalteren bør løbende udvælge
træer til naturligt forfald, gerne mange
år inden de rent faktisk dør. Dette er
særlig vigtigt i naturnært drevne skove,
hvor der ikke længere vil ske en entydig

Figur 6. For biodiversiteten er det ikke ligegyldigt, hvordan det døde ved opstår.
Træer der knækker på grund af omfattende svampeangreb er signifikant rigere på
sjældne svampearter sammenlignet med rodvæltede træer af samme størrelse og ned-
brydningsgrad. En gradvis nedbrydningsproces i det stadig levende træ er en forud-
sætning for at mange sjældne arter kan etablere sig. Rodvæltede træer, der typisk dør
pludseligt, mangler derfor disse arter. Fra Heilmann-Clausen (2004). 
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afvikling af bevoksninger, hvorved det
bliver mere vanskeligt at overskue area-
lerne i tid og rum. 
Det er op til den enkelte arealforvalter,
hvorvidt træerne udvælges som en
gruppe i et hjørne af bevoksningen eller
jævnt fordelt på arealet. Herved sikres
en større grad af variation på landskabs-
niveau til gavn for organismer med for-
skelligartede habitatkrav. 
Dog bør det generelt tilstræbes at lokali-
sere fremtidige veterantræer i områder,
der kan forbinde f.eks. urørt skov med
andre værdifulde biotoper. Det kan være
skovslugter, skrænter og skovbryn af
mindre interesse for rationel skovdrift,
som af samme årsag ofte rummer flere
gamle træer og mere dødt ved end andre
bevoksninger.

Udover de bevoksningstræer der udvæl-
ges til naturligt forfald bør der ske en re-
gistrering og sikring af særligt værdi-
fulde veterantræer. Sådanne træer kan
normalt kun bevares længst muligt, hvis
man er opmærksom på dem og med pas-
sende mellemrum sikrer, at de har gun-
stige vilkår. Typisk ved at skyggende
opvækst hindres i at vokse op i kronen
eller skygge dem for meget fra siderne. 

4.3 Vand 
Vandforholdene er på mange måder sty-
rende for biodiversiteten i skoven. Sko-
vens søer, moser, sumpe, vandløb og
væld danner levesteder for mange arter,
der ikke trives på tør bund. En høj
grundvandstand påvirker i høj grad
træartsfordelingen og fremmer generelt

Billede 5. Skov-sumpe og andre vådområder i skov er blandt de levesteder der er gået
meget stærkt tilbage i Danmark. Ofte er der tale om levesteder med meget stor betyd-
ning for den biologiske mangfoldighed. Der er derfor et stort natur-potentiale i at
genoprette skovenes naturlige vandbalance. (Foto Anders Busse). 
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lystræarter som ask, el og eg mens skyg-
gende arter som bøg og ær hæmmes. 
Skovens fugtige arealer er derfor fra na-
turens side lyse, varme og frodige oaser
med en rig grundflora, der skaber gode
fødemuligheder for mange af skovens
mere mobile dyr, samtidigt med at
varme- og fugtighedskrævende arter tri-
ves. Væld og vandløb i skove er ofte
renvandede og kølige og huser derfor
særlige samfund af vandinsekter, der er
følsomme overfor temperaturudsving
og vandforurening.
Gennem de sidste 200 år er der sket en
dramatisk reduktion i arealet med fugtig
bund i de danske skove. Opgørelser for
Nordsjælland viser, at omkring 80 % af
skovenes vådbundsområder er forsvundet
siden midten af 1800-tallet, først og frem-
mest som følge af aktiv dræning og til-
plantning, ikke mindst med gran (Fig. 7). 
Der er intet belæg for at dette billede er
væsentligt anderledes i andre landsdele,
selv om Nordsjælland yderligere har
været udsat for store sænkninger af den
generelle grundvandsstand som følge af
vandindvinding. Udviklingen har for-
vandlet de fleste naturlige vådbundsom-
råder til fugtige, ustabile og mørke gran-
bevoksninger uden større biologisk værdi. 
Selv de tilbageværende naturlige skov-
moser er meget ofte drænede og delvist
udtørrede. Dette fremmer næringselsk-
ende højtvoksende urter, ikke mindst stor
nælde, der udnytter de næringsstoffer,
som en lavere grundvandsstand gør til-
gængelige. 
Tilplantning af skovmoser er ofte en
selvforstærkende effekt, idet transpirati-
onen er højere på trædækkede arealer
end en åben mose. Derved sker der en
yderligere udtørring af jordbunden, og
der dannes mindre grundvand. Nåletræer,
især i tætte bevoksninger påvirker vand-

mængden og -kvaliteten i vandløb og
andet overfladevand. Dette ses typisk i
form af mindsket vandtilstrømning og
forsuring, der kan være til skade for den
fauna, der er tilknyttet vandløbene. 
Det bør være et indlysende mål i den na-
turnære skovdrift at dræning som ud-
gangspunkt skal ophøre og at man i stedet
må arbejde med lokalitetetstilpassede
træarter, der kan trives og underbygge
naturværdierne på den fugtige bund. De
allermest fugtige områder kan meget
gerne genopstå som træfri skovmoser
eller søer til stor gavn for biodiversiteten. 
I mange tilfælde vil det være nok at op-
høre med at vedligeholde drængrøfter,
så der kan ske en gradvis forsumpning
af lavtliggende jorder. Hvor naturhensyn
er i højsædet, kan det dog være relevant
at foretage en målrettet lukning af
drængrøfter for at fremskynde proces-
sen. Indtil videre er dette mest markant
i Draved Skov i Sønderjylland, der i sin
helhed er udlagt til urørt skov.

5 Særlige tiltag til gavn for 
biodiversitet i skov – funktions-
separering

I naturnær skovdrift sker der en vis styring
af træartssammensætningen, og – vigti-
gere – en hugst af de fleste bestandstræer
når disse ud fra økonomiske og drifts-
tekniske kriterier har en optimal størrelse. 
Det betyder at mængden af gamle træer
og dødt ved er langt lavere end i en urørt
skov og at vigtige aspekter af skovens
biodiversitet ikke kan beskyttes i natur-
nært drevne bevoksninger. Der er derfor
et klart behov for udlæg af urørte skove
og andre tiltag, der ikke er forenelige
med en rationel skovdrift, hvis tilbage-
gangen for skovlevende organismer skal
stoppes i Danmark. 
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Det gælder også i forhold til lysåbne,
græsningspåvirkede levesteder i skov
der vanskeligt kan opretholdes i skove
som drives med henblik på vedproduk-
tion. I modsætning til virkemidlerne
indenfor naturnær skovdrift er der her
tale om tiltag som bygger på funkti-
onsintegrering. 
Set ud fra forvaltningens synspunkt er
de funktionsintegrerende og funktions-
opdelende tiltag nært forbudne. Jo bedre
vi evner at tage hensyn til biodiversite-
ten i skovdriften, desto mindre behov er
der for at tage arealer helt ud af almin-
delig drift til ren naturbeskyttelse.
Naturskovsstrategien fra 1992 har indtil
nu sikret udlæg af mere end 6.000 ha

urørt skov, mens 11.000 ha er udlagt til
gamle driftsformer, dog fortrinsvis pluk-
hugst der i et naturperspektiv har stor
lighed med naturnær skovdrift. 
Ifølge det Nationale Skovprogram skal
der arbejdes hen imod, at 10 % af det
samlede skovareal inden 2040 skal have
natur og biologisk mangfoldighed som
det primære driftsformål. Som led i
målopfyldelsen skal der inden 2010 ud-
lægges 1.000-2.000 ha biodiversitets-
skov. Sådanne skove vil blandt andet
omfatte skov i EF-habitatområder, skov
som drives efter særlige driftsformer og
ikke mindst urørt skov. 
Dette afsnit beskriver de væsentligste
naturmæssige potentialer ved urørt

Figur 7. Fordelingen af vådområder (Mires) i Store Dyrehave og Tokkekøb Hegn i
henholdsvis 1857/8 og 1988. Tilbagegangen som er på ca. 80 % skyldes flere faktorer,
men dræning og grøftning er langt den vigtigste. Fra Rune (1997).
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skov, særlige driftsformer og sikring af
nøglebiotoper, således at disse virke-
midler kan prioriteres optimalt i for-
hold til at øge naturindholdet i de dan-
ske skove.

5.1 Urørt skov
Skove der bliver lagt urørt, vil gradvist
udvikle strukturer og processer, som er
væsentligt forskellige fra den traditio-
nelt dyrkede skov. I længe urørte løv-
skove opstår efterhånden en ligevægt
hvor alle skovens successionsstadier er
repræsenteret indenfor ret små arealer i
en dynamisk skovmosaik, som beskre-
vet blandt andet fra Suserup Skov i
Danmark. Samtidigt vil der sikres en høj
grad af kontinuitet i jordbund, fugtige
biotoper, dødt ved og andre levesteder. 
Et af de mest betydende successionssta-
dier i urørt skov i forhold til dyrket skov
er degenerationsfasen, hvor der er en
stor andel af døende træer og dødt ved i
alle dimensioner. Derudover er dynamik
en væsentlig parameter i den urørte skov,
hvor den naturlige foryngelse af forskel-
lige arter får lov til at fordele sig efter de
naturgivne faktorer, såsom jordbunds-,
vand- og lysforhold.
Bortset fra meget stejle skrænter, fx på
Møns Klint, har der næppe været væs-
entlige arealer med urørt skov i Dan-
mark i flere årtusinder. Urørt skov er
med andre ord en skovtype der ikke har
en ubrudt historie i Danmark. Den har
desuden en træartssammensætning der
afviger væsentligt fra de mere eller min-
dre urørte skove, der dækkede Danmark
indtil agerbrugets indførsel. Især er lind
gået meget stærkt tilbage, mens bøg i
høj grad blev fremmet af menneskelige
aktiviteter. 
Urørt skov er således en “driftsform”,
der har store potentialer for naturbeskyt-

telse i Danmark. Det gælder ikke mindst
for hulrugende fugle, insekter, smådyr,
svampe og mosser tilknyttet dødt ved og
veterantræer; levesteder der ikke kan til-
godeses i tilstrækkeligt omfang i natur-
nær skovdrift. Også skyggetålende og
kontinuitetskrævende urter og svampe
tilknyttet skovbunden har særligt gode
forhold i urørt skov. 
Hvis målet er at sikre biodiversitet har
urørt skov størst værdi i skove og land-
skaber der i forvejen huser rige samfund
af sådanne arter. Her er det særlig vig-
tigt at tage hensyn til dårligt spredte or-
ganismer, især vedboende insekter med
dårlig spredningsevne samt arter med
særligt snævre habitatkrav, fx ved-
boende svampe der kun lever på meget
gamle træer. 
Undersøgelser af disse grupper viser at
de mest værdifulde samfund er koncen-
treret til de gamle løvskovsegne i Øst-
danmark, og især til dele af Nordsjæl-
land, Midt- og Sydsjælland samt Lol-
land/Falster. Det er derfor i disse egne
urørt skov bør prioriteres hvis sikring af
truet biodiversitet er det primære mål. 
I anden omgang kan urørt skov bruges
som et middel til at fremme biodiversi-
tet i andre skove og landskaber. Det sker
for at hjælpe truede organismer til at
sprede sig og dermed genopbygge livs-
kraftige bestande, fx på Fyn og i det
østlige Jylland. Endelig kan urørt skov
bruges til at skabe “vilde” landskaber
og introducere nye samfund af planter,
svampe og dyr til egne hvor de ikke har
levet før eller har været uddøde i gene-
rationer. Brugt på denne måde kan urørt
skov bruges i alle egne af landet og i
alle skovtyper. 
Det skal understreges at dette bud er
stærkt generaliseret. Der mangler en
sammenfattende registrering af natur-
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værdier i danske skove, og dette hindrer
i vidt omfang en objektiv prioritering af
urørt skov og lignende virkemidler. En-
delig er det helt generelt vigtigt at sikre
en balance mellem forskellige skov-
typer, og at prioritere skove med et stort
indslag af træarter der karakteriserede
de oprindelige urskove før agerbrugets
indførsel, ikke mindst lind.
For nåleskovenes vedkommende begyn-
der enkelte bevoksninger i Nordjylland,
Nordsjælland og Bornholm at huse
gammelskovsarter som er sjældne i hele
Østersø-regionen. Også her kan der
være et naturbevarende potentiale i ud-
læg af urørt skov. I løvskovsdominerede
skovtyper med lang kontinuitet kan ind-

førte nåletræer derimod udgøre et pro-
blem, da deres stærke skyggevirkning
og forsurende egenskaber kan være en
trussel mod netop de naturelementer
man ønsker at sikre ved urørthed. 
Også på det mere lokale plan, fx inden-
for et landskab eller skovkompleks, er
det vigtigt at prioritere udlæg af urørt
skov. Igen skal indsatsen koncentrere
sig om bevoksninger med lang kontinu-
itet og et betydeligt indhold af arter eller
karaktertræk der kan fremmes ved
urørthed. Dernæst kan der være en po-
inte i at sikre korridorer som kan hjælpe
gammelskovsarter med at sprede sig
imellem urørte bevoksninger og andre
bevoksninger af særlig naturværdi. 

Billede 6. Urørt skov har et meget stort potentiale for at forbedre skovenes indhold af
biodiversitet. Det gælder ikke mindst for organismer der kræver uforstyrret jordbund,
veterantræer eller dødt ved. (Foto Morten Christensen). 
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Det er i den forbindelse en særlig udfor-
dring at mange værdifulde, gamle be-
voksninger med truede arter er ensald-
rende. Derfor er de i stor fare for at
bryde sammen over en relativt kort
årrække, hvilket nemt kan medføre kon-
tinuitetsbrud og lokal uddøen af arter
der er afhængige af veterantræer, dødt
ved eller stabile jordbundsforhold. Her
kan en målrettet drift som skaber hete-
rogenitet og diversitet i tilstødende be-
voksninger gøre en stor forskel. 

5.2 Lysåben skov – græsningsskov,
stævningsskov og skovenge

Mange af de mest truede skovarter i
Danmark er lys- eller varmekrævende.
Det gælder bl.a. mange insekter og
planter, og især sommerfuglene, hvor
18 ud af 78 danske arter er uddøde siden
1950 eller på nippet til at uddø. 
Langt de fleste af disse arter er, eller var,
tilknyttet lysåbne skovbiotoper, inklusiv
skovlysninger og skovenge. De peger
dermed tilbage på tiden før indfredningen
af skovene, hvor landskabet var en dyna-
misk mosaik af mere eller mindre åben
skov, græsland, hede og ager.
Siden indfredningen af skovene har de
lys- og varmekrævende skovarter i et
vist omfang overlevet i skove med stæv-
ningsdrift, i skovenge, åbne skovmoser
og hedepletter, levesteder der efter-
hånden er blevet stærkt forandret af
gødskning, dræning og tilgroning. Det
ordnede skovbrugs renafdrifter har givet
gode livsvilkår for andre arter tilknyttet
åbne skovbiotoper, men har i vid ud-
strækning favoriseret nogle få kraftigt-
voksende og konkurrencedygtige arter.
I det naturnære skovbrug vil øget anven-
delse af gruppevise foryngelser frem for
renafdrifter medføre væsentlige ændrin-
ger i skovenes lysklima. Hvor det ord-

nede skovbrug er karakteriseret af lange
faser med lav lysintensitet over store
flader afbrudt af en kort foryngelsesfase
med voldsomt lysindfald, vil den natur-
nære skovdrift løbende skabe smålysnin-
ger med et mere moderat lysindfald. 
Hvorvidt dette vil være til gavn for kon-
tinuitetskrævende og lyselskende skov-
organismer er tvivlsomt. Driftsmålet er
nemlig at sikre en stabil og hurtig op-
vækst, ikke at skabe de semipermanente
lysninger som er mest værdifulde for
biodiversiteten. 
Tilsvarende tyder meget på at heller
ikke urørt skov kan sikre lyselskende ar-
ter, idet den naturlige fauna af store græs-
og planteædere er stærkt decimeret. Over
hele Europa er der tendenser til at tid-
ligere lysåbne skove med eg overtages
af skyggetræarter, især gran, bøg og
avnbøg, ved overgang til urørt skov.
Der er derfor brug for særlige tiltag hvis
de mange arter fra fortidens mere lys-
åbne skove skal overleve.
Mindsket dræning er her et oplagt virke-
middel, idet flere vådområder auto-
matisk vil skabe mere lys i skove. Øget
brug af stævning og især skovgræsning
er dog uomgængelig, hvis tilbagegan-
gen for de lys- og varmekrævende arter
skal bremses. 
I begge tilfælde er der tale om tiltag som
efterligner eller viderefører årtusinders
menneskelige udnyttelse af skovene, og
som derfor ligger indenfor det tidligere
omtalte kulturlandskabsparadigme for
naturforvaltning. Skovgræsning er tradi-
tionelt foregået med svin, kvæg, får og
heste, mens gedehold blev forbudt alle-
rede omkring år 1600. 
Skovgræsning kan også angribes ud fra
vildhedsparadigmet. Her er målet at gen-
skabe en hypotetisk vild natur med selv-
regulerende bestande af store pattedyr, in-
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klusiv arter der for længst er uddøde i
landskabet, fx elge, vildheste og urokse-
kopier, som er fremavlet med målrettet
fokus på primitive træk hos kulturkvæg. I
udlandet er der flere vellykkede eksem-
pler på denne tilgang, som formodentlig
vil blive en realitet i Danmark i en eller
flere af de kommende nationalparker. 
Dyrehaver, der har en relativ lang histo-
rie i Danmark ligger i flere henseender
tæt på vildhedsparadigmet, bortset fra at
der i langt de fleste tilfælde sker en mas-
siv tilskudsfodring, en stærk regulering
af vildtbestandene gennem jagt samt

fjernelse af dødt ved. Adskillige dyreha-
ver er ikke desto mindre af meget stor
betydning for biodiversiteten i Dan-
mark, det gælder bl.a. for Jægersborg
Dyrehave, der uden sammenligning er
den lokalitet som huser flest truede
svampearter i Danmark. Drift af dyreha-
ver kan oven i købet være en lukrativ
forretning der med de rette forbindelser
kan give store jagtindtægter og kan der-
med ses som en funktionsintegrerende
driftsform, hvis projektet gribes rigtigt an. 
Selvom stævning og dyrehold i skov har
været danske tradition i årtusinder ved

Billede 7. Gammel græsningspræget bøgeskov i Velling Skov i Midtjylland. Det er
tvivlsomt om den nuværende skovtype og den tilknyttede biodiversitet, herunder flere
truede gammeskovslaver kan overleve på længere sigt, hvis der alene satses på
urørthed som driftsmål. (Foto Morten Christensen). 
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man forholdsvis lidt om hvordan de for-
skellige driftsformer skal gribes an og pri-
oriteres hvis de skal gavne skovnaturen
bedst muligt. På det overordnede plan
gælder dog at skovgræsning og stævning
først og fremmest skal genoptages hvor
disse driftsformer stadig er tydelige i
skovbilledet, og hvor der findes truede
arter der begunstiges af driftsformen. 
Skovgræsning har været udbredt i hele
Danmark, men sporene af driftsformen
er udvisket i de fleste skove på rig bund,
på grund af en højere vækstrate hos
træerne. Mange bøgeskove og egekrat
på fattig bund omkring og vest for is-
randslinien i Jylland bærer derimod sta-
dig tydelige vidnesbyrd om fortidens
græsning og stævning. Flere af disse
skove, især hvor udnyttelsen af vedres-
sourcen ikke har været for voldsom,
huser i dag meget rige samfund af bark-
levende laver, der kun kan overleve i et
relativt lyst, fugtigt og rent luftmiljø. 
På Øerne er det især bevoksninger do-
mineret af lavbullede og vidkronede ege
der vidner om fortidens græsning. Så-
danne bevoksninger kan huse rige sam-
fund af varmeelskende svampe og insek-
ter. I langt de fleste tilfælde er disse
samfund stærkt truede af tilgroning der
ofte fremmes af en rig jordbund og
kvælstoftilførsel fra luften. 
Stævning er en historisk driftsform,
hvor man med jævne mellemrum skærer
de fleste træer ned til roden, hvorefter
de tilbageværende stubbe skyder igen.
Målet var at skabe ved af små og hånd-
terbare dimensioner til brænde, hegns-
materiale og mindre konstruktioner. 
Driftsformen har været uhyre udbredt i
de danske skove og har generelt over-
levet længst i bondeskove på Sydfyn,
Sydjylland og tilliggende øer, samt i elle-
sumpe over hele landet. Desuden er

mange jyske egekrat på én gang stæv-
nings- og græsningspåvirkede. I løv-
skove på muldbund begunstiger stæv-
ning især diversiteten blandt planter og
blomstersøgende insekter, fx sommer-
fugle, mens det er mere tvivlsomt om
driftsformen er til gavn for biodiversite-
ten i ellesumpe og egekrat. 
I et overordnet perspektiv er der næppe
tvivl om at urørt græsningsskov er den
lysåbne skovtype der har størst potenti-
ale for bevaring af biodiversitet, men
det betyder ikke at denne “driftsform”
nødvendigvis bør prioriteres overalt.
Især hvor der er særlige naturmæssige
eller kulturhistoriske kvaliteter tilknyt-
tet mere intensive driftsformer, fx stæv-
ning, bør disse være førstevalg. Tilsva-
rende er genoptagelse af en ekstensiv
afgræsning af tilbageværende skovenge
et realistisk mål i mange skove, især
med indførsel af nye EU-støtteordnin-
ger til miljøvenlig drift. 

5.3 Nøglebiotoper
Nøglebiotoper i skov er levesteder der
er vigtige for at bevare naturens mang-
foldighed, ikke mindst truede arter. Som
udgangspunkt omfatter nøglebiotoper
derfor store bevoksninger med stærkt
naturskovspræg, såvel som lokale leve-
steder, fx et kildevæld. 
I sin moderne form er nøglebiotops-be-
grebet et svensk koncept som blev søsat
omkring 1990. Siden er alle Sveriges
skove gennemgået for nøglebiotoper, og
mere end 60.000 er registreret. Langt de
fleste af disse er i praksis beskyttede.
Gennemsnitsstørrelsen er omkring 2 ha,
men mange er langt mindre. 
Flere lande har siden taget nøglebiotop-
skonceptet op, men med meget vek-
slende intensitet. I Danmark registreres
nøglebiotoper løbende i statsskovene i
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forbindelse med driftplansrevisioner.
Udenfor statsskovene er der tale om en
frivillig, støttet ordning med begrænset
gennemslagskraft. Det nationale skov-
program lægger dog stadig stor vægt på
nøglebiotoper som et relevant natur-
beskyttelsesværktøj.
Nøglebiotopskonceptet har to væsent-
lige muligheder i Danmark. Som tid-
ligere nævnt er der en reel mangel på
viden om naturværdiernes fordeling i
de danske skove, hvorfor det er meget
vanskeligt at bedømme den hidtidige
naturbeskyttelsesindsats og målrette

kommende initiativer. Her vil en lands-
omfattende registrering af nøglebioto-
per, som i Sverige, være en væsentlig
forbedring. Den vil medvirke til at urørt
skov og græsningsskov prioriteres, hvor
det naturmæssige potentiale er størst –
dvs. typisk i skovområder med mange
eller store nøglebiotoper. Denne mu-
lighed er i nogen grad overtaget af ar-
bejdet med habitatområder i skov, som
dog kun omfatter en begrænset del af
de private skove. 
På det mere lokale plan har nøglebio-
topskonceptet særlige muligheder ved at

Billede 8. Store, bredkronede veteran-træer er vigtige levesteder for en lang række
insekter og svampe. Mange steder på Øerne findes endnu mindre bevoksninger af så-
danne græsningsprægede træer, der mistrives i sluttet skov også i urørte bevoksnin-
ger. Træerne er et levn fra græsningslandskaberne før udskiftningen og kan kun over-
leve i stærkt græsningsprægede skove og dyrehaver. (Foto Morten Christensen). 
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sikre levesteder af begrænset størrelse,
der kan beskyttes ved funktions-
separering i dyrket skov. Det kan fx
dreje sig om skovpartier med dødt ved
og veterantræer, forblæste morbundpar-
tier, skovmoser, væld, skovenge eller
lyngpletter, der kræver særlige hensyn. 
I mange skove udgør sådanne småbioto-
per sammenhængende bånd fx langs
vandløb, søer, kystskrænter, naturlige
skovbryn eller i forbindelse med ind-
landsklitter. Sådanne bånd kan typisk be-
skyttes til stor gavn for biodiversiteten
uden at det kan mærkes på drifts-
økonomien, da potentialet for vedproduk-
tion som regel er begrænset på grund af
vanskelige adgangsforhold eller margi-
nale vækstvilkår. 
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Naturnær drift bygger på et lokalitetstil-
passet valg af træarter. Det er en forud-
sætning for produktive og stabile skove,
at træarterne er valgt i overensstemmelse
med de på lokaliteten herskende dyrk-
ningsbetingelser, dvs. jordbundsforhold
og klima. 
Derfor tager kataloget over skovudvik-
lingstyper udgangspunkt i dyrkningsbe-
tingelserne når det skal vurderes, hvor
de enkelte skovudviklingstyper – dvs.
træartskombinationer – bør anvendes. 
Jordbund og klima i Danmark varierer
meget set ud fra et skovdyrkningsmæs-
sigt perspektiv. De træarter, der anven-
des i dansk skovbrug stiller forskellige
krav til voksestedet for at gro tilfreds-
stillende og danne stabile bevoksninger. 
Et solidt kendskab til jordbund og klima
er derfor centralt, når der skal opbygges
stabile og selvforyngende skovøkosyste-
mer. Den forstlige lokalitetskortlægning
(herefter bare kaldet lokalitetskortlæg-
ning) har til opgave at afgrænse og be-
skrive lokaliteter med forskellige fysiske
og kemiske egenskaber, så de kan indgå
i planlægningen af skovens opbygning
og indhold og medvirke til at opbygge en
stabil skov med tilfredsstillende vækst.
I naturnær skovdrift er hovedformålet

med lokalitetskortlægning at kortlægge
de grundlæggende økologiske vilkår, der
har betydning for et lokalitetstilpasset
træartsvalg (Larsen & Madsen 2001). 
Kortlægningen kan inspirere skovdyrke-
ren til at opbygge en varieret skov. Den
giver mulighed for at fordele træarterne
hensigtsmæssigt inden for et stort areal
med varierende dyrkningsforhold, og
på de enkelte arealer bliver det muligt at
vælge træart og kulturmetode begrundet
i jordbunds- og klimaforhold.

1. Forstlig lokalitetskortlægning

Danske metoder til kortlægning af dyrk-
ningsforholdene i skov kendes fra C.H.
Bornebusch og A.H. Grøn. 
Bornebusch lancerede i 1923 et flori-
stisk klassifikationssystem, hvor lokali-
teten udelukkende klassificeres efter
floraen. Omkring 20 år senere laver
A.H. Grøn et oplæg til beskrivelse på
litraniveau af såvel flora som jordbund.
Jordbundskortlægningen skete efter
Grøns metode i gravede jordbundshuller
i et 100x100 meters kvadratnet. 
Metoderne vandt aldrig rigtig indpas.
Dels fordi der manglede viden om for-
holdet mellem jordbunden og de for-

Kapitel 5

Dyrkningsbetingelserne og 
lokalitetskortlægning

Af Henrik J. Granat
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skellige træarter, dels fordi træartsvalget
op gennem sidste halvdel af det 20.
århundrede blev primitiviseret gennem
stærk fokusering på nåletræ – specielt
rødgran.
I slutningen af 1980’erne blev der igen
taget initiativ til at finde et system til
kortlægning af de naturgivne kår, der
har betydning for træarternes vækst og
stabilitet. Baggrunden var vedtagelse af
naturforvaltningsloven, der gav start-
skuddet til en skovrejsning, hvor det
politiske mål var en fordobling af skov-
arealet i løbet af en trægeneration. På de
bare arealer havde planlæggerne ingen
skovdyrkningserfaringer til støtte for
træartsvalget, så en kortlægning af jord-
bundsforhold og klima syntes fornuftig. 
En studietur til Niedersachsen i 1989
satte gang i en proces, der endte med at
forstlig lokalitetskortlægning – som
kortlægningssystemet kom til at hedde –
i 1994 blev en fast del af planlægningen
af statslige skovrejsningsprojekter (UfJ
1990; Granat 1998).

1.1 Naturnær skovdrift
Med den seneste tids interesse for natur-
nær skovdrift har lokalitetskortlægning
også fået en rolle i den eksisterende
skov:
- Et lokalitetstilpasset træ- og proveniens-
valg fordrer kendskab til lokaliteten.
Naturlig foryngelse er i mange tilfælde
afhængig af litterlagets tykkelse eller af
jordbundens fugtighedsforhold. Begge
dele kortlægges ved en lokalitetskort-
lægning. 
- Den intensive biomasseudnyttelse kan
med fordel henlægges til de bedste og
mest robuste jorde udpeget efter en
lokalitetskortlægning. Lokalitetskort-
lægning kan tilsvarende medvirke til at
sikre dyrkningsgrundlaget ved at af-

grænse lokaliteter med så lavt nærings-
stofniveau, at der er risiko for reduktion
i jordbundens frugtbarhed, hvis der
bortføres biomasse i større mængder.
- Lokalitetskortlægningen kan udpege
sure jorde, hvor der bør vælges ikke-
forsurende træarter for at undgå yder-
ligere forsuring. 
- Skovteknikken skal tilpasses jord-
bundsforholdene. Med en lokalitetskort-
lægning kan der klassificeres risiko-
typer for jordkomprimering og jordde-
formering, hvor kørsel med tungt mate-
riel bør undgås på bestemte årstider. 
- Forbedring af andre skovfunktioner
kunne være optimering af nedsivning til
grundvand. Lokalitetskortlægningen gi-
ver anbefalinger om, hvor det bedst kan
betale sig at konvertere fra nål til løv
eller omlægge til græs, når det gælder
størst mulig grundvandsdannelse.
- Hvis man vil genetablere skovens
naturlige hydrologi gennem lukning af
eksisterende dræn, kan lokalitetskort-
lægningen give informationer om de
hermed forbundne jordbundsforandrin-
ger som udgangspunkt for valg af tilpas-
set skovudviklingstype. 
Mere generelt kan man sige, at et bedre
kendskab til jordbunden styrker en øko-
logisk bevidsthed. Desuden øges evnen
til at udnytte de naturlige skovprocesser
indenfor de rammer, som sættes af jord-
bund, klima og den eksisterende be-
voksning. Det betyder kort sagt “At
dyrke lokaliteten i højere grad end
træarten”.

1.2 Træarternes krav til jordbunden
En vigtig forudsætning for lokalitets-
kortlægning er kendskab til træarternes
samspil med og krav til jordbunden
samt viden om, hvilke lokalitetsforhold
der er afgørende. Dette er belyst i et lit-
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teraturstudie fra 1990 (Sørensen 1990),
som omtaler undersøgelser af sammen-
hænge mellem jordbunden og træers
vækst og stabilitet: 
I Danmark er der fundet sammenhænge
mellem på den ene side tekstur, plante-
tilgængeligt vand, grundvand og nærings-
stoffer, og på den anden forskellige
træarters vækst. I udenlandske under-
søgelser er der påvist sammenhænge
mellem en række yderligere faktorer.
Herunder dybde til pseudogley, jordtype
(brunjord, podsol), topografi, organisk
lags tykkelse, pH, stenindhold, geologisk
udgangsmateriale og rodrumsdybde. 
Under danske forhold tillægges vandka-
pacitet den største betydning for væks-
ten. På næringsfattige lokaliteter kan es-
sentielle næringsstoffer være vækstbe-
grænsende faktorer (Sørensen 1990).
Roddybden og dermed stormfaldsrisi-
koen afhænger især af dræningsforhold
og rodstandsende lag som f.eks. cemen-
teret al-lag .
Af nyere undersøgelser fra Forsknings-
center for Skov & Landskab skal næv-
nes Johannsen (1999) og Leary m.fl.
(2000) der viser sammenhæng mellem
grovsandsindhold og væksten af eg og
rødgran. En anden undersøgelse viser
sammenhænge mellem jordbundens
frugtbarhed (temperatur, ler, silt, nærings-
stofpuljer, pH og andet) og væksten af
rødgran, bøg, eg, sitka, douglas og lærk
(Callesen og Greve 2002) og (Callesen
m.fl. 2003).
I kapitel 6, Træartsvalget – de enkelte
træarters økologi, er den eksisterende
viden om de vigtigste træarters krav til
jordbunden beskrevet. Til sidst sættes den
enkelte træarts krav til jordbunden i for-
hold til vandforsyning og næringsstof-
niveau i et skema magen til det, som bru-
ges i lokalitetskortlægningen (se figur 1).

2. Klassifikationssystemet

I den eneste danske vejledning i forstlig
lokalitetskortlægning (Sørensen og Dals-
gaard 1993) beskrives, hvordan arealet
inddeles i lokalitetstyper. Disse typer
kendetegnes ved en kode, der består af et
tal for vandforsyning, et tal for nærings-
stofniveau og eventuelt et bogstav til at
angive specielle dyrkningsfaktorer. 
Skalaen for næringsstoffer løber fra 1 til
6. Skalaen for vandforsyning løber fra 1
til 9, og den er opdelt i frit drænede
jorde (kode 1-6) og jorde med begræn-
set dræning (vandkode 7-9). 
Frit drænede jorde er på intet tidspunkt
præget af iltmangel i jorden i en grad,
som påvirker selv de mest følsomme
træarter. Begrænset dræning omfatter
såvel grundvand som betydende tempo-
rær vandstuvning (gley og pseudogley).
Koderne tilknyttes efter dybden til de
vandpåvirkede lag i følgende interval-
ler: Kode 7: 80-160 cm; kode 8: 40-80
cm og kode 9: 0-40 cm.
Blandt de vigtigste dyrkningsfaktorer er 
- kompakte jordlag, der i væsentlig grad
hæmmer træernes rodudbredelse,
- overfladenær temporær vandstuvning,
som underlejres af veldrænede lag in-
denfor de øverste 160 cm,
- stærkt cementerede al-lag. 
De tre nævnte dyrkningsfaktorer bruges,
når laget forekommer mindre end 40 cm
under terræn. 
Tørvejorde og kalk/kridtjorde er særlige
jordtyper, der ikke kan klassificeres i
jordbundsskemaet i figur 1. Tørvejorde
består af planterester ophobet under
våde iltfattige forhold. Med kalk/krid-
tjorde menes såkaldte rendzinajorde,
hvor kalkbjergarter (f.eks. skrivekridt og
bryozokalk, der bl.a. findes i Thy og på
Møn) kun dækkes af et tyndt muldlag.
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Målet med forstlig lokalitetskortlæg-
ning til støtte for naturnær skovdrift er
herefter at afgrænse og klassificere jord-
bundstyper med forskellig jordbunds-
kode efter nedenstående skema.
Jordbundsskemaet i figur 1 giver en me-
get oversigtlig og præcis angivelse af
jordbundens egenskaber. Men skalaerne
1-9 for vand og 1-6 for næring er for
fine til, at man med sikkerhed kan pla-
cere jordbundsprofiler på dem uden
støtte fra laboratorieanalyser. Der er
derfor udviklet et feltorienteret system
til jordtypeklassifikation, der spiller tæt
sammen med signaturerne på de jord-

bundskort, der bliver resultatet af en
lokalitetskortlægning (Granat 2000).
For jordtypeklassifikation (forstlige
jordtyper om man vil!) bestemmes først
den dominerende tekstur i de øverste 80
cm af jordbundsprofilet. Trekantsdia-
grammerne på figur 2 definerer svær
lerjord, lerjord, lerblandet sandjord, silt-
jord og sandjord; sidstnævnte kan un-
derinddeles i finsandet (>35% finsand),
grovsandet (>35% grovsand) og mel-
lemsandet jord. 
Dominerer organiske aflejringer som –
tørv og gytje – kaldes jordbundstypen
for tørvejord. Dominerer grus eller

Figur 1. Jordbundsskema til at karakterisere jordbunden efter vandforsyning og
næringsstofniveau. 6x6 matricen til venstre er forbeholdt de veldrænede jorde. En 3x6
matrice til højre i skemaet er for jorde med begrænset dræning i forskellig dybder.
Det enkelte jordbundsprofil kan herefter karakteriseres ved en tocifret talkode, hvor
tallet for vand sættes først samt eventuelt suppleret med et bogstav. F.eks. betyder
jordbundskode 23 en ringe vandforsyning og et moderat fattigt næringsstofniveau. 
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kalk/kridt i de øverste 80 cm af jordla-
gene, kaldes det en grusjord hhv. kalk-
jord. En eventuel lagdeling omkring 80
cm’s dybde angives med et “over”. Som
eksempel kan nævnes, at 80 cm flyve-
sand, der overlejrer moræneler, bliver til
en “sandjord over ler”.
Når teksturen er bestemt kan en even-
tuel dyrkningsfaktor tilføjes. Dyrk-
ningsfaktorerne omfatter vandstuvning
(pseudogley), cementering (al-lag),
kompaktering (f.eks fragipan). Er disse

forhold til stede indenfor de øverste 40
cm af jordprofilet tilføjes dette foran
teksturnavnet. (Granat 2000). 
Forskellige dræningsgrader påpeges in-
denfor intervallerne 0 til 40 cm’s dybde,
hhv. 40 til 80 cm’s dybde hhv. 80 til 160
cm’s dybde. 
F.eks. har en del lerblandede sandjorde i
Himmerland udviklet kompakte rod-
standsende lag (fragipans) tæt under over-
fladen. Disse benævnes “kompakt ler-
blandet sandjord”. På hedesletterne og på

Figur 2. Trekantsdiagrammer til klassifikation af jordtyper samt signaturer for jordty-
per og dyrkningsfaktorer. De definerede jordtyper i det store trekantsdiagram er kraf-
tigt inspireret af teksturdefinitionerne i Den danske Jordklassificiering og de lands-
dækkende basisdatakort (Landbrugsministeriet 1976). De brugte farver og signaturer
kan med fordel bruges ved udarbejdelse af jordbundskort. Fra Granat (2000).
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bakkeøerne er al-lag udbredte i aflejrin-
ger af smeltevandssand. Disse kaldes
“cementeret sandjord”. 
Systemet til jordtypeklassifikation, som
figur 2 er udtryk for, har flere praktiske
fordele:
- Klassifikationen kan ske ude i skoven,
da det oftest handler om at vurdere ler-
indhold og kende dyrkningsfaktorerne. 
- Det er ret enkelt og let at huske, da det
overvejende benytter sig af kendte ter-
mer – sand, ler osv. – der knytter sig di-
rekte til jordbundens fysik. Dette giver
systemet åbenlyse pædagogiske fordele
overfor jordbundsmæssige lægmænd,
både ved skovdyrkningsmæssige di-
skussioner omkring et jordbundshul og
ved forståelse af jordbundskort. 
- Der er en tæt sammenhæng fra tekstur
til vandholdende evne og næringsstofni-
veau. Derved vil der til den enkelte jord-
type være et snævert interval af sand-
synlige jordbundskoder. I tabel 1 byg-
ges der bro fra jordtyperne til de oftest
forekommende jordbundskoder. Tabel-
len er opdelt efter skovregioner, da hver
skovregion huser et karakteristisk udsnit
af jordtyper og geologiske jordarter.
Skovregioner behandles i næste afsnit.
Detaljeringsgraden i jordtypeklassifika-
tionen er tæt på de lokalitetsklasser, der
er en del af klassifikations-systemet i
den oprindelige “Vejledning i forstlig
lokalitetskortlægning” fra 1993 (Søren-
sen og Dalsgaard 1993). 
Jordbundskoder og jordtyper fungerer
på den måde som to niveauer i et velde-
fineret system. Der er tilfælde, hvor det
ene niveau må stå alene, da det andet
niveau ikke giver mening. F.eks. ved
jorde med cementeret al-lag indenfor de
øverste 40 cm. Dér handler det mindre
om, at vandforsyning og næringsstofni-
veau er meget lave, end om at rodudbre-

delsen er meget begrænset. Man kan
derfor enten vælge ikke at investere i
arealet, eller vælge at grubbe eller
dybdepløje for at forbedre arealet.
Sidst i dette kapitel findes eksempler på
udbredte jordbundstyper fra de fire
skovregioner. De viste jordbundspro-
filer er klassificeret som jordtype jævn-
før figur 2 og er tildelt jordbundskode
jævnfør figur 1. 

3. Skovregioner

Vækstbetingelserne er i Danmark stærkt
varierende i forhold til naturlige skov-
samfund og skovdrift. Derfor er det fun-
det hensigtsmæssigt at inddele landet i
regioner, hvor variationerne i jordbund
og klima inden for den enkelte region er
mindre end i Danmark som helhed. Se
figur 3. 
Hovedinspirationskilden til den valgte
regionsinddeling er “Skoven og dens
dyrkning” af Henriksen (1988). Men der
er også skelet til regionsinddelinger i Ja-
cobsen (1976), Ødum (1987) og andre.
Linien, der skiller klitregionen fra det
øvrige Danmark er en klimatisk linie,
der viser grænsen for, hvor langt ind i
Jylland saltdeposition og vestenvind
sætter begrænsninger for træartsvalget.
Det er kun delvist en jordbundsmæssig
grænse, idet klitregionen huser mange
forskellige landskabstyper. Men i hvert
fald de skovdækkede dele af klitregio-
nen domineres af flyvesand. 
De øvrige to grænser gennem Jylland er
af geologisk art, idet de følger de to
store danske israndslinier – Hovedstil-
standslinien og den Harderske Isrands-
linie. Dermed har de tre geologiske regio-
ner hver især deres særegne geologiske
historie, der sætter grænser for jord-
bundsvariationen.
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Skovregion Jordtyper 
Oftest forekommende 

Jordbundskoder
Oftest forekommende

Geologisk jordarter 
Oftest forekommende

Signatur på 

kort
Sandjord

(Mellemsandet jord) 

Vand: 1-3 

Næring: 1-2 

Flyvesand Gul 

Sandjord over ler 

eller over kalk 

Vand: 3-4 

Næring: 3-4 

Flyvesand over 

moræneler el. kalk 

Gul

Sorte streger 

Sandjord med begrænset 

dræning 40-80 cm u.t. 

Vand: 8 

Næring: 1-2 

Havaflejret sand 

Flyvesand

Gul

Blå streger 

K
L

IT
R

E
G

IO
N

Sandjord med begrænset 

dræning 0-40 cm u.t. 

Vand: 9 

Næring: 1-2 

Havaflejret sand 

Flyvesand

Gul

Hele blå streger 

Grovsandet jord Vand: 1-2 

Næring: 1-2 

Hedeslettesand og 

-grus

Rød

Sandjord

(mellemsandet jord) 

Vand: 2-4 

Næring: 1-2 

Hedeslettesand

Flyvesand på hedeslette 

Gul

Lerblandet sandjord Vand: 4-5 

Næring: 3-4 

Smeltevandssand

Morænesand

Orange

Sandblandet lerjord Vand: 4-5 

Næring: 3-4 

Morænesand

Moræneler

Orange

H
E

D
E

S
L

E
T

T
E

/

B
A

K
K

E
Ø

 R
E

G
IO

N
 Cementeret sandjord; 

Al-lag 0-40 cm u.t. 

Vand: 1-2 

Næring: 1 

Hedeslettesand Gul 

Sorte krydser 

Sandjord

(mellemsandet jord) 

Vand: 2-4 

Næring: 2-3 

Smeltevandssand

Morænesand

Gul

Finsandet jord Vand: 5-6 

Næring: 3-4 

Yoldiasand Lys gul 

Lerblandet sandjord Vand: 4-5 

Næring: 3-4 

Morænesand Orange 

Sandblandet lerjord Vand: 4-5 

Næring: 4-5 

Morænesand

Moræneler

Orange

Sandjord med begrænset 

dræning 40-80 cm u.t. 

Vand: 8 

Næring: 1-2 

Havaflejret sand Gul 

Blå streger 

Sandblandet lerjord med 

begr. dræning 80-160 cm u.t. 

Vand: 7 

Næring: 4-5 

Morænesand

Moræneler

Orange

Blå streger 

N
O

R
D

-O
G

 M
ID

T
J
Y

S
K

 

R
E

G
IO

N

Kompakt lerblandet sandjord; 

Kompakt lag 0-40 cm u.t 

Vand: 1-2 

Næring: 1-2 

Morænesand Orange 

Sorte krydser 

Sandjord Vand: 2-4 

Næring: 2-3 

Smeltevandssand Gul 

Lerblandet sandjord Vand: 4-5 

Næring: 4-5 

Morænesand

Smeltevandssand

Orange

Sandblandet lerjord Vand: 4-5 

Næring: 4-5 

Morænesand

Moræneler

Orange

Lerjord Vand: 5 

Næring: 5-6 

Moræneler Brun 

Lerjord med begrænset 

dræning 80-160 cm u.t. 

Vand: 7 

Næring: 5-6 

Moræneler Brun 

(Blå streger) 

Ø
S

T
D

A
N

S
K

 R
E

G
IO

N
 

Lerjord med begrænset 

dræning 40-80 cm u.t. 

Vand: 8 

Næring: 5-6 

Moræneler Brun 

(Blå streger) 

Hele landet Tørvejord med begrænset 

dræning 0-80 cm u.t. 

Vand: 8-9 

Næring:

Tørv Grøn 

Blå streger 

Østdansk

region

Siltjord Vand: 5-6 

Næring: 4-5 

Smeltevandssilt Lilla 

Østdansk

region

Svær lerjord med begrænset 

dræning 0-80 cm.u.t.
Vand: 8-9 

Næring: 5-6 

Issøler Grå 

Blå streger 

S
jæ

ld
n

ere

jo
rd

ty
p

er

Møn, Thy Kalkjord Vand: 3-5 

Næring: 3-6 

Skrivekridt

Bryozokalk

Blå

Tabel 1. De oftest forekommende jordtyper og geologiske jordarter indenfor skovregio-
nerne (om skovregioner i næste afsnit), samt typiske koder for vand og næring til de en-
kelte jordtyper. u.t. = under terræn; Begr. = begrænset.

DST_01_05  14/10/05  8:39  Side 120



121

Nedbøren varierer i begrænset omfang
inden for de geologisk definerede skov-
regioner: 
Hedeslette/bakkeøregionen er et højned-
børsområde. Nedbøren i vækstsæsonen
maj til og med oktober ligger generelt
mellem 400 og 500 mm, medens års-
middelnedbøren ligger mellem 800 og
950 mm. 

Den nord- og midtjyske region indtager
en mellemposition i forhold til Øerne og
Vestjylland. Nedbøren i vækstsæsonen
er generelt 350-450 mm, medens års-
middel er 650-850 mm. Nedbøren er
dog lavere i Djursland. 
I den østdanske skovregion er klimaet
relativt tørt. Nedbøren i vækstsæsonen
er generelt 300-400 mm, medens års-

Figur 3. De 4 skovregioner er:
I. En klitregion langs den jyske vestkyst, der også inkluderer Læsø.
II. En hedeslette/bakkeøregion afgrænset af isens Hovedstilstandslinie, omfattende de
vestjyske hedesletter og bakkeøer.
III. En nord- og midtjysk region, der omfatter de sandede morænelandskaber dannet
under NØ-isen nordvest for den østjyske israndslinie (harderske israndslinie).
IV. En østdansk region, der omfatter de lerede, kalkrige morænelandskaber dannet
under SØ-isen. Til denne region hører også Bornholm.
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middelnedbøren er 500-650 mm. Ned-
børen er dog højere for den sønderjyske
del af regionen. (Frich m.fl. 1997).

4. Kortlægning i praksis

Forstlig lokalitetskortlægning er en me-
tode til jordbundskortlægning i lille
skala, hvor der som hovedregel foreta-
ges én jordboring pr. ha. (Sørensen &
Dalsgaard 1993). Tætheden af jord-
bundsregistreringerne kan med fordel
nedsættes i landskabstyper hvor der for-
ventes lille variation, f.eks. på smelte-
vandssletter og hævet havbund. 
På grundlag af jordboringerne kan der
trækkes grænser mellem jordtyper, som
frembyder forskellige skovdyrknings-
mæssige vilkår. Man bør af hensyn til
præsentation af kortlægningen og sik-
kerheden af kortlægningen også grave
jordbundshuller, der repræsenterer jord-
typerne i området. 
Alt efter jordbundsvariationen graves
der 2 til 10 huller pr. 100 ha. Jordbun-
dens sammensætning, dræningsgrad og
tæthed med mere bruges til at vurdere
potentielt rodrum, næringsstofniveau og
vandholdende evne. Der findes to vejled-
ninger i hhv. borebeskrivelse og jordpro-
filbeskrivelse i gravede huller til brug
for lokalitetskortlægning. (Greve og
Sørensen 1992 a og b).
Der er lavet to jordprofilsamlinger –
“Danske jordbundsprofiler” og “Jordbun-
den i Landskabet” – til støtte for lokali-
tetskortlægning (Sundberg 1999 m.fl. og
Granat 2000). Formålet med samlingerne
er at klassificere jordbundsprofiler efter
vandforsyning og næringsstofniveau ved
sammenligning uden brug af laboratorie-
analyser, samt at give forslag til træarts-
valg begrundet i jordbundsforhold.
Hvis man vil se på skovjord, er der kun

begrænset hjælp at hente i de to profil-
samlinger. De indeholder tilsammen
mindre end ti skovjordsprofiler, fordi de
er lavet på et tidspunkt, hvor lokalitets-
kortlægning stort set kun blev brugt på
agerjord i skovrejsningsområder.
Forud for feltregistreringerne kan det
være en fordel at orientere sig i eksiste-
rende kortværker, der enten direkte eller
indirekte fortæller noget om jordbunds-
forholdene. Det geologiske jordartskort
fra GEUS (Danmarks og Grønlands
Geologiske Undersøgelse) er det mest
detaljerede, næsten landsdækkende di-
gitale kortværk, der giver fingerpeg om
jordbunden. Kortet viser jordarten –
moræneler, smeltevandssand, tørv med

Foto 1. Jordbundsprofiler i gravede
huller giver det bedste indtryk af jord-
bundens horisonter (lag) og deres be-
skaffenhed.
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flere – i én meters dybde. Jordartskortet
viser ikke dræningsgrad og f.eks. ce-
menteret al-lag. 
Målestokken er 1:25.000, og kortene er
desværre af meget varierende kvalitet.
Jordartskortet er velegnet til at give et
overblik over hvilke jordarter, man kan
forvente inden for skovgærdet, men
grænsedragningen er usikker. Det skyldes
især, at man i de fleste tilfælde er nødt til
at forstørre fra jordartskortets målestok på
1:25.000 til skovkortets 1:10.000, men
også som nævnt jordartskortets svingende
kvalitet (Hermansen 1998).
Et andet kort, der kan være en hjælp ved
skovrejsning, eller i skove etableret på
landbrugsjord senere end begyndelsen

af 1800-tallet, er de gamle matrikelkort
(Bock m.fl. 2001 og FSL 2002). Matri-
kelkort fra 1844-matrikulationen giver
den tidligste detaljerede beskrivelse af
Danmark nord for Kongeåen. 
Agerjordene er boniterede på en skala
fra 1 til 24. Samtidig er kortene fra før
afvanding og dræning blev gennemført,
så signaturer for eng og mose giver fin-
gerpeg om lavbundsjorde og forsump-
ningsproblemer. De gamle matrikelkort
kan ses hos Kort- og Matrikelstyrelsen i
København, hvor det også er muligt at
købe scanninger af de gamle kort.
Når feltarbejdet er afsluttet, skal der laves
rapport og kort for at formidle resulta-
terne. Det anbefales af hensyn til lang-

Foto 2. Med 2 bor og en muggert hentes 2 meter lange borekerner op til
beskrivelse. Foto Bjørn Wissing.
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tidsholdbarheden, at alle kortlægninger
gemmes både digitalt og på papir. 
Fladekortlægningerne dokumenteres med
stedfæstede enkeltbeskrivelser og farve-
lagte kort. Til de farvelagte kort hører en
rapport over arbejdets gennemførelse,
samt en borejournal og profilbeskrivelser
fra de gravede huller med farvebilleder
og analysetal. En rapport kan derudover
indeholde beskrivelser af geologi og
landskab, samt beskrivelse af klima i
form af tabeller med månedlige gennem-
snit for nedbør, temperatur og vind. For-
slag til træartsvalg eller skovudviklings-
typer kan også behandles i rapporten.
Figur 4 er et eksempel på et jordbunds-
kort for et skovrejsningsområde ved
Meløse i Nordsjælland. Der er ikke sat
jordbundskoder på kortet. I stedet er der
i afrapporteringen til skovdistriktet hen-
vist til repræsentative jordprofileksem-
pler i en eksempelsamling, der kobler
jordtyper med forslag til træartsvalg. 
Det er ikke optimalt for kvaliteten af et
jordbundskort at bruge eksempler fra
andre dele af landet, men det er nemt.
Det bedste er selvfølgelig at grave jord-
bundshuller i selve kortlægningsområ-
det og bygge sine vurderinger af vand-
holdende evne og næringsstoffer på
disse lokale jordbunds-profiler. 
Fra afrapporteringen til kortet i figur 4
er udvalgt nedenstående oplysninger om
jordbundstyperne i kortlægningsområ-
det. For hver jordtype er jordbundsko-
den for vand, næringstoffer og eventuel
dyrkningsfaktor angivet, samt et link til
en relevant profilbeskrivelse med til-
hørende træartsforslag.
Sandjord: Vand 3-4; næring 3-4. http://www.

sns.dk/udgivelser/2000/jordbund/loh002.htm
Lerblandet sandjord: Vand 4-5; næring 4-5.

http://www.sns.dk/udgivelser/2000/jord-
bund/nor001.htm

Sandblandet lerjord over ler: Vand 4-5; næring
4-5. http://www.sns.dk/udgivelser/2000/
jordbund/vol006.htm

Begrænset drænet lerjord: Vand 7; næring 5.
http://web.agrsci.dk/jbs/jordbund/674.pdf

Begrænset drænet svær lerjord: Vand 7; næring
6. http://www.sns.dk/udgivelser/2000/jord-
bund/ kal004.htm

Begrænset drænet sandjord: Vand 7; næring
3-4. http://www.sns.dk/udgivelser/2000/
jordbund/vol001.htm

Tørvejord: Vand 8-9; næring ?; dyrkningsfak-
tor t. http://www.sns.dk/udgivelser/2000/
jordbund/tru003.htm

4.1 Vurdering af vandholdende evne
Jordbunden virker som en svamp. Jord-
bundens vandholdende evne eller vand-
forsyningen er et udtryk for, hvor meget
vand på plantetilgængelig form jord-
bunden kan tilbageholde mod nedsiv-
ning. Det er nemlig afgørende for, hvor
stor en bank af vand der står til rådighed
for træerne ved vækstsæsonens start. 
Vand er en meget vigtig vækstparame-
ter, hvilket også fremgår af den frem-
trædende rolle vandforsyningen har i
jordbundsmatricen i figur 1 og som
første kode i jordbundskodesystemet.
Derfor er det også vigtigt ved en lokali-
tetskortlægning at vurdere jordbundens
vandholdende evne.
Den vandholdende evne er tæt knyttet
til tekstur indholdet af organisk stof.
Man opgør det plantetilgængelige vand
horisont for horisont i rodzonen eller til
en fast dybde, for at kunne sammenligne
forskellige jordbundsprofiler.
For sorterede lerfattige aflejringer
såsom smeltevandssand, flyvesand, hav-
aflejret sand og andre gælder, at en stor
del af det plantetilgængelige vand
(PTV) sidder på kontaktpunkterne mel-
lem jordens enkeltpartikler – kornene. 
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Antallet af kontaktpunkter afhænger af
kornenes størrelse. Små korn betyder
mange kontaktpunkter. Store korn-
størrelser betyder relativt færre kontakt-
punkter, når man sammenligner jord-

prøver med ens volumen. I praksis er
indholdet af silt og finsand afgørende
for den vandholdende evne (korn-
størrelse 0,002 til 0,2 mm for at være
helt præcis). Jo mere silt og finsand der

Figur 4. Jordbundskort for et omkring 30 ha stort skovrejsningsområde ved Meløse i
Nordsjælland.
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findes i rodzonen, jo større er vandfor-
syningen i veldrænede jorde.
Ler, der defineres som partikler mindre
end 0,002 mm, binder også meget vand,
men størstedelen bindes så hårdt, at det
er utilgængeligt for planterne. Organisk
materiale (humus) derimod holder vand
på plantetilgængelig form i mængder,
der både overstiger silt og finsand. Det
gør muldlagets tykkelse til en afgørende
faktor for den samlede mængde plante-
tilgængeligt vand.
Det er noget sværere at vurdere vandhol-
dende evne i dårligt sorterede aflejringer
såsom morænesand og moræneler. Det
skyldes, at silt- og finsandsfraktionen er

svære at skille ud i den blanding af alle
kornstørrelser fra ler til grus og småsten,
som karakteriserer de usorterede aflejringer. 
Samtidig betyder porer og hulrum i ler-
holdige jorde mere for den vandhol-
dende evne end i de sorterede lerfattige
aflejringer – men porerum og hulrum er
også svært at vurdere. Det er imidlertid
et af formålene med de to samlinger af
jordprofileksempler “Jordbunden i Land-
skabet” og “Danske Jordbundsprofiler”
(Granat 2000; Sundberg m.fl. 1999) – at
hjælpe med at give kvalificerede gæt på
forskellige jordes vandholdende evne,
og hvor på vandforsyningsskalaen det
pågældende profil befinder sig. 

Figur 5. Diagrammet giver fingerpeg om hvor meget plantetilgængeligt vand (PTV i
volumen %), der typisk tilbageholdes af humusfattige horisonter i sorterede aflejringer
med forskellig middel kornstørrelse. De 22 jordprøver er fra Frijsenborgskovene. X-
aksen er logaritmisk.

DST_01_05  14/10/05  8:40  Side 126



127

Det anbefales, at der ved jordbundskort-
lægning i en skov eller et skovrejsnings-
område tages prøver i gravede jord-
bundshuller i de mest udbredte jord-
typer til analyse i laboratorium. På den
måde får man nogle referencepunkter i
kortlægningsområdet, hvor man kender
jordbundens sammensætning med stor
nøjagtighed. En standardanalyse for
tekstur og organisk stof i de mest bety-
dende horisonter giver de fornødne tal
til at beregne jordbundens vandhol-
dende evne. 
Formlen til beregning af plantetilgæn-
geligt vand, der er fra Sørensen og Dals-
gaard (1993), ser således ud:

PTV(vol%) = 1,96 * %organisk materiale
+ 0,002 * %ler + 0,34 * %silt + 0,17 *
%finsand + 2,26.

Ler <0,002mm; silt = 0,002-0,02 mm;
finsand = 0,02-0,2 mm.
Bidraget fra de enkelte jordbundshori-
sonter ganges med horisontens tykkelse,

og enkeltbidragene summeres f.eks. til 1
meters dybde eller til 1,6 meters dybde.
Derefter kan jordbundskoden aflæses i
tabel 2.

4.2 Vurdering af næringsstofniveau
Jordbundens næringsstofniveau er en
mere kompleks størrelse end den vand-
holdende evne. Næringsstofniveauet er
tæt knyttet til lerindhold, indhold af or-
ganisk stof, tekstur, pH og kalkindhold.
Fra jordbunden frigives næringsstof-
ioner gennem forvitring af mineraler,
hvoraf de vigtigste er feldspatter og
glimmer. Fra kvarts frigives ingen
næringsstofioner. 
Næringsstoffer bundet i mineraler kal-
des den stabile pulje. I jordbunden fast-
holdes en større eller mindre del af de
frigivne ioner på plantetilgængelig form
som en labil pulje. 
Forskellige jordbundstyper har stabile
næringsstofpuljer af varierende størrelse.
De har dermed forskellig kapacitet til at
frigive næringsstoffer på kort og lang

1: Meget ringe 0-50 mm <60 mm

2: Ringe 50-100 mm 60-120 mm

3: Moderat ringe 100-130 mm 120-180 mm

4: Moderat god 130-160 mm 180-240 mm

5: God 160-190 mm 240-300 mm

6: Meget god >190 mm >300 mm

Tabel 2. Vandholdende evne i jorde uden grundvand i de øverste 160 cm. Beregnede
tal for intervaller for vandforsyning, hvor beregnede værdier for vandholdende evne
leder frem til en jordbundskode.

Jordbundskoder for vand
til brug for jordbundsma-

tricen i figur 1

PTV (vol%) summeret til
100 cm’s dybde (Fra

Granat 2000)

PTV (vol%) summeret til
160 cm’s dybde (Fra

Sørensen og Dalsgaard
1993)
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sigt. Forskellige jordbundstyper har va-
rierende evne til at fastholde nærings-
stofferne på plantetilgængelig form.
Både den stabile og den labile nærings-
stofpulje indgår i en vurdering af
næringsstofniveauet.
Lerpartiklerne er pladeformede og kemisk
reaktive. Det skal forstås således, at ler-
partiklerne er elektrisk negativt ladede
og derfor kan fastholde og bytte positive
næringsstofioner. De vigtigste positive
næringsstofioner er baseionerne calcium-
ioner (Ca++), magnesiumioner (Mg++)
og kaliumioner (K+). Man kan populært
kalde de negativt ladede lerpartikler
for parkeringspladser, hvor de positive
næringsstofioner holder parat (med mo-

toren kørende) til at lade sig optage af
planternes rødder.
Organisk stof har i mange tilfælde egen-
skaber, der ligner lerpartiklernes og kan
derfor medregnes i opgørelsen af parke-
ringspladser. Lerindholdet og indholdet
af organisk stof har derfor indflydelse
på den labile næringsstofpulje. Antallet
af positive ladninger i en jord kaldes
kation udbytningskapacitet og forkortes
CEC (cation exchange capacity).
Teksturen er jordbundens sammensæt-
ning af fine og grove mineralkorn. Defi-
nitioner på forskellige teksturklasser ses
af figur 2 og 6 samt tabel 3. Lerindholdet
har betydning for den labile næringsstof-
pulje, som netop beskrevet. Leret og de

Figur 6. En tilnærmet lineær sammenhæng mellem pH og basemætning. Ved pH 4 er
alle de negative ladninger besat med sure ioner. Ved pH 8 er alle udbytningsplad-
serne besat med baseioner. Fra Borggaard (1999).
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øvrige bestanddele har betydning for
den stabile næringsstofpulje, idet de for-
skellige kornstørrelser viser forskellig
forvitringskapacitet. 
En tommelfingerregel er, at jo mindre
kornene er, jo større er den overflade,
forvitringen kan angribe og dermed
frigive næringsstofioner fra. Dernæst
afhænger forvitringskapaciteten af
kornenes art. Er kornene – selv de små
– udelukkende af kvarts er frigivelsen
ringe. Er der derimod en stor andel af
forvitrbare mineraler – feldspat, glimmer
o.l. – kan frigivelsen være stor selv fra de
grovere korn. Forvitringskapaciteten kan
bestemmes ved at udsætte jordprøver for
salpetersyre og måle mængden af de der-
ved frigivne ioner (Callesen og Raulund-
Rasmussen 2003 og 2004).
pH er et tal for antallet af brintioner
(H+). Jo højere pH, jo færre brintioner
findes i jordvæsken. 

Brintionen er ikke en næringsstofion,
men den er i kraft af sin positive ladning
en konkurrent til næringsstofionerne om
parkeringspladserne på ler og organisk
stof. En lav pH værdi er med andre ord
udtryk for, at en stor del af de positive
ioner er brintioner, som planterne ikke
har glæde af. pH har altså betydning for
sammensætningen af den labile nærings-
stofpulje. 
Basemætningen betegner den del af den
samlede udbytningskapacitet, der er besat
med baseioner (næringsstofioner). Base-
mætning forkortes BS (base saturation).
Kalk i jordbunden er nemt at påvise. Det
bruser nemlig kraftigt ved reaktion med
fortyndet saltsyre (for eksempel 10%
HCl). Landbrugsjorde er ofte kalkede,
og kalken ses som hvide klumper i
pløjelaget. Moræneler i Østjylland og på
Øerne er ofte kalkholdigt 1 til 2 meter
under terræn. Kalk i jordbunden er tegn

Teksturklasse Definition Næringsstofniveau

Fin, kalkholdig >10% ler og >1% kalk 6
indenfor 100 cm’ dybde

Fin >10% ler 4 og 5

Mellem 5-10% ler eller 2 og 3
<5% ler og (>5% silt eller 

>50% finsand)

Grov Hverken fin eller 1 
mellem tekstur

Tabel 3. Teksturen kan anvendes i en første vurdering af næringsstofniveau. I tabellen
ses definitioner på tre teksturklasser og tilhørende sandsynlig næringsstofkode. Tek-
sturklassen er et vægtet gennemsnit i 50 til 100 cm dybde, hvor ler er <0,002 mm, silt
er 0,002-0,02 mm; finsand er 0,02-0,2 mm. Tabellens indhold er fra Callesen og Rau-
lund-Rasmussen (2003).
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på høj pH, høj basemætning og stort
indhold af calciumioner. Kalk i jordbun-
den er dermed en indikation på et højt
næringsstofniveau.
Der er gjort flere forsøg på at eksempli-
ficere og kvantificere næringsstofni-
veauet på en skala fra 1 til 6. En oversigt
er samlet i tabel 4. 
I første kolonne af tabel 4 findes
næringsstofniveauet udtrykt i tal og ord.
Anden og tredje kolonne er karakterer,
man kan lade sig vejlede af ved en felt-
klassificering. Niveauerne for forvit-
ringskapacitet, pH og total fosfor i kolon-
nerne 4, 5 og 6 kommer efter analyse af
19 profiler fra træartsforsøg fordelt over
hele Danmark. Niveauerne for de en-
kelte ombyttelige ioner calcium, kalium
og magnesium i kolonne 7 er foreløbig
en hypotese dannet på baggrund af et
mindre antal profiler fra samme forsøg. 
Næringsstofvurderingen bør bero på en
vurdering af lerindhold, indhold af orga-
nisk stof, tekstur samt kalkindhold. Hvis
pH, CEC og BS er bestemt ved labora-
torieanalyse, kan de støtte vurderingen. 
De angivne jordtyper, geologiske ud-
gangsmaterialer og næringsstofpuljer i
tabel 4 er vejledende. Når datagrundla-
get øges, vil de kunne angives med
større sikkerhed. Kolonnerne er indbyr-
des ikke helt konsistente, hvilket skyldes
sammenstillingen fra flere forfattere.
Som en relevant laboratorieanalyse til
belysning af det aktuelle næringsstof-
niveau anbefales den samme teksturana-
lyse, som også kan bruges, når jordens
vandholdende evne skal beregnes. Be-

stemmelsen af tekstur og af organisk
stof i de vigtigste horisonter i rodzonen
suppleres med pH målinger. 
Kender man lerindhold og indholdet af
organisk stof kan der beregnes grove
skøn for kationudbytningskapaciteten
(CEC) fra ligningen nedenfor (fra
Krogh m.fl. (2000)):

CEC(cmolc/kg) = 2,90 * %organisk
materiale + 0,53 * %ler + 0.95

pH kan bruges til at give et groft skøn
over basemætningen. Der er en grov
men lineær sammenhæng, som gælder
for mange danske jorde.
Ganges CEC med BS fås antallet af
næringsstofioner pr kg, der horisont for
horisont kan ganges med tykkelsen af
den pågældende horisont. Derpå sum-
meres horisonternes enkeltbidrag til 1
eller 1,6 meters dybde i lighed med
opgørelsen af vandholdende evne. Der
mangler desværre et sammenlignings-
grundlag for den foreslåede metode til
næringsstofopgørelse, men det arbejdes
der på. Følg med på http://www.skovog
natur.dk/Emne/Skov/Skovdrift/Forstlig/
Til belysning af næringsstofniveauet
på lang sigt anbefales en bestemmelse
af forvitringskapaciteten, hvor nærings-
stoffrigivelsen bestemmes til fastlagte
tidsrum efter en behandling med sal-
petersyre. Metoden er udviklet ved Skov
og Landskab (se Callesen og Raulund-
Rasmussen (2003 og 2004)). Sammen-
hæng mellem forvitringskapacitet og
næringstofferne calcium, kalium og

Tabel 4. Skema til vurdering af næringsstofniveau. Der er visuelle karakterer, som kan
bruges ved feltklassifikation. Og der er analysetal, der kan bruges til at underbygge
feltklassifikationen af et givent jordbundsprofil.
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magnesium i en samlet pulje og fosfor
for sig ses i tabel 4.

5. Udlægning af 
skovudviklingstyper 

Resultatet af lokalitetskortlægningen er
en systematisk opsummering af de øko-
logiske rammer, der giver arealforvalte-
ren overblik over dyrknings-betingelserne
i en given skov. Dette er et vigtigt ud-
gangspunkt for fastlæggelse af skovud-
viklingstypen – den langsigtede målsæt-
ning for de enkelte skovområder. 
Som en tysk skribent har udtrykt det
(Greger 1999): “Lokalitetskortlægningen
skal åbenbare naturens mangfoldighed
for arealforvalteren og føre til en mang-
foldighed af driftsformer”.
Skovudviklingstyperne (se kapitel 8) er
derfor tilsvarende defineret i relation til
de fire regioner, og inden for regionen
angivet i lokalitetskortlægningens ma-
trix for vand- og næringsstofforsyning.
Med udgangspunkt i lokaliteten og regi-
onen kan man således vælge den skov-
udviklingstype, som harmonerer bedst
med det overordnede driftsformål for
ejendommen, og som passer bedst i det
aktuelle skovlandskab.
Ved kortlægningen af de 32,7 ha ved
Meløse, vist i figur 4, er der gennemført
28 jordboringer. Der er brugt 32 arbejds-
timer, fra arbejdskortene til feltbrug blev
sammenstillet til kort, og til træartsforslag
blev fremsendt til skovdistriktet. Der er
således investeret én time pr. ha. I det
østdanske og det nord- og midtjyske
morænelandskab (se figur 3) er en detal-
jeringsgrad med mindst en jordboring
pr. ha nødvendig for at være sikker på at
fange jordbundsvariationen.
Det er dog sjældent realistisk at gen-
nemføre så intensiv en kortlægning,

hvis der er tale om skove på flere hun-
drede hektar eller mere. Forud for ud-
lægning af skovudviklingstyper i 6400
ha i Klosterheden og Kronheden plan-
tager blev der lavet jordbundskort på
baggrund af knap 400 jordbundsregi-
streringer (boringer og gravede huller).
Plantagerne ligger på smeltevandssletter,
der ligesom landskabstypen hævet hav-
bund er et modstykke til moræneland-
skabet hvad jordbundsvariation angår. 
På trods af den forventelige lille jord-
bundsvariation er én jordbundsregistre-
ring pr. 16 ha i underkanten af, hvad der
med rimelighed kan kaldes en forstlig
lokalitetskortlægning. Det geologiske
jordartskort blev inddraget på det kraf-
tigste. Der er givetvis områder med f.eks.
cementeret al-lag eller grundvands-
påvirkede dele af plantagerne, som har
undgået kartørens opmærksomhed, og
som derfor ikke er blevet inddraget i
planlægningen.
En registreringstæthed på mindst én pr.
10 ha (1 pr. afdeling) i de mindst varie-
rede landskabstyper og mindst én for
hver 5 ha (2 pr. afdeling) i de mere va-
rierede landskabstyper er nødvendigt
for at kunne binde de enkelte registre-
ringer sammen til et fladedækkende
kort. Det anbefales at føre journal over
jordbundsregistreringerne – sted og be-
skrivelse – så man til stadighed kan for-
fine nettet af beskrivelse og gøre grænse-
dragningen mere præcis.
Lokalitetskortlægning er i tråd med en
voksende økologisk bevidsthed, hvor
det handler om at forvalte en ressource,
så den bevarer sin værdi til gavn for
fremtidige generationer. Selvom jord-
bunden i Danmark er robust, er det
alligevel en ressource, som kan tage
skade ved forkert behandling. Forudsæt-
ningen for at forudse konsekvenserne af
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forskellige tiltag i skoven er et ind-
gående kendskab til det nuværende ud-
gangspunkt.
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Den naturnære drift bygger på princip-
pet om at lade naturen klare så stor en
del af “arbejdet” som muligt. Dvs. at
lade skoven selv stå for foryngelsen og i
vid udstrækning gennem naturlig ud-
skillelse også lade skoven stå for de
ikke-kommercielle tyndinger. 
For at denne “naturautomation” løbende
kan finde sted, er det afgørende, at de
dyrkede træarter er tilpasset de lokale
dyrkningsforhold (jordbund og klima),
samt at de harmonerer godt sammen.
Skovudviklingstyperne er bud på så-
danne lokalitetsorienterede træartssam-
mensætninger. 
Grundlaget for skovudviklingstypernes
forslag til træartsblandinger (kapitel 8 –
Skovudviklingstyper – den langsigtede
skovudvikling) er kendskabet til den en-
kelte arts klima- og jordbundskrav samt
dens sociologiske rolle i naturlige skov-
samfund. 
I det følgende er der tegnet en “økolo-
gisk profil” af de 19 vigtigste træarter.
Hver art karakteriseres ved:

1. Naturlig udbredelse og successions-
mæssig rolle: 
I dette afsnit angives træartens udbre-
delse, herunder dens plads i Danmark.

Dens rolle i naturlige skovsamfund be-
skrives, herunder hvor og hvordan den
indgår i successionsprocesserne, samt
med hvilke arter den associerer. 

2. Krav til klima:
Her gennemgås træartens klimakrav,
først og fremmest dens forhold til frost,
tørke, vind og salt. Desuden bedømmes
artens muligheder for at tilpasse sig de
forventede klimaændringer, dvs. en
temperaturøgning og svagt stigende
nedbør – især om vinteren samt en øget
stormfrekvens.

3. Krav til jordbund:
Træartens krav til jordbunden (nærings-
stof- og vandforsyning, rodudvikling mv.),
og artens fordringer til jordbundsegen-
skaberne beskrives. Et lokalitetstype-
diagram (figur 1) angiver artens for-
dringer til nærings- og vandforhold i
jordbunden. 
Næringsforholdene klassificeres på en
skala fra 1 (meget fattig), til 6 (meget rig). 
Vandforholdene klassificeres for hen-
holdsvis jorde med fri dræning og jorde
med begrænset dræning. Jorde med fri
dræning er på intet tidspunkt præget af
reduceret iltspænding i jorden i en grad,

Kapitel 6

Træartsvalget – de enkelte 
træarters økologi

Af J. Bo Larsen, Karsten Raulund-Rasmussen og Ingeborg Callesen
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som påvirker selv de mest følsomme
træarter. De klassificeres i forhold til
vandforsyningsgraden, som bestemmes
af rodzonekapaciteten og sommerned-
børen på en skala fra 1 (meget ringe), til
6 (meget god). 
Jorde med begrænset dræning klassifi-
ceres fra 7 til 9 afhængig af dybden til
de dårligt drænede jordlag. Begrænset
dræning omfatter såvel pseudogley som
gley. Jorde med udtalt dårlig dræning
(type 9) kan have forhøjet humusind-
hold eller ligefrem udviklet et tørvelag. 
I forbindelse med gennemgangen af de
enkelte træarter beskrives tørvejorde
eksplicit, hvis arten ofte anvendes på
sådanne jorde. I forbindelse med øko-
grammerne opdeles vand og nærings-
forholdene i 3 grupper:
● optimale (med grønt), hvor arten er

sund, stabil og produktiv svarende til
de bedste lokaliteter for arten.

● egnede (med gråt), hvor arten sæd-
vanligvis er sund og stabil, men med

lavere vækst og kan være problema-
tisk i visse forhold (fx. stormfølsom,
tendens til stagnation).

● uegnede (med rødt), hvor arten ikke
kan anbefales ud fra et vækst-, sund-
heds- eller stabilitetsmæssigt hensyn.

For en beskrivelse af nærings- og
vandforholdene henvises til kapitel 5 –
Dyrkningsbetingelserne og lokalitets-
kortlægning. 

4. Anvendelse i skovudviklingstyper:
Afsluttende beskrives træartens rolle i
den naturnære drift, herunder dens brug
i de forskellige skovudviklingstyper.
For en mere dybtgående gennemgang af
de enkelte træarter mht. deres udbredelse
og raceforhold, dyrkning i Danmark,
frøforsyning samt proveniensvariation
og frøkildeanbefalinger henvises til:
Træarts- og Proveniensvalget i et bære-
dygtigt skovbrug (J.B. Larsen, red.),
Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 82, 1 -
252, 1997.

Lokalitetstypediagram
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Figur 1. Eksempel på et lokalitetstypediagram
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Ask (Fraxinus exelsior L.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Ask findes naturligt i det meste af Europa
– fra Irland, England, Wales over det syd-
lige Norge, Sverige og Finland til Nord-
spanien, Sicilien, Grækenland og området
omkring Sortehavet og derfra ind i Kau-
kasus og Elbrusbjergene. I den nordlige
del er asken knyttet til lavlandet, mens
den i de central- og østeuropæiske bjerge
når op til ca. 1600 m.o.h.
I Danmark optræder ask i de fleste egne,
den forekommer dog især bestandsdan-
nende i ådale og strandskove i Sydøst-
jylland, på Fyn og Bornholm samt lokalt
på Lolland-Falster, Midt- og Sydsjælland.
Asken er skyggetolerant i de tidlige ud-
viklingsstadier, men den kræver perma-
nente lysåbninger for at kunne udvikle
sig videre. Dens økologiske strategi er
“hul-opportunistens”.
Med sin regelmæssige og rigelige frø-

sætning, der spredes let af vinden, har den
overalt foryngelsespotentialer, som reali-
seres, så snart der opstår et hul i krone-
taget. Som sådan passer den – som æren
– godt ind i den mellemeuropæiske løv-
skovs dynamik, præget af småskala-
forstyrrelser. Den optræder således ofte
i bøgedominerede skovsamfund på vel-
drænede jorde sammen med ær.
Tilsvarende associerer den godt med
stilkeg, lind og avnbøg på næringsrige
lokaliteter præget af dårlig dræning. På
udpræget våde lokaliteter optræder den
sammen med rødel og stilkeg.

Krav til klima:
Ask er noget frostfølsom, men den kan
dog på ikke alt for udsatte lokaliteter
udmærket etableres uden skærm. Deri-
mod stiller den krav til en god vandfor-
syning – enten via nedbør eller gennem
grundvandskontakt.
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Da Danmark ligger tæt på askens nord-
lige udbredelsesgrænse, forventes den at
have direkte gavn af de forventede
klimaændringer, så længe de ikke fører
til udpræget sommertørke. 

Krav til jordbund:
I modsætning til tidligere antaget har
asken en relativt stor jordbundsampli-
tude. Den trives bedst på dybgrundede,
næringsrige jorde, men udvikler sig også
godt på mere fattige lokaliteter når blot
dens vandkrav bliver tilfredsstillet. 
Den vokser både på jorde med højtlig-
gende pseudogley og gley, på kalkjorde,
på drænet og velomsat tørv og på mode-
rat sure jorde. Når asken således ofte især
optræder på mere marginale lokaliteter
(gley, kalk, tørv), så skyldes det, at den i
sit optimum bliver fortrængt af den mere

konkurrencekraftige bøg – ofte hjulpet
godt af forstmanden.
Askens løv omsættes let, og arten be-
fordrer dannelse af udprægede muld-
karakterer.

Anvendelse i skovudviklingstyper:
På grund af sin store økologiske ampli-
tude og gode foryngelsesevne får asken
en væsentlig større rolle i den naturnære
drift, end den har haft i det klassiske
skovbrug – hvor den ofte er forvist til
dårligt drænede lokaliteter. 
Den optræder som dominerende træart i
skovudviklingstypen Ask og rødel (31),
og den har en co-dominerende rolle i
Bøg med ask og ær (12) og Eg med ask
og avnbøg (21). Desuden spiller den en
rolle i Stævningsskov (91) og Græs-
ningsskov (92). 

Avnbøg (Carpinus betulus L.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Avnbøgen er vidt udbredt i Mellem-
europa fra Sydengland, Danmark og
Sydsverige i nord til Sydfrankrig, Syd-
italien og Grækenland mod syd. Mod
øst standser træarten ved grænsen til
Rusland, mens udbredelsen strækker sig
fra sortehavsområdet gennem Kaukasus
til Elbrusbjergene i Iran. Mod nord vok-
ser avnbøg i lavlandet, mens den når
højder på 1000 meter i Mellemeuropa
og op til 2000 meter i Kaukasus. Den
bliver mellem 150 og 250 år gammel,
og når sjældent højder på over 25 m –
selv på optimale lokaliteter.
Avnbøgen er skyggetolerant, men bliver
sjældent dominerende i de tilsvarende
klimakssamfund, da dens højdevækst er

begrænset i forhold til andre skygge-
træarter – især bøgens. Dens økologiske
niche er derfor i højere grad som indblan-
dingsart i mere lystræprægede skov-
samfund, fx. sammen med eg, ask og
lind, hvor avnbøgen hovedsagelig op-
træder i mellemetagen. 
Den forekommer så godt som aldrig i
renbestand, men som mellemetage kan
den ofte optræde med større stamtal end
overetagens træarter. Den sætter villigt
stødskud og forekommer derfor hyppigt i
de centraleuropæiske lav- og mellem-
skove.

Krav til klima:
Avnbøgen er tilpasset et suboceanisk til
subkontinentalt klima og har sit opti-
mum i det sydbaltiske område (Litauen,
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AVNBØG
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Polen). Den tolererer varme somre og
klarer tilsvarende kolde vintre godt. Den
er mindre følsom over for sen forårs-
frost end bøg og kan på ikke alt for ud-
satte lokaliteter godt kultiveres på bar
mark uden skovklima og uden brug af
ammetræer. 
Nær dens nordlige grænse (fx. i Dan-
mark), bliver den varmekrævende og
undviger områder med kulde. Således
udvikler den sig bedst i den sydøstlige
del af landet. Avnbøgen vil nyde godt af
mindre klimaændringer, hvis disse som
ventet går mod højere temperaturer. 

Krav til jordbund: 
Avnbøgen er relativ tolerant med hen-
syn til næringsstof- og vandforsyning.
Den kræver dog god næringsstoffor-
syning for at udvikle store individer.
Den vokser på tørre lokaliteter såvel
som på udpræget dårligt drænet, stiv ler-
jord med pseudogley, som den tåler

langt bedre end bøg og ær. Den vokser
dog dårligt på tørvejord. Avnbøgens løv
omsættes let, og træarten er en typisk
mulddanner.

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Avnbøg har pga. sin begrænsede højde-
vækst og gode skyggetolerance været
brugt som undervækst i egebevoksnin-
ger til vanrisbekæmpelse. Den er således
ideel til at skabe strukturvariation og
bunddække i lystræprægede skovudvik-
lingstyper. 
Dette gælder specielt for Eg med ask
og avnbøg (21), men også i andre skov-
udviklingstyper på bedre jorde har
avnbøg en vis plads, fx Bøg med ask
og ær (12), Eg med lind og bøg (22) og
Ask med rødel (31). I den kulturbetin-
gede skovudviklingstype Stævningsskov
(91) vil avnbøgen også kunne fore-
komme, især på næringsrig bund.
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Birk (Betula pendula Roth. og 
Betula pubescens Ehrh.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Vortebirken (Betula pendula) og Dun-
birken (Betula pubescens) er begge ud-
bredt over det meste af Europa – fra
Nordskandinavien til Syditalien og fra Ir-
land til langt ind i Rusland. Dunbirken
går ikke helt så langt mod syd som
vortebirken, men går længere mod nord
(den findes fx naturligt på Grønland og
i Island). Tilsvarende findes dunbirken
også højere i bjergene end vortebirken. 
I Danmark forekommer vortebirken i de
fleste egne. Dunbirken vokser fortrinsvis
i moser og er hyppig i Nord- og Midtjyl-
land samt i Nordsjælland. I det klassiske
skovbrug har birken i grankulturer været
anset som “ukrudt”, som det gjaldt om at
bekæmpe. Derfor er birken i mange om-
råder så godt som udryddet i skovene.
Birken er den mest udprægede pioner af
vore træarter, og den kræver meget lys.

Dens rolle er derfor at starte de tidlige
successionsstadier efter større eller min-
dre katastrofer. Kun på ekstreme lokali-
teter – fx på tørv, kan den sammen med
andre pionerer (skovfyr, røn mv.) danne
halvvejs stabile skovsamfund. Grund-
læggende er birken dog afhængig af
sammenbrud af en vis størrelse (storm-
fald, skovbrand mv.), som den koloni-
serer effektivt med sine rigelige, let
vindspredte frø. 

Krav til klima:
Birken er som udpræget pionerart eks-
tremt klimatolerant og skades sjældent
af frost. Den stiller tilsvarende ringe
krav til vandforsyningen. Vortebirk er
dog mere tørketolerant end dunbirken.
Hvor vandforsyningen er tilstrækkelig,
har birken et meget højt vandforbrug.
Birk anses som værende robust overfor
klimaændringer.
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Birk (Betula pendula Roth. og Betula pubescens Ehrh.)
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Krav til jordbund:
Birken har en ekstremt stor jordbunds-
amplitude og kan vokse på alle jorde fra de
mest næringsfattige og tørre til næringsrige
og våde (grundvandspåvirkede) lokaliteter. 
De to arter synes dog at adskille sig mht.
jordbundspræferencer. Mens vortebirken
trives bedre på den tørre og sandede
højbund, så synes dunbirken at fore-
trække den våde bund (tørvelokaliteter).
Birken er robust over for selv vanske-
lige jordbundsforhold, også pseudogley
og grundvandspåvirkning.

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Birken er frem for alle pionertræarten i
skoven. Dens rolle i det naturnære skov-

brug er knyttet til katastrofer og margi-
nallokaliteter (sand, tørv). Den er derfor
kun repræsenteret med en større andel i
skovudviklingstyperne Birk med skovfyr
og gran (41) og Skovfyr, birk og rødgran
(81). Birken spiller med sine pioneregen-
skaber også en rolle i visse Stævnings-
skove (91) samt i Græsningsskov (92). 
Den har også en vigtig rolle som “sår-
heler” i skovene generelt, idet den er
fremragende til at genskabe skovklimaet
og starte en succession efter stormfald
eller andre større katastrofer. Det er derfor
vigtigt at bevare enkelte birk i skov-
udviklingstyperne generelt – især de nåle-
trædominerede – som en forsikring i
tilfælde af større katastrofer. 

Bøg (Fagus silvatica L.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Bøgen er udbredt i de tempererede dele af
Vest- og Centraleuropa. Nordgrænsen går
gennem det sydlige Norge og Midt-
sverige. Den forekommer så langt mod
syd som på Sicilien. I Nordeuropa vokser
den i lavlandet og forekommer her oftest
i blanding med ask, ær, eg, elm, kirsebær
mv. I det sydlige og sydøstlige Europa er
den knyttet til bjergegnene, hvor den også
associerer sig med ædelgran og rødgran
og mere sjældent med lærk. 
Bøgen er en skyggetræart, som tåler og
giver megen skygge. Den er en udpræget
klimaksart knyttet til de sene successions-
stadier, og den dominerer ofte de natur-
lige skovsamfund den optræder i. Den
forynges bedst i et eksisterende skov-
klima med læ, skygge og høj luftfugtighed.

Krav til klima:
Bøgen er følsom overfor ekstrem vinter-

frost, og østgrænsen gennem Polen og
Rusland menes at være betinget heraf.
Som udpræget klimaksart springer den
tidligt ud og skades derfor ofte af for-
årsfrost; et forhold, som på frostudsatte
lokaliteter (skovrejsning – renafdrift) ofte
betinger brug af ammetræ eller forkultur. 
Træarten er forholdsvis følsom overfor
tørke i vækstsæsonen, et forhold der kan
medvirke til deklassering af veddet gen-
nem dannelse af rødmarv og sorte plet-
ter (“fregner”). Sommertørke bidrager
sandsynligvis også til østgrænsen. 
Bøgen vil tåle et varmere klima. Den
kan dog få problemer, hvis det samtidig
bliver udpræget tørt i vækstsæsonen
især på lokaliteter, som ikke er optimale
for bøgen fx pga. dårlig dræning.

Krav til jordbund:
Bøgen har en relativt stor jordbundsam-
plitude. Den udvikler sig dog bedst på
dybgrundede jorde med en god nærings-
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stof- og vandforsyning. Den er tolerant
overfor relativt fattige og tørre jorde,
blot er væksten her mere beskeden. 
Generelt hører dårlig dræning og deraf
følgende periodisk iltfattige forhold i jor-
den til de mest problematiske for bøgen.
Sådanne forhold medfører ikke, at træ-
arten dør, den bliver snarere mere følsom
overfor tørke og for forsumpning i for-
bindelse med stærke hugster med top-
tørhed og rødmarvsdannelse til følge. Der
er dog næppe de store problemer, hvis
pseudogley optræder dybere end 80 cm.
Det synes som om indblanding af andre
mere tålsomme træarter som ask, lind, eg,
avnbøg, ædelgran mv. reducerer proble-
merne hos bøgen. Tørvejorde er ikke
egnede for bøg, hvorimod den trives på
kalkjorde.
Bøgens løv er i forhold til andre løv-
træarter forholdsvis svært nedbrydeligt,
og den regnes for mordanner på fattige

jorde. På gode jorde udvikles der en god
muldtilstand – især hvor den optræder i
blanding med andre løvtræer. 

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Bøgen er den træart, der har den største
potentielle naturlige udbredelse i Dan-
mark. Naturligt vil den dominere på de
fleste lokaliteter – med undtagelse af de
mest næringsfattige og sandede, de mest
våde samt på tørvejorde. Bøgen spiller
tilsvarende en større eller mindre rolle i
de fleste skovudviklingstyper. 
Der er således fire bøgedominerede skov-
udviklingstyper: Bøg (11), Bøg med ask
og ær (12), Bøg med douglasgran og
lærk (13), Bøg og gran (14) samt fire
andre, hvor bøgen indtager en betydelig
rolle: Eg med lind og bøg (22), Gran
med bøg og ær (51), Douglas, rødgran
og bøg (61) og Ædelgran/grandis og
bøg (71). 
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Douglasgran (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Douglasgranen er hjemmehørende i det
nordvestlige Amerika, hvor den kan op-
deles i en kysttype og en indlandsform.
Kysttypen strækker sig fra British Co-
lumbia i Canada, gennem staterne Was-
hington, Oregon og ned i det nordlige
Californien. Indlandstypen forekommer
ligeledes fra Canada og ned gennem
Rocky Mountains med spredte forekom-
ster helt ned til Mexico. Kysttypen, og her
særligt herkomster fra Washington, har
fundet udbredt anvendelse i Europa. I
Danmark har den med stor succes har
været anvendt i skovbruget i over 120 år.
Douglasgranen er grundlæggende en pi-
onerart, der i sit hjemland især forynges
efter skovbrand. Pga. dens store vækst-
kraft (den når højder på op til 100 m) og
lange livsforløb (op til 1000 år) domine-
rer den i lange perioder skovsamfundet

og får herved rollen som subklimaks-art.
I de tidlige successionsfaser (efter brand
o.l.) associerer den med amerikansk rø-
del (Alnus rubra), og senere indvandrer
arter som sitkagran (langs kysten), gran-
dis, thuja, tsuga og mange andre. Opstår
der undervejs i successions-processen
ikke nye katastrofer (skovbrand) vil
udviklingen efter 600 til 800 år gå mod
et klimaks-samfund af skyggetræarter
domineret af tsuga. 
I Danmark har douglasgranen især
været dyrket i renbestand. Den har dog
også vist sig god i blandinger med andre
nåletræarter (grandis, sitka, rødgran), og
den associerer desuden fint med bøg.
Den forynger sig villigt – især på de
lettere jorde.

Krav til klima:
Douglasgranen udvikler sig godt i det
milde danske kystklima. På trods af dens
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Douglasgran (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)
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pionerkarakter er det især klimaskader i
kulturfasen, der begrænser dens brug.
Den skades ofte af sen forårsfrost samt
af frostudtørring i forbindelse med bar-
frost i den sene vinter. Dette indebærer,
at arten bedst forynges under skærm
eller i halvskygge. 
Træarten er relativ tørketolerant, især på
dybgrundede jorde. Den trykkes let skæv
af vinden (sabelvækst), og op til 30-40
års alderen er den ikke særlig stormfast.
Senere bliver den mere robust overfor
storme. Douglasgranen vil være særdeles
robust overfor de forventede klima-
ændringer.

Krav til jordbund: 
Douglasgranen har en meget stor jord-
bundsamplitude. Arten gror således re-
lativt godt selv på forholdsvis tørre og

fattige jorde. For at udvikle sig optimalt
kræver den dog jorde med mulighed for
relativ dyb rodudbredelse. Undgå derfor
jorde med cementerede lag og lag med
høj densitet. Undgå generelt udpræget
dårligt drænede jorde. 

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Douglasgranen er med sine gode økolo-
giske egenskaber (god i blandinger, god
selvforyngelse) og store vækstkraft den
udenlandske træart med det største po-
tentiale i det naturnære skovbrug. 
Den optræder således med væsentlig
andel i en række skovudviklingstyper
og her især sammen med bøg: Bøg med
douglasgran og lærk (13), Bøg og gran
(14), Gran med bøg og ær (51), Douglas-
gran, rødgran og bøg (61), Ædelgran/
grandis og bøg (71). 
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Fuglekirsebær (Prunus avium L.) 

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Fuglekirsebær findes i det meste af
Europa med tyngden i det midteuro-
pæiske og subatlantiske område. Mod
nord findes den i England og i Skandi-
navien op til Midtsverige. Den sydlige
grænse går gennem Nordspanien, Italien
og det sydlige Balkan. Desuden findes
arten i Sortehavs-området, i Kaukasus,
Elbrusbjergene samt i Nordafrika. I
Schwarzwald forekommer den op til
1000 meters højde, i Alperne op til
1700 og i Kaukasus op til 2000 meters
højde. 
I Danmark er fuglekirsebær almindelig
på Bornholm i skove, skovbryn og på
tilgroede græsningsarealer. I de øvrige
dele af landet optræder den sporadisk,

især i skovbryn. Den er dog sjælden vest
for israndslinien. 
Fuglekirsebær er en udpræget lystræart
og forekommer udelukkende som ind-
blandingsart, enkelt- eller gruppevis,
hyppigt i bøgeblandingsskoven sammen
med ask og ær, og i blanding med eg og
ask. Den optræder også primært i Al-
perne i naturlige blandinger med nåletræ,
ofte med skovfyr og lærk. 
Den er desuden skovbrynets og land-
skabets træart. Her kommer dens økolo-
giske fortrin  (insektbestøver, bær) og
æstetiske fortrin (blomstring og bær) til
fuld udfoldelse. 

Krav til klima:
Fuglekirsebær trives bedst i et lidt var-
mere klima, end vi har i Danmark. Som
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udpræget pionerart har den en hurtig
ungdomsvækst og skades sjældent af
frost. Den foretrækker varme lokaliteter
og vil nyde godt af en mindre tempera-
turforøgelse. Den er relativ tørketolerant. 
Da Danmark ligger tæt på artens nordlige
udbredelse, må fuglekirsebær forventes at
kunne drage direkte fordel af de pt. for-
ventede moderate klimaændringer. 

Krav til jordbund: 
Fuglekirsebær vokser på mange forskel-
lige lokaliteter, og den stiller ikke store
krav til lokalitetens næringsstof- og vand-
forsyning. Den tåler dog ikke tætte jorde
med udpræget dårlig dræning (særligt
vandforsyningstype 9 og de vådeste i
type 8), men foretrækker veldrænede
lokaliteter med middel til god nærings-
stofforsyning. 
Arten forynger sig og trives udmærket
på tørre, ikke for fattige lokaliteter, men

produktionen er lav. For at sikre en god
vækst (til vedproduktion) kræver den en
dybgrundet jord med god vandforsyning. 

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Dyrkningserfaringer med fuglekirsebær
er begrænsede i Danmark. Dens økolo-
giske og æstetiske fortrin samt frem-
ragende ved berettiger den til en større
plads fremover, men meget tyder på, at
den er uegnet i renbestand. 
Dens rolle i skovudviklingstyperne er
derfor at være indblandingsart, ligesom i
naturen. Således forekommer den i Bøg
(11) og i Bøg med ask og ær (12); des-
uden i Eg med ask og avnbøg (21) på
ikke alt for lerede lokaliteter samt i Eg
med lind og bøg (22) på bedre lokali-
teter. Ellers er fuglekirsebær en betyd-
ningsfuld træart i skovbryn og i land-
skabet generelt samt i forbindelse med
Græsningsskov (92) og Skovenge (93).
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GRANDIS
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Grandis (Abies grandis Lindl.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Grandis er hjemmehørende i det nord-
vestlige Amerika, hvor den har to ad-
skilte udbredelsesområder: 1) et vestlig,
maritimt omkring Vancouver Island samt
den vestlige del af staterne Washington
og Oregon, og 2) et østligt, kontinentalt
der strækker sig ned gennem Rocky
Mountains fra den sydøstlige del af
British Columbia, Idaho, Montana samt
det østlige Washington og Oregon. 
Grandis er en skyggetræart – en ud-
præget klimaksart, der først kommer ind
sent i successionen. Her vil den sammen
med thuja og tsuga langsomt erstatte
pionerarterne douglas (i vest) hhv. pon-
derosafyr (i øst), hvis ikke skovbrand
starter en ny successionsproces. 
I det vestlige, maritimt prægede område,
som er mest interessant for danske for-

hold, og hvorfra dansk grandis stammer,
findes den især som enkelttræindblan-
ding eller i små grupper sammen med
bl.a. douglasgran, thuja, og tsuga. I det
østlige, kontinentale område optræder
den i blanding med ponderosafyr m.fl. 
Grandis har i Europa været brugt i ca.
100 år. I dansk skovbrug har den fået en
vis betydning pga. sin store produktions-
kraft (den højeste af alle træarter), og
fordi den på mere næringsfattige og
tørre lokaliteter med fordel kan erstatte
ædelgranen som klimaksart. Grandis er
god i blandinger med andre arter, og den
forynger sig villigt – især på lettere jorde.

Krav til klima:
Som udpræget skyggetræart er grandis
følsom overfor forårsfrost – dog ikke så
udpræget som ædelgranen. Til gengæld
er træarten meget tørketolerant, delvis
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pga. dens evne til dyb rodudvikling –
selv på svær lerjord med pseudogley.
Grandis antages at kunne tilpasse sig de
forventede klimaændringer. 

Krav til jordbund: 
Grandis trives og har god vækst over en
bred vand- og næringsgradient – fra me-
get fattig til meget rig, og fra meget tør
til grundvandspåvirket jord. Rodsystemet
tolererer vekselvåde og grundvandspåvir-
kede fede lerjorde (type 8) på linie med
ædelgran. På de tørre jorde er den min-
dre vandkrævende end almindelig ædel-
gran og klarer sig her generelt godt. 
Dens største udbredelse i Danmark er til-
svarende på Djurslands lette og tørre
jorde. Den er formodentlig ustabil på
tørv og på ekstremt grundvandspåvirket,
humusrig gleyjord. Grandis har et meget

letomsætteligt løv – den hurtigste omsæt-
ningshastighed af alle nåletræarter, og er
derfor ikke en udpræget mordanner som
de fleste andre nåletræer.

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Grandis minder i sin økologiske profil
meget om ædelgran, i forhold til hvilken
den har en væsentlig højere tilvækst samt
bedre frostresistens. Derfor indgår gran-
dis på lige fod med ædelgranen i skov-
udviklingstyperne, ja den bør foretrækkes
frem for ædelgranen på næringsfattige
lokaliteter med lav nedbør.
I følgende skovudviklingstyper indgår
grandis som et væsentligt bevoksnings-
element: Bøg og gran (14), Gran med bøg
og ær (51), Douglasgran, rødgran og bøg
(61), Ædelgran/grandis og bøg (71).

Lind (Tilia cordata Mill.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Småbladet lind er udbredt i det meste af
Europa. Dens naturlige udbredelse stræk-
ker sig fra Sydnorge, Midtsverige og det
sydlige Finland i nord til Syditalien og
Balkanbjergene i syd; fra Irland, England
og Nordspanien i vest til langt ind i
Rusland. Desuden forekommer den i
Kaukasus og Elbrusbjergene i Iran. Mod
nord vokser den i lavlandet, mens den
når op til 1500 m i Alperne. 
Linden indvandrede allerede til Dan-
mark for ca. 8000 år siden. I ældre linde-
tid – da temperaturen var 2 - 3 grader
varmere end nu – var den det domine-
rende skovtræ. Ved bøgens indvandring
i kombination med overgang til et køli-
gere klima og menneskets skovrydninger

i jernalderen blev lindens udbredelse re-
duceret stærkt, så den i dag kun findes i
småbestande i den sydlige del af landet.
De kendteste steder er Draved i Sønder-
jylland og Vindeholme på Lolland.
Linden er en skyggetræart, der dog ikke
er helt så skyggetolerant som bøg. Den
optræder naturligt som indblanding i
en række skovsamfund og sjældent i
større sammenhængende bestande. På
næringsrige lokaliteter danner den
skovsamfund med bl.a. eg, avnbøg,
ask, elm, poppel mv., mens den på
næringsfattige lokaliteter optræder i
blanding med bøg, vintereg, birk, asp,
røn, mv. Den har udpræget evne til at
forynge sig vegetativt, hvilket gjorde
den til en vigtig art i tidligere perio-
ders lav- og mellemskovdrift.
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Krav til klima:
Linden er en træart, der har sit optimum
i et subkontinentalt klima med varme
somre og kolde vintre. Vort atlantiske
klima med kølige somre tilfredsstiller
ikke lindens varmekrav – specielt ikke
mht. frømodning. Derfor formerer linden
sig sjældent generativt i Danmark. 
På trods af et relativt tidligt udspring er
den tolerant overfor sen forårsfrost. Den
er meget tålsom overfor vinterfrost og
tørketolerant – måske på grund af et vel-
udviklet rodsystem selv på vekselvåde
jorde. Linden vil få gavn af de forventede
klimaændringer med generelt højere
temperaturer.

Krav til jordbund:
Småbladet lind har en stor jordbunds-
amplitude og udvikles godt på moderat
fattige til meget rige jorde. Den bedste
udvikling er på jorde med god vand- og
næringsstofforsyning. Den er velegnet

på svær lerjord og dårligt drænede loka-
liteter med pseudogley og gley, som op-
træder allerede fra 30-50 cm dybde. Den
egner sig ikke på tørvejord.

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Med sin store økologiske amplitude og
særlige evne til at vokse på grundvands-
påvirkede jorde får linden en vis rolle i
en række skovudviklingstyper, ikke
mindst set i lyset af klimaændringerne,
der afgørende vil kunne forbedre lin-
dens rolle – herunder dens foryngelses-
mulighed. 
Følgende skovudviklingstyper indeholder
lind i større eller mindre grad: Eg med
lind og bøg (22), Bøg med ask og ær (12),
Bøg og gran (14), Eg med ask og avnbøg
(21), Ask og rødel (31). Desuden fore-
kommer linden i de kulturhistoriske
skovudviklingstyper Stævningsskov (91)
og Græsningsskov (92).
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Lærk (Larix decidua Mill., Larix
kaempferi Carr. og Larix x 
eurolepis)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Europæisk lærk (L. decidua) er knyttet til
de centraleuropæiske bjerge, hvor den i
højder fra 600 til over 2300 m vokser i
blanding med rødgran, bøg, ædelgran, ær
og røn. Den danner visse steder skov-
grænsen sammen med bjergfyr.
Japansk lærks (L. kaempferi) hoved-
udbredelse er begrænset til den tempe-
rerede skovzone i de centrale dele af
hovedøen Honshu. Den vokser her i
blanding med bl.a. Abies veitchii, Tsuga
diversifolia og Pinus densiflora. 
Hybridlærken (L. x eurolepis) er en kun-
stig krydsning mellem særligt udvalgte
europæiske og japanske forældre. Kryds-
ningen forener den europæiske lærks
gode form med japansk lærks resistens
mod lærkekræft. Desuden udviser hy-
bridlærken en væsentlig højere vækst.

Oprindelig blev den europæiske lærk
indført til Danmark, men den er pga.
generelt stor modtagelighed for lærke-
kræft blevet afløst af japansk lærk. Med
udviklingen af hybridlærken bliver
denne nu anvendt mest. Der hersker dog
en vis usikkerhed mht. til udspaltning
(F2-generation), når hybridlærken dyr-
kes med selvforyngelse for øje. 
Lærken er en typisk pionerart. Den har
et lige så stort lysbehov som skovfyr,
men giver mere skygge. Den indfinder
sig naturligt især på åbne flader efter
brand, jordskred, laviner eller efter ophør
af græsning. Den skaber hurtigt et skov-
klima og baner vejen for mere skygge-
prægede skovsamfund.

Krav til klima:
Lærk er generelt meget klimarobust.
Den skades sjældent af frost og tåler
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Lærk (Larix decidua Mill., Larix kaempferi Carr. og Larix x eurolepis)
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tørke, især hybridlærken. Dog er lærk
følsom overfor tørke i sensommeren, da
skudstrækningen forløber hen i august,
hvor andre arter har afsluttet deres. Den
er relativt stormstabil, men får ofte
dårlig form ved megen vind. Lærken vil
være robust over for de forventede klima-
ændringer – hvis ikke de fører til ud-
præget sensommertørke. 

Krav til jordbund: 
Lærken har en stor jordbundsmæssig am-
plitude. Den udvikler sig godt på både
næringsfattige og næringsrige lokaliteter,
og den stiller heller ikke de store krav til
vandforsyningen. Den udvikler sig ikke
godt på cementerede eller kompakte, ilt-
fattige jorde. Rødderne undgår horisonter,
som er præget af pseudogley eller gley. 
Især den japanske lærk er følsom over-
for tørke i sensommeren, hvilket kan

medføre stor planteafgang i kulturer samt
reduceret tilvækst. Med denne begrun-
delse bør japansk lærk fravælges til fordel
for hybridlærk på ekstremt tørre loka-
liteter. Lærkens løv omsættes meget
svært, og arten danner let tykke lag af
uomsatte nåle.

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Som robust pionerart har lærken en vig-
tig funktion som ammetræ/forkultur ved
skovrejsning og/eller efter stormfald o.l. 
Den spiller desuden en mere blivende
rolle i både lystræprægede skovudvik-
lingstyper så som Eg med skovfyr og
lærk (23) samt i mere klimakstypiske:
Bøg med douglasgran og lærk (13), Bøg
og gran (14), Gran med bøg og ær (51),
Sitkagran og fyr med løvtræ (52), Ædel-
gran/grandis og bøg (71).
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Rødel (Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Rødel er udbredt i hele Europa, dele af
Lilleasien og Nordafrika (Atlasbjergene).
I Skandinavien går den op til den 66.
breddegrad. Den opfattes som en typisk
lavlandstræart, som er specielt knyttet
til floddale og sumpområder. Mod syd
vokser den dog også i bjergene og når fx
i Alperne højder på 1800 m over havet. 
Rødel er en typisk pionerart med et højt
lyskrav – især i ungdommen. Da den
samtidig ikke bliver særlig gammel
(100-120 år), har den svært ved at kon-
kurrere med de mere længelevende
skyggetræarter og er derfor trængt ud på
dårligt drænede lokaliteter. På lokalite-
ter med højtstående permanent vand-
spejl findes rødel således i renbestand,

og ellers optræder den som oftest i blan-
ding med andre arter. På næringsrig
vådbund findes den således sammen
med ask og til dels stilkeg og birk, mens
den på mere næringsfattige lokaliteter
(lavmoser) findes i blanding med birk. 

Krav til klima:
Rødellen er temperaturtolerant og skades
sjældent af frost. På den anden side er
den udpræget vandkrævende og bliver
kun gammel, hvis den har kontakt til
grundvand. 
Rødellen forventes at være robust over-
for de forventede temperaturstigninger.
Dens potentielle arealer vil nok svinde
ind, hvis klimaændringerne ledsages af
nedgang i nedbør. 

Rødel (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

DST_01_05  14/10/05  8:46  Side 154



155

Krav til jordbund:
Rødellen foretrækker de mesotrofe til
eutrofe, humusprægede jorde langs med
vandløb og permanente vådområder.
Den vokser ikke på højmoser. Den tri-
ves godt på grundvandspåvirket jord og
lavmoser med stabil vandforsyning,
fordi ilt ledes via xylemet til rødderne.
Rodsystemet er tæt forgrenet og har for-
modentlig en evne til gennembryde
kompakte jorde. Næringskravene er la-
vere end hos ask, og den kvælstoffikse-
rende evne kan forbedre næringsfattige
lokaliteter. 
Tørre og meget fattige lokaliteter bør
undgås. Her kan rødellen dog have en
funktion som ammetræ, men den dør
som oftest i 20-30 års alderen. Rødel-
len har jordbundsforbedrende egenska-
ber med sit letomsættelige løv og
kvælstofassimilerende bakterieknolde
på rødderne. 

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Rødellen er en specialist knyttet til højt-
stående grundvand. Gennem de seneste
århundreders dræning af skovenes våd-
områder er mange af rødellens naturlige
lokaliteter forsvundet. Hvis den naturlige
hydrologi i sådanne områder retableres,
vil rødellen få en større udbredelse i
skovene. 
Den er kun repræsenteret i få skov-
udviklingstyper. Mest fremtrædende er
den i Ask og rødel (31), hvor den på de
vådeste lokaliteter kan blive helt domi-
nerende. Desuden vil den hyppigt fore-
komme på (genskabte) mindre vådom-
råder i blanding med eg, ask, birk og
skovfyr på lokaliteter, der er for små
til at blive udskilt som dyrkningsenhe-
der med en tilknyttet skovudviklings-
type. Endelig er rødellen knyttet til
den kulturhistoriske skovudviklings-
type Stævningsskov (91) samt til Skov-
engen (93).

RØDEL

m
e
g

e
t 

ri
n

g
e

ri
n

g
e

m
o

d
e
ra

t 
ri

n
g

e

m
o

d
e
ra

t 
g

o
d

g
o

d

m
e
g

e
t 

g
o

d

8
0

 -
 1

6
0

 c
m

4
0
 -

 8
0
 c

m

<
 4

0
 c

m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 meget fattig

2 fattig

3 moderat fattig

4 middel

5 rig

6 meget rign
æ

ri
n

g
s
n

iv
e
a
u

jorde med fri dræning
------------------ vandforsyning ------------------

jorde med

 begrænset 

dræning
--------- i dybden --------

DST_01_05  14/10/05  8:46  Side 155



156

Rødgran (Picea abies (L.) Karst.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Rødgran er vidt udbredt i Europa. Den
forekommer naturligt i de mellem- og
sydøsteuropæiske bjergområder (Voge-
serne, Schwarzwald, Alperne, Harzen,
Erzgebierge, Bayrische Wald, Böhmer-
wald, Fichtelgebirge, Sudeterne, Tatra og
Karpaterne i højder fra 500 til ca. 2000
meter. Desuden er rødgranen udbredt i
Baltikum og i Rusland, hvor den fore-
kommer som lavlandstræart, samt på
størstedelen af den skandinaviske halvø. 
Rødgranen var ikke indvandret til Dan-
mark før den med stor succes blev intro-
duceret for ca. 250 år siden. Med ca. 27 %
af skovarealet er den pt. vort mest ud-
bredte skovtræ.
Rødgran indtager en mellemstilling
mellem pioner- og klimaksarter. Den
forynger sig både efter katastrofer (ofte

sammen med birk og røn), men også
gruppevis i et bestående skovsamfund.
For det meste forekommer den i blan-
ding med fx bøg, ædelgran, ær, lærk
m.fl. (i Mellemeuropa) og med skovfyr,
birk, asp (i Nord- og Østeuropa). Kun
ved dens øvre (alpine) udbredelse findes
den naturligt i renbestand.

Krav til klima:
Rødgran hører hjemme i et køligt tempe-
reret, subkontinentalt klima. Dens klima-
optimum ligger ved en middeltemperatur
på mellem 5 og 7.5°C og en nedbør i
vegetationsperioden på over 550 mm. 
Disse klimakrav bliver ikke fuldt ud
opfyldt i Danmark, og rødgranen viser
da også udtalte svækkelser i perioder
med milde vintre og sommertørke. Det
forhold, at de forventede klimaændrin-
ger går i denne retning, gør rødgran-
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dyrkningen yderligere problematisk. 
Rødgranen er ellers yderst robust i kul-
turfasen, den skades her sjældent af
frost, men den er følsom over for som-
mertørke, vind og salt. Den er meget
stormfølsom, og eksponerede rande er
ustabile.

Krav til jordbund: 
Rødgran er relativt nøjsom mht.
næringsstoffer, men den har et stort
vandbehov og bør undgås på meget
tørre jorde. På de lerede vekselvåde
jorde udviser rødgranen vigende sund-
hed med alderen, den dør tidligt og er
udsat for stormfald. 
Rodsystemets udbredelse er meget
følsomt overfor jordbundsforholdene.
Hvor den optræder på jorde med hårde
lag, gley og pseudogley, danner den et
meget overfladisk rodsystem, hvilket
gør den følsom overfor tørke og storm.

På dybgrundede jorde får den også et
dybtgående rodsystem. Dens løv er svært
nedbrydeligt, og den danner typisk mor
med mange finrødder i morlaget. 

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Rødgranen er den af vore indførte skov-
træer, der udviser den dårligste tilpasning
til de herskende klimaforhold. De forven-
tede klimaændringer truer med at for-
værre rødgranens tilpasning til danske
vækstforhold. Det påvirker træartens rolle
og anvendelse i skovudviklingstyperne. 
Den optræder i mange typer – men altid
i blandinger og aldrig som den domine-
rende art. Således forekommer den i:
Bøg med douglas og lærk (13), Bøg og
gran (14), Birk med skovfyr og gran
(41), Gran med bøg og ær (51), Douglas-
gran, rødgran og bøg (61), Ædelgran/
grandis og bøg (71) og Skovfyr, birk og
rødgran (81).

Røn (Sorbus aucuparia L.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Almindelig røn er udbredt over det me-
ste af Europa – fra Nordkap ved den po-
lare trægrænse til Sicilien og det sydlige
Balkan, fra Island, Irland og Nordspa-
nien til Ural i Rusland og Kaukasus.
Den forekommer ligeledes i Nordafrika
i Marokkos bjerge. Tilsvarende optræder
den i lavlandet og helt op til den alpine
trægrænse i de central- og østeuropæiske
bjerge (op til 2000 meter). 
I Danmark forekommer røn i de fleste
egne, dog hyppigst på næringsfattige lo-
kaliteter, hvor konkurrencen med andre
mere vækstkraftige arter er mindre.
Rønnen er en udpræget pionertræart med
en hurtig ungdomsvækst, der dog hur-

tigt klinger af. Den bliver sjældent over
20 meter høj og 100 år gammel. Den er
hovedsageligt knyttet til de tidlige suc-
cessionsstadier efter større eller mindre
katastrofer og findes her som oftest i
blanding med birk, hyld, pil, eg mv. I
subalpine skove kan den dog sammen
med fx cembra- og bjergfyr være be-
voksningsdannende. 
I Danmark er rønnen en typisk skov-
brynsart og forekommer ofte i lysstillede
granbevoksninger eller efter stormfald,
hvis den da ikke forhindres af vildtet, som
efterstræber den meget. Den har derfor en
vigtig rolle som “hul-fylder”. 
Med sin nøjsomhed og robusthed over-
for klimaekstremer og ikke mindst på
grund af det dekorative løv, efterårs-
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løvfarvning og frugter er rønnen blevet
en vigtig træart i bymæssig sammen-
hæng og som landskabstræ.

Krav til klima:

Røn er ekstremt klimatolerant. Den ska-
des sjældent af frost og tørke i god tråd
med dens pioneregenskaber. Den stiller
tilsvarende ringe krav til vandforsynin-
gen, men trives dog bedst i et køligt og
fugtigt klima (fx. på nordhælder). De
forventede klimaændringer vil næppe
påvirke rønnen i nævneværdig grad.

Krav til jordbund:
Røn stiller kun ringe krav til jordbunden
og har en meget stor økologisk ampli-
tude. Den kan vokse på alle jorde fra
de næringsfattige og tørre til de mest
næringsrige og grundvandspåvirkede
lokaliteter. På de allermest næringsfat-
tige lokaliteter kræver den dog et vist

humusindhold og en høj luftfugtighed
for at trives. Den trives dog ikke på
højmoser. Rønnens løv omsættes let.

Anvendelse i skovudviklingstyper:
I det klassiske skovbrug har røn nær-
mest været betragtet som ukrudt. Dens
bær er interessante for fugle, som hjæl-
per med spredning af arten. 
I den naturnære drift har træarten en
række egenskaber, som gør den interes-
sant. Den er således velegnet som ind-
blanding i forbindelse med konvertering
af hedeplantager, hvor den ofte kommer
spontant. Ligeledes er den sammen med
birk et vigtigt element i sekundærsuc-
cession efter stormfald. Den vil næppe
få nogen stor plads i det fremtidige
skovbrug, men den vil få en vis rolle
som vigtig indblandingsart i de fleste
skovudviklingstyper, der er knyttet til
de lettere jorde.
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Sitkagran (Picea sitchensis
(Bong.) Carr.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Sitkagranens naturlige udbredelsesom-
råde strækker sig i et smalt bælte langs
stillehavskysten i det nordvestlige Ame-
rika – fra Alaska i nord til Californien i
syd. Udstrækningen nord-syd er næsten
3000 km, mens den maksimale bredde
(øst-vest) kun udgør 210 km. Træarten
er således helt knyttet til stillehavs-
kysten, hvor den kun forekommer i lav-
landet (under 300 meter). 
I Danmark har sitkagranen været brugt i
skovbruget i ca. 100 år. Dens brug har
været stigende i de senere årtier. 
Træarten har som rødgranen både
pioneregenskaber og klimakskarakterer.
Rene bevoksninger af sitkagran fore-
kommer ofte, især hvor træartens pioner-
egenskaber har kunnet komme til ud-
foldelse efter fx brand og jorderosion.
Under mere stabile forhold findes ar-

ten oftest i blanding med tsuga, thuja,
douglasgran, grandis m.fl.

Krav til klima:
Sitkagran er i udpræget grad tilpasset et
maritimt klima med milde vintre og
kølige somre. Det er klimakrav, som i
vid udstrækning honoreres i Danmark.
Den er desuden tilpasset fugtig og salt-
holdig luft, hvilket gør den specielt egnet
i klitskovbruget. 
Generelt er sitkagranen dog ikke særlig
stabil i Danmark. Den kan det ene år
synes sund og vækstkraftig for få år efter
helt at gå i opløsning. Dette skyldes for-
modentlig, at dens krav til vandforsyning
ikke altid opfyldes. Den svækkes til tider
af sommertørke med påfølgende angreb
af jættebarkbillen (micans). 
På udsatte lokaliteter skades den ofte
af frost, da den i kulturstadiet er frost-
følsom, både overfor sen forårsfrost og
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Sitkagran (Picea sitchensis (Bong.) Carr.)
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tidlig efterårsfrost. Træarten er hårdfør
overfor vindpåvirkning, men vælter al-
ligevel let i storm. Som udpræget ocea-
nisk træart vil sitkagranen formodentlig
være tolerant overfor de forventede
klimaændringer, dog må tørre somre for-
ventes at give sitkagranen problemer. 

Krav til jordbund: 
Sitkagran udvikler sig godt på et bredt
spektrum af lokaliteter. Den vokser bedre
end rødgran på tørre, fattige lokaliteter og
er desuden tolerant overfor saltnedslag. 
Den klarer sig bedre end rødgran på
jorde med moderat vandstuvning (type
8). På meget grundvandspåvirkede jorde
(vandforsyningstype 9), især på fede
lerjorde med dårligt luftskifte og på
tørvejord frarådes sitkagran pga. storm-
faldsrisiko. På afvandede tørvejorde
vokser den hurtigt – men dør tilsvarende

tidligt. Dens løv omsættes langsomt, og
træarten er en udpræget mordanner. 

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Sitkagranen har og får fremover en vis
rolle i skoven. Især i klitskovene, hvor
dens økologiske fordele – herunder
store salttolerance – kommer fuldt til
udfoldelse. I de øvrige skove skal den
supplere rødgranen og gøre “grandyrk-
ningen” mere robust overfor mulige
klimaændringer, idet dens klimaprofil er
komplementær til rødgranens. 
Træarten anvendes i den typiske “klit-
skovudviklingstype” – Sitkagran med fyr
og løvtræ (52). Men den forekommer
også i en række andre typer hvor den sup-
plerer rødgranen: Bøg og gran (14), Birk
med skovfyr og gran (41), Gran med bøg
og ær (51), Ædelgran/ grandis og bøg
(71), Skovfyr, birk og rødgran (81).
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Skovfyr (Pinus silvestris L.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Skovfyr findes naturligt på hele den skan-
dinaviske halvø. I Central- og Østeuropa
strækker den sig i et bælte mellem den 45.
og den 65. breddegrad fra Tyskland, gen-
nem Polen, Baltikum og Rusland ud til
Beringstrædet. Mod vest findes den i Al-
perne samt i spredte forekomster i Skot-
land, Frankrig, Spanien, på Balkan samt i
bjergene omkring Sortehavet. 
Skovfyrren indvandrede til Danmark
kort efter afslutningen af sidste istid for
ca. 10.000 til 12.000 år siden. Allerede
få årtusinder senere blev den fortrængt
til marginale lokaliteter ved indvandrin-
gen af en række klimaksarter. Senere
blev den efterstræbt af menneskene for i
løbet af middelalderen helt at forsvinde. 

Den blev genindført i forbindelse med
dæmpning af sandflugten og tilplantnin-
gen af hederne i 1700-tallet. Ved reintro-
duktionen blev der desværre ofte anvendt
uegnede provenienser. Dette førte især i
hedeskovbruget til mange fejlslag og der-
for fik skovfyrren ikke den centrale rolle,
som den burde have haft i forbindelse med
etablering af skov på heden. 
Skovfyrren er en udpræget pionerart,
der næsten udelukkende forynger sig
naturligt efter katastrofer som skov-
brand, stormfald, jordskred, laviner,
mv. I Skandinavien og Nordøsteuropa
forekommer den således på de mere
tørre lokaliteter, hvor brandfrekvensen
er høj, og her ofte i blanding med birk,
asp og til dels gran. I de central- og syd-
østeuropæiske bjergegne optræder den
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i blanding med bl.a. rødgran, ædel-
gran, bøg, ær, lærk, hvor den vokser på
de stejleste og mest fladgrundede og
tørkeprægede smålokaliteter.

Krav til klima:
Skovfyrren stiller meget få krav til kli-
maet, idet den har en meget stor evne til
at tilpasse sig de givne klimatiske for-
hold. Denne udprægede evne til dan-
nelse af lokalracer betyder til gengæld,
at dens store klimatolerance samtidig
forudsætter, at proveniensen skal være
tilpasset det aktuelle klima.
Den er særdeles frostresistent og ekstremt
tørketålsom. Den er også vindtolerant,
men følsom overfor vindslid, og på grund
af dens dybtgående rodsystem relativ
stormfast. Skønt den let svides af salt er
den ret robust i klitskovbruget. Den vil
kunne klare mindre klimaændringer. 

Krav til jordbund: 
Skovfyrren er den af vore træarter, der
har den største jordbundsmæssige tole-

rance. Den tåler såvel fattigt som tørt og
vådt. Den trives også på kalk, men nåle-
kloroser kan da forekomme. Den udvik-
ler sig ligeledes udmærket på tørv.
Skovfyrrens løv er svært omsætteligt,
og den er mordanner. 

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Med sine pioneregenskaber har skovfyr-
ren en vigtig rolle ved etablering af skov
på dårlige lokaliteter (fattig jordbund
eller barskt klima) – ved skovrejsning
eller efter renafdrift hhv. stormfald.
Herved kan den bidrage til at etablere et
skovklima som udgangspunkt for en ud-
vikling (succession) mod den tilstræbte
skovudviklingstype. 
Den indgår desuden i en række lys-
træprægede skovudviklingstyper på fattige
tørre lokaliteter: Eg med skovfyr og lærk
(23), Birk med skovfyr og gran (41), Sitka-
gran og fyr med løvtræ (52), Skovfyr, birk
og rødgran (81), samt som spredt indblan-
ding i en række andre. 
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Spidsløn (Acer platanoides L.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Spidsløn er naturligt udbredt i de sub-
oceaniske til sub-kontinentale dele af
Central- og Østeuropa, hvor den hoved-
sageligt optræder i lavlandet, langs flod-
dale mv. Den forekommer i det sydøst-
lige Skandinavien og Danmark, det syd-
lige Finland, Baltikum, Polen og helt ind
til Ural i Rusland. Dens naturlige vest-
grænse går gennem Tyskland og det øst-
lige Frankrig. Udover i Sydøsteuropa
vokser spidslønnen også i det vestlige
Tyrkiet og i Kaukasus. 
Den er ofte blevet plantet uden for det
naturlige udbredelsesområde og er ge-
nerelt på fremmarch mod nord (Skandi-
navien) og vest (England, Irland) og ind
i byerne. Dette skyldes tidlig og hyppig
frugtsætning, dvs. en udpræget foryng-
elsesvillighed. Træarten er bl.a. indført
til Nordamerika, hvor den mange steder

optræder invasivt. 
Spidslønnen er som æren intermediær i
sit lyskrav, og da den ikke bliver højere
end ca. 20 meter, optræder den ikke
særlig hyppigt og aldrig som et domine-
rende element. I ungdommen er den
skyggetolerant – især på næringsrige lo-
kaliteter. Senere i udviklingen kræver
den mere lys. Hvor den forekommer,
forynger den sig løbende og står dermed
klar, når der opstår en åbning i kroneta-
get. Den optræder særligt hyppigt i små
grupper eller som enkelttræer sammen
med ask, lind og avnbøg i skove, hvor
den ofte udgør en mellemetage. Den har
tidligere været dyrket i lav- eller mel-
lemskovsdrift, da den villigt sætter
stødskud. 

Krav til klima:
Spidsløn er varmeelskende og kan sam-
tidig tolerere vinterkulde. Den er også
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relativt tolerant både overfor efterårs-
og forårsfrost og ikke mindst tørke.
Denne generelle robusthed sammen
med en stor mangfoldighed i former og
farver har gjort den til et yndet træ i
byer og parker. Dens subkontinentale
klimaprofil i kombination med dens
tørketilpasningsevne antyder, at den for-
modentlig kan drage fordel af de for-
ventede klimaændringer.

Krav til jordbund:
Spidslønnen vokser som de fleste andre
arter bedst på næringsrige, dybgrundede
lokaliteter med en god vandforsyning.
Den vokser dog også udmærket på mere
fattige og tørre jordtyper. Samlet set er
spidslønnen jordbundsmæssigt mere
nøjsom end æren. Den er i lighed med

æren følsom overfor stagnerende vand i
rodzonen. Dens løv omsættes let. 

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Spidslønnen har ikke haft nogen plads i
det klassiske skovbrug og har derfor
været forvist til skovbryn og det åbne
landskab. 
I den naturnære drift forekommer den
ikke som dominerende art i nogen skov-
udviklingstyper, men den har dog en vis
rolle som indblandingsart i bl.a. skovud-
viklingstyperne Bøg med douglas og
lærk (13), Eg med ask og avnbøg (21),
Ask og rødel (31), Gran med bøg (51)
samt i de kulturhistoriske skovudvik-
lingstyper som “Stævningsskov” (91),
“Græsningsskov” (92) og Skoveng” (93).

Stilkeg (Quercus robur L.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Stilkeg er en af de mest udbredte træar-
ter i Europa, hvor den især er knyttet til
lavlandet. Dens naturlige areal strækker
sig fra Sydskandinavien i nord til Syd-
italien og Balkanbjergene i syd, og fra
Portugal og Nordspanien i vest til langt
ind i Rusland. Større naturlige forekom-
ster har denne længelevende og lys-
krævende træart dog kun dér, hvor
bøgens konkurrencekraft er svækket –
under tørre næringsfattige forhold samt
især på fugtige næringsstofrige, grund-
vandspåvirkede lokaliteter, fx på ud-
præget pseudogley og langs med de
mellemeuropæiske floder, hvor den kan
tåle periodiske oversvømmelser. 
Egen er en lystræart med typiske pioner-
egenskaber. På næringsrige lokaliteter dan-

ner den skovsamfund med bl.a. avnbøg,
ask, elm, lind, poppel mv., mens den på
næringsfattige lokaliteter optræder i blan-
ding med vintereg, birk, asp, røn, lind, mv. 

Krav til klima:
Stilkegen er med sine pioneregenskaber
tolerant både over for frost (især forårs-
frost på grund af den sene udspring) og
tørke. Meget stærk vinterfrost – især sen-
vinterfrost – kan dog skade kambiet og
under medvirken af en række svampe pe-
riodisk føre til degenerationsfænomenet
“egedød”. Ligeledes kan tidlig efterårs-
frost skade de endnu ikke afhærdede
St.Hansskud. Den er robust overfor tørke. 
Stilkegen regnes for at have en lidt større
generel tolerance overfor både klimatiske
og biotiske skadevoldere end vinteregen
grundet sin større regenerationsevne.
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Dette kommer til udtryk ved dens udtalte
tendens til vanrisdannelse, som udfra et
vedkvalitetsmæssigt synspunkt dog er et
minus. Egen vil som en varmeelskende
og tørketolerant træart generelt have gavn
af de forventede klimaændringer.

Krav til jordbund:
Stilkeg har en meget bred jordbundsam-
plitude. Dens bedste udvikling forekom-
mer på næringsrige, dybgrundede loka-
liteter med god vandforsyning. Derudo-
ver kan den vokse under næringsfattige,
sandede og tørre forhold, såvel som på
lerede og kompakte jorde med gley og
pseudogley. Selv på forholdsvis eks-
tremt grundvandspåvirkede jorde (type
9) udvikler den sig acceptabelt, hvis der
dog ikke er tendens til tørv. Sædvanlig-
vis regnes den for bedre tilpasset de
fede våde jorde end vinteregen, der pas-
ser bedre til de tørre fattige jorde. Stil-
kegen bør helt undgås på tørvejorde. 

Egens rodsystem opfattes ofte som me-
get stærkt med udprægede evner til at
vokse i dybden. I ungdommen har den
pælerod. Senere får dens rodsystem
mere karakter af en hjerterod. 

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Egen forekommer som dominerende
træart i tre skovudviklingstyper: Eg med
ask og avnbøg (21), Eg med lind og bøg
(22) samt Eg med skovfyr og lærk (23),
hvoraf stilkegen især er knyttet de
næringsrige typer. 
Desuden forekommer stilkegen som ind-
blandingsart i de fleste skovudviklings-
typer – især i de lystræprægede Ask og
rødel (31) og Birk med skovfyr og gran
(41) samt de kulturhistoriske skovudvik-
lingstyper “Stævningsskov” (91), “Græs-
ningsskov” (92) og Skoveng” (93). I klit-
ten spiller stilkegen frem for vinteregen
en rolle i skovudviklingstyperne Sitkagran
med fyr og løvtræ (52) og Bjergfyr (82).
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Vintereg (Quercus petraea Liebl.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Vintereg har i Vesteuropa stort set
samme udbredelse som stilkeg, dog går
den ikke så langt mod øst. Den undgår
således i forhold til stilkegen det mere
kontinentalt prægede klima. Dens natur-
lige areal strækker sig fra Sydskandi-
navien i nord til Syditalien og Balkan-
bjergene i syd; fra Portugal, Nordspa-
nien og Irland i vest til stort set grænsen
mod Rusland i øst. 
I næsten hele sit udbredelsesområde fore-
kommer vinteregen sammen med stilk-
egen, og mod syd desuden sammen
med Q. pubescens. Den optræder dog
især på de lettere jorde, og den er i
modsætning til stilkegen følsom over-
for dårlig dræning. Sammenlagt har
den en lidt mindre økologisk ampli-
tude end stilkegen. 

I Danmark er vinteregen især fremher-
skende på de lettere jorde i Midt- og
Vestjylland (bl.a. hyppig i egekrat) samt
på Djursland. Vinteregen findes også
langs den sjællandske sydkyst samt på
Bornholm.
Vinteregen er en udpræget lystræart med
typiske pioneregenskaber. På nærings-
rige lokaliteter danner den skovsamfund
med bl.a. stilkeg, avnbøg, ask, bøg, lind,
mv., mens den på næringsfattige lokali-
teter optræder i blanding med bøg, birk,
asp, røn, lind, mv. 

Krav til klima:
Vinteregen er varmeelskende og er med
sine pioneregenskaber tolerant overfor
frost, især forårsfrost, grundet et sent
udspring. Meget stærk vinterfrost, især
senvinterfrost, kan dog skade kambiet
og under medvirken af en række svampe
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periodisk føre til degenerationsfænome-
net “egedød”. 
Den har en meget hurtig ungdoms-
vækst og en dyb rodudvikling, hvilket
gør den meget stormstabil og robust
overfor tørke. Den vil ligeledes være
robust overfor de forventede klimaæn-
dringer. Det formodes, at den direkte
vil kunne drage fordel af dem.

Krav til jordbund:
Vintereg har i lighed med stilkeg en stor
tolerance over for jordbundsforholdene.
Skønt dens bedste udvikling forekommer
på næringsrige, dybgrundede lokaliteter
med god vandforsyning, så kan den vokse
under næringsfattige, sandede og tørre
forhold såvel som på lerede og kompakte
jorde. Sædvanligvis regnes vinteregen for
at være bedre tilpasset de tørre og fatti-

gere jorde end stilkegen. Den bør undgås
på de meget våde jorde (type 9) – her
vælges i stedet stilkeg. Den bør ikke an-
vendes på tørvejorde.

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Egen forekommer som dominerende
træart i tre skovudviklingstyper: Eg med
ask og avnbøg (21), Eg med lind og bøg
(22) samt Eg med skovfyr og lærk (23),
hvoraf vinteregen især er knyttet de
mere næringsfattige typer – 22 og 23. 
Desuden forekommer vinteregen som
indblandingsart i en række skovudvik-
lingstyper – især i de lystræprægede
Ask og rødel (31), Birk med skovfyr og
gran (41) samt (dog i mindre grad end
stilkegen) i de kulturhistoriske skovud-
viklingstyper som “Stævningsskov” (91),
“Græsningsskov” (92) og Skoveng” (93).  
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Ædelgran (Abies alba Mill.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Ædelgran forekommer naturligt i Central-
og Sydøsteuropas bjergregioner, hvor den
optræder i blanding med bl.a. bøg, ær,
rødgran og til dels lærk. Den forekommer
så godt som aldrig naturligt i renbestand.
Uden for sin naturlige udbredelse har den
fået en vis betydning i de kystnære om-
råder i Nordtyskland og Danmark. 
Forskellige racer af ædelgranen har i for-
søg vist så store forskelle i dyrknings-
egnethed, at det får afgørende betydning
for valg af proveniens. I det danske ocea-
niske klima har provenienser fra det syd-
lige Italien (Calabrien over 1600 meter)
vist en helt overlegen sundhed og vækst.
Ædelgranen er den mest udprægede kli-
maksart af alle vore nåletræer. Den for-
ynger sig villigt i skygge og kan over-

leve under dyb skygge gennem årtier,
for ved lysstilling at fortsætte væksten.
Sammen med bøg og rødgran danner
den mange steder i Central- og Øst-
europa typiske klimakssamfund. 

Krav til klima:
Ædelgranen er med sit tidlige udspring
meget udsat for forårsfrost, hvilket be-
tinger, at den næsten udelukkende for-
ynges i et allerede eksisterende skov-
klima (under skærm eller i rande). Efter
renafdrift eller ved skovrejsning kræver
den en forkultur, idet ammetræer sjæl-
dent er tilstrækkeligt. 
Ædelgranen kræver relativ megen nedbør
(over 800 mm/år), som dog delvist kan
erstattes af høj luftfugtighed. For ædel-
granens udvikling er nedbør således vigti-
gere end næringsstof-forsyning. Træarten
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er særdeles tolerant overfor salt, hvilket
sammen med behovet for høj luftfugtig-
hed er årsagen til dens udbredte brug i
klitskovbruget. 
Ædelgranens forventede reaktion på de
formodede klimaændringer må ses i re-
lation til proveniensvalget. Dyrkning af
de centraleuropæiske ædelgranproveni-
enser, som har en begrænset tilpasnings-
evne, forventes at blive yderligere pro-
blematisk. De calabriske provenienser
må derimod anses for tilstrækkeligt til-
pasningsduelige.

Krav til jordbund:
Ædelgranen tåler såvel stive våde ler-
jorde som tørre fattige sandjorde. De
mest tørre jorde og meget fattige grund-
vandspåvirkede jorde bør dog undgås.
Træarten er følsom overfor lav nedbør
og bør ikke anvendes i nedbørsfattige
egne. Den vokser udmærket på kalkhol-
dig jord og tåler manglende luftskifte
bedre end gran. 

Rodsystemet er kraftigt og veludviklet.
Det får karakter af pælerod eller hjerte-
rod i alderdommen. På vekselvåd jord
ses skader på sænkere og vertikalrødder,
men ædelgran er alligevel den nålet-
ræart, som får det dybeste rodnet på
dårligt drænede jorde.

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Ædelgranen optræder kun i én skovud-
viklingstype som dominerende art, og
her sammen med bøg – Ædelgran/gran-
dis og bøg (71). Denne skovudviklings-
type med de udprægede klimaksarter er
det nærmeste vi i Danmark kommer på
“Plenterwald”-strukturen med dens in-
tensive blanding af arter og aldre. 
I skovudviklingstyperne Gran med bøg og
ær (51), Sitkagran og fyr med løvtræ (52)
og Douglasgran, rødgran og bøg (61) kan
ædelgranen hhv. grandis optræde som
vigtig indblanding og her især på jorde
med god vandforsyning og eller i områder
med høj luftfugtighed som fx klitegnene. 
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Ær (Acer pseudoplatanus L.)

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle:
Ærens naturlige udbredelse strækker sig
fra Nordspanien, Frankrig og Belgien i
vest gennem Central- og Østeuropa til
Kaukasus og Elbrusbjergene i Iran mod
øst. Den nordligste udbredelse er med
sikkerhed i Nordtyskland og dens syd-
ligste i Calabrien (Syditalien). Den er
dog blevet naturaliseret i mange andre
områder, således vokser den (og foryn-
ger sig) helt op til Tromsø. 
Æren er næsten overalt associeret med
bøgen (i Kaukasus dog med orientalsk
bøg). Den er ikke blot knyttet til lavlandet,
men er i Mellem- og Sydeuropa en typisk
bjergskovsart (tysk: Bergahorn), hvor den
stedvis kan gå helt op til trægrænsen.
Æren er i ungdommen skyggetålende,
men den kræver for sin fortsatte udvik-
ling løbende forstyrrelser (lysåbninger).

Den forynger sig desuden udmærket
efter større katastrofer/forstyrrelser såsom
stormfald, laviner, jordskred mv. og har
således også typiske pioneregenskaber.
Som sådan indtager den en udpræget
mellemstilling mellem pioner- og kli-
maksarterne. 
I lavlandet optræder den ofte sammen
med bøg, og som typisk gap-specialist
udvikler den sig her fint sammen med
bl.a. ask i et bøgedomineret skovsam-
fund, hvor æren dog sjældent udgør mere
end 5 %. I bjergegnene vokser den sam-
men med bøg, rødgran og ædelgran, og
optræder her ofte med større hyppighed.
Den optræder dog sjældent eller aldrig i
renbestand. 

Krav til klima:
Æren stiller ikke de store krav til klimaet.
Den kan i ungdommen skades noget af
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forårsfrost, men på grund af rask vækst
vokser den hurtigt ud af disse kulturpro-
blemer. Den har generelt en stor tempera-
turamplitude og trives godt selv i koldt-
tempererede regioner. Den er relativ tole-
rant overfor tørke. Den vil ikke få proble-
mer ved mindre klimaændringer.

Krav til jordbund:
Æren har en ret stor amplitude hvad angår
nærings- og vandforsyning, men udvikler
sig bedst på næringsrige, kalkrige, dyb-
grundede jorde med en god vandforsy-
ning. Stagnerende vand i rodzonen tåler
den dårligt. Samlet set er æren jordbunds-
mæssigt en smule mere krævende end
bøgen. Dens løv omsættes let.
Ær kræver høj vand- og næringsstoffor-
syning for at nå høje vækstydelser. Rød-
derne tåler ikke tætte jorde (høj volumen-
vægt) eller grundvandspåvirkning, men
foretrækker god jordstruktur og godt
luftskifte. Undgå tørvejorde og dårligt
drænede, fede lerjorde (vand forsynings-

type 9, og de vådeste i type 8), hvor væks-
ten ofte stagnerer ved hård hugst.
Vi har meget beskeden erfaring med
dyrkning af æren på næringsfattig sand-
jord. Formodentlig vil den klare sig her,
men dog næppe med nogen impone-
rende vækst. 

Anvendelse i skovudviklingstyper:
Med sin store foryngelsesvillighed på et
vidt spektrum af lokaliteter, sin gode
evne til at associere med andre arter og
generelt gode økologiske egenskaber
har æren en vigtig rolle i det naturnære
skovbrug. 
Ærens rolle som indblandingsart i en
langt række naturlige skovsamfund gi-
ver den en tilsvarende rolle i en række
skovudviklingstyper. Således optræder
den i Bøg (11), Bøg med ask og ær (12)
og Gran med bøg og ær (51) med op til
20 %, samt i en række andre skovudvik-
lingstyper: 13, 14, 61, 61 som “mindre”
indblandingsart. 
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1 Genetik som grundlag for
træernes vækst og udvikling 

1.1 Fra genotype til fænotype
Et træs vækst og udvikling (fremtoning
eller fænotype) er resultatet af et kom-
pliceret samspil mellem træets arvelige
karakterer (genotypen, som den er kodet
i træets DNA) og det miljø, som ge-
nerne kommer til udtryk i. Man kan tale
om en proces fra ’DNA-kode’ til ’aktiv
vækst og fænologisk timing’, som kan
sammenfattes i følgende skridt: 

DNA-kode -> dannelse af polypeptid-
kæder af aminosyrer -> dannelse af en-
zymer med biokemisk effekt -> regule-
ring af fænologi (udspring, skud-
strækningsperiode, afmodning, blom-
string mv.) og vækstkraft 

Processen ser ved første øjekast deter-
ministisk ud: En given DNA-kode leder
til et givet enzym med en given effekt.
Realiteten er imidlertid, at der i alle led
er involveret en betydelig grad af intern
regulering, som afhænger af hvilke på-
virkninger, det enkelte træ udsættes for. 
Hertil kommer, at det enkelte træs vækst
og udvikling ikke kun afhænger af dets

fænologi og vækstkraft, men i høj grad
af hvorledes denne passer til det aktuelle
vækstmiljø. Fx afmodner egetræer af hol-
landsk oprindelse senere end egetræer
af dansk herkomst. På en udsat lokalitet
kan det føre til, at de skades af efterårs-
frost, hvilket kan medføre dårlig stam-
meform og reduceret overlevelse. På en
mildere lokalitet med mindre hyppighed
af tidlig efterårsfrost vil risikoen for
skader være mindre. 
Man kan derfor sige, at fænotypen er en
funktion af et samspil mellem både ge-
nerne selv, og de vækstbetingelser de
kommer til udtryk i:

Fænotype = f (Genotype, Vækstbetin-
gelser) 
hvor
Vækstbetingelser = f (Vækstmiljøet,
Skovdriften) 

(f betyder “funktion af”)
Stort set alle vækstbetingelser varierer i
tid og sted. Selv hvis man kendte år-
sagssammenhængene mellem alle de
enkelte faktorer og træernes vækst, ville
det ikke være muligt at forudsige
præcist, hvordan den enkelte plante ville
udvikle sig over tid. 

Kapitel 7

Genetiske aspekter i naturnær 
skovdrift

Af Erik D. Kjær, J. Bo Larsen, Bjerne Ditlevsen og Hans Roulund 
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Vækstmiljøet (klima, jordbund) er vari-
abelt og manipulerbart (bl.a. gennem
skovdyrkning) og ret uforudsigeligt
(klimaændringer). Skovdriften er tilsva-
rende variabel og afhængig af vækstmil-
jøet og genetikken. Træernes genetiske
koder udgør en mere statisk ressource,
fordi generne er fastlagt allerede ved
frøanlæggets befrugtning. Man kan der-
for betegne denne genetiske ressource
som den “genetiske rygrad”, fordi ge-
nerne repræsenterer en ramme for træer-
nes mulige vækst og udvikling (Fig. 1). 
Der er tale om en genetisk ressource,
som er dårligt forstået. Det skyldes, at
der generelt (ikke mindst for træer) kun
er undersøgt ret få af de mange involve-
rede genetiske reguleringsmekanismer. 

Genetikkens betydning har imidlertid
interesseret skovbrugsforskere i over
hundrede år, fordi de fleste af vores
skovtræarter har store udbredelsesområ-
der, indenfor hvilke der er udprægede
geografiske racer. Det er meget mar-
kante forskelle i udsprings- og afmod-
ningstidspunkt, når man sammenligner
plantede træer af henholdvis nordlige
og sydlige oprindelser (Fig. 2), fordi
træers fænologi er tilpasset daglængde
og varmesum. 
Racedannelsens omfang og karakter va-
rier fra art til art, men den er generelt af
stor betydning for alle de vigtige skov-
træer hvor den er blevet undersøgt.
F.eks kan man for alle vores hjemme-
hørende træ- og buskarter finde geogra-

Skovdriften:

� Påvirker genetikken:

(selektion og indplantning)

� Påvirker vækstmiljøet:

(ændre mikroklima) 

Vækstmiljøet:

� Påvirker genetikken

(sætter responsrammen)

� Påvirker skovdriften:

(sætter dyrkningsgrænser)

Genetikken

� Afgør responsen på vækstmiljøet

� Sætter grænser for skovdriften

Træets vækst og udvikling

Figur 1. Generne som skovens rygrad. Baseret på Ditlevsen og Kjær (2005).
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fiske oprindelser, hvorfra afkom ikke vil
være egnet til at vokse i Danmark. Man
kan således sige, at der ikke findes nogen
art, hvor valg af oprindelse er uden be-
tydning. 
Når dette er sagt, er der dog arter, hvor
proveniensvalget er langt mere kritisk
end hos andre. Generelt er valget af pro-
veniens vigtigere og mere nuanceret hos
lystræarterne (pionerarterne) end hos
skyggetræarterne (klimaksarterne). Så-

Figur 2. Ekstrem geografisk differentie-
ring. To skovfyr på Arboretet i Hørs-
holm, begge er cirka 50 år. Til venstre
en vegetativ podning af ’Bangsbofyren’
fra Læsø (den eneste formodede oprin-
deligt danske skovfyr). Til højre skovfyr
med oprindelse i Abisko i Nordsverige.
Foto 2005.
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ledes er proveniensvalget hos fx eg og
skovfyr helt afgørende for dyrkningen
på den konkrete lokalitet (se ovenfor
samt figur 2), mens dyrkning af klimaks-
arter som bøg og lind i mindre grad
afhænger af proveniensen. For en ud-
dybende behandling af racedannelse og
proveniensvalg hos vore vigtigste træ-
arter henvises til Larsen (1997).
Den tidlige opmærksomhed på oprin-
delse indenfor skovbruget har ikke kun

knyttet sig til de store forskelle i plante-
partiers hårdførhed. Opperman skrev i
1932 en afhandling om ’Egens træfor-
mer og racer’, baseret på feltarbejde tid-
ligt i 1900-tallet. Her påviser han bl.a.
arvelighedens betydning ved at doku-
mentere at rette træer generelt giver
rette afkom og omvendt. 
Senere blev der i 1936 i privat regi etab-
leret et kåringssystem for skovtræfrø.
Dette system udsprang også af empiri-
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ske observationer og erfaringer af vig-
tigheden af at bruge gode frøkilder ved
plantning. Disse initiativer blev taget før
DNA molekylets struktur blev beskre-
vet i 1953, og længe før den samlede
DNA sekvens – ’genomet’ – for få år
siden blev kortlagt for den første plante-
art (Arabidopsis – en lille plante som
skønnes at have under 1% af den
mængde DNA som findes i rødgran). 
I dag er vi stadig ret uvidende om hvor
mange gener der styrer vigtige egenska-
ber som fx stammeform i eg. Og vi ved
intet om, hvilke specifikke gener der er
ansvarlige, eller hvorledes disse regule-
res i samspil med forskellige miljø-
påvirkninger. Men man ved fra en række
feltforsøg, at generne har stor betydning
for retheden af egetræer (Hauch, 1928;
Opperman, 1932; Jensen, 1993; Jensen et
al. 1995), og man ved, at valg af rette for-
ældretræer er af meget stor betydning,
hvis man vil dyrke retstammet eg. 
Man kan sige, at betydningen af genetik-
ken er kendt, og at man ved, hvorledes
man kan udnytte den til at dyrke mere
rette egetræer. Men den bagvedliggende
genetiske styring er stadig helt uafklaret.
Det bør grundlæggende give anledning til
en vis ydmyghed i forhold til at foretage
kraftige genetiske manipulationer. 

1.2 Erfaringer fra feltforsøg 
Der er gennem de seneste 100 år af-
prøvet en række provenienser og afkom
af de vigtigste skovtræarter. Forsøg,
hvor man under kontrollerede forhold
har observeret hvordan forskellige af-
kom og oprindelser har udviklet sig på
forskellige skovlokaliteter. Disse forsøg
har:
● gjort det muligt at opgøre betydningen

af den genetiske variation for forskel-
lige egenskaber for en række arter,

● givet indsigt i hvilke muligheder der
er for at forbedre materialet gennem
forædling, 

● afsløret for hvilke arter frøkildevalget
er særligt afgørende (jf. den omfat-
tende sammenstilling i Larsen, 1997). 

De mange proveniens- og afkomsforsøg
har påvist forskelle mellem frøkilder og
givet god forståelse for, hvordan forskel-
lige oprindelser klarer sig på specifikke
lokaliteter. Men feltforsøgene har i langt
mindre grad givet indsigt i, hvordan
træarterne vil reagere på manipulationer
af vækstbetingelserne gennem skovdyrk-
ningen, eller hvordan de vil reagere på
manipulationer af selve den genetiske
ressource som følge af naturlig og/eller
kunstig selektion for egenskaber der
påvirker arternes tilpasningsevne. 
Netop påvirkninger af de genetiske
strukturer som følge af skovanvendel-
sen er således meget dårligt undersøgt.
Dette er derfor en særlig udfordring ved
indførelse af naturnær drift. 
I renafdriftskovbruget kan man bygge
ret direkte på erfaringerne fra proveni-
ensforsøgene, da foryngelse sker ved at
gentilplante efter afdrift. Den genetiske
pulje bliver herved udskiftet ved hver
omdrift på det enkelte areal. Man kan
sige, at der genetisk set er kort kontinuitet. 
Det er helt anderledes med naturnær
skovdyrkning, hvor foryngelse primært
baseres på frø fra de eksisterende træer i
området – her bygges videre på det til
enhver tid forekommende “lokale” ma-
teriale. Naturnært dyrkede skove får
derfor en lang genetisk kontinuitet, og
påvirkninger af den genetiske pulje i en
generation går videre til de følgende.
Derfor er det her specielt vigtigt at
overveje betydningen af forskellige
typer påvirkninger i forhold til den
genetiske pulje. 
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Genetiske aspekter kan være særlig
vigtige i en konvertering fra renafdrift
skovbrug til naturnær skovdrift, hvor
udgangspunktet er en ensaldrende
plantage (der undertiden er af en ’ikke
optimal’ genetisk oprindelse, jf. dis-
kussionen nedenfor). Man må her vur-
dere om dette udgangspunkt er ’godt nok’
til både at kunne opfylde de konkrete
målsætninger for den givne skov, og
samtidig være tilstrækkeligt fleksibelt til
at tilpasse sig ændrede vækstbetingelser i
tilfælde af klimaændringer. Det er en
beslutning som kan række meget langt
frem i tiden.
Det er et stort dilemma, at det genetiske
udgangspunkt på den ene side er så ind-
lysende vigtigt fordi det afgør træernes
reaktionsmønstre, men på anden side
samspiller med klimaændringer og skov-
dyrkningstiltag på en kompleks og dårligt
forstået måde. Ikke mindst for vores
hjemmehørende løvtræer er manglen på
viden stor, og fra en risikobetragtning
taler det for at foretrække robuste strate-
gier hvor det er muligt. 
Derfor vil vi i dette kapitel diskutere be-
tydningen af den genetiske komponent i
det naturnære skovbrug. Formålet er
især at belyse hvilke muligheder man,
som skovdyrker, har for at styrke den
“genetiske rygrad”, og hvad man kan
forvente at opnå. 

2 Genetisk udgangspunkt og
kontinuitet i de danske skove 

Betydningen af plantematerialets oprin-
delse giver anledning til at overveje,
hvad det er for et genetisk materiale,
som findes i de danske skove her om-
kring årtusindeskiftet, og som skal danne
udgangspunkt for overgang til natur-
nær skovdrift, hvor dette ønskes. 

Hovedparten af de dyrkede løvtræarter i
de danske skove (ask, stilkeg, vintereg,
bøg, ask, rødel, vortebirk, dunbirk,
småbladet lind – dog eksklusiv ær) an-
ses for at være naturligt forekommende.
Herved forstås normalt at de er indvand-
ret naturligt efter istiden, og at arterne i
dag findes i Danmark som afkom fra
disse indvandrede træer. 
Der er stor forskel på, hvornår de en-
kelte arter indvandrede til Danmark efter
istiden. Fx tyder pollendiagrammer på,
at eg og småbladet lind indvandrede for
cirka 8000 år siden. Dette er 5000 år før
bøgen anses for at være indvandret til
Danmark (Huntley & Birks, 1983); des-
uden anses bøgen først for betydende i
de danske skove for cirka 1000 år siden
(Bradshaw, 2004) (se også kapitel 2 –
Naturlig skovvegetation i Danmark). 
Begrebet “hjemmehørende arter” dæk-
ker således over arter med meget for-
skelligt antal generationer i Danmark.
Et særligt tilfælde i denne sammenhæng
er skovfyr som ofte anses for at være
hjemmehørende. Skovfyr indvandrede
naturligt efter istiden, men er siden for-
svundet fra den danske flora – sandsyn-
ligvis som følge af en kombination af
rovdrift og klimatiske ændringer (Hen-
riksen, 1988). 
De skovfyr, som vi i dag finder i sko-
vene, er således ikke afkom af de natur-
ligt indvandrede træer, men derimod
indført fra en række af vores nabolande.
Der findes ganske vist ét enkelt træ som
formodes at være den sidste rest af
dansk skovfyr – ’Bangsbofyrren’ – som
vokser på Læsø (Fig. 2). Man kan vælge
at opfatte træet som en museal kuriositet,
da et enkelt træ ikke kan danne udgangs-
punkt for artens fremtid Danmark, men
dets eksistens er utvivlsomt medvirkende
til at skovfyr i nogle sammenhænge be-
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tegnes som naturligt hjemmehørende i
Danmark (se fx Skov- og Naturstyrel-
sen, 2001). 
Selvom hovedparten af de dyrkede løv-
træarter i de danske skove er naturligt
forekommende, er det ikke ensbetydende
med, at hovedparten af løvtræerne er af
lokal oprindelse. Hovedparten af de
ege- og bøgetræer som er plantet de se-
neste 50 år er baseret på importeret frø.
Stilkeg er især importeret fra Holland
og Tyskland, vintereg især fra Syd-
norge, mens bøg overvejende stammer
fra Tyskland, Holland, Rumænien og
Bulgarien (Larsen et al., 1997). 
De seneste 10 år er billedet til en vis
grad vendt for bøg, hvor andelen af frø
med dansk oprindelse er steget markant
(Planteavlsstationen, upubl.). De meget
store selvforyngede bøgearealer formo-
des derimod at være af lokal oprindelse
(Møller, 1988; 1990) og er således af-
kom af en oprindelig dansk genpulje.
For stilkeg og vintereg er der stadig i
altovervejende grad tale om importeret
materiale. Således er størstedelen af de
plantede mellemaldrende ege- og bøge-
bevoksninger af udenlandsk oprindelse. 
Når man taler om de genetiske ressour-
cer i skovene er det praktisk at skelne
mellem fire grupper:

1) Naturligt forekommende materiale
som har lang kontinuitet på lokaliteten
og derfor har været udsat for selektion
til lokale forhold over generationer. Det
gælder for mange egekrat og stævnings-
skove af hassel/eg, samt bøgebevoks-
ninger der gennem tiden er naturligt for-
ynget. Det er hvad Peter Friis Møller
(1988) definerer som genetisk naturskov. 

2) Introduceret materiale af hjemme-
hørende arter som har vokset lang tid på

lokaliteten eller tilsvarende lokaliteter.
Fx benyttes i stort omfang stilkeg af
udenlandsk oprindelse, fordi de i en
række forsøg har bedre stammeform
end de danske. 
En af de meget benyttede frøkilder er fx
den kårede bevoksning F148, Bidstrup
på Midtsjælland. Den er af formodet
“Holstensk måske hollandsk oprindelse”,
men har vokset i Tåstrup skov siden
1891. Den har i afkomsforsøg på Lange-
land og Bregentved afsløret bedre vækst
og markant bedre stammeform end ud-
valgte danske bestande (Jensen, 1993). 
Der findes tilsvarende en række “karpa-
ter-kåringer” i bøg, hvilket vil sige be-
voksninger med formodet oprindelse i
Tjekkoslovakiet, herunder bevoksninger
som er over 100 år gamle (fx bevoks-
ningen i Brødmose skov (F.356a) på
Tisvilde Statsskovdistrikt fra 1879). Af-
kom fra disse bevoksninger er ganske
vist kun 2. generation i Danmark, men
de repræsenterer bevoksninger af træer,
som har vokset i landet i over 100 år. 

3) Introduceret genetisk materiale af ek-
sotiske arter som har vokset flere gene-
rationer på lokaliteten eller tilsvarende
lokaliteter, og/eller er afprøvet med
godt resultat. Dette kan være materiale
som anses for plantet, men gennem flere
generationer har vokset i et område. 
Fx findes tre kårede douglasgran be-
voksninger i Blæsbjerg og Ruehede
skove (F.421, F.424, F618) på Langesø
Skovdistrikt, som alle stammer fra en
ældre kåret frøavlsbevoksning i Langesø
Dyrehave (F58). Dyrehave-kåringen –
som er 1. generations introduktion til
Danmark – og de tre yngre Langesø-
kåringer er derfor resultatet af to gene-
rationers vækst (og tilpasning?) i Dan-
mark. Forsøg viser da også, at deres af-
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kom vokser markant hurtigere end im-
porteret materiale fra Matlock området,
som ellers anses for at være en velegnet
oprindelse i Danmark (Kjær et al 1996). 
For sitkagran ses et tilsvarende billede:
Afkom fra den ældre kåring, Rye Nørre-
skov (F299) af formodet Washington op-
rindelse, er således markant mere hård-
før end direkte importer fra området
(Nielsen, 1993). 
Det samme gælder for rødgran. Afkom
af granbevoksninger i Gribskov områ-
det – som må anses for at være 3. gene-
ration i Danmark (Larsen, 1983) – vir-
ker generelt sundere end importer fra de
områder i det vestlige Tyskland, der
anses for at være de bedst egnede ved
direkte import. 
Disse erfaringer peger entydigt i retning
af, at der er sket en tilpasning, som i ret
markant omfang har forøget dyrknings-
sikkerheden, og til dels kvaliteten. 
Det betyder ikke at der aldrig kan opnås
bedre materiale ved nye direkte impor-
ter. Fx har direkte importer af alm.
ædelgran fra det sydlige Italien over-
legen vitalitet sammenlignet med afkom
fra ældre kårede bevoksninger i Dan-
mark (Larsen og Møller, 1997). Det
skyldes sandsynligvis, at disse ældre be-
voksninger stammer fra Centraleuropa,
og at de er den calabriske ædelgran
meget underlegen. 
Tilpasning af eksotiske arter kaldes
landracedannelse. Erfaringerne med den
tilsyneladende markante landracedannelse
har medført, at Skov & Naturstyrelsen
foretrækker kårede danske bevoksnin-
ger og undgår direkte importer (Skov
& Naturstyrelsen, 1997). I forbindelse
med genressourcer anvender man også
kategorien “in situ tilpasset (IST)” om
bestande, som har vokset på en lokalitet
tilstrækkelig længe til, at lokal tilpas-

ning virker sandsynlig (Skov & Natur-
styrelsen, 1994).

4) Importeret plantemateriale som er
plantet på lokaliteter, der er meget for-
skellige fra oprindelsesstedet; de er enten
uafprøvede eller har gennem erfaringer
vist sig dårlig tilpasset. I denne kategori
kan findes mange plantede bevoksnin-
ger af både hjemmehørende arter og
indførte arter. Bevoksningerne har vok-
set én generation på lokaliteten, hvilket
kan have muliggjort en vis tilpasning til
lokale forhold (se pkt. 3 ovenfor). 
Selvom racedannelse således kan fremme
robustheden, er det ingen garanti herfor.
Særlig problematiske er oprindelser, hvor
forsøg og/eller praktiske erfaringer har
påpeget betydelige stabilitets- og/eller
sundhedsproblemer. Det drejer sig fx om:
● Rødgran fra Rumænien, plantet i stor

skala i 70’erne og 80’erne. De har si-
den vist betydelig svækkelse “Røde
rødgraner” på udsatte lokaliteter
(Brandt, 1976; Ravnsbech 1991;
Saxe & Larsen, 1992). 

● Contortafyr med kystoprindelse, intro-
duceret i betydeligt omfang til især
klitten og hedeskovbruget. Det har
senere vist sig, at kystoprindelsen
svækkes af både biotiske og abioti-
ske skader, mens indlandstyper (var.
latifolia) er langt mere vitale og ro-
buste (Larsen, 1997). 

● Bøg fra Rumænien og Bulgarien,
plantet i stor skala siden 1950’erne.
Praktiske erfaringer peger på, at der
selv på frodige lokaliteter dannes
mange lavt ansatte tveger (Plante-
avlsstationen, upubl.) – muligvis som
følge af dårlig hårdførhed.

● For en række af de små træ- og
buskarter – småbladet lind, spidsløn,
navr – er der indført og plantet meget
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materiale, hvis oprindelse er helt
uklart, da de modsat skovtræerne
ikke er underlagt herkomstkontrol-
len. Dog vides fra frøhandlere, at
kornel er importeret i stor stil fra
Rusland og Polen, mens meget has-
sel og tjørn er importeret fra Italien
(Jøhnk, 1996)

Der er ikke noget overblik over det sam-
lede areal beplantet med sådanne type
4-oprindelser, men der er utvivlsomt
tale om store arealer. 
De danske skove består således her om-
kring årtusindeskiftet af en blanding af
hjemmehørende og indførte arter. For
hver af disse arter er der tale om en bro-
get blanding af oprindelser med meget
forskellig genetisk kontinuitet på lokali-
teterne, og for de fleste arter med en ret
stor andel af første generation introduk-
tioner. Vigtigste undtagelse blandt skov-
træarterne er de selvforyngede bøge-
skove som repræsenterer stor genetisk
kontinuitet.

3. Genetisk bæredygtighed som
princip

Renafdriftskovbruget indebærer næsten
per automatik, at plantematerialet ud-
skiftes i forbindelse med hver omdrift.
Ved plantning/såning etableres en ny
bevoksning som genetisk set ikke har
relation til den foregående. 
I princippet åbner det mulighed for et
"designer skovbrug", hvor det genetiske
plantemateriale kan udvikles og udvæl-
ges specifikt til en given lokalitet og/el-
ler specifik anvendelse. Det forudsætter,
at der er et fleksibelt udvalg af frøkilder
til rådighed “uden for skoven”, hvorfra
der kan vælges én frøkilde som passer
til den specifikke plantningssituation. 
Ansvaret for udvikling og sikring af vel-

egnede frøkilder, genetisk diversitet og
løbende tilpasning ligger ikke hos den en-
kelte skovdyrker i renafdriftskovbruget.
Der er her tale om en “fælles” opgave,
som håndteres ved etablering af et net-
værk af frøkilder i form af kårede skov-
bevoksninger og specielle frøplantager. 
Ved overgang til naturnær drift ændres
dette forhold, da der ikke længere ud-
plantes nyt genetisk materiale ved om-
drift. Man kan sige at ansvaret for ud-
viklingen af de genetiske ressourcer i det
naturnære skovbrug forbliver ’i skoven’.
Det bliver derfor vigtigt for skovdyrke-
ren at overveje både det genetiske ud-
gangspunkt (jf. ovenfor), samt hvor-
ledes dette påvirkes og underbygges
gennem driften. 
I forbindelse med konvertering fra det
typiske monotræart skovbrug mod na-
turnære skovudviklingstyper bliver det
ofte nødvendigt at tilføre “nye” arter i
den konkrete bevoksning gennem beri-
gelsesplantning/-såning. Her er det også
vigtigt at overveje hvilke frøkilder der
er optimale. 
Herudover bliver den naturnære skov-
dyrker nødt til at påtage sig ansvaret for
den genetiske udvikling i de dyrkede
skove. Man må således overveje hvor-
dan genetikken kan og skal bidrage til
det samlede bæredygtighedskrav. 

3.1 Indkredsning af genetikkens 
bidrag til bæredygtighedskravet

For at sikre kommende generationers
muligheder for at bruge skoven ifølge
deres behov, skal skovene være stabile
og vækstkraftige, de skal skabe leveste-
der for den biologiske mangfoldighed
samt give gode muligheder for friluftsli-
vet. Det er specielt i forbindelse med
stabilitet, vækst og produktion, at gene-
tikken har en afgørende rolle. 
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Storm P. har i en af sine ’365 GLADE
SMIL’ skrevet: ’Livet er en cirkus, man
kommer ind og bukker, render rundt,
bukker igen og går ud’. 
Selvom Storm P. næppe har haft genetik
i tankerne, så leverer han en god beskri-
velse af genetiske ressourcer. Genetiske
processer indebærer at gener hele tiden
opstår, skifter i frekvenser og forsvin-
der. Genetiske strukturer er således i de-
res natur dynamiske, de opstår og modi-
ficeres konstant. Nogle gange i form af
gradvise ændringer over længere perio-
der, andre gange i form af pludselige
skift. En længere periode kan i denne
sammenhæng være flere millioner år,
mens en kortere periode virkelig kan
være ganske kort. 
Dannelse af genetisk variation gennem
mutationer (springvise ændringer) går
ikke stærkt, men selv under helt upåvir-
kede forhold kan variationen modifice-
res markant og evt. reduceres kraftigt
indenfor en enkelt generation. De gene-
tiske processer arbejder hele tiden så
længe frø spirer, træer vokser, blomstrer
og producerer afkom. 
På grund af de genetiske strukturers
naturgivne dynamik giver det ikke
umiddelbart mening at definere bære-
dygtighed ud fra et krav om, at genetisk
diversitet ikke må påvirkes af skovdrif-
ten, eller krav om at genetisk diversitet
ikke må forsvinde. Et sådant krav ville
føre til, at al naturlig evolution i skov-
økosystemer skulle betegnes som “ikke-
bæredygtig”. 
Udover at det intuitivt ville være noget
sludder, ville en sådan “genetisk fast-
frysning” være direkte uheldig. Løbende
evolution er en forudsætning for at ar-
terne til stadighed tilpasser sig skiftende
miljøer. Det er derfor rimeligt at kon-
kludere modsat, at løbende genetisk

evolution netop er en forudsætning for
bæredygtighed i et genetisk perspektiv
(Kjær, 1997). 
Bæredygtighed i et genetisk perspektiv
bliver herved et spørgsmål om hvordan
en given anvendelse påvirker de cen-
trale genetiske processer, som er vigtige
for løbende tilpasning til lokale vækst-
vilkår. I den sammenhæng er det derfor
nødvendigt at overveje hvilke faktorer
der driver genetisk evolution. Grund-
læggende er der fire centrale evolutions-
drivende faktorer (Fig. 3): 
● Mutationsrater – som udgør den ene-

ste tilførsel af ny genetisk information
og hermed variation. For en punktmu-
tation i DNA strengen er mutations-
raten typisk meget lav, men de fleste
fænotypiske egenskaber er påvirket
af mange gener. Input fra mutationer
kan derfor skabe betydelig ny gene-
tisk variation på mellemlangt sigt
(Lande, 1995).

● Små bestandsstørrelser. Små be-
stande giver problemer med bære-
dygtighed af tre grunde, som indbyr-
des hænger tæt sammen (Kjær, 1997): 
- Små bestande betyder øget indavl i
de enkelte bestande (som kan føre til
indavlsdepression, det vil sige, at
træerne klarer sig dårligt). Indavl
vokser med en faktor 1/N) og øges
derfor markant når bestandene bliver
små (N ➔ 0). 
- Små bestande betyder tab af gene-
tisk diversitet. Der tabes altid gener
ved hvert generationsskifte som følge
af tilfældige genetiske processer.
Dette tab aftager med bestandenes
størrelser (med en faktor 1/N ) og
vokser derfor voldsomt når bestan-
dene bliver små (N ➔ 0). 
- Små bestande udvikler sig i ret
tilfældige retninger. I større bestande
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Homogenisering

Genspredning

‘rører rundt’

Naturlige eller

menneskeskabte

påvirkninger og

strukturer

Genetiske variationsmønstre opstår i en balance mellem

de fire evolutionære kræfter:

(i) Mutationer, (ii) små populationsstørrelser,

(iii) selektion og (iv) genspredning

Input af diversitet er rimelig konstant, men 

populationsstørrelser og selektion kan påvirkes

kraftigt:  Jo mindre populationstørrelser og jo hårdere

ensrettet selektion, des mindre genetisk diversitet

Tilførsel af genetisk variation – konstant

gennemmutationer i loci som koder for

fænotypiske egenskaber

Tab af variation 

+

Øget differen-

tiering mellem

bestande

Små

populationer

(genetisk drift)

Selektion

(retningsbestemt)

Figur 3. Genetiske mønstre. Genetiske variationsmønstre dannes i en balance mellem
fire nøglefaktorer: Bestandsstørrelse, selektion, genspredning og mutationer. 
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vil udviklingen over generationer
primært være styret af respons på de
givne vækstvilkår (naturlig selektion),
men jo mindre bestandene er, des
mere vil tilfældige processer være af-
gørende (tilfældig genetisk drift).
Alle disse forhold arbejder imod ev-
nen til at kunne tilpasse sig løbende
til nye vækstvilkår. Små bestande er
derfor uheldige ud fra en bæredygtig-
heds-betragtning.

● Selektion som kan være resultat af na-
turlige eller menneskeskabte forhold.
Som påpeget af Wallace og Darwin
midt i 1800-tallet er selektion – som
følge af øget overlevelse af bedst til-
passede individer – sandsynligvis den
afgørende faktor til at sikre arternes
løbende og nuancerede tilpasning til
heterogene og dynamiske vækstvilkår. 
Mere præcist bygger naturlig selektion
på, at nogle individer bidrager med
flere afkom end andre – dvs. overlever
bedre og producerer mere afkom. I det
omfang disse overlevende individer er
bedre tilpasset end gennemsnittet, vil
populationernes gennemsnitlige tilpas-
sethed løbende øges. 
For at fungere effektivt forudsætter
Darwin/Wallace “survival of the fit-
test” mekanisme imidlertid tre vig-
tige forhold, som det er værd at frem-
hæve i denne sammenhæng:
- Genetisk variation. Der skal være
genetisk variation tilstede i egenska-
ber som er afgørende for fitness (dvs.
at der skal være noget at selektere
på). Faktisk er den forventede respons
direkte proportional med mængden af
genetisk variation (Fisher, 1958). 
- Heritabilitet. Fænotyperne skal af-
sløre de genetiske forskelle. Dvs. de
genetiske effekter skal være store i
forhold til miljøeffekterne. 

Under meget homogene miljøforhold
kommer genetiske forskelle tydeligere
til udtryk, fordi de ikke overskygges af
tilfældig variation. Begrebet heritabi-
litet betegner den andel af en egen-
skabs samlede variation som skyldes
genetiske forskelle. Der er direkte pro-
portionalitet mellem heritabiliteten og
det forventede respons på selektionen
(Eriksson & Ekberg, 2001). Heritabili-
teten er højst når træer vokser under
homogene miljøforhold i forhold til
den givne egenskab.
- Selektionsintensitet. Der skal være
mange frøafkom i forhold til antallet
af voksne træer (dvs. der skal være
mange at selektere imellem). Hertil
kommer at meget små bestande giver
anledning til at de tilfældige geneti-
ske processer kan overskygge selek-
tionen i små bestande (jf. ovenfor). 
De samme principper gælder for den
skovdyrkningsmæssige selektion.
Man opnår størst respons på selektio-
nen (det være sig bevidst eller ube-
vidst) når der fortages kraftig selek-
tion for egenskaber med stor genetisk
variation og høj heritabilitet.
Evnen til løbende tilpasning gennem
naturlig (eller delvis kunstig) selek-
tion opfattes af mange som en hjør-
nesten i den genetiske vinkel på
bæredygtighed (Namkoong et al.
1996). Larsen (1995) peger fx på, at
denne evne er afgørende for arternes
resiliens – dvs. populationens evne
til at genvinde tilpasning hvis den
bringes ud af ligevægt. 
I lyset af kommende klimaændringer
er resiliens en afgørende egenskab.
Det er derfor afgørende i at under-
bygge de processer som fremmer
effektiv løbende tilpasning gennem
naturlig selektion. 
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● Genspredning sker under naturlige
forhold gennem spredning af frø og
pollen.  Genspredningen er imidlertid
i forhold til disse naturlige processer
øget voldsomt i Danmark ved intro-
duktion og plantning af ikke lokalt
plantemateriale (jf. afsnit 2 ovenfor). 
Den naturlige genspredning ved
vind- og dyrespredning af frø og pol-
len modvirker lokal differentiering,
fordi løbende udveksling af gener
mellem bestande fra forskellige om-
råder vil virke homogeniserende.
Træer som vokser ved kysten kan fx
løbende blive bestøvet med pollen fra
træer som vokser under mere beskyt-
tede forhold, og det vil modvirke en
genetisk tilpasning til kystnært klima. 
Et interessant spørgsmål for skovdyr-
keren er styrkeforholdet mellem den
homogeniserende effekt af genspred-
ning i forhold til omfanget af lokalt
tilpasning gennem naturlig selektion.
Med andre ord spørgsmålet om over
hvor små afstande man kan forvente
at finde forskelle mellem bestande.
Er det fx genetisk fordelagtigt at bruge
distriktets (eller skovpartens eller sko-
vens) lokale frøkilder af hjemme-
hørende arter når der plantes? 
Forståelsen af dette styrkeforhold er
dårligt undersøgt for danske arter,
men normalt antages det, at geogra-
fisk tilpasning kun undtagelsesvis
sker over meget små afstande. Dette
har ført til udarbejdelse af et sæt
såkaldte gen-økologiske zoner (Grau-
dal et al. 1995, se. Fig. 4). Det anta-
ges her, at der ikke er større forskelle
i tilpasning indenfor zonerne, men
muligvis nogle forskelle mellem zo-
nerne. Zonerne er udelukkende baseret
på økologisk-geografiske zoner og
(endnu) ikke egentlige genetiske data. 

Man kan sige, at øget spredning af
frø og pollen i landskabet modvirker
lokal tilpasning, og som sådan kan
den være i modstrid med ideerne om
genetisk bæredygtighed. Omvendt
modvirker genspredning de uheldige
effekter af indavl (og andre uheldige
resultater af små populationer), som
formodentlig har betydning for visse
hjemmehørende arter som følge af
det opsplittede landskab. 
I en bæredygtighedssammenhæng
kan det derfor være rimeligt at sikre
naturlig genspredning for at fremme
potentiel tilpasningsevne. Ikke mindst
i lyset af de forventede klimaændrin-
ger, hvor den potentielle tilpasnings-
evne vil indtage en vigtigere rolle end
den aktuelle tilpasning (Larsen, 1990). 
Den betydelige genspredning, som
sker ved introduktion og plantning,
er kompleks set fra et bæredygtig-
hedsperspektiv. Karakteristisk for de
danske skove er desuden det store
antal arter som er indført til skovene
- dvs. “kunstigt spredt” til Danmark
gennem plantninger. 
Det er i den sammenhæng interessant,
at den naturlige flora i Danmark er
artsfattig på træer. Denne artsfattig-
dom er generel for Europa, når man
sammenligner med Nordamerika og
den nordvestlige del af Asien. 
Årsagen er sandsynligvis de gentagne
nedisninger, hvor træarterne ikke har
haft tilstrækkelig gode refugier i det
sydlige Europa. Det har medført, at
antallet af vedplante-slægter i Nord-
vesteuropa er faldet fra knap 50 (for 2
mio. år siden) til cirka 20 i dag (Brads-
haw, 1995, med reference til Tallis,
1991). Slægter som Tsuga, Lirioden-
dron, Sequoia og Carya er fx helt for-
svundet. Hertil kommer at arternes
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Figur 4. Genøkologiske zoner i Danmark. Landet er inddelt i fire hovedzoner, og to af
disse er yderligere opdelt i i henholdsvis to og tre underzoner. Som eksempel er ind-
lagt den naturlige udbredelse af vintereg (Quercus petraea).
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store transeuropæiske udbredelsesom-
råder, som vi for mange arter kender
fra mellemistiderne, i virkeligheden er
tidsmæssigt relativt korte afbrydelser
af de lange istider, hvor arterne har
vokset i små, isolerede refugier. 
Tab af genetisk diversitet som følge
af små populationer (se ovenfor) kan
tænkes at have haft et betydeligt om-
fang i disse lange perioder. Dette er
sandsynliggjort for ædelgranens
vedkommende af Larsen (1986).
Sammenlagt konkluderer Bradshaw
(1995) at vi i Europa har tabt en ek-
stra stor del af den genetiske varia-
tion, som blev skabt gennem ter-
tiærtidens evolution (tiden fra 65 til
for 2 millioner år siden). 
Introduktion af nye arter og proveni-
enser kan ses som et modtræk mod
denne naturlige genetiske forarm-
ning, fordi det har ført til en markant
forøgelse af den samlede genetiske
diversitet. På den anden side kan
sammenblandingen af lokale og ind-
førte arter og racer medføre betydelig
hybridisering både indenfor og mel-
lem arter, som kan modarbejde den
lokale tilpasning hos mange arter. 
Desuden har enkelte af disse indførte
arter udprægede invasive egenskaber
ved at fortrænge den hjemmehørende
flora – dette gælder fx for contortafyr
og glansbladet hæg. Der er derfor
flere forhold, som taler for en vis for-
sigtighed (Kjær & Graudal, 1993).
Disse argumenter mod ukritisk brug
af indførte arter og provenienser er
diskuteret i næste afsnit. 

4. Fra teori til praksis

I ovenstående vurdering indebærer bære-
dygtighed fra en genetisk synsvinkel ikke

en fastfrysning af nogle genetiske struk-
turer i et øjebliksbillede. Der er derimod
tale om underbygning af genetiske pro-
cesser, der kan danne udgangspunkt for
sunde, vækstkraftige træer med stor res-
istens (tilpassethed) og god resiliens
(tilpasningsevne). 
Sammenvægtet – og under hensyn til
skovenes produktive formål – taler det
for en genetisk forvaltning, som frem-
mer muligheden for kvalitetsprodukter
med en indbygget fleksibilitet, og som
muliggør at skovene kan tilpasse sig
skiftende driftsformål (se Ditlevsen &
Kjær, 2005). Dette kan opnås ved at
fremme de processer, der underbygger
løbende tilpasning og genetisk dynamik. 
Nedenfor diskuteres hvordan dette kan
omsættes til mere konkrete driftsprin-
cipper – herunder hvordan de naturnære
hugstprincipper påvirker den genetiske
basis.

4.1 Måldiameterhugst og genetikken
Der hersker den misforståelse mht. na-
turnær drift, at måldiameterhugst fører
til genetisk forringelse. Dette skyldes
hovedsageligt, at måldiameterhugst bli-
ver ligestillet med “hugst fra toppen”
som blev praktiseret af Juncker på
Overgaard. Skønt juncker-hugsten på en
måde kan siges at være naturnær – da
den bygger på spontan foryngelse – er
det ikke den der sigtes til, når retnings-
linierne for bæredygtig skovdrift fore-
skriver “måldiameterhugst” som middel
til at opnå naturnære strukturer. 
Hugstprincipperne for naturnær drift
er snarere en “hugst fra oven” i mod-
sætning til den klassiske hugst, hvor
der gennem hele bevoksningens liv
hugges stærkt “fra neden” for at opnå
en homogen bevoksning (lige store og
lige gode træer på lige stor afstand) til
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afdrift på et givet tidspunkt (hvor alle
træer idealt set samtidig har opnået deres
måldiameter). 
I den naturnære drift hugges der deri-
mod blandt de herskende og medher-
skende til fordel for kvalitativt frem-
ragende (herskende) fremtidstræer. De
første mange hugster får derfor karakter
af “krukkehugst”, idet der løbende fjer-
nes dominerende elementer af dårlig
kvalitet for at fremme de vækstkraftige
individer af god kvalitet – der “ryddes
op”. Da hugsten fra oven også efterlader
de små træer (af god kvalitet) opnås en
langt større diameterspredning – og for
skyggetræernes vedkommende – tillige
en etagering (fx bøg). 
Først når de største fremtidstræer når
deres måldiameter, startes på den egent-
lige måldiameterhugst, som pga. den
store diameterspredning strækker sig
over et langt tidsrum, og det er samtidig
starten på foryngelsesfasen. På dette
tidspunkt er alle kvalitativt dårlige indi-
vider fjernet, og foryngelsen vil primært
ske ud fra de storkronede vækstkraftige
og kvalitativt gode individer. 
De beherskede, hhv. undertrykte indivi-
der (der muligvis kunne bære mindre
vækstkraftige gener), vil pga. af deres
sociale stilling og deraf følgende små
kroner ikke bidrage væsentligt til for-
yngelsen. I princippet vil nogle af disse
træer på lang sigt udvikle deres sociale
position og herved senere kunne blive
reproduktive. Hovedparten af foryngel-
sen vil dog ske ud fra fremtidstræerne
“af første generation”. 
Summa summarum: Medmindre natur-
nær drift gennemføres som en udpræget
eksploitativ hugst, hvor de største træer
– uanset kvalitet – løbende hugges
(hvilket selvfølgelig er muligt, men på
ingen måde tilsigtet og ej heller økono-

misk fornuftigt), så forventes hugsten i
naturnær drift ikke at blive “genetisk
forringende”. 
Tværtimod kan man argumentere for, at
den klassiske stærke hugst fra neden
løbende favoriserer de individer der
bedst udnytter optimale lys- og plads-
forhold på bekostning af individer, der
har en selektionsfordel i skygge hhv.
halvskygge. 
Den klassiske hugst kan således tænkes
at fremme “lystrætyperne” på bekost-
ning af “skyggetrætyperne”. Dette vil i
givet fald bidrage til tab af fysiologisk
plasticitet, hvilket generelt vil være
uhensigtsmæssigt – og især uheldigt for
naturnært drevne skove. 
Det er således vigtigt at hugsten i de na-
turnært drevne skove tilrettelægges og
praktiseres med omhu. Både for at
undgå genetisk degradering af økono-
misk vigtige egenskaber og for at bi-
drage til fysiologisk plasticitet. 

4.2 Praktiske driftsprincipper
Med baggrund i ovenstående analyse
kan understøttelse af de genetiske pro-
cesser omsættes til syv praktiske drift-
sprincipper: 
1. Benyt genetisk materiale som er til-

passet lokaliteten – dvs. lokalklimaet
og jordbunden.

2. Benyt så vidt muligt et genetisk diverst
materiale, således at der er mulighe-
der for selektion.

3. Undgå skovstrukturer som skaber ge-
netisk indsnævring ved foryngelse fra
få træer.

4. Undgå en skovbehandling som frem-
mer negativ selektion.

5. Tænk i “ønsket selektion”, og skab
gode muligheder for positiv selektion.

6. Understøt naturlig genspredning –
dvs. udveksling af frø og pollen i et
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omfang der modvirker fragmente-
rede bestande.

7. Benyt introducerede oprindelser og
hybridiserende arter med omtanke. 

Nogle af disse punkter kommenteres i
det følgende.

“Brug genetisk materiale som er tilpas-
set lokaliteten” (nr. 1). Her har Larsen
(1997) “art-for-art” gennemgået eksiste-
rende viden fra danske og udenlandske
forsøg hvor konkret information kan
hentes. Der er dog en række arter, som
der kun vides meget lidt om, og her er
det generelt tilrådeligt at benytte sundt,
lokalt materiale. 
Ved tolkning af resultater fra feltforsøg
er det vigtigt at bemærke, at de enkelte
afkoms fænotype altid afhænger af de
givne vækstvilkår på forsøgslokaliteten.
Vækstforholdene på forsøgslokaliteten
giver derfor muligvis ikke en tilstrække-
lig god repræsentation af dyrkningsbe-
tingelser for arter, som dyrkes i forskel-
lige regioner. 
Forsøgene er endvidere “tilbagesku-
ende”, idet de viser træernes formåen
under de klimaforhold som har været
fremherskende i forsøgenes levetid.
Klimaekstremer (eller ofte mangel på
samme) kan medføre atypiske resulta-
ter, som ikke bør danne udgangspunkt
for generelle anbefalinger. Resultater
fra feltafprøvninger skal derfor altid ses
i relation til de vilkår, der har været gæl-
dende i afprøvningsperioden. 
Endvidere kan resultaterne af feltforsøg
afhænge af de forhold som de enkelte
frøafkom er blevet avlet under. Et sti-
gende antal undersøgelser tyder på, at
klimaet i de enkelte reproduktionsår
kan påvirke afkommets egenskaber (jf.
Johansen & Skrøppa, 1996). Årsagen
synes at være effekter af kompliceret

genregulering, som er svære at forklare,
men de betyder, at resultater fra forsøg
må tolkes med en vis forsigtighed. Man
kan derfor kun sammenligne forskellige
frøkilder med en vis – og i visse tilfælde
måske betydelig – usikkerhedsmargin. 
Disse forbehold taler for forsigtighed
ved fortolkning af observerede for-
skelle. Kjær et al. (1997) advarer derfor
imod at lægge for meget vægt på små
forskelle, eller forskelle som kun er
kommet til udtryk i enkeltstående for-
søg. Når det drejer sig om hjemme-
hørende arter, vil det fx være rimeligt at
forlange en grundig dokumentation i
form af gentagne forsøgsresultater, før
eksotiske provenienser anbefales frem
for lokale.
For en række arter er der over en
årrække udviklet forædlede frøkilder.
Programmerne omfatter både hjemme-
hørende og ikke-hjemmehørende træar-
ter. I dansk skovbrug har man især foku-
seret på en række nåletræarter (rødgran,
sitkagran, douglasgran, skovfyr, nord-
mannsgran, nobilis, lærk), samt enkelte
løvtræarter (ask, stilkeg og vintereg). 
Forædlede frøkilder bygger ofte på et
mindre antal afprøvede individer, der
er selekteret på baggrund af en række
ønskede egenskaber. Alligevel kan den
genetiske variation være stor i for-
ædlede frøkilder, fordi de afprøvede
individer kommer fra flere forskellige
provenienser. 
I de nyere forædlings- og fremavlspro-
grammer er der lagt særlig vægt på at
udvikle et materiale, som udover at be-
sidde gode kvalitetsegenskaber er gene-
tisk bredt. Disse må forventes at have
god tilpasningsevne. De bygger således
typisk på sunde træer, som er af dansk
oprindelse og/eller har vokset i Dan-
mark mindst én generation (jf. afsnit 2
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ovenfor). Et genetisk bredt materiale er
især relevant i det naturnære skovbrug,
hvor naturlig foryngelse bliver den pri-
mære foryngelsesmetode. 

“Benyt introducerede oprindelser og
hybridiserende arter med omtanke” (nr.
7). Der er her tale om en kompliceret
problemstilling, fordi sammenblanding
samtidig er en effektiv metode til at øge
den genetiske diversitet. Problematikken
er diskuteret i Kjær & Graudal (1993). 
Den genetiske variation indenfor popu-
lationerne øges som følge af proveni-
ens-hybridisering når lokale og indplan-
tede provenienser krydser. Denne pro-
ces kan således modvirke genetisk drift
og øget autozygotigrad, som kan være
opbygget gennem århundreder. Kryds-
ning mellem individer fra forskellige
populationer kan herved resultere i øget
fitness, dvs. tilpasningsevne (heterosis –
krydsningsfrodighed). 
Modsat kan krydsninger mellem gene-
tisk meget adskilte populationer med-
føre reduceret fitness (udkrydsnings-
depression). Det kan enten skyldes en
kompliceret genetisk inkompatibilitet
(såkaldte co-adapterede genkomplek-
ser), eller at populationerne er tilpas-
sede forskellige vækstbetingelser. I
sidstnævnte tilfælde vil afkommet mi-
ste fitness som følge af manglende
specifik tilpasning til vækstvilkårene
(Ledig, 1986). 
Hos skovtræer er der talrige eksempler
på lokal tilpasning. “Udkrydsningsde-
pression” må derfor forventes, når man
krydser bestande, som er tilpasset meget
forskellige vækstbetingelser. 
Import af skovtræfrø til Danmark er
overvejende sket fra områder, der er ri-
meligt tilpasset til danske forhold (om
end det langt fra altid har været tilfæl-

det, se afsnit 2 ovenfor). Dette kunne tale
for, at proveniens-hybridisering som
følge af importerede frøkilder primært
vil øge de oprindelige skovtræpopulati-
oners fitness og genetiske diversitet. Her-
til kommer, at naturlig selektion løbende
vil virke mod eventuelle gener fra
dårligt tilpassede, ikke lokale individer.
Samlet set tyder det på en styrkelse af
den genetiske bæredygtighed. 
Imod dette kan imidlertid anføres flere
forbehold (Kjær & Graudal, 1993):
● Træer er langtlevende organismer, og

den langsigtede udvikling af mange
importerede provenienser har ofte
været usikker på indførselstidspunktet. 

● Den betydelige import af skovfrø
er/har ofte været betinget af frøman-
gel. Der er derfor også importeret frø
fra uafprøvede – eller relativt dårligt
afprøvede – frøkilder. (Som nævnt i
afsnit 2 ovenfor har betydelige im-
porter af bøgeolden fra uafprøvede
provenienser fra Rumænien i visse år
været dominerende i den danske for-
syning med bøgeplanter). 

● Naturlig selektion mod uheldige gener
kan virke langsomt og i små popula-
tioner ineffektivt.

● Vores viden om lokalitetstilpasset-
heden af plantematerialer findes på
proveniensniveau. Når populatio-
nerne hybridiserer, indfører vi derfor
en ekstra usikkerhed i vores vurde-
ring af, om en given frøkilde er vel-
egnet under de givne forhold. 

Samlet set taler disse forhold imod at
opfatte introduceret materiale som en
ensidig styrkelse af den genetiske
bæredygtighed. Det vil derfor være til-
rådeligt at undgå at plante oprindelser,
som anses for dårligt egnede til den
givne lokalitet. Ikke kun af hensyn til
den konkrete plantning, men også af
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hensyn til kommende genspredning fra
de plantede træer.
Hvis man ikke kan skaffe et ordentligt
plantemateriale det givne år, skal man
hellere udsætte plantningen indtil et bedre
plantemateriale er til rådighed. Der må
på det kraftigste advares imod at ind-
bringe billigt materiale på bekostning af
den genetiske kvalitet.
Artshybridisering er et særligt aspekt i
denne sammenhæng. Især for en række
af de ’små’ træarter, såsom arter af Cra-
taegus, Rosa og Prunus (Kjær & Jensen,
2001), er det et muligt problem som kan
give anledning til særlige overvejelser. 

“Tænk i ønsket selektion’, og skab gode
muligheder for positiv selektion” (nr. 5).
Der er her tale om principper som
påvirker skovdyrkningen i mange sam-
menhænge. 
Et stort antal frøplanteafkom per hugst-
modent bevoksningstræ vil f.eks give
gode betingelser for selektion blandt de
mange unge genotyper fra ungdomssta-
diet til alderdomsstadiet. Modsat gælder
en opvækst med få planter. Her kan
frøplantens succes i høj grad afhænge af
dens tilfældige placering i forhold til
lysbrønde, og genetisk konkurrence kan
derfor være af mindre betydning i så-
danne kulturer. Planterige foryngelser
giver således mulighed for en relativ
større grad af naturlig og skovdyrknings-
mæssig selektion. 
Det er en forudsætning, at de naturlige
og kunstige selektionsprocesser får lov
at udfolde sig gennem udskillelse, ud-
skygning og udvalg, og ikke foretages
gennem en skematisk tidlig stamtals-
reduktion. 
Ved hugst er det vigtigt, at denne ikke
medfører en negativ selektion – fx hvis
der ensidigt hugges de største træer

(“hugst fra oven”). Omlægning fra ens-
aldrende plantage skovdrift til fleretage-
ret naturnær drift kan med fordel ske,
ved at de første hugster har karakter af
“krukkehugst”, hvor de dårligste kvali-
teter fjernes. Herefter vil “fremtids-
træerne” blive hugget, når de har opnået
den ønskede diameter. Den begyndende
selvforyngelse vil hovedsagelig blive
baseret på "fremtidstræerne", hvilket vil
indebære en positiv selektion. 

“Undgå en skovbehandling der skaber
genetisk indsnævring ved at foryngelse
sker fra få træer” (nr. 3). Dette princip
sigter både mod at undgå tab af genetisk
diversitet og reducere risiko for indavls-
depression. 
Indavl forekommer ved selvbestøvning
og ved krydsninger mellem nært be-
slægtede forældre. Hvis materialet indav-
les er der risiko for indavlsdepression –
eksempelvis i form af svagere vækst el-
ler frugtbarhed af de indavlede træer.
Specielt i situationer hvor træerne ud-
sættes for stress, kan indavlsdepression
få indflydelse på træernes vækst og
overlevelse. Indavl kan modvirkes ved
indkrydsning fra ubeslægtet ’bag-
grundspollen’ eller ved frøspredning
over større afstande, hvilket i begge
tilfælde modvirker en fragmentering. 
Omfang og betydning af indavl varierer
fra træart til træart, og den praktiske be-
tydning er desværre kun undersøgt i be-
grænset omfang. Genetiske flaskehalse
kan især opstå på to måder: 1) ved na-
turlig foryngelse baseret på få frø-træer,
og 2) ved plantninger af planter fra
frøplantager baseret på få kloner. Begge
situationer bør derfor så vidt muligt
undgås i det naturnære skovbrug. 
I relation til fordeling over arealet er det
værd at være opmærksom på, at frøtræer
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som står helt isolerede på arealet kan få
en høj andel af selvbestøvninger pga.
manglende pollendonorer. Sikring af et
tilstrækkeligt antal frøtræer er også rele-
vant, når områder udlægges til naturlig
tilgroning. 

4.3 Genetisk intervention i 
konverteringsfasen 

Som nævnt i afsnit 2 er det genetiske
udgangspunkt langt fra altid optimalt i
forhold til at opbygge skovdriften om-
kring velegnede oprindelser og arter.
Spørgsmålet er hvilke muligheder man
som skovdyrker har for at gribe ind på
det genetiske niveau? 
Er der tale om naturligt forekommende
materiale på lokaliteten eller materiale
fra samme økologiske område, vil det i
de fleste tilfælde være oplagt at bevoks-
ningen forynges naturligt. Består den
eksisterende bevoksning derimod af
indført materiale som anses for uheldigt
ud fra en økonomisk eller økologisk be-
tragtning, kan det overvejes at foretage
en genetisk intervention. 
En sådan beslutning vil også afhænge af
den enkelte træarts betydning for den
fremtidige skov. Fx vil det være proble-
matisk at bygge på rødgran af rumænsk
oprindelse, hvis der sigtes mod en skov-
udviklingstype med væsentlige elemen-
ter af rødgran (idet rumænsk rødgran
har vist sig meget dårligt tilpasset dan-
ske milde vintre, og derfor må ventes at
få vanskeligt ved at tilpasse sig de for-
ventede klimaændringer). Derimod vil
det give færre problemer, hvis rødgran
under alle omstændigheder tiltænkes en
beskeden rolle i skoven. 
I det første tilfælde vil det være rimeligt,
at det rumænske materiale udskiftes eller
beriges med et bedre tilpasset materiale.
I det sidste tilfælde kan de rumænske

rødgraner i konverteringsfasen anvendes i
den udstrækning de viser sig egnede. 
Genetisk intervention kan have forskel-
lige former: 
● Stærk hugst som kun efterlader

særligt velformede og/eller sunde in-
divider. Dette er kun en interessant
mulighed hvis der er tale om en ho-
mogen bevoksning med stort stamtal
og med gode muligheder for at selek-
tere efter forbedrede egenskaber, så-
ledes at en kraftig tynding kan give et
signifikant genetisk respons. 

● Indplantning (f.eks. i grupper) af nyt
og bedre materiale. Det sker i for-
ventning om at det over tid vil klare
sig bedre end det eksisterende mate-
riale og således – i det mindste over
tid – vil forbedre den genetiske kvali-
tet af plantematerialet. Denne løsning
er interessant hvis det indplantede
materiale forventes at have en væ-
sentlig forbedret fitness sammenlignet
med udgangsbevoksningens afkom
og derved gennem naturlig selektion
vil blive fremmet. Indplantning kan
også være interessant hvis den eksiste-
rende foryngelse vurderes at bygge på
et genetisk set for snævert materiale,
og skovdyrkeren derfor vil øge den
genetiske diversitet i bevoksningen.
Såning er også en mulighed. Introduk-
tion af “bedre plantemateriale” fra for-
ædlingsprogrammer kan således ske
gennem strategiske indplantninger.

● Fjernelse af den eksisterende be-
voksning og anlæg af ny kultur.
Denne løsning er relevant når ud-
gangspunktet er dårligt for arter, som
er vigtige i den fremtidige skovudvik-
lingstype. Det kan enten være fordi
den eksisterende bevoksning anses for
at være dårlig egnet, eller fordi der fin-
des særligt attraktive alternativer. Det
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sidste kan være tilfældet, hvor der fin-
des gode forædlede frøkilder, som i
særlig grad opfylder driftsformålene.
Det kan også være aktuelt hvor skov-
forvalteren ønsker at genindbringe
lokalt materiale i skoven. 

Beslutningen om hvorvidt man skal ud-
nytte det eksisterende genetiske grundlag
gennem naturlig foryngelse i en bevoks-
ning afhænger jo ikke kun af, hvad der vil
være “genetisk ideelt”; økonomi og spe-
cifikke driftsformål sætter en række ram-
mer for de muligheder, man har. 
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Naturnær skovdrift bygger på grundtan-
ken om at lade naturen klare en så stor
del af skovdyrkningen som muligt. Ud-
nyttelse af den naturlige foryngelse og
naturlig udskillelse er således centrale
elementer i driftsformen. 
I konverteringsfasen er det målet at få
skabt en arts- og struktursammensætning
i skoven, der understøtter disse naturlige
processer. Ved omlægningen til naturnær
drift arbejdes der således mod at skabe
robuste arts- og strukturvarierede bevoks-
ninger, der er tilpasset den enkelte lokali-
tet og som kan imødekomme nuværende
og kommende generationers behov. 
For at kunne beskrive og fastholde mål-
sætningerne med konverteringen, er der
formuleret en række skovudviklings-
typer, som beskriver de langsigtede mål
for udviklingen af det enkelte område i
skoven. Disse skovudviklingstyper er
samlet i nærværende katalog. 
Skovudviklingstypekataloget er blevet
til i et samarbejde med Skov- og Natur-
styrelsen og Pro Silva, personificeret af
en række praktikere fra både statsskov-
bruget og det private skovbrug. I pro-
cessen med at udarbejde kataloget er der
således hentet input fra en række centrale
aktører med interesse i dansk skovbrug.

Det er hermed tilsigtet, at de formule-
rede skovudviklingstyper kan anvendes
som inspiration i det danske skovbrug
generelt. 

1. Begrebet skovudviklingstype

Skovudviklingstypen beskriver for en
given lokalitet den på lang sigt ønskede
bevoksningstype i form af et forventet
skovbillede, den tilstræbte træartssam-
mensætning samt mulig udviklings- og
foryngelsesdynamik. Skovudviklings-
typen omfatter desuden en vurdering af
muligheden for vedproduktion samt en
beskrivelse af de naturmæssige, kultur-
historiske og rekreative værdier knyttet
til skovtypen. 
Ideelt set vil valg af skovudviklingstype
ikke afhænge af den nuværende bevoks-
ning, men af en grundlæggende vurdering
af de skovdyrkningsmæssige muligheder
på den enkelte lokalitet. 
Opbygningen af varierede skovstrukturer
tager lang tid. Derfor kan tidshorisonten
for at realisere skovudviklingstypen på
det enkelte areal også være meget lang-
sigtet, op til flere generationer. 
Formålet med at opstille og beskrive
langsigtede mål for udviklingen i de en-

Kapitel 8

Skovudviklingstyper – den 
langsigtede skovudvikling

Af J. Bo Larsen, Mads Jakobsen, Mads Jensen, Anders Busse Nielsen og Henrik Granat
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kelte bevoksninger eller dele af skoven
er at sikre en fælles referenceramme for
de fremtidige skovdyrknings- og plan-
lægningsmæssige tiltag. Da udviklingen
af skoven mod mere stabile, naturnære
strukturer i mange tilfælde vil være en
langsigtet proces, vil det være nødven-
digt at have en fælles forståelse og be-
skrivelse af den ønskede udvikling for
at kunne fastholde kursen mod denne.
Der er naturligvis en væsentlig usikker-
hed forbundet med en beskrivelse af et
fremtidigt skovbillede i form af en træ-
artssammensætning og struktur, der
først forventes at kunne opnås på meget
lang sigt. Skovudviklingstypen skal der-
for ikke opfattes som et fast defineret
mål, men snarere som en sandsynlig og
ønskelig udviklingsretning.
Skovudviklingstyperne er således formu-
leret relativt bredt og skal fortolkes flek-

sibelt. Derfor er det valgt ikke at opstille
mange skovudviklingstyper med præcise
og detaljerede beskrivelser af fremtidige
træartsfordelinger og strukturer. 
Der er kun udarbejdet ret få skovud-
viklingstyper, og der er lagt vægt på,
at de skal være dynamiske; de skal
kunne videreudvikles, f.eks. i lyset af
ny lokal viden.

2. Fastlæggelse af skovregioner

Det lokalitetstilpassede træartsvalg er et
centralt element i den naturnære skov-
drift. Derfor er skovudviklingstyperne
på den enkelte lokalitet fastlagt ud fra
en vurdering af de aktuelle dyrknings-
betingelser i form af jordbundsforhold,
såsom vand- og næringsstofforsyning
og forekomsten af rodstandsende lag,
samt klimatiske forhold såsom vind-

Figur 1. Landets inddeling i skovregioner.
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påvirkning, stormfaldsrisiko, frostfare
og mulighed for saltnedslag. 
Da vækstbetingelserne i Danmark er
stærkt varierende, er det fundet hen-
sigtsmæssigt at inddele landet i regioner,
hvor jordbund og klima inden for den
samme region er forholdsvis ensartede.
På baggrund af landsdækkende klima-
kort, geologiske kort og jordbundskort
er der fastlagt fire skovregioner:
I. En klitregion langs den jyske vest-

kyst, der også inkluderer Læsø og
Anholt. 

II. En hedeslette/bakkeøregion afgræn-
set af isens hovedstilstandslinie, om-
fattende de vestjyske hedesletter og
bakkeøer.

III. En nord- og midtjysk region, der
omfatter de sandede moræneland-
skaber dannet under NØ-isen nord-
vest for den østjyske israndslinie
(harderske israndslinie).

IV. En østdansk region, der omfatter de
lerede, kalkrige morænelandskaber
dannet under SØ-isen. Til denne re-
gion hører også Bornholm.

3. Skovudviklingstyper og 
driftsformål 

Begrebet skovudviklingstype tager ud-
gangspunkt i, hvad der på den enkelte
lokalitet er skovdyrkningsmæssigt mu-
ligt. Da dette ikke er entydigt, er der for
den samme type lokalitet opstillet en
række mulige skovudviklingstyper sva-
rende til forskellige driftsformål. Her-
efter kan den konkrete skovudviklings-
type vælges ud fra en vurdering af det
aktuelle driftsformål. 
For at tilgodese forskellige driftsformål
foregår den langsigtede planlægning
ikke kun for den enkelte lokalitet eller
bevoksning gennem fastlæggelsen af

skovudviklingstyper. Den fremtidige
planlægningsproces omfatter også en
overordnet landskabsmæssig planlæg-
ning for den enkelte skov, hvor det fast-
lægges hvilke områder, der skal udvikle
sig til åbne naturområder, hvilke områder
der skal være domineret af løvskov, hvor
der skal udlægges urørt skov mv. Se
også kapitel 13 – Planlægning for natur-
nær skovdrift.
I nogle områder vil de produktionshen-
syn veje forholdsvist tungt. Defor er der
f.eks. på de lettere jorde opstillet skov-
udviklingstyper med et relativt stort ind-
slag af nåletræ. På arealer med særlige
friluftsinteresser kan løvtræ være domi-
nerende. På andre arealer vil naturhensyn
være tungtvejende. Her kan målet være at
skabe skov tæt på oprindelige skovtyper. 

4. Forholdet til beskyttede 
skovnaturtyper

Over hele Danmark er der udpeget habi-
tat- og fuglebeskyttelsesområder (NA-
TURA 2000 områder) for at beskytte de
naturtyper og arter, som er omfattet af
Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelses-
direktivet. 10 af de naturtyper, som ind-
går i det danske NATURA 2000-net-
værk omhandler skove. Inden for NA-
TURA 2000 områderne skal der sikres
eller genoprettes en gunstig bevarings-
status for disse skovtyper. 
De opstillede skovudviklingstyper tager
i vid udstrækning højde for de naturbe-
skyttende behov som indgår i NATURA
2000. For de 10 habitatskovtyper findes
der således en skovudviklingstype som
kan opfylde kravet om gunstig beva-
ringsstatus i forhold til habitatdirektivet,
se tabel 1. 
For så vidt angår de enkelte bevoksnin-
gers andel af ledsagearter, såsom birk,
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røn, asp, pil, lind, avnbøg m.m. vil der i
nogle tilfælde være behov for, at disse
har en større udbredelse i habitatskovs-
bevoksninger end det generelle niveau,
der er angivet i skovudviklingstyperne.
Tilsvarende kan gælde i relation til
gamle træer, dødt ved m.v. Generelt er
NATURA 2000 kravet om gunstig be-
varingsstatus i sådanne tilfælde det af-
gørende.

5. Skovudviklingstypekataloget 

Det følgende katalog omfatter 19 skov-
udviklingstyper med angivelse af for-
ventet skovstruktur og forekomst (med
kort), træartsfordeling, bevoksningsdyna-
mik samt skovudviklingsmål opdelt efter
økonomiske, økologiske og rekreative
mål. Skovudviklingstyperne dækker de
dyrkningsbetingelser som er almindeligt
forekommende inden for de 4 regioner. 

Skovudviklingstype
Navnet refererer til den eller de førende
træarter i den tilstræbte skovtilstand. Det
første tal i nummeret angiver hovedtræ-
arten.

Skovstruktur
Dette punkt indeholder en visuel fremstil-
ling og en kvalitativ beskrivelse af den til-
stræbte tilstand i et modenhedsstadium.
Her beskrives skovopbygningen i form af
hovedtræarter og rumlig struktur. 
Den visuelle fremstilling består af et
tegnet profildiagram, der viser et ek-
sempel på, hvordan typen kan se ud, når
den er fuldt udviklet. Profildiagrammerne
er fremstillet af Anders Busse Nielsen. 

Træartsfordeling
Her angives den langsigtede tilstræbte
træartsfordeling af de vigtigste træarter
samt de øvrige “mindre” arter, der kan/

Habitatskovtype Skovudviklingstype

2180 Kystklitter med selvsåede bestande af 23 Eg med skovfyr og lærk
hjemmehørende træarter

9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 11 Bøg

9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn 11 Bøg

9130 Bøgeskove på muldbund 12 Bøg med ask og ær

9150 Bøgeskove på kalkbund 12 Bøg med ask og ær

9160 Egeskove og blandskove på mere eller 21 Eg med ask og avnbøg
mindre rig jordbund

9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne 21 Eg med ask og avnbøg

9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 22 Eg med lind og bøg

91D0 Skovbevoksede tørvemoser 41 Birk med skovfyr og gran

91E0 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 31 Ask og rødel

Tabel 1. Habitatskovtyper under Natura 2000 samt den dertil hørende skovudvik-
lingstype.
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bør forekomme i skovudviklingstypen.
Mængde og sammensætning af buskla-
get indgår ikke i den angivne fordeling.

Bevoksningsdynamik
Dette punkt angiver skovudviklingstypens
forventede dynamik, herunder viden om
naturlige successionsforløb samt beskri-
velse af systemets foryngelsesdynamik. 

Skovudviklingsmål 
Dette punkt angiver de langsigtede
skovudviklingsmål og beskriver ydelser
med hensyn til 1. vedproduktion med an-
givelse af opnåelige måldiametre, 2. bio-
logiske værdier og 3. rekreative værdier. 
Det er ikke hensigten her at beskrive de
almindelige mål – såsom vedproduktion
generelt, sikring af livstidstræer og dødt
ved, fremme af rekreative elementer,
mv – men at fremhæve de muligheder
for at opfylde specielle skovudviklings-
mål, som den pågældende skovudvik-
lingstype indeholder. 

Vedproduktion 
Der angives maksimale måldiametre for
de enkelte arter fastlagt ud fra økonomi-
ske hensyn (afvikling inden der optræ-
der kvalitetsnedsættelser – rødmarv hos
bøg, sortkerne hos ask). Hvis økologi-
ske og/eller rekreative hensyn taler der-
for, kan træerne holdes længere – hhv.
til naturligt forfald.

Biologiske værdier 
Her fremhæves den pågældende skov-
udviklingstypes specielle værdier og ikke
de almindelige biologiske mål – såsom
sikring af livstidstræer og dødt ved. 

Rekreative værdier 
Angiver mulighederne for udfoldelser
og oplevelser, som den pågældende skov-

udviklingstype kan levere. Det skal un-
derstreges, at især de rekreative værdier
opstår i et samspil mellem flere skovud-
viklingstyper på landskabsniveau. De
nævnte mål skal derfor mere ses som
skovudviklingstypens særlige bidrag til
de rekreative værdier. 
Det skal understreges, at især de økologi-
ske og rekreative muligheder ofte opstår i
et samspil mellem flere skovudviklings-
typer på landskabsniveau. De nævnte mål
skal derfor mere ses som skovudviklings-
typens særlige bidrag hertil. 
Den enkelte skovudviklingstype vægter
bæredygtighedsidealets tre hovedelemen-
ter på lidt forskellig vis. Nogle har særlig
vægt på vedproduktion, mens andre især
opfylder økologiske eller rekreative for-
mål. For at illustrere den enkelte skov-
udviklingstypes muligheder for at op-
fylde disse delmål er dens placering i
“bæredygtighedstrekanten” angivet – her
er som eksempel vist skovudviklingstype
11 (bøg).

Forekomst
Den tilstræbte forekomst beskrives i re-
lation til de 4 skovregioner og angives
på et kort. At en skovudviklingstype ikke

Figur 2. Eksempel på bæredygtigheds-
trekant.
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er angivet i en bestemt region betyder
ikke, at den ikke kan forekomme der,
men den vil ikke være særlig udbredt.
Vandforsyning og næringsstofniveau er
brugt som indgang, fordi jordbundsfor-
holdene kan variere meget inden for den
enkelte region, og fordi jordbundens
vandholdende evne og forsyning med
næringsstoffer er afgørende for træarter-
nes vækst. Vand og næringsstoffer er
dermed de dyrkningsfaktorer, der har
størst betydning for udlægning af de en-
kelte skovudviklingstyper. Klimaforhold
som nedbør, temperatur og saltdeposition
(i klitten) kan i højere grad siges at være
gældende inden for hele regionen. Andre
dyrkningsfaktorer som eksempelvis frost
og vindforhold kan dog også variere
meget fra lokalitet til lokalitet. I disse
tilfælde må der vælges en skovudvik-
lingstype for den pågældende jordtype,
der samtidig er tilpasset de lokale forhold. 
Jordbundens egenskaber i form af vand-
forsyning og næringsstofniveau beskri-
ves på 2 skalaer, der kan samles i en
jordbundskode, hvor vandforsyningen

nævnes først. Jordbundskoderne refererer
til det klassificeringssystem, der bl.a.
benyttes af Skov & Landskab i forbin-
delse med videnbladene. Der benyttes
en skala fra 1-9 for vandforsyning og
1-6 for næringsstofniveau; for nærmere
beskrivelse af systemet se kapitel 5 –
Dyrkningsbetingelserne og lokalitets-
kortlægning. 
Vandforsyningskode 1-6 repræsenterer
de frit drænede jorde, hvor 1 er dårligste
og 6 bedste vandforsyning. Vandforsy-
ningskode 7-9 repræsenterer de dårligt
drænede jorde, hvor 7 betyder vandstuv-
ningsjorde henholdsvis pseudogley 0-40
cm under terræn eller grundvand 80-160
cm under terræn; 8 betyder grundvand
40-80 cm under terræn, og 9 betyder
grundvand 0-40 cm under terræn. 

Næringsstofniveauet inddeles tilsva-
rende på en skala fra 1 til 6, hvor 1 re-
præsenterer de næringsfattigste jorde
(f.eks. groft smeltevandssand) og 6 de
næringsrigeste jorde (f.eks. kalkholdig
ungmoræne). 

Figur 3. Eksempel på lokalitetstypediagram.
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Skovudviklingstyper:

Nr. Navn side

11 Bøg 200 

12 Bøg med ask og ær 202

13 Bøg med douglasgran og lærk 204

14 Bøg og gran 206

21 Eg med ask og avnbøg 208

22 Eg med lind og bøg 210

23 Eg med skovfyr og lærk 212

31 Ask og rødel 214

41 Birk med skovfyr og gran 216

51 Gran med bøg og ær 218

52 Sitkagran og fyr med løvtræ 220

61 Douglasgran, rødgran og bøg 222

71 Ædelgran og bøg 224

81 Skovfyr, birk og rødgran 226

82 Bjergfyr 228

91 Stævningsskov 230

92 Græsningsskov 232

93 Skoveng 234

94 Urørt skov 236

Oversigt over skovudviklingstyper for fire skovregioner 238
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Bøg

Skovudviklingstype 11

Skovstruktur
Bøgeskov i gruppevis til ensaldrende
struktur med indblanding af eg, ask, ær
og fuglekirsebær. Indblandingstræar-
terne findes hovedsageligt i grupper,
men kan også forekomme enkeltvist. I
underetagen kan findes bl.a. kristtorn,
kvalkved, navr og slåen. Der kan op-
træde spredt indblanding af nåletræ
(rødgran, ædelgran, lærk), som dog ikke
bør udgøre mere end 10 %.

Træartsfordeling 
Bøg: 70 – 80 %.
Eg, ask og ær, fuglekirsebær: 20 - 30 %.
Nåletræ: Op til 10 %.

Bevoksningsdynamik
Bøg kan under naturlige forhold have
tendens til at danne forholdsvis ensartede
bestande. Den bøgedominerede skov
drives tilsvarende i skærmfladedrift med
langsom overstanderafvikling og udpræget
horisontal strukturering. Indblandings-
træarterne indfinder sig enkelttrævis el-
ler i grupper. Skovudviklingstypen kan
således i de mest ensartede områder
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svare til klassisk bøgedyrkning i grup-
pevis foryngelse eller fladeforyngelse.
Nåletræ har maximalt en krone-
dækningsgrad på 10 %.

Skovudviklingsmål
1. Vedproduktion 
Skovudviklingstypen har et højt potenti-
ale for kvalitetsproduktion af bøg og an-
dre indblandingsarter praktiseret gennem
måldiameterhugst:
Bøg: Op til 65 cm inden for 100 - 140 år.

2. Biologiske værdier
Bøgeskov udgør den naturlige vegeta-
tion i store dele af landet, og mange
dyre- og plantearter er derfor knyttet til
denne skovtype. Skovbundens flora er
ofte domineret af arter, der blomstrer før
bøgens udspring – f.eks. anemoner. 
Artssammensætningen vil iøvrigt af-
hænge af jordbundens næringstilstand. I
region 4 vil der oftest være tale om
muldbundsflora , i region 2 og 3 og
Nordøstsjælland oftest overgangs- eller
morbundsflora. De mange mosser, laver
og insekter, som er knyttet til bøg, vil
findes her. Samtidig er bøgen et godt
redetræ, og bøgens olden er et vigtigt
fødegrundlag for mange fugle og dyr.

3. Rekreative værdier 
Bøgeskoven i fladedrift i de ældre al-
dersklasser – “søjlehallen” – er meget
attraktiv. Man kan se under den og der-
ved opleve dybden i skoven, topogra-
fien, floraen og vildtet, og det er attrak-
tivt at bevæge sig og opholde sig i
denne skovtype. Bøgeskovens flora –
fra majblomst til lærkespore – og især
anemonetæppet – er kendt af mange, og
skovudviklingstypen har høj rekreativ
værdi. 

Forekomst
Skovudviklingstypen hører typisk til i
morænelandskaberne i Nord-, Midt- og
Østjylland samt på Øerne. På de mere
lerholdige dele af bakkeøerne har den
også en plads. Skovudviklingstypen ud-
vikler sig bedst på veldrænede jorde,
men vil også forekomme på lokaliteter
med morbund med middel næringsstof-
forsyning og middel til høj vandhol-
dende evne.

DST_01_05  14/10/05  9:01  Side 201



202

Bøg med ask og ær 

Skovudviklingstype 12

Skovstruktur 
Artsrig, strukturvarieret blandskov med
bøg som fremherskende element og
med betydelige andele af ask og ær.
Desuden forekommer fuglekirsebær, og
især i den sydøstlige del af landet indgår
avnbøg og lind. Indblandingsarterne fin-
des hovedsageligt i grupper, men også
enkeltvist. Den horisontale struktur op-
står mellem grupper af vekslende stør-
relse og aldersudvikling. Hvor lysåbnings-

specialisterne ask og ær samt fuglekirse-
bær er dominerende, vil der opstå en ver-
tikal strukturering med klimaksarter som
underetage og mellemetage.

Træartsfordeling
Bøg: 40 - 60%.
Ask og ær: 30 - 50%.
Fuglekirsebær, avnbøg, eg, lind o.a.:
Varierende, men sjældent over 20 %.
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Bevoksningsdynamik
Denne skovudviklingstype svarer til be-
voksningsdynamikken i fx. Suserup
Skov, med foryngelse i huller efter en-
kelttræer eller i små grupper. Ask og ær
forynger sig som typiske lysåbnings-
specialister i huller, mens klimaks-
arterne bøg, taks og lind indfinder sig
mere spredt. Fuglekirsebær og eg vil op-
træde i større huller som første led i suc-
cession mod klimaksstadiet.

Skovudviklingsmål
1. Vedproduktion
Bøg: Op til 65 cm inden for 100 – 140 år.
Ask og ær: Op til 55 cm inden for 70
hhv. 110 år.

2. Biologiske værdier 
Den bøgedominerede løvskov udgør
den naturlige vegetation i store dele af
landet, og mange plante- og dyrearter er
derfor tilknyttet denne skovtype. Der vil
typisk udvikles en muldbundsflora med
f.eks. lærkespore, bingelurt og ane-
mone. Mosser, laver og insekter knyttet
til bøg vil findes her. 
Bøgen er et godt redetræ f.eks. for rov-
fugle, sortspætter og hulrugende små-
fugle. Bøgens olden er fødegrundlag for
mange arter. Askens knopper ædes af
hjortevildtet, og frugterne fra avnbøg og
fuglekirsebær af fugle som f.eks. stær
og kernebider.

3. Rekreative værdier
Skovudviklingstypen er speciel med sin
store strukturvariation og mange arter.
Den giver mange forskellige rumop-
levelser og intimitet med store træer og
grupper af forskellige størrelse og arter.
Naturen kan opleves med stor variation
i flora og fauna.

Forekomst
Skovudviklingstypen hører typisk til på
de lerede dele af morænejordene i Nord-
, Midt- og Østjylland samt på Øerne.
Skovudviklingstypen udvikler sig bedst
på veldrænede jorde, og vil især fore-
komme på lokaliteter med muldbund
med høj næringsstofforsyning og mid-
del til høj vandholdende evne.
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Bøg med douglasgran og lærk

Skovudviklingstype 13

Skovstruktur

Bøg i gruppevis eller mindre flade-
foryngelse med enkelttræ til holmevis,
mosaikagtig indblanding af douglas-
gran, lærk og rødgran. Ledsagearterne
ær, birk, skovfyr, eg og røn optræder i
blanding med nåletræarterne eller som
selvstændige grupper.

Træartsfordeling 
Bøg: 40 - 60 %.
Ær: Op til 20 %.

Douglasgran, lærk og rødgran: Samlet
20 - 40 %.
Ledsagearter (ær, spidsløn, birk, skov-
fyr, eg, røn): Samlet ca. 10 %.

Bevoksningsdynamik
Bøg forynges i grupper eller småflader,
og nåletræet fremkommer i grupper (doug-
lasgran og rødgran) til mindre flader
(lærk), især hvor bøgen forynger sig
dårligt. Ledsagearterne indfinder sig,
hvor deres foryngelseskrav er opfyldt.
Ær vil forynge sig i mindre lysåbninger
og lystræarterne i større flader.
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Skovudviklingsmål
1. Vedproduktion 
Skovudviklingstypen giver mulighed
for kvalitetsproduktion både af bøg og
nåletræ. 
Bøg: Op til 65 cm inden for 100 - 140 år.
Douglasgran: Op til 70 cm inden for 60
- 100 år.
Lærk: Op til 60 cm inden for 80 - 140 år.
Rødgran: Op til 45 cm inden for 70 - 90 år.

2. Biologiske værdier 
Skovudviklingstypen ligner bøgeskoven
som naturtype, så mange af de arter,
som er knyttet til bøgeskoven, vil findes
her. Skovudviklingstypen vil især fore-
komme på de mellemgode jorde, og
bundfloraen bliver da mellem- og mor-
formerne. I gamle nåletræsdominerede
holme vil der desuden være potentiale
for særlige nåleskovsarter – både plan-
ter, svampe og insekter. Forekomst af
nåletræ vil fx gavne egern og en række
mejsearter. 

3. Rekreative værdier 
Blandingsskov af løv og nål giver ople-
velsesmæssig variation. Forår, sommer
og efterår minder den om bøgeskov,
men om vinteren opleves skoven i
højere grad som en nåleskov. 
Skovudviklingstypen er attraktiv at be-
væge sig igennem, og at opholde sig i.
Det er en smuk skov hele året med vari-
ation af svampe, fugle og andre dyr.

Forekomst 
Skovudviklingstypen hører typisk til på
de sandede dele af morænelandskaberne
i Nord,- Midt- og Østjylland samt på
Øerne. På de morænelersdækkede dele
af bakkeøerne i Sønderjylland har skov-
udviklingstypen også en plads. Skovud-
viklingstypen udvikler sig bedst på vel-

drænede jorde, men vil især forekomme
på lokaliteter med middel til høj nærings-
stofforsyning og middel vandholdende
evne.
I forhold til skovudviklingstype “Bøg
og gran” (14) vil denne skovudviklings-
type forekomme på bedre jorde, hvor
bøgen har god vækst og et udmærket
kvalitetspotentiale.
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Bøg og gran 

Skovudviklingstype 14

Skovstruktur
Blandskov med grupper eller holme af
gran af vekslende størrelse med vertikal
strukturvariation inden for grupperne.
Bøg udgør hovedtræarten og har såvel
herskende som tjenende funktioner. Eg,
skovfyr, lærk og birk er til stede sam-
men med røn, hæg og anden undervækst
i lysåbne partier. Douglasgran og sitka-
gran hhv. rødgran optræder i større huller,
mens ædelgran forventes at ville indgå i
bøgegrupperne.

Træartsfordeling 
Bøg: 20 - 60 %.
Douglasgran, alm. ædelgran/grandis: 10
- 30 %. Rødgran hhv. sitkagran: 10 - 30 %.
Lærk, skovfyr, eg, røn, birk, småbladet
lind, ær o.a.: 10 - 30 % tilsammen.

Bevoksningsdynamik 
Foryngelse sker gennem hugstudtag af en-
kelttræer og mindre grupper: I de mørkere
partier domineret af skyggearterne foreta-
ges hugst af enkelttræer, mens der etable-
res større huller for de mere lysfølsomme
arter. I modenhedsstadiet vil foryngelsen
ske uensartet over fladen, ved at skygge-
træarter sår sig under lystræarter, og ved at

1 4   B ø g  o g  g ra n

m
e

g
e

t 
r
in

g
e

r
in

g
e

m
o

d
e

r
a

t 
r
in

g
e

m
o

d
e

r
a

t 
g

o
d

g
o

d

m
e

g
e

t 
g

o
d

8
0

 -
 1

6
0

 c
m

4
0

 -
 8

0
 c

m

<
 4

0
 c

m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 m e g e t fa tt ig

2 fa tt ig

3 m o d e ra t fa tt ig

4 m id d e l

5 r ig

6 m e g e t r ign
æ
r
in
g
s
n
iv
e

jo rd e  m e d  fr i d ræ n in g
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  va n d fo rs yn in g  -- - - - - - - - - - - - - - - - -

jo rd e  m e d

 b e g ræ n s e t

d ræ n in g
- - - - - - - - -  i d yb d e n ---- - - - -

n
æ

ri
n

g
sn

iv
e

a
u

DST_01_05  14/10/05  9:02  Side 206



207

subklimaksarter og klimaksarter forynges
i gruppevis blanding. 
I tilfælde af naturlige forstyrrelser over
større sammenhængende arealer vil
både birk, skovfyr, lærk samt eg relativt
hurtigt kunne genetablere skovklimaet. 

Skovudviklingsmål
1. Vedproduktion
Skovudviklingstypen giver mulighed
for kvalitetsproduktion af nåletræ og i
mindre omfang af bøg. Stedvis vil bøgens
rolle først og fremmest være tjenende.
Bøg: Op til 50 cm inden for 140 - 160 år.
Douglasgran: Op til 60 cm inden for 80
- 120 år.
Rødgran, sitkagran og ædelgran: Op til
45 cm inden for 80 til 120 år.

2. Biologiske værdier 
Denne skovudviklingstype, der har den
største nåletræsandel af bøgetyperne, vil
kunne huse arter knyttet til både løv- og
nåletræ, bl.a. en morbundsflora med arter
tilknyttet gammel nåleskov. Blandingen af
bøg og nåletræ giver mulighed for mange
svampearter, og i blandskove er det muligt
at opleve store bestande af forskellige
fuglearter. Områder med løv- og nåletræ
er endvidere attraktive for hjortevildtet.

3. Rekreative værdier
Blandingsskov af løv og nål er varieret
at se på, med åbne og lukkede områder.
Forår, sommer og efterår minder den
om bøgeskoven, men om vinteren op-
leves skoven i højere grad som en nåle-
skov. Skovudviklingstypen er smuk hele
året med stor variation af svampe, fugle
og andre dyr.

Forekomst 
Skovudviklingstypen hører typisk til på
de bedre dele af bakkeøerne samt i san-

dede randmoræne-landskaber i Nord- og
Midtjylland. På de bedste hedeflader,
beskyttede klitlokaliteter samt på de
sandede morænebakker i Gribskov har
skovudviklingstypen også en plads. 
Skovudviklingstypen udvikler sig bedst
på veldrænede jorde, men vil især fore-
komme på lokaliteter med middel
næringsstofforsyning og middel vand-
holdende evne. I forhold til skovudvik-
lingstype “Bøg med douglasgran og
lærk” (13) vil denne forekomme på rela-
tivt svagere jorde, hvor potentialet for
kvalitetsproduktion af bøg er mindre. 
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Eg med ask og avnbøg

Skovudviklingstype 21

Skovstruktur 
Strukturelt varieret en- eller fleretageret
stilkegeskov (undtagelsesvist vintereg)
med avnbøg, navr, tjørn, hassel og en-
kelte bøg i mellem- og underetagen. Avn-
bøg vil især forekomme i den sydøstlige
del af landet. Gruppevis indblandet med
ask og lind på pseudogley og ær og fugle-
kirsebær på dybgrundede lokaliteter. I skov-
bryn indblandet med vildæble og –pære
samt forskellige hjemmehørende buskarter.

Træartsfordeling 
Stilkeg (vintereg): 50 – 70 %.
Ask, avnbøg, spidsløn, lind, fuglekirse-
bær: 20 - 40%.
Ledsagearter (hassel, spidsløn, ær): 10 –
20 %.

Bevoksningsdynamik
Den normale udvikling af et sådant sy-
stem domineret af lystræarter vil ten-
dere mod et klimakssamfund præget af
skyggetræarter (bøg, lind). Ved henhol-
dende hugst kan der på lang sigt forven-
tes et faseskift til bøg. Der foretages
derfor en aktiv hugst – herunder afdrift i
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mindre flader – for at fremme foryn-
gelse af egen, så denne stedse udgør
mindst 50 % af bevoksningen. I mindre
huller vil ask, spidsløn og ær forynge
sig villigt, mens fuglekirsebær vil kræve
større foryngelsesflader.

Skovudviklingsmål 
1. Vedproduktion
Skovudviklingstypen har et højt potenti-
ale for kvalitetsproduktion af eg og en
række andre løvtræarter i forskellige
omdriftsaldre:
Eg: Op til 65 cm inden for 120 - 140 år.
Ask og ær: Op til 55 cm inden for 70
hhv. 110 år.
Fuglekirsebær: Op til 50 cm inden for
60 - 80 år.

2. Biologiske værdier 
Som lystræsamfund på rig muld er po-
tentialet for en artsrig bundflora stort.
Med en varieret underetage og urteflora
vil egeskoven også indeholde et stort og
varieret dyreliv. Egen er den træart, der
har flest insekter og andre hvirvelløse
dyr knyttet til sig – op mod 800 arter.
Egeolden er eftertragtet af hjortevildt
samt mus og mange fuglearter.

3. Rekreative værdier
En egeblandingsskov bestående af lys-
træer er attraktiv at se på. Det er en flot
og frodig skov, forår og sommer, og om
efteråret har den mange høstfarver. 
Set udefra vil skovudviklingstypen op-
leves som tæt. Nærmere på vil den ople-
ves afvekslende med både horisontale
(gruppevise) og vertikale (etagerede)
strukturer. Skoven er tæt, og det er der-
for svært at bevæge sig i den.

Forekomst
Skovudviklingstypen hører typisk til i
de lerede dele af morænelandskaberne i
Østjylland og på Øerne, men vil især
være fremtrædende på de sværere ler-
jorde med mangelfuld dræning i den
sydlige del af regionen: Sydsjælland,
Sydhavsøerne, Sydfynske Øer og Als.
Det er landsdele, hvor der hersker et lidt
mildere Østersøklima. Skovudviklings-
typen vil især forekomme på jorde med
grundvands-påvirkning og/eller højtlig-
gende vandstuvning, der har højt
næringsstofniveau.
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Eg med lind og bøg

Skovudviklingstype 22

Skovstruktur 

Etageret egeskov domineret af vintereg
(evt. stilkeg) og med spredt indblanding
af lind, birk, skovfyr, asp, røn og bøg. I
underetagen kan der forekomme tørst,
hæg, hyld og andre buske; ud mod rande
og skovbryn desuden tjørn, slåen, vild
æble, ene mv.

Træartsfordeling
Eg: 60 - 80 %.
Lind og bøg tilsammen op til 30 %.
Birk, avnbøg, skovfyr, asp, røn: samlet
ca. 10 %.

Bevoksningsdynamik
Skovudviklingstypen svarer til den be-
voksningsdynamik, der udvikler sig, når
egekrat går over til højskov. På lang sigt
kan typen blive bøgedomineret. For at
modvirke dette bør bøgen hugges fra
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oven, og der foretages aktiv hugst i
grupper hhv. mindre flader til sikring af
egeforyngelse. 
Der vil også kunne opstå problemer
med indvandring af nåletræ (rødgran
mv.). De fjernes, såfremt de truer med at
udkonkurrere det lysåbne system.

Skovudviklingsmål 
1. Vedproduktion
Skovudviklingstypen har et begrænset
potentiale for vedproduktion.
Eg og bøg: Op til 50 cm inden for 100 -
150 år.
De øvrige arter har brændepotentiale. 

2. Biologiske værdier
Skovudviklingstypen danner lysåbne
skove på middelgod til mager bund.
Den skaber stor biodiversitet og sikrer
den genetiske variation af en række
hjemmehørende buskarter. Der vil ty-
pisk være tale om en morbundsflora,
men muldopbygning kan på lang sigt
give muligheder for en rigere flora. 
Egeskoven er bolig for mange insekt- og
fuglearter, og olden er et vigtigt føde-
grundlag for både pattedyr og fugle.
Lind har som insektbestøver betydning
for en række insektarter. 

3. Rekreative værdier
En egeblandingsskov bestående af lys-
træer er attraktiv. Det er en flot, lys og
frodig skov, forår og sommer, og om
efteråret har den mange høstfarver. 
Skovudviklingstypen vil ikke opleves så
massiv som “Eg med ask og avnbøg”.
Den er dog tæt, og det er derfor svært at
bevæge sig igennem den. Det er muligt at
få oplevelsen af at være alene i skoven.

Forekomst
Skovudviklingstypen hører typisk til på
bakkeøerne samt de sandede dele af mo-
rænelandskabet i Nord- og Midtjylland.
Det er en skovudviklingstype, der kan
udvikle sig tilfredsstillende på jorde
med lav til middel næringsstofforsyning
og lav til middel vandholdende evne.
Skovudviklingstypen kan sandsynligvis
forbedre jordbundstilstanden på jorde
med tykke morlag.

DST_01_05  14/10/05  9:03  Side 211



212

Eg med skovfyr og lærk

Skovudviklingstype 23

Skovstruktur
Strukturelt varieret skovbillede med
grupper eller større flader af eg (stilkeg
og vintereg), birk og skovfyr i forskel-
lige aldre, samt evt. spredte lærkeholme.
I underetagen tørst, dunet gedeblad mm. 

Træartsfordeling
Eg: 50 - 60%.
Skovfyr: 20 - 50 %.
Lærk: 0 - 20 %.
Ledsagearter birk og røn: Samlet under
10 %.

Bevoksningsdynamik
Eg og skovfyr vil dominere overetagen
og give lys til underetagen, hvor der kan
forekomme småtræer og buske af hjem-
mehørende arter.
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Naturlig foryngelse vil opstå spontant i
lysbrønde, og der vil være en naturlig
uddifferentiering af træarterne. For at
fremme foryngelsen af disse typiske pi-
onerarter bør der foretages en aktiv
hugst i form af grupper eller mindre af-
drifter. Nåletræarter som kan udkonkur-
rere systemet bør fjernes.

Skovudviklingsmål 
1. Vedproduktion
Skovudviklingstypen, der specielt fore-
kommer på næringsfattig sand med be-
grænset vandforsyning skal først og
fremmest sikre permanent skovdække
og har ikke det store produktive potenti-
ale. Der kan dog på lang sigt forventes
en vis produktion.
Eg: Op til 40 cm i løbet af ca. 150 år.
Skovfyr: 30 - 40 cm i løbet af 100 - 120 år. 
Lærk: 30 - 40 cm inden for 60 - 80 år.

2. Biologiske værdier
Skovudviklingstypen har en dominans
af hjemmehørende lystræarter, hvilket
på den magre til mellemgode jordbund
giver mulighed for florarepræsentanter
for både mor, let muld, egekrat og gam-
mel nåleskov. Lystræerne giver mulighed
for udvikling af en underskov af buskar-
ter (tørst, røn, asp m.fl.). Både til skov-
fyr og eg er der tilknyttet mange arter. 

3. Rekreative værdier
Skovudviklingstypen eg/skovfyr er lys-
åben. Den indeholder træarter i forskel-
lige aldre, buske, vilde blomster, svampe
samt et rigt og varieret dyre- og insekt-
liv. Med sin blanding af løvtræer og nå-
letræer vil der på alle tider af året være
muligheder for rige naturoplevelser.

Forekomst 
Skovudviklingstypen hører typisk til
på de sandede dele af bakkeøerne, de
sandede dele af morænelandskabet i
Djursland, Himmerland og Vendsyssel
samt på mere beskyttede klitlokalite-
ter. Den vil forekomme på magre jorde
med lav næringsstofforsyning og lav
vandholdende evne. Skovudviklingsty-
pen kan sandsynligvis forbedre jord-
bundstilstanden på jorde med tykke
morlag og kraftig podsoldannelse even-
tuelt med cementeret al-lag.
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Ask og rødel

Skovudviklingstype 31

Skovstruktur 
Fleretageret blandskov af ask og rødel i
gruppevis til enkelttræblanding med eg,
birk og røn. Hyppigt med et udpræget
busklag af hassel, hæg, hyld, druehyld
mv. Den vertikale struktur vil bestå af
grupper af vekslende størrelse og alders-
udvikling. Der vil ofte være en vis ad-
skillelse af de to arter, hvor rødel vil do-
minere på de mest våde lokaliteter,
mens asken især vil forekomme på
grænsen til højbund.

Træartsfordeling
Ask: 40 - 70 %.
Rødel: 20 – 40 %.
Eg, lind, spidsløn, avnbøg, birk, røn m.fl.:
samlet 20 %.

Bevoksningsdynamik
Bevoksningsdynamikken bygger på
gruppevis foryngelse af lysåbnings-spe-
cialisten ask med spredt foryngelse af
de andre arter. Rødellen vil dominere på
de fugtigste delarealer og asken på de
mere vekselvåde steder. For at fremme
fornyelsen er det vigtigt at regulere un-
dervæksten i foryngelsesfasen, så foryn-
gelsen af de lyskrævende arter sikres.
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Skovudviklingsmål 
1. Vedproduktion
Skovudviklingstypen har et potentiale
for kvalitetsproduktion af ask og mulig-
vis rødel på grundvandsnære, middel til
næringsrige lokaliteter. 
Ask: Op til 55 cm inden for 70 - 110 år.

2. Biologiske værdier
Denne skovudviklingstype er potentielt
den mest artsrige i Danmark. Den dan-
ner overgang mod og har mange arter
fælles med både løvskov på muldbund
og lysåbne skovenge. Bundfloraen under
ask er typisk domineret af arter som lær-
kespore, gul anemone og dansk ingefær,
men der forekommer ligeledes en række
meget sjældne arter som f.eks. skælrod. 
Der kan findes en rig buskflora med pi-
learter, ribs, solbær m.v. Elletrunter og
rådnende ellestammer udgør gode vok-
sesteder for mange mosarter. Askens
frugter ædes af mange fugle, og knop-
perne er attraktive for hjortevildtet.

3. Rekreative værdier 
Aske- og elleskov i små, våde områder
skaber en god variation i den øvrige
skov. Elletræerne er meget let genken-
delige, og en indikator for sumpede om-
råder. Skovudviklingstypen giver med
sit veludviklede busklag en uigennem-
trængelig, “urskovslignende” karakter,
der kan være svær at bevæge sig i.

Forekomst
Skovudviklingstypen forekommer på
jorde med middel til højt næringsstof-
niveau og med højtstående grundvand.
Skovudviklingstypen kan anvendes over-
alt i landet på jorde med højtstående
grundvand bortset fra de næringsfattige
vestjyske hedesletter. Højtstående grund-
vand findes på store arealer på hævet

havbund f.eks. i Limfjordsegnene og som
mindre arealer i og omkring moræne-
landskabets og bakkeøernes lavninger. 
Skovudviklingstypen vil også kunne ud-
vikle sig tilfredsstillende på de nærings-
rige lavmoser, der især findes i det yngre
morænelandskab.
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Birk med skovfyr og gran

Skovudviklingstype 41

Skovstruktur 
Birk på mosebund i større eller mindre
flader med spredt indblanding (enkelt-
træ eller grupper) af rødgran, skovfyr,
rødel, tørst, røn og stilkeg. Birken vil
ofte komme massivt efter større eller
mindre sammenbrud efterfulgt af gra-
nen. Skovfyrren optræder gruppevist.

Træartsfordeling
Birk: 60 - 90 %.
Skovfyr, rødel, rødgran/sitkagran: Sam-
let op til 40 %.
Røn, stilkeg, pil mv.: Ca. 10 %.

Bevoksningsdynamik
Birken forynges i større flader, herunder
renafdrifter op til 0,5 ha sammen med
rødel, eg, skovfyr og røn. Rødgran og
sitkagran følger efter i successionen. På
drænede moser vil denne succession
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fortsætte, og birken vil kun komme ind
igen efter større katastrofer. På ikke
drænede eller genetablerede moser vil
den primære succession med birk opret-
holdes gennem periodiske naturlige
sammenbrud i større eller mindre flader.

Skovudviklingsmål
1. Vedproduktion
Skovudviklingstypen har et meget be-
grænset produktivt sigte i form af hugst
af store enkelttræer og hugst af brænde. 

2. Biologiske værdier
Birkeskov er ofte etableret ved selv-
såning efter afsluttet tørvegravning og
på opgivne tørveenge. Der har tit været
en mellemliggende benyttelse med
plantet granskov, og der er stadig et
stort potentiale for ny birkeskov efter
ophør af grandyrkning på moser og enge.
Floraen er præget af arter med sur-
bundspræference og udviser stor varia-
tion efter fugtighedsforholdene. 
Birk har ligesom f.eks. rødel, bævreasp
og seljepil relativt kort levetid, og disse
træarter kan derfor tidligt blive værdi-
fulde levesteder for svampe, insekter og
hulrugende fugle.

3. Rekreative værdier 
Skovudviklingstypen giver på de små-
arealer, det ofte drejer sig om, et spænd-
ende og anderledes “vildt” bidrag til va-
riationen i skoven. Den unge birkeskov
kan dække mosen helt, så man hverken
kan se eller gå igennem arealet. Der vil
være gode muligheder for at se hul-
rugende fugle som f.eks. spætter.

Forekomst
Skovudviklingstypen kan anvendes
overalt i landet på næringsfattige jorde
med højtstående grundvand. Højtstående

grundvand findes på store arealer på
hævet havbund f.eks. i Limfjordsegnene
og på mindre arealer i og omkring mo-
rænelandskabets og bakkeøernes lav-
ninger. Skovudviklingstypen vil også
kunne udvikle sig tilfredsstillende på
næringsrige tørvejorde, der især findes i
det yngre morænelandskab.
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Gran med bøg og ær

Skovudviklingstype 51

Skovstruktur 
Nåletræsdomineret blandskov i gruppe-
vis struktur med bøg som hovedsagelig
tjenende art. Mindst to af arterne
rødgran, sitkagran, ædelgran, douglas-
gran og lærk forekommer som bestands-
dannende arter. Indblandingsarterne fin-
des hovedsageligt i grupper, men også
enkeltvist. Den horisontale struktur op-
står mellem grupper af vekslende stør-
relse og aldersudvikling. Bøgen findes
især i under- og mellemetagen samt som
enkelte medherskende træer. 

Træartsfordeling
Rødgran, sitkagran, douglasgran, ædel-
gran og lærk: Samlet op til 60 %.
Bøg og ær: 20 - 30 %.
Birk, røn, asp, skovfyr, spidsløn, eg:
Samlet ca. 10 – 20 %.

Bevoksningsdynamik
Foryngelsen af nåletræsarterne sker i
grupper. Rødgran, sitkagran og ær i
mindre grupper og douglasgran og lærk
i større grupper. Bøgen forynges til-
svarende i grupper eller under skærm.
Pionerarterne birk, skovfyr, røn og asp
udvikler sig i større eller mindre huller
f.eks. efter stormfald og danner ud-
gangspunkt for succession mod kli-
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maks- og subklimaksarterne (bøg, rød-
gran, sitkagran).

Skovudviklingsmål 
1. Vedproduktion 
Skovudviklingstypen har et godt poten-
tiale for produktion af kvalitetsnåletræ:
Rødgran og sitkagran: 35 - 45 cm inden
for 60 - 100 år.
Douglasgran og lærk: 45 - 55 cm inden
for 60 – 120 år. 

2. Biologiske værdier 
Skovudviklingstypen er præget af nåle-
træ og domineret af skyggetræer. Den
har et potentiale for nåleskovens flora; i
de lysere partier kan der være mosser,
skovsyre og bregner. Med indblandin-
gen af de hjemmehørende løvtræarter
vil en større biologisk mangfoldighed
kunne forventes – herunder elementer af
løvskovsflora. Skovudviklingstypen vil
generelt tilgodese arter som fx kron-
hjort, egern og en række mejsearter.

3. Rekreative værdier 
I forhold til rene nåleskove bidrager
blandingen af løv og nål til øget varia-
tion, som især ses forår, sommer og ef-
terår. Det er en varieret skov at færdes i,
og skovudviklingstypen giver varie-
rende rumoplevelse med store træer og
gruppevis størrelses- og artsvariation.
Skovudviklingstypen vil i områder være
uden underskov, hvilket giver gode mu-
ligheder for at se hjortevildt.

Forekomst
Skovudviklingstypen hører typisk til på
de sandede dele af morænejordene i
Nord-, Midt-, Øst- og Sønderjylland samt
Øerne. På de bedre hede- og bakkeø-
lokaliteter har skovudviklingstypen også
en plads. Derimod hører skovudvik-

lingstypen ikke hjemme i klitlandskabet
langs den jyske vestkyst.
Skovudviklingstypen udvikler sig bedst
på dybgrundede jorde og vil især fore-
komme på lokaliteter med middel
næringsstofforsyning og middel vand-
holdende evne.
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Sitkagran og fyr med løvtræ

Skovudviklingstype 52

Skovstruktur 
Blanding af sitkagran, ædelgran, skov-
fyr, lærk og contortafyr i grupper til
mindre flader med spredt indblanding af
birk, eg, røn, asp og bøg. De enkelte
grupper eller småflader har tendens til
ensartethed. Skovudviklingstypen vil
kunne optræde i mange forskellige for-
mer, afhængigt af hvilke af arterne der
lokalt satses på. På meget lang sigt vil
løvtræandelen stige, mens contortafyr-
ren vil forsvinde. 

Træartsfordeling
Sitkagran, skovfyr, lærk, contortafyr:
samlet 60 - 80 % (dog ingen art over 40%).
Birk, eg, røn, asp og bøg: Samlet 20 - 40 %.

Bevoksningsdynamik
Foryngelsesdynamikken af disse hoved-
sagelige pionerarter i klitregionen fore-
går i et grovkornet mønster som følge af
afdrifter, naturlige sammenbrud eller i
forbindelse med stormfald eller lig-
nende. Afhængig af størrelsen af åbnin-
gen i skoven og nærheden af egnede
frøtræer vil den enkelte gruppe eller
småflade forynges med typisk en eller
to nåletræarter iblandet enkelte løv-
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træer. Driften tilrettelægges tilsvarende
med en større variation i størrelsen af
hugstindgrebene – varierende fra en-
kelttræhugst til afdrift af småflader – op
til 0,5 ha. 
Generelt vil andelen af sitkagran og
contortafyr være faldende, og det skal især
sikres, at contortafyrren ikke kommer til
at udgøre en for stor andel i foryngelsen.
Hvor contortafyrren ikke allerede fore-
kommer, bør den ikke introduceres.

Skovudviklingsmål 
1. Vedproduktion
Skovudviklingstypen har potentiale for
produktion af tømmer af hovedsageligt
sitkagran, suppleret med store mængder
af lavkvalitets-træ til flis.

2. Biologiske værdier
Den mosaikagtige struktur giver mulig-
heder for en række arter knyttet til de
forskellige træarter. Bundfloraen består
mest af mosser, hvor der i lysninger ind-
finder sig bølget bunke og nogle af den
oprindelige klithedes arter. I nedbørs-
rige år kan der være en rig svampeflora.
I klitlandskabet vil skovtypen sikre
skovklima og læ til gavn for bl.a. kron-
vildtet. 

3. Rekreative værdier
Skovudviklingstypen skaber skove, der
varierer med forskellige nåletræarter
indblandet egnskarakteristiske løvtræ i
en relativ grovkornet skala. Der er mu-
lighed for forskellige synsindtryk – fra
tætte skovtykninger over lysåbne skove
til egentlige åbne flader. Der vil være
gode muligheder for at opleve dyrelivet
– herunder kronvildtet på de åbne flader. 

Forekomst
Skovudviklingstypen forekommer i klit-
landskaberne langs den jyske vestkyst
samt på Læsø. Skovudviklingstypen kan
tåle saltnedslag og vindpåvirkning. Den
kan udvikles tilfredsstillende på både
afblæsningsfladerne og de flyvesands-
dækkede morænelandskab samt på den
hævede havbund, hvor der er tale om
jorde med lavt og middel næringsstofni-
veau og vandforsyning.
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Douglasgran, rødgran og bøg

Skovudviklingstype 61

Skovstruktur
Douglasgran og bøg i gruppe- til små-
fladevis dynamik med indblanding af
rødgran eller grandis. Efter større lys-
åbninger optræder successiongrupper af
lystræer som birk, eg og skovfyr. 
Douglasgran og bøg harmonerer godt
sammen i blanding. Douglasgranen vil
hovedsagelig optræde i grupper. Bøgen
vil indgå som egentlige grupper, men
samtidig på større arealer udvikle sig
som en egentlig underetage. 

Træartsfordeling
Douglasgran: 40 - 60 %.
Bøg: 20 - 40 %.
Rødgran og/eller grandis/ædelgran: Op
til 20 %.
Ær, birk, røn, eg, skovfyr: Samlet ca. 10 %.

Bevoksningsdynamik
Bøgen selvsår sig villigt under ældre
douglasgran, og under- og mellemeta-
gen af bøg giver bundlæ og et godt for-
yngelsesklima. Foryngelsen af lystræar-
terne forudsætter større lysåbninger, der
opstår enten ved hugst eller mindre
stormfald.
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Skovudviklingsmål
1. Vedproduktion
Skovudviklingstypen sigter mod kvali-
tetsproduktion af stort dimensioneret
douglasgran eventuelt i forbindelse med
opkvistning af fremtidstræer. Bøgen har
til dels en produktiv rolle, men tjener
hovedsageligt til stabilisering og sikring
af skovklima. 
Douglasgran: Op til 70 cm inden for 60
- 100 år. 
Bøg: Op til 55 cm inden for 100 - 140 år.

2. Biologiske værdier 
Skovudviklingstypen er domineret af
nåletræ, og en let muld- eller morbunds-
flora vil være fremherskende. Douglas-
granen er egnet til at skabe stabile skov-
miljøer med potentiale for bl.a. vinter-
grønt og Linnea. Skovudviklingstypen
indeholder økologisk virksomme ele-
menter af de hjemmehørende træarter
bøg, birk, røn, eg og skovfyr. Både ar-
ter, der er knyttet til løv- og nåleskove,
vil indfinde sig her. I sådanne bland-
skove finder man bl.a. mange forskel-
lige fuglearter.

3. Rekreative værdier
Blandingen af løv og nål giver variation,
som især ses forår, sommer og efterår.
Det er en varieret skov at bevæge sig i
og at opholde sig i, og skovudviklings-
typen giver varierende rumoplevelse
med store træer og gruppevis størrelses-
og artsvariation. Skovudviklingstypen
giver med sine store douglas indrammet
i løvtræ æstetisk smukke skovbilleder.
Her vil være specielt gode muligheder
for at se fugle.

Forekomst
Skovudviklingstypen er tilpasset sandede
jorde med middel næringsstofniveau og
vandforsyning. Den hører især hjemme i
morænelandskaberne i Midt- og Nord-
jylland samt i Gribskovområdet. Tilsva-
rende har skovudviklingstypen et stort
potentiale på de bedre hedelokaliteter –
herunder de sydvestjyske bakkeøer.
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Ædelgran og bøg

Skovudviklingstype 71

Skovstruktur 
Bøg og ædelgran i gruppevis eller pluk-
hugststruktur med mosaikagtig indblan-
ding af douglasgran, lærk og/eller
rødgran/sitkagran samt ær. Ædelgranen
kan erstattes, henholdsvis suppleres af
grandis især på lokaliteter med lav ned-
bør. Rødgran vil ikke forekomme i om-
råder i klitten påvirket af saltnedslag.

Træartsfordeling
Ædelgran/grandis: 40 - 50 %.
Bøg: 20 - 40 %.
Rødgran/sitkagran, douglasgran og
lærk: Samlet 20 - 30 %.
Ledesagearter (ær, birk, skovfyr, vinter-
eg): Samlet ca. 10 %.

Bevoksningsdynamik
Bøg, ædelgran og grandis forynges i små-
grupper. De andre arter fremkommer i
større grupper (rødgran og douglasgran)
eller mindre flader (lærk), især hvor
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bøgen forynger sig dårligt. Ledsage-
arterne indfinder sig, hvor deres for-
yngelseskrav er opfyldt. Ær kommer ind
i mindre lysåbninger, lystræarterne efter
afdrifter eller stormfald.

Skovudviklingsmål 
1. Vedproduktion 
Skovudviklingstypen sigter mod pro-
duktion af nåletræ, mens bøgen især får
en stabiliserende rolle og kun en be-
grænset gavntræproduktion. 
Rødgran/sitkagran, ædelgran og gran-
dis: Op til 45 cm inden for 70 - 90 år.
Bøg: Op til 55 cm inden for 100 - 140 år.
Douglasgran: Op til 70 cm inden for 60
- 100 år.

2. Biologiske værdier 
Skovudviklingstypen sikrer bøgen en
betydelig plads og giver mulighed for
hjemmehørende ledsagearter. Ædelgranen
bidrager til at skabe stabile nåleskovs-
miljøer med bl.a. nordisk nåleskovsflora
og flere sjældne bregner.

3. Rekreative værdier 
Skovudviklingstypen er mørk og tæt.
Udsynet er meget begrænset, til gengæld
opleves skovens intimitet og følelsen af
at være alene. Skovudviklingstypen ska-
ber med sin meget finkornede mosaik –
alle arter og størrelser indenfor små af-
stande – et indtryk af stor ensartethed
når man bevæger sig igennem den.

Forekomst 
Skovudviklingstypen vil forekomme i
klitlandskaberne langs den jyske vest-
kyst og Læsø, de morænedækkede dele
af bakkeøerne i Sønderjylland samt på
de bedre hedelokaliteter. Det er en skov-
udviklingstype, der kan tåle saltnedslag
og vindpåvirkning. 

Skovudviklingstypen kan trives tilfreds-
stillende på de flyvesandsdækkede mo-
rænelandskaber, hvor flyvesandsdækket
er mellem 1/2 og 11/2 meter. Disse jorde
er oftest veldrænede med middel nærings-
stofniveau og vandforsyning.
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Skovfyr, birk og rødgran

Skovudviklingstype 81

Skovstruktur 
Skovfyr med gruppevis indblanding af
rødgran, birk og asp. Skovudviklings-
typen svarer til den typiske skandina-
viske blandskov, hvor de tre arter ind-
går i en gruppevis mosaikstruktur med
spredt indblanding af røn og asp. Grup-
perne kan være af meget forskellig
størrelse grænsende til småflader af én
art og én alder.

Træartsfordeling
Skovfyr: 30 – 50 %.
Birk: 20 - 40 %.
Rødgran, sitkagran: 10 - 30 %.
Asp, røn m.fl.: Under 10 %.

Bevoksningsdynamik
Den naturlige dynamik bygger på skov-
fyr og birk som pionerarter. Foryngel-
sesgrupperne kan have meget forskellig
størrelse afhængig af arten af forstyr-
relse, hugstindgreb, naturligt sammen-
brud, skovbrand, mv. Rødgranen optræ-
der i succession efter lystræarterne birk
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og skovfyr. For at sikre pionerarternes
foryngelse, er det vigtigt, at der også
forekommer afdriftsflader af en vis
størrelse (op til 0,5 ha).

Skovudviklingsmål
1. Vedproduktion 
På de fattigste lokaliteter vil der være et
begrænset potentiale for træproduktion.
Der vil dog kunne produceres tømmer af
rødgran, sitkagran og skovfyr samt flis.
Rødgran og sitkagran: Op til 40 cm i
løbet af 50 - 100 år.
Skovfyr: Op til 40 cm i løbet af 80 -140 år.

2. Biologiske værdier 
Med sin lysåbenhed har denne skovtype
et godt potentiale for at rumme hedelig-
nende vegetation på sandjord vekslende
med fattigkærsvegetation på tørvebund.
De hovedsageligt hjemmehørende arter
sikrer skovklimaet og skaber en stor va-
riation af habitater for dyr og planter.
Birken giver med sin relativ korte leve-
tid gode muligheder for svampe, insek-
ter og hulrugende fugle.

3. Rekreative værdier 
Områder med sammenbrud, blanding af
løv og nål, partier med hedevegetation,
grupper med gamle træer skaber varie-
rende syns- og sanseindtryk. Skovud-
viklingstypen rummer mulighed for at
opleve en række egnskarakteristiske dyr
og planter og sikre skovfyrren som
landskabeligt element.

Forekomst
Skovudviklingstypen er tiltænkt de fat-
tigste lokaliteter på hedesletterne samt
drænede tørvelokaliteter i hele landet.
På de vestvendte kyster med saltnedslag
erstattes rødgran helt med sitka. 
Det er en skovudviklingstype, der har en

konkurrencemæssig fordel på jorde med
lav og meget lav næringsstof- og vand-
forsyning. Her tænkes på veludviklede
grovsandede podsoljorde, podsoljorde
med cementeret rodstandsende al-lag,
samt andre jorde med højtliggende rod-
standsende lag. På tørvejorde, hvor
dræningsforholdende ændres i mere våd
retning, vil skovudviklingstypen bevæge
sig i retning af “Birk med skovfyr og
gran” (41).
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Bjergfyr 

Skovudviklingstype 82

Skovstruktur
Hovedsagelig énetageret bjergfyr i
gruppevis foryngelse med spredt ind-
blanding af eg, birk, asp, sitkagran, pil
mv. Foryngelsesgrupperne kan have me-
get forskellig størrelse afhængig af arten
af forstyrrelse (naturligt sammenbrud,
mindre hugstindgreb, skovbrand, mv.)

Træartsfordeling 
Bjergfyr: 60 - 80 %.
Eg, birk, røn, bævreasp m.v.: 20 - 40 %.
Buskarter: Pil og ene: Under 10 %.

Bevoksningsdynamik 
Denne skovudviklingstype tænkes ud-
viklet fra rene bjergfyrbevoksninger på
de ydre klitter, hvor andre arter holdes
nede i “bjergfyrhøjde” af vind og salt.
Her vil bjergfyrren med tiden bryde
sammen i grupper, der efter en kortere
eller længere ubevokset periode igen vil
forynges med bjergfyr. Røn, bævreasp
og birk vil forynge sig i mindre huller
eller enkeltvist. 
Den naturlige dynamik forårsaget af grup-
pevise sammenbrud vil suppleres af
åbning af større områder i forbindelse
med flishugst eller skovbrande. Her vil
bjergfyrren igen forynges som udpræget
pionerart. På mere beskyttede lokaliteter
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vil skovudviklingstypen ikke kunne opret-
holdes, men vil gå over i egentlig højskov.

Skovudviklingsmål
1. Vedproduktion
Skovudviklingstypen har et meget be-
grænset potentiale for træproduktion.
Der vil være mulighed for flisning af
mindre områder, bl.a. for at fremme na-
turlig foryngelse. 
2. Biologiske værdier 
Skovudviklingstypen er domineret af en
ikke hjemmehørende art og har som tæt
skov et økologisk potentiale, der skal
ses i sammenhæng med den omgivne
natur (klithede mv.). I de lukkede
bjergfyrkrat findes der ofte en spænd-
ende lavflora. Den skaber gode habitater
for vildt – herunder kronvildt – og den
giver mulighed for tilstedeværelsen af
en række hjemmehørende og til dels
sjældne arter (fx natravnen).

3. Rekreative værdier 
Skovudviklingstypen bidrager i forbin-
delse med ubevoksede arealer og egent-
lige “højskove” på landskabsniveau til en
rumoplevelse og lævirkning. Desuden
sikrer den det kulturhistoriske fænomen
“bjergfyrtæppet” for kommende generati-
oner. Skoven er spændende at færdes og
opholde sig i, det er som at gå under et
grønt tag, mellem snørklede stammer i
sand og kogler. Der er ligeledes mulighed
for at opleve kronvildt.

Forekomst
Skovudviklingstypen hører hjemme i
klitlandskaberne langs den jyske vest-
kyst. Det er en skovudviklingstype, der
er tiltænkt de mest vind- og saltudsatte
lokaliteter og kommer derfor ofte til at
ligge som et bælte langs den åbne
klithede. Et landskab, der domineres af

afblæsningsflader med højtstående
grundvand og unge tørre klitter. Jord-
bunden er således præget af næringsfat-
tige sandjorde med lille vandholdende
evne med grundvand både inden for og
uden for røddernes rækkevidde. 
Skovudviklingstypen vil optræde i de
områder, der i dag er dækket af bjergfyr
og som i mange år fremover forventes
domineret af denne art.
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Stævningsskov 

Skovudviklingstype 91

Skovstruktur

Stævningsskoven inddeles i lavskov,
hvor alle træer stævnes regelmæssigt,
og mellemskov, hvor enkelte træer bibe-
holdes som overstandere. Stævnings-
driften er en gammel driftsform i dansk
skovbrug, som havde til formål at pro-
ducere småtdimensioneret træ til gærd-
sel, brænde, fletværk til lerklining mv. 
Stævningen foregik ved, at man med
jævne mellemrum skar en del af skov-
stykket ned (satte det på roden). I løbet
af en årrække (omdriftstiden) kom man
på den måde igennem hele skoven. I sin
idealform består stævningsskoven såle-
des af et antal lige store delarealer, hvor

hvert delareal er ensaldrende. Stævnings-
skoven består især af lystræarter, der for-
ynger sig vegetativt fra rod- og stødskud.
Artssammensætningen kan variere meget
afhængigt af lokalitet og skovhistorie. 

Træartsfordeling
Egestævningsskov (egekrat): Stilkeg/vin-
tereg, asp, birk, røn, hassel, lind, tørst, ene.
Hasselstævningsskoven: Hassel, ask, stil-
keg, rødel, ær, spidsløn, naur, tjørn, hyld.
Ellestævningsskov (sumpskov): Rødel,
ask, birk, pil, hæg. 
Energiskov: Forskellige pile- eller pop-
pelkloner.

Bevoksningsdynamik
I stævningsskoven tilstræbes en ensartet
fordeling af de forskellige aldre – dvs.
lige store arealer af alle alderstrin. For at
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sikre tilstrækkelig lys, men samtidig be-
vare lokalklimaet, bør der stævnes
mindst 0,25 ha og højst 1 ha ad gangen. 
Omdriftstiden kan variere meget i rela-
tion til formålet og træarterne. I en ty-
pisk ellesump i det østlige Danmark vil
den være omkring 20 til 40 år, mens der i
de midt- og vestjyske egekrat typisk gik
fra 40 til 60 år mellem hver nedskæring.
Pilekulturer og energiskov stævnes med
få års mellemrum. Stævning kan med for-
del kombineres med græsning.

Skovudviklingsmål
1. Vedproduktion 
Stævningsskoven havde tidligere et ud-
præget økonomisk rationale. Det var
skoven der leverede småtdimensioneret
træ til brænde, gærdsel, værktøjsskafter,
tøndestaver og tøndebånd, træsko mv. I
dag har disse produkter ingen betyd-
ning. Behovet for CO2-neutral energi-
produktion kunne give driftsformen en
økonomisk renæssance.

2. Biologiske værdier
Stævningsskoven har en vigtig rolle for at
sikre biodiversitet, idet der er knyttet en
række rødlistede. “kulturhistoriske” arter
til denne gamle driftsform. Mange af ur-
skovens træ- og buskarter findes i stæv-
ningsskoven. Hasselstævningsskoven er
rig på lærkespore og flere orkidearter. Eg-
ekrattene og ellestævningsskoven rum-
mer ligeledes en speciel urteflora.

3. Rekreative værdier
Stævningsskoven frembyder et anderle-
des skovbillede, et kulturhistorisk tilbage-
blik. Den giver store naturoplevelser –
hasselskoven har ofte et kultiveret udtryk,
egekrat og ellesumpe fremstår vilde.
De udgør egnskarakteristiske indslag i
landskabet.

Forekomst 
Stævningsskovene, eller snarere rester
af disse, findes overalt i landet og i
mange former. I dag er der ca. 6000 ha
gammel skov med stævningspræg, heraf
udgør egekrattene i det vestlige og nord-
lige Jylland med over 4000 ha den
største gruppe. I det østlige Danmark er
det især ellestævnings-skoven, der er
udbredt, men der forekommer også
stævningsskove med hassel som domi-
nerende art. I nyere tid har stævnings-
driften fået en vis renæssance (fx i Sve-
rige) som energiskov i kort omdrift. 
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Græsningsskov 

Skovudviklingstype 92

Skovstruktur 
Græsningsskoven kan i sin idealtilstand
bedst beskrives som et overdrevsland-
skab med træer og buske – varierende
fra enkelttræer over grupper til egent-
lige bevoksninger. Som gammel drifts-
form søger den at integrere husdyrbru-
gets behov for græsning samt andet
trærelateret foder (olden, løvfoder) med
produktion af ved. 
Græsningsskovens træarter er oftest ud-
prægede lystræarter (fx eg), der giver
gode muligheder for undervækst af
græs, men også skyggetræer (bøg) er

udbredt – da oftest som småbevoksnin-
ger. Buskarterne er typisk tilpasset et
højt græsningstryk (fx tjørn, ene).

Træartsfordeling 
Den træbevoksede andel kan variere
meget i græsningsskoven. Generelt vil en
lystrædomineret græsningsskov rumme
flere træer end en græsningsskov domi-
neret af skyggetræarter. Ønskes et højt
græsningspotentiale og samtidig mange
træer, bør lystræer foretrækkes frem for
skyggetræarter. Antallet af arter og deres
fordeling kan tilsvarende variere meget.
Karakteristisk for græsningsskoven er
de mange græsningstolerante buskarter
(tjørn, slåen, ene mv.).
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Bevoksningsdynamik
I græsningsskove med et højt græsnings-
tryk hersker der ikke megen naturlig dyna-
mik, og foryngelsen må hovedsagelig ske
gennem plantning og hegning. Enkelte
træer kan dog slippe igennem beskyttet
af bidtolerante buske. Den naturlige for-
yngelse af græsningsskoven sikres derfor
gennem en nøje styring af græsnings-
trykket – afhængig af lokaliteten samt de
græssende arter (husdyr/ hjortevildt).
Hugsten af træer – herunder tynding –
bør ske med henblik på at fremme en-
kelttræets stabilitet og udvikling.

Skovudviklingsmål
1. Vedproduktion 
Græsningsskoven har et vist potentiale
for både træ- og kødproduktion. Det er
dog især de økologiske og rekreative
aspekter, der skaber interesse for denne
skovudviklingstype.

2. Biologiske værdier
Græsningsskoven giver med sin konti-
nuitet, variation og et utal af randzoner
fremragende muligheder for sikring af
biodiversiteten – især mht. arter der er
knyttet til denne kulturhistorisk betyd-
ningsfulde driftsform. En lang græs-
ningskontinuitet skaber levesteder for
en lang række svampe- og insektarter,
hvoraf mange er rødlistede.

3. Rekreative værdier
Skovudviklingstypen bidrager til at
sikre vigtige kulturhistoriske og land-
skabelige værdier. Den udgør et vigtigt
egnstypisk indslag i landskabet ved at
markere det åbne lands overgang til
skov. I eksisterende skov skabes “rum”
hvor græssende husdyr og hjortevildt
kan iagttages – f.eks. i forbindelse med
fortidsminder. 

Forekomst
Græsningsskoven som driftsform stræk-
ker sig over mere end 6000 år – fra
bondestenalderen og frem til Fredskovs-
forordningen af 1805, hvor græsnings-
driften blev forbudt. Der findes desuden
teorier om “naturlige” græsningsskove,
hvor græssere som urokser og bison
skal have skabt græsningsskovlignende
tilstande i de forhistoriske skove. 
I dag er græsningsskoven primært knyt-
tet til indhegnede dyrehaver. I de senere
år er der også udviklet en antal kreatur-
græssede skove rundt omkring i Danmark.

DST_01_05  14/10/05  9:06  Side 233



234

Skoveng

Skovudviklingstype 93

Skovstruktur
Denne skovudviklingstype har sin rod i
de historiske høenge og løvenge, men er
her tænkt i bredere forstand som fremti-
dens skovlysninger, der skal opfylde en
række vigtige økologiske og rekreative
funktioner. Der kan peges på to forhold,
som giver et særlig stort behov for per-
manente lysninger i fremtidens natur-
nært drevne skove:
- Større afdriftsflader vil forsvinde. Sko-
vene vil blive fleretagerede og mere
tætte i bunden, og det vil hindre udsynet
gennem bevoksningerne. 

- Skovene vil fortsat mest bestå af
vindbestøvede skyggetræer, som ikke
umiddelbart levner tilstrækkelig plads
til den lyskrævende del af dyre- og
plantelivet, herunder de insektbestøvede
træer og buske. 
Der skal derfor etableres og udbygges sy-
stemer af skovenge, som kan sikre ånde-
huller til mennesker, dyr og planter. Det
bør i stort omfang gå hånd i hånd med be-
varing og genopretning af værdifulde kul-
turmiljøer som høenge, løvenge og stæv-
ningsskove med autentisk drift. 

Træartsfordeling
Såvel helt lysåben som moderat skygget
grønsvær er det fremherskende træk.
Skovenge bør desuden omkranses af va-
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rierede skovbryn og rumme grupper og
enkeltindivider af de egnskarakteristiske
træer og buske. Skovenge kan få funk-
tion som genbanker for disse og evt.
også for gamle sorter af frugttæer.

Bevoksningsdynamik
En tæt og artsrig grønsvær udvikles ved
årlig afhøstning efter 1. juli. Efterslæt vil
tit, især i etableringsårene, være ønskeligt.
Eftergræsning kan være en god mulighed
på ikke for våde enge, men permanent
hegning og græsning er ikke rationelt på
små og spredte enge, og bør desuden be-
grænses i publikumsbesøgte skove. 
Der kan både ske frihugning af værdi-
fulde træer og buske, beskyttelse af natur-
lig opvækst og plantning eller såning af
lokale herkomster. Herefter sker foryn-
gelse især ved stævning. Større løvtræer
kan bevares, samtidig med at lystilgangen
sikres ved opkvistning eller topstævning
med periodisk tilbageskæring. 

Skovudviklingsmål 
1. Vedproduktion
Skovenge kan producere økologisk hø
og sankebrænde og gratis ydelser i form
af bær, frugter, nødder og svampe. Der
er et spændende potentiale for at op-
fylde en del af plejebehovet ved frivillig
hjælp og gratis bortforpagtning. 

2. Biologiske værdier 
Skovengen er potentielt en meget artsrig
naturtype. Den har en særlig funktion i
den naturnært drevne skov, da den kan
erstatte de afdriftsflader, som normalt
ikke vil forekomme og dermed fortsat
sikre – og i meget høj grad stabilisere og
forbedre skovens lysåbne levesteder.

3. Rekreative værdier 
Skovengen kan give rige muligheder for

oplevelser og aktiviteter. Det er herfra der
kan opleves vildt, engblomster og som-
merfugle. Den er mål for frokostskov-
turen, og den kan også give tilbud om at
opleve traditionelt høstarbejde. Det giver,
ligesom f.eks. brændesankning og svam-
peplukning, et helt andet perspektiv på
skoven end blot det betragtende.

Forekomst 
De oprindelige skovenge lå overvejende
på fugtig bund, men bør i dag også
etableres på tør bund, hvor de bl.a. kan
lokaliseres ved udsigtsmuligheder og
fortidsminder.
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Urørt skov 

Skovudviklingstype 94

Skovstruktur
Urørt skov er kendetegnet ved at være fri-
holdt fra menneskelige indgreb fra et
nærmere angivet tidspunkt. Med tiden vil
et urørt skovareal udvikle et urskovslig-
nende præg med en strukturmæssig
mangfoldighed, herunder væltede og
døde træer, samt træer af forskellig art og
aldre i varierende grupperinger. Den
urørte skov vil desuden genskabe den na-
turlige vandbalance på stedet, i den ud-

strækning den har været påvirket gennem
dræning mv. Dette vil yderligere bidrage
til mangfoldigheden af strukturer.

Træartsfordeling
Træartsfordelingen vil være helt afhæn-
gig af de træarter og den skovstruktur,
der var tilstede på tidspunktet for over-
gangen til urørthed. På meget lang sigt
vil træartsfordelingen afspejle de arter,
der kan overleve og forynge sig under
de herskende lokalitetsforhold (jordbund
og klima) og som har haft mulighed for
at indvandre, hvis de ikke allerede i ud-
gangspunktet er til stede.
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Bevoksningsdynamik
Bevoksningsdynamikken vil være afhæn-
gig af udgangspunktet men grundlæg-
gende tilfældig og dermed uforudsige-
lig. Skove, der ligger langt fra det, vi
med forsigtighed kunne kalde “naturlige
strukturer” – f.eks. ensaldrende gran-
plantager, vil givetvis være underkastet
en større grad af storskala-forstyrrelser
med deraf følgende tilfældige udvik-
lingsforløb, end det er tilfældet for mere
“naturnære” skove – f.eks. løvskove be-
stående af hjemmehørende arter.

Skovudviklingsmål 
1. Vedproduktion
Skovudviklingstypen urørt skov har ikke
noget umiddelbart driftsøkonomisk sigte.

2. Biologiske værdier
Skovudviklingstypen giver de økologi-
ske processer i skovøkosystemet fri. Så-
ledes skabes der med tiden en række af
de habitater, der er under pres i de dyr-
kede skove. Herved får de urørte skove
en stor betydning for sikring af biodi-
versitet. Med tiden vil der opbygges et
højt niveau af dødt ved (stående og lig-
gende) med potentiale for såvel hulru-
gende dyr som for insekter og svampe.

3. Rekreative værdier
Skovudviklingstypen får med tiden et
“rodet”, urskovslignende præg og bidra-
ger således afgørende til naturformid-
ling i et ellers velordnet og styret kul-
turlandskab. Den giver mulighed for at
opleve en række sjældne dyr og planter.

Forekomst
Der findes ingen urskove i Danmark – for-
stået som skove, der aldrig har været un-
derlagt menneskets indgreb. Tilsvarende
er der få eksempler på skove med en lang

urørt historie. Vore “urskovsperler” – Su-
serup og Draved – har således kun mellem
50 og 100 års urørthed bag sig. 
På den anden side findes der en række
småarealer, herunder ovennævnte, der af
den ene eller anden grund har været for-
bigået den forstlige virketrang i en lang
periode. Disse er fremragende udgangs-
punkter for videre naturlig udvikling. I
princippet kan enhver skov – kulturskov
eller naturskov – lægges ud som urørt.
Derfor findes der også en lang række, tid-
ligere drevne, skov som har været udlagt
til urørt skov i en kortere årrække
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Foryngelse i det naturnære skovbrug sæt-
tes ofte synonymt med naturlig foryn-
gelse. Det skyldes, at et af de vigtigste
økonomiske argumenter for den natur-
nære drift er de mulige besparelser, der
ligger i brugen af naturlig foryngelse. 
Imidlertid er der masser af situationer,
hvor naturlig foryngelse ikke er mulig
eller tilstrækkelig, f.eks. i forbindelse
med en konvertering fra en træart til en
anden, ved skovrejsning eller efter
stormfald. I dette kapitel beskriver vi
derfor hele spektret af foryngelsesfor-
mer og metoder, fra naturlig tilgroning
og såning over naturlig foryngelse til
plantning af containerplanter. Vi mener
at alle metoder kan være relevante, både
ved konvertering fra traditionel til na-
turnær skovdyrkning og i en langsigtet
naturnær strategi.
Kapitlet indeholder derfor en gennemgang
af sammenhængen mellem valg af drifts-
form og valg af foryngelsesmetode(r),
herunder et kort rids af den historiske
udvikling. Herefter giver vi en række
eksempler på hvordan foryngelsen i for-
skellige naturskovssystemer fungerer. 
Hovedvægten lægges dog på en oversigt
over valg af strategi og metode for for-
yngelse. Dette indebærer en gennem-

gang af forskellige kulturmetoder, f.eks.
plantning af barrods- og containerplanter,
naturlig foryngelse, såning, og berigelses-
plantninger.

1. Små planter og mere 
tålmodighed

1.1 Omkostningsbevidst foryngelse
Et af de vigtigste økonomiske argumen-
ter for den naturnære drift er de mulige
besparelser, der ligger i brugen af natur-
lig foryngelse. Kulturomkostninger
udgør som oftest den største enkelte
udgiftsfaktor i det klassiske (traditio-
nelle) fladeskovbrug og falder i forhold
til produktionen på et særdeles uguns-
tigt tidspunkt. 
Hvor den naturlige foryngelse lykkes, er
den billig og derfor ud fra en økonomisk
analyse umiddelbart fordelagtig. Natur-
lig foryngelse kan dog blive et særdeles
kostbart bekendtskab, hvis man ikke
samtidig i denne fase får indbygget
gode muligheder for selvregulering i de
følgende udviklingsfaser.
Skovdyrkeren skal således balancere
mellem dels, at foryngelsen i den givne
situation opnår et tilstrækkelig højt

Kapitel 9

Foryngelse i det naturnære 
skovbrug

Af Palle Madsen og Katrine Hahn
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plantetal til at sikre en god kvalitet, dels
at foryngelsen ikke bliver så tæt, at den
efterfølgende kræver dyre udrensninger
for at kunne udvikle sig tilfredsstillende. 
Samspillet med moderbestandens skærm-
tæthed anses her for at være nyttig, idet
de positive effekter af skyggeopdra-
gelsen under skærm eller i lysbrønde
ikke blot tæller øget topknopdominans
og dermed rethed og finkvistethed,
men det formodes også at medføre for-
øget evne til selvtynding / selvregule-
ring i foryngelsen og dermed mindre
udrensningsbehov. 
Situationen er imidlertid mere kompleks.
Ofte afspejler sammensætningen af arter i
en naturlig foryngelse ikke det langsig-
tede skovdyrkningsmæssige mål – navn-
lig ikke i en konverteringsfase, hvor man
stiler mod et træartsskifte i større eller
mindre omfang. Derfor kan kunstig kul-
tur (såning og/eller plantning) være
nødvendig, og da ofte i en kombination
med den naturlige foryngelse for at holde
kulturomkostningerne på et minimum. 
Samtidig vil sådanne kombinerede for-
yngelsesmetoder fremme udviklingen af
arts- og aldersvarierende skovstrukturer.
Dette gælder hvad enten det betragtes
som et mål i sig selv, eller det blot er et
resultat af, at man opgiver den stramme
styring af skovstrukturen, som navnlig
tidligere var udbredt praksis i det klassi-
ske og stedvis perfektionistiske skovbrug. 

1.2 Foryngelse og moderbestandens
afvikling

En økonomisk optimal afvikling af
moderbestanden er så afgørende for
skovbrugets produktionsøkonomi, at
hensyn til foryngelsen altid – bogstave-
ligt talt – må stå i skyggen heraf. Det
kan i en række tilfælde betyde en redu-
ceret kvalitet på foryngelsen. 

Et eksempel er en bevoksning hvor
foryngelsen etableres eller stimuleres i
sin vækst ved et kraftigt indgreb i
moderbestanden (f.eks. som følge af
særligt likviditetsbehov eller gunstige
priser på træmarkedet). Derpå reduce-
res hugsten igen,  og foryngelsen møder
tiltagende skygge fra kronelaget. Dette
øger risikoen for at en velformet, skygge-
opdraget foryngelse ændres til en skæv
foryngelse, der søger mod huller i krone-
taget, som er ved at lukke. 
Det er navnlig i den naturnære skovdrift
afgørende, at skoven overordnet dyrkes,
dvs. at skovstruktur og artssammensæt-
ning ideelt reguleres, så foryngelsen
overalt står på spring til at reagere og
udvikle sig, når moderbestanden lysnes.
Jordbundstilstanden er overalt så gunstig,
at foryngelsen etablerer sig spontant, blot
der er frøfald. 
Hvornår foryngelsen “slippes fri” afhæn-
ger udelukkende af afviklingen af moder-
bestanden. Det er bl.a. disse ønsker om
god jordbundstilstand og foryngelsesvil-
lighed, der er drivkraften bag ønskerne
om at opbygge heterogene skovstrukturer
(fleretagerede blandingsbevoksninger) i
den naturnære skovdrift. 

1.3 Foryngelse og målsætning
Både økonomisk og med hensyn til et
skovareals udnyttelse båndlægges for-
yngelsen i årtier med de valg, som man
træffer i foryngelsesfasen. Derfor er det
altid vigtigt på det enkelte areal og i den
enkelte foryngelse at være klar over
driftsformålet og de skovdyrkningsmæs-
sige strategier og metoder, som kan bru-
ges til at nå målet. 
I dette kapitel fokuseres på foryngelses-
metodik indenfor naturnær skovdrift.
Der er lagt vægt på en skovdyrknings-
strategi, der langsigtet stræber mod
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skovstrukturer, som beskrives i form
af en række skovudviklingstyper. Disse
vælges i overensstemmelse med loka-
liteten (Skov- og Naturstyrelsen og Lar-
sen 2005).
Det egentlige mål med skovdriften vil
dog være en produktion af goder og
værdier, som ejeren, samfundet eller an-
dre ønsker eller kan stille krav om – det
kan f.eks. være følgende delmål:
- traditionelle indtægter fra vedproduk-

tion
- egne jagtinteresser eller indtægter fra

jagtleje
- øget naturindhold
- fremme rammerne for rekreation for

ejeren selv og/eller skovgæster
- sikring og produktion af rent drikke-

vand
- ejerglæde og øget ejendomsværdi.
I dansk skovbrug har ejeren, hvad enten
det er en privat eller offentlig ejendom,
næsten altid en kombineret, dvs. flersi-
dig, målsætning, hvor de nævnte mål
vægtes og prioriteres i forhold til hinan-
den og i relation til det konkrete areal.
Der kan f.eks. være tale om at vægte
vedproduktionen højt hvor både terræn
og jordbund giver mulighed for en høj
og rationel produktion (f.eks. nærings-
rig veldrænet jord på let eller rimeligt
tilgængeligt terræn). Derimod vil natu-
rinteresser  fremmes hvor naturindhol-
det allerede er stort, på vanskeligt ter-
ræn eller jordbund (meget mager eller
med ringe indre dræning) eller i bynær
skov, hvor mange mennesker kan få
glæde af det. 
Den grundlæggende og generelle for-
modning er, at naturnær skovdrift bedre
end klassisk skovdrift opfylder målene i
den flersidige skovdrift. Det sker pri-
mært ved at opbygge mere stabile be-
voksningsstrukturer f.eks. gennem kon-

ceptet omkring skovudviklingstyperne. 
Begrebet skovudviklingstype er meget
rummeligt i tid og rum. Der er netop
ikke tale om snævre mål, som skal op-
fyldes indenfor bestemte tidsrum. Lige-
ledes er begreberne naturnær skovdrift,
klassisk højskovsdrift og traditionel skov-
drift ikke entydigt definerede størrelser,
men spektre indenfor forskellige drifts-
former eller tilgange til skovdriften. Dette
illustreres i figur 1, ligesom det fremgår,
at der er en gradvis overgang fra den ene
driftsform til den anden.
Bevæger man sig fra plantagedriften til
den urørte skov i figur 1, bevæger man
sig samtidig fra en næsten ensidig drift
med vedproduktion som eneste mål til
en drift helt uden vedproduktion. Skønt
vedproduktionen således bliver nedprio-
riteret i dette spektrum af driftsformer,
kan man ikke slutte, at der i det enkelte
punkt nødvendigvis er en mindre vægt-
ning af vedproduktionen i naturnær drift
sammenlignet med den klassiske. F.eks.
har naturnære drift, som den har været
praktiseret gennem årtier i Tyskland,
Schweiz og Østrig, i høj grad haft ved-
produktion som det primære mål. 
Ligeledes er det også muligt at oppriori-
tere naturhensyn indenfor klassisk høj-
skovsdrift – f.eks. ved at efterlade mange
gamle træer til naturligt henfald, stoppe
dræningssystemer eller dyrke eg i ensal-
drende bevoksninger med lang omdrift. 
Budskabet er, at uanset om man vælger
en naturnær, en klassisk eller en drifts-
form derimellem, så bør man i sin for-
yngelsesstrategi og i sit valg af foryn-
gelsesmetode på den enkelte ejendom
og på det enkelte areal være klar over
målene med skovdriften. Dette er især
vigtigt ved konvertering fra klassisk til
naturnær skovdrift, fordi fremtidens
muligheder for at producere træ af god
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kvalitet i høj grad fastlægges på foryn-
gelsestidspunktet i kraft af kulturernes
plantetal samt træarts- og proveniens-
valg i såninger og plantning. 
Vælger man eller stiller man sig tilfreds
med stamtalsfattige foryngelser, så risi-
kerer man at fraskrive sig mulighederne
for en kvalitetsproduktion langt ind i
fremtiden. Skovbrugets historie rummer
desværre en del eksempler på fejlslagne
forudsigelser om fremtidens markeder
og behov for skovbrugets produkter. 
En beslutning om at anvende små plan-
tetal i foryngelserne bør derfor kun ske i
forbindelse med en bevidst nedpriorite-
ring af vedproduktionen i målsætningen
på et givet areal i den kommende træ-
generation – uanset driftsform. 

1.4 Generelt om foryngelse og 
driftsform

Generelt er plantning efter renafdrift den
vigtigste foryngelsesmetode indenfor den
klassiske driftsform, mens naturlig for-
yngelse og vedvarende skovdække er
helt central i det naturnære skovbrug.
Grænsen mellem de to driftsformer er
som nævnt ikke skarp (Figur 1). 
Det er ikke svært at udpege eksempler
på udpræget naturnær skovdrift (eksem-
pelvis Forstamt Lensahn i Holsten) og
udpræget klassisk skovdrift (eksempel-
vis rødgranplantager). Det er imidlertid
helt almindeligt, at metoder og princip-
per, som er almindelig i den ene drifts-
form, også anvendes i den anden. Det
kan f.eks. dreje sig om hegning, intensiv

Figur 1. Halvcirkel, som viser variationen af dyrkningsmodeller og tilhørende foryn-
gelsesmuligheder fra den ensidige vedproduktion uden naturhensyn over en flersidig,
naturnær tilgang, hvor både vedproduktion og naturhensyn spiller en vis rolle til den
urørte skov, hvor der ikke er nogen vedproduktion, men til gengæld et stort naturhensyn.
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jagt, jordbearbejdning, træartsblanding
og lokalitetskortlægning.
Muligheden for meget lave kulturom-
kostninger er hoveddrivkraften bag an-
vendelsen af naturlig foryngelse i både i
den klassiske og især i den naturnære
skovdrift. Tilgangen til brugen af natur-
lig foryngelse er dog forskellig i de to
driftsformer: 
I den naturnære skovdrift er man i grove
træk hele tiden opmærksom på at skabe
en bevoksningsstruktur, jordbundstil-
stand og træartssammensætning, som
overalt i skoven fremmer dens villighed
til at forynge sig naturligt. 
I den klassiske skovdrift anses den na-
turlige foryngelse mere for at være et
teknisk alternativ, som man tager stil-
ling til, når den gamle bevoksning er
blevet hugstmoden. I Danmark har man
i den klassiske skovdrift især anvendt
naturlig foryngelse i bøgedyrkningen
(Boks 1). Disse foryngelser har typisk
været baseret på et oldenfald, hvor
fremspiringen er blevet fremmet ved
hjælp af jordbearbejdning (selvforyn-
gelse) – i reglen både før og efter olden-
faldet i efteråret. 
Problemstillingen i praksis drejer sig ofte
om metodevalget med henblik på at sikre
succesfuld etablering og undgå fejlslagne
foryngelser – pålideligheden i foryngel-
sesprocessen i det enkelte år er med andre
ord central. Ligeledes er det afgørende for
økonomien, at moderbestanden kan lys-
nes og afvikles til gavn for foryngelsen
uden, at der sker et økonomisk tab ved
f.eks. øget rødkernedannelse. 
Danske, tyske og sydsvenske erfaringer
med naturlig bøgeforyngelse i både
klassisk og naturnær skovdrift er be-
skrevet i en række publikationer (f.eks.
Madsen 1989a, Madsen 1989b, Madsen
1989c, Madsen og Fodgaard 1989,

Madsen, 1993, Bruun 1999, Alriksson
1995, Ohff 1995) og egeforyngelse (de
Neergaard 1996, de Neergaard 2003,
Hahn og Serup 2001). 
I naturnær skovdrift tilstræbes træarts-
sammensætninger og skovstrukturer,
f.eks. i form af skovudviklingstyperne,
som sikrer, at der generelt findes rele-
vante frøkilder og en god jordbundstil-
stand. Derved er det hensigten, at sko-
ven let forynger sig. Dette sker primært
ved, at der generelt allerede er etableret
foryngelse (engelsk: advance growth,
advance regeneration), som hurtigt kan
reagere på lysning af overetagen i
form af lysbrønde, skærm, stormfald
eller renafdrift. 
Renafdrifter kan og skal ikke nødven-
digvis undgås, selv om man har konver-
teret til naturnær skovdrift. De kan an-
vendes som følge af, at den hidtidige
skovdyrkning har efterladt en ustabil
træart på arealet, som ikke kan forme en
stabil skærm. 
Derfor kan renafdrifter særligt være re-
levante i konverteringsfasen fra klassisk
til naturnær skovdrift. Endvidere kan
renafdriften opstå i en ellers stabil skov
som følge af f.eks. orkan eller brand,
ligesom det kan være relevant for at
fremme lystræarter som f.eks. eg. 
Strukturvariationen i en naturnær drevet
skov kan også have den funktion at
sikre en bedre foryngelsessituation efter
en orkan eller et kraftigt hugstindgreb,
idet mange træer i underetagen vil stå
tilbage og bidrage til at bevare og gen-
skabe skovklimaet.

1.5 En genopdaget interesse for 
naturlig foryngelse

Ved grundlæggelsen af det såkaldte ord-
nede skovbrug for ca. 250 år siden var
skovene reduceret til få procent af lan-
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Tekstboks 1. 

Navnlig i Danmark er der en ordrig terminologi omkring naturlig foryngelse, hvil-
ket kan medvirke til en del begrebsforvirring. Terminologien har mest været an-
vendt i forbindelse med klassiske naturlige fladeforyngelser i bøg. 
Betegnelserne på de enkelte dyrkningsmæssige indgreb fra den klassiske skovdrift
kan dog også være relevante i den naturnære skovdrift. Det skyldes dels, at der
ikke er et skarpt skel mellem de to driftsformer, dels at en konvertering fra klassisk
til naturnær skovdrift fortsat kan gøre metoderne fra den klassiske drift relevante.

Terminologi omkring naturlig foryngelse
● Naturlig foryngelse: Den generelle betegnelse, som svarer til f.eks. natural rege-

neration på engelsk – dvs. foryngelsen er opstået på grundlag af det naturlige
frøfald i bevoksningen.

● Selvforyngelse og naturforyngelse: Særlig dansk skelnen mellem om foryngelsen
er etableret vha. jordbearbejdning i forbindelse med frøfaldet (typisk selvforyn-
gelse i bøg), eller om den er opstået helt af sig selv. Ved naturforyngelse frem-
kommer foryngelsen spontant uden brug af jordbearbejdning. Det sker i reglen i
grupper, som man gradvist lysner for. Betegnelsen naturforyngelse minder meget
om den generelle betegnelse naturlig foryngelse, hvilket ikke er praktisk. 

● Spontan foryngelse er en nyere og alternativ betegnelse for naturforyngelse, som
netop peger på, at foryngelsen er opstået af sig selv. 

● Selvsåning er en ældre betegnelse for selvforyngelse, som stadig bruges alminde-
ligt. De enkelte planter i en naturlig foryngelse kaldes ofte for selvsåede planter

● Moderbestanden eller skærmen er den gamle bevoksning, og de enkelte træer er
overstandere. De to sidstnævnte betegnelser bruges i reglen først, når foryngelsen
er startet.

● Forberedelseshugst kan anvendes i meget svagt huggede (bøge)bevoksninger.
Hugsten har til formål at stimulere frøsætningen i bevoksningen på et tidspunkt,
hvor bevoksningen anses for at have opnået modenhed, så foryngelsen snart kan
iværksættes. Forberedelseshugst har ikke været almindelig praksis i danske bøge-
bevoksninger, da de typisk er så hårdt huggede, at frøsætningen ikke er begrænset
til et kritisk niveau.

● Besåningshugst: En lysning af moderbestanden i vinteren efter frøfaldet (typisk ef-
ter oldenfald i bøg og evt. eg), som har til formål at øge foryngelsens adgang til
lys og vand for foryngelsen allerede i dens første vækstsæson. 

● Lysningshugster sker i de følgende år efter første vækstsæson.

● Skærmstilling er en mere generel betegnelse for den lysning, der sker af den gamle
bevoksning i begyndelsen af foryngelsesfasen.
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dets areal, og de få eksisterende skove
var desuden forhuggede og lysåbne med
deraf følgende tab af skovklima. Mulig-
hederne for at udnytte naturforyngelsen
i produktions-processen var således
yderst begrænsede, og det var derfor
nødvendigt i vid udstrækning at satse på
den plantede kultur. 
I de sidste 200 år har interessen for na-
turlig foryngelse bølget op og ned – no-
genlunde parallelt med interessen for
naturnær skovdrift – og er foreløbig
endt med en markant stigende interesse
indenfor de seneste 15-20 år. Det hæn-
ger sammen med en tilsvarende stigning
i interessen for løvtrædyrkning, og i ny-
este tid har navnlig konverteringen til
naturnær skovdrift sat fokus på naturlig
foryngelse. Dette står i stor kontrast til
perioden umiddelbart efter 2. verdens-
krig, hvor løvtrædyrkningen generelt var
nede i en bølgedal og hvor vedmasserige
løvtræsbevoksninger blev skovet, og
gentilplantet billigt med gran.
I begyndelsen af 80’erne blev tiltroen til
nåletræernes stabilitet og generelle øko-
nomiske overlegenhed svækket, og løv-
trædyrkningen oplevede en opblom-
string fra slutningen af 80’erne. Dette
medførte også en øget interesse for na-
turlig foryngelse, da denne foryngelses-
form kan betegnes som den eneste
driftsøkonomisk realistiske vej til at
fastholde bøgearealet (Jensen og Jensen
1986, Holten-Andersen 1986a, 1986b). 
Som tidligere nævnt er der beskrevet en
del praktiske erfaringer med naturlig for-
yngelse af primært bøg. Disse eksem-
pler kan være både vigtige og lærerige,
men et egentligt videnskabeligt grund-
lag omkring etableringen af naturlig for-
yngelse er først nu ved at blive bygget
op (f.eks. Skovsgaard og Morsing 1996,
Emborg 1998, Madsen et al. 1999a, Mad-

sen et al. 1999b, Einhorn et al. 2004,
Hahn and Madsen 2006).

2. Naturskovens foryngelse 
– skoven kan selv

2.1 Foryngelse i tempereret løvskov
Foryngelse i urørt naturskov i Danmark
er ofte tæt knyttet til lysbrønde, som op-
står som følge af den forstyrrelse, der
sker, når et eller flere af de gamle træer
bryder sammen (Emborg 1998, Emborg
et al. 2000, se også kapitel 3 – Natursko-
ven som inspiration for skovdyrkningen). 
Foryngelsesdynamikken i den urørte na-
turskov giver inspiration, grundlag og
viden, som kan udnyttes i skovdyrknin-
gen – både i den klassiske skovdrift og i
den naturnære skovdrift, særligt hvis
hovedformålet eller et af hovedmålene
med skovdriften er naturhensyn. Derfor
er det grundtanken at efterligne natur-
skovens foryngelsesdynamik i en skov-
struktur og et forstyrrelsesmønster, som
ligner naturskovens mest muligt. 
Filosofien er da, at man hermed skaber
rammerne for den naturlige biodiversi-
tet, som så efterfølgende nok skal ud-
fylde disse. Forstyrrelsernes omfang
kan dog variere meget (Otto 1995), og
store katastrofer, som medfører flade-
fald (f.eks. 1967- og 1999-stormfaldet),
kan også forekomme i danske løvskove.
Derfor kan mindre men sjældne renaf-
drifter (skønsvis < 2-3 ha) også være en
del af en foryngelsespraksis, som efter-
ligner naturskovens foryngelsesdynamik.
I Suserup skov forynger skoven sig til-
syneladende sikkert, når der opstår en
lysbrønd, og foryngelsen kan etablere
sig når den relative lysindstråling til
skovbunden overstiger ca. 3 % (Emborg
1998). En tilsvarende høj foryngelses-
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succes er ofte vanskelig at opnå i pro-
duktionsskov. Hvad er det, som betinger
den høje succes i Suserup?
- Det er vigtigt at være opmærksom på,
at naturen og den urørte naturskov ikke
har det tidspres, som en skovdyrker kan
være udsat for. Skovdyrkeren kan være
tvunget til at forynge de enkelte bevoks-
ninger hurtigt af hensyn til distriktets
økonomi eller likviditet. Der kan også
være tale om, at store værdier mistes i
moderbestanden indenfor en kortere
årrække, hvis der sker en kvalitetsfor-
ringelse som følge af f.eks. rødmarvs-
dannelse i bøg. 
- Jordbundstilstanden er i Suserup gene-
relt gunstig for naturlig foryngelse.
Bundfloraen er yderst sparsom, undta-
gen hvor der er opstået en lysbrønd, li-
gesom der heller ikke er udviklet et tykt
litterlag. Frøene, især ask, ær og bøg,
har således gode muligheder for at
komme i kontakt med mineraljorden og
dermed få gunstige betingelser for over-
vintring og fremspiring samtidig med, at
konkurrencen fra bundfloraen stort set
er fraværende i de første følsomme sta-
dier af planternes etablering. Jordbund-
stilstanden er sikkert også stærkt begun-
stiget af, at traktorer og andre tunge
maskiner ikke færdes og dermed kom-
primerer jorden.
Dansk naturskov inspirerer således til,
at skovens foryngelse kan foregå i lys-
brønde samtidig med, at skovdyrkerens
opmærksomhed i højere grad bør rettes
mod etablering af en velegnet jordbunds-
tilstand forud for foryngelsestidspunk-
tet. Vertikalt sluttet skovstrukturer, som
enten bygger på mosaikstrukturen eller
en underetage, er sandsynligvis gode
midler til at beskygge skovbunden, be-
skytte mod kørsel og hæmme vindbe-
vægelse i skoven. 

Man skal dog være opmærksom på, at
det i Danmark og mange andre – især
tæt befolkede lande – er vanskeligt eller
umuligt at få et helt autentisk indblik i
hvordan naturskoven ville fungere i stor
skala i uden menneskelig påvirkning.
F.eks. er de eksisterende eksempler på
urørt naturskov fortsat under stærk ind-
flydelse af menneskelig aktivitet, idet de
ligger som øer i et stærkt reguleret og
udnyttet landskab. 
Nogle af de urørte naturskove har dog
nydt en særlig – og stort set urørt status
- i mere end 50 år. For en stor del af det
danske urørte skovareal er den urørte
status dog af nyere dato, idet den er ind-
ført i løbet af 1990’erne under Skov- og
Naturstyrelsens naturskovsstrategi. An-
dre skove har måske kun været delvist
urørt eller ureguleret i forhold til almin-
delig skovdrift. F.eks. er lukningen af
anlagte drængrøfte i Draved Skov af re-
lativ ny dato. Endelig udviskes sporene
af fortidens drift – træartssammensæt-
ning, skovstruktur, træarternes lokalise-
ring i forhold til jordbund osv. – kun
langsomt i de urørte skove. 
Selvom de med rimelig sikkerhed går
en “urørt” fremtid i møde, vil de også
fortsat være påvirket af menneskelige
aktiviteter. Spredning af indslæbte og
konkurrencedygtige arter kan f.eks. re-
sultere i varige ændringer i forhold til
den helt urørte og oprindelige tilstand.
Desuden vil f.eks. luftbåren forurening
og næringsstofdeposition, klimaforan-
dringer og de høje vildtbestande givet-
vis også spille en rolle.

2.2 Foryngelse i boreale nåleskov
Den katastrofedrevne foryngelse er der-
imod mere almindelig i de naturlige
boreale nåleskovsøkosystemer. Her kan
der ske en ophobning af store mængder
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dødt organisk materiale, som til stadig-
hed øger risikoen for brand – på engelsk
taler man ligefrem om ophobning af
“fuel” (brændstof) i skoven. Der kan også
komme udbrud af insektangreb, som
dræber mange træer og øger mængden
af “brændstof”. 
Forstyrrelsernes omfang, mønster og
hyppighed afhænger af en række fakto-
rer som f.eks. klima, vejr og træarter. En
hel del arter har netop tilpasset sig skov-
brand ved især i ældre aldersklasser at
udvikle en tyk og varmeisolerende bark.
Enkeltindivider kan dermed opnå meget
høj alder – også i skovøkosystemer, hvor
brand udgør en vigtig del af dynamikken
– herunder foryngelsesdynamikken (f.eks.
douglasgran, sequoia og eg). 
Skovbruget har mange steder i disse
økosystemer været igennem en periode,
hvor man forsøgte at undgå og be-
kæmpe skovbrande for at hæve produk-
tiviteten og effektiviteten i vedprodukti-
onen. Det har i mange tilfælde givet
bagslag – nok har man undgået de na-
turlige og mindre brande samtidig med
at vedmassen er øget. Til gengæld har
man sammen med den øgede mængde
“brændstof” i skoven også forøget risi-
koen for altødelæggende skovbrande
(wildfires). 
Under disse forhold består en mere na-
turnær skovdrift i en reduktion af ved-
massen og en accept af de mere hyp-
pige, men knapt så ødelæggende skov-
brande. Mange steder i Nordamerika
indgår forebyggende brand (prescribed
burning) ligefrem i skovdriften.
De naturlige træarter i disse skove har
på forskellig vis tilpasset sig brand i de-
res foryngelsesstrategi. Nogle nåletræ-
arters kogler åbner sig først, når de har
været udsat for en mindre brand, mens
f.eks. unge ege er tilpasset brand ved, at

de har kraftig og hurtig genvækst fra
stødet. Det som i første omgang ligner
ødelæggelse, kan således reelt være en
tilpasning til økosystemets kår og for-
styrrelser, der sikrer artens plads og
overlevelse. Erfaringer vedrørende om-
fang og hyppighed af disse forstyrrelser
kan bruges – måske i større omfang – i
de nåleskovsprægende plantager og på
tilgroede heder, primært på de sandede
jorder i Vestdanmark.

2.3 Vildtbid og skovgræsning
En anden vigtig kategori af forstyrrelse
er hjortevildtets bidskader. I den tyske
naturnære skovdrift, som primært sigter
mod vedmasseproduktion betragtes vild-
tet som skadevoldere, der kan gøre det
vanskeligt at forynge skoven med hele
det ønskede træartsspektrum. Høje vildt-
populationer kan medføre en indsnævring
af træartssammensætningen mod en
overvægt af bøg og rødgran (f.eks. Pe-
dersen og Petersen 2002), som begge
typisk står langt nede på vildtets præfe-
renceliste.
Der er dog mange andre aspekter end de
umiddelbart mest fremtrædende skader
på foryngelsen, som bør inddrages i
denne problemstilling. Omfanget af ska-
der bør i det konkrete tilfælde klar-
lægges – bidskaderne er ikke altid så
omfattende som umiddelbart antaget
(Bergquist et al. 2003). 
Derudover giver den mere heterogene
skovstruktur i naturnært drevne skove
tilsyneladende en bedre balance mellem
fødeudbud og f.eks. dækning for vildtet.
Biddet fordeles mere jævnt samtidig
med, at der med den allestedsnærværende
naturlige foryngelse er et relativt stort
fødeudbud i den naturnært drevne skov
til gavn for skovens robusthed overfor
vildtbid (Riemoser og Gossow 1996).
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På en historisk og palæoøkologisk tids-
skala har vildt og græssende dyr i sam-
spil med mennesket altid haft en betyd-
ning for skovens foryngelse og dermed
skovens struktur og træartssammensæt-
ning. Mange træ- og buskarter er med
deres evne til stød- og rodskudsdannelse
tilpasset bid (f.eks. eg, ær, ask, el, lind,
elm, vildæble, tjørn, roser), og det tyder
på, at de har udviklet sig som arter i et
miljø, hvor der er et bidpres. Dermed er
der også fordele forbundet med at kunne
overleve bid og reagere hurtigt på f.eks.
midlertidigt reducerede vildtpopulationer
og tilhørende – måske kun forbigående
– reducerede bidpres. 
Bradshaw og Mitchell (1999) og Brad-
shaw et al. (2003) diskuterer forskellige
teorier vedr. fortidens bestande af store
græssere og deres relationer til skove og
landskabers strukturer (se kapitel 2 –

Skovudviklingen i Danmark). Der er
teorier, som beskriver fortidens skove
som meget dækkende og vedmasserige,
mens andre hælder mod at landskaberne
blev holdt åbne og savanne-lignende
som følge af store bestande af græs-
sende dyr. 
Bradshaw et al. (2003) er ikke enig i
disse yderpunkter. De foreslår at pres-
set fra store græssere har varieret i
både tid og rum, og at det er mere
sandsynligt at græsningen har skabt en
mosaikstruktur, hvor græssende dyr i
urskoven stedvist påvirkede skovens
struktur i væsentligt omfang og således
skabt lokale, længerevarende åbninger
i skoven (Svenning 2002).

2.4 Naturlig foryngelse af eg
Eg er en af de mest bidtolerante arter
(Kullberg og Welander 2003), men har –

Figur 2. Eksempel på katastrofedrevet foryngelse efter skovbrand, British Columbia,
Canada. Foto: Katrine Hahn.
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sammen med mange andre lystræarter –
svært ved at overleve i en naturnært dre-
vet skov med stor andel af skyggearter
som bøg, ædelgran, rødgran og sitkagran.
Kun hurtigt voksende arter som ær og ask
formår at tilkæmpe sig en plads. 
Navnlig egens rolle i “klassisk” tysk na-
turnær skovdrift har ofte været diskute-
ret, fordi den i bøgedomineret og ved-
masserig løvskov har svært ved at fast-
holde sit fodfæste. Det interessante er
dog, at netop græssende dyr kan fremme
egens naturlige foryngelse eller indvan-
dring i et ellers åbent landskab. Udover
egeplanternes evne til genvækst efter
bid er dens spredningsøkologi er et vig-
tigt element, hvor især skovskader flit-
tigt transporterer agern ud i det åbne
land som f.eks. overdrev, enge og heder. 
Så længe der sker en afgræsning vinder
de bidtolerante arter kun langsomt fod-
fæste (Buttenschøn og Buttenschøn 1985,
2001), men ophører græsningen midler-
tidigt kan tilgroningen foregå hurtigt
herefter. Tilsvarende kan ophør af land-
brugsdrift i nærheden af skov eller le-
vende hegn med frøkilder føre til en
hurtig tilgroning. 
Der er således eksempler på opgivne
tjenestejorder der er sprunget i løvblan-
dingsskov med stor andel af eg. I det
østlige USA er enorme områder sprun-
get i løvskov med stor egeandel efter
opgivet landbrugsdrift i begyndelsen af
1900-tallet (Whitney og DeCant 2003).
Skovgræsning og vildt kan således også
være midler til at fremme og dyrke de
bidtolerante og typisk lyskrævende arter
i en naturnær driftsform med naturvær-
dier som et vigtigt mål.

2.5 Naturlig tilgroning
Den naturlige tilgroning på såvel land-
brugsjord som på naturarealer (heder,

enge, overdrev) kan give en god indika-
tion af hvordan succession kan forløbe
under pioner-betingelser med f.eks.
konkurrence fra en markflora.
Aude et al. (2002) beskriver eksempler
på naturlig tilgroning af landbrugsjord i
Danmark. De konkluderer, at naturlig
tilgroning på kortere eller længere sigt
resulterer i skov, men hvis vedproduk-
tion er en vigtig del af driftsformålet,
skal man holde sig til metoden på min-
dre arealer i nærheden af eksisterende
skov – og dermed i nærheden af frøkilder. 
Endvidere påpeges det, at en hurtig na-
turlig tilgroning især sker, hvor der
findes en kombination af gode frøkil-
der og blottet mineraljord i de første
par år efter landbrugsdriftens ophør. 
Nogenlunde tilsvarende konkluderer
Karlsson (1996) vedr. naturlig tilgro-
ning med birk på landbrugsjord i Sve-
rige. Han har også set på effekten af en
række tiltag som jordbearbejdning, her-
bicidsprøjtning og såning. 
I forbindelse med tilgroning på land-
brugsjord skal man være opmærksom
på, at der her er tale et meget stærkt
påvirket dyrkningsgrundlag, hvor f.eks.
sidste afgrøde og dermed floraen på are-
alet ved ophør af dyrkningen sammen
med forekomsten af frøkilder kan blive
afgørende for hvilke arter der etablerer
sig, og hvor hurtigt det i givet fald sker.

3. Strategier for foryngelse 

3.1 Vejen mod skovudviklingstypen
Skovdyrkningsstrategien i naturnær
skovdrift sigter i denne publikation mod
at etablere skovudviklingstyper, som er
tilpasset givne lokaliteter. I mange
skove og bevoksninger er der behov for
at ændre træartssammensætningen fra
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den nuværende til skovudviklingstypens
træartssammensætning – der er behov
for konvertering. 
Naturlig foryngelse alene kan i mange
tilfælde ikke sikre den ønskede konver-
tering, fordi en eller flere af de ønskede
træarter indenfor skovudviklingstypen
slet ikke er til stede eller ikke er til stede
i tilstrækkeligt omfang. 
Der er således i mange tilfælde behov
for kunstig kultur (såning eller plantning)
i konverteringsfasen. I den løbende natur-
nære skovdrift kan kunstig kultur også
blive relevant, hvis det f.eks. viser sig,
at den ønskede træartssammensætning

ikke kan opretholdes med naturlig for-
yngelse, eller hvis man vil indføre en
bedre proveniens på arealet.
I forbindelse med foryngelse er skovud-
viklingstypen meget fleksibel både i tid
og rum. Den rummelige fleksibilitet be-
tyder, at man i driften – herunder også
foryngelsen – frigør sig helt eller delvist
fra den skarpe og meget detaljerede
inddeling i afdelinger og litra, som ofte
findes i den klassiske skovdrift. 
I stedet laver man ved foryngelse og
pleje (herunder tyndinger) en grovere
og mindre detaljeret inddeling af di-
striktet i “sektorer”, f.eks. således at én

Figur 3. Græsning i sydsvensk skovlandskab. Den naturlige tilgroning – her i form af
ask omgivet af ’fodposer’ med hvidtjørn – holdes i skak af kreaturer og heste, men til-
groningen står på spring, hvis græsningstrykket falder. Foto: Katrine Hahn.
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sektor har et areal, der er passende i for-
hold til et års indsats. Inddeles skoven i
f.eks. fem sektorer, når man i princippet
gennem hele distriktet i løbet af fem år
med relevante tiltag. 
Et sådant system skal naturligvis være
så fleksibelt, at skovdyrkeren kan rea-
gere hensigtsmæssigt på gode mulig-
heder for foryngelse overalt på distrik-
tet. Det kan f.eks. være et godt frøår i
en træart, som man har behov for at
fremme. 
Den grovere inddeling af behandlings-
enhederne forbedrer sandsynligvis skov-
dyrkerens muligheder for at se om sko-
ven udvikler sig i retning af den øn-
skede skovudviklingstype på tværs af de
oprindelige bevoksnings-, afdelings- og
litragrænser. 
Mange træarter forynger sig netop bedst
under andre træarter (“Fremdkeimer”-
fænomenet). Derfor er det meget vigtigt
at potentialet for dette udnyttes fuldt ud
– især i en konverteringsfase, hvor mu-
lighederne for at drage nytte af naturlig
foryngelse er begrænset af mangel på
relevante frøkilder.

3.2 Vedproduktion og tidshorisont
På vejen mod en skovudviklingstype
(kapitel 8 – Skovudviklingstyper – den
langsigtede skovudvikling) er det imid-
lertid afgørende at tage især driftsformål
og tidshorisont i regning ved valget af
foryngelsesmetoden på et givet areal. 
Hvad angår driftsformålet er det navnlig
vedproduktionen i en kommende gene-
ration, som man skal forholde sig til.
Hvis der ikke er tiltro til, at der kan op-
nås en fornuftig økonomi og forrentning
af en investering i vedproduktion på et
givet areal må man nødvendigvis over-
veje meget billige foryngelsesmetoder,
som blot kan indføre de træarter, som

mangler eller er for fåtallige i forhold til
skovudviklingstypen, men ikke nødven-
digvis kan producere store mængder
kvalitetstræ.
Tidshorisonten er også vigtig for valg af
foryngelsesmetoder i en konverterings-
fase, idet den nogenlunde afstikker ram-
merne for hvor lang tid, det må tage at
nå til frem til en given skovudviklings-
type og den tilhørende træartsfordeling.
Man kan f.eks. væbne sig med stor tål-
modighed, eller man kan fremme pro-
cessen – fordi man ønsker hurtigere at
kunne høste fordelene og udbyttet af at
etablere skovudviklingstypen. 
Omvendt bør en stærk tillid til, at en in-
vestering i vedproduktionen på et givet
areal også i fremtiden vil være økono-
misk fornuftig resultere i, at skovdyrke-
ren vælger foryngelsesmetoder, som
kan sikre høje plantetal i foryngelserne.
Det kan f.eks. være skov med gode
vækstforhold og på lettilgængeligt ter-
ræn – og det gælder uanset om man be-
nytter sig af naturlig foryngelse, såning
eller plantning.
Den eksisterende træart på et givet areal
kan også være både så dominerende og
forynge sig så villigt, at man kan være
parat til at intensivere kulturindsatsen
for at fremme konverteringen. Det kan
f.eks. være en bevoksning af contortafyr
eller rødgran, hvor disse arter forynger
sig så villigt, at der er udsigt til en ny
generation i renbestand. Under sådanne
forhold kan gruppevis indplantning af
manglende træarter gøre udsigterne til at
få gennemført konverteringen for lang-
varig i forhold til driftsformålet. 
Overordnet set kan skovdyrkeren vælge
en passiv eller en aktiv strategi ved kon-
vertering fra klassisk til naturnær skov-
drift. Den passive strategi lægger vægt
på lave kulturomkostninger ved at an-
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vende naturlig foryngelse i videst muligt
omfang. Desuden anvendes plantninger
med få og små grupper (f.eks. 200-300
planter pr. gruppe; én-to grupper pr. ha)
af de træarter som mangler for at frem-
bringe den ønskede skovudviklingstype
på langt sigt. 
Der er i realiteten tale om at “pode” sko-
ven med de ønskede træarter, idet de
plantede træer blot introduceres med
henblik på langsigtet spredning i skoven
ved naturlig foryngelse. Den passive
strategi fordrer, at skovdyrkeren og eje-
ren i nogle tilfælde må have et tidsper-
spektiv på flere hundrede år afhængig af
lokaliteten og mulighederne for naturlig
frøspredning.

3.3 Den naturnære tilgang til 
foryngelse

Naturnær skovdrift og naturlig foryn-
gelse forbindes ofte så tæt, at der er ri-
siko for at overse, at også såning og
plantning er relevant i naturnær skov-
drift. Lave, eller helst ingen, kulturom-
kostninger forekommer undertiden at
være en ledetråd – måske ligefrem et
dogme – i driftsformen. Man må dog
ikke overse betydningen af plantetallet i
foryngelserne for fremtidens mulighe-
der for vedproduktion – uanset foryn-
gelsesform. Det gælder især ikke, hvis
driftsformålet nævner vedproduktion
som et vigtigt mål for fremtiden.
De generelle principper i naturnær skov-

Figur 4. Tålmodighed kan være nøglen til billig og god foryngelse. Her ses fremspi-
rende eg efter såning på stormfaldsareal efter gran, St. Hjøllund Plantage. Foto:
Palle Madsen.
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drift om så vidt muligt at arbejde MED
skovens naturlige dynamik i stedet for
at arbejde IMOD kan i foryngelsesmæs-
sig sammenhæng udtrykkes i et princip
om at arbejde MED den naturlige for-
yngelsesdynamik i stedet for IMOD.
Herunder skovdyrkningsmæssigt og
foryngelsesteknisk at tage ved lære af
naturlige foryngelsesprocesser, og om-
sætte principperne bag disse til konkrete
metoder. Dette omsættes mest oplagt til
praksis i naturnært drevne skove, hvor
de gode foryngelsesforhold allerede er
skabt gennem en forudgående og lang-
sigtet skovdyrkningsstrategi. 
Imidlertid kan der også hentes inspiration
i den tilgroning, som sker ved pionerar-
ternes naturlige invasion på åbne arealer,
hvor skovklimaet ikke eksisterer (f.eks.
på landbrugsjord) eller ved den naturlige
foryngelse på skovarealer, hvor skov-
klimaet er tabt ved en renafdrift eller et
stormfald. Pionerarterne kan da etableres
som hjælpetræer ved plantning, såning,
naturlig foryngelse på skovarealer eller
naturlig tilgroning på arealer udenfor
skov – typisk landbrugsjord – og dermed
hurtigt genetablere skovklimaet og de be-
skyttede foryngelsesforhold. 
Hjælpetræarter kan f.eks. være rødel,
birk, lærk, skovfyr, fuglekirsebær, ær og
poppel. Etableres de samtidig med ho-
vedtræarterne kaldes de ammetræer,
mens det er en forkultur, hvis de etable-
res flere år forud for hovedtræarterne. 
I det klassiske skovbrug har disse prin-
cipper været anvendt, eller de anvendes
fortsat, i form af foryngelse under skærm,
i nordrand og mellem kulisser af den
gamle bevoksning. Ligeledes har hjæl-
petræer været anvendt, og de anvendes
primært til at beskytte den frostføl-
somme bøg ved tilplantning på renaf-
drifter eller på skovrejsningsarealer;

disse steder skal hjælpetræerne desuden
hæmme græsvegetationen for at redu-
cere barkgnav af markmus. 
Hjælpetræer har også været anvendt un-
der meget vanskelige foryngelsesfor-
hold som f.eks. den omfattende brug af
bjergfyr ved hedens tilplantning. 
Imidlertid har brugen af hjælpetræer
ikke været så populær i det klassiske
skovbrug. De er blevet forbundet med
øgede kulturudgifter til plantning, evt.
opstamning og senere fjernelse, ligesom
de generelt er blevet anset for at for-
sinke kulturen i sin vækst og udvikling
sammenlignet med en intensiv indsats
med f.eks. kemisk renholdelse, musebe-
kæmpelse, jordbearbejdning og kraftige
barrodsplanter. Desuden anses afviklin-
gen af hjælpetræerne også ofte for at
være en opgave, som det er bedst at
være foruden. 
Skærm anvendes fortsat i det klassiske
skovbrug, og den har især været et ønsket
alternativ til renafdriften i hedeskovbru-
get, hvor det især kan være vanskeligt at
forynge renafdrevne hedesletter. Her kan
især frostproblemer i kombination med
tør og næringsfattig jordbund gøre livet
surt for de fleste træarter i kulturfasen. 
Det store problem med disse metoder
er nåletræskærmenes eller -kulissernes
manglende stabilitet. Konsekvensen i
det klassiske skovbrug har mange
steder været vanskelige foryngelses-
forhold samt en mere intensiv og kul-
turteknisk indsats. Samtidig har van-
skelige forhold på kulturarealerne også
bidraget til en insnævring af træarts-
spektret – rødgranens kultursikkerhed
kombineret med den gode vedkvalitet
er givetvis en væsentlig del af forkla-
ringen på denne træarts opblomstring i
dansk skovbrug – uanset lokaliteten.
I naturnær skovdrift er principperne

DST_01_05  14/10/05  9:12  Side 256



257

omkring frembringelse af gode foryn-
gelsesforhold centrale, også i en kon-
verteringsfase med ustabile træarter som
udgangspunkt eller ved skovrejsning. På
renafdrifter og landbrugsjord vil en na-
turnær tilgang til foryngelsen indebære,
at man bruger hjælpetræer til hurtigt at
genetablere gunstige foryngelsesforhold
og skovklima på kulturarealet. Derved
banes vejen for billige foryngelser, og
man undgår indskrænkninger i træarts-
valget i kulturfasen, som ikke harmone-
rer med hvilke træarter, som langsigtet
er tilpasset lokaliteten. 
I naturnær skovdrift er skovdyrkeren
villig til at være mere tålmodig i sin til-
gang til foryngelsen samtidig med, at et
hurtigt og let synligt resultat af foryn-
gelsen ikke er højt prioriteret. Større tål-
modighed åbner for billigere foryngel-
sesmetoder, som i højere grad end i den
klassiske skovdrift baserer sig på natur-
lig foryngelse, såning og plantning af
relativt små planter. 
De små planter fordrer generelt gode
foryngelsesforhold for at få fodfæste og
udvikle sig, hvilket er i god overens-
stemmelse med den naturnære skovdrift
i det hele taget. Det betyder også, at hvis
foryngelsen ikke er succesfuld i første
omgang, vil det være muligt senere at
foretage en ny såning eller plantning –
uden at kulturarealet i mellemtiden bli-
ver domineret af en kraftig bundflora. 
Samtidig lægger man i naturnær skov-
drift mindre vægt på at etablere en be-
stemt træart eller træartssammensætning
på et givet areal og i et bestemt år. På
langt sigt kan strategien være at frem-
bringe en bestemt skovudviklingstype,
men strategien kan have vide rammer –
både i tid og rum, og bl.a. afhængig af
hvordan vedproduktionen prioriteres i
målsætningen.

4. Foryngelsesformer og 
metodevalg

Der er grundlæggende to foryngelses-
former – naturlig foryngelse og kunstig
kultur. Som nævnt i Boks 1 baseres na-
turlig foryngelse på skovens naturlige
frøfald. Kunstige kulturer omfatter
plantning og såning, dvs. at det geneti-
ske materiale typisk indbringes udefra i
form af planteskoleplanter, frø eller i
sjældnere tilfælde stiklinger.
Uanset om der plantes, sås eller benyttes
naturlig foryngelse er det vigtigt, at der
under de givne forhold satses på foryn-
gelse af arter, som ikke kun er tilpasset
lokaliteten og skovudviklingstypen på
langt sigt, men også tilpasset de økolo-
giske kår i foryngelsesfasen. 
Man kan f.eks. vælge arterne i forhold
til størrelsen af huller i kronetaget: I
store åbninger kan man indbringe pio-
ner- hhv. lys-træarter (eg, skovfyr, lærk,
birk), i mellemstore huller (diameter
omkring bevoksningshøjden) plantes in-
termediære arter (douglasgran, ask, ær),
mens skyggearterne (bøg, ædelgran) kan
indbringes i små åbninger hhv. under
skærm.
En særlig form for foryngelse baseres
på genvækst af eksisterende træer, idet
en del arter kan sættes på roden eller
stynes – dvs. de skoves, og “foryngelsen”
baseres på stød-, rodskud eller genvækst
højere oppe på træet. Disse foryngelses-
metoder stammer primært fra en række
gamle og nu stort set opgivne driftsfor-
mer indenfor lav- og mellemskovdrift
samt fra agroforestry (skovlandbrug),
som havde til formål at producere småt-
dimensionerede effekter til f.eks. hegns-
materialer, brænde og løvfoder. 
Driftsformerne skal ikke behandles
yderligere her, da de falder udenfor høj-
skovdriften. Det skal blot nævnes, at der
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gennem de senere år er opstået fornyet
interesse for dem, da de kan indgå som
væsentlige elementer i naturpleje og be-
skyttelse af den del af biodiversiteten,
som i sin tid fandt økologiske nicher i
tidligere tiders kulturlandskab, og som
nu for en stor dels vedkommende har
trange kår i det moderne kulturlandskab.

4.1 Valg af foryngelsesform og 
kulturmetode

Plantning af barrodsplanter er og har
længe været den dominerende foryngel-
sesmetode i dansk skovbrug. Kun in-
denfor dyrkningen af bøg, ask og ær er
naturlig foryngelse almindeligt anvendt,
selvom der kan findes eksempler på na-

Figur 5. Under konvertering fra traditionel til naturnær skovdrift i løvskov er vejen
normalt ikke så lang, idet både skovklima og frøkilder er til stede. Imidlertid kan der
mangle nogle af de ønskede arter (f.eks. ask, fuglekirsebær, eg i store lysbrønde).
Disse kan evt. senere indbringes i de mindre komplette dele af foryngelsen ved plant-
ning. Hegning vil ofte være nødvendig. Bliver foryngelsen helt komplet udskydes ind-
bringelse af andre arter. 

Her ses foryngelse af bøg i en mindre lysbrønd i den urørte skov Strødam reserva-
tet (til venstre) og foryngelse af ær i en stor bøgeskovslysbrønd i Ravnsholte skov,
Odsherred Statsskovdistrikt (til højre). Fotos: Katrine Hahn.
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turlige foryngelser af stort set alle al-
mindelige skovtræarter. 
Skønt de traditionelle danske plant-
ningsmetoder internationalt set hører
hjemme i den intensive og dyre ende an-
vendes de i stort omfang – også i for-
bindelse med konvertering fra klassisk
til naturnær skovdrift. Der fokuseres så-
ledes primært på behovet for træarts-
skifte eller på at etablere manglende
træarter på lokaliteten. Den naturnære
tilgang til selve foryngelsen er i realite-
ten ofte skubbet i baggrunden af de høje
kulturomkostninger. 
Kulturkommission 2000 (2001) har ana-
lyseret praksis omkring foryngelse i
dansk skovbrug. Målet har været at pege
på udviklingsmuligheder, som kan lede
frem til væsentlige reduktioner i dansk

skovbrugs høje kulturomkostninger
uden, at det går ud over skovenes frem-
tidige kvalitet. Her tænkes især på at be-
vare mulighederne for at producere kva-
litetstræ i fremtidens skove, og at en re-
duktion af plantetallet ikke generelt er
en acceptabel løsning. 
Kulturkommissionens arbejde er møntet
på både klassisk og naturnær skovdrift.
I naturnær skovdrift arbejdes især med
en aktiv strategi for konvertering til an-
dre skovstrukturer og træartssammen-
sætninger. Det vil sige, at vedkvaliteten
i den kommende generation vægtes højt
og dermed også plantetallet i foryngel-
sen. Udfordringen består derfor bl.a. i at
udvikle nye metoder indenfor især
plantning og såning, som kan reducere
kulturomkostningerne. 
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Det skal dog understreges, at Kultur-
kommissionen indledningsvis peger på,
at naturlig foryngelse generelt er den
billigste foryngelsesform, dernæst føl-
ger såning, mens den generelt dyreste er
plantning. Uanset driftsformen, klassisk
eller naturnær, bør skovdyrkeren i den
konkrete situation derfor først overveje
at anvende naturlig foryngelse, dernæst
såning og sidst plantning. 
Imidlertid har praksis været, at plant-
ning er den mest udbredte foryngelses-
metode i det klassiske skovbrug. Det
skyldes især,
- at der ikke er frøkilder af de ønskede

træarter på arealet,
- at vilkårene for foryngelse tilsynela-

dende er for vanskelige,
- at den genetiske kvalitet af den eksi-

sterende moderbestand anses for at
være for ringe,

- at plantning gennem tiden er blevet en
pålidelig og forudsigelig metode.

I naturnær skovdrift er naturlig foryn-
gelse som sagt den vigtigste foryngel-
sesform. Dog medfører selve konverte-
ringen fra klassisk til naturnær skovdrift
de fleste steder et behov for at indbringe
andre træarter end de eksisterende,
hvorfor plantning også er en almindelig
metode – eller rettere der anvendes en
kombination af naturlig foryngelse og
traditionel plantning af barrodsplanter.
Den naturnære skovdrift er mange ste-
der en ny driftsform, og praksis er stadig
under udvikling. 
Dagens praksis i naturnær skovdrift tager
således udgangspunkt i de mest vel-
kendte metoder fra den klassiske skov-
drift – plantning af barrodsplanter og
naturlig foryngelse – i bestræbelserne på
at ændre skovstrukturer og træartssam-
mensætning i retning af den ønskede
skovudviklingstype. For at billiggøre

foryngelsen tilstræbes det at udnytte na-
turlig foryngelse maksimalt, og ind-
skrænke brugen af plantning til berigel-
sesplantning, hvor det er relevant. Det
drejer sig især om de svage boniteter,
hvor produktionspotentialet og dermed
det realistiske investeringsniveau i kul-
turerne er begrænset. 
Der er næppe tvivl om, at konceptet
med berigelsesplantning af få hundrede
planter pr. ha kan sænke omkostningsni-
veauet væsentligt sammenlignet med
traditionelle og komplette plantnings-
kulturer. Til gengæld går der meget lang
tid, før den indplantede træart bliver i
stand til at levere større mængder kvali-
tetstræ på arealet – og vedproduktionen
på arealet i første generation efter kon-
verteringen bliver meget afhængig af
den naturlige foryngelse. 
Hvis driftsformålet dermed opfyldes, er
konceptet givetvis fornuftigt. Derimod
kan det ikke løse opgaven, hvis driftsfor-
målet omfatter ønsker om eller sikkerhed
for, at første generation efter konverterin-
gen til naturnær skovdrift kan frembringe
en høj produktion af kvalitetstræ. Da er
der brug for planterige foryngelser og
kunstige kulturer i konverteringsfasen. 
Kulturkommission 2000 har i den forbin-
delse beskæftiget sig mest med udvikling
og indførelse af dækrodsplantesystemet
og metoder til etablering af såningskultu-
rer, fordi der er store muligheder for be-
sparelser ved disse metoder. På længere
sigt vil den ultimative besparelse givetvis
opnås ved omfattende brug af naturlig
foryngelse – når træartssammensætnin-
gen svarer til lokaliteten og den ønskede
skovudviklingstype.

4.2 Nye kulturmetoder – såning 
Det anses for realistisk, at kulturom-
kostningerne for planterige (plantetal
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mindst svarende til traditionelle plan-
tede kulturer) kunstige kulturer i gen-
nemsnit kan nedbringes til mellem 1/3
og 2/3 af traditionelle barrodsplantekul-
turer. Billigst, men også mest risikabelt,
vil såningskulturer være. Omkostnings-
niveauet kan sandsynligvis blive så lavt
for nogle af de planterige såningskulturer,
at de bliver økonomisk interessante sam-
menlignet med berigelsesplantningerne.
Typisk koster en traditionel plantet kul-
tur 20-45.000 kr pr. ha at etablere og
pleje indtil de første udrensninger. Til-
svarende udgifter til såning har i praksis
vist sig at kunne holdes indenfor 5-
15.000 kr pr. ha. Såning kan også sikre
naturlige og velformede rodsystemer,
hvis såningen sker i et velpræpareret
såbed. 
Såning omfatter også en række andre
potentielle fordele, som kan opnås uden
at kulturomkostningerne nødvendigvis
stiger ud over førnævnte interval: 
- Vildtvenlige og planterige kulturer

(med hjælpearter), som er robuste over-
for vildtbid (Madsen et al. 2003a), hvil-
ket indebærer at behovet for hegn for-
modentlig reduceres væsentligt.

- Reduktion eller eliminering af proble-
mer med florakonkurrence, hvis der
anlægges planterige kulturer med
hjælpearter. 

- Reduktion af snudebilleproblemet.
Små såede nåletræer er ikke så attrak-
tive for snudebiller i de første vækst-
sæsoner, hvorefter snudebilleproblemet
må forventes at blive mindre. 

- Sås nåletræer i blanding med hjælpe-
arter, kan skærmeffekten fra hjælpe-
arterne måske gøre kulturarealet mindre
attraktivt for snudebiller.

- Vejen banes for billig etablering af
forkulturer, hvilket i høj grad er rele-
vant efter et stormfald. Her kan f.eks.

sået birk, røn og skovfyr genetablere
skovtilstanden på alle egnede arealer
efterhånden som de ryddes. Derved
vindes tid til senere og gradvis etable-
ring af hovedtræarterne, samt bedre
udnyttelse af den naturlige foryngelse.

Såningens svaghed er generelt usikker-
heden, og dermed risikoen for at den
mislykkes. Bliver risikoen for stor, en-
der såningerne med at blive for dyre, og
frøressourcerne udnyttes for dårligt.
Ved såning skal planterne ligesom ved
naturlig foryngelse gennemleve deres
mest følsomme stadier (frø- og kim-
plantestadiet) på kulturarealerne frem
for i planteskolens beskyttede miljø. Det
er ikke uden grund, at kulturmetodikken
i sin tid bevægede sig fra såning til
plantning.
Usikkerheden ved såning understreger
behovet for en sikring mod at havne i en
svær foryngelsessituation, som kan
være dyr at rette op på, hvis kulturen
mislykkes. Forynges der under stabil
skærm, er situationen ofte nogenlunde
under kontrol – mens skovkulturer på
renafdrifter og skovrejsning på land-
brugsjord lettere forvilder. Her kan man
sikkert med fordel bruge plantede eller
evt. såede hjælpetræer (ammetræer eller
forkulturer) til at imødegå problemet. 
Mislykkes såningen vil det være rart,
om man blot kan vente 5-10 år til hjæl-
petræerne igen har skabt nogenlunde
gode foryngelsesforhold på arealet. Her-
efter kan hovedtræarterne sås eller plan-
tes – hvis den naturlige foryngelse på
arealet da ikke i mellemtiden har vist sig
at være tilstrækkelig.

4.2.1 Litteratur om og erfaringer med
såning

I Danmark er der ikke mange praktiske
erfaringer fra nyere tid med såning. Til
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gengæld er der gennem de sidste 10 år
blevet arbejdet eksperimentelt med
såning på mange lokaliteter og lokalitets-
typer (renafdrifter, under skærm, skov-
rejsningsarealer, Østdanmark, Vestdan-
mark). Viden og erfaringer fra både
forsøgsarbejdet og de spredte erfaringer
fra praksis er aktuelt sammenfattet i
“Kulturmanifest – såning” og tilhørende
dyrkningsvejledning, se Kulturkommis-
sion 2000 (2005) og Madsen (2005). 
Det påpeges, at såning absolut kan
frembringe planterige kulturer til lav-
pris, men at det er vigtigt at udvælge
både træarter og lokaliteter rigtigt. Ge-
nerelt er der størst chance for succes
med såning på de sandede jorder – typisk

i hede- og klitplantager. Her kan man så
en lang række træarter – både løv og nål.
Der er også gode muligheder for såning
på landbrugsjord, hvor brugen af korn
(rug, hvede) som dækafgrøde ser ud til
at være fornuftig og kan opfattes som en
“hurtigtvirkende” hjælpetrækultur. Kom-
bineres dækafgrøder og hjælpetræer ved
skovrejsning opnås tilsyneladende gun-
stige økologiske kår for foryngelsen på
landbrugsjorden fra starten. I Østdan-
mark er såning ikke helt så relevant; i
hvert tilfælde ikke under skærm af løv,
mens der er muligheder på renafdrifter
og under skærm af nål. 
Problemet med såning er som sagt usik-
kerheden, som dog i nogen grad kan

Figur 6. Vildtvenlige, planterige og billige kulturmetoder som kan frembringe blan-
dingskulturer. Her ses sået bøg i selskab med sået røn og lupin. Håbet er, at de to
sidstnævnte foretrækkes af vildtet, så bøgen i sidste ende kan vokse over bidhøjde.
Foto: Palle Madsen.
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imødegås som beskrevet i førnævnte
dyrkningsvejledning. Det anbefales især
at sprede risikoen ved at så flere arter i
blanding, ved at vælge de rigtige lokali-
teter til såning og i det hele taget hånd-
tere frø og frembringe såbed på en hen-
sigtsmæssig måde. 
Såning af træartsblandinger vækker
måske modstand, fordi der umiddelbart
kan drages paralleller til en lang række
dårlige erfaringer med plantning af
f.eks. rækkevise træartsblandinger i det
klassiske skovbrug. 
Problemet med disse plantede blandin-
ger var imidlertid, at de blev anlagt med
tilhørende pleje og dyrkningsprogram-
mer, som strakte sig årtier ud i fremti-
den, og som ofte indeholdt meget
præcise forestillinger om de enkelte ar-
ters udvikling og behandling i blandin-
gerne. I praksis har det ofte vist sig, at
så langvarige dyrkningsprogrammer er
meget vanskelige at gennemføre. Det er
ofte endt med, at de oprindelige pleje-
og hugstprogrammer blev forsømt, og at
intentionerne ikke blev opfyldt. 
Anderledes er det med blandingssånin-
gerne, som i høj grad kan minde om
frøfaldet i blandingsbevoksninger af de
arter, som man ønsker på en given loka-
litet – f.eks. i form af de arter som til-
hører en relevant skovudviklingstype.
Der kan typisk være iblandet flere pio-
nerarter med henblik på hjælpetræfunk-
tionen, hvis der er tale om såning på
renafdrifter, stormfaldsarealer eller
landbrugsjord. 
Ligeledes ledsages blandingssåningerne
ikke af langsigtede pleje- og hugstpro-
grammer, som har til hensigt at opret-
holde træartsblandingerne i lille skala
(intime blandinger). Såningernes usik-
kerhed for den enkelte art, i det enkelte
år og på et givet areal vil også medføre,

at artsspektret indsnævres af sig selv, og
der vil formodentlig i de fleste situatio-
ner opstå foryngelser, som mht. plejebe-
hov vil minde om artsblandede naturlige
foryngelser.
Det bedste såbed er generelt et vel-
drænet mineraljordsblottet såbed, hvor
frøet placeres i og dækkes af mineral-
jord, med et mindre indhold af humus.
Skadevoldere som f.eks. mus og fugle
er særligt problematiske i forbindelse
med bøge- og egesåning, men de kan
også angribe mindre frø. 
Valg af træart og lokalitet til såning
samt såtidspunkt, dækafgrøder og såbeds-
etablering drejer sig i høj grad om at
modvirke effekten af skadevolderne.
Manglende spiring som følge af dårligt
frø eller mangelfuldt forbehandlet frø
kan også drille, ligesom udtørring for-
modes at kunne gøre det af med især
arter med småt frø og små kim- og
frøplanter med tilhørende langsom rod-
udvikling. 
En stor del af den videnskabelige littera-
tur om såning fokuserer på problemerne
med skadevoldere, især skader fra mus
fylder meget. De senere danske og sven-
ske undersøgelser fra midten af 1990’erne
er beskrevet i Löf et al. (2004) og Madsen
og Löf (2005). 

4.3 Nye kulturmetoder – plantning
Kulturkommissionen pegede i sin første
udgivelse (Kulturmanifest – plantning
2001) på, at dækrodsplanter åbner mu-
ligheder for at reducere kulturomkost-
ningerne væsentligt ved plantning. Både
producenter og forskere har gennem de
senere år skrevet og arbejdet en del med
dækrodsplanter (Benfeldt, 2002a, b, c,
Bentsen 2002, 2003, Fodgaard 2002,
Jensen 2003, Kulturkommission 2000,
2002, Madsen et al. 2003b, Nielsen og
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Sønnichsen. 2002). På baggrund af de
nuværende erfaringer forekommer det
ultimative besparelsespotentiale ved
plantning at være anvendelsen af små
dækrodsplanter. 
Rodudviklingen på de bedste dækrods-
plantetyper bliver desuden væsentlig –
og måske afgørende – bedre end for bar-
rodsplanters vedkommende. Forsknings-
resultater tyder på, at roddeformationer
opstået i plantens tidligste udvikling kan
medføre varige skader som basal stam-
mekrumning og dårlig stabilitet – og
sandsynligvis større stormfaldsrisiko. 
Dette er værre for nogle træarter (fyr,
ædelgran, douglasgran) end for andre

(bøg og gran). Det er generelt et over-
set problem i skovbruget, som formo-
dentlig kan afhjælpes med korrekt valg
af plantetype og plantemetodik i kul-
turstadiet. 
Små planter kræver kun kort produkti-
onstid (få måneder), de kan håndteres
og transporteres billigt helt ud til plante-
punktet, ligesom selve den manuelle
plantning er meget billig og hurtig. Til-
med er arbejdsstillingen opret og der-
med væsentlig bedre end ved manuel
plantning af barrodsplanter. En stor for-
del ved at bruge små dækrodsplanter i
stedet for barrodsplanter er, at de kan
plantes i vækstsæsonen (juni-august). 

Figur 7. Små sommerplantede dækrodsplanter åbner nye muligheder for billigt at
etablere planterige kulturer. Her ses bøg (til venstre) og douglasgran (til højre) ud-
plantet primo juni som henholdsvis 2 og 3 måneder gamle planter – og optaget primo
august samme år. Foto: Palle Madsen.
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Der arbejdes for tiden på at udvikle me-
toderne omkring sommerplantning (juni-
juli), som især for løvtræarterne ser lo-
vende ud. Plantning af dækrodsplanter
senere i vækstsæsonen eller udenfor
vækstsæsonen – som er almindeligt ved
barrodsplanter – medfører typisk at
dækrodsplanterne vokser sig store (for
store) i planteskolen. 
Det er svært at producere store dæk-
rodsplanter i små containere (ca. 50
cm3) og dermed høste de økonomiske
fordele i form af mindre pladsbehov i
væksthus, under transport og ved plant-
ning. Store planter er også vanskeligere
at holde velforsynede med vand. 
Sen plantning i vækstsæsonen eller
udenfor vækstsæsonen medfører også at
planterne ikke gror fast i plantepunktet
så hurtigt som ved sommerplantning.
Navnlig store planter forekommer da at
være udsatte for at blive trukket op af
jorden af vildtet, ligesom sent udplan-
tede planter også risikerer at fryse op på
visse jordtyper. 
Nåletræerne kan også plantes om som-
meren, men deres vækst i første vækst-
sæson er generelt betydeligt mindre
end løvtræernes. De er derfor længere
tid om at vokse sig for store til små
containere. 

4.4 Naturlig foryngelse
Den foryngelsesmæssige rygrad i etab-
leret naturnær skovdrift er spontan na-
turlig foryngelse. Den er ideelt hele
tiden til stede og står på spring som
etableret foryngelse i skovbunden og klar
til at vokse frem, hvis kronetaget åbnes. 
Den spontane foryngelse rekrutteres ty-
pisk fra flere frøår i de enkelte træarter
modsat f.eks. en klassisk naturlig for-
yngelse i bøg (bøgeselvforyngelse), som
etableres på grundlag af ét enkelt olden-

år. Her har skovdyrkningen i reglen
været rettet mod at opnå planterige og
komplette foryngelser ved hjælp af en
række tiltag (f.eks. Madsen 1993) som
f.eks.
- jordbearbejdning med det formål at

fremme bogens overvintring og frem-
spiring det følgende forår,

- passende lysning af skærmen både
med hensyn til lysningsgrad og tids-
punkt i forhold til oldenfaldet,

- hegning mod vildt,
- ukrudtsbekæmpelse,
- efterbedring for at sikre homogene og

ensartede foryngelsesflader og undgå
indre rande i bevoksningerne, 

- udrensning både for regulering af arts-
sammensætningen, forbedring af kva-
liteten og stimulering af diameterud-
viklingen i foryngelsen.

Flere af disse tiltag kan fortsat være re-
levante i naturnær skovdrift. Det gælder
især i en konverteringsfase, hvor der
måske ikke er forudsætninger for at
opnå tilfredsstillende spontan foryn-
gelse i samme grad, som i etableret na-
turnær skovdrift. 
Man vil i den naturnære skovdrift netop
ikke stræbe mod den homogene og ens-
artede bevoksningsstruktur. Tværtimod
kan “ukomplette” foryngelser bryde den
ensartede og homogene struktur fra den
klassiske skovdrift op, og lejligheden
kan benyttes til at indbringe de træarter,
som savnes f.eks. i forhold til at få frem-
bragt en relevant skovudviklingstype.
Hvor intensiv og insisterende man skal
være i retning af at arbejde aktivt mod
en opbrydning den ensartede struktur i
foryngelsesfasen må afhænge af den
overordnede målsætning. En meget be-
vidst og aktiv indsats for at skabe en
heterogen artsrig skovstruktur kan let
udvikle sig til en intensiv skovdyrkning
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med lige så meget utålmodighed og
trang til perfektionisme, som især tidli-
gere ofte kendetegnede trangen til ho-
mogenisering og ensartethed indenfor
den klassiske skovdrift.
Ligesom manglende succes med natur-
lig foryngelse kan være et problem uan-
set driftsformen, så kan meget tætte og
planterige naturlige foryngelser også
blive problematiske. F.eks. vil det ofte i
en konverteringsfase være både fristende
og relevant at foretage jordbearbejdning
for at fremme den naturlige foryngelse.
For at undgå for planterige og helt kom-
plette foryngelser, som måske trækker
i retning af en meget ensartet bevoks-
ningsstruktur, kan det være fornuftigt
at vælge en mere ekstensiv jordbear-
bejdning. 
Meget planterige foryngelser kan give
behov for dyre udrensninger i arter
med ringe evne til naturlig uddifferen-
tiering, ligesom de kan hindre ind-
bringning af træarter, som man ønsker
at etablere. Navnlig nåletræarterne kan
efter jordbearbejdning, som fremkal-
der et godt og mineraljordsblottet
såbed, kvittere med meget tætte foryn-
gelser, som siden kan have svært ved
siden at uddifferentiere sig. 
Det skal nævnes, at ask og ær generelt har
så god en evne til spontan foryngelse, at
der mange steder er en længere tradition
for at udnytte den, skønt praksis ellers har
været funderet i klassisk skovdrift. 
Det videnskabelige grundlag for den na-
turnære skovdrift savner generelt et so-
lidt videnskabeligt fundament, skønt en
hel del af den eksisterende viden fra den
klassiske skovdyrkning fortsat er rele-
vant. Det drejer sig f.eks. om under-
søgelser af:
- frøproduktion, frøspredning og skærm-

tæthed (Holmsgaard og Bang 1990;

Karlsson 2001; Nilsson et al. 2002)
- jordbearbejdning (Nilsson et al. 2002,

Karlsson og Örlander 2000, Madsen
1995b)

- skærmtæthed, lys og jordfugtighed
(Madsen 1994, Madsen 1995a, Mad-
sen og Larsen 1997, Hahn og Madsen,
2006).

- naturlig foryngelse på stormfaldsarealer
(Brunner og Rune 2005)

Disse videnskabelige kilder dokumen-
terer imidlertid ofte kun meget snævre
dele af den komplicerede virkelighed.

4.5 Kombinerede metoder
Det er vigtigt ved fastlæggelsen af for-
yngelsesstrategi, valg af foryngelses-
former og -metoder, at de mange kom-
binationsmuligheder ikke overses. Ofte
beskrives f.eks. naturlig foryngelse,
plantning og såning hver for sig – for
overskuelighedens skyld. Men det må
ikke hindre, at man i praksis spiller på
flere eller alle tangenter på de konkrete
foryngelsesarealer. 
Det kan eksempelvis være i form af en
plantet forkultur, som siden anvendes
som skærm over en såning. Samtidig vil
den hurtigt etablere eller genetablere
skovklimaet og skovtilstanden på area-
let og dermed fremme den naturlige
foryngelse. 
Opstår der for store huller i foryngelsen,
eller mislykkes etableringen af nogle af
de relevante arter for skovudviklingen
indplantes disse arter i grupper på area-
let ved en senere lejlighed.
De kombinerede metoder er også vel-
kendte i den klassiske skovdrift – først
og fremmest i form af efterbedringer i
plantede kulturer eller naturlige foryn-
gelser. Her har formålet primært været
at lukke huller i foryngelserne og siden
bevoksningerne for at undgå indre rande,
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men indblanding af andre arter har også
ofte været med i overvejelserne.
I naturnær skovdrift anses de “ukom-
plette” kulturer ikke som et problem,
men mere som en mulighed for at skabe
en mere heterogen skovstruktur på læn-
gere sigt. Hvor vedproduktionen er en
væsentlig del af driftsformålet, holdes
der et vågent øje med hvordan kvalite-
ten af foryngelserne tegner med henblik
på at korrigere strategierne og meto-
derne hen ad vejen.
Tålmodigheden er frem for alt større i
den naturnære skovdrift, og der satses

bevidst på at skabe gode kår for foryn-
gelsen ved så billige tiltag som muligt.
Det kan være med hjælpearter, som ret
hurtigt kan skabe (på landbrugsjord) el-
ler genskabe det skovklima og, som
måtte være tabt som følge af stormfald
eller almindelig bevoksningsopløsning i
den gamle bestand. 
Dermed vindes tid til at en naturlig for-
yngelse kan etablere sig på arealet. Der
bliver også tid til, at såning kan anven-
des når der kommer gode frøår og der-
med sikkert også billigere frø i de arter,
som man vil etablere. 

Figur 8. En naturnær måde at retablere
skov efter større katastrofer (stormfald)
kan være en billig indbringelse af den
lokale pionervegetation – især birk,
røn, el mv. Når denne er etableret og
skovklimaet genskabt, kan pionerar-
terne langsomt erstattes – enten passivt
eller aktivt ved indplantning – af sub-
klimaks- og klimaksarter (bøg, ask, ær,
douglasgran, ædelgran mv.) Herved ud-
nyttes princippet om at lade pionerarter
og tiden gøre arbejdet, når katastrofen
er indtrådt. 

Det samme princip kan bruges i kon-
vertering fra klassisk til naturnær skov-
drift, både på planlagte renafdrifter og
på stormfaldsarealer. Hvis der er tale
om arealer, hvor den naturlige foryn-
gelse eller tilgroning er for langsom,
kan der blive tale om at forcere udvik-
lingen med etablering af hjælpetræar-
ter, både såede og plantede (Madsen og
Nielsen 2001). Foto: Palle Madsen 
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Endeligt give en sådan strategi også god
mulighed for, at plantning kan ske med
planter, som bestilles i god tid (måske et
år i forvejen), hvilket typisk vil sænke
plantepriserne væsentligt. 
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Indledning og læsevejledning 

Med fastlæggelse af det langsigtede
driftsmål for det enkelte areal – skovud-
viklingstypen – består skovdyrkerens
opgave i at “lede” skoven fra den aktu-
elle struktur frem mod den tilstræbte. 
Det primære formål med kapitlet er at
komme med en række forslag til, hvor-
dan konverteringen af en række typiske
udgangstilstande hen mod den tilstræbte
skovudviklingstype kan foregå. Da kon-
vertering af ensartede bevoksninger af
gran og bøg udgør de største udfordrin-
ger i overgangen til naturnær skovdrift,
er hovedvægten lagt på modeller for
disse træarter. 
De praktiske erfaringer med konvertering
af ensartede bevoksninger er begrænsede.
Der er dog flere skovdistrikter, hvor f.eks.
skærmstillinger er et gennemprøvet og
hyppigt anvendt redskab, og der eksperi-
menteres ligeledes med nye hugstprincip-
per i gran. Disse erfaringer er naturligvis
søgt udnyttet i kapitlet, og ved flere af
de angivne kulturmodeller er der lige-
ledes bygget videre på anbefalingerne

fra Skov- og Naturstyrelsens kulturud-
valg (Skov- og Naturstyrelsen, 2003). 
Konverteringskapitlet består af tre dele,
jf. indholdsfortegnelsen. Det er hensigten,
at det skal kunne bruges på forskellige
måder:
1. Hvis man søger generel information

om naturnær konvertering startes
ved del 1. 

2. Praktikeren, der søger inspiration til
håndtering af en speciel bevoksning,
går via træartsspecifikke tabeller i del
1 videre til de opstillede behandlings-
og kulturmodeller i del 2 og 3. 

3. Hvis man ønsker inspiration til et kon-
kret konverteringsproblem, kan der li-
geledes søges direkte i del 2 og 3. 

Det er vigtigt at understrege, at de i del
2 og 3 opstillede behandlings- og kultur-
modeller primært er tænkt som ideop-
læg til inspiration. I de kommende år vil
vi alle blive betydeligt klogere. Vi vil
utvivlsomt skulle tage flere af model-
lerne op til revision, ligesom andre me-
toder og kombinationer vil udvikles og
finde anvendelse.

Kapitel 10

Konvertering – veje til naturnære
skove

Af J. Bo Larsen, Mads Jensen, Christian Flaskager Pedersen og 
Anders Bjorholm Dahl
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1. Konverteringsstrategier

I konverteringen er der to forhold, man
må holde sig for øje: 
- Bevoksningsstabiliteten skal sikres, og
foryngelsesforholdene forbedres. Der-
ved kan der skabes mulighed for og
“handlefrihed” til at igangsætte foryn-
gelsen, herunder at indbringe nye arter
hhv. provenienser. 
Det er afgørende at indbringe disse ele-
menter på det økologisk og økonomisk
rigtige tidspunkt. Man kan således tale
om en forberedelsesfase, hvor bevoks-
ningen – hovedsageligt gennem hugst-
indgreb – stabiliseres og gøres foryngel-
sesvillig, og en målstyringsfase, der
kendetegnes ved passiv eller aktiv ind-
bringelse af nye bevoksningselementer
samt sikring af deres udvikling. 
Forberedelsesfasen er normalt forbundet
med indtægter eller gennemføres i det
mindste udgiftsneutralt. Målstyringsfa-
sen medfører derimod ofte udgifter (in-
vesteringer), der dog efter principperne
for biologisk rationalisering bør mini-
meres ved at lade naturen gøre så meget
af “arbejdet” som muligt. 
Hvis man vil forynge med stabile, men
samtidig ofte mere frostfølsomme arter
(bøg, ædelgran, douglasgran m.fl.) kræver
det oftest en sikring af skovklimaet i
omstillingsfasen gennem en langsom af-
vikling af udgangsbevoksningen. Hvis
de i henhold til skovudviklingstypen
ønskede arter ikke findes, eller hvis
proveniensen på et givet areal ikke er
tilfredsstillende, vil den naturnære
skovdyrker typisk indbringe dem ved
supplerende såning eller plantning af få
grupper (typisk bøg, ask, ær, birk, fugle-
kirsebær, ædelgran, lærk, douglasgran
m.fl.). Disse grupper kan da på et senere
tidspunkt gennem frøspredning bidrage

til en mere omfattende udbredelse af
arterne. 
Ønsker man en mere omfattende kon-
vertering til nye hovedtræarter allerede i
første generation, vil en mere omfat-
tende plantning eller såning i forbin-
delse med skærmstilling være relevant.
Igen vil den naturnære skovdyrker være
mere tilbøjelig til at udnytte billige for-
yngelsesmetoder (såning el. plantning af
små planter). Forudsætningen for at an-
vende de billige foryngelsesmetoder er
dog, at træarterne bringes ud på arealer,
hvor de er økologisk tilpassede. Det dre-
jer sig f.eks. om bøg under skærm af
gran, mens eg vil være et godt valg på
mange renafdrifter. 
Valg af fremgangsmåde må i det kon-
krete tilfælde altid tage udgangspunkt i
de økonomiske og økologiske vilkår,
der gør sig gældende. I mange tilfælde
kan dette betyde, at overførslen må ske
trinvis gennem i første omgang en stabi-
lisering af bevoksningen efterfulgt af en
ændret træartssammensætning for på
længere sigt at give mulighed for et
ændret dyrkningssystem. 
Generelt skelner man mellem passive og
aktive konverteringsstrategier. De passive
strategier tager primært udgangspunkt i
den stående bevoksning med henblik på
at afvikle den så økonomisk optimalt som
muligt. Herved accepteres en som oftest
lang konverteringsperiode (op til flere
trægenerationer). De aktive strategier
tages i brug, hvor bevoksningsstabilite-
ten ikke tillader en langsom (afven-
tende) konvertering, og/eller hvis der er
andre forhold, der taler for en hurtig
konvertering. 
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● “Naturens vej” (hvis bevoksningen
overlades til naturlig udvikling) vil
være lang og højest sandsynlig gå
over stormfald efterfulgt af en lang
succession fra pionervegetation hen
mod naturlige strukturer karakterise-
ret ved bøgedominans i gruppevis
struktur. Vejen vil føre til store tab af
venteværdier og en lang “ørkenvan-
dring”, før nye produktive kræfter
overtager. Den kræver på den anden
side ingen direkte investeringer. 

● Den korteste “direkte vej” kunne be-
trædes gennem en stor konverterings-
indsats. Man kan lave en skærmstilling
af rødgranbevoksningen efterfulgt af
en underplantning af bøg i hele fla-
den samt douglas og lærk gruppevist
i de mere lysåbne partier, efterfulgt
af en langsom skærmafvikling. En
sådan stram forstlig styring vil være
udgiftskrævende og som oftest med-
føre tab af indtægter ved en tidlig
skærmstilling. 

Figur 1. Principskitse, der viser forskellige veje fra nutilstand, repræsenteret ved en ens-
aldrende rødgranbevoksning, til en ønsket skovudviklingstype med bøg, douglas og lærk. 
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● Den naturnære konvertering vil tage
udgangspunkt i “naturens vej”, men
indbygge “naturnære”genveje” for
målrettet og billigt at nå det tilstræbte
mål. I første omgang drejer det sig
om gennem hugsten at forberede
rødgranbevoksningen ved at skabe
mere stabile og heterogene strukturer.
Når stabiliseringen er opnået, og be-
voksningen langsomt afvikles gennem
økonomisk optimeret måldiameter-
hugst, vil den spontane rødgranfor-
yngelse punktuelt blive suppleret
(beriget) med bøg, douglas og lærk.
Den billigste løsning vil være at
bygge på den spontane rødgranop-
vækst i første omgang og kun ind-
bringe få grupper af de nye arter, så
disse “berigelsesgrupper” i den efter-
følgende foryngelsesfase som frøtræer
kan sikre arterne den ønskede mere
udbredte tilstedeværelse. 

1.1 Konvertering af 
nåletræsbevoksninger

Ved valg af strategi for konvertering af
nåletræsbevoksninger er stabiliteten i
udgangsbevoksningen af central betyd-
ning. Stabiliteten er afhængig af en række
faktorer, herunder bevoksningens gene-
relle stormudsathed (eksposition), rod-
udviklingen (jordens dybgrundethed) og
enkelttræets stabilitet bedømt ud fra
kronedybden. Som en tommelfingerregel
skal kroneprocenten (den grønne krones
andel af træhøjden) være over 50, for at
bevoksningen kan antages at være stabil
i konverteringsfasen. 
Der er dog forskel på træarterne. Især
rødgran får stabilitetsproblemer i kon-
verteringsfasen, hvis de udvikler sig fra
svagthuggede bevoksninger. Derimod
vil til dels sitkagran og især ædelgran,
grandis og douglasgran – på grund af

deres større evne til selvdifferentiering i
tætte bevoksninger – som oftest bevare
en højere grad af stabilitet med til-
tagende alder.

1.1.1 Passive strategier
Udviser bevoksningen en høj grad af
stabilitet, kan man anvende en passiv
strategi, der i vid udstrækning udnytter
bevoksningens produktionspotentiale
ved overgang til måldiameterhugst uden
at miste mulighederne for konvertering.
Omstillingsfasen kan tilsvarende strække
sig over et langt tidsrum under udnyttelse
af systemets egne regenerationskræfter
(naturlig foryngelse) suppleret med
punktvis indplantning af “nye” arter i op-
ståede huller. Under sådanne forhold vil
der for det meste ikke være store kon-
flikter mellem de langsigtede samfunds-
økonomiske mål og driftsøkonomien i
konverteringsfasen. 
Den passive tilgang gennemføres i sta-
bile bestande, hvor der kan ske en lang-
som foryngelse uden risiko for fladefald
og dermed tab af skovklima og foryn-
gelsesmuligheder. Foryngelse etableres
ved plantning eller spontan foryngelse i
huller (“plombering”), der er opstået
som følge af biotisk eller abiotisk skade
(bille– og/eller stormfaldshuller) eller
som følge af hyppig tynding i forbin-
delse med overgang til måldiameter-
hugst (dvs. hugst fra oven). 
Hulstørrelsen, og dermed den potentielle
lysindstråling, spiller her en afgørende
rolle for valget af indblandingstræart,
hvor denne ikke indfinder sig spontant.
Således bør lyskrævende arter som
f.eks. lærk, douglasgran, eg mv. ind-
bringes i større huller ( > 0,2 ha), mens
der i de mindre huller (0,1 – 0,2 ha) ind-
bringes skyggetålende arter som f.eks.
bøg, ær og ædelgran. Herved bliver det
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kun i begrænset omfang nødvendigt
løbende at hugge for foryngelsen. 
Formålet med de passive strategier er at
gennemføre en så billig foryngelse som
muligt, og samtidig bibeholde optimal
produktion i overetagen og på arealet
som helhed. Foryngelsen styres således
udelukkende gennem en afsætnings-
mæssig orienteret afvikling af den gamle
bestand. Derfor er det vigtigt ikke at
komme for tidligt i gang med at for-
ynge, idet hensynet til foryngelsen kan
medføre en økonomisk inoptimal afvik-
lingstakt af overetagen. 
Den passive strategi er således en ideel
fremgangsmåde til at etablere stabile
blandingsbevoksninger samtidig med, at
de eksisterende monokulturer af f.eks.
rødgran udnyttes økonomisk optimalt. 

1.1.2 Aktive strategier
Aktive strategier anvendes i potentielt
eller aktuelt ustabile bevoksninger, der
ønskes bibeholdt i forbindelse med etab-
lering af foryngelse. Ved denne frem-
gangsmåde anvendes overetagen til at
sikre optimale vækstbetingelser for
foryngelsen. Den gamle bevoksnings
primære funktion er således at sikre
skovklimaet ved at regulere tempera-
turudsving, lysintensitet, luftfugtighed og
vindhastighed, så foryngelsens vækstbe-
tingelser optimeres. 
For sådanne potentielt ustabile bevoks-
ninger der endnu ikke har nået en højde,
der gør dem aktuelt stormudsatte (under
ca. 14 m), gælder det om at føre en ak-
tiv hugst for at fremme stabilitet og
strukturvariation. Dette kan ske dels ved
en tidlig skærmstilling eller ved en
hugst for udvalgte ankertræer. 
Vigtigt er det at gå fra hugst fra neden
til en hugst blandt de herskende og med-
herskende træer (hugst fra oven). Her-

ved opnås en stor diameterspredning i
bevoksningen og en mere heterogen
struktur. Den konsekvente hugst for ud-
valgte ankertræer vil desuden skabe en
mere ujævn stamtalsfordeling og her-
med muligheder for en tidlig indbrin-
gelse af foryngelsesarter. 
Skærm- og kulisseforyngelse, forkultur
og gruppevis foryngelse, hvor der hugges
aktivt for foryngelsen, er også eksem-
pler på aktive strategier. Fælles for disse
fremgangsmåder er, at en del af den po-
tentielle produktion i overetagen delvist
ofres til fordel for foryngelsen. Tyndings-
indgrebene er altså foryngelsesfikserede
i modsætning til passive strategier. 
Den mest anvendte fremgangsmåde har
hidtil været en aktiv konvertering, og
navnlig skærmforyngelse har været
anvendt. På trods af den udbredte an-
vendelse af skærmforyngelse i hedeskov-
bruget er der i dag kun få beskrivelser af
de anvendte metoder og endnu færre
egentlige undersøgelser. 
Forsøg på at etablere en skærm el.lign.
gennem kraftig hugst vil i mange be-
voksninger være forbundet med stor ri-
siko for stormfald eller typograf-angreb,
især i mellemaldrende og ældre bevoks-
ninger. I disse tilfælde vil en investering
i foryngelse under skærmen let kunne
gå tabt, såfremt der anvendes frost-
følsomme træarter eller arter, hvis for-
yngelse af andre årsager er afhængige af
opretholdelsen af et skovklima. Risi-
koen er navnlig stor, hvis underplant-
ningen finder sted inden for et år eller to
efter etableringen af skærmen, da stabi-
liteten er væsentligt nedsat i årene
umiddelbart efter hugsten. 
En hurtig underplantning kan være nød-
vendig, hvis der er tale om en vigende
rand, svigtende vitalitet eller lignende,
der på kort sigt kan føre til massiv op-
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vækst af græs og anden vegetation, som
vil vanskeliggøre foryngelsen. I disse
situationer bør der vælges kulturtræarter,
som f.eks. eg, skovfyr, lærk, sitkagran
og/eller rødgran, der vil kunne klare en
hurtig opløsning af skovklimaet.
I nogle tilfælde vil den eneste mulige
/realistiske fremgangsmåde ved foryn-
gelse af ustabile rødgranbevoksninger
dog være en egentlig afdrift. I de situa-

tioner hvor renafdrift må anvendes, vil
der dog i langt de fleste tilfælde være
mulighed for at indblande træarter som
f.eks. skovfyr, lærk og birk i foryngel-
sen, der på længere sigt kan skabe bedre
muligheder for at opretholde et stabilt
skovklima og dermed øge handlefrihed i
skovdyrkningen. 
Er bevoksningen karakteriseret ved
ringe stabilitet (stormfald, vitalitetstab via

Billede 1. Spontan foryngelse af ædelgran, rødgran, birk, lærk og røn i stormfaldshul-
ler i en rødgranbevoksning, Klosterheden Statsskovdistrikt. Foto: J. B. Larsen.
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udtørring, rodfordærver mv.), hvilket
desværre er typisk for mange rødgran-
plantager, er den økologiske handle-
frihed i konverteringsfasen stærkt be-
grænset. Dette medfører, at foryngelsen
må indledes på et tidligt tidspunkt for at
undgå tab af skovklima i konverterings-
fasen. Dette kan medføre afvigelser fra
princippet om optimal omdriftsalder
med muligheder for direkte produkti-

onstab, da realiseringsværdien er lavere
end venteværdien. 
Fra et økonomisk synspunkt er det der-
for af afgørende betydning at finde det
bedste tidspunkt for aktivt at indlede for-
yngelsesfasen: så sent som muligt for at
undgå venteværditab i udgangsbevoks-
ningen, men tidligt nok til at sikre stabi-
liteten i konverteringsfasen og dermed
foryngelsens succes.

Billede 2. Skærmstilling er en gennemprøvet konverteringsstrategi. Her er en rødgran-
skærm underplantet med nu 9-årig bøg. Klosterheden Statsskovdistrikt. Foto: J.B. Larsen.
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1.1.3 Behandlingsmodeller 
Tabel 1 giver en oversigt over generelle
principper i forbindelse med konverte-
ring af granbevoksninger i relation til
den aktuelle bevoksningstilstand (højde,
stabilitet). Der er i forbindelse hermed
defineret forskellige behandlingsmo-
deller opdelt efter passive og aktive
strategier:

Passive:
1. Hugst for 120 fremtidstræer 
2. Hugst for 180 fremtidstræer 
3. Hugst fra oven uden markering af

fremtidstræer
Aktive:
4. Systematisk strukturhugst 
5. Hugst for 60 ankertræer 
6. Skærmstilling 
7. Modificeret renafdrift: små afdrifter,

rand- og kulisseforyngelser 

Behandlingsmodellerne er nærmere be-
skrevet i del 2. For at visualisere disse
modeller er der foretaget en række be-
voksningssimulationer for to konkrete
rødgranbevoksninger (bonitet 1 og bo-
nitet 4), jf. kap.2. Modellerne er primært
møntet på rødgran og sitkagran, men
kan tilsvarende bruges for andre nåle-
træarter – herunder specielt ædelgran,
douglas og grandis. På grund af abies-
arternes og douglas større evne til natur-
lig uddifferentiering og generelt bedre
stormstabilitet, giver de lidt større hand-
lefrihed i konverteringsfasen end picea-
arterne – specielt rødgran. 
Disse modeller gør ikke krav på at dække
alle de mulige metoder til konvertering af
granbevoksninger. De bør således ikke
følges slavisk, men ses som eksempler,
der skal tjene til inspiration ved beslut-
ning om konvertering af den konkrete be-
voksning. I denne forbindelse vil lokale

erfaringer spille en afgørende rolle for
valg af konverteringsmetode.

1.1.4 Kulturmodeller
Afhængig af behandlingsmodellen og
den tilstræbte skovudviklingstype og
under hensyntagen til økonomien kan
der anvendes forskellige kulturmodel-
ler. Som inspiration til valg af kulturtil-
tag i forbindelse med konvertering af
gran, er der i del 3 opstillet følgende
kulturmodeller:

Kulturmodeller ved konvertering af gran: 
Kul A: Naturlig foryngelse af nål og ud-

nyttelse af anden opvækst
Kul B: Naturlig foryngelse af nål og

såning af bøg
Kul C: Naturlig foryngelse af nål og

gruppevis indplantning af
bøg/andet løv

Kul D: Plantning af løv og nål under
skærm

Kul E: Gruppevis plantning af eg samt
skovfyr/lærk (efter renafdrift/
stormfald)

Kul F: Gruppevis plantning af birk,
skovfyr/lærk (efter renafdrift/
stormfald)

Kul G: Naturlig tilgroning hhv. forceret
succession (efter renafdrift/storm-
fald)

Kul J: Egeblandingskultur (efter renaf-
drift/stormfald)

1.2 Konvertering af bøgebevoksninger
Ved konvertering af bøg spiller storm-
stabiliteten ikke nogen afgørende rolle.
Derimod får udvikling af rødmarv stor
betydning for valg af strategi, specielt
fordi en stor del af vore bøgebevoksnin-
ger er blevet for gamle til at igang-
sætte konvertering. Dette kræver ofte
en forceret foryngelse og en hurtig
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Udgangsbevoksning: Rødgran, sitkagran, (ædelgran, grandis, douglas)

Op til 12 m overhøjde
Her sikres den fremtidige kvalitet og stabilitet af enkelttræet. Generelt slækkes på
kravene om kvalitet gennem en stærkere hugststyrke med tiltagende usikkerhed
mht. bevoksningens fremtidige stabilitet. Desuden kan eventuelle indblandingsar-
ter fremmes (bøg, birk, eg, røn douglas mv.). I helt unge ukomplette kulturer er
der mulighed for gruppevis indbringelse af andre arter (berigelsesplantning i for-
hold til udlagt skovudviklingstype). 
På grund af den endnu store handlefrihed kan alle konverteringsmodeller i princippet
komme på tale. Af økonomiske hensyn vil det dog være hensigtsmæssigt at stile mod en
passiv tilgang til konverteringen (hugst fra oven med eller uden valg af fremtidstræer).

Fra 12 til 18 m overhøjde
I denne fase sikres stabile og vitale fremtidstræer eller grupper af fremtidstræer. Indblan-
dingsarter fremmes konsekvent, og hvor disse er sjældne fremmes de uanset kvalitet.
Stiles mod en passiv konvertering fremmes bevoksningsstrukturen, kvaliteten og dia-
metervariationen ved konsekvent hugst fra oven af de kvalitativt dårligste individer
– uanset deres placering. Udvælgelse af ankertræer hhv. fremtidstræer sker i denne
fase, hvorefter der hugges fra oven til fremme af disse. Er målet en skærmstilling
hugges traditionelt fra neden med henblik på senere skærmstillingshugster. I store
homogene bevoksninger (plantager) vil en forceret strukturhugst i henhold til spor-
systemet kunne komme på tale.

Over 18 m overhøjde
Her udgør bevoksningshøjden en generel stormfaldsrisiko, og udviklingen er så langt
fremskredet, at det grundlæggende er for sent at gennemføre stabiliserende hugster.
Valget af konverterings-metode afhænger derfor af den aktuelle stabilitet bedømt ud
fra kronedybde og lokalitet.
Stabile bevoksninger: Dvs., bevoksninger på dybtgrundede, beskyttede lokaliteter med
stor diameterspredning og dybe kroner (kroneandel på dominerende træer over 50%).
Her er der fortsat mulighed for at anvende en passiv konvertering, dvs. hugst fra
oven i forbindelse med måldiameterhugst og langsom indbringelse af foryngelsen (i
forhold til udlagt skovudviklingstype) hhv. selvforyngelse i grupper. En skærmstil-
ling kan ligeledes komme på tale. 
Ustabile bevoksninger: Dvs., svagt huggede bevoksninger på fladgrundede, ekspo-
nerede lokaliteter med opknebne kroner.
Her vil hugstindgreb med henblik på en langsom konvertering være forbundet med
alt for stor stormfaldsrisiko. Sådanne bevoksninger hugges ikke eller kun svagt ind-
til endelig afdrift. Denne afdrift bør gennemføres således, at skovklimaet og eventuel
allerede opstået foryngelse så vidt  muligt beskyttes, dvs. mindre afdrifter hhv. rand-
og kulisseforyngelse. Nyplantning foretages med udgangspunkt i den udlagte skov-
udviklingstype under inddragelse af eventuel forforyngelse.

Tabel 1: Generelle principper for behandling/konvertering af granbevoksninger (indgang
ved aktuel bevoksningshøjde). De konkrete behandlingsmodeller er beskrevet i del 2. 

DST_01_05  14/10/05  9:15  Side 280



overstanderafvikling for ikke at miste
opsparede værdier. 
En anden vigtig, men ofte manglende
forudsætning for den naturnære bøge-
drift er tilstedeværelsen af en vital under-
etage. Underetagen udvikles bedst
gennem en konsekvent hugst blandt de
medherskende og herskende træer (hugst
fra oven) gennem hele bevoksnings-
udviklingen.

Klassisk bøgedrift
Grundlæggende bygger den klassiske
bøgedrift på naturnære principper. Flade-
foryngelsen ved hjælp af jordbearbejd-

ning i kombination med en hurtig afvik-
ling af overstandere fastholder dog de
homogene (ensaldrende) strukturer og
giver kun få udviklingsmuligheder for
indblandingsarter, hvilket med undtagelse
af skovudviklingstype 11 ikke er tilsigtet. 
Udvikling af de ønskede aldersvarierede
blandingsbevoksninger kan lige som ved
nåletræskonverteringen ske gennem
passive og aktive strategier.

1.2.1 Passiv strategi
Den økonomisk mest fordelagtige måde
at dyrke hhv. konvertere bøgebevoks-
ninger på sker ved en overgang til kva-

Billede 3. Bøgebevoksninger hugget efter klassiske principper udgør et særdeles homo-
gent udgangspunkt for konverteringen. Her en homogen skærmfladeforyngelse på Sorø
Akademis Skovdistrikt, der illustrerer, at den klassiske drift ofte fører til meget planterige
foryngelser med efterfølgende behov for stamtalsregulerende indgreb. Foto: J. B. Larsen 
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litetshugst fra oven, dvs. en hugst af de
herskende og medherskende individer
af dårlig kvalitet til fordel for kvalitativt
fremragende (herskende) fremtidstræer
(kvalitativ gruppehugst). 
De første mange hugster får derfor
karakter af “krukkehugst”, idet der
løbende fjernes dominerende elementer
af dårlig kvalitet for at fremme de
vækstkraftige individer af god kvalitet –
der “ryddes op”. Dårligt formede træer
står ofte i grupper (i de områder hvor
foryngelsen i sin tid kom uregelmæs-

sigt), og derfor vil en konsekvent gen-
nemførelse af dette princip uden at skele
til fordelingen af de tilbageblevne træer
fremme strukturdifferentieringen i be-
voksningen. 
Gennem denne hugst opstår der efter-
hånden huller i bevoksningen, hvor den
naturlige foryngelse vil indfinde sig,
og/eller hvor der aktivt kan indbringes
andre arter i forhold til den ønskede
skovudviklingstype. På det tidspunkt,
hvor de største af fremtidstræerne når
måldiameteren – og derfor hugges – vil

Billede 4. Blandingsbevoksning domineret af bøg. Bevoksningen har en struktur, der
bevirker at foryngelsen opstår løbende i grupper efter udtag af enkelttræer, som har
opnået deres måldiameter. Foryngelsen (her bøg og ær) udvikler sig i halvskygge,
hvilket bevirker en naturlig udskillelse i foryngelsesgrupperne. Sorø Akademis Skov-
distrikt. Foto: J. B. Larsen.
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foryngelsen i grupper således være i
fuld gang. Denne fortsætter i hele den
periode, hvor bevoksningen langsomt
afvikles i takt med, at de enkelte træer
når deres måldiameter. 
Ved denne økonomisk styrede lang-
somme overstanderafvikling vil foryn-
gelsen udvikle sig i grupper over en 40
til 50-årig periode. “Råhovedhugsten“
på Gjorslev er et dansk eksempel på
denne driftsform.
En af fordelene ved denne langstrakte
konvertering er, at skærmvirkningen
fører til en uddifferentiering og der-
med en naturlig stamtalsreduktion i for-
yngelsen, så udgiftskrævende udrens-
ninger undgås. Desuden skaber den
begrænsede lystilgang til foryngelsen
en bedre formudvikling og bedre op-
rensning af denne. Krukker opstår
sjældent i halvskygge. 

1.2.2 Aktiv strategi
Hvis behovet for hurtigt at opnå den na-
turnære skovs strukturvariation går over
ønsket om en økonomisk optimal be-
handling af den aktuelle (homogene)
bevoksning, så kan der gennemføres en
radikal strukturhugst, med det formål at
indlede en tidlig foryngelse i grupper.
Denne form for konvertering skaber så-
ledes hurtigere en gruppevis bevoks-
ningsstruktur med forandrede (ønskede?)
økologiske og rekreative egenskaber.
Det bør dog påpeges, at i den udstrækning
denne forcerede strukturhugst sker ved at
hugge ikke hugstmodne træer med et kva-
litetspotentiale, så sker konverteringen på
bekostning af økonomien. I modsætning
til hos nåletræ kan strukturhugsten i løv-
træ ikke forsvares ved ønsket om stabili-
seringstiltag. Der skal altså være særdeles
gode argumenter for en sådan radikal
strukturhugst i løvtræ. 

1.2.3 Behandlingsmodeller 
Tabel 2 giver en oversigt over generelle
principper i forbindelse med behand-
ling/konvertering af bøgebevoksninger i
relation til den aktuelle bevoksningsud-
vikling. Der er i forbindelse hermed de-
fineret forskellige behandlingsmodeller
opdelt efter passive og aktive modeller:

Passiv
8. Kvalitativ gruppehugst 
Aktive:
9. Forceret strukturhugst 
10. Skærmfladehugst

Behandlingsmodellerne er nærmere be-
skrevet i del 2. For at understøtte disse
beskrivelser og visualisere de forskel-
lige modeller er der med udgangspunkt
i en konkret bøgebevoksning (bonitet 2)
foretaget simuleringer, der viser eksem-
pler på bevoksningsudviklinger ved de
anbefalede modeller. 

1.2.4 Kulturmodeller
Afhængig af behandlingsmodellen og
den tilstræbte skovudviklingstype og
under hensyntagen til økonomien kan
der anvendes forskellige kulturmodeller.
Som inspiration i valget af kulturtiltag i
forbindelse med konvertering af bøg,
er der i del 3 opstillet følgende kultur-
modeller:

Kulturmodeller ved konvertering af
bøg:
Kul H: Naturlig foryngelse af bøg og

gruppevis indplantning af ask,
evt. ær. 

Kul I: Naturlig foryngelse af bøg og
gruppevis indplantning af nåletræ
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Udgangsbevoksning: Bøg

Op til 6 m overhøjde
Disse bevoksninger vil som oftest være fremkommet efter skærmfladeforyngelser og
tit have et meget højt stamtal. Ethvert stamtalsregulerende indgreb i denne fase er
meget udgiftskrævende og bør undgås. 
Større huller i foryngelsen (mindst 0.1 ha) kan efterplantes med andre arter i forhold
til den udlagte skovudviklingstype. Dette bør ske, før foryngelsen er 2 m. I denne
fase kan sporsystemet indlægges med grenknuser. Mindre huller overlades til natu-
ren (birk, nåletræ mv.) 

Fra 6 til 16 m overhøjde
Denne fase varer ca. 30 år, og her er det særligt vigtigt at fremme kvaliteten og struk-
turen – herunder udviklingen af en underetage. Hugst af krukker og overgang til
stærk hugst fra oven af de dårligste træer fra 12 m overhøjde. Hugst for “gode” grup-
per samt for indblandingsarter. Ved fasens afslutning bør der forefindes et passende
antal storkronede, herskende træer af god kvalitet (mindst 6 m bulhøjde) samt en vi-
tal under- og mellemetage.

Over 16 m overhøjde
Her fortsættes med hugst til fordel for gode træer, gode grupper samt indblandings-
arter. Især bør det tilstræbes at beholde gode enkelttræer i de nedre dimensionsklas-
ser, da disse ved overgang til måldiameterhugst vil kunne forlænge afviklings- hhv.
konverteringsfasen. Måldiameterhugst når denne nås.
Ved en passiv konvertering (kvalitativ gruppehugst) fjernes fortsat konsekvent

dårligt formede enkelttræer, så kronetaget i områder med dårlige kvaliteter vedva-
rende brydes. På denne måde opstår der huller til at indbringe indblandingsarter i
henhold til skovudviklingstype hhv. til selvforyngelse.
Ved en aktiv konvertering (forceret strukturhugst) bør de ønskede huller etableres i
områder med generel dårlig kvalitet, for herved at mindske venteværditabet som
følge af den tidlige gruppevise bevoksningsafvikling. 

Foryngelsesfasen
Foryngelsesfasen begynder, når den konsekvente stærke hugst fra oven af de dårlig-
ste træer og grupper i kombination med den begyndende hugst af kvalitetstræer (mål-
diameter) har skabt vedvarende huller i kronetaget eller, hvis kronetaget gennem den
forcerede gruppehugst er brudt permanent. Denne kan ideelt strække sig over 40 –
60 år. I praksis står man dog som oftest med ældre homogeniserede bevoksninger,
der pga. faren for rødmarv bør afvikles over en kort periode. Her gennemføres
skærmfladeforyngelse med eller uden jordbearbejdning og hegning hvis nødvendigt. 
Indplantning af manglende arter sker i grupper svarende til disse arters lyskrav og i
henhold til ønsket skovudviklingstype.

Tabel 2: Generelle principper for behandling/konvertering af bøgebevoksninger
(indgang ved aktuel bevoksningshøjde). De konkrete behandlingsmodeller er be-
skrevet i del 3. 

DST_01_05  14/10/05  9:15  Side 284



285

1.3 Konvertering og anlæg af 
egebevoksninger 

Eg bliver traditionelt dyrket som en
plantagetræart. Den dyrkes i renbestand
med intensivt kulturanlæg og pleje (høje
plantetal, efterbedring, udrensning), ud-
vælgelse af fremtidstræer ved 35-års
alderen og fremover pleje af disse
(stærk hugst, vanriskapning eller ind-
bringelse af undervækst) for ved 120 –
150 års alderen at blive renafdrevet. 
Bortset fra den kendsgerning at egen er
hjemmehørende, er der således ikke me-
get naturnært i den klassiske egedrift.
Grundlæggende er det et problem at bi-
beholde egedominerede skovudviklings-
typer. Egen er en pionerart (lystræ), og
derfor på lang sigt vil den undergå en
naturlig succession i retning af klimaks-
træarter (bøg m.fl.). 
Vi har kun meget få erfaringer med na-
turlig foryngelse af eg. Kan man holde
hjortevildtet borte, synes der dog ikke at
være de store problemer med foryngel-
sens fremspiring og initialvækst. 
I de første år er egeplanterne relativt
skyggetolerante. For at sikre foryngel-
sens udvikling ud over de første år er
det dog afgørende, at den får tilstrække-
ligt lys, hvilket normalt betinger en
hurtig overstanderafvikling. Et andet pro-
blem i forbindelse med den naturnære
drift er spørgsmålet om indblandings-
træarterne. 
Ved etablering af blandinger er det vig-
tigt at være opmærksom på egens lys-
krav og dens relativt tidlige kulmination
af højdevæksten. Det vil sige, at egen
godt kan sameksistere med andre ud-
prægede lystræarter i blanding (f.eks.
ask, fuglekirsebær, birk, skovfyr), mens
skyggetræarterne (bøg, lind og til dels
ær) skal indblandes gruppevist for ikke
at skabe konflikter. En undtagelse er

dog avnbøgen, som sameksisterer ud-
mærket med egen (som tjenende art i
mellem- og underetagen). 
Disse forhold indikerer, at den naturlige
foryngelse af eg indebærer brugen af
større foryngelses-”huller” hhv. meget
“lyse” skærme med hurtig skærmafvik-
ling, samt at man skal være varsom med
for intensive blandinger med andre arter
(især skyggetræarterne). Konverteres
egebevoksninger til andre skovudvik-
lingstyper med hovedsageligt skygge-
træarter (f.eks. bøgedominerede), så kan
foryngelsen udmærket foregå i mindre
lysåbninger/grupper.

1.3.1 Behandlingsmodeller
Tabel 3 giver en oversigt over generelle
principper i forbindelse med behand-
ling/konvertering af egebevoksninger i
relation til den aktuelle bevoksningsud-
vikling. Der er i modsætning til gran og
bøg ikke opstillet konkrete modeller, men
mere lagt vægt på at beskrive de natur-
nære muligheder i de forskellige udvik-
lingsfaser. Egen kommer til at spille en
fremtrædende rolle, bl.a. ved renafdrifter
af gran på næringsrige og især på veksel-
våde lokaliteter (pseudogley), samt på an-
dre lokaliteter, hvor en lystrædomineret
skovudviklingstype ønskes.

1.3.2 Kulturmodeller
Nykulturer af eg kan anlægges ved
såning eller plantning. Indblandingstræ-
arterne i henhold til skovudviklingstype
indbringes i grupper. Lystræarterne (ask,
kirsebær, el, birk, skovfyr) i mindre
grupper, hhv. skyggetræarterne (bøg,
lind, ask mv.) i større grupper. En und-
tagelse udgør avnbøg og hassel, der
kan indbringes i rækker hhv. som en-
kelttræer. 
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Del 3 angiver to eksempel på naturnære
egekulturer efter renafdrift/stormfald:
Kul E: Gruppevis plantning af eg samt

skovfyr/lærk (efter renafdrift/
stormfald)

Kul I: Egeblandingskultur (efter renaf-
drift/stormfald)

Udgangsbevoksning: Eg

Op til 5 m:
Udrensning – fjernelse af krukker og evt. punktvis udrensning til fordel for ind-
blandingsarter. Større huller i foryngelsen (mindst 0.1 ha) kan efterplantes med
andre arter i henhold til ønsket skovudviklingstype. Dette skal ske inden foryngelsen
er 2 m. Mindre huller overlades til naturen (birk mv.). 

Fra 5 til 16 m overhøjde: 
I denne fase er det særlig vigtigt at fremme kvaliteten og strukturen. Hugst af kruk-
ker og overgang til stærk hugst fra oven af de dårligste træer fra ca. 12 m overhøjde.
Ved fasens afslutning bør der være et passende antal storkronede, herskende træer af
god kvalitet (mindst 4 m bulhøjde) og en udviklet underetage. Evt. indbringelse af
en underetage (avnbøg, bøg, mv.) kan ske, hvis denne ikke optræder spontant.
Hovedtræer kan udvælges i denne fase – mellem 60 og 80 pr. ha. Indblandingsarter
plejes og fremmes – især hvor de forekommer gruppevist.

Over 16 m overhøjde: 
Her fortsættes med hugst til fordel for gode træer, gode grupper samt indblandings-
arter. Hugst for gode enkelttræer uanset størrelse samt for gode grupper. Især bør der
sikres gode enkelttræer i de nedre dimensionsklasser, da disse ved overgang til mål-
diameterhugst vil kunne forlænge afviklingsfasen. 

Foryngelsesfasen: 
Når den konsekvente stærke hugst fra oven af de dårligste træer og grupper i kom-
bination med den begyndende hugst af kvalitetstræer (måldiameterhugst) har skabt
vedvarende huller i kronetaget, indledes foryngelsesfasen. Denne gennemføres ved
en kraftig lysningshugst i kombination med gruppevis fjernelse af uegnet undervækst
og efterfølgende hurtig overstanderafvikling. Indblandingstræarter i henhold til øn-
sket skovudviklingstype indbringes i grupper. 
Foryngelsesfasen kan fremskyndes ved en forceret strukturhugst – ligesom for
bøgen, hvilket dog kan stride mod en økonomisk optimal bevoksningsafvikling.
Større huller i denne fase kan forforynges gennem indplantning af andre arter – hvor
arten vælges i forhold til hulstørrelse samt skovudviklingstype.
Naturforyngelse med eller uden jordbearbejdning. 
Eventuel hegning.

Tabel 3: Generelle principper for behandling/konvertering af egebevoksninger (ind-
gang i tabel ved aktuel bevoksningshøjde)
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2. Konverteringsmodeller og 
bevoksningssimulationer

De følgende konverteringsmodeller, 7
for gran og 3 for bøg, bør ikke opfattes
som “kanoniserede” standardforskrifter.
De skal i langt højere grad være inspira-
tion til lokalt at udvikle den eller de
konverteringsmetoder, der passer til den
konkrete skovsituation, de ønskede skov-
udviklingsmål samt den aktuelle øko-
nomi i skovdriften.
Konverteringsmodellerne er blevet gen-
nemført med det tyske enkelttræ-simu-
lationsprogram SILVA, som er blevet
tilpasset danske vækstforhold af A.
Brunner. 
Programmet er blevet brugt som ud-
gangspunkt for et illustrationsprogram,
hvor man kan indsætte foryngelse efter
valgt konverteringsmodel (Anders Bjor-
holm Dahl). Herefter kan bevoksningen
fremskrives, og udvalgte transekter kan
“tegnes” ud fra et billedarkiv med en-
kelttræer (Andres Busse Nielsen). 

Gran
Modelkørslerne af rødgran på god boni-
tet er en 24-årig bevoksning i Grib Skov
(afd. 352b), som er opmålt i 2002
(Rasmussen og Snekkerup 2002). Grib
Skov er en god rødgranlokalitet, og be-
voksningen har en bonitet på ca. 1 efter
Carl Mar: Møllers bonitetsvise tilvækst-
oversigter. Bevoksningen er plantet ef-
ter stormfald i 1981. Udover rødgran er
der striber af selvsået birk i kvasranker. 
Modelkørslerne af rødgran på dårlig bo-
nitet er baseret på en opmåling af et 40
gange 40 meter område, rødgran 48 år,
afdeling 677, Hoverdal Plantage, Klo-
sterheden . Bevoksningen er opmålt i
august 2004. Bevoksningen har efter G.
West Nielsens bonitetsvise tilvækstover-

sigter en højdebonitet på 4,1, og der er
derfor tale om en forholdsvis dårlig lo-
kalitet hvad produktion angår. 

Bøg
Udgangspunktet for simuleringerne i
bøg er bevoksning 502a i Grib Skov,
hvor træerne på et areal af 90 gange 120
meter er opmålt i 2001. Bevoksningen
var på det tidspunkt 54 år og har efter
Carl Mar: Møllers bonitetsvise tilvækst-
oversigter en bonitet på ca. 2. Bevoks-
ningen har hidtil været hugget traditio-
nelt, dvs. med en hugst fra neden. Den
fremstår som en-etageret uden indblan-
ding af andre arter. I forbindelse med
opmålingen er træerne kvalitetsbedømt
fra A = bedste til D = ringeste kvalitet. 
I forbindelse med simulationerne af de
følgende konverteringsmodeller (7 for
gran og 3 for bøg) er der eksempelvis
valgt en mulig skovudviklingstype som
mål for konverteringen. Med dette mål
er udviklingen i bevoksningsstruktur il-
lustreret som transekter af 3 (gran) hen-
holdsvis 4 udviklingstrin (bøg).
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2.1 Konverteringsmodeller for 
granbevoksninger:

2.1.1 Behandlingsmodel 1: Hugst for
120 fremtidstræer 

Formål:
Formålet med hugst for 120 fremtids-
træer i gran er at skabe stabilitet ved at
fremme diameter-spredningen og udvik-
lingen af dybtkronede herskende træer
samt at lave en kvalitetsproduktion,
både på fremtidstræerne og i mellem-
rummene mellem disse. Forekommer
der andre træarter i den eksisterende be-
voksning, sikrer modellen ligeledes
disse arters fortsatte tilstedeværelse. 
Principperne svarer til model 2, “Hugst
for 180 fremtidstræer”, men ved kun at
udpege 120 fremtidstræer holdes res-
sourceforbruget til udpegning på et la-
vere niveau, hvilket kan være relevant
på de lidt dårligere lokaliteter. Modellen
kan kun anvendes i unge og mellem-
aldrende bevoksninger, hvor det fortsat er
muligt at udbygge enkelttræets stabilitet. 

Metode:
Hvis der er indlagt spor, foretages ud-
vælgelse af fremtidstræer. Da frem-
tidstræerne indgår som en vigtig del af
produktionen – i modsætning til anker-
træhugsten (behandlingsmodel 5) – ud-
vælges træerne blandt store, retstam-
mede og fintkvistede træer. Disse be-
høver ikke at være jævnt fordelt – tvært-
imod udbygges bevoksningsstrukturen,
hvis der ses bort fra en jævn fordeling af
fremtidstræerne. Forekommer der ind-
blandingsarter f.eks. birk, skovfyr og
lærk, er det af hensyn til naturindhold
og stabilitet naturligt at udpege disse
som fremtidstræer, forudsat de er vitale. 
I de første hugstindgreb hugges for
fremtidstræerne således, at kun konkur-

rerende træer fjernes (hugst fra oven).
Undertrykte individer efterlades bl.a. af
hensyn til varetagelse af skovklima og
opdragelse af foryngelse. Hugsten er
svagere end ved ankertræhugsten, men
stadig så stærk, at fremtidstræerne som
enkeltindivider bliver mere stabile
(dybe kroner) sammenlignet med den
traditionelle hugst. 
På trods af at der hugges frit om frem-
tidstræerne, er forventningen, at det
ikke vil gå ud over kvaliteten, da frem-
tidstræerne som udgangspunkt har en
god kvalitet. I mellemrummene mellem
fremtidstræerne hugges der svagt fra
oven, hvorved de effekter, der aflægges,
bliver forholdsvis store og lønsomheden
i driften optimeret.
Når et passende antal træer har opnået
den tilstræbte størrelse, påbegyndes af-
viklingen af bevoksningen gennem mål-
diamterhugst. Da der er hugget relativt
kraftigt for fremtidstræerne, er det disse,
der først opnår den ønskede måldiame-
ter, hvorimod andre dele af bevoksnin-
gen er “holdt tilbage”, hvilket forlænger
afviklingsfasen. I sidste del af afvik-
lingsfasen kan det være nødvendigt at
øge måldiameteren for at forhindre for
store destabiliserende hugstudtag. 

Kulturmodeller:
Den anførte hugst skaber optimale for-
udsætninger for at udnytte naturlig for-
yngelse. Afhængig af lokaliteten og den
tilstræbte skovudviklingstype kan føl-
gende kulturmodeller anvendes:
Kul A: Naturlig foryngelse af nål og ud-

nyttelse af anden opvækst
Kul B: Naturlig foryngelse af nål og

såning af bøg
Kul C: Naturlig foryngelse af nål og

gruppevis indplantning af bøg/an-
det løv
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2.1.2 Behandlingsmodel 2: Hugst for
180 fremtidstræer

Formål:
Formålet med denne hugst er at skabe
stabilitet i granbevoksningen, samtidig
med at der bliver produceret ved af høj
kvalitet samt bibeholdt et evt. indslag af
løvtræ eller anden indblanding. Model-
len minder meget om model 1, “Hugst
for 120 fremtidstræer”, dog lægges her
endnu større vægt på kvalitetsproduktion
under forudsætning af, at stabiliteten
vurderes tilstrækkelig. Modellen retter
sig således mod de bedre boniteter. I
modsætning til “Ankertræhugsten” ud-
gør fremtidstræerne en vigtig del af ved-
produktionen. 

Metode:
Hvis der er indlagt spor, foretages ud-
vælgelse af fremtidstræerne. Da frem-
tidstræerne udgør en vigtig del af pro-
duktionen, udvælges træerne blandt
herskende til medherskende, retstam-
mede og fintkvistede individer. Frem-
tidstræerne behøver ikke være jævnt
fordelt i bevoksningen – tværtimod
udbygges bevoksningsstrukturen, hvis
der ses bort fra fordeling af fremtids-
træerne, og der evt. også udpeges
grupper af velformede og stærke træer.
Er der indblandingsarter f.eks. birk,
skovfyr og ædelgran, udvælges disse
generelt som fremtidstræer, forudsat de
er vitale. Indblandingsarterne understøt-
ter bl.a. strukturudvikling, naturindhold
og stabilitet i bevoksningen. 
I de første hugstindgreb hugges for
fremtidstræerne, således at konkurre-
rende træer fjernes. Undertrykte indivi-
der efterlades bl.a. af hensyn til at vare-
tage skovklima og opdrage foryngelsen.
Hugsten er svagere end ved anker-
træhugsten, men stadig så stærk at frem-

tidstræerne som enkeltindivider bliver
mere stabile end ved den traditionelle
hugst. På trods af at der hugges frit om
fremtidstræerne, er forventningen, at det
ikke vil gå ud over kvaliteten, da frem-
tidstræerne som udgangspunkt har en
god kvalitet. I mellemrummene mellem
fremtidstræerne hugges der svagt fra
oven, hvorved de effekter, der aflægges,
bliver forholdsvis store og lønsomheden
i driften optimeret.
Når et passende antal træer af god kva-
litet har nået den tilstræbte salgsdiame-
ter, påbegyndes afviklingen af bevoks-
ningen gennem måldiamterhugst. Da
der er hugget relativt hårdt for fremtids-
træerne, er det disse, der først opnår den
ønskede måldiameter. Tilsvarende er
andre dele af bevoksningen “holdt til-
bage”, hvilket forlænger afviklingsfa-
sen. I sidste del af afviklingsfasen kan
det være nødvendigt at øge måldiamete-
ren for at forhindre for store destabilise-
rende hugstudtag. 

Kulturmodeller:
Den anførte hugst skaber optimale for-
udsætninger for udnyttelse af naturlig
foryngelse. Afhængig af lokaliteten og
den tilstræbte skovudviklingstype kan
følgende kulturmodeller finde anven-
delse:
Kul A: Naturlig foryngelse af nål og ud-

nyttelse af anden opvækst
Kul B: Naturlig foryngelse af nål og

såning af bøg
Kul C: Naturlig foryngelse af nål og

gruppevis indplantning af bøg/an-
det løv
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2.1.3 Behandlingsmodel 3: Hugst fra
oven uden markering af frem-
tidstræer – med overgang til
måldiameterhugst

Formål:
Denne hugst har samme formål og byg-
ger på de samme principper som model
1 og 2 “Hugst for 120, hhv. 180 frem-
tidstræer”, nemlig fremme af diameter-
variation med det mål at få mange træer
af god kvalitet til at nå måldiameteren
over et langt tidsrum. Der foretages dog
ikke en egentlig udpegning af fremtids-
træer. Det skyldes, at udpegning af
fremtidstræer er tidskrævende og derfor
ikke altid mulig. 

Metode:
Forudsat der er indlagt spor, retter de
første hugstindgreb sig mod udtag af
dominerende træer af dårlig kvalitet
(grovgrenede, dårlig stammeform mv.),
altså en typisk hugst fra oven. Herved
fremmes dominerende træer af god
kvalitet samt de mindre træer, hvilket
medfører en kvalitetsforbedring og en
forøgelse af diameterspredningen. 
De dominerende træer vil nå deres mål-
diameter forholdsvis hurtigt, og derfor
kan måldameterhugsten påbegyndes re-
lativt tidligt. De mindre træer reagerer
på, at konkurrenterne hugges bort, og på
et senere tidspunkt vil disse træer nå
måldiameteren, således at der produceres
et jævnt udbytte af stort dimensioneret
tømmer over en lang periode. 
Den første hugst efter sporhugsten har
således karakter af krukkehugst, idet
store og grove træer fjernes. Der hugges
kun krukker denne ene gang. Forekom-
mer der indblandingsarter f.eks. birk,
skovfyr og ædelgran, hugges der også
for disse, forudsat de er vitale. Indblan-
dingsarterne understøtter bl.a. struktur-

udvikling, naturindhold og stabilitet i
bevoksningen. Hugsten fra oven gen-
nemføres, indtil den egentlige måldia-
meterhugst påbegyndes – det vil sige,
når et passende antal træer har nået mål-
diameteren. 
I de efterfølgende hugster kan måldia-
meteren tilpasses lidt, således at hugst-
udbyttet ikke bliver så stort, at bevoks-
ningen bliver ustabil. 

Kulturmodeller:
Den anførte hugst skaber optimale for-
udsætninger for udnyttelse af naturlig
foryngelse. Afhængig af lokalitet og til-
stræbt skovudviklingstype kan følgende
kulturmodeller finde anvendelse:
Kul A: Naturlig foryngelse af nål og ud-

nyttelse af anden opvækst
Kul B: Naturlig foryngelse af nål og

såning af bøg
Kul C: Naturlig foryngelse af nål og

gruppevis indplantning af bøg/
andet løv
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2.1.4 Behandlingsmodel 4: 
Systematisk strukturhugst 

Formål:
Den systematiske strukturhugst har til
formål at skabe strukturel variation i be-
voksningen ved at differentiere hugst-
styrken systematisk over arealet. Her-
ved skabes der mulighed for en gruppe-
vis/stribevis foryngelse. Modellen kan i
kombination med andre modeller bru-
ges ved konvertering af store ensartede
granarealer, hvor der på en effektiv
måde ønskes strukturdifferentiering.
Modellen er således specielt tilpasset
maskinskovningens behov for enkle og
rationelle løsninger.

Metode:
Hugsten differentieres mellem sporene i
bevoksningen, således at hugststyrken
veksler mellem en B-hugst langs det ene
spor og en D-hugst langs det andet (ca.
80 % hhv. 50 % af den potentielle
grundflade). For at skabe strukturel va-
riation på arealet hugges B-hugsten fra
oven og D-hugsten fra neden. Midt mel-
lem hvert spor er der et fem meter bredt
bælte uden hugst. Herved opstår der
varierende bælter alternerende D-hugst
– A-hugst – B-hugst – A-hugst – D-
hugst – osv. 
Forekommer der indblandingsarter
f.eks. birk, skovfyr og ædelgran, hugges
der for disse, forudsat de er vitale. Ind-
blandingsarterne understøtter bl.a. struk-
turudvikling, naturindhold og stabilitet i
bevoksningen.
Når et passende antal træer har opnået
den tilstræbte diameter, begynder afvik-
lingen af bevoksningen gennem måldia-
meterhugst. Hvis hugstudbyttet bliver for
stort, kan måldiameteren justeres opad. 
Som det fremgår af diagrammerne, op-
står der hurtigt systematisk struktur-

variation over arealet, og det skaber
mulighed for en tilsvarende tids- og
artsmæssig uddifferentiering af foryn-
gelsen. Denne varierede hugstform kan
opnås på andre måder end den her
angivne ved at kombinere andre hugst-
modeller over arealet mellem skov-
ningssporene.

Kulturmodeller:
Den anførte hugst skaber optimale for-
udsætninger for at udnytte naturlig for-
yngelse samt tidlig indplantning af
ønskede arter. Afhængig af lokalitet og
tilstræbt skovudviklingstype kan føl-
gende kulturmodeller anvendes:
Kul A: Naturlig foryngelse af nål og ud-

nyttelse af anden opvækst
Kul B: Naturlig foryngelse af nål og

såning af bøg
Kul C: Naturlig foryngelse af nål og

gruppevis indplantning af bøg/
andet løv
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2.1.5 Behandlingsmodel 5: Hugst for
60 ankertræer 

Formål:
Denne hugst har til formål at skabe sta-
bile rødgranbevoksninger med et ind-
slag af løvtræ på lokaliteter, hvor den
potentielle stabilitet vurderes lav pga.
jordbundsforhold og eksposition, sam-
tidig med der produceres ved af god
kvalitet. Stabiliteten opnås ved at hugge
tidligt og stærkt for bestemte træer (an-
kertræer) i bevoksningen, således at de
udvikler sig til dybtkronede individer,
som antager status af solitærtræer med
en stor grad af enkeltræstabilitet. 
Ankertræernes primære formål er at ud-
gøre et stabiliserende skelet, sikre skov-
klimaet samt at fungere som frøkilder.
Den potentielle værdiproduktion af disse
træer ofres på bekostning af et ønske om
stabilitet og langsigtede foryngelses-
muligheder. 
De stabile ankertræer giver mulighed
for, at opretholde et skovklima i betyde-
lig længere tid end ved den traditionelle
drift. Dette har stor betydning for fleksi-
biliteten i driften af de fremtidige
skovsystemer bl.a. med hensyn til me-
tode og tidspunkt for skovens foryngelse.
I produktionsrummet mellem anker-
træerne er formålet at hugge for kvalitet
og dermed sikre værdiproduktion. 

Metode:
Forudsat der er indlagt spor, udvælges
60 - 80 ankertræer pr. ha. For at skabe
mest mulig stabilitet i bevoksningen ud-
vælges ankertræerne blandt de største
træer på arealet, samtidig med at der
tages højde for, at disse træer fordeles
jævnt over arealet. 
I denne model foreslås det at udpege 60
ankertræer, men da erfaringsgrundlaget
med ankertræprincippet er begrænset,

beror tallet på et skøn. Forekommer der
løvtræ eller andre stabile arter i bevoks-
ningen, udpeges et passende indslag af
disse som ankertræer. 
I de efterfølgende hugster fjernes træerne
rundt om ankertræerne, mens der i den
øvrige bevoksning hugges svagt fra oven.
Når træerne i bevoksningsmellemrum-
mene nærmer sig den ønskede måldiame-
ter, afvikles de gradvist. Derimod bliver
ankertræerne som udgangspunkt stående
for at sikre den fortsatte bevoksningssta-
bilitet. For at undgå for store hugstudtag,
og derved destabilisere bevoksningen,
kan måldiameteren sættes op. Hugsten
for ankertræerne fører til, at der akkumu-
leres store vedmasser i disse – vedmasser
af en generelt dårlig kvalitet (grovkvistet,
store årringe). 
Når det meste af den øvrige bestand er af-
viklet, og der har indfundet sig en varieret
naturlig foryngelse eventuelt suppleret
med gruppevis indplantning, kan anker-
træerne afvikles. Principperne med ud-
vælgelse af ankertræer kan anvendes
såvel på fattige som på bedre lokaliteter. 

Kulturmodeller:
Den anførte hugst skaber optimale for-
udsætninger for at udnytte den naturlige
foryngelse. Man kan dog også forestille
sig, at ankertræerne benyttes som
skærm. Afhængig af lokalitet og til-
stræbt skovudviklingstype kan følgende
kulturmodeller anvendes:
Kul A: Naturlig foryngelse af nål og ud-

nyttelse af anden opvækst
Kul B: Naturlig foryngelse af nål og

såning af bøg
Kul C: Naturlig foryngelse af nål og

gruppevis indplantning af bøg/
andet løv

Kul D: Plantning af løv og nål under
skærm
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2.1.6 Behandlingsmodel 6: 
Skærmstilling 

Formål:
Skærmstillingen er den klassiske måde
at konvertere gran i hedeskovbruget.
Den har som mål at forynge bevoksnin-
gen på én gang over hele arealet gerne
med nye arter i gruppevise blandinger.
Det kunne f.eks. være et ønske om at
indbringe en blanding af frostfølsomme
arter (bøg, ædelgran mv.) under en
skærm af rødgran. 
Skærmstilling skaber mulighed for at
gennemføre en hurtig konvertering og
har med held været brugt på en række
hededistrikter. Skærmstilling er dog en
dyr konverteringsmetode, da foryngel-
sen indledes på hele arealet på én gang.
Derfor er man i vid udstrækning henvist
til plantning hhv. såning. 

Metode:
Der hugges traditionelt fra neden, og
skærmstillingshugsterne gennemføres
normalt før, bevoksningerne når en højde
på 18 meter. Lokale erfaringer, lokalite-
tens beskaffenhed og den aktuelle be-
voksnings stabilitet afgør, hvornår
skærmstillingshugsterne påbegyndes.
Ved stigende højde øges stormfaldsfaren,
men er man heldig, opnås større dimensi-
oner og dermed en bedre økonomi. 
Skærmen etableres normalt ved to
hugstindgreb med ca. fem års mellem-
rum for at begrænse destabiliseringen af
bevoksningen. Den vil bestå af ca. 300
af de største og mest stabile træer. Her-
efter indledes foryngelsen – som oftest
ved en kombination af plantning/såning
og naturlig genvækst. Efterfølgende af-
vikles skærmen ved at hugge skærm-
træerne i relation til foryngelsens udvik-
ling. Skærmtræerne hugges fortrinsvist
fra oven, så de største værdier kommer

ud først. 
Højde for etablering af skærm, antal
skærmstillingshugster og antallet af træer
i skærmen tilpasses som nævnt lokalite-
ten og kravene til skærmens stabilitet.
Tidlige skærmstillinger, der foretages in-
den bevoksningen har nået hugstmoden-
hed, bør undgås. Metoden kan dog også
anvendes i særlige tilfælde, f.eks. i stærkt
skrællede unge eller mellemaldrende be-
voksninger, hvor det vurderes, der aldrig
opnås betydelige dimensioner.

Kulturmodeller:
Skærmstillinger retter sig primært mod
ønsket om et radikalt og hurtigt træarts-
skifte til klimafølsomme arter. I situati-
oner, hvor skærmstillingen medfører en
tæt og fladedækkende naturlig foryn-
gelse af gran, må der påregnes udgifter
til udrensning hhv. afstandsregulering.
Afhængig af lokalitet og tilstræbt skov-
udviklingstype kan følgende kulturmo-
deller finde anvendelse:
Kul D: Plantning af løv og nål under

skærm
I mindre grad:
Kul A: Naturlig foryngelse af nål og ud-

nyttelse af anden opvækst
Kul B: Naturlig foryngelse af nål og

såning af bøg
Kul C: Naturlig foryngelse af nål og

gruppevis indplantning af bøg/
andet løv
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2.1.7 Behandlingsmodel 7: Modificeret
renafdrift (kulisse, rand mv.)

Formål:
Renafdrift i mere eller mindre modifice-
ret form bør generelt betragtes som en
undtagelse, der primært anvendes i de
bevoksninger, hvor det er for risikabelt
at anvende en anden behandlingsmodel,
f.eks. hvis den eksisterende bestand
ikke er levedygtig pga. af opløsning.
Den modificerede renafdrift kan også
anvendes, hvor den fastlagte skovudvik-
lingstype bygger på udprægede lystræer,
f.eks. eg, der er vanskelige at forynge un-
der udprægede skyggeforhold.

Metode:
I afviklingen af gamle ustabile bevoks-
ninger vil anvendelsen af en eller anden
form for renafdrift sjældent kunne und-
gås. Vælges denne løsning, bør man
være opmærksom på, om bestanden in-
deholder stabile træer f.eks. skovfyr,
lærk, ædelgran, birk mv., der generelt
skal bevares. 
På lerede østdanske lokaliteter, hvor
rødgran ofte går tidligt i opløsning
(“øgran”) og endvidere ikke er istand til
at forynge sig selv, vil det tilsvarende
ofte være fornuftigt at behandle bevoks-
ninger med renafdrift for øje. Igen bør
man dog benytte enhver mulighed for at
understøtte eventuelle indblandingsarter
i hugstindgrebene med henblik på næste
generation.
En fortsættelse af den traditionelle be-
handling med henblik på afvikling med
renafdrift er endvidere oplagt på de
lokaliteter, hvor målet er at skabe/gen-
skabe en åben naturtype på længere sigt.

Kulturmodeller:
Afhængig af lokaliteten og den til-
stræbte skovudviklingstype kan føl-

gende kulturmodeller anvendes:
Kul E: Gruppevis plantning af eg samt

skovfyr/lærk (efter renafdrift/
stormfald)

Kul F: Gruppevis plantning af birk
samt skovfyr/lærk (efter renaf-
drift/stormfald)

Kul G: Naturlig tilgroning hhv. forceret
succession (efter renafdrift/
stormfald)

Kul I: Anlæg af egeblandingskulturer
(efter renafdrift/stormfald)
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2.2 Konverteringsmodeller for 
bøgebevoksninger:

2.2.1 Behandlingsmodel 8: Kvalitativ
gruppehugst 

Formål:
Den kvalitative gruppehugst er en vel-
egnet måde at konvertere ensartede
bøgebevoksninger. Formålet er at få
flest mulige træer af god kvalitet til at
nå den fastsatte måldiameter. Herved
opnås den største værdiproduktion, og
samtidig skabes en glidende foryngelse
og dermed en mere heterogen bevoks-
ningsstruktur. 

Metode:
Den første vil ofte være indlæggelse af
permanente kørespor. Hvor udgangs-
punktet er en ensartet naturlig foryn-
gelse, kan sporene passende indlægges
med en grenknuser mv.
Tyndingshugster, der indledes, når der
kan opnås et positivt økonomisk afkast,
f.eks. gennem selvskovere, fokuserer på
hugst af krukker samt hugst for eventuel
indblanding. Principperne bag de første
hugstindgreb minder om den traditio-
nelle hugst i bøg, men der fokuseres
mere på evt. indblanding, og ethvert ud-
tag af undertrykte træer undgås for at
bevare en underetage. 
Når træerne har opnået en tilfredsstil-
lende renbul fortsætter hugsten fra oven
med samme hugststyrke som ved den
traditionelle drift (hugststyrke C), men
hugsten af de ringeste kvaliteter sker nu
uanset træernes placering. Samtidig
skånes alle træer af god kvalitet, således
at der opstår grupper af gode træer samt
begyndende permanente åbninger i kro-
netaget, hvor grupper af dårlig kvalitet
er hugget.
Træernes fordeling på arealet tages såle-

des ikke i betragtning, og filosofien er,
at grupper af træer i god kvalitet alle bør
nå måldiameteren og dermed den høje-
ste pris. Grupper af dårlig kvalitet vil
modsætningsvist blive hugget tidligt, og
dermed skabes der lysninger i bevoks-
ningen, hvor der kan opstå foryngelse. 
Når de største træer af god kvalitet når
den tilstræbte salgsdimension, afvikles
bevoksningen gradvis ved måldiameter-
hugst over en lang periode. En forud-
sætning for denne behandlingsmodel er,
at de mindre dimensioner af god kvalitet
får lov at udvikle sig til hugstmodenhed. 

Kulturmodel:
Den anførte hugst skaber optimale for-
udsætninger for tidlig indbringelse af
ønskede indblandingsarter (ask, ær og
eventuelt nåletræ) samt udnyttelse af
naturlig foryngelse over et langt tids-
rum. Afhængig af tilstræbt skovudvik-
lingstype og lokalitet kan følgende kul-
turmodel finde anvendelse:
Kul H: Naturlig foryngelse af bøg og

gruppevis indplantning af ask,
evt. ær

Kul I: Naturlig foryngelse af bøg og
gruppevis indplantning af nåletræ
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2.2.2 Behandlingsmodel 9: Forceret
strukturhugst 

Formål:
Den forcerede strukturhugst har til for-
mål at forcere strukturudviklingen i
ensaldrende bøgebevoksninger. Det sker
ved at hugge “huller” i ikke hugstmodne
bevoksninger, hvor f.eks. 20 % af area-
let “afdrives” før optimal omdrift for at
gøre plads for tidlig naturlig foryngelse
eller indplantning. Behandlingsmodellen
kompromitterer således en del af produk-
tionen i den eksisterende bevoksning og
skal betragtes som en undtagelse. 

Metode:
Den første hugst vil ofte være en ind-
læggelse af permanente kørespor. Hvor
udgangspunktet er en ensartet naturlig
foryngelse, kan sporene passende ind-
lægges med en grenknuser mv.
Tyndingshugster, der indledes, når der
kan opnås et positivt økonomisk afkast,
f.eks. gennem selvskovere, lægger vægt
på hugst af krukker samt hugst for even-
tuel indblanding. Principperne bag de
første hugstindgreb minder om den tra-
ditionelle hugst i bøg, men der fokuse-
res naturligvis mere på evt. indblanding,
og ethvert udtag af undertrykte træer
undgås for at bevare en underetage. 
Når træerne har opnået en tilfredsstil-
lende renbul, etableres der ca. to huller
pr. ha med et areal på ca. 0,1 ha. Hul-
lerne placeres i områder af bevoksnin-
gen med ringe kvalitet for at minimere
det økonomiske tab ved den tidlige af-
vikling, og i de dannede huller kan der
indplantes indblandingsarter i henhold
til ønsket skovudviklingstype (f.eks.
ask, ær mv.). 
I den resterende del af bevoksningen
hugges fortsat fra oven, hvor det er de
største træer af den dårligste kvalitet,

som hugges først. Hugsterne koncentre-
res omkring fjernelsen af de ringeste
kvaliteter uanset deres placering og
gennemføres efter samme princip som
model 8, “Kvalitativ gruppehugst”.
Træernes fordeling på arealet tages så-
ledes ikke i betragtning, og filosofien
er, at grupper af træer i god kvalitet
alle bør nå måldiameteren og dermed
den højeste pris. Grupper af dårlig
kvalitet vil modsætningsvist blive hug-
get tidligt, og dermed skabes der yder-
ligere lysninger i bevoksningen, hvor
der kan opstå foryngelse. 
Bevoksningen afvikles gradvis ved
måldiameterhugst. En forudsætning for
behandlingsmodellen er, at træerne op-
retholder deres kvalitet, fra hugsten
påbegyndes, til træerne er afviklet. 

Kulturmodel:
Den anførte hugst skaber mulighed for
tidlig indplantning af indblandingsarter
i grupper samt optimale forudsætninger
for udnyttelse af den naturlige foryngelse.
Afhængig af tilstræbt skovudviklings-
type og lokalitet kan følgende kulturmo-
del anvendes:
Kul H: Naturlig foryngelse af bøg og

gruppevis indplantning af ask,
evt. ær

Kul I: Naturlig foryngelse af bøg og
gruppevis indplantning af nåletræ
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2.2.3 Behandlingsmodel 10: 
Skærmfladehugst 

Formål:
Skærmfladeforyngelsen er den traditio-
nelle bøgedyrkning, som producerer
ensartet ved af høj kvalitet samtidig
med, der er mulighed for naturlig foryn-
gelse i forbindelse med skærmafvikling
over en 10 til 20-årig periode. 
Modellen er ikke naturnær som sådan,
men kan fortsat finde anvendelse på lo-
kaliteter, hvor den “klassiske bøgesøjle-
hal” ønskes bibeholdt, eller hvor den ek-
sisterende bøg er så gammel, at en hur-
tig fladeforyngelse er nødvendig pga.
rødkerneproblematikken. 

Metode:
Den første hugst vil ofte være ind-
læggelse af permanente kørespor. Hvor
udgangspunktet udgøres af en ensartet
naturlig foryngelse, kan sporene pas-
sende indlægges med en grenknuser mv. 
De følgende indgreb omfatter hugst
med udtag af dårligt formede indivi-
der, under hensyn til ønsket om at
sikre en ensartet bevoksning med rela-
tivt jævnt fordelte træer. I områder
med dårligt formede individer bygges
der således videre på de bedste af disse
for at sikre bevoksningslutning, indtil
skærmfladeforyngelsen indledes. Stærkt
undertrykte bøge fjernes ikke, da de
som underetage får betydning i for-
yngelsesfasen. 
Når bevoksningen nærmer sig den øn-
skede bevoksningsdiameter, etableres
der en ensartet skærm. I mange af de ak-
tuelle bøgebevoksninger forudsætter en
vellykket foryngelse jordbearbejdning
pga. græsindslag mv. Derimod vil den
fremtidige sikring af en underetage
medvirke til at undgå græsproblemerne
og lette foryngelsen. Afhængig af loka-

litet etableres skærmen i forbindelse
med oldenfald. 
Der stiles mod en jævn skærmafvikling.
I figuren forløber afviklingen af skær-
men over 20 år, således at bevoksningen
er afviklet ved alderen 110 år. Hensyn
til publikum og flora og fauna vil dog
ofte betinge en længerevarende afvikling. 

Kulturmodel:
Den anførte hugst skaber optimale for-
udsætninger for udnyttelse af den na-
turlige foryngelse, som vil udvikle sig
fladedækkende. Afhængig af tilstræbt
skovudviklingstype og lokalitet kan
der suppleres med forskellige berigel-
sesplantninger f.eks. i form af følgende
kulturmodel:
Kul H: Naturlig foryngelse af bøg og

gruppevis indplantning af ask,
evt. ær

Kul I: Naturlig foryngelse af bøg og
gruppevis indplantning af nåletræ

DST_01_05  14/10/05  9:16  Side 306



307

DST_01_05  14/10/05  9:16  Side 307



308

2.3 Konverteringsmodeller for 
egebevoksninger:

2.3.1 Behandlingsmodel 11: Eg med
henblik på naturlig foryngelse

Formål:
Modellen retter sig mod at skabe basis
for naturlig foryngelse, gennem en kon-
tinuerlig pleje af unge eller mellem-
aldrende bevoksninger af eg. Da eg er
en udpræget lystræart, og foryngelsen
derfor i løbet af få år kræver meget lys
for at kunne udvikle sig, kræves en hur-
tig afvikling af overstandere, når først
foryngelsen indfinder sig. I Danmark
hører naturforyngelse til sjældenhe-
derne, mens der er en lang tradition for
sådanne i f.eks. Frankrig. 

Metode:
I eg er det særligt vigtigt at fremme kva-
liteten og strukturen. I bevoksninger
indtil 5 m kan større huller i kulturen/
foryngelsen (mindst 0.1 ha) evt. efter-
plantes med andre arter i henhold til
valgt skovudviklingstype (ask, lind, mv.).
Mindre huller overlades til naturlig til-
groning. 
Fra en overhøjde af ca. 12 m påbegyn-
des en stærk hugst for oven rettet mod
deciderede krukker og andre dårlige
træer. Der bør udvikles et passende an-
tal storkronede, herskende træer af god
kvalitet (mindst 4 m bulhøjde) og en
veludviklet underetage. Evt. indbrin-
gelse af underetage (avnbøg, mv.) kan
ske, hvis denne ikke indfinder sig spon-
tant. Indblandingsarter plejes og frem-
mes, især hvor de forekommer i grupper.
Der hugges til fordel for gode træer, gode
grupper samt indblandingsarter. Især skal
det tilstræbes at holde en vis diameters-
predning blandt fremtidstræerne, da dette
ved overgang til måldiameterhugst vil

kunne forlænge afviklingsfasen. 
Når den konsekvente stærke hugst af de
dårligste træer i kombination med den
begyndende hugst af kvalitetstræer (mål-
diameterhugst) har skabt vedvarende
huller i kronetaget, indledes foryngelsen.
Denne gennemføres i kombination
med gruppevis fjernelse af uegnet un-
dervækst og efterfølgende hurtig over-
standerafvikling.
Der ikke er foretaget en simulering af
denne behandlingsmodel. 

Kulturmodel:
Den anførte hugst skaber muligheder
for udnyttelse af den naturlige foryn-
gelse. Hvor denne ikke lykkes – og af-
hængig af tilstræbt skovudviklingstype
– kan der suppleres med forskellige
plantninger f.eks. i form af følgende
kulturmodel:
Kul J: Anlæg af egeblandingskultur ef-

ter renafdrift eller stormfald.

Naturlig foryngelse af eg på Gunderslev-
holm. Den gamle bevoksning er anlagt
1860. Foryngelsen er startet efteråret
1992 med spadeharvning. Foto forår
2003. Se også SKOVEN 5/03.
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3. Kulturmodeller

Ligesom ved konverteringsmodellerne
skal kulturmodellerne primært være in-
spiration for at udvikle egne kulturmo-
deller, som er tilpasset de lokale forhold
og konkrete skovdyrkningsmæssige mu-
ligheder samt den aktuelle økonomi i
skovdriften. Modellerne bygger i videst
mulig udstrækning på “at lade naturen
hjælpe til” for herved at spare på kultur-
udgifterne. 

3.1 Kulturmodel A: Naturlig foryngelse
af nål og udnyttelse af anden
opvækst 

Formål:
Modellen er primært tænkt anvendt i nå-
letræsbevoksninger, hvor der allerede

findes et betydeligt indslag af indblan-
dingsarter. Modellen kan danne afsæt
for både lystræ- såvel som skyggetræ-
dominerede skovudviklingstyper. For-
ventes det pga. manglende frøtræer, at
der ikke inden for en trægeneration ind-
finder sig en vis andel af hjemme-
hørende træarter i bevoksningen, kan
modellen suppleres med f.eks. såning af
enkelte birkegrupper. 
Modellen bygger udelukkende på natur-
lig foryngelse af gran og andre træarter,
der indfinder sig spontant, f.eks. birk,
røn mv. I første generation er målet så-
ledes først og fremmest at få skabt en
mere stabil struktur i bevoksningen,
samt understøtte andelen af indbland-
ningsarter gennem plejeindgreb. 
I det senere udviklingsforløb kan mang-

Billede 5. Spontan foryngelse af ædelgran, rødgran, birk og røn i et stormfaldshul.
Feldborg distrikt. Foto: J. B. Larsen.
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lende træarter i henhold til tilstræbt skov-
udviklingstype introduceres gennem
berigende plantning hhv. såning.
Selvom modellen sjældent vil resultere
i den artssammensætning, der ønskes
realiseret på lang sigt, vil den blive
central på næringsfattige lokaliteter,
hvor en større kulturinvestering ikke
kan retfærdiggøres. 

Forudsætninger: 
Modellen bør anvendes i de fattigste
dele af hede- og klitregionen. Den bru-
ges sammen med strukturskabende
hugster, der sikrer, at den naturlige for-
yngelse opstår løbende og er i stand til
at uddifferentiere sig. Modellen er så-
ledes uegnet under en homogen skærm-
stilling, da foryngelsen under en sådan ofte
vil blive særdeles planterig og ensartet. 

Kulturanlæg og -pleje:
Der gennemføres i princippet ingen
selvstændige kulturtiltag, men som
nævnt bør kulturanlægget ses som en in-
tegreret del af den førte hugst. For at
sikre strukturudvikling og træartsvaria-
tion påtænkes 1 til 2 plejeindgreb.
Kendskabet til udviklingen af naturlige
foryngelser af nål er stadig begrænset.
Er der gennem hugsten skabt en mere
heterogen struktur i den eksisterende
bevoksning samt mulighed for at over-
holde et passende skærmtryk i en læn-
gere periode, vil behovet for udrensning
formentlig være minimalt. Modsat vil
udrensning sandsynligvis ikke kunne
undgås, hvis foryngelsen opstår under
en ensartet skærm. Der er i modellen af-
sat et mindre beløb til pleje først og
fremmest med henblik på at sikre, at
eventuelle indblandingsarter ikke falder
ud af systemet. 

Investeringsmodel:

Kulturetablering 0 kr/ha

Kulturpleje 3.000 kr/ha

Kulturinvestering ialt 3.000 kr/ha

3.2 Kulturmodel B: Naturlig foryngelse
af nål og såning af bøg

Formål: 
Formålet er at udnytte den billige natur-
lige foryngelse af gran fra den eksiste-
rende bevoksning, men samtidig få
indbragt bøg, der på sigt vil blive mere
dominerende. Metoden retter sig mod
bevoksninger i hede- og klitregionen,
hvor bøg indgår i den valgte skovud-
viklingstype, og hvor granen langsigtet
vil have en større eller mindre rolle. 
Såningen har den fordel, at den er billig,
og derfor kan der sås på relativt store
arealer uden meget store omkostninger.
Med den valgte mængde frø er det
hensigten, at der allerede i første gene-
ration kan skabes bøg af rimelig kvalitet,
men det primær mål er etableringen af
frøtræer.
Såning over store arealer uden hegn kan
være en billig metode at introducere bøg
på, uden at planterne ødelægges af hjor-
tevildt. Dels tilsås store arealer sam-
tidigt, dels er såede planter ikke så
næringsrige som plantede og dermed
(formodentlig) mindre attraktive for
vildtet. 

Forudsætninger: 
Modellen er tiltænkt de mere barske lo-
kaliteter på heden og i klitten. Derfor
bør den primært anvendes i relativt
stabile og ikke for gamle nåletræsbe-
voksninger, idet det bør være muligt at
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bevare et skovklima på arealet i mindst
20 år. Metoden kan bruges under en
ensartet skærm, men for at sikre en pas-
sende strukturudvikling i den nye gene-
ration af gran, bør kulturmodellen især
anvendes i kombination med struktur-
skabende hugstmodeller. 

Kulturanlæg og -pleje:
Af hensyn til såningen af bøg foretages
stribevis jordbearbejdning. Der kan tæn-
kes mange forskellige former for stribe-
vis jordbearbejdning, men det er væ-
sentligt, at skader på stående træers

stammer og rødder minimeres. Jordbe-
arbejdningen skal sikre, at frøene får
kontakt med mineraljorden og efterføl-
gende, at frøene dækkes med et tyndt
lag jord på maximalt 3 cm. 
Mængden af frø afhænger naturligvis af
hvor stort et areal, der jordbearbejdes pr.
ha. Nærværende model tager udgangs-
punkt i udsåning af 15 kg bøgefrø sva-
rende til ca. 60.000 bøgefrø pr. ha. 
De hidtidige erfaringer antyder, at det
bør være muligt at opnå mellem 10 og
20 % levedygtige planter efter et år sva-
rende til 6.000 til 12.000 levende 1 års

Billede 6. Såning af bøg på Klosterheden distrikt. Foto: J. B. Larsen.
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planter pr. ha. Det anbefales at koncen-
trere såningen på mindre arealer frem
for at sprede frøene. Stor afstand mel-
lem planterne forringer muligheden for,
at de enkelte planter overlever den vi-
dere færd, og tilsvarende forringes mu-
ligheden for bøg af god kvalitet i første
generation. 
Der er knyttet en betydelig usikkerhed
til udviklingen af naturlig foryngelse i
nål. Er der gennem hugsten skabt en
mere heterogen struktur i den eksiste-
rende bevoksning samt mulighed for at
overholde et passende skærmtryk i en
længere periode, vil behovet for udrens-
ning formentlig være minimalt.

Investeringsmodel: 

Jordbearbejdning (2.400 kr./ha på
skønsvis 1/3 af arealerne) 1.100 kr./ha

Bøgefrø ca. 15 kg/ ha 3.000 kr./ha

Såning 2.200 kr./ha

Kulturetablering 6.300 kr./ha

Hegn vurderes i situationen

Kulturpleje 3.000 kr./ha

Kulturinvestering ialt 9.000 kr./ha

3.3 Kulturmodel C: Naturlig foryngelse
af nål og gruppevis indplantning
af bøg/andet løvtræ

Formål: 
Modellen retter sig primært mod hede-
og klitregionen, hvor det langsigtede
mål er skovudviklingstyper med indslag
af bøg. Endvidere er modellen relevant
for de mere sandede og grusede dele af
de øvrige regioner. 
Der er tale om en tålmodig tilgang til
konverteringen, hvor gran også i den

kommende generation vil have en domi-
nerende rolle, selvom det langsigtede
skovudviklingsmål evt. er løvtrædomi-
nans. Målet er i første omgang, gennem
en ekstensiv kulturmodel, at etablere
frøtræer af bøg over arealerne samt at få
skabt en mere stabil bevoksningsstruk-
tur. Eventuelle indblandingstræarter un-
derstøttes aktivt gennem plejeindgreb. 

Forudsætninger: 
Modellen bør bruges i samspil med de
hugstmodeller, der sikrer, at den natur-
lige foryngelse opstår løbende og er i
stand til at uddifferentiere sig. Modellen
er således specielt egnet i forbindelse
med strukturskabende hugster, men u-
egnet ved homogene skærmstillinger, da
foryngelser under sådanne ofte bliver
særdeles planterige og homogene. 

Kulturanlæg og pleje: 
Der etableres 4 grupper bøg á 40*40 m
(0,16 ha) pr. 10 ha, så snart lysforhol-
dene tillader det. Da grupper af plantet
bøg ofte vil være eftertragtede af vildtet
i de nåletrædominerede plantager, an-
vendes ekstensiv hegning. Stolperne i
hegnet kan evt. udgøres af den eksiste-
rende bevoksning samt enkelte stålpæle.
Det er vigtigt at anlægge bøgegrupperne
i forbindelse med eksisterende vejan-
læg, så der løbende kan ske en kontrol
af hegnene mht. til vildt. Foryngelsen af
nåletræ vil ideelt set indfinde sig i grup-
per, der løbende udvides og efterhånden
smelter sammen med bøgegrupperne. 
Antallet af grupper, gruppestørrelse og
artssammensætning i grupperne kan na-
turligvis varieres. Gruppestørrelsen for-
øges i takt med indblandingsarternes
lysbehov. Etableres der udover bøge-
grupperne f.eks. 4 grupper af douglas
(1,8*1,75 m) a 50*50 m pr. 10 ha uden
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Billede 7. Indplantning af bøgegruppe i rødgran. Forstamt Rosengarten. Foto J. B.
Larsen.
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hegn, forøges kulturinvesteringen med
ca. 2.300 kr/ha svarende til en samlet in-
vestering på 7.000 kr/ha. 
Behovet for pleje af naturlige foryngel-
ser af nål er fortsat genstand for diskus-
sion. Behovet for udrensning vil for-
mentlig være minimalt, hvis der gennem
hugsten er skabt en heterogen struktur i
den eksisterende bevoksning med mu-
lighed for foryngelse i lysbrønde samt
overholdelse af et passende skærmtryk i
en længere periode. 
Hvis der er tale om massive, fladedæk-
kende foryngelser af nål f.eks. under en
ensartet skærm vil udrensning sandsyn-
ligvis ikke kunne undgås. Der er i mo-
dellen afsat et mindre beløb til pleje
først og fremmest med henblik på at
sikre, at eventuelle indblandingsarter
ikke falder ud af systemet.

Investeringsmodel:

Jordbearbejdning (2.400 kr./ha 7%
af arealet + omk. for ulemper 
pga. af små arealer). 600 kr./ha

Planter a 3,00 kr:
Bøg på 1,8*1,25m = 700 pr. 
gruppe = 280 pr. ha. 840 kr./ha

Plantning (280*2kr) 560 kr./ha

Hegn (15 kr. pr. m) 1000 kr./ha

Kulturpleje 2000 kr./ha

Kulturinvestering ialt 5000 kr./ha

3.4 Kulturmodel D: Plantning af løv
og nål under skærm

Formål: 
Modellen retter sig mod de bedre dele af
hede- og klitregionen samt mod mere
sandede og grusede lokaliteter i de
øvrige regioner. Der er tale om en rela-
tiv intensiv model, hvor målet er at sikre
produktionen i den kommende genera-
tion samt at få indbragt stabile træarter. 
Træartsvalget varierer med valg af skov-
udviklingstype og tiltro til skærmens
stabilitet. Da modellen knytter sig til de
typiske nåletræslokaliteter, vil nål i
første generation ofte fortsat være domi-
nerende, men der sikres en indblanding
af løv på minimum 20%, der på sigt kan
overtage en større del af arealet. 
Denne model kunne være oplagt at an-
vende, hvor det langsigtede mål er f.eks.
en skovudviklingstype som bøg med
douglas og lærk eller en type som
rødgran/sitkagran med bøg og ær. 

Forudsætninger: 
Denne relativt intensive model med
indplantning af både løvtræ og stabile
nåletræarter bør primært finde anven-
delse på de bedre lokaliteter, hvor en høj
produktion af både løv- og nåletræ kan
forventes. Træartssammensætningen i
dette eksempel forudsætter generelt, at
der er skabt en stabil skærm, med en leve-
tid på mindst 20 år. Stilles der spørgs-
målstegn ved skærmens stabilitet, øges
andelen af mere hårdføre kulturarter. 

Kulturanlæg og -pleje: 
Jordbearbejdning foretages under hen-
syn til skærmens sundhed og eventuelle
kulturspor samt værdifulde flora- og
faunaelementer. 
Der anlægges gennemsnitlig én bøge-
gruppe pr. ha med en størrelse på 40*40

DST_01_05  14/10/05  9:17  Side 315



316

Billede 8. Indplantning af bøgegruppe i rødgran under foryngelse. Klosterheden Di-
strikt. Foto J. B. Larsen.
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m, mens der på det resterende areal
etableres en blanding af f.eks. douglas
og sitka samt evt. 10% skovfyr. Skovfyr
indbringes i en gruppe i de mest lyse
partier af skærmen. 
Douglas kan blandes rækkevist med
sitka, f.eks. med douglas for hver
3.plante. Modsat vil det være bedre at
plante douglas i grupper, hvis den ek-
sempelvis etableres i blanding med abi-
esarter som f.eks. grandis, da disse
træarter ikke følges ad i samme grad
som en blanding af douglas og sitka.
Evt. naturlig opvækst af f.eks. gran, birk
mv. udnyttes naturligvis til at skabe
arts- og strukturvariation, og antallet af
plantede planter nedsættes tilsvarende.

Investeringsmodel:

Jordbearbejdning (skærm) 4.000 kr./ha

Planter a 2,00 kr.:
Bøg på 1,8 * 1,25m = 700 pr.
gruppe Skovfyr + andet 
nål på 1,8 * 1,75 = 2050 5.500 kr./ha

Plantning (2750 * 2 kr.) 5.500 kr./ha

Hegn (15 kr. pr. m) 2.000 kr./ha

Kulturetablering 17.000 kr./ha

Kulturpleje 500 kr./ha

Kulturinvestering ialt 17.500 kr./ha

3.5 Kulturmodel E: Gruppevis plantning
af eg samt skovfyr/lærk (efter 
renafdrift/stormfald)

Formål: 
Modellen retter sig især mod hede- og
klitregionen og kan danne afsæt for
skovudviklingstyper domineret af både
lystræer og skyggetræer. Modellen kan
ligeledes anvendes i de gamle skovegne,
men det lave investeringsniveau og det
relative ekstensive kulturtiltag tilsiger,
at den også her retter sig mod mere fat-
tige, lavt producerende lokaliteter. 
Målet er hurtigt at få genskabt skov-
klimaet gennem plantning af stabile
lystræarter. Der skabes et fleksibelt ud-
gangspunkt for senere at indbringe kul-
turfølsomme træarter som f.eks. bøg og
douglas, hvis det er i overensstemmelse
med den valgte skovudviklingstype. 

Forudsætninger: 
Modellen tager udgangspunkt i de situa-
tioner, hvor man er nødsaget til at
anvende en eller anden form for modifi-
ceret renafdrift. Valget af hårdføre lys-
træer afspejler det manglende skovklima.
Afhængig af valgt skovudviklingstype vil
det dreje sig om blivende arter, eller de
vil tjene som første trin i et successions-
forløb til et mere klimakspræget skov-
samfund.

Kulturanlæg og -pleje: 
Der etableres 4 grupper a 0,4 ha. eg pr. 10
ha. I gruppen afpasses planteafstanden i
forhold til, om egen primært skal tjene
landskabelige og biologiske formål, eller
om der skal produceres kvalitetskævler.
Egegrupperne kræver hegning.
Mellem egegrupperne plantes hårdføre
kulturarter af skovfyr og/eller lærk. I
denne model regnes med en gennemsnit-
lig afstand på 2,2 m * 2,5 m. Afstanden
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kan af kvalitetsmæssige årsager varieres. 
Behovet for at plante mellem egegrup-
pene vurderes i forhold til mulighederne
for, om der hurtigt indfinder sig en
spontan foryngelse af f.eks. birk, eg,
skovfyr, gran mv. I investeringsmodel-
len regnes der med tilplantning af hele
arealet. De fremtidige faste kørespor til-
plantes ikke, og der holdes passende af-
stand til hjørner, veje, fortidsminder,
søer mv. 
De hårdføre arter kræver ikke megen
pleje. Der er dog afsat et mindre beløb
til nedtagning af hegn samt punktvis ud-
rensning af krukker hhv. hugst for vær-
difulde indblandingsarter. Hvis det
langsigtede mål er et klimaksskovsam-
fund, vil det på et senere tidspunkt være

nødvendigt at indbringe disse blivende
træarter (bøg, ædelgran, ær m.fl.). 

Investeringsmodel:

Jordbearbejdning 4.500 kr./ha

Planter a 2.50 kr:
Eg på 1,8*1,25 = 700 pr. ha 
Skovfyr/lærk på 2,2*2,5m. 
= 1.200 pr. ha. 4.750 kr./ha

Plantning (1900 * 2,0 kr.) 3.800 kr./ha

Hegn (25 kr. pr m) 2.600 kr./ha

Kulturetablering 15.650 kr./ha

Kulturpleje 1.350 kr./ha

Kulturinvestering ialt 17.000 kr./ha

Billede 9. Kultur af eg, lærk og skovfyr med selvsået birk. Foto J. B. Larsen.
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3.6 Kulturmodel F: Gruppevis plantning
af birk, skovfyr/lærk (efter renafdrift/
stormfald)

Formål:
Modellen retter sig primært mod hede-
regionen og kan danne udgangspunkt
for skovudviklingstyper domineret af
både lystræer og skyggetræer. Selvom
modellen ligeledes kan anvendes i de
gamle skovegne, afspejler investerings-
niveauet, at den retter sig mod mere
lavtproducerende, næringsfattige lokali-
teter. 
Birken er central for konverteringen af
disse mere ekstensive lokaliteter. Mo-
dellen kan passende bruges til at sikre
en større andel af birk i de plantager,
hvor arten endnu ikke har etableret sig.
Målet er hurtigt at få genskabt skovkli-
maet gennem plantning af stabile ly-
stræarter. Der skabes et fleksibelt ud-

gangspunkt for senere at indbringe kul-
turfølsomme træarter som f.eks. bøg og
douglas, hvis det er i overensstemmelse
med den valgte skovudviklingstype.

Forudsætninger: 
Modellen tager udgangspunkt i de si-
tuationer, hvor man er nødsaget til at
anvende en eller anden form for modi-
ficeret renafdrift. Valget af de hårdføre
lystræer afspejler det manglende skov-
klima. Afhængig af valgt skovudvik-
lingstype vil det dreje sig om blivende
arter, eller de vil tjene som første trin i
et successionsforløb til en mere klimak-
spræget skovsamfund.

Kulturanlæg og pleje: 
Der etableres 4 grupper af 40*40 m
(0,16 ha) birk pr. 10 ha. Grupperne kon-
centreres i de vestlige dele af arealet af

Billede 10. Kultur efter stormfald af lærk og skovfyr med selvsået birk og røn samt
enkelte sitka. Foto J. B. Larsen.
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hensyn til fremtidig frøspredning.
Selvom birk generelt ikke hører til de
mest eftertragtede af vildtet, vil der dog
ofte skulle hegnes i de nåletræsdomine-
rede plantager. 
Mellem birkegrupperne plantes på stor
afstand hårdføre pionerer af skovfyr
og/eller lærk (f.eks. en gennemsnitlig
afstand på 2,2m * 2,5 m). Afstanden kan
af kvalitetsmæssige årsager varieres
over arealet. Behovet for at plante mel-
lem birkegrupperne vurderes i forhold
til mulighederne, for om der hurtigt ind-
finder sig en spontan foryngelse af
f.eks. eg, skovfyr, gran mv. I investe-
ringsmodellen regnes der med tilplant-
ning af hele arealet. 
De fremtidige faste kørespor tilplantes
ikke, og der holdes passende afstand til
hjørner, veje, fortidsminder, søer mv.
Med jordbearbejdning og nedtagning af
hegn kan der opstilles følgende investe-
ringsmodel:

Investeringsmodel:

Jordbearbejdning 4.600 kr./ha

Planter a 2 kr:
Birk 250 planter pr. gruppe 
= 100 pr. ha Skovfyr/lærk på 
2,2*2,5m. = 1.350 pr. ha. 2.900 kr./ha

Plantning (1.450 * 2 kr.) 2.900 kr./ha

Hegn (25 kr. pr m) 1.600 kr./ha

Kulturetablering 12.000 kr./ha

Kulturpleje 1.500 kr./ha

Kulturinvestering ialt 13.500 kr./ha

3.7 Kulturmodel G: Naturlig tilgroning
hhv. forceret succession efter 
renafdrift eller stormfald

Formål: 
Modellen tænkes anvendt efter afvikling
– planlagt eller utilsigtet – af mindre be-
voksninger af gran i samtlige regioner.
Især på lokaliteter og under forhold
hvor der erfaringsmæssigt hurtigt ind-
finder sig en opvækst af f.eks. pionerar-
terne birk, ær, eg, og skovfyr eventuelt
suppleret med bøg og nåletræarter. 
Modellen udgør den ultimative bespa-
relse på kulturanlægget. Hvis man an-
vender denne model kan arbejdet med
konvertering rettes mod vanskeligere
udgangssituationer. Som oftest vil en
sådan successionskultur ikke umiddel-
bart danne grundlag for en egentlig vær-
diproduktion, så den skal i højere grad
betragtes som en billig måde at gen-
skabe et skovklima som udgangspunkt
for senere berigende tiltag (forkultur-
funktion).

Forudsætninger:
Da formålet med anvendelse af model-
len i nærværende sammenhæng er at
sikre fortsat skov på arealerne, kan mo-
dellen kun anvendes, såfremt der inden
for rimeligt tidsrum dannes sluttet skov
på arealet. Modellen er således afhæn-
gig af, at der er forforyngelse hhv.
nærliggende frøtræer til stede. 

Kulturanlæg og -pleje: 
Som udgangspunkt regnes der ikke med
omkostningskrævende tiltag, men mo-
dellen kan selvsagt udvikle sig i flere
forskellige retninger. Således kan den
kombineres med ekstensiv jordbear-
bejdning til fremme af foryngelsen (for-
ceret succession) samt anlæg af enkelte
ege- eller birkegrupper som tidligere be-
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skrevet under model F. Styrende ud-
rensninger for at fremme specielle arter
kan tilsvarende komme på tale.

Investeringsmodel:

Jordbearbejdning 0 - 400 kr./ha

I princippet ingen 
plantning – efter behov 
kan der dog indplantes 
grupper af birk 0 - 1.200 kr./ha

Kulturpleje 0 - 400 kr./ha

Kulturinvestering ialt 0 - 2.000 kr./ha

Anlægges der ege-grupper efter samme
opskrift som tidligere angivet, bliver
kulturinvesteringen for eg inkl. pleje og
hegn ca. 8.500 pr. ha. 

Billede 11. Ca 20-årig bevoksning af birk, røn og sitka opstået som naturlig tilgroning
efter stormfaldet rødgran, Trend. Via denne naturlige succession har pionerarterne
etableret et skovklima, der muliggør indbringelse af mere krævende arter så som bøg,
ædelgran m.v. 
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3.8 Kulturmodel H: Naturlig foryngelse
af bøg og gruppevis indplantning
af ask og evt. ær

Formål: 
Modellen retter sig mod renbestande af
bøg, hvor der ønskes skabt fleretagerede
bevoksninger med primært bøg men
med en væsentlig andel af ask og/eller
ær (skovudviklingstype 12 Bøg med ask
og ær). Der er tale om en relativ eksten-
siv model, hvor askens og ærens store
spredningsevne udnyttes, når de først er
introduceret. 

Forudsætninger: 
Kulturmodellen forudsætter en god
vækstlokalitet, hvor værdiproduktion
af ask og ær kan forventes. Den bør
anvendes i samspil med naturlig for-
yngelse af bøgen i forbindelse med
måldiameterhugst hhv. kvalitativ grup-
pehugst. Herved sikres en lang foryn-
gelsesfase samt en skyggeopdragelse
af foryngelsen. 
Forekommer ask hhv. ær i området er
der ingen grund til at ofre ressourcer på
indbringelse. Da vil det være tilstrække-
ligt at understøtte opvæksten af indblan-
dingsarterne gennem udrensning i kon-
kurrerende bøg hhv. punktvis hegning.

Kulturanlæg og -pleje:
Ask evt. ær indbringes i grupper a ca.
0,2 ha. I denne model regnes med en
gruppestørrelse på 50*40m. Der an-
lægges 3 grupper pr. 10 ha. 
Da asken eftertragtes voldsomt af vild-
tet, vil det generelt være nødvendig at
hegne. Eventuelle grupper af ær be-
høver derimod i mindre grad hegn.
Grupperne har en størrelse, der forud-
sætter et forholdsvist solidt hegn. 
Der hersker endnu usikkerhed om mu-
lighederne for at undlade udrensning i

naturlige foryngelser af bøg. Foreløbige
opgørelser tyder dog på, at udrensning
ikke kan betale sig – selv i planterige og
homogene foryngelser. Opstår den na-
turlige foryngelse i grupper under mere
heterogene skærme, som et resultat af
måldiameterhugst, og overholdes skær-
men i en længere periode, anses udrens-
ning for overflødig. Udrensning i aske-
og eventuelle ærgrupperne kan komme
på tale til fremme af kvalitetsudvikling.
I investeringsmodellen er der medtaget
et mindre beløb til eventuelle plejende
indgreb og nedtagning af hegn. 

Investeringsmodel:

Planter a 3 kr: Ask hhv. ær 
på 1,8 * 1,25m = 300 pr. ha. 900 kr./ha

Plantning (300*2kr) 600 kr./ha

Hegn (25 kr. pr. m) 1.300 kr./ha

Kulturetablering 2.800 kr./ha

Kulturpleje 3.000 kr./ha

Kulturinvestering 5.800 kr./ha

3.9 Kulturmodel I: Naturlig foryngelse
af bøg og gruppevis indplantning
af nåletræ

Formål: 
Modellen retter sig mod renbestande af
bøg, hvor der ønskes skabt strukturvari-
erede bevoksninger med primært bøg
men med væsentlige andele af nåletræ
(skovudviklingstype 13: Bøg med doug-
las og lærk, hhv. 14: Bøg og gran). Mo-
dellen sigter mod kvalitetsproduktion
både af bøg og af nåletræ (især rødker-
nearter) i lange omdrifter. 
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Forudsætninger: 
Kulturmodellen forudsætter intermed-
iære til gode vækstlokaliteter. Den bør
anvendes i samspil med naturlig foryn-
gelse af bøgen i forbindelse med skærm-
foryngelse, hhv gruppevis foryngelse
gennem fx kvalitativ gruppehugst. Her-

ved sikres en lang foryngelsesfase samt
en skyggeopdragelse af foryngelsen. 

Kulturanlæg og -pleje: 
Ved klassisk skærmfladeforyngelse ind-
bringes nåletræet i områder, hvor bøge-
foryngelsen ikke kommer. Det er her

Billede 12. Naturlig foryngelse af bøg med grupper af ær i lysbrønde. Sorø Akademis
Skovdistrikt. Foto J. B. Larsen.
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vigtigt ikke at tilplante for små områder,
dvs. mindst 0.1 til 0,2 ha og ikke efter
bøgeforyngelsen har nået en højde på
ca. 2 m. 
I forbindelse med den gruppevise for-
yngelse af bøgen med langsom over-
standerafvikling indbringes nåletræer i

relation til deres lyskrav: dvs. lærk i
store lysåbninger, douglas i intermed-
iære og rødgran hhv. ædelgran i mindre
åbninger. Der anlægges 3 - 4 grupper pr.
10ha.
Da douglas og lærk som ofte fejes af
vildtet, kan det være nødvendig at hegne 

Billede 13. Gruppe af ædelgran i bøg under foryngelse. Vilsbøl Plantage. Foto J. B.
Larsen.
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Der hersker endnu usikkerhed om mu-
lighederne for at undlade udrensning i
naturlige foryngelser af bøg. Foreløbige
opgørelser tyder dog på, at det ikke kan
betale sig – selv i planterige og homo-
gene foryngelser. Opstår den naturlige
foryngelse i grupper under mere hetero-
gene skærme, som et resultat af måldia-
meterhugst, og overholdes skærmen i en
længere periode, anses udrensning for
overflødig. 
Udrensning i nåletrægrupperne kan
komme på tale til fremme af kvalitets-
udvikling. Tilsvarende kan opkvistning
overvejes for udvalgte douglas og lærk,
denne bør gennemføres senest ved BHD
ca. 12 cm.
I investeringsmodellen er der medtaget
et mindre beløb til eventuelle plejende
indgreb og nedtagning af hegn. 

Investeringsmodel:

Planter a 2,50 kr:
Douglas, hhv. lærk og gran
på 1,8 * 1,8 m = 600 pr. ha. 1.500 kr./ha

Plantning (600*2kr) 1.200 kr./ha

Hegn (15 kr. pr. m) 1.300 kr./ha

Kulturetablering 4.000 kr./ha

Kulturpleje 3.000 kr./ha

Kulturinvestering 7.000 kr./ha

3.10 Kulturmodel J: Egeblandingskultur
efter renafdrift eller stormfald

Formål:
Modellen retter sig mod etablering af
bevoksninger på næringsrige lokaliteter,
hvor det langsigtede skovudviklingsmål
er egedominans. Desuden kan modellen
finde anvendelse på mere sandede loka-
liteter, hvor det langsigtede driftsmål er
værdiproduktion i eg.

Forudsætninger:
Kulturmodellen forudsætter en god lo-
kalitet og er specielt tiltænkt anvendt på
grundvandsnær moræne, hvor bøge-
dominerede skovudviklingstyper ikke
kommer på tale. 
Egen er som pionerart særdeles velegnet
som udgangspunkt for en række skovud-
viklingstyper både på gode morænejorde
og på dårlige boniteter. Mens stilkegen
især bør anvendes på morænejordene og
her især på fladgrundede lokaliteter med
vandstuvningsproblemer, så vil vinter-
egen især blive anvendt på de sandede
lokaliteter i regionerne 2 og 3 (Midt-,
Vest- og Nordjylland inkl. Djursland).
Da egen er meget proveniensvariabel
mht. til lokalitet og anvendelse, bør pro-
veniensanbefalinger nøje overholdes. 

Kulturanlæg og -pleje: 
Nykulturer af eg kan anlægges ved
såning eller plantning. Indblandingstræar-
terne i henhold til skovudviklingstype
indbringes i grupper. Lystræarterne (ask,
kirsebær, el, birk, skovfyr) i mindre grup-
per, skyggetræarterne (bøg, lind, mv.) i
større grupper. En undtagelse udgør ar-
terne avnbøg og hassel, der kan indbrin-
ges i rækker hhv. som enkelttræer. 
På gode lokaliteter med kvalitetspro-
duktion som hovedmålsætning påregnes
2 til 3 plejeindgreb til styring af struk-
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tur- og kvalitetsudvikling (hugst af
krukker hugst for indblandingsarter
samt sikring af underetage). 

Såningskulturer af eg med indplantning
af grupper af indblandingsarter kan
etableres for under 20.000 kr./ha. Mens
der på agermark er gode erfaringer med
egesåninger, er erfaringerne med skov-
kulturer mere blandede. 

Investeringsmodel:

Jordbearbejdning 4.000 kr./ha

Planter a 3 kr:
Eg hhv. indblandingsarter på
1,5 * 1,3m = 4000 pr. ha. 12.000 kr./ha

Plantning (4000*2kr) 8.000 kr./ha

Hegn (15 kr. pr. m) 3.000 kr./ha

Kulturetablering 27.000 kr./ha

Kulturpleje 9.000 kr./ha

Kulturinvestering ialt 36.000 kr./ha

Billede 14. Egekultur anlagt efter stormfældet gran. En naturforynget askegruppe ind-
går naturligt i den nyanlagte kultur. Sorø Akademis Skovdistrikt. Foto: J. B. Larsen.
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Etablering, pleje og drift af nye skove
kan ske med henblik på naturnær skov-
drift. En hovedudfordring bliver at få
etableret hensigtsmæssige blandingskul-
turer, der kan udvikle sig relativt gnid-
ningsfrit i retning af den ønskede skov-
udviklingstype. 
Det er vigtigt, at der ikke blandes blot
for blandingens skyld. Iveren efter at
etablere blandingsbevoksninger skal
ikke overdrives og omsættes til artsrige
kulturer, udmøntet i strukturer, hvor na-
turen indenfor det samme areal arbejder
i alle mulige og (umulige) retninger. Så-
danne blandinger er ofte dyre at etablere
og udløser store plejeomkostninger – de
mangler et overordnet formål i form af
en fastlagt udviklingsretning. 
Der kan peges på tre overordnede til-
gange til kulturetablering.: 
- En direkte vej hvor artssammensætnin-
gen beskrevet i skovudviklingstypen re-
aliseres i første generation f.eks. ved an-
vendelse af plantning evt. med amme-
træer, jordbearbejdning og mekanisk
renholdelse. 
- Som modpol hertil Naturens vej hvor
arealet overlades til fri tilgroning. 
- Endelig kan der udnyttes Naturnære
genveje, som benytter elementer fra de

øvrige veje f.eks. indplantning af grup-
per af frøtræer på områder udlagt til fri
succession eller benyttelse af forkultur
m.v. Ved at kombinere de tre tilgange
opnås større variation på det enkelte
skovrejsningsområde, og der sikres en
hurtig strukturvariation i skoven som
helhed, hvilket ofte er et særskilt ønske. 

1. Indledning

Det Nationale Skovprogram fastholder
Folketingets hensigtserklæring fra 1989
om en fordobling af det danske skov-
areal. Det er skovprogrammets målsæt-
ning, at skovarealet forøges, så skov-
landskaber dækker 20-25 procent af
Danmarks areal i løbet af en trægenera-
tion. Dette indebærer, at der fremover
fortsat vil ske betydelig skovrejsning.
Samfundets formål med at rejse skov
har ændret sig betydeligt i perioden
1989-2004. I begyndelsen var skovrejs-
ningen primært tænkt som et styrings-
redskab til reduktion af landbrugets
overproduktion og et middel til at for-
øge den indenlandske træproduktion. I
dag har skovrejsningen et flersidigt
sigte, idet den skal forbedre mulighe-
derne for friluftslivet, miljøbeskyttelse,

Kapitel 11

Naturnær skovrejsning

Af Christian Flaskager Pedersen og J. Bo Larsen
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biodiversitet, kulturhistorie, landskab
og træproduktion. 
Som følge af de ændrede målsætninger
udpeges de særlige indsatsområder nu
efter hovedkriterierne drikkevandsbe-
skyttelse, bynær skovrejsning og for-
bedring af naturforholdene, hvorimod
indsatsen i begyndelsen fokuserede på
tilplantning af marginaljorder. 
I forbindelse med skovrejsning opstår
der en række særlige problemstillinger/
udfordringer, når den naturnære skov-
dyrkning skal indtænkes i kulturan-
læggene. Der er langt fra den homogene
agerflade til den arts- og strukturvarie-
rede skov, hvor driften baseres på mål-
diameterhugst og naturlig foryngelse. 
En af hovedudfordringerne bliver at få
etableret hensigtsmæssige blandingskul-
turer, der kan udvikle sig relativt gnid-
ningsfrit i den ønskede retning. Hertil
kommer et overordnet krav om lave om-
kostninger, ikke blot til kulturetablering
men også til den efterfølgende pleje.
I det efterfølgende fokuseres på plan-
lægning og etablering af nye kulturer
med henblik på naturnær skovdrift. Det
er ikke hensigten at angive præcise ret-
ningslinjer for, hvordan de nye bevoks-
ninger skal etableres. Det er derimod
målet at komme med ideer samt påpege
faldgruber i forbindelse med etablerin-
gen af nye naturnære skove. 

2. Skovudviklingstyper 

For at fastholde og sikre en fælles refe-
renceramme for de fremtidige skov-
dyrknings- og planlægningsmæssige til-
tag vil det være hensigtsmæssigt, at tage
udgangspunkt i skovudviklingstypen
som vist i kataloget (kapitel 8). 
Som udgangspunkt fastlægges således
skovudviklingstypen på baggrund af en

vurdering af dyrkningsbetingelserne på
det enkelte areal. Da der normalt fore-
tages lokalitetskortlægning på skovrejs-
ningsområderne, har man et relativt
præcist billede af jordbundsforholdene.
I overvejelserne af dyrkningsbetingel-
serne indgår der naturligvis ligeledes en
vurdering af, hvilken betydning det får,
når eksisterende dræn bryder sammen,
og der opstår en mere naturlig hydro-
logi, jf. kapitel 5 – Dyrkningsbetingel-
serne og lokalitetskortlægning. 
Valg af skovudviklingstype må – med
udgangspunkt i den aktuelle lokalitet og
dens muligheder/begrænsninger – ses i
forhold til skoven som helhed, samt til
de funktioner skoven skal have. I land-
skabsplanen, der bør laves i forbindelse
med udformning af et skovrejsningspro-
jekt, vil de overordnede linjer omkring
skovens udviklingsretning blive fast-
lagt, f.eks. hvilke områder der skal do-
mineres af løvskov/nåleskov. Landskabs-
planen kan ligeledes udtrykke mere spe-
cielle driftsformål i dele af skoven, som
influerer på valg af skovudviklingstype. 
I forbindelse med skovrejsning vil sær-
lige hensyn til variation, kulturlandskab,
friluftsliv, grundvand osv., udmønte sig
i særlige krav til træartsvalg og skov-
struktur. 
Det kan diskuteres, hvor finmasket net-
tet af skovudviklingstyper skal være,
men maskerne i nettet vil naturligvis va-
riere med driftsformål og variationen i
dyrkningsgrundlaget. Visse af typerne
relaterer sig direkte til et specielt drifts-
formål og retter sig mod en relativ fast
defineret tilstand, fx Stævningsskov
(91), Græsningsskov (92), Urørt skov
(94) eller Ask med rødel (31), samt åbne
arealer i skoven (Skoveng, 93). 
Udbredelsen af disse typer vil ofte
knytte sig til et begrænset område. Mod-
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sat rummer størsteparten af typerne en
stor grad af fleksibilitet, således at arts-
og struktursammensætning kan variere
betydeligt indenfor den enkelte skovud-
viklingstype. Selv med et relativt grov-
masket net af disse mere brede typer er
det muligt at skabe en varieret skov, der
rummer mange flersidige hensyn. 
Overordnet er det værd at gøre sig over-
vejelser om placeringen og størrelsen af
de mere lysåbne typer, f.eks. Eg med
ask og avnbøg (21) eller Eg med skovfyr
og lærk (23). 
Placeres sådanne lysåbne samfund som
mindre øer i bøge- eller grandominerede
skovudviklingstyper fastlåses skovdrif-
ten selvsagt i en evig kamp om at holde
klimaksarterne ude, og mulighederne for
foryngelse af arterne er begrænsede.
Derfor bør de lysåbne skovudviklings-

typer som hovedregel udlægges i større
sammenhængende områder, hvor der er
muligheder for at forynge lystræarterne
med gruppehugster eller mindre ren-
afdrifter. 

3. Kulturetablering

De overordnede principper for konver-
tering af de eksisterende skove (se ka-
pitel 10) kan ligeledes lægges til grund
til grund for etableringen af nye skove.
Figur 1 illustrerer de principielle veje
rettet mod forskellige skovudviklings-
typer. 

1. “Naturens vej”
Beskriver den vej, hvor et areal overla-
des til fri tilgroning og på lang sigt nær-
mer sig den ønskede skovudviklings-

Figur 1. Principskitse, der viser forskellige veje fra ager til ønsket skovudviklingstype. 
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type. Områder til naturlig tilgroning vil
ofte blive udlagt med henblik på urørt
skov (skovudviklingstype 94). 
Udlægget kan dog også rette sig mod
andre skovudviklingstyper. Er der ek-
sempelvis en formodning om, at der vil
opstå en bevoksning som svarer nogen-
lunde til vore målsætninger, udgør red-
skabet den ultimative besparelse ved
kulturanlæg. Det lange kurveforløb in-
dikerer, at manglende frøkilder kan for-
sinke udviklingen i retning af den øn-
skede skovudviklingstype markant. 
Inden en skovrejsning detailplanlægges,
bør det stedlige frøkildepotentiale vur-
deres med henblik på udnyttelse af na-
turlig tilgroning. Her vurderes bl.a., om
udlæg kan føre til invasion af fremmede
uønskede arter, f.eks. glansbladet hæg.
Endvidere bør faren for indavl overve-
jes. Jf. kapitel 7 om genetikken i det na-
turnære skovbrug, bør antallet af frø-
træer på tilstødende arealer for den en-
kelte art være minimum 30 træer pr. ha.

2. “Den direkte vej”
Beskriver den direkte vej, hvor det i kul-
turanlægget gennem plantning eller
såning over hele arealet og en efterføl-
gende intensiv bevoksningspleje til-
stræbes en træartssammensætning og et
blandingsforhold, der sigter direkte mod
den valgte skovudviklingstype. Afhængig
af skovudviklingstype omfatter vejen ofte
jordbearbejdning, plantning, hegning og
mekanisk renholdelse. Desuden vil det
ofte være nødvendigt med ammetræer
for at sikre det nødvendige skovklima
for klimaksarterne (fx. bøg). 

3. “Naturnære genveje” 
Udnytter elementer fra både 1. og 2. i
bestræbelserne for på længere sigt at
nærme sig skovudviklingstypen på en

naturvenlig, billig og effektiv måde.
Kulturanlægget præges af tålmodighed,
og skovdyrkeren udnytter naturlige suc-
cessionsprocesser. 
Indgrebene indsættes koncentreret og
målrettet, f.eks. indplantning eller såning
af grupper af frøtræer på områder udlagt
til naturlig tilgroning (forceret succes-
sion) eller jordbearbejdning på en be-
grænset del af fladen. Endvidere ud-
nyttes redskaber som ammetræer og
forkulturer mv. 
I etableringen af de nye skove vil valg
af overordnet kulturmetode afhænge af
den specifikke vægtning af sociale, øko-
logiske og driftsøkonomiske aspekter,
samt de midler der kan afsættes. De
overordnede signaler går dog i retning
af at opprioritere brugen af naturnære
genveje på bekostning af intensive kul-
turanlæg. I forbindelse med skovrejs-
ning vil ønsker om hurtigt at skabe skov-
præg dog betyde, at den “direkte vej”
ofte vil foretrækkes på de enkelte area-
ler – forudsat det er økonomisk muligt. 
Ønsket om variation udgør ofte et
særskilt ønske på skovrejsningsom-
råderne. Kombination af de forskellige
tilgange til kulturetablering giver mulig-
hed for at opnå betydelig variation. Det
er således vigtigt at benytte et bredt udsnit
af redskaber på skovrejsningsområdet. 
I de følgende afsnit gives overordnede
anbefalinger og retningslinjer som in-
spiration ved kulturanlæg på skovrejs-
ningsområder. Afsnittet danner en over-
ordnet ramme for kulturetablering, der
beskriver en række principper for etab-
lering af blandingsbevoksninger. 

3.1 Overordnede anbefalinger og 
retningslinjer ved kulturetablering 

Da det overordnede mål med den natur-
nære drift er udvikling af selvforyngende
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skovsystemer, er det meget vigtigt at
understrege, at det genetiske materiale,
der indbringes ved kulturetableringen,
skal være det bedst mulige på lang sigt.
Derfor er proveniensvalget specielt vig-
tigt i skovrejsningen. 
Med hensyn til det rette proveniensvalg
henvises til Larsen (1997) samt til de
løbende informationer fra Statsskovenes
Planteavlsstation og Skov- & Landskab
(Videnblade, Frøkildebeskrivelser mv.). 
Med udgangspunkt i økologiske, kultur-
historiske, rekreative og økonomiske
hensyn bør følgende forhold vurderes:
● Begrænsning af pesticider. Det er så-

ledes ikke længere muligt at anvende
kemiske bekæmpelsesmidler i for-
bindelse med statslig skovrejsning;
dette forbud omfatter både kulturfor-
beredelse og pleje.

● Gødskning og kalkning er normalt
ikke nødvendig, når udgangspunktet
er tidligere landbrugsjord. På meget
magre jorder kan det overvejes at
startgødske, hvis det vurderes nød-
vendigt for at sikre en fornuftig etab-
lering af primært løvtræ.

● Dybdepløjning (reolpløjning) bør kun
finde anvendelse på magre jorder og
kun, hvor bearbejdningen kan fore-
tages uden at komme konflikt med
kulturhistoriske værdier. 

● Vurder nøje om jordbearbejdning er
nødvendig for at etablere kulturen.
Foretages jordbearbejdning undlades
at behandle sumpede og frostudsatte
lavninger, og hold afstand til kom-
mende skovveje på mindst 4 meter. 

● Anvend det til lokaliteten og drifts-
formålet genetisk bedste plantemate-
riale – altså afkom af godkendte
frøavlsbevoksninger og frøplantager.

● Benyt evt. mindre planter – herunder
dækrodsplanter på egnede lokaliteter.

Mindre og billige planter kræver dog
generelt mere renholdelse eller en
forkultur. 

● Såning kan benyttes. Egesåning på
agerjord er efterhånden en velaf-
prøvet metode. Jordbearbejdning og
renholdelse er en forudsætning for et
godt resultat. Bøgesåning under en
forkultur er ligeledes en mulighed.
På steder hvor der hurtigt ønskes
etableret indtryk af ege- eller bøge-
skov, vil anvendelse af et mere tra-
ditionelt kulturanlæg være at fore-
trække.

● Forkulturer kan anvendes på større,
åbne arealer, hvor der ønskes indført
frost- og ukrudtsfølsomme træarter,
samt ved brug af såning og mindre
planter.

● Overvej om ikke mere ekstensive
hegningsløsninger er tilstrækkelige. I
de gruppevise blandinger bør det
overvejes, om punktvise hegnings-
løsninger rækker.

● Mislykkede dele af en kultur kan
være en mulighed for at introducere
nye arter og skabe struktur. Modsat
vil pionerer ofte indfinde sig af sig
selv, eller den resterende del af be-
voksningen vil slutte sig. I tilfælde af
sidstnævnte er efterbedring med til at
fordyre kulturanlægget unødvendigt. 

3.2 Træartsblandinger
Når det drejer sig om opbygningen af
artsrige og naturlig strukturerede be-
voksninger fra bar agerjord, er vore er-
faringer begrænsede. 
Overordnet må der ikke blandes for
blandingens skyld. Det er vigtigt, at
“iveren” efter at etablere blandingsbe-
voksninger på skovrejsningsområder
ikke overdrives og omsættes i kom-
plekse strukturer, hvor naturen indenfor
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det samme areal arbejder i alle mulige
(og umulige) retninger. Sådanne blan-
dinger er dyre at etablere og udløser
store plejeomkostninger – de mangler et
overordnet formål i form af en fastlagt
udviklingsretning. 
De fastlagte skovudviklingstyper udgør
således en overordnet ramme i forbin-
delse med beslutninger om træartsvalg
og blandingsforhold på det enkelte areal.
Hvor skovudviklingstyperne domineres
af hårdføre arter vil det ofte være oplagt
at skabe/efterligne den beskrevne arts-
sammensætning allerede i første genera-

tion. Dette gælder således for de fleste
lystrædominerede typer, fx. Eg med ask
og avnbøg (21), Eg med skovfyr og lærk
(23), Birk med skovfyr og gran (41),
Skovfyr, birk og rødgran (81). 
Derimod rummer skovudviklingstyper
domineret af typiske klimaksarter træ-
arter der kan knytte sig til et andet mi-
kroklima end det, som hersker på blottet
agerjord. På beskyttede lokaliteter er det
ikke et større problem at kultivere bøg,
mens jordbearbejdning og mekanisk
renholdelse gør det muligt at etablere
klimaksarter selv på mere frostudsatte

Billede 1. Naturlig succession af tjørn, ær og ask på græsmark ca. 7 år efter ophør af
græsning umiddelbart øst for Suserup Skov. Disse delvis pionerarter vil på længere sigt
suppleres med bøg, og "naturskoven" Suserup vil vokse i udstrækning. Foto J. B. Larsen. 
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lokaliteter. Disse redskaber vil fortsat
være centrale, når det ønskes at gå den
direkte vej i kultiveringen af frostføl-
somme arter. 
På jorder med frostproblemer kan det
være relevant at anlægge en mere tål-
modig tilgang, hvor første generation
består af arter, der er tilpasset de barske
mikroklimatiske forhold. 
På steder hvor topografi, eksisterende
vegetation m.v. skaber nogle beskyttede
arealer, kan der introduceres mere kul-
turfølsomme arter, men ellers indbrin-
ges disse løbende på arealet, i takt med
der opstår et skovklima. Etableringen af
blandingsskoven ses her som en lang-
sigtet proces, hvor der bygges på suc-
cessionsprocesser (fra lystræsamfund til
skyggetræsamfund). 
Afhængig af målet med det enkelte
areal og skovdyrkerens tålmodighed,
kan længden af pionergenerationen og
pionerernes dominans begrænses væs-
entligt ved hjælp af en række naturnære
genveje, f.eks. udnyttelse af midlertidige
blandinger som ammetræer og forkultu-
rer. I afsnit 3.2.1 skitseres eksempler på
etablering af mere varige blandinger,
mens afsnit 3.2.2 behandler blandinger
af midlertidig karakter. 

3.2.1 Varige blandinger
Blandinger domineret af eg
Som hårdføre pionerer spiller stilkeg og
vintereg en særlige rolle ved skovrejs-
ning. Vintereg indgår naturligt i en
række skovudviklingstyper i Midt-,
Vest og Nordjylland, mens stilkeg er
central især i det østlige Danmark og
langs den jyske vestkyst. 
På udsatte vestjyske hedesletter anven-
des egen især som stabiliserende og
landskabelig element i ydre og indre
bryn, mens birk “overtager” flere af

egens funktioner i bevoksningerne. Det
er desuden vigtigt at være opmærksom
på proveniensvalget hos specielt eg. 
Hvor egen indgår som et dominerende
element i den valgte skovudviklingstype
og har potentiale som værdifuld vedpro-
ducent, kan der anlægges mere intensive
kulturer. Boks 1 beskriver et eksempel,
hvor der på næringsrig moræne ønsket
anlagt en kultur, som direkte sigter mod
skovudviklingstypen Eg med ask og
avnbøg (21). 
Skovudviklingstypen Eg med skovfyr og
lærk (22) minder i dynamik om Eg med
ask og avnbøg og kan anlægges efter
samme principper. Da typen er knyttet
til lokaliteter med et mindre produkti-
onspotentiale, kan en mere ekstensiv til-
gang, som præsenteret i boks 2 ligeledes
anvendes. 
Gruppevis plantning som beskrevet i
boks 2 kan benyttes i mange variationer.
Den kan naturligvis også være et alter-
nativ til den intensive model omtalt i
Stilkeg med ask og avnbøg, fx for at
skabe variation på skovrejsningsarealet
eller nedsætte kulturomkostningerne. 
Eg kan også være et udmærket udgangs-
punkt for en skovudviklingstype domi-
neret af skyggetræarter – fx. Bøg med
ask og ær (12). Her kan et kulturanlæg
som beskrevet i boks 3 anvendes. 

Blandinger domineret af bøg
Selv om den naturlige tilgroning i Dan-
mark ofte må forventes at udvikle sig
over i en eller anden form for bøgedo-
mineret skovsamfund, er der tale om en
lang og uforudsigelig vej – jf. figur 1. 
Generelt vil man gå en mere eller min-
dre direkte vej i etableringen af kulturer,
hvor skovudviklingstypen domineres af
bøg. Boks 3 beskriver en vej, der starter
med eg og går over flere generationer,
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Boks 1. Principper for blanding af dominerende lystræarter samt 
tjenende træer og buske. 

Skovudviklingstype: Eg med ask og avnbøg 
● Eg udgør hovedtræarten og etableres i fladen ved plantning eller såning.
● Af dominerende arter suppleres eg med ask og fuglekirsebær. For at minimere

gnidninger mellem de dominerende lystræer indblandes fuglekirsebær og ask i
grupper. Den gruppevise indblanding skaber ligeledes varierende foryngelsesfor-
hold på lang sigt. 

● Ask indbringes i grupper på frostbeskyttede arealer med god vandforsyning. Grup-
pestørrelsen afhænger af arealet af det “gunstige” område. 

● Ask skal ikke “tvinges” med uden for optimale lokaliteter på bekostning af bedre
egnede arter – artens spredningspotentiale sikrer, at den breder sig på lang sigt.

● Kirsebær indbringes som ask i mindre grupper og foretrækker varmebegunstigede
lokaliteter (f.eks. sydvendte skråninger). Vindudsatte lokaliteter bør endvidere
undgås pga. artens overfladiske rodsystem.

● Pga. egens hurtige ungdomsvækst kan tjenende arter som hassel og avnbøg, samt
andre egnskarakteriske buske og småtræer, indbringes i rækker eller som enkelt-
træer.

Den skitserede kultur vil på visse dele af arealet fremstå relativ ensartet, men vil
udgøre et enkelt og effektiv afsæt i forhold til skovudviklingstypen. Indbringes skygge-
tålende og dominerende træarter, for at “krydre” kulturanlægget, forstærkes kampen
med at bibeholde lystræarterne i systemet.

Figur 2. Skovrejsning på god bonitet i henhold til skovudviklingstype 21 – Eg med ask
og avnbøg ved 30 års alder. Askegrupperne er fortsat foran egen. I løbet af de næste
10 år vil man kunne udvælge hovedtræer i eg, og de indbragte grupper af avnbøg vil
begynde at forynge sig under egen og medvirke til at forhindre vanris. 
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mens boks 4 viser en direkte vej, hvor
træartssammensætning og blandingsfor-
hold mellem de dominerende arter
søges realiseret i første generation. 
Variationer af den gruppevise og mere
ekstensive tilgang kan naturligvis også
anvendes, når det langsigtede mål er et
samfund domineret af skyggetræer. Såle-

des kan man foretage en billig bøgesåning
kombineret med grupper af indblandings-
arter og suppleret med ammetræer.

Blandinger af nål og løv
Specielt på de magre jorder vil skovud-
viklingstyperne ofte indeholde et stort
indslag af nåletræ. I anlæg af disse blan-

Boks 2. Principper for ekstensive kulturanlæg i form af kombination af
gruppeplantning og naturlig tilgroning/succession.

Skovudviklingstype: Eg med skovfyr og lærk
● Eg plantes i større grupper eller sås i fladen. I gruppen bør plantetallet være så højt,

at planteafstanden sikrer en god formudvikling. Planteafstanden i gruppen afpasses
således til lokalitetens muligheder for at levere kvalitetstræ. 

● Mellem egegrupperne introduceres grupper af lærk og skovfyr, væsentlige områder
kan evt. overlades til fri succession, hvor arter som birk og røn typisk vil ind-
finde sig.

Den skitserede kultur er billig i anlæg. Den medfører, at der hurtigt opstår en diffe-
rentiering i alder og struktur på arealet, og den vil rumme en lang række økologiske
og landskabelige muligheder. 

Figur 3. Skovrejsning på ringe bonitet i henhold til skovudviklingstype 23 – Eg med
skovfyr og lærk ved 30 års alder. Birkeindslaget er opstået gennem naturlig foryn-
gelse. 
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dingskulturer af løv og nål er det specielt
sikring af nåletræernes vindstabilitet, der
bør afspejle sig i blandingsmønster m.v. 
I homogene blandingskulturer af løv
og nål vil nåletræerne ofte få en ringe
vindstabilitet, fordi nåletræerne ikke
tilpasses vinden, når de står beskyttet
af løvtræerne om sommeren – der op-
står en tilpasningsblokering i nåletræet.

Nielsen og Larsen (2001) beskriver em-
net og sammenfatter betragtningerne
om diverse kulturmodellers struktur og
stormstabilitet. 
Betragtningerne opsummeres i boks 5.
Det fremgår, at desto mere nål adskilles
fra løv i tid eller rum ved kulturetab-
lering, desto mere stormstabil bliver
nåletræet.

Figur 4. Skovrejsning på god bonitet i henhold til skovudviklingstype 12 – Bøg med
ask og ær ved 30-års alder. 

Boks 3. Principper for kulturanlæg med udnyttelse af en 
retningsbestemt succession. 

Skovudviklingstype: Bøg med ask og ær 
● Eg etableres i fladen ved en billig såning.
● Der suppleres med grupper af bøg, ær og ask. Bøg, ær og ask plantes på beskyttede

arealer, især plantes bøgegrupperne, hvor frostfaren er mindst. Gruppestørrelsen
afpasses efter de “gunstige” områder, men i relation til minimumsstørrelser drejer
det sig om at gøre tingene enkelt og ikke anlægge for små grupper (mindst 0,1 ha
og gerne større). 

● Pga. egens hurtige ungdomsvækst kan tjenende arter som hassel og avnbøg, samt
andre egnskarakteriske buske og småtræer, indbringes i rækker eller som enkelttræer.

● De kulturfølsomme arter kan hjælpes på vej af ammetræer, der enten kan indbrin-
ges enkelttrævist eller rækkevist i grupperne af bøg og ær. 

Ved indbringelse af bøg og ær lægges kimen til en retningsbestemt succession (fra
lystræsamfund til skyggetræsamfund). Hastigheden på successionsprocessen kan
justeres gennem mængden af indblandingsarter.
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Udover de positive aspekter i forhold til
stormfasthed vil adskillelsen af domine-
rende nåle- og løvtræarter i grupper lige-
ledes have samme fordele som nævnt i
ovenstående, dvs. være mindre pleje-
krævende samt skabe variation i for-
yngelsesmuligheder. 

Specielt ved kulturanlæg på magre loka-
liteter falder hensynet til stormfasthed i
god overensstemmelse med den grund-
læggende rettesnor om bonitetsgradue-
rede kultur- og plejeinvesteringer. På
sådanne lokaliteter vil udnyttelse af na-
turlig tilgroning i kombination med

Figur 5. Skovrejsning på middelbonitet henhold til skovudviklingstype 61 – Douglas-
gran, rødgran og bøg ved 30-års alder. Douglas og rødgranen danner en relativ ho-
mogen bestand afbrudt af bøgegrupperne. Bøgene hugges relativt hårdt for at fremme
blomstringen og dermed dens naturlige spredning i næste generation. 

Boks 4. Principper for den direkte vej, når skovudviklingstypen 
domineres af en typisk klimaksart som bøg. 

Skovudviklingstype: Bøg med ask og ær 
● Bøg etableres i fladen ved plantning. 
● Der suppleres med grupper af ær og ask.
● De kulturfølsomme arter vil ofte skulle hjælpes af ammetræer, der enten kan ind-

bringes som enkelttræer eller rækkevist. 
● Pionerer som fuglekirsebær, eg og birk kan ligeledes anlægges i grupper. Grupper

af pionerarter vil skabe forudsætningerne for at bøgen kan forynge sig, når den
begynder at sætte frugt. Grupperne med forskellige pionerer udgør forskellige
indsatspunkter for den naturlige foryngelse. 

● Ær, ask og fuglekirsebær plantes på beskyttede arealer. Gruppestørrelsen afpasses
de gunstige områder, men i relation til minimumsstørrelser drejer det sig om at
gøre tingene enkelt og ikke anlægge for små grupper (min. 0,1 ha.). 

● Kulturmodellen kræver generelt en grundig jordbearbejdning, anvendelse af store
planter og grundig mekanisk renholdelse.
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gruppevis plantning af kultursikre nåle-
træer (rødgran, lærk, skovfyr evt. douglas
samt sitka på mere beskyttede lokalite-
ter) være en oplagt mulighed i etable-
ring af stabile blandinger. Tilsvarende
vil kombinationen af plantning af nåle-
træ og såning af løv (eg, birk, røn) give
nåletræerne et forspring og dermed
sikre en rimelig stabilitet. 

Midlertidige blandinger (ammetræer og
forkultur)
I nærværende sammenhæng henviser
“midlertidige blandinger” til anvendelse
af ammetræer og forkulturer. Det sker
vel vidende at hjælpetræernes tilstede-
værelse i visse tilfælde kan få mere eller
mindre varig karakter, og at grænserne
mellem de to tilgange er flydende. 
Kappeplantning er ligeledes en midlerti-
dig blanding. Metoden er i princippet
effektiv i beskyttelse af hovedtræer mod
frost og skrælninger, men f.eks. den
manglende fjernelse af kapper i f.eks.
hedeskovbruget vidner om metodens
store svaghed. Kapper skal huskes, og

de skal fjernes manuelt, hvilket fore-
kommer urealistisk i takt med den af-
folkning og stigende mekanisering. På
mindre arealer er udnyttelse af metoden
dog en mulighed. 
Redskaberne er en naturnær måde at er-
statte eller reducere behovet for intensiv
jordbearbejdning, mekanisk renholdelse,
plantning, bekæmpelse af græs m.v. og
skaber ligeledes hurtigt indtryk af
“skov”. Specielt anvendelse af forkultur
vil ligeledes være central i forbindelse
med anvendelse af mindre planter. Til-
svarende vil såningskulturer af bøg
være en mulighed under en skærmende
forkultur, jf. ovenstående. 
I tilfælde af at det rigtige genetiske
plantemateriale ikke kan fremskaffes, vil
anvendelse af forkultur – for derved at
vente på det rette genetiske materiale –
ligeledes være et fleksibelt redskab til sik-
ring af et lokalitetstilpasset træartsvalg. 
Som beskrevet skaber hjælpeplantnin-
gerne endvidere mulighed for hurtigt og
mere massivt at etablere bevoksninger/
områder domineret af arter, der er af-

Boks 5: Strukturvariation og stormstabilitet i forskellige kulturmodeller
med blanding af løv og nål (efter Nielsen & Larsen, 2001). Signatur for
stormstabilitet: + = ringe ; +++++ = høj. 

StrukturdiversitetKulturmodel for
blandingsbevoksning med
løv og nål Art Alder

Rumlig på
individniveau

Rumlig på
gruppeniveau

Tilpasningsblo
kering i

nåletræet

Nåletræets
stormstabilitet

Plantet enkelttrævis
blanding

1 0 1 0 1 ?/+

Plantet rækkevis blanding 1 0 1 0 1 +
Skakbrætkulturer 1 0 0 1 1 +
Plantet gruppevis
blanding

1 0 0 1 0 +++

Plantet blokvis blanding 1 0 0 1 0 +++
Forkultur +
underplantning

1 1 1 ? 0 ++++

Naturlig tilgroning 1 1 1 1 0 ++++
Plantning +
naturligtilgroning

1 1 1 1 0 +++++
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hængige af et skovklima. Ved udnyt-
telse af den beskrevne vifte af tilgange
skabes der større variation og alders-
spredning på skovrejsningsområdet som
helhed. Boks 6 beskriver kort de vigtig-
ste hjælpetræarter.

4. Skovbryn

I de traditionelt dyrkede skove er skov-
brynets rolle som bekendt mangesidigt.
Ydre og indre bryn kan udgøre vigtige
levesteder for dyr og planter, bidrage til
landskabets variation og have værdi
som lægiver og stabiliserende element i
og omkring skoven. 
Brynets flersidige rolle betyder, at det tit
fremstår markant adskilt både fra de
bagvedliggende bevoksninger og area-
lerne uden for skoven. Nyere plantede
bryn er ofte opbygget efter nøje fast-
lagte skemaer både i relation til træarts-
sammensætning og fysisk udbredelse
(Andersen et al., 1994). Dette skelet
køres hele vejen udenom det areal, som

skal indrammes. Der må ofte ofres bety-
delige ressourcer på dels at holde brynet
på plads indenfor den fastlagte ramme,
dels at holde skoven udenfor. 
Denne stive afgrænsning af brynets fy-
siske ramme og funktion harmonerer
ikke umiddelbart med en skovdyrkning,
hvor der bygges på naturens egen dyna-
mik. Det virker unaturligt at lukke den
naturlige dynamik inde i felterne mel-
lem ydre og indre bryn. 
Mange ældre bryn mangler endvidere
den undervækst og underetage, der skal
medvirke til at sikre foryngelsesklimaet
i skoven. Gradvist domineres bunden af
græsser, og der opstår træk i de bagved-
liggende arealer. Samtidig betyder en
manglende arts-, alders- og strukturvari-
ation, at brynet kan falde sammen in-
denfor en relativ begrænset årrække,
hvilket medfører en markant ændring i
både de dyrkningsmæssige og landska-
belige rammer. 
I stedet for at betragte brynets rammer
som fastlåste og adskilte fra den øvrige

Figur 6. Skovrejsning på meget ringe bonitet i henhold til skovudviklingstype 81 –
Skovfyr, birk og rødgran ved 30-års alder. De oprindeligt indplantede grupper af
skovfyr og rødgran er sammen med den naturlige foryngelse af birk (i flere omgange)
ved at danne en sluttet skovtilstand.
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del af skoven, er det mere naturligt, un-
der hensyntagen til brynets funktioner
som lægiver og grænse mod det åbne
landskab, at lade vækstbetingelserne på
det pågældende areal være bestem-
mende for brynets udformning (Hübertz
& Larsen, 1994). 
Brynene kan således indgå som en inte-
greret del af de forskellige skovudvik-

lingstyper, hvor sammensætningen af
arter vil afspejle de naturgivne og egns-
karakteristiske forhold, f.eks. jordbund,
terræn, vindpåvirkning m.v. Hermed
opløses den tydelige grænse mellem
bryn og bevoksning. Endvidere opstår der
variation både indenfor og mellem bryn. 
Ved skovrejsning kan brynene opbyg-
ges på et væld af måder. Generelt vil det

Boks 6: Oversigt over hjælpetræarter og deres anvendelse. Arterne i
parentes har begrænset anvendelse. 

Birk Anvendes som amme og forkultur. Spænder over en bred jordbundsampli-
tude og kan anvendes fra de meget tørre og næringsfattige lokaliteter til de
frodige jorder. Kan have problemer med at forsvare bunden og udsætter
endvidere hovedtræarten for en vis konkurrence. På de magre lokaliteter vil
arten kunne indgå som et varigt indslag. 

Rødel Anvendes primært som amme og forkultur på de bedre jorder. På dårligere
lokaliteter stagnerer arten og dør i ung alder. Derfor anvendes den især som
hjælpetræ for arter med begrænset behov for beskyttelse. Forsvarer bunden
effektivt, virker jordbundsforbedrende og konkurrerer kun begrænset med
hovedtræarten. 

Lærk Anvendes som amme og forkultur. Spænder over en bred jordbundsampli-
tude. Er en stabil og stabiliserende træart, der kan indgå som varig træart på
de mere sandede lokaliteter. 
Da den kan opnå en høj alder, giver den mulighed for længerevarende ind-
blanding på bedre jorder, hvor arten bl.a. kan medvirke i skabelsen af struk-
turvariation. Lysforholdene under lærk (skovfyr) vil bl.a. bevirke, at den na-
turlige foryngelse af f.eks. bøg, douglas og ædelgran får et tidligt afsæt. På
skovrejsningsområder skaber arten hurtigt indtryk af skov. 

Skovfyr Skovfyr har hidtil fundet relativt begrænset anvendelse på bekostning af
bjergfyr og contortafyr. Ved overholdelse af proveniensanbefalingerne, som
for denne art er afgørende, minder arten en del om lærk med henblik på an-
vendelse som amme og forkultur. 

Popler Dækker over flere arter og mange kloner. Flere kloner kan spille en midler-
tidig rolle som ammer eller forkultur. I forbindelse med skovrejsning er
poplernes fordel primært evnen til hurtigt at skabe indtryk af skov. Man bør
vælge poppelsorter som ikke sætter rodskud – ellers kan poplerne være me-
get vanskelige at fjerne fra skoven igen.
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være oplagt, at de første meter består af
en fodpose af egnskarakteristiske buske
og mindre træer, dels til sikring af skov-
klimaet, dels af hensyn til dyr og planter.
Indefter begynder dominerende elemen-
ter af de respektive skovudviklingstyper
at få overtaget i samspillet med arter,
der hører til i randzonerne mellem det
åbne land og skov. Skovens randzoner
vil således blive præget både af lysåbne
samfund og mere mørke typer samt
overgange mellem de forskellige skov-
udviklingstyper. 
De yderste dele af skovbrynet skal fort-
sat passes udelukkende med henblik på
at sikre en struktur, der understøtter læ
og stabilitet samt særlige hensyn til land-
skab, biodiversitet m.v. Derimod bliver
skovdyrkningen gradvist mere fri i takt
med, at afstanden til randzonen aftager. 
Samspillet mellem skovens ydre bryn
og det åbne land er et centralt emne bl.a.
i forbindelse med inddragelse af land-
skabelige hensyn i skovrejsningen. Em-
net skal ikke behandles nærmere, men
det skal understreges, at der kan fore-

komme konflikter i skabelsen af et bryn,
der understøtter f.eks. skovklimaet og
stabiliteten contra det skovbryn, der
foretrækkes ud fra landskabelige hen-
syn.

5. Litteratur

Andersen, S. Skov, Hübertz, H., Nielsen, T.
Skafte, 1994: Træer og buske i skovbryn –
artssammensætning og struktur. Dansk
Skovbrugs Tissskrift, 79, 18-36.

Hüberts, H., Larsen, J.B., 1994: Skovbrynet
som en del af produktionsskoven – læ og
stabilitet. Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 79,
77-91.

Larsen, J.B., 1997: Træarts- og proveniensval-
get i et bæredygtigt skovbrug, Dansk Skov-
brugs Tidsskrift, 82, 1-252.

Nielsen, C.N., 2001: Stormstabilitet og natur-
nær skovdrift – med fokus på bevoksninger
med en høj nåletræsandel. Dansk Skovbrugs
Tidsskrift, 86, 264 – 284.

Skov- og Naturstyrelsen (2003): Skovkulturen i
naturnært perspektiv. Skov- og Naturstyrel-
sen, Miljøministeriet. København. 

DST_01_05  14/10/05  9:20  Side 341



342

1. Vedproduktion og naturnær drift

Med Danmarks Nationale Skovprogram
(Miljøministeriet 2002) og den ny skovlov
i 2004 skete en nedtoning af træproduk-
tionen som hovedformål for landets
skovdrift. Natur-, miljø- og rekreations-
funktionerne er blevet styrket. Samtidig
lægger skovprogrammet op til en æn-
dring af skovbehandlingen i retning af
naturnær drift, dvs. opretholdelse af et
vedvarende skovdække, som hoved-
sageligt forynges ved selvsåning og som
i højere grad end nu kommer til at bestå
af naturligt forekommende træarter, dvs.
mere løvtræ.
Selv om der således lægges op til be-
tydelige ændringer i skovdriften, må
det forudses at produktionen af træ
også i fremtiden vil være en vigtig
funktion for skovene – ikke mindst på
private ejendomme. 
Træernes produktionspotentiale og mu-
lige anvendelse vil være en af forudsæt-
ningerne for en økonomisk bæredygtig
skovdrift, og træartsvalg såvel som skov-
dyrkning vil have betydning størrelsen
af det økonomiske udbytte. Dels har
træarterne ret forskelligt produktions-
potentiale, dels er salgsprisen – og til

dels skovningsomkostningerne – afhæn-
gig af både træart, dimension og kvalitet.

1.1 Skovdriftens indflydelse på 
vedproduktionen

Det er et åbent spørgsmål, hvordan en
mere naturnær driftsform vil påvirke
skovenes produktionspotentiale og øko-
nomi. Erfaringen fra egentlige natur-
skove er, at udbyttet er meget forskel-
ligartet, både hvad angår arter, størrelse
og kvalitet, og at en stor del af vedmassen
er dårligt formet, overmoden og angre-
bet af svampe eller insekter. 
Udgangspunktet er imidlertid et helt
andet i Danmarks nuværende skove.
Det er heller ikke tanken at overlade
skovene til sig selv og naturens luner,
men derimod at de fortsat skal være
genstand for forstlig pleje. En del af
skovarealet tænkes ganske vist udlagt
som “urørt skov”, men det vil i mange
tilfælde blive vådområder og andre
arealer, som er vanskeligt tilgænge-
lige, og hvor intensiv skovdrift alle-
rede i dag er urentabel.
Den naturnære drift rummer nogle for-
ventede fordele, men også et betydeligt
moment af usikkerhed, som kun langsom
vil blive erstattet af erfaringer. Udnyttelse

Kapitel 12

Træarternes anvendelse og 
produktionspotentiale

Af Andreas Bergstedt
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af naturlig foryngelse kan resultere i store
besparelser på kulturomkostningerne,
selv om kulturplejen i visse tilfælde
kan blive mere besværlig end i plan-
tede kulturer. 
Tyndingshugster vil fortsat skulle fore-
tages for at styre produktionen i den arts-
og kvalitetsmæssigt ønskede retning, og
her kan indgrebene blive beværliggjort
af opvækst og af de begrænsede mulig-
heder for færdsel (kørsel) inde i bevoks-
ningerne. Indlægning af permanente
kørespor med ca. 20 meters afstand vil i
vid udstrækning sikre en effektiv maskin-
indsats, og den eksisterende teknik med
et-grebs skovningsmaskiner har vist sig
ganske fleksibel og vil kunne løse
mange opgaver. Der er dog brug for
yderligere metodeudvikling, især hvad
angår terræntransport af effekter på
følsomme jordbundstyper, og hvor der
skal tages hensyn til undervækst. 
Det største spørgsmål er, hvorvidt der
kan produceres træ af samme kvalitet og
værdi ved naturnære driftsformer som i
ensaldrende og ensartede plantager. Når
det gælder fladevis selvforyngelse un-
der skærm har vi både her i landet og i
Tyskland gode erfaringer med bøg: Op-
væksten i halvskygge sikrer en bedre
form og en spinklere grenbygning – og
derigennem en bedre oprensning – end
når kulturen står i fuldt sollys. Indblan-
dingsarter som ær og ask klarer sig godt,
blot skærmen ikke er for tæt. 
For nåletræarter som rød-, sitka- og ædel-
gran samt for douglas er erfaringerne
mere sparsomme men principielt også po-
sitive: Skyggen og den tætte konkurrence
i selvforyngelsen lægger en dæmper på
den tidlige diametervækst. Herved bli-
ver ungdomsveddets udstrækning be-
grænset, og gavntræet bliver både stær-
kere og mere ensartet i hele stammens

tværsnit. Den højere kvalitet betales dog
med en længere omdriftsalder.
Billedet bliver betydeligt mere kompli-
ceret, når den naturnære drift fører til
uensartet struktur af skoven med en
blanding af små og store træer. Sidelys
og usymmetrisk kroneudvikling fører til
dannelse af reaktionsved og vækst-
spændinger i såvel løv- som nåletræ, og
tilstedeværelse af “indre rande” i bevoks-
ningen er derfor ugunstigt for kvaliteten. 
Fra et kvalitetssynspunkt er det vigtigt,
at der opretholdes et nogenlunde sammen-
hængende kronetag, så længe stammerne
er under udvikling. Randforyngelser og
gruppevise foryngelser, der langsomt
udvides, opfylder dette ønske, da det
svagt skrånende kronetag ikke giver en
voldsomt usymmetrisk udvikling. 
“Lysbrønde” bør ikke etableres, før op-
rensningen er tilendebragt og den øn-
skede dimension er tilnærmelsesvist op-
nået på stammens nederste, værdifulde
del. Er der allerede etableret en under-
etage, risikerer man at unge løvtræer
omkring lysbrønden søger ud mod lyset
med voldsom dannelse af reaktionsved
til følge. Foryngelse, som etablerer sig i
bunden af en lysbrønd, vil derimod ofte
få en glimrende kvalitet og kan bruges
som udgangspunkt for en gruppevis for-
yngelse, der gradvis udvides, jvf. ovenfor. 
En intensiv blanding af træer af vidt for-
skellig størrelse vil være kvalitetsmæs-
sigt tvivlsom. Det skyldes, at de stærkt
vekslende lysforhold i forbindelse med
fjernelse af spredte, store træer kan give
en dårlig og uensartet oprensning og kan
medføre reaktionsved, vanris og evt.
vækstspændinger.
Et særligt problem er kvalitetsudviklin-
gen i de tilfælde, hvor man aktivt (og
hurtigt) ønsker at konvertere en eksiste-
rende ensartet plantage til naturnær skov-
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drift. Forskellige modeller er her under
afprøvning: skærmstilling, etablering af
“ankertræer” etc. 
Når det gælder konvertering af nåletræ,
hvor stormfaldsrisikoen er betydelig,
anbefales det ofte at udføre konverte-
ringsindgrebene tidligt i bevoksningens
liv og at efterlade træer med en stor og
veludviklet krone. Det betyder, at man
fjerner en stor del af bevoksningens
tilvækstpotentiale på et tidspunkt, hvor
værditilvæksten er stor, og at man efter-
lader de kvalitetsmæssigt uønskede in-
divider. Sammenlagt kan det føre til et
stort værditab.
Nogle arter er vanskelige at indpasse i
en driftsform med vedvarende skov-
dække; det gælder “pionerarter” som
f.eks. skovfyr og eg. Især for egens
vedkommende er den fremtidige ud-
vikling usikker. 
De hidtidige sparsomme erfaring tyder
på, at egen nok kan selvforynges, men
at afviklingen af overetagen må ske
ganske hurtigt, så man kun med meget
god vilje kan tale om vedvarende skov-
dække. Derimod ses ofte rigelig frem-
spiring af eg på græsarealer omkring
skoven som følge af mus’ og fugles ak-
tivitet. Egen spiller en voksende rolle i
de danske skove, og dens tilpasning i
det fremtidige skovbillede må gennem-
tænkes nærmere.

1.2 Efterspørgslen på træ
Hvad markedet vil efterspørge om en
trægeneration, når resultatet af den
igangværende omlægning skal høstes,
kan kun gættes med en stor grad af usik-
kerhed. For den allerdyreste del af
træproduktionen: til dekoration, møbler
og boligindretning, har kvalitetskravene
ændret sig overraskende lidt gennem de
seneste flere hundrede år. 

Markedet ønsker store, regelmæssige
stammer af primært løvtræ, hvor regel-
mæssigt udseende, bearbejdningsegenska-
ber og formstabilitet tillægges stor betyd-
ning. Afsætningen af disse varer vurderes
at være ganske stabil, og den forstlige
pleje af skoven har stor betydning for ud-
byttet gennem frembringelse af højstam-
mede, regelmæssige træer i lang omdrift.
Træ til bygningskonstruktion har haft
stabil afsætning gennem lang tid (mere
end 100 år), og træhusbyggeriet udviser
stigende tendens, så også her kan påreg-
nes afsætning i en overskuelig tid frem-
over. Det er imidlertid en vare, hvor
produktionen på verdensplan er stor og
stigende, så udbudet fra de danske
skove kan kun forventes at skulle dække
et marginalt behov for specielle dimen-
sioner og træarter – fx de “rødkernede”.
Selv i denne niche er det imidlertid nød-
vendigt at levere en kvalitet, som er
konkurrencedygtig på verdensmarkedet,
hvilket i øjeblikket ikke helt er tilfældet.
Anvendelsen af træ til energiformål har
udvist store svingninger. Situationen har
ændret sig drastisk fra midten af 1900-
tallet, hvor de højt industrialiserede lande
stort set ikke brugt træ-energi, til nu hvor
træ til brændselsformål i Danmark – inkl.
importeret energitræ – omtrent svarer til
den samlede hugst i landets skove. 
Situationen er i meget høj grad politisk
bestemt og kan derfor ændres pludse-
ligt. Skønt alt træ kan afbrændes, vil det
være kortsigtet at tilrettelægge et skov-
brug, som udelukkende sigter mod ener-
giproduktion. Her er nemlig et område,
hvor det er muligt “at blæse og have mel
i munden”: 
Selv om man frembringer træ af højeste
kvalitet, vil en stor del af dette (størrel-
sesorden 2/3) være til rådighed som rest-
produkter fra forarbejdningen. Man kan
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således både få værditilvæksten af højt
forarbejdede møbler og inventar og have
størstedelen af træet til rådighed til frem-
bringelse af energi eller andre produkter.
Den største ændring af træmarkedet i
nyere tid gælder den del, som anvendes
til papir og pladematerialer. Denne del
af markedet er på verdensplan øget dra-
stisk i løbet af de seneste 50 år, og ud-
viklingen synes at fortsætte. Samtidig er
efterspørgselen blevet væsentligt mere
differentieret, således at der efterspørges
bestemte træarter og –kvaliteter til be-
stemte papirtyper. 
Skønt papirfabrikkerne har bestemte øn-
sker til træart, fiberlængde, cellevægs-
tykkelse osv., er træernes ydre form og
størrelse principielt ligegyldig. Desuden
udgør det voksende marked for “struktur-
opløst” træ en forøgelse af skovbrugets
fleksibilitet, fordi det er muligt at af-
sætte ellers ukurante dimensioner. Dan-
mark er ikke et centralt indkøbsområde
for papir- og pladeindustrien, men sam-
men med markedet for energitræ er
disse sortimenter dog af stor betydning
for skovbrugets handlefrihed. 
Gennem mere end 100 år har man an-
vendt træ som kemisk råstof til frem-
stilling af sukker, opløsningsmidler,
medicin, maling m.m., men træ har –
undtagen i krisetider – ikke været øko-
nomisk konkurrencedygtigt over for
landbrugs- og olieprodukter. Med ud-
viklingen i den kemiske industri samt
øget pris og beskatning af olieprodukter
er træets kemiske udnyttelse påny i
langsom vækst, og den kan blive et af-
sætningsområde inden for den kom-
mende trægeneration.
Fremtidens skovdrift vil blive præget af
brydningen mellem industrialisering og
miljøhensyn: Såvel den stadigt mere in-
dustrialiserede forarbejdning som ratio-

nel udnyttelse af skovbrugets maskin-
park fordrer høje udbytter af en ensartet
og forudsigelig råvare. Men samtidig
betyder udviklingen mod naturnært
skovbrug at både dimensioner, kvalitet
og udbudet af træarter fra det enkelte
skovareal vil blive mere varieret. Det vil
kræve effektiv planlægning og kommu-
nikation at få disse forskelligt rettede
behov til at mødes.

2. Træets anvendelse

2.1 Nåletræerne: træ til konstruktion
Nåletræernes vigtigste anvendelse har
traditionelt været til konstruktion af
huse, og en af de vigtigste grunde til at
nåletræer blev indført og plantet i Dan-
mark var en påtrængende mangel på
bygningstræ. 
Til de bærende dele af et hus (spær,
gulvbjælker, etageadskillelser etc.) er
der brug for lange, lige stykker tømmer.
Dette ønske kan nåletræerne honorere i
kraft af deres vækstform med en gen-
nemløbende og lige stamme, hvis form
ikke påvirkes meget af kårene. Tillige
ønsker konstruktører og håndværkere et
materiale som stærkt og stift, men sam-
tidigt let, så det kan håndteres manuelt
og den samlede konstruktion ikke får
for stor egenvægt.
Ønskerne om et let og stærkt materiale
er til dels modstridende, idet der er sam-
menhæng mellem de to egenskaber: det
tungeste træ er også det stærkeste, ikke
mindst når man ser på hårdhed og slid-
styrke. Forholdet mellem styrke og
vægt er således af væsentlig betydning
for træets værdi som konstruktionsma-
teriale. De fleste nåletræer har et højt
styrke/vægt forhold og egner sig glim-
rende til bygningstømmer.
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Anvendelsen dikterer de primære kvali-
tetskrav til nåletræ: Vigtigst er en ret
stamme, dernæst en høj styrke. Den
væsentligste styrkenedsættende faktor i
bygningstræ er knaster; derfor er kvali-
tetskrav nr. 2 ved skovdyrkning og valg
af plantemateriale, at træerne er finkvi-
stede. For savværkernes udnyttelse af
træet spiller også stammernes afsmal-
ning en rolle. 
Til husbygning er der sjældent brug for
meget store dimensioner, og en bryst-
højdediameter på ca. 35 cm vil ofte være
tilstrækkelig for almindeligt savværkstræ.
Meget store dimensioner kan være svære
at afsætte.
For alle danske nåletræer gælder, at der
er en klar sammenhæng mellem vækst-
forholdene og veddets egenskaber: hvis
træet vokser hurtigt i diameter, bliver
veddet lettere, blødere og får ringere
styrke. Planteafstand og tyndingshugst
har derfor stor betydning for træets kva-
litet, især på gode boniteter. Stærk tyn-
ding er normalt ledsaget af en stor krone
med tykke grene, hvor de store knaster
yderligere nedsætter veddets styrke. 
Endvidere gælder for de fleste nåle-
træer, at veddet nærmest marven udvi-
ser snoet vækst, og at emner udskåret af
den del af stammen vrider sig under
tørringen. Ved skovdyrkningen bør man
derfor søge at undgå, at de inderste ca.
10 årringe kommer til at udgøre for stor
en del af stammens volumen.
Ud over konstruktionstræ bruges nåle-
træ (især af små dimensioner) yderligere
til en række formål, hvor kvalitetskravene
ikke er så entydigt bestemt; se nedenfor.

2.2 Løvtræerne: træ til møbler og 
inventar

Blandt løvtræerne er der meget store
forskelle med hensyn til veddets egen-

skaber, men de vigtigste danske skov-
træer (bøg, eg, ask , ær) har deres største
værdi ved anvendelser, hvor udseende
og slidstyrke spiller en stor rolle: Møb-
ler, inventar og bygningsdele som er
særligt udsat for slid (gulve, trapper).
Den store slidstyrke og hårdhed hænger
sammen med, at de vigtigste løvtræarter
har tungere ved end nåletræerne.
Løvtræet anvendes oftest i korte læng-
der, sjældent mere end 2,7 meter, og ved
de fleste anvendelser betydeligt kortere.
Derfor er der ikke så store krav til stam-
mernes rethed og længde, men til gen-
gæld er der krav om at træet er ensartet:
farvefejl forringer prisen, og i de fineste
produkter (møbler, dekorationsfinér) må
knaster ikke forekomme. 
Udnyttelsesgraden i industrien er end-
videre afhængig af, at træet ikke defor-
meres for meget under tørringen. Derfor
er snoede og meget krumme kævler med
uregelmæssigt fiberforløb ikke så værdi-
fulde. Det knastrene træ findes i stammens
ydre del, derfor er løvtræ eftertragtet i
store dimensioner, så længe der ikke har
indfundet sig råd eller misfarvning i
kævlens indre.
For de “spredtporede” løvtræer med ens-
artet ved (bøg, ahorn, birk, el m.fl.) gæl-
der at veddets grundlæggende egenska-
ber (vægt, styrke, hårdhed) kun er lidt
påvirket af vækstforholdene. For de
“ringporede” løvtræer (eg, ask) gælder
at veddet bliver hårdere og tungere ved
en hurtig diametervækst, men variationen
er mindre end for nåletræernes vedkom-
mende. 
Skovdyrkningen har derfor store fri-
hedsgrader. Men man skal undgå skader
og påvirkninger som kan forårsage mis-
farvninger, og man må sørge for en god
oprensning i det mindste af stammens
nederste del.
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Til en meget stor del af den danske løv-
træhugst stilles dog næsten ingen kvali-
tetskrav, idet den anvendes som brænd-
sel; se næste afsnit.

2.3 Træ til energi
Brændværdien for et kilogram helt tørt
træ er er stort set ens for alle træarter.
Fra tørstoffets brændværdi skal trækkes
den energi, der medgår til at fordampe
træets vandindhold, men dette energitab
er ret beskedent i forhold til tørstoffets
energi-indhold. 
Når f.eks. bøg anses for at være bedre
brænde end gran, skyldes det hoved-
sageligt, at tørt bøgetræ har højere rum-
vægt (kg/m3) end tørt grantræ. Når fug-
tigt træ brænder dårligere end tørt,
skyldes det ikke så meget energitabet
ved vandets fordampning, men mere at
den frigjorte vanddamp fortrænger den
luft, som ellers skulle nære forbrændin-
gen. Først ved et meget højt vandindhold
(over ca. 60% af totalvægten) bliver en
effektiv forbrænding fysisk umulig. 
I praksis er det muligt at opnå en højere
forbrændingstemperatur (og derved en
mere effektiv forbrænding) ved tungt træ
end ved let, derfor foretrækker især pri-
vatkunder tunge løvtræarter (bøg, eg, ask,
birk) frem for nåletræ og lette løvtræer
som poppel og lind. Førstnævnte træarter
– især ask – har også et højt tørstofind-
hold i forhold til det naturlige vandind-
hold, mens især poppel og ædelgran-arter
har et meget højt vandindhold og kræver
ofte lang tids tørring før anvendelse. 
Hvis formålet med skovdriften er ener-
giproduktion, gælder det om at maksi-
mere biomasse-produktionen, dvs. at
kubikmassen af det tilgængelige ved
(stamme + ofte grene) ganget med ved-
dets rumvægt i tør tilstand skal være så
stor som muligt. 

Skyggetræarter blandt nåletræerne op-
fylder bedst dette krav: grandis, sitka-
gran og douglasgran kan på gode lokali-
teter producere ca. 10 tons tørstof per
hektar om året, alene i stammen inkl.
bark. Hertil skal lægges massen i grene
og evt. nåle. Næsten lige så stor produk-
tion opnås af rødgran, ædelgran og thuja. 
For bøg (bonitet I) er det tilsvarende tal
ca. 7.5 tons tørstof/ha årligt mens eg,
ask, birk og andre lystræer ikke vil pro-
ducere mere end 4-5 tons årligt selv på
gode lokaliteter. 

2.4 Træ til papir
Til papirfabrikation er det cellernes (fi-
brenes) længde, trækstyrke, overflade-
karakter og farve, som har størst betyd-
ning. Cellerne skal være lange og stærke
for at give stor rivstyrke, de skal have
overflader som kan binde sig godt sam-
men for at give trækstyrke, og farven
skal være lys for at give hvidt papir
uden dyr og miljøbelastende blegning. 
Det er nåletræerne, som bedst opfylder
styrkekravene, og det er arter med lyst
ved uden kerne (rødgran, ædelgran, sitka,
tsuga) som betales bedst. I nyere tid an-
vendes løvtræ dog mere og mere, fordi
det giver papiret en jævn overflade der
egner sig til laserprintere og offset-tryk.
Lyse arter med ensartet vedstruktur
(bøg, birk, bævreasp) er mest brugt i
Skandinavien.
Udbyttet af færdigt papir er snævert
knyttet til tørstofindholdet. Da papirtræ
(cellulosetræ) handles i rummeter eller
kubikmeter er fabrikkerne mest interes-
serede i at købe træ med høj rumvægt.
Der lægges stor vægt på at træet frisk:
for træ til mekanisk papirmasse bør der
ikke gå mere end 3 uger fra fældning til
levering, for træ til kemisk masse højst
8 uger.
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2.5 Træ til emballage
Emballagetræ anvendes i Danmark
mest til fremstilling af paller, og palle-
fabrikkerne er en vigtig aftager af træ
fra skovene. Der er i princippet de
samme ønsker til kvaliteten som for
konstruktionstræ (=høj styrke i forhold
til vægten, let bearbejdning), men kra-
vene er ikke nær så strenge. 
Der kan bruges temmeligt krumme
stammer, fordi emballagetræ bruges i
korte stykker, der kan tillades ret store
knaster, og der kan bruges tørt (udgået
træ). Der tillades dog ikke direkte
rådangreb, og træet skal udvise en god
udtrækningsmodstand for søm, så pal-
lerne ikke utilsigtet går fra hinanden. 
Nåletræ (alle arter, med eller uden
kerne) er det foretrukne råmateriale,
men også lette løvtræer med nogen-
lunde ret stamme (lind, poppel, bævre-
asp, el) kan bruges.

3 Træarternes vedegenskaber,
anvendelse og produktion

I det følgende gives en kort, træartsvis
sammenstilling af :

3.1. Typisk anvendelse
Så vidt muligt nævnes anvendelserne
efter økonomisk betydning (mængde

gange kubikmeterpris) med den væsent-
ligste først.

3.2. Veddets egenskaber i forhold til
dyrkningsmåde og jordbund

Der lægges vægt på de væsentligste og
mest variable egenskaber, f.eks. rum-
vægt, grenbygning, form, farve.

3.3. Produktionspotentiale på 
forskellige lokaliteter

Der tages udgangspunkt i diagram-
merne i afsnittet om træarternes økologi
(kapitel 6 – Træartsvalget – de enkelte
træarters økologi):
Gode lokaliteter svarer til det grønne om-
råde, mens ringere lokaliteter svarer til
det grå område. Tallene må betragtes som
et kvalificeret skøn, der kan tjene som en
rettesnor, ikke som præcist grundlag for
en kalkulation. De tilgængelige oplysnin-
ger om produktion er af meget varierende
kvalitet, og for nogle træarter har dette
felt ikke kunnet udfyldes.

3.4. Anbefalede dyrkningslokaliteter
med henblik på træproduktion 

Da produktion af kvalitetstræ forudsæt-
ter god overlevelse og vækst er der stor
overensstemmelse mellem angivelserne
her og diagrammerne i afsnittet om træ-
arternes økologi.
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Ask (Fraxinus excelsior L.)

Typisk anvendelse:
De bedste kvaliteter bruges til møbler
og (små mængder) redskabsskafter. Til
begge anvendelser kræves, at træet er fri
for knaster, og til møbler lægges end-
videre vægt på en ensartet, hvid farve.
Ringere kvaliteter bruges til gulve. Ved-
det er modtageligt for svampeangreb og
er ikke egnet til udendørs anvendelser.
Ask er velegnet til brænde, som er let at
flække og tørrer hurtigt.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Asken udvikler det stærkeste ved, når
diametervæksten er hurtig, og årrings-
bredden bør derfor være over 4 millime-
ter. Samtidigt er udviklingen af brun/
sortkerne i nogen grad aldersbetinget,
og gode kævledimensioner bør derfor
opnås inden for en omdrift af størrelses-
orden 70 år. 

Selv om asken har en stor økologisk
amplitude, opnås den teknisk bedste
kvalitet kun på de bedste boniteter. Af
hensyn til diametervæksten bør tyndings-
hugsten være aktiv; dog ikke stærkere
end at den naturlige oprensning fører til
en knastfri kævle.

Produktionspotentiale: 
På de bedste lokaliteter kan forventes en
gennemsnitlig årlig produktion på 7-9
m3/ha, mens mere marginale vækstloka-
liteter snarere vil producere 3-4 m3/ha.

Anbefalede lokaliteter:
Optimale lokaliteter fremviser rigelig
vand- og næringsstof-forsyning, f.eks.
vældmoser. Gode kvaliteter fås også på
dybgrundet, næringsrig morænejord i
Østjylland og på Øerne, evt. dyrket i blan-
ding med bøg og/eller ær, hvor asken kan
levere et tidligt og værdifuldt udbytte.

Avnbøg (Carpinus betulus L.)

Typisk anvendelse:
Veddet er efter danske forhold meget
tungt, hårdt og slidstærkt, og har derfor
traditionelt være brugt til redskaber og
værktøj (f.eks. høvle). Det udviser imid-
lertid meget stort svind og bulning ved
skiftende fugtighed, og er på trods af sin
hvide farve ikke eftertragtet til møbler.
Det er meget udsat for angreb af borebil-
ler, hvis det ikke holdes tørt i centralop-
varmede rum, og nedbrydes hurtigt af
svampe, hvis det bruges udendørs.
Størstedelen af den danske produktion
går til brænde, hvortil avnbøg er meget
velegnet pga. sin høje rumvægt.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Bortset fra grenmængde og stammeform
er veddets egenskaber ret uafhængige af
dyrknings- og vækstforhold. Stammen er
oftest uregelmæssig i tværsnit, og helt
grenfri kævler er sjældne.

Produktionspotentiale:
Ukendt, men antageligt af størrelsesor-
den 8 m3/ha årligt på de bedste lokaliteter.

Anbefalede lokaliteter:
Naturligt forekommer avnbøgen mest på
de sværeste lerjorder i Østdanmark og
Skåne. Det vil også være disse steder,
man kan opnå kvaliteter og dimensioner,
der kan sælges som andet end brænde.
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Typisk anvendelse:
Langt den overvejende del af dansk birk
anvendes som brænde. I Skandinavien er
birketræ meget brugt til møbler og parket-
gulve; de bedste kvaliteter til finér. Veddet
er lidt lettere og blødere end bøg (omtrent
som ær), men det er ensartet, slidstærkt og
let at bearbejde. 
Birken er i Danmark meget udsat for
angreb af Marvpletfluen, hvis larver
efterlader mørke striber i veddet. Disse
aftegninger forringer træets værdi til
møbelbrug. De to birkearters ved er van-
skeligt/umuligt at skelne fra hinanden.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Udseende, styrke og rumvægt er kun
lidt påvirkede af vækstforholdene, dog
således at hurtigtvokset birk er lidt let-
tere end langsomtvokset. Det altover-

skyggende problem ved dyrkning af
dansk birk er at opnå tilstrækkeligt god
stammeform, så at træerne kan bruges
til andet end brænde. 
Birk er uegnet til udendørs anvendelse.
Varieteten masurbirk er højt betalt til
visse dekorative formål, men den udvi-
ser meget lav tilvækst.

Produktionspotentiale:
Der foreligger kun få danske data, men
der kan forventes en årlig produktion af
størrelsesorden 12 m3/ha på gode lokali-
teter.

Anbefalede lokaliteter:
Birk er yderst tolerant mht. vækstbetin-
gelser og kan dyrkes næsten overalt. Ri-
melig tilvækst fordrer dog en nogenlunde
stabil vandforsyning.
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Bøg (Fagus sylvatica L.)

Typisk anvendelse:
Historisk har langt den vigtigste anven-
delse været brænde. Denne brug er stadig
væsentlig, men bøgen er i dag også meget
brugt til gulve og møbler. Bøg er tillige
meget velegnet til papirfremstilling (tryk-
og kopipapir ved sulfitprocessen). Veddet
er temmeligt tungt, slidstærkt og hårdt,
men svinder/bulner meget ved skiftende
fugtighed. Det er let at bearbejde og over-
fladebehandle, men rådner hurtigt ved
udendørs brug.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Veddets grundlæggende egenskaber
(styrke, hårdhed og rumvægt) er næsten

upåvirkede af vækstforholdene. Skov-
dyrkningen kan derfor koncentrere sig
om at opnå en god stammeform, en
rimelig diameterudvikling og en sym-
metrisk krone, så vækstspændinger i
stammen undgås.
En alvorlig værdiforringende fejl er rød-
marv, hvis årsag er omdiskuteret; såring
og svigtende vandforsyning synes at spille
en stor rolle. Rødmarv udvikles normalt
ikke tidligere end i 60-70 års alderen.

Produktionspotentiale:
Den gennemsnitlige årlige produktion
over en omdrift varierer fra ca. 13 m3/ha
på de bedste lokaliteter til 6-7 m3/ha un-
der mere fattige vækstforhold.

Birk (Betula pendula Roth. og Betula pubescens Ehrh.)
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Anbefalede lokaliteter:
Veldrænet morænejord, som tillader en
dyb rodudvikling, frembyder de bedste
vilkår. Optimal vækst ses i de østjyske
fjordlandskaber, på Fyn og dele af Sjæl-
land. Bøgen kan dog trives på langt fat-
tigere lokaliteter, blot der er mulighed
for en dyb rodudvikling. Væksten bliver

her langsommere, men veddet bevarer
ofte sin lyse farve selv i en høj alder. Me-
get svær lerjord med højtstående grund-
vand giver ofte problemer med toptørhed
og udvikling af rødmarv, tilsyneladende
fordi træerne lider af tørke, når grund-
vandstanden synker i tørre somre.

Typisk anvendelse:
Som for andre nåletræarter er den vig-
tigste anvendelse konstruktionstræ, men
det rødlige kerneved er tillige ret mod-
standsdygtigt mod svampeangreb og
kan anvendes udendørs til facadebræd-
der, pæle, stolper m.m. Ved jordkontakt
kan forventes en levetid af størrelses-
orden 15 år for ubehandlede stolper af
rent kerneved; det samme som for ker-
neved af lærk eller skovfyr. Splinten er
dog noget bredere end hos lærk, og kerne-
andelen tilsvarende mindre. 
Veddet er tungere og stærkere end rød-
og sitkagran og har meget lille tendens
til snoet vækst, hvorfor det er ret form-
stabilt ved skiftende fugtighed. På grund
af disse egenskaber er gode kvaliteter
velegnede til gulve.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Veddets styrke og rumvægt aftager med
øget diametervækst, men vægt, hårdhed
og slidstyrke vil altid være højere end
rød-/sitkagran. Styrken af konstruktions-
træet er imidlertid meget varierende på
grund af knasterne, idet douglasgran har
tendens til udvikling af kraftige grene,
når forholdene tillader det. 

Både valg af proveniens, lokalitet og
dyrkningsmåde (hugst) er kritiske for at
opnå et godt resultat. På svære og meget
næringsrige jorde ses ofte en ringe
stammeform og en voldsom grenudvik-
ling. Den naturlige oprensning er ringe,
og kunstig opkvistning har ofte været
gennemført for at frembringe et kvali-
tetsprodukt.

Produktionspotentiale:
Douglasgranen er blandt de bedst pro-
ducerende nåletræarter, med en gen-
nemsnitlig årlig produktion på 20 - 25
m3/ha på gode lokaliteter.

Anbefalede lokaliteter:
Douglasgranen når sin bedste udvikling
på ikke for svære jorde, hvor der er mu-
lighed for dyb rodudvikling, især rand-
morænerne i Midt- og Østjylland.

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)
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Fuglekirsebær (Prunus avium L.)

Typisk anvendelse:
Gode kvaliteter anvendes til møbler,
hvortil det er eftertragtet på grund af sin
smukke rødbrune farve og høje styrke.
Den danske hugst er dog så forsvin-
dende lille, at man vanskeligt kan tale
om en “typisk anvendelse”. Også den
samlede europæiske produktion er be-
skeden, og størsteden af de kirsebær-
møbler, der udbydes i forretningerne, er
fremstillet af den amerikanske P. sero-
tina (Glansbladet hæg).

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Det største problem for vedkvaliteten er
den meget kraftige grensætning og
dårlige oprensning. Kunstig opkvistning
kan være nødvendig, hvis ikke træerne

dyrkes i tæt bevoksning med svag hugst
i ungdommen. Veddets styrke og rum-
vægt er næsten uafhængige af vækst-
hastigheden. 

Produktionspotentiale: 
Produktionen er ikke undersøgt under
danske forhold, men da kirsebær er en
udpræget lystræart, kan der forventes en
vedproduktion svarende til ask eller eg,
altså af størrelsesorden 8 m3/ha årligt på
de bedste lokaliteter.

Anbefalede lokaliteter:
Fuglekirsebær er ikke særligt kritisk
med hensyn til jordbund, når undtages
meget våde lokaliteter. Den bedste udvik-
ling ses på kalkrige jorde i den østlige del
af landet.

Grandis (Abies grandis Lindl.)

Typisk anvendelse: 
Grandis anvendes til konstruktionstræ og
de ringere kvaliteter til emballage. På
grund af sit lette og bløde ved betragtes
den ofte med skepsis i byggebranchen,
men ved rigtig hugstbehandling og/eller
dyrkning på ikke for god jord kan den ud-
mærket opfylde de europæiske krav til
styrke og rumvægt for almindeligt kon-
struktionstræ. Som andre Abies-arter dan-
ner den våd kerne og er derfor besværlig
at tørre efter opskæringen.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Svarende til sin meget hurtige vækst er
veddet let og har beskeden styrke. Men da
træet fra naturens hånd oftest er finkvistet,
er knasterne små, og det savede træ er som
regel brugbart til konstruktionsformål. 

Bevoksninger af grandis udviser en me-
get stærk diameter-differentiering, og
hvis de mest vækstkraftige individer får
lov at udvikle sig, bliver veddet så blødt
og svagt, at det ikke kan bruges som
konstruktionstræ. De største træer bør
derfor fjernes ved de tidlige hugster, og
der bør gennemføres en ret svag hugst.

Produktionspotentiale:
Målt i kubikmeter har grandis den høje-
ste produktion blandt vore skovtræer,
idet gennemsnitlig årlig tilvækst kan nå
op over 25 m3/ha over en omdrift.

Anbefalede lokaliteter:
Grandis er ret tolerant med hensyn til
jordbundsforhold, og der kan fås en rime-
lig produktion på mange typer af lokali-
teter, undtagen decideret mosejord. 
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Lind (Tilia cordata Mill.)

Typisk anvendelse:
Lindetræ har i dag få anvendelser: indre
dele af polstermøbler (“blindtræ”) samt
paller/kasser. Veddet er blødt, let og
ensartet; let at bearbejde og “roligt” ved
skiftende fugtighed. Det har i friskfæl-
det stand en ubehageligt lugt, som dog
fortager sig ved tørringen. Som brænde
er det svært at flække, har ringe brænd-
værdi og efterlader store mængder aske
ved forbrændingen.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Fra parker og haver fås en del uregel-
mæssige og knudrede kævler, som er re-
sultatet af opvækst uden sideskygge
samt ofte intensiv beskæring. I skov-
bevoksninger er både stammeform og
oprensning oftest gode. Lind forynger
sig ivrigt både ved stød- og rodskud, og
i vegetativt foryngede bevoksninger kan

forekomme flerstammethed samt skæve
og sabelformede stammer. Veddets egen-
skaber er i øvrigt ikke meget påvirkede
af vækstforholdene.

Produktionspotentiale:
Linden udnytter som skyggetræ sollyset
effektivt, og den producerer samtidigt et
let ved. Derfor kan der opnås en stor
produktion målt i kubikmeter, skønsvis
15 m3/ha årligt over en omdrift på gode
lokaliteter.

Anbefalede lokaliteter:
Linden er ikke fordringsfuld mht.
voksested, men kræver dog en stabil
vandforsyning. Under meget barske
klimaforhold kan formen blive noget
uregelmæssig.

Typisk anvendelse:
Lærken har det tungeste og stærkeste
ved blandt de nåletræer, der dyrkes i
Danmark. Dens største værdi ligger i
den rødbrune kerne, som er ret mod-
standsdygtig mod svamp. Ved jordkon-
takt (pæle af kerneved) kan forventes
en levetid på omkring 15 år, mens den
lyse splint nedbrydes i løbet af få år
med jordkontakt. Af de “rødkernede”
nåletræer har lærken den største kerne-
andel, idet splinten kun udgør 10-15
årringe. 
Lærkens største ulempe er en udpræget
tendens til snoet vækst, som betyder at

det savede træ vrider sig meget under
tørringen. Af denne grund er lærk min-
dre egnet til konstruktionstræ i store di-
mensioner, mens den er særdeles vel-
egnet til udendørs beklædningsbrædder,
hvor fastgørelsen med søm eller skruer
forhindrer deformationer. 
Træet er ikke tilbøjeligt til at flække og
modstår svingende fugtighed uden rev-
nedannelse. Holdt fri af jordkontakt kan
levetiden blive meget lang. Harpiksind-
holdet er højt, og harpiksen træder ofte
frem som små dråber på overfladen;
bl.a. derfor bruges lærk sjældent til
gulve og snedkertræ.

Lærk (Larix decidua Mill., Larix kaempferi Carr. og Larix x eurolepis Henry)
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Typisk anvendelse:
Den vigtigste anvendelse er brændsel,
og rødel er det mest eftertragtede træ til
røgeribrænde. Regelmæssige kævler
med diameter over 30 cm kan afsættes
til savværkerne. Den samlede danske
produktion af savværkstræ overstiger
ikke 1000 m3. 
Veddet er temmeligt let og blødt, men
har særdeles gode bearbejdningsegen-
skaber. Den ildrøde farve, som opstår
kort efter fældningen, erstattes under
tørringen af en smuk rødbrun kulør, som
kan erstatte kirsebær ved anvendelser,
der ikke er udsat for stort slid (reoler
o.l.). Traditionelt har det endvidere
været brugt til træsko.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Dyrkningsforholdene spiller ingen
større rolle for veddets grundlæggende
egenskaber (styrke og vægt). I vådområ-
der sker dyrkningen ofte som stødskud-
drift, og her er den rigtige stødhøjde
samt evt. udtynding af skuddene vigtig
for udviklingen.

Produktionspotentiale:
Tilvæksten er høj i ungdommen, især i
stødskud-bevoksninger. Over en om-
drift kan forventes skønsvist 15 m3/ha
årligt på næringsrige og fugtige steder.
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Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Som for alle vore nåletræarter gælder, at
hurtig diametervækst giver lettere og
blødere ved. For lærkens vedkommende
er dette meget mærkbart, idet lærk ofte
dyrkes på stor afstand som forkultur
eller ammetræ. Ydermere er hybridlær-
ken karakteriseret ved en meget hurtig
ungdomsvækst. Kvaliteten af det ud-
budte lærketømmer er således overor-
dentligt svingende: fra hurtigtvoksede
forkulturer af hybridlærk (kun emballage-
træ) til gamle, langsomtvoksede euro-
pæiske lærk, ofte indplantet som efter-
bedring i bøgeforyngelser. 
Kunstig opkvistning har været alminde-
lig og kan forbedre kvaliteten betydeligt.
Dyrkning på dårlig jord dæmper diame-
tervæksten, men her ses ofte en kraftig
grensætning på grund af den generelt
stærkere hugst. Der er en vis sammen-
hæng mellem væksthastighed og hold-

barhed, således at let og hurtigtvokset
træ ikke er så modstandsdygtigt mod
svamp som tungt og langsomtvokset.

Produktionspotentiale:
Som lystræ udviser lærken kun moderat
produktion, men kan over en omdrift nå
op nær 15 m3/ha årligt på den bedste
jordbund, på hedelokaliteter meget min-
dre. Tilvæksten kulminerer meget tidligt,
allerede i 20 års alderen.

Anbefalede lokaliteter:
Lærk trives ikke i vådområder, men kan
i øvrigt gro de fleste steder. Optimal ud-
vikling fås ved gruppevis eller enkelt-
træ-indblanding i løvtræbevoksninger
(bøg).

Rødel (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
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Anbefalede lokaliteter:
Kævler af savværksdimensioner opnås
kun under de bedste vækstforhold
(næringsrige lavmoser og søbredder).

Her fås også den bedste stammeform.
På højbund er levetiden oftest kort, og
produktet er kun brænde.

Rødgran (Picea abies (L.) Karst.)

Typisk anvendelse:
Rødgran er langt den mest anvendte
træart i Danmark til alle bærende byg-
ningsdele af træ: spær, lægter, gulvbjæl-
ker, træskeletvægge m.m. En betydelig
del af hugsten anvendes til emballage
(paller), og noget eksporteres til papir-
fremstilling. Også hegnsmaterialer og
spånplader fremstilles af rødgran. De
tidlige tyndingsudbytter udnyttes hoved-
sageligt til energiflis.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Både styrke, grenudvikling og rumvægt
er stærkt påvirkede af diametervæksten
og derfor både af lokalitet og dyrk-
ning. Styrkekravene til almindeligt
konstruktionstræ vil dog kunne over-
holdes, undtagen ved meget stærk
hugst på de bedste jorde. 
Tendensen til snoet vækst nærmest mar-
ven gør at tømmer, der kun indeholder de
inderste årringe, vrider sig meget under
tørringen. Med tanke på kvaliteten bør
man derfor undgå store planteafstande og
kraftige tyndinger i ungdommen, eller al-
ternativt opnå så store stammediametre,
at man kan ikke behøver at udnytte den

inderste del af stammen ved opskæringen. 
På dårlig jord kan opnås god styrke selv
ved en hård hugst, fordi de store knaster
kompenseres af at veddet bliver tungere
og stærkere ved den langsomme vækst.
Et af de største problemer for værdien er
angreb af rodfordærver, som synes værst
ved dyrkning på tidligere landbrugsjord.

Produktionspotentiale:
Den gennemsnitlige årlige produktion
kan nå op på ca. 20 m3/ha

Anbefalede lokaliteter:
Hvis problemer med vridning af det sa-
vede træ skal undgås, er det vigtigt at
rødgran dyrkes på lokaliteter, hvor der
kan opnås en alder på ca. 70 år eller
mere. På lette morænejorde i Midtjyl-
land samt Nord- og Midtsjælland ses
den bedste udvikling, men også på fatti-
gere jorde fås et godt produkt. 
På svær lerjord opnås ofte ikke til-
strækkelig alder til at frembringe god
kvalitet, og i Vestjylland er sundhed
og levetid nedsat pga. salt. God sund-
hed og høj alder ses ofte når rødgranen
dyrkes som indblanding i løvtræ, f.eks.
ved efterbedring af bøgeforyngelser.

Røn (Sorbus aucuparia L.)

Typisk anvendelse:
Den yderst beskedne danske produktion
bruges vistnok udelukkende til brænde.

Udnytelsesmulighederne begrænses af, at
dimensioner over 25 cm i diameter er
meget sjældne. Seljerøn (S. intermedia
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Ehrh.) og andre arter af Sorbus kan blive
betydeligt tykkere. 
Veddet er ensartet, letbearbejdeligt og
meget sejt og var tidligere det foretrukne
materiale til fremstilling af tommestokke.
I frisk tilstand har det en ubehagelig lugt,
som dog forsvinder ved tørring.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Bortset fra stammeform og forekomsten
af grene synes trækvaliteten ikke at
være påvirket af dyrkningsforholdene.

Produktionspotentiale:
Ukendt, men antageligt lavt, fordi røn er
et lystræ af små dimensioner.

Anbefalede lokaliteter:
Trives næsten overalt, hvor den ikke ud-
konkurreres af større, skyggende træer
eller nedbides af vildt.
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Typisk anvendelse:
Hovedproduktet er konstruktionstræ,
hvor sitka anvendes på linie med rød-
gran. Den let rødlige kernedannelse kan
dog gøre sitkatømmer svært at sælge i
blanding med rødgran, fordi kunderne
tror at der er tale om begyndende rådan-
greb. Store mængder anvendes til em-
ballage, og tidlige tyndingsudbytter til
brændselsflis.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Under sammenlignelige vækstforhold
har sitka fuldt så god eller bedre styrke
end rødgran. Især ungdomsveddet er
tungere og stærkere end hos rødgran.
Men da sitka har samme tendens til snoet
vækst i ungdommen, og da træerne tidligt
får en stor diameter, er problemerne
med vridning af det savede træ endnu
mere udtalte. Derfor er det vigtigt ikke
at forcere diameterudviklingen gennem
skovdyrkningen og at opnå en rimeligt
høj omdriftsalder. Som for andre nåle-
træarter gælder, at veddet bliver lettere

og svagere ved hurtig diametervækst. 
Sitka er noget vanskeligere at bearbejde
og at tørre end rødgran. Proveniensvalget
er vigtigt for trækvaliteten, idet Was-
hington-typerne er langt mere fin-
kvistede og velformede end de typisk
grovgrenede herkomster fra Queen
Charlotte Islands.

Produktionspotentiale:
Sammen med douglasgran og grandis
hører sitka til de bedst producerende ar-
ter i dansk skovbrug. Den gennemsnit-
lige årlige produktion kan på de bedste
vækstlokaliteter nærme sig 25 m3/ha.

Anbefalede lokaliteter:
Overalt i de kystnære egne, hvor sitka
langt bedre end rødgran modstår salt-
nedslag. Inde i landet ses også udmær-
ket vækst på ikke for frostudsatte loka-
liteter med god vandforsyning.

Sitkagran (Picea sitchensis (Bong.) Carr.
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Skovfyr (Pinus sylvestris L.)

Typisk anvendelse:
Skovfyr er den mest anvendte træart til
vinduer, døre og andre former for byg-
ningssnedkeri i Danmark, og den bruges
også meget til møbler. Det drejer sig dog
udelukkende om importeret træ, og den
danskproducerede skovfyr bruges mest til
pallefremstilling samt brændselsflis. Man
finder imidlertid skovfyr af høj kvalitet
både nord, syd og øst for Danmark, og
der skulle ikke være noget til hinder for at
dyrke værdifuld skovfyr her i landet.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Både styrke- og bearbejdningsegenskaber
er bedst, når årringene er smalle (under 2
mm), og til fremstilling af vinduer eller
yderdøre kræves endvidere en stor kerne-
andel. Da splinten er meget bred (oftest
mellem 30 og 50 årringe) fordres der en
lang omdrift for at frembringe kvalitets-

træ; 120 år eller mere. Endvidere kræves
høje plantetal i kulturerne (gerne 10.000
stk/ha) for at sikre en god oprensning og
begrænse andelen af ungdomsved. Det
taler for at dyrke skovfyr ved selvsåning
efter skærmstilling.

Produktionspotentiale:
Skovfyr er et udpræget lystræ, som kun ud-
nytter en ringe del af sollyset. Selv på de
bedste lokaliteter vil vedproduktionen næppe
overskride 10 m3/ha, målt over en omdrift.

Anbefalede lokaliteter:
Skovfyrren kan trives stort set overalt i
landet. Set i forhold til andre træarter vil
det dog være fornuftigt at dyrke den der,
hvor den er konkurrencedygtig i kraft af
sin hårdførhed, og hvor kårene betinger
en langsom vækst; dvs. tørre, sandede
lokaliteter ved Kattegats og Storebælts
kyster samt i det indre af Jylland.

Spidsløn (Acer platanoides L.)

Typisk anvendelse:
Vi har stort set ingen erfaringer med
dyrkning af spidsløn i danske skovbe-
voksninger, og der kan ikke peges på
en typisk anvendelse. Spidsløn har lig-
nende anvendelsesmuligheder som ær
(A. pseudoplatanus L.), men veddet er
ikke helt så lyst, og det er lidt grovere
i strukturen. Vægt og styrke er lidt
højere end for ær. 
I Skandinavien bruges den en del til
husgeråd og husflid, men her i landet
må det vigtigste produkt forventes at
blive brænde, og de største og bedste
kvaliteter evt. til møbeltræ.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Veddets egenskaber påvirkes ikke me-
get af væksthastigheden. I øvrigt haves
få eller ingen danske erfaringer.

Produktionspotentiale:
Skønsvist vil kunne opnås en produk-
tion på 12-13 m3/ha årligt over en om-
drift, når spidsløn plantes på god,
næringsrig morænejord.

Anbefalede lokaliteter:
Naturligt findes spidsløn kun på gode
morænejorde i Danmark, men baseret
på forekomsten i Sydsverige synes den
at kunne overleve under ret forskellig-
artede vækstforhold.
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Typisk anvendelse:
Kerneveddet er meget modstandsdyg-
tigt mod svamp, mens splinten som re-
gel hurtigt nedbrydes, selv uden jord-
kontakt. Små dimensioner (med tydelig

kernedannelse) kan bruges til hegnspæle,
mens større tømmer opskæres til beklæd-
ningsbrædder. Veddet er let, blødt og har
meget ringe stivhed, hvorfor det er min-
dre egnet til bærende konstruktioner. 
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Typisk anvendelse:
Gode, knastfrie kvaliteter bruges til
møbler, de allerbedste i form af finér.
Gulve, trapper og andet bygningssned-
keri aftager også betydelige mængder.
Endelig bruges end del til stolper, hegns-
pæle og andet terræninventar, hvor man
drager nytte af kerneveddets gode mod-
standsevne mod råd (15-20 år for en ned-
gravet stolpe af kerneved). 
Da det hovedsageligt er kernen som ud-
nyttes, skal kævlerne helst have stor dia-
meter, men til gulve kan dog afsættes
kævler ned til ca. 30 cm. Bortset fra
hegnspæle går de tyndere dimensioner
næsten udelukkende til brænde.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Ved almindelige fysiske metoder er
veddet fra de to ege-arter vanskeligt
eller umuligt at skelne fra hinanden.
Vinteregen gror dog ofte på mere tørre
og næringsfattige lokaliteter end stilk-
egen; derfor bliver væksten langsommere
og træerne ældre inden hugst, hvilket
betyder at veddet får andre egenskaber
end typisk for stilkeg. 
Langsomtvokset, smalringet egetræ har
en stor andel af vårved med store ved-
kar, det er forholdvist let, blødt og let-
bearbejdeligt med en lys og ofte gylden

farve. Hurtigtvokset eg har en større an-
del af høstved, det er tungere og har
større styrke, men ofte en mørkere og
mere grålig farvetone. Hvad der er bedst
afhænger af anvendelsen, men store
kævler af gammel, smalringet eg opnår
de højeste priser. Efter sigende har
vintereg fra sandede lokaliteter den bed-
ste farve (lys gylden). 
Vanris kan være ret kvalitetsnedsæt-
tende for møbeltræ; omfanget kan be-
grænses såvel gennem arts- og proveni-
ensvalg som gennem skovbehandlingen
(passende hugststyrke, underplantning,
evt. afskæring).

Produktionspotentiale:
Som lystræ udnytter egen ikke sollyset
fuldt ud. Selv på de bedste lokaliteter kan
der ikke forventes en gennemsnitlig årlig
produktion over 10 m3/ha, regnet over en
omdrift.

Anbefalede lokaliteter:
Eg kan gro på et meget bredt spektrum af
jordbundstyper. Ofte vil den blive plantet,
hvor jordbundsforholdene er vanskelige
for andre arter (svær lerjord med højt-
stående grundvand) eller hvor der kan
drages nytte af dens pioner-egenskaber
(græs, ukrudt, frost).

Stilkeg (Quercus robur L.) og Vintereg (Quercus petraea Liebl.)

Thuja (Thuja plicata Donn ex D. Don)
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Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Veddet bliver lettere, jo hurtigere træet
gror, men thuja hører under alle om-
stændigheder til blandt de letteste nåle-
træarter, på linie med eller lettere end
grandis. Især ved stærk hugst får stam-
merne ofte en udpræget fortykkelse på
de nederste meter (flaskeform), hvilket
besværliggør opskæringen og forringer
udbyttet. Den naturlige oprensning er
dårlig, og kunstig opkvistning kan over-
vejes.

Produktionspotentiale:
På svær lerjord har thuja et højt produk-
tionspotentiale. Den kan her overgå her

rød- og sitkagran, dvs. der kan opnås en
gennemsnitlig produktion over 20 m3/ha
årligt.

Anbefalede lokaliteter:
Thuja egner sig fortrinsvist til dyrk-
ning på lerholdig morænejord i landets
sydøstlige dele.

Ædelgran (Abies alba Mill.)

Typisk anvendelse:
Ædelgran anvendes helt på linie med
rødgran, dvs. de bedste kvaliteter til
konstruktionstræ, og i øvrigt til embal-
lage, spånplader, papir og brændsel.
Den våde kerne gør tørring af savet træ
langsom og vanskelig, og ædelgran er
derfor mindre eftertragtet af savvær-
kerne end rødgran.

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Ædelgran har langsom vækst i de tidlige
år og behøver skærm under sin opvækst.
Derfor fylder de inderste årringe ikke så
meget i stammen, og problemerne med
vridning af det savede træ er mindre end
for rød- og sitkagran, selv om mønstret
for snoet vækst i ungdommen principi-
elt er det samme. Rumvægt og styrke af-
tager som for andre nåletræer ved hurtig
vækst, men en stor del af de nuværende

ædelgranbevoksninger står på ringere
jorde, hvor dette ikke er noget problem.

Produktionspotentiale:
Tilvæksten begynder langsommere og
kulminerer senere end for rødgran, men
over en omdrift kan nås nogenlunde
samme totalproduktion, dvs. gennemsnit-
ligt ca. 20 m3/ha på en næringsrig jord
med god vandforsyning.

Anbefalede lokaliteter:
Ædelgran har dyrkningspotentiale på en
stor del af landets skovareal, men den er
frost- og ukrudtsfølsom og behøver
skovklima for at kunne etablere sig.
Forekomsten af hjortevildt virker stærkt
begrænsende for foryngelsen.
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Ær (Acer pseudoplatanus L.)

Typisk anvendelse:
De bedste kvaliteter anvendes til møb-
ler, herunder i høj grad køkkenmøbler
og –inventar. Kævler uden mørke
knaster er meget efterspurgte, og ær af
god kvalitet har gennem en lang år-
række opnået vedvarende høje priser,
sammenlignet med andre træarter. Ær er
også velegnet til gulve, og de små di-
mensioner afsættes som brænde. 

Veddets egenskaber i forhold til 
dyrkningsmåde og jordbund:
Veddet er meget ensartet, lyst og let at
forarbejde. Det er lidt lettere end bøg
(omtrent som birk), og styrke-egenska-
berne er tilsvarende lidt ringere. Der
synes at være en svag sammenhæng
mellem rumvægt og diametervækst,
således at hurtigtvokset træ er lidt let-
tere end langsomtvokset. Forskellene
er dog så små, at de næppe har prak-
tisk betydning. 
Den mest prisnedsættende faktor er de
mørke knaster, og derfor må skovdyrk-

ningen tilstræbe en god oprensning af
kævlen. Ær kan være tilbøjelig til at
sætte vanris ved pludselige ændringer af
lysforholdene. 
Efter fældning må træet opskæres hur-
tigst muligt, da det er yderst modtageligt
for svampeangreb (indløb) som øde-
lægger den lyse farve. Træ med indløb
tørrer særdeles langsomt eller slet ikke,
og brænde af ær er af denne grund ikke
altid populært hos kunderne.

Produktionspotentiale:
Den opnåelige tilvækst er den samme
eller en smule højere end for bøg: 13-14
m3/ha årligt som gennemsnit for en om-
drift på de bedste jorde.

Anbefalede lokaliteter:
Æren kan overleve på mange lokaliteter,
men god tilvækst og høj kvalitet ses kun
på gode morænejorde med mulighed for
dyb rodudvikling. Den er ret tålsom
over for både blæst og salt.
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Skov er blandt danskernes foretrukne
rekreationsmiljøer. Stort set alle danskere
er i skoven mindst en gang om året, og
mange besøger skoven flere gange i
løbet af året (Jensen og Koch 1997, Ol-
sen og Lundhede 2004). Som forvalter
og planlægger har man derfor en særlig
forpligtigelse til at tænke oplevelses-
aspektet ind ved planlægning og drift af
naturnære skove.
Når vi taler om rekreation er skov-
gæstens oplevelse det centrale. Udform-
ning af naturnære skove med rekreation
for øje kræver derfor ligeså meget viden
om mennesker som om træer, dyr og
jordbund. 
Skovens visuelle fremtræden og rumlige
struktur er afgørende for skovoplevelsen.
Oplevelsen af den rumlige struktur vari-
erer med døgnet, vejrliget, årstiderne og
den naturlige vækst. Stemningen ved
en skovsø en varm, klar sommerdag er
eksempelvis meget forskellige fra stem-
ningen en tåget vintermorgen, hvor solen
endnu ikke er stået op. 
Oplevelse af skovnaturen og naturens
processer er ligeledes en del af skovop-
levelsen. Det kan være mødet med et
rådyr, glimtet af et egern, opdagelsen af
gøgeurter i blomst eller fundet af en

kurvfuld kantareller, men også sanselige
oplevelse af solglimt i regnvåde bøge-
blade eller den dampende fugtighed
efter en sommerbyge. 
Kultur- og naturhistorien bidrager også
til skovoplevelsen. Oplevelse af kultur-
historiske områder som eksempelvis
Jægersborg Dyrehave og monumenter
som gamle, store træer eller gravhøje,
vækker nysgerrigheden og en følelse af
mystik og giver mulighed for at opleve
kulturel og landskabelig kontinuitet. 
Ikke alle aspekter af en skovgæsts skov-
oplevelse kan gøres til genstand for plan-
lægning, hvilket kan sammenlignes med
arkitektens situation ved planlægning af
et hus. En arkitekt kan bestemme, hvor-
dan huset skal se ud, hvordan det skal op-
deles i rum, og hvor vinduer og døre skal
placeres, men han kan kun i begrænset
omfang planlægge stemningen i huset. Et
stearinlys i vindueskarmen på en råkold
vinteraften kan forvandle stemningen fra
grå og trist til varm og hyggelig. 
Tilsvarende gør sig gældende med skov.
Man kan planlægge variationen og ryt-
men i skovens rumlige struktur og na-
turtyper og disses udvikling med den
naturlige vækst. Gennem planlægningen
af stier og lokalisering af publikums-

Kapitel 13

Oplevelsesaspektet i naturnære
skove

Af Anders Busse Nielsen, Liv Oustrup, Per Stahlschmidt og Jens Balsby Nielsen
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faciliteter kan disse rumlige kvaliteter
synliggøres. Men skovgæstens ople-
velse og stemningen i skoven vil også
være påvirket af humør, vejrlig, årstiden,
mødet med et dyr og sanseindtryk. Denne
del af skovoplevelsen kan man ikke plan-
lægge.
Hertil kommer, at oplevelsesmæssige
kvaliteter i skov, som alle andre former
for værdi, er af subjektiv karakter (Han-
sen-Møller og Oustrup 2004). Hvor én
person foretrækker bøgesøjlehallens
høje, slanke stammer og anemonetæppe,
foretrækker en anden naturskovens vild-
nis og væltede træer, en tredje granplan-
tagens mørke, og en fjerde den lysåbne

græsningsskov. 
Denne mangfoldighed i præferencer har
kulturhistoriske rødder. Tidligere tiders
naturforståelse og driftsformer har såle-
des stor indflydelse på skovens udform-
ning i dag, ligesom de kulturelle rødder
påvirker vores rekreative brug af skov
og vores opfattelse af, hvad skov er. 
Indledningsvis beskrives derfor den hi-
storiske udvikling i samfundets skovop-
fattelse og rekreative brug af skovene.
Formålet er at give en forståelsesramme
for en efterfølgende skitsering af prin-
cipper for at optimere oplevelsesaspek-
tet i naturnære skove. 

Illustration 1. Stemningen ved en skovsø en varm, klar sommerdag er meget forskellig
fra stemningen en tåget morgen, hvor solen endnu ikke er stået op. Denne variation i
skovoplevelsen kan imidlertid kun vanskeligt gøres til genstand for planlægning. Foto
Jens Balsby Nielsen.
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1. Historiske rødder i 
befolkningens opfattelse og 
rekreative brug af skov

Oplevelse af og præferencer for skov er
baseret på den enkelte persons naturfor-
ståelse, der afhænger af det samfundsmæs-
sige, kulturelle og sproglige fællesskab, vi
vokser op i (Larsen 1996). Det kan være
konkrete oplevelser med naturen, f.eks.
i form af naturbesøg, eller fortællinger
om og billeder af naturen. Men også po-
litiske og etiske diskussioner af, hvad na-
turen er, og hvad den kan tåle, vil præge
den enkelte persons forhold til naturen. 
Skoven har altid haft betydning for dan-
skerne. Helt frem til landboreformerne i

slutningen af 1700-tallet fandtes træer
spredt over landskabet, og skov- og land-
brug var ofte integreret. Der har været
enkelte områder med tæt skov, men of-
test har skovene været lysåbne med
mere spredte træer, hvor arealerne under
og mellem træerne blev benyttet til såvel
husdyrgræsning som agerdyrkning. 
Et areal kunne på samme tid være både
“skov” og for eksempel eng til høslæt,
kornmark eller græsningsareal. Opfat-
telsen af skoven var ikke kun knyttet til
skovens nytteværdi, men også til dens
mytiske fortælleværdi, som f.eks. visen
Elverskud vidner om “...men dansen den
går så let gennem lunden”. 

Illustration 2. I tiden før landboreformerne var skovene lysåbne, og arealerne under
og mellem træerne blev ofte benyttet til græsning eller agerjord. P. C. Skovgaards bil-
lede “Sommereftermiddag med en bortdragen regnbyge, Jægersborg Dyrehave 187”
kunne også være et motiv fra det almindelige dyrkningslandskab før 1770.
Foto: Statens Museum for Kunst.
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Illustration 3. Romantikken forherligede skoven som oprindelig natur, hvilket bevir-
kede, at mange skove fik status som lystskov op gennem 1800-tallet. Lystskove var yn-
dede mål for borgerskabets søndagsudflugter, og stier blev nøje anlagt med det ny-
dende, betragtende menneskes rekreative anvendelse for øje. P. C. Skovgaard. “Bøge-
skov i maj”. Motiv fra Iseling 1857. Foto: Statens Museum for Kunst.
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1.1 Friluftsliv i skovene begynder
Med Fredskovsforordningen i 1805 blev
skoven forstmandens, og det ’ordnede
skovbrug’ opstod. I samme periode steg
den almene velstand grundet industriali-
seringen. En stadig større del af befolk-
ningen stod udenfor landbosamfundet og
betragtede naturen fra byerne, og fra at
udgøre et simpelt grundlag for befolknin-
gens eksistens, blev nydelse af “naturen”
genstand for øget opmærksom-hed.
Borgerskabet søgte ud fra byerne for at
sanse og nyde skoven, og skovturen blev
et yndet mål for søndagsudflugter. Det
er således ingen tilfældighed, at Dyre-
havsbakken nord for København blev
anlagt i skoven i slutningen af 1700-tal-
let (Fritzbøger 1994). 
På tilsvarende vis blev Suserup Skov,
der ligger på et bakkedrag ned mod
Tystrup Sø, et yndet udflugtsmål for
borgerskabet i Sorø og byens akademi,
hvorfor planerne fra 1815 og 1834 om
intensiv produktion af tømmer aldrig
realiseredes. I stedet medførte den re-
kreative brug, at Suserup Skov i 1854
overgik fra produktionsskov til status
som lystskov. Det vil sige skov, hvis ud-
seende svarede til guldaldermalernes
idealer og derfor ikke – eller kun i be-
grænset omfang – blev drevet forstligt. 
Op gennem 1800-tallet fik enhver køb-
stad med respekt for sig selv på lignende
vis etableret eller inddraget eksisterende
skov i byens udkant til lystskov. Lystsko-
vene blev betragtet som et supplement
til borgerskabets fine spadsereparker
inde i byerne, og der blev anlagt mange
stier og anlæg som f.eks. en danseplads,
skydebane, og en skovpavillon til glæde
for det spirende friluftsliv. 
I samme periode blev også en række
kongelige og adelige haver omlagt til en
romantisk landskabsstil. Det gælder

f.eks. Frederiksberg have, hvor omlæg-
ningen var fuldendt i 1804. 

1.2 Tvedeling af skovopfattelsen
I lyset af disse ændringer i samfundet
skete en tvedeling af skovopfattelsen.
Dels en nyttepræget skovopfattelse, ud-
trykt i skovforordningen af 1805, hvoraf
det fremgår, at skoven leverer effekter
til mennesket. Dels en romantisk skov-
opfattelse udtrykt gennem kunsten, hvor
skoven og landskabet blev forstået som
oprindelig natur, og hvor det nydende,
betragtende menneske anvendte skoven
rekreativt. Med undtagelse af lyst-
skovene, som f.eks. Suserup Skov, var
det alene den nytteprægede skovopfat-
telse, der havde betydning for skove-
nes fysiske udformning.
I 1935 vedtog regeringen en skovlov, hvis
formål var at sikre skovenes produktion-
skapacitet. Den produktionsorientering,
der udsprang af den nytteprægede skov-
opfattelse, blev dermed lovfæstet. Det
skete nu ud fra en økonomisk forståelse,
hvor skovenes træproduktion blev opti-
meret med henblik på økonomisk afkast. 
Parallelt med dette blomstrede den re-
kreative brug af skovene. Ikke blot lyst-
skovene, men også mange produktions-
skove blev populære udflugtsmål for alle
samfundets grupper. 
Eksempelvis var den før omtalte Suse-
rup Skov et yndet mål for søndagsud-
flugten. Her ankom skovgæster i heste-
vogn og siden også i bil til traktørhusets
restaurant, der indtil 1968 var placeret
midt i skoven med udsigt over Tystrup
sø. Skovgæsterne ankom ad en skovvej,
der ligesom en stor del af stierne blev
revet hvert forår. Mad og drikke blev
indtaget ved borde og bænke placeret
frit i skoven omkring traktørhuset. Efter
måltidet gik de besøgende ture i den
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skønne bøgeskov på velplanlagte stier,
hvor søbredden og udsigtspunkter var
blandt attraktionerne (Geleff 2002). 
Efterhånden som skovbilledet i mange
skove af økonomiske årsager blev mere
og mere domineret af nåletræsplantager
på bekostning af den bøgesøjlehal, guld-
aldermalerne havde foreviget, opstod en
konflikt mellem den romantiske og den
økonomiske skovopfattelse. I den dan-
ske miljødebat i 1980’erne blev blandt
meget andet diskuteret skovenes natur-
grundlag og biologiske værdier, ligesom
der blev fokuseret på befolkningens be-
hov for adgang til skove i forbindelse
med friluftsaktiviteter. 

1.3 Flersidig drift
Den ændrede opfattelse af skoven kom
til udtryk i skovloven fra 1989 og 2004.
Disse love hviler på en grundholdning
om, at de danske skove skal dyrkes ud
fra betragtninger om god og flersidig

drift, således at der produceres træ men
samtidig varetages hensyn til f.eks.
landskab, friluftsliv, kulturhistorie og
naturgrundlag. 
Ud over hensynet til friluftslivet til-
lægger lovene naturen en værdi “i sig
selv”, der gøres ligeværdig med menne-
skets ønsker og behov (se kapitel 4 –
Naturnær drift og Biodiversitet), hvilket
kan betegnes som en økologisk skovop-
fattelse, der som en 4. dimension lagde
sig til den nytteprægede, den romantiske
og den økonomiske skovopfattelse. 
Den økologiske skovopfattelse gav an-
ledning til studier af naturnære skove
som f.eks. den før omtalte Suserup Skov
ved Sorø, der i kraft af sin status som
lystskov i nærved 150 år havde udviklet
sig naturligt. En historie, der i dag be-
virker, at Suserup Skov ud over sit til-
hørsforhold til romantikken også er eks-
ponent for en økologisk skovopfattelse
og ligefrem udgør hjørnestenen i den
danske naturskovsforskning (se også
kapitel 3 – Naturskoven som inspiration
for skovdyrkningen).
Den skitserede udvikling i samfundets
skovopfattelse er ikke sket som en ud-
skiftning af en tidligere skovopfattelse
med en ny, men nærmere som en adde-
ring. I dag påvirkes samfundets skov-
opfattelse både af den nytteprægede,
den romantiske, den økonomiske og den
økologiske dimension. Derfor har vi
ikke blot et flersidigt skovbrug, men
også en flersidig skovopfattelse (Niel-
sen og Oustrup 2005). En flersidighed
der er medvirkende til, at det ikke er
muligt at give én opskrift på, hvordan
skove ideelt bør udformes for optime-
ring af de rekreative værdier. 
Der findes dog en række principper,
man kan lægge til grund for håndtering
af oplevelsesaspektet ved planlægning

Illustration 4 og 5. I 1804 var omlæg-
ningen af Frederiksberg have fra en
stramt ordnet barokhave til en naturin-
spireret romantisk have afsluttet. I det
danske dyrkningslandskab gik bevægel-
sen i samme tidsperiode den modsatte
vej, fra det selvgroede, uregelmææssige
landskabsudtryk til det styrede, regel-
bundne. Romantikken havde en for-
kærlighed for eksotiske plantearter,
men på andre punkter bygger den på de
samme idealer som naturnær skovdrift.
Øverst J. S. Brun, prospekt fra Frede-
riksberg Have 1756. Nederst S. L.
Lange, parti fra Frederiksberg Have
1801. 

DST_01_05  14/10/05  9:24  Side 367



368

og drift af naturnære skove. Princip-
perne skal ikke ses isoleret, men som en
helhed, hvor de enkelte elementer må af-
passes hinanden. Principperne beskrives
her med udgangspunkt i skovgæstens op-
levelse af skovens historiske fortælle-
værdi, oplevelse af skovens natur, ople-
velse af skovens rumlige struktur, og
skovveje og -stiers og formidlingens be-
tydning for oplevelsen af disse ting. 

2. Oplevelse af skovens 
historiske fortælleværdi

Mange mennesker er lige så interesse-
rede i den lokale kulturhistorie som i
skovens planter og dyr. At se og opleve
kulturhistoriske områder og monumen-
ter er af stor vigtighed for befolkningen.
Det bliver muligt at opleve en kulturel
og landskabelig kontinuitet, ligesom det
bidrager til den oplevede landskabsvari-
ation. Endelig vækker kulturhistorisk
spor nysgerrighed og en følelse af my-
stik (Højring 1995). Glæden ved et skov-
besøg kan derfor øges markant ved at
lade skovmiljøerne afspejle og være for-
ankrede i historien. 
Der findes en lang række kulturhistoriske
spor i skovene, som det uanset drifts-
form er relevant at tage hensyn til. Det
kan være en betoning af oldtidsminder,
vejspor, diger, skel, gravsteder osv.
Det kan også være genskabelse af be-
voksningsfrie arealer i skoven, her-
under kulturhistoriske naturtyper eller
græsningsarealer.
I dag er fokus for beskyttelse af kultur-
historien ofte på enkeltmonumenter som
de ovennævnte. Skoven selv og dens
træer repræsenterer imidlertid også en
kulturhistorisk fortælleværdi, der ud-
trykkes på både bevoksnings-, skov- og
landskabsniveau (Højring 1995). 

2.1 Kulturhistoriske driftsformer
I forbindelse med omlægningen til na-
turnær skovdrift er en række kulturhi-
storiske driftsformer medtaget i katalo-
get over skovudviklingstyper i Danmark
(se kapitel 8 – Skovudviklingstyper – den
langsigtede skovudvikling) nemlig: stæv-
ningsskov (91), græsningsskov (92) og
skoveng (93). Disse driftsformer vidner
om de lysåbne skove fra perioden før
landboreformerne, og før det ordnede
skovbrugs indmarch. Om dengang hvor
bonden hentede gærdsel, løvhø, dyrkede
korn mellem træerne og sendte dyrene
på græsning i skoven. 
Ud over den historiske fortælleværdi til-
byder stævningsskovens flerstammede
karakter og græsningsskovens og skov-
engens åbenhed en anderledes skovop-
levelse end de naturnære skovudvik-
lingstypers uoverskuelige og lukkede,
gruppevise strukturer. På tilsvarende vis
repræsenterer det ordnede skovbrugs
modelskov med små parceller af alders-
klassevise monokulturer en historisk
epoke og en skovoplevelse, der er an-
derledes end den skovgæsten får i den
naturnære skov.
Uden det ordnede skovbrugs bevoksnin-
ger med træer af samme art og alder, får
man eksempelvis ikke den søjlehal, der
siden guldalderens maler og digtere for-
evigede den, har været en vigtig del af
danskernes skovopfattelse (Jensen og
Koch 1997) – med undtagelse af skov-
udviklingstypen Bøg (11) – se kapitel
8). En kulturarv vi bliver mindet om,
hver gang vi synger vores nationalsang
om de brede bøge, der står nær salten
østerstrand. 
Man bør derfor overveje om det ord-
nede skovbrugs ensaldrende monokul-
turer også bør have en plads blandt de
kulturhistoriske skovudviklingstyper,
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der også i fremtiden vil indgå i de na-
turnære skove.
Mange af de gamle driftsformer har hi-
storisk set været mere eller mindre knyt-
tet til bestemte egne af landet, hvilket
både er betinget af naturgeografi, terræn
samt kulturhistoriske betingelser. Sko-
ven og dens træer udgør derfor i mange
tilfælde en vigtig del af et lokalområdes
karakter og historie og kan følgelig be-
tragtes som en biologisk kulturarv (Ryd-
berg og Aronsson 2004). Dette kan med
fordel inddrages som en planlægnings-
parameter. 
Stævningsskov var f.eks. karakteristisk
for Sydfyn, Langeland og Lolland, mens
monokultur af rødgran var og stadig er

karakteristisk for opdyrkningen af den
jyske hede fra 1780-erne og frem til
midten af det 20. århundrede. 
Ud over tilknytningen til visse lands-
dele har f.eks. skovengen og stæv-
ningsdrift være knyttet til våde,
næringsrige lokaliteter, med engflora
og spredte hassel, lind, rødel og ask.
At planlægge disse driftsformer på til-
svarende våde lokaliteter, evt. ved at
genoprette den naturlige vandbalance
kan styrke den historiske fortælle-
værdi.

2.2 Skovens andel af landskabet
Skovprocenten er ikke – og har heller
ikke i historisk tid – været ensartet i de

Illustration 6. Skovbilleder med ensaldrende monokulturer repræsenterer en vigtig
epoke i udviklingen af det danske landskab og er for mange danskere skov par excel-
lence. Rebild Bakker. Foto: Jens Balsby Nielsen
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forskellige dele af Danmark. Det skyl-
des naturgeografiske og kulturhistoriske
forskelle. I dag fremtræder den vekslende
tilstedeværelse af skov som egnsvariation
der – med målsætningen om at fordoble
skovarealet fra de nuværende 12 % af
landets areal – kan blive udvisket. 
Fordeles de nye skove jævnt ud over
landet, vil det landskabsbillede, vi i dag
finder i Frederiksborg Amt, være det
dominerende i hele landet om 100 år.
Koncentreres skovrejsningen omvendt i
egne der allerede er rige på skov, mens
den minimeres i egne, der har mindre
skov, tydeliggøres egnsforskelle, og land-
skabet får på nationalt niveau en tydelig
variation. 
Ved skovrejsning kan man desuden
planlægge den nye skov i relation til den
egnskarakteristiske landskabsmosaik.
Eksempelvis kan man på Fyn anlægge
mindre skovrejsningsprojekter, der af-
spejler den midtfynske mosaik af små-
skove og landbrugsarealer, mens man i
området omkring Sorø kan forstærke
oplevelsen af store sammenhængende
skovarealer. 
Historisk fortælleværdi vedrører dog
ikke kun skovens fysiske fremtræden.
Det er ligeså meget et spørgsmål om at
få skovgæsten til at se, opleve og forstå
den historie, skoven fortæller. 
Sammenlagt taler disse forhold for at
integrere de kulturhistoriske driftsfor-
mer – herunder det ordnede skovbrugs
monokulturer – som helstøbte egnska-
rakteristiske helheder, eksempelvis
ved at lade dem indgå i de kommende
nationalparker. Alternativet kunne være
at planlægge skovene hver især som et
kludetæppe af de kulturhistoriske drifts-
former, det ordnede skovbrugs ens-
aldrende monokulturer og de natur-
nære skovudviklingstyper.

3. Oplevelse af skovnaturen og
naturens processer

G. N. Brandt (1924) skriver i sin artikel
“Dyrehavens Deling” om behovet for at
forstå de forskellige opfattelser af sko-
ven. For ham var forskellen mellem en
romantisk skovopfattelse (æstetisk natur-
følelse) og nyttepræget skovopfattelse
(vital naturfølelse) central i konflikterne
bag formuleringen af de fremtidige mål-
sætninger for skoven i begyndelsen af
1900-tallet. 
Men der var også en ny type skovopfat-
telse; Den økologiske (biologiske natur-
følelse). En måde at betragte skoven som
symbol på naturen og dens processen.
Her er det et indgående kendskab til de
biologiske processer, med viden om plan-
ter og dyr, der giver den besøgende en op-
levelse af de økologiske sammenhænge. 
Oplevelsen af dyr, fugle og planter bi-
drager til skovoplevelsen. For de be-
søgende, der ønsker at opleve både de
økologiske processer, samt at opleve
planter, svampe, dyr og fugle i deres
rette miljø vil den naturnære skov øge
mulighederne. Med de mere komplekse
blandingsbevoksninger med stor alders-
spredning og tilstedeværelsen af døde
træer får skovgæsterne mulighed for at
opleve naturens processer og økologiske
sammenhænge. 
Når skovudviklingstyperne bliver valgt
ud fra hensynet til jordbunden og lokali-
seret i forhold til de lokale landskabelige
kvaliteter bliver også sammenhængen
mellem de økologiske processer i skoven
tydeliggjort. Hvor det er økonomisk og
landskabeligt muligt kan inddragelse af
græsningsskov, skovenge og stævnings-
skove i de naturnære skove bibringe
skovgæsten andre naturoplevelser. Disse
åbne skovtyper er levesteder for en flora
og fauna, der ikke findes i lukket skov.
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Beskyttelse af levesteder for sjældne
arter af planter og dyr, bør være et fo-
kusområde i den naturnære skovdrift.
For de mest følsomme biotoper kan
planlægning af stier være med til at
skabe balance mellem hensynet til mu-
ligheder for naturstudier og hensynet til
beskyttelse. 
Eksempelvis kan anlæg af hævede stier
gennem fugtige ellesumpe skabe en stor
oplevelse. Ellers utilgængelige skovtyper

bliver åbnet, og det detaljerede stiforløb
kan sikre, at de mest følsomme kerne-
områder friholdes for publikum.

4. Oplevelse af skovens rumlige
struktur

Ved rumlig struktur forstås løvmassens
udbredelse både horisontalt (skoven set
på et kort) og vertikalt (skoven set i et
lodret snit). Bevoksninger danner indre
rum, og i sammensætningen af dem op-
står rumforløb, som sammen med relati-
onen til landskabet kan betegnes som
skovens arkitektur. 
Som nævnt indledningsvis i kapitlet er
det ikke alle aspekter af oplevelse af
skovens rumlige struktur, der kan gøres
til genstand for planlægning. Man kan
planlægge variationen og rytmen i sko-
vens rumlige struktur og dennes udvik-
ling med den naturlige vækst. Men
skovgæstens oplevelse og stemningen i
skoven vil også være påvirket af vejrlig
og årstider. Denne del af skovoplevel-
sen kan man kun vanskeligt gøre til gen-
stand for planlægning, hvorfor den ikke
beskrives i det følgende.

4.1 Bevoksningers indre rum
Bevoksningers interiør former og af-
grænser det rum, skovgæsten oplever og
bevæger sig gennem. Når man skal be-
skrive det oplevede rum er det primært
det, der sker i øjenhøjde, som er af in-
teresse, hvilket giver anledning til iden-
tifikation og gruppering af skovtyper på
en gradient fra det lukkede til det åbne. 
I de naturnære skovudviklingstyper vil
der være unge og gamle træer af for-
skellig art mellem hinanden. I sådanne
strukturvarierede blandskove opstår der
en horisontal og vertikal struktur mel-
lem grupper af vekslende størrelses- og

Illustration 7. Frodighed og naturens
processer er for mange mennesker en
væsentlig del af skovoplevelsen. De na-
turnære skove rummer rige muligheder
for at opleve økologiske processer og
sammenhænge, samt for at opleve plan-
ter, svampe, dyr og fugle i deres rette
miljø. Højriis, Mors. Foto: Jens Balsby
Nielsen.
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aldersudvikling, hvilket vil slå igennem
i skovens udtryk. 
På bevoksningsniveau giver den natur-
nære skov stor rumlig variation, men
orienteringen og overskueligheden bliver
lille. Det oplevede rum og udsigtsmulig-
hederne vil variere efterhånden som man
bevæger sig mellem grupper i forskellige
alders- og højdeudvikling med deraf føl-
gende forskelle i vertikal struktur. 
I lysbrønde og nyligt foryngede grupper
vil den tætte opvækst hindre indblik i
øjenhøjde. På tilsvarende vis vil løvet
hindre indblik i områder med en vel-
udviklet underskov, dvs. i mange af de
skovudviklingstyper, hvor lystræer som
eg, ask og birk dominerer. Her vil ople-

velsen af vegetationen være nær og tæt,
med svag fornemmelse af orientering og
terrænform. 
I grupper med hugstmodne skyggetræer
vil løvtaget omvendt være løftet højt, og
underskoven vil være meget spredt eller
helt fraværende. Her vil rumoplevelsen
minde om et kæmpe telt, hvor den tynde,
grønne teltdug er spændt op af de lod-
rette stammer. Her opleves overskuelig-
hed, stor skala og terrænformen frem-
træder tydeligt. En rumoplevelse der
minder om det aldersklassevise skov-
brugs velkendte søjlehaller. 
Den gruppevise foryngelse vil dog be-
virke, at søjlehallerne i de naturnære
skovudviklingstyper vil være relativt

Illustration 8. Fleretagerede lystræskove med løv i alle højder kaldes løvmassiver. Her
vil skovens rumlige struktur opleves som nær og tæt med svag fornemmelse af oriente-
ring og terrænformer. I store dele af de naturnære skove vil der udvikles rumlige
strukturer, som kan sammenlignes med løvmassivet. Foto: Per Stahlschmidt.
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begrænsede i areal; det er kun Bøg (11),
der har potentiale til over større sam-
menhængende arealer at udvikle den
søjlehal, vi kender i dag (se kapitel 8,
skovudviklingstype 11). 
De øvrige skovudviklingstypers mere
gruppevise foryngelsesdynamik og struk-
tur vil give en varieret rumoplevelse ved
bevægelse mellem grupper med søjlehal-
karakter, løvmassiver og mellemformer
af disse to, afhængig af aldersudvikling
og træarter (se illustrationer af de forskel-
lige skovudviklingstyper i kapitel 8). 
I forhold til de naturnære skovudvik-
lingstyper tilbyder de kulturhistoriske
skovudviklingstyper anderledes rumlige
strukturer og oplevelser. Stævningssko-
ven kendetegnes ved den tætte masse af
flerstammede træer, der afgrænser rum-

met til siderne, og det lavt afsatte løv-
tag, der afgrænser rummet opefter. Spe-
cielt i de første år efter stævningen er de
imidlertid svært fremkommelige, lige-
som sigtbarheden er begrænset. 
Halvåbne skovtyper som græsningskov
og skovenge gik med fredskovsforordnin-
gen i glemmebogen til fordel for den luk-
kede højskovs mere produktive systemer.
Nu har skovloven igen åbnet mulighed
for græsning i skovene, hvilket giver mu-
lighed for alle overgangsformer mellem
lukket skov og slettens åbenhed. 
Græsning muliggør permanente, lys-
åbne partier af forskellig størrelse. Af-
hængig af græsningstryk, jordbund osv.
er græsning et middel til alle grader af
træ-tæthed fra lukket skov, over skov-
have, løvengskarakter og overdrev til

Illustration 9. Græsningsskoven giver mulighed for udvikling af et helt spekter af ve-
getationstyper, hver med sine karakteristiske rumvirkninger. Yderpunkterne i spekteret
er den tætte, lukkede skov og den åbne, træløse slette. Skov ved Hammershus, Born-
holm. Foto: Per Stahlschmidt.
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Skovtype/driftsform Skovudviklingstype

Løvmassiv (Fleretageret lystræskov) Eg med ask og avnbøg (21)

- Plukhugst (alders- og artsvarieret højskov) Bøg med gran (14), Ædelgran og bøg (71)

- Naturskov (alders- og artsvarieret højskov) Naturskov (94)

- Gruppehugst – lystræer Eg med lind og bøg (22), Eg med
skovfyr og lærk (23), Ask med rødel
(31), Skovfyr med birk og gran (81)

(alders og artsvarieret højskov)

Sitkagran med fyr og løvtræer (52)

- Gruppehugst – skyggetræer 
(alders- og artsvarieret højskov)

Bøg med ask og ær (12), Bøg med
douglasgran og lærk (13), Gran med
bøg og ær (51), Douglasgran med
rødgran og bøg (61)

Søjlehal (enlaget højskov med skyggetræer) Bøg (11)

Stævningsskov (lavskov eller mellemskov) Stævningskov (91)

Havlåben græsningsskov Græsningsskov (92)
(skov med lysbrønde og lysninger)

Åben græsningsskov (Skov med lysbrønde Græsningsskov (92)
og lysninger og stor andel træer med kuplede kroner)

Løveng (udbredt græs/urtebund med spredte Skoveng (93)
partier af krat og trægrupper)

Overdrev (udbredt græs/urtebund med spredte 
partier af krat og stedvis træer solitært eller i grupper)

Slette, eng, fælled (græs/urtebund hvor træer og 
buske er undtagelsen)

Tabel 1. Skovtyper listet efter en gradient fra det lukkede løvmassiv (øverst) til den
åbne slette (nederst). I venstre kolonne er de oprindelige navne angivet. Ofte henhører
de til driftsformen, f.eks. stævningsskov, eller skovudtrykket, f.eks. søjlehal. I højre ko-
lonne er betegnelserne fra kataloget over skovudviklingstyper i Danmark angivet (se
også kapitel 8). Den stiplede linje deler de naturnære fra de kulturhistorisk skovudvik-
lingstyper. De kulturhistoriske skovudviklingstyper er lysåbne, hvilket udvider gradi-
enten mellem de lukkede naturnære skovudviklingstyper og den åbne slette.
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åben, træløs skovlysning. Arealer, der
holdes åbne ved afgræsning eller høslet,
giver derfor øgede muligheder for en
spænding mellem åbne og lukkede land-
skabsrum. 

4.2 Skovbryn

Få elementer i landskabet har så stor
biologisk og oplevelsesmæssig værdi i
forhold til sit areal som skovbryn. 
Overgangen mellem åbne arealer og
selve skoven er spændende. Det er her,
mange fugle opholder sig og yngler. Det
er også her skovgæsten har størst mulig-
hed for at opleve råvildt og kronvildt, og
det er her mange skovgæster sætter sig
med madkurven. Som sammenbindende
link mellem lukket og åben er brynet
også det, man ser fra Eremitagesletten,
fra baghaven eller gennem vinduet i bi-
len med 120 km/t. 
Alligevel er deres betydning alt for ofte
blevet negligeret. Skovbryn er f.eks.
ikke omtalt i H. A. Henriksens (1988)
bog om Skoven og dens dyrkning. Skov-
brynet er dog senere taget op som et
særligt tema i Dansk Skovbrugs Tids-
skrift. Her er bl.a. behandlet dets historie
og økologi (Andersen og Nielsen 1994),
dets betydning for læ og stabilitet
(Hübertz og Larsen 1994) samt for land-
skabsæstetikken (Borup 1994).
Det skarpe bryn har adskilt ager og skov
i retlinjede forløb siden fredskovsfor-
ordningen af 1805. Denne bryntype fin-
der vi i de fleste ældre fredskove som
et-trins, to-trins eller tre-trins bryn. 
Skovbrugets teoretiske ideal om bryn af
samme bredde som skovens højde, for
at få en effektiv beskyttelse af skovbun-
den og skovklimaet, er imidlertid slået
igennem i mange nyere skovrejsninger,
som f.eks. Vestskoven. Her virker de

meget brede, hældende skovbryn umoti-
verede og slørende foran skoven. Et
krat, der slet ikke har dimension til rum-
ligt at skabe modspil til de store veje i
og omkring området. 
I naturnære skove kan den biologiske og
æstetiske variation forøges ved at arbejde
med svungne brynforløb og flydende over-
gange mellem skov og åbent land, hvil-
ket kaldes for økokline skovbryn. At
indarbejde en græsningsskov som over-
gang mellem den lukkede skov og den
åbne slette er en form for et økoklint
bryn. At lade et areal op til en eksiste-
rende skov springe i skov ved naturlig
tilgroning er en anden naturlig vej til et
økoklint bryn. 
Skovbryn tænkes normalt som afgræns-
ning af skovområder mod landskabet.
Men bryn kan også anvendes indadtil i
skovområdet som indre bryn. Skov-
engen er f.eks. omkranset af indre bryn
(se illustration til skovudviklingstype
93, kapitel 8), ligesom der i Jægersborg
Dyrehave er kilometer af indre bryn.
Alle de ovennævnte bryntyper kan an-
vendes som indre bryn.

4.3 Variation og rytme i oplevelse af
skovens rumlige struktur

I det danske landskab kan man ikke sige
at dalen med sin blandede arealanven-
delse, klare rumafgrænsning og intensi-
tet er oplevelsesmæssig mere værdifuld
end plateauet med åbne vidder af korn-
marker, stor skala og entydighed. Kvali-
teten ligger i den afvekslende rytme, der
opstår når man færdes gennem landska-
bet fra det ene miljø til det andet. 
På samme måde er det ikke et spørgs-
mål om den åbne græsningsskov eller
den naturnære skovs gruppevise struk-
tur hver for sig er mest attraktiv, men
om hvordan de forskellige skovtyper
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10a 10b

10c

10d

Illustration 10. Skovbrynsprofilen
10a er et éttrinsbryn dannet af
bestandtræerne selv. På tegnin-
gen er brynet løftet fx ved
græsning, så der er visuel kontakt
mellem skov og mark. 10b viser
et totrinsbryn med en buskrække
under trækronerne. Tretrinsbry-
net i 10c består af en zone af
buske og småtræer, mens det hæl-
dende bryn i 10d har en jævn
stigning fra lave buske til høje
bestandstræer. Figuren er modifi-
ceret fra Olsen (1999).
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spiller sammen i en rytmisk helhed, når
skovgæsten bevæger sig gennem skoven.
Ved gang eller kørsel gennem skoven
bliver rytmen, hvori de enkelte rum op-
leves, samt deres relation til terræn og
andre landskabselementer, af betydning
for, hvorvidt skovbesøget opleves som
afvekslende og inspirerende. Her har
størrelsen af arealerne med de forskel-
lige skovudviklingstyper og den ople-
vede forskel mellem dem betydning.
Det traditionelle land- og skovbrug har
bestræbt sig på at homogenisere og til-
passe dyrkningsfladen til gavn for den
valgte afgrøde – fx ved dræning, mer-
gling eller bekæmpelse af uønskede
vækster. Den tilsyneladende rationelle,
men måske i virkeligheden æstetiske be-
stræbelse på at demonstrere menneskets
sejr over naturen, har på de dårlige bo-

niteter resulteret i monokulturer af især
rødgran uden rumlig variation. 
I de naturnære skove er et af grundprin-
cipperne omvendt at genskabe den na-
turlige variation i vækstbetingelserne, og
videre at udnytte de vekslende dyrk-
ningsbetingelser til at skabe en varieret
skov med lokalitetstilpassede træarter og
skovudviklingstyper. Ved at genetablere
den oprindelige hydrologi kan man både
få krat og tørketålende urter på steder
med mager sandjord samt sumpskov,
mose eller sø i de naturligt våde arealer.
På den måde bliver de naturnære skove
rumligt mere interessante, ved at natur-
grundlaget slår i gennem i skovudtrykket. 

Variation i bevoksningen hhv. i skoven
Den enkelte naturnære skovudvik-
lingstype rummer stor variation i arter

Illustration 11. Det bratte bryn til venstre danner en økoton rand. Det skarpe skel mellem
mark og skov er typisk for det danske kulturlandskab. Den gradvise overgang mellem
skov og træløst land til højre – den økokline rand – er almindelig i naturen. Begge bryn-
typer er relevante ved planlægning af naturnære skove. Figur fra Olsen (1999).
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og rumlig variation. Imidlertid vil der
være begrænset variation i den rumlige
karakter mellem de forskellige skov-
udviklingstyper, fordi der i de fleste af
typerne indgår gruppevis foryngelse
og artsblandinger.
Indenfor 1 ha vil der i naturnære skove være
stor alders- og artsvariation, mens skoven
på 100 ha kan blive rumlig monoton ved
gentagelse af denne mikrovariation. At
fortolke skovudviklingstyperne fleksibelt
(Larsen et al. 2005) således, at man også
i naturnære skove vil have søjlehal over
flere ha, kan være en måde at forstærke
den rumlige variation. 
Uden arealer af en vis størrelse med træer
af samme art og alder får man i forhold til
oplevelsesaspektet færre strenge at spille
på. Eksempelvis lå Glarborg Banke i Grib
Skov indtil for få år siden i en bøgesøjle-
hal, der synliggjorde den regelmæssige,
runde bakke i sin helhed. Enkelheden og
dimensionerne gjorde stedet særegent og
storslået. 
Men som resultat af bestræbelserne på
at skabe en mere naturnær bevoksnings-
dynamik er der hugget lysbrønde, hvor
der nu er spredte grupper af opvækst,
som slører bakkens form. Indenfor skov-
parcellen er variationen øget, men Grib
skov er som helhed blevet lidt mindre
rumligt varieret og en oplevelse fattigere. 
Det skal dog bemærkes, at den typiske
bøgesøjlehal – selv i den aldersklasse-
vise drift – i lange perioder veksler med
uigennemsigtig foryngelse samt tæt
ungskov. 

Lukkede og åbne skovudviklingstyper
En anden, og måske mere effektfuld
måde at gøre den rumlige struktur i natur-
nære skove mere varieret og inspirerende
for skovgæsten er, at indarbejde vekslen
mellem de naturnære skovudviklingsty-

per, mere åbne skovudviklingstyper som
græsningsskov og skoveng, og helt åbne
arealer (se også kapitel 14 – Naturnær drift
og planlægningsmæssige perspektiver). 
Lysninger i skoven er interessante for
både mennesker og dyr, ligesom de er
vigtige for skovgæstens orientering. At
indarbejde halvåbne og åbne arealer er
derfor af stor betydning for skovop-
levelsen. 
I naturnære skove bør dette aspekt til-
lægges ekstra opmærksomhed, da der
ikke, som i det aldersklassevise skov-
brug, anvendes større renafdrifter med
midlertidige åbninger til følge. Blandt
Skov- og Naturstyrelsens 19 skovudvik-
lingstyper er ’græsningsskov’ og ’skov-
eng’ særligt interessante. Det er gamle
driftsformer med et stort potentiale for
rumlig variation. 
I mange af de mest kendte skovområder
i Europa er det netop den rumlige varia-
tion, der opstår ved integrering af skov-
massiver med græsningsskove, slette og
andre landskabselementer, som gør dem
til unikke skovlandskaber. 
Herhjemme er Jægersborg Dyrehave
nok det mest velkendte eksempel. Det er
bemærkelsesværdigt, at der i en så ople-
velsesrig skov som Jægersborg Dyre-
have på 1000 ha stort set kun er bevoks-
ninger af eg og bøg. Der er en halv snes
andre træ- og buskarter, som har betyd-
ning for skovudtrykket, men antalsmæs-
sigt udgør de en forsvindende lille del af
det samlede antal individer. 
I Dyrehaven er der derimod en stor rum-
lig variation. Der er et hierarki – en
rangorden – fra Eremitagesletten på om-
kring 150 ha over de mindre sletter på
2-4 ha til lysninger på 0,2-1 ha og ned
til lysbrønde på under 100 m2. 
Samtidig er der et tilsvarende hierarki af
bevoksninger med stort set samme are-
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alstørrelser. Fra store skovpartier til den
solitære hvidtjørn. Samspillet – både
medspil og modspil! – mellem luftrum,
masse og terrænform giver en rig rumlig
struktur og variation. 
Variation er dog ikke et mål i sig selv,
hvilket kan eksemplificeres ved at bruge
teaterforestillingen som metafor. Der
bliver f.eks. mere variation i en Hamlet
forestilling ved at tilføje scener fra West
Side Story. Men det er – formentlig –
ingen god form for variation! 
Eksemplet viser, at bestræbelsen på at
opnå rumlig variation og spænding bør
ske med helheden for øje. Variationen

ville f.eks. øges, men identiteten svæk-
kes, hvis man plantede en lund af
rødgraner på Eremitagesletten.

5. Tilgængelighed og formidling

5.1 Arbejdsspor, skovveje og 
rekreative stier

En skov kan kun opleves hvis den er til-
gængelig. For driften af de naturnære
skove vil eksisterende og nye skovveje
til bortkørsel af fældet træ fortsat være
vigtige. Disse skovveje vil være opbyg-
get med et bærelag og en tværprofil der

Illustration 12. Bøgesøjlehallen betyder at landskabets terrænformer kan opfattes, og
at der bliver kontrast i forhold til de flerlagede skovtyper. Endelig er bøgesøjlehallen
et væsentligt element i det, der anses for typisk i det danske landskab. Også i fremti-
dens naturnære skove vil man møde søjlehaller af bøg. Foto: Per Stahlschmidt.
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kan bære tunge skovningsmaskiner og
lastbiler. Skovvejene vil primært bi-
drage til den driftsmæssige udnyttelse af
skoven, ligesom deres lokalisering pri-
mært vil være funktionelt betinget. 
Udover skovvejene udlægges der i de
naturnære skove et regelmæssigt net af
permanente arbejdsspor af hensyn til
skovning og transport med maskiner.
Modsat skovvejene vil disse spor være
ubefæstede, og mellem hugsterne vil de
gro til i græs og urtevegetation. Selvom
mange skovveje og arbejdsspor kan
indgå i det rekreative stinet, vil der af
hensyn til de forskellige brugere være
behov for et netværk af rekreative stier.
Placering af disse vil være vigtig for
skovgæstens mulighed for at opleve

skovens historie og natur samt den rum-
lige variation. 

Anlæg af veje og stier
Anlagte skovveje og rekreative stier
hører til skovens permanente struktur.
Derfor bør deres tracé fastlægges med
omhu og altid med opmærksomhed om-
kring stiens samspil med terrænformen
og samspillet mellem horisontale og
vertikale forløb. 
Som beskrevet tidligere i kapitlet var
skovoplevelsen fremherskende i roman-
tikken. I landskabshaver, som eksem-
pelvis Frederiksberg Have i København
og Liselund på Møn, blev scenerier om-
hyggeligt planlagt til beskuelse fra be-
stemte punkter, eller til oplevelse under

Illustration 13. I Jægersborg Dyrehave fremhæver linjer, former og udsigtspunkter
skovens og landskabets karakter. Samspillet mellem åben slette, lysåbne græsnings-
skove og lukkede skovmassiver resulterer i en varieret og inspirerende oplevelse.
Foto: Per Stahlschmidt.
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Illustration 14. I Jægersborg Dyrehave er der stor rumlig variation. Ses planen som et
mønster af åbne rum på forskellige skalatrin er der et hierarki fra Eremitagesletten på
omkring 150 ha over de mindre sletter på 2 – 4 ha til lysninger på 0,2 – 1 ha. Lys-
brønde på under 100 m2 fremgår ikke af kortet, men på et luftfoto ville man kunne se
dem. Samtidig er der et helt tilsvarende hierarki med stort set de samme arealstørrel-
ser af bevoksninger. Fra store skovpartier til den solitære hvidtjørn. Variation mellem
luftrum, masse og terrænform giver en rig rumlig struktur og en inspirerende oplevelse.
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spadsereture på velplanlagte stier, hvor-
ved en serie af scenerier kunne opleves. 
Også i Dyrehaven er stiernes placering
afgørende for oplevelsen. Tænk blot,
hvis man som besøgende ikke blev ført
ud midt på Eremitagesletten og herfra
kunne opleve skovens indramning af det
store, åbne areal.
I den naturnære skov bliver lokalisering
af stier og selve stiføringen på tilsva-
rende vis vigtig for skovgæstens ople-
velse. Elementer eller landskabstræk,
der sætter vejforløbet i fokus, kaldes i

fransk havekunst for point de vue. I et
skovrejsningsområde kan et gammelt
træ i et markhegn fremme fornemmel-
sen af ældre skov, hvis træet er point de
vue i stiens forløb, og i en moden skov
kan en udsigt over en sø eller et åbent
areal være point de vue.
I den naturnære skovdrift vil den en-
kelte skovudviklingstype generelt blive
udlagt på højere niveau end afdelings-
niveau således, at den enkelte skov-
udviklingstype vil omfatte flere af de
eksisterende afdelinger (Larsen m.fl.

Illustration 15. Ved placering af rekreative skovstier er skovgæstens mulighed for at
opleve skovens historie og natur samt at opleve variation i den rumlige struktur vigtig.
Eksempelvis kan anlæg af hævede stier gennem fugtige ellesumpe skabe en stor ople-
velse, hvor ellers utilgængelige naturtyper bliver åbnet, og hvor det detaljerede stifor-
løb kan sikre at de mest følsomme kerneområder friholdes for publikum. Harward Fo-
rest, USA. Foto: Jens Balsby Nielsen.
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2005). Når de enkelte flader med
samme skovudviklingstype bliver store,
bør stiføringen søge at øge den oplevede
variation ved at forlægge stier i forhold
til forskellige attraktioner som f.eks. søer. 
Mennesker synes at have en medfødt
kærlighed til vand, og derfor har søer,
åer, bække og selv små vandhuller stor
betydning for skovoplevelsen. Veje og
stier bør derfor lede skovgæsten ud til
og langs vand, hvor det findes. 
Også kulturhistoriske spor og specielle
naturtyper bør synliggøres for skov-
gæsten ved stiføringen, ligesom den be-
søgende bør ledes ud til, langs med og
ud på åbne arealer som skovenge,
græsningsskove og slette. De permanent
åbne landskabselementer og de synlige

kulturspor vil give den besøgende klare
orienteringspunkter i skoven.

Differentiering af stisystemet
I de romantiske herregårdshaver og
landskaber arbejdede man bevidst med
en differentiering af stisystemet. I mange
herregårdshaver i England, anlagt i
1700- og 1800 tallet er der i nærheden
af hovedbygningen a walk, en spadsere-
sti med variation i lille skala, mens der
i en større bue på ejendommen blev
anlagt a ride, en ridesti med variation i
større skala. 
Også i den naturnære skov kan man
med fordel differentiere stisystemet i
forhold til forskellige brugergrupper.
Eksempelvis kan særlige ruter laves til

Illustration 16. Synet af vand har stor betydning for skovoplevelsen. Skovveje og stier
bør derfor planlægges, så de fører skovgæsten ud til og langs med søer og vandløb.
Kig over store vandelementer giver en mulighed for orientering i en tæt skov. Grib
Skov. Foto: Per Stahlschmidt.
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mountain-bikers og ryttere så eventuelle
konflikter mellem forskellige brugers
forventninger kan undgås. 
Også i forhold til skovens forskellige
dele kan man arbejde bevidst med loka-
liseringen af stier, som beskrevet af
Canger og Koch (1986). Ankomstarea-
ler og attraktive steder som kulturmin-
der, søer og andre åbne arealer kan være
gode områder at opbygge en særlig stor
variation. Det kan ske i form af vekslen
mellem skovbevoksede og åbne arealer,
der gøres tilgængelige for skovgæsten via
et net af gode vandre-, cykel og rideruter.
Disse områder vil også være velegnede
til at placere særlige friluftsfaciliteter
som skovlegepladser, grillpladser, shel-
ters m.v. 
I andre områder, specielt i områder ud-
lagt til urørt skov eller følsomme bioto-
per, hvor kun de stedkendte og særligt
naturinteresserede kommer, bør stierne
være mere spredte. Det vil give mulig-
hed for at opleve skovens ro og få en
intens naturoplevelse. 

5.2 Formidling
Formidling kan også betragtes som et
aspekt af tilgængelighed i den forstand,
at øget viden giver en dybere forståelse
og dermed mulighed for en mere nuan-
ceret oplevelse af skoven. Formidling af
de forskellige skovudviklingstyper og
stinet ved klare og oplysende oversigts-
kort, samt vandretursfoldere, kan være
effektive midler til at orientere skov-
gæsten om skovens differentierede op-
levelsesmuligheder. Dette gælder alle
aspekter i skovoplevelsen, herunder op-
levelsen af skovens rumlig struktur samt
skovens kulturhistorie og natur grundlag.
Specielt natur-vejledningen kan komme
til at spille en vigtig rolle i de naturnære
skove. Det skyldes ikke kun, at skove-

nes naturindhold bliver mere righoldigt,
men også at konverteringen til mere na-
turnære skove kræver forklaring og be-
grundelse. Det er vigtigt, at skovens
publikum forstår de langsigtede mål
med skovomlægningen for herved at
kunne tage stilling til konverteringspro-
cessen og de forandringer den medfører
i eksisterende kvaliteter. 
De miljøer og landskaber som folk hol-
der af, er der – forståeligt nok – også
folkelig modstand mod at forandre. Det
gælder såvel nedrivning af gamle huse i
byen som rydning af gamle træer i sko-
ven. Konvertering til naturnær skovdrift
rummer således også en formidlingsop-
gave, hvor bl.a. naturvejledning kan
spille en vigtig rolle. 
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1. Indledning

Den naturnære skovdrift giver nye per-
spektiver i planlægningen, fordi skov-
udviklingstypen – én gang fastlagt for
det enkelte areal – vil fungere som et
langsigtet pejlemærke. På den ene side
sikrer den stabilitet og stringens i driften,
på den anden side giver den stor handle-
frihed for forvalteren til at optimere ind-
satsen i relation til aktuelle økonomiske
betingelser og de dyrkningsmuligheder,
der løbende opstår på det enkelte areal.
Denne handlefrihed er især vigtig for
fuldt ud at kunne udnytte mulighederne
for biologisk rationalisering.
Naturnær skovdrift stiller samtidig nye
udfordringer. Den klassiske inddeling i
homogene driftsklasser med bestande
som er homogene hvad angår træart og
alder samt bevoksningsvise “gennem-
snitsdata”, bliver i vid udstrækning er-
stattet af arts- og aldersheterogene be-
voksninger, hvor træarts- og diameterfor-
delinger bliver centrale i planlægningen. 
De klassiske bevoksningsgrænser bliver
nedbrudt, og behandlingsenheden skov-
udviklingstypen bliver større og mere
kompleks i sin struktur. Den kvalitative

verbale beskrivelse af de enkelte be-
voksninger får derfor større betydning i
takt med at den numeriske beskrivelse
bliver besværliggjort. 
En ejendom kan således indeholde et
antal skovudviklingstyper, som tilsam-
men dækker de udviklingsmuligheder,
der fremkommer ved at sammenholde
dyrkningsbetingelserne og deres varia-
tion med driftsformålet. 
Planlægningssystemer for skovdrift inde-
holder normalt et geografisk informati-
onssystem, der rummer et dynamisk link
mellem polygoner (afdelinger og litra) og
databaser (f.eks. bevoksningslisten). 
Inddragelse af skovudviklingstyper på
arealet kan ske ved at indlægge et såkaldt
tema over den bestående skovinddeling.
Dvs. skovudviklingstyperne kan både i
databaser og på kort repræsenteres som
et lag over afdelings- og litrasystemet.
På denne måde kan kendt information
og data bevares og anvendes i en ny
sammenhæng. 
For at gennemføre planlægning kræves
modeller, der ud fra det geografiske
grundlag og databaseinformationen gi-
ver grundlag for såvel biometriske som
økonomiske analyser. Man kan anvende

Kapitel 14

Naturnær skovdrift 
og planlægningsmæssige 
perspektiver

Af Mads Jensen, J. Bo Larsen og Peter Tarp
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en model baseret på fastlæggelse af den
optimale stamtalsfordeling, hvor udbyt-
tet skønnes som den del af stamtallet der
over tid overskrider den optimale forde-
ling. Denne grundlæggende modeltype
er illustreret i figur 1, hvor en ensaldret
struktur gradvist, ved hugst af stamtallet
hi, overgår til en uensaldret skovstruktur.
I driftsplanlægningen underopdeles skov-
udviklingstyperne derefter i forskellige
behandlingstyper, alt efter det stadium
som den enkelte bevoksning eller be-
voksningsdel befinder sig i. Styrings-
modeller baseret på optimale diameter-
fordelinger forventes at blive centrale
for definition og opstilling af økonomi-
ske kriterier for planlægningen. 

Planlægningsmetoderne bør udformes
således, at man kan inddrage både pro-
duktionsmæssige / økonomiske, natur-
mæssige / økologiske samt samfunds-
mæssige / rekreative mål i samspil med
den ofte store og sammensatte mængde
af andre delmål i planlægningen. Derfor
forventes der et behov for anvendelse af
flerkriterie beslutningsmetoder. 
Ved et skovdistrikts overgang til natur-
nær drift må det overvejes, hvordan
driftsplanlægningen skal foregå for at
sikre at konverteringen af de enkelte
arealer sker under hensyntagen til de
langsigtede ønsker til udviklingen af
hele skoven. Samtidig med dette er det
vigtigt, at der ved planlægning af kon-

Figur 1. Principmodel for konvertering
fra ensaldret til uensaldret skovstruk-
tur. Kilde: Buongiorno (2001).
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verteringen sikres en høj grad af frihed,
således at der inden for planperioden
kan ageres i forhold til de muligheder
for naturlig foryngelse der opstår i de
enkelte bevoksninger.

2. Udgangspunkt

2.1 Vedmasseopgørelse
De fleste danske skove befinder sig i
dag i en situation hvor konvertering
mod naturnær skovdrift først lige er
påbegyndt, og skovene fremstår som et
produkt af de sidste 200 års klassiske
skovdrift. Det indebærer således, at
grundlaget for planlægningen i forhold
til taksation, vedmasseopgørelse og til-
vækst i vid udstrækning kan bygge på
klassiske driftsplanlægningsredskaber. 
Der er ingen tvivl om, at der på længere
sigt bliver behov for at udvikle planlæg-
ningsredskaber, som i langt højere grad
kan tage hensyn til strukturelt varierede
bevoksningssystemer (fx vha. markov-
kæder, se Bongiourno 2001). Denne si-
tuation ligger imidlertid mindst 10-20 år
frem i tiden, og nærværende gennemgang
fokuserer derfor i langt højere grad på
forholdet til dyrkningsgrundlaget, drifts-
formålet og den langsigtede planlægning
ved brug af skovudviklingstyper.

2.2 Behov for langsigtet planlægning
I den naturnære skovdrift fokuseres der
specielt på den langsigtede planlægning.
Dette er ganske naturligt, idet det ved-
varende skovdække og ønsket om at
begrænse investeringer i kulturtiltag be-
tyder, at der er begrænsede muligheder
for og interesse i løbende at ændre areal-
anvendelsen på de enkelte arealer. Fast-
læggelsen af skovudviklingstypen er
netop udtryk for det langsigtede mål at

opnå produktive, stabile og selvforyn-
gende systemer. 
Det efterlader således den langsigtede
planlægning i en situation, hvor der er
et stort behov for en velbegrundet og
gennemarbejdet plan. Det er klart at
den langsigtede målsætning på det en-
kelte areal – udtrykt ved skovudvik-
lingstypen – kan tages op til revision
og ændres. Det kan ske, hvis det viser
sig at væsentlige grundbetingelser
(økonomiske, økologiske, samfundsmæs-
sige) har ændret sig, eller hvis det viser
sig, at naturen arbejder hen imod en an-
den skovudviklingstype end den, plan-
læggeren havde forestillet sig. 

2.3 Dyrkningsgrundlaget
I lyset af den langsigtede planlægning
og den naturnære skovdrifts forudsæt-
ning om at opbygge stabile og robuste
skove ud fra lokalitetstilpassede træarter
bliver behovet for at kende de dyrk-
ningsmæssige – herunder jordbunds-
mæssige – forudsætninger helt centrale. 
Dette emne vil ikke blive diskuteret
nærmere her, idet emnet er behandlet
tidligere i denne bog. Dog skal det næv-
nes, at behovet for jordbundskortlægning
bør gennemtænkes nøje af driftsplanlæg-
geren. En fuldstændig jordbundsmæssig
kortlægning af et skovdistrikts arealer vil
oftest være ganske dyr, og tilvejebrin-
gelse af viden om dyrkningsforholdene
bør derfor sættes i relation til behovet. 
Det er vigtigt at kende de overordnede
dyrkningsmæssige variationer i skovene,
da dette er afgørende for at vælge de
skovudviklingstyper, der bedst udnytter
mulighederne i relation til driftsformå-
let. Samtidig skal intensiteten af kortlæg-
ningen overvejes i forhold til den intensi-
tet med hvilken skovudviklingstyperne
udlægges. Med andre ord er der er ingen
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grund til at jordbundskortlægge meget
intensivt, hvis udlægningen af skovudvik-
lingstyper sker på et ekstensivt niveau. 
Generelt bør udlægningen af skovud-
viklingstyper tage udgangspunkt i større
områder end på det klassiske afdelings-
endsige litraniveau. En meget finkornet
udlægning af skovudviklingstyper vil
være i modstrid med hele fundamentet i
den naturnære skovdrift, der bygger på
ønsket om at opbygge skove der er selv-
foryngende, og som ikke kræver meget
intensiv styring af små arealer. 
Det betyder f.eks., at der ikke nødven-
digvis bør vælges en særlig skovudvik-
lingstype på et areal på fx 1 ha i en del
af skoven, der er domineret af en anden
og bedre jordbundstype. Det større dyrk-
ningsmæssige potentiale, der ligger in-
den for dette relativt lille areal, kan som
oftest udnyttes inden for rammerne af
den variationsbredde, der ligger i alle
skovudviklingstyperne. 

2.4 Driftsformål
Efter vurdering af dyrkningsvilkårene
og med indgang for beskrivelse af de
enkelte skovudviklingstyper vil det på
langt de fleste lokaliteter være således,
at der er et antal skovudviklingstyper,
som kan betragtes som lokalitetstilpas-
sede og velegnede på de enkelte loka-
liteter. 
Det næste skridt er at inddrage distrik-
tets driftsformål i den pågældende skov,
hvorefter man kan afgøre hvilken af de
mulige skovudviklingstyper, der vælges
på det enkelte areal.
For mange skovejere må det forventes,
at der er et generelt ønske om at anvende
et bredt udsnit af mulige skovudviklings-
typer ud fra overvejelser som:
● sikre et fremtidigt bredt udbud af for-

skellige produkter og ydelser

● skabe risikospredning og skabe en
stabil skov i forhold til stormfald,
insektskader og klimaændringer

● skabe variation i forhold til biodiver-
sitet, æstetik, rekreation, jagt m.m.

Alle skovudviklingstyperne er et udtryk
for potentielt bæredygtige skovstrukturer.
Men som det også fremgår i beskrivel-
ser af typerne, er der forskel på i hvilket
omfang de understøtter forskellige
driftsformål. 
Alle skovudviklingstyper indeholder et
element af produktive, biologiske og re-
kreative interesser. Men i forhold til
disse interesser, såvel som ved mere
specifikke driftsformål såsom fx. jagt,
sikring af stor grundvandsdannelse, frem-
hævelse af landskabelige og kulturelle
værdier med mere, vil der være nogle
typer der i højere grad end andre under-
støtter disse driftsformål – henholdsvis
kombinationer af driftsformål.
Mange skovejere har tradition for at
søge en integration af mange hensyn på
de enkelte arealer, og det vil formentlig
fortsat være hensigten for de fleste
skove i Danmark. Hvad enten det er i
statsskovene – hvor der lægges stor
vægt på rekreative muligheder og biolo-
gisk mangfoldighed – eller hos en privat
skovejer – hvor det måske er produktion
af kvalitetstræ, ejerglæde ved en varie-
ret skov, jagtmæssige interesser eller
noget helt andet, der er det afgørende. 
I forbindelse med udlægning af skovud-
viklingstyper bør det i de enkelte skove
overvejes, om der er driftsformål, der
trods ønsket om funktionsintegration,
skal være særlig fokus på. Hvor dette er
tilfældet, vil det blive centralt i det kon-
krete valg af skovudviklingstype.
I alle tilfælde vil det være formålstjen-
ligt ikke at satse på én eller få skov-
udviklingstyper, selvom der måske er
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tale om en skov med relativt ensartede
dyrkningsbetingelser. Således vil det
som regel være relevant at skabe en
variation, der er til gavn for en lang
række af de interesser, der er forbun-
det med skovene. 
Når der ikke alene satses på én eller
nogle helt få skovudviklingstyper vil det
også betyde en risikospredning i forhold
til fremtidige mulige ændringer – det
være sig i driftsformål, markedsforhold
og/eller klima – ud over den risikosik-
ring, der allerede er indbygget i den en-
kelte skovudviklingstype som følge af
variation i arter og størrelser/aldre. 

3. Planlægning

Når man har analyseret dyrknings-
grundlaget og målsætningen med drif-
ten i det omfang man ønsker det, og der
skal udlægges skovudviklingstyper, så
er der en række forhold man skal være
opmærksom på. 
Som tidligere nævnt bør udlægningen af
de enkelte skovudviklingstyper foregå
på højere niveau end afdelingsniveau.
Den enkelte skovudviklingstype vil så-
ledes ofte omfatte flere eksisterende af-
delinger. 
Udlægning af skovudviklingstyperne
skal sikre en klar plan for den langsig-
tede skovudvikling i de forskellige dele
af skoven. Den enkelte skovudviklings-
types "rummelighed" sikrer samtidig, at
der er plads til en vis variation inden for
de enkelte typer – afhængig af fx lokali-
tetsvariation indenfor mindre afstande
og tilfældigheder/muligheder i lokal
skovudvikling.
I det følgende berøres nogle af de
særlige forhold, man bør være opmærk-
som på ved udlægning af skovudvik-
lingstyper i planlægningsprocessen.

3.1 Landskabsanalyse og
nøglebiotopregistrering

I den klassiske skovdrift har der løbende
været opnået en variation mellem tætte
skovbevoksninger og åbne arealer i sko-
vene som følge af de skiftende renaf-
drifter. Det har betydet, at der har været
sikret variation i skoven til glæde for
bl.a. publikum og for hjortevildtet, som
har haft mulighed for at fouragere på
renafdriftsarealerne.
I den naturnære skovdrift, hvor der ikke
bliver anvendt større renafdrifter, bør
det overvejes at indarbejde permanente
åbne arealer i skoven. Ved at tænke det
landskabelige aspekt ind i planlægning
af skoven er der mulighed for at fremme
en række biologiske og rekreative vær-
dier (sidstnævnte behandles indgående i
kapitel 13 – Oplevelsesaspektet i natur-
nære skove). 
Dette kan gøres ved i planlægningspro-
cessen at udarbejde en landskabsana-
lyse, der dels skal analysere mulig-
hederne for at skabe variation mellem
åbne arealer og bevoksede arealer inde i
skoven, dels skal vurdere skovens rolle i
landskabet. På den måde afgrænses det
fremtidige skovbevoksede areal på
landskabsniveau. 
Landskabsanalysen kan tillige forholde
sig til, om der er særlige landskabelige
præferencer i relation til udlægning af
visse skovudviklingstyper, som fx skov-
eng, græsningsskov mv. Landskabsana-
lysen kan i samspil med kvantitative op-
timeringsmodeller bidrage til denne
proces, f.eks. ved at bidrage til det øko-
nomiske grundlag for udpegning af
åbne arealer. 
Den naturnære skovdrift vil som ud-
gangspunkt, i endnu højere grad end den
klassiske skovdrift, understøtte de bio-
logiske interesser i skoven. Det sker
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ikke mindst på baggrund af en øget an-
vendelse af hjemmehørende træarter, et
lokalitetstilpasset træartsvalg – der bl.a.
betyder, at der i mindre grad bliver be-
hov for at tilpasse lokaliteterne til træ-
arterne – og ikke mindst i lyset af den
generelle fokusering på at arbejde med
naturens egne processer. Dette er alt
sammen beskrevet mere indgående i tid-
ligere kapitler. 
Det betyder, at der på skovniveau sikres
væsentlige forbedringer i forhold til de
biologiske aspekter. Desuden kan ask og
rødelmosen, stævningsskoven, græs-
ningsskoven og den urørte skov sikres,
udvides eller planlægges i forbindelse

med arbejdet med skovudviklingstyperne. 
Dette betyder dog ikke, at en lang række
af de mindre biotoper (nøglebiotoper)
der også findes i skoven med små area-
ler, men med stor biologisk interesse,
nødvendigvis er sikret. Nøglebiotoper er
områder, der er vigtige for bevaring af
den biologiske mangfoldighed. De inde-
holder eller kan forventes at indeholde
naturtyper, strukturer eller arter, som har
vanskeligt ved at overleve ved almindelig
drift af arealet, og som kræver særlige
hensyn i form af drift eller pleje. 
Hvad enten den enkelte skovejer så fore-
tager en konkret kortlægning af nøgle-
biotoper eller beskytter dem gennem ge-

134-årig bøgebevoksning i Kajbjerg skov på Holckenhavn skovdistrikt foreslået udlagt
til NATURA 2000 type “Bøgeskov på muldbund”. Denne vil kunne udvikles som skov-
udviklingstype 13 – Bøg med ask og ær. 
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nerelle retningslinier for driften vil ofte
bero på den enkeltes muligheder og øn-
sker. Man kan dog også foretage en
kraftig vægtning af driftsøkonomisk op-
timering, f.eks. ved analyser og udvik-
ling af behandlingsprogrammer baseret
på enkelttræhugst efter måldiameter-
princippet (Tarp et al. 2005).
I forbindelse med udlægningen af skov-
udviklingstyper bør skovejeren være
opmærksom på om der findes NA-
TURA2000 områder i skoven. De op-
stillede skovudviklingstyper tager i vid
udstrækning højde for de naturbeskyt-
tende behov, som ligger til grund for
NATURA2000.
Skovudviklingstyperne vil derfor kunne
bruges til NATURA2000 skovtyper og
levesteder – dog ofte med supplerende
beskyttelse. Der er nærmere redegjort
for denne sammenhæng i kapitel 8 om
skovudviklingstyperne.

3.2 Naturlig hydrologi
I forbindelse med lokalitetsanalysen og
forud for udlægning af skovudviklings-
typer bør man overveje, hvorledes man
forholder sig til spørgsmålet om naturlig
hydrologi i den konkrete skov.
De fleste skove i Danmark er i et eller
andet omfang påvirket af grøftning. Det
kan være alt fra mindre moselavninger,
der er drænet for at komme “i drift”, til
hele skove hhv. plantager på fladgrun-
det moræne og på hævet havbund, hvor
dræning er forudsætningen for det træ-
artsvalg, der ses i dag. 
I nogle mindre skove vil forhold til na-
boerne betyde, at man ikke selv har
mulighed for at bestemme hvorvidt den
naturlige dræning er hensigtsmæssig el-
ler ej. Men i de fleste skove og i al fald de
fleste større skove vil man have mulighed
for at revurdere dræningstilstanden.

Et afgørende forhold for ikke at genop-
rette den naturlige hydrologi kan være
muligheden for friere at vælge skov-
udviklingstype og dermed sikre den øn-
skede produktion på alle arealer. Om-
vendt er der flere forhold der taler for på
længere sigt at opnå en mere naturlig
hydrologi. 
Først og fremmest vil der i de fleste
skove være en gevinst i form af biolo-
gisk mangfoldighed, og der kan være
tilsvarende overvejelser i forbindelse
med forbedring af jagten. Samtidig und-
går man de tilbagevendende investerin-
ger til vedligeholdelse af grøfter. 
Dræning kan betragtes som et produk-
tionstiltag, der er begrundet med ren-
tabilitet på linie med andre former for
bevoksningspleje. En ændring af dræn-
ingsaktiviteter bør derfor også baseres på
en langsigtet analyse af rentabilitet,
hvor usikkerheden ved de fremtidige
markedsforhold inddrages. 
Spørgsmålet om dræning bør håndteres
af den enkelte ejer i forbindelse med
analysen af driftsformålet for ejendom-
men. Det er dog afgørende, at der ved
fastlæggelsen af skovudviklingstyper
tages stilling til dræningsproblematik-
ken, da det i visse tilfælde vil være helt
afgørende for den vifte af mulige skov-
udviklingstyper man står og skal vælge
imellem. Træffer den enkelte skovejer
beslutning om genopretning af en mere
naturlig hydrologi, skal forventningerne
til de fremtidige vandstandsforhold ind-
drages i valget af skovudviklingstype.

3.3 Lystræ- henholdsvis skyggetræ-
dominerede skovudviklingstyper 

I forbindelse med udlægningen af skov-
udviklingstyper skal man være opmærk-
som på, om de er domineret af lystræarter
eller af skyggetræarter. En fordeling af
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Skyggetrædominerede Lystrædominerede
skovudviklingstyper skovudviklingstyper

Bøg Eg med ask og avnbøg

Bøg med ask og ær Eg med lind og bøg

Bøg med douglasgran og lærk Eg med skovfyr og lærk

Bøg og gran Ask og rødel

Gran med bøg og ær Birk med skovfyr og gran

Douglasgran, rødgran og bøg Skovfyr, birk og rødgran

Ædelgran og bøg (Bjergfyr)

(Sitkagran og fyr med løvtræ)

Tabel 1. Skovudviklingstyper, opdelt efter dominans af skyggetræer, hhv. lystræer.

Drænet område i Kajbjerg Skov, som pt. er velegnet til dyrkning af fx eg. Lukkes
drænet vil arealet kunne overgå til skovudviklingstype 31 – Ask og rødel.
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skovudviklingstyperne til lystræ- hen-
holdsvis skyggetrædominans kan se ud
som i tabel 1. 
I tabellen er ikke medtaget de kultur-
historisk baserede skovudviklingstyper,
da disse bliver behandlet særskilt.
Bjergfyr samt Sitkagran og fyr med løv-
træ står i parentes, da de mere repræs-
enterer mellemformer mellem lys- og
skyggetræsamfund.
Træartsfordelingen i den enkelte skov-
udviklingstype er udarbejdet således, at
der ikke er væsentlige træartsspecifikke
konflikter inden for typen. Derimod kan
der på længere sigt opstå konflikter inden
for den enkelte skov, såfremt udprægede
lystrædominerede og skyggetrædomine-
rede skovudviklingstyper blandes intensivt. 
Konflikten opstår fx når et lille område
med en lystrædomineret skovudviklings-
type udkonkurreres af naturlig foryngelse
fra de omkringstående skyggetræer. Dette
indebærer, at de lystrædominerede skov-
udviklingstyper som hovedregel bør ud-
lægges sammen i større sammenhæn-
gende områder for herved at mindske den
interne konflikt mellem skovudviklings-
typerne. 
Hvor store disse områder skal være vil
afhænge af lokaliteten, men i mange
større skove vil det formentlig ikke
være under 20 ha. En egentlig areal-
mæssig anbefaling er umulig, da det af-
hænger meget af de lokale forhold –
herunder den konkrete lokalitetsvaria-
tion og størrelsen af skoven.
Der er naturligvis undtagelser fra oven-
stående, hvis lystræerne pga. lokalitetens
beskaffenhed har en naturlig konkurren-
cefordel frem for skyggetræarterne.
F.eks. vil flere af de lystrædominerede
skovudviklingstyper (ask, rødel, eg)
have en naturlig konkurrencefordel på
vådbundsarealer, og i et sådant tilfælde

vil det være naturligt at udlægge arealet
til den pågældende lystrædominerede
skovudviklingstype. 
Endelig kan en vis lysstræandel forventes
i en skyggetrædomineret skovudviklings-
type – og omvendt, netop pga. tilstede-
værelsen af særlige habitater inden for en
given skovudviklingstypes grænser.

3.4 Kulturhistoriske skovudviklingstyper
De skovudviklingstyper der falder ind
under de kulturhistoriske skovudviklings-
typer er følgende:
● Stævningsskov
● Græsningsskov
● Skoveng
● Urørt skov
Disse skovudviklingstyper tilgodeser –
som betegnelsen angiver – behovet for
at sikre bestemte kulturbetingede skov-
typer, dels pga. deres muligheder for at
fremme specielle former for biodiversi-
tet, dels af landskabelige og historiske
årsager.
Udlægningen af disse skovudviklings-
typer vil være begrundet anderledes end
de øvrige skovudviklingstyper. Det skyl-
des, at opretholdelsen af i al fald de første
tre skovudviklingstyper vil være forbun-
det med et plejebehov. Uden pleje vil
disse skovudviklingstyper i løbet af kor-
tere eller længere tids naturlig succes-
sion udvikle sig til lukket skov. 
Da løbende pleje er nødvendig, inde-
bærer det, at der ikke i samme grad vil
være behov for at udlægge større sam-
menhængende områder af de pågæl-
dende skovudviklingstyper for at sikre
deres fremtidige tilstedeværelse. Speci-
elt for typerne “stævningsskov” og
“løveng” vil der som oftest være tale om
ret små og afgrænsede arealer. For så
vidt angår typerne “græsningsskov” og
“urørt skov” vil arealstørrelserne kunne
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svinge betragteligt fra helt små til meget
store sammenhængende arealer.
Skov- og Naturstyrelsen har benyttet en
række af ovenstående værktøjer ved ud-
arbejdelsen af styrelsens første natur-
nære driftsplan på Klosterheden stats-
skovdistrikt. Driftsplanens indhold er
gengivet i artikel i “Skoven” nr. 11, 2004
(Svendsen et al., 2004). 
Der var tale om et pilotprojekt, der bl.a.
skulle være med til at udvikle metoder
til naturnær driftsplanlægning. Derfor
svarede planlægningstilgangen ikke helt
entydigt til ovenstående, men langt de
fleste elementer er dog identiske. På
Thy statsskovdistrikt hvor Skov- og Na-
turstyrelsen i øjeblikket er i gang med
driftsplanlægning følges ovenstående
strategi mere præcist ud fra erfaringerne
fra Klosterheden distrikt.
For at illustrere principperne i den na-
turnære driftsplanlægning – herunder
brugen og udlægning af skovudvik-
lingstyper – omtales i det følgende
driftsplanerne for Hedeselskabets Færchs
Plantage samt Vilsbøl Plantage på Thy
Statsskovdistrikt.

4. Eksempel I: Driftsplanlægning
af Færchs Plantage

Færchs Plantage er ejet af Det Danske
Hedeselskab og dækker et areal på knap
170 ha. Den nåletræsdominerede skov
er beliggende i Det Midtjyske Søhøjland i
et område, der domineres af sandede
smeltevandsaflejringer. I 2000 beslut-
tede Hedeselskabet at omlægge planta-
gen til naturnær drift, og i forbindelse
med et specialeprojekt ved KVL blev en
sådan plan udarbejdet (Bengtsson og
Noe (2002). 
Det centrale mål for arbejdet var at
skabe en operationel driftsplan for den

kommende tiårsperiode. Den skulle in-
deholde en omlægning til naturnær skov-
drift under inddragelse af skovens dyrk-
ningsgrundlag samt flersidige værdier.
Til sikring af sidstnævnte indeholder pro-
jektet såvel forstlig lokalitetskortlægning
og registrering af nøglebiotoper.
I Færchs Plantage baseres den naturnære
dyrkning på nedenstående elementer:
● At beskytte og opretholde permanent

skovklima og god jordbundstilstand
● At forbedre bevoksningsstabiliteten

gennem fremme af strukturelt diverse
bevoksninger med træartsblandinger
og aldersvariation

● Udstrakt udnyttelse af naturlig foryn-
gelse

4.1 Lokalitetskortlægning
Lokalitetskortlægningen blev gennem-
ført efter de beskrevne standardmetoder
med jordspyd (se kapitel 5 – Dyrknings-
betingelserne og lokalitetskortlægning).
Resultaterne ses i figur 2. 
Det skal bemærkes, at kortet angiver
lokalitetsklasser og ikke lokalitetstyper.
Dyrkningsforholdene varierer fra nær-
ingsrige lokaliteter med god vandfor-
syning (43), over intermediære jorde
(33, 32) til næringsfattige og tørre lo-
kaliteter (22). Et godt udgangspunkt til
at udlægge forskellige skovudviklings-
typer.

4.2 Nøglebiotopregistrering
Registreringen af nøglebiotoper viste en
række forskellige biotoper, herunder:
dødtvedshabitater, eng, krat, væld/sump-
skov, overdrev og lyngareal, naturskov
mv. (se figur 3).

4.3 Udlægning af skovudviklingstyper
Der blev anvendt fire forskellige skov-
udviklingstyper. De skal opfylde mål-
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Figur 2. Lokalitetskortlægning i Færchs Plantage

Figur 3. Registrering af nøglebiotoper i Færchs Plantage
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sætningens ønske om at udvikle en skov
med et godt potentiale for kvalitetspro-
duktion, udnytte de økonomiske fordele
i en udstrakt brug af selvforyngelse og
skabe en varieret skov til gavn for dyr
og planter samt for publikum:
I. Douglas med grandis, lærk, eg og bøg 
II. Douglas og sitka med grandis og bøg
III. Bøg med ær og kirsebær
IV. Rødgran og ædelgran med bøg
Det skal bemærkes, at driftsplanen for
Færchs Plantage blev gennemført, før
skovudviklingstyperne, beskrevet i ka-
pitel 8, blev opstillet. Derfor har de an-
dre betegnelser. 

Med udgangspunkt i lokalitetskortlæg-
ningen og registreringen af nøglebioto-
per er skovudviklingstyperne udlagt, som
det fremgår af figur 4. Der er herved op-
nået en god fordeling af de forskellige
typer: 
- De nåletrædominerede typer (I , II og
IV) er anbragt på de mere sandede loka-
liteter, hvoraf type I er på næringsstof-
mæssigt de ringeste jorde. 
- Den løvtrædominerede (type III) lig-
ger på den lerede højderyg, som samti-
dig udgør den mest stormfaldsudsatte
del af skoven. Nøglebiotoperne er særligt
udskilte. 

Figur 4. Udlægning af skovudviklingstyper i Færchs Plantage
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5. Eksempel II: Driftsplanlægning
på Thy Statsskovdistrikt

Der tages her udgangspunkt i en af di-
striktets plantager – nemlig Vilsbøl Klit-
plantage. Selve plantagen udgør i dag
omkring 750 ha uden de tilgrænsende
søer, heder og moser og udgøres over-
vejende af nåletræarterne sitkagran,
ædelgran og skovfyr der tilsammen ud-
gør omkring 450 ha. Som det er tilfældet
for mange af Skov- og Naturstyrelsens
klitplantager finder der dog også en lang
række andre træarter (figur 5). 
Det ses af skovkortet, at hovedparten af
plantagen er bevokset med indførte nåle-
træarter og at de grøftede arealer på den
hævede havbund også er fuldt skov-
bevokset. På morænen dominerer abies-

arterne – herunder primært alm. ædel-
gran og på den hævede havbund er det
skovfyr, sitkagran og i mindre omfang
contortafyr og ædelgran som er hoved-
træarterne.

5.1 Lokalitetskortlægning
I forbindelse med driftsplanlægningen
er der lavet en ekstensiv jordbundskort-
lægning (figur 6).
Jordbundskortet har taget udgangspunkt
i jordbundsdata fra tidligere driftsplaner
suppleret med lokal viden. Vilsbøl Plan-
tage ligger både på moræne (den østlige
del) og hævet havbund (den vestlige del).
Af kortet ses den gamle kystskrænt som
afgrænser den hævede havbund fra mo-
rænen. Begge dele er i større eller mindre
grad overføget med sand før plantagens

Figur 5. Aktuelt skovkort Vilsbøl Plantage
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Figur 6. Jordbundskortlægning i Vilsbøl plantage

Figur 7. Udlægning af skovudviklingstyper i Vilsbøl plantage.
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anlæg. Dette forhold har været udgangs-
punkt for jordbundskortlægningen, idet
der her primært er set på hvor tykt et
flyvesandslag, der findes oven på ud-
gangsmaterialet. 
I Vilsbøl Klitplantage er en del arealer –
primært på den hævede havbund –
påvirket af massive grøftninger, og dette
har spillet en afgørende rolle ved udlæg-
ning af skovudviklingstyper. Det forud-
sættes, at den valgte skovudviklingstype
skal være tilpasset de fremtidige dyrk-
ningsforhold uden grøftning.

5.2 Udlægning af skovudviklingstyper 
Blandt andet på baggrund af jordbunds-
kortlægningen er der gennemført en
landskabsplanlægning som har givet an-
ledning til en række overvejelser om de
fremtidige overgange mellem åbne na-
turtyper og skoven. Disse overvejelser
er indarbejdet i udlægningen af skovud-
viklingstyper. 
Skovudviklingstypekortet i figur 7 skal
tages med det forbehold, at det er fore-
løbigt udkast, som endnu ikke er fær-
digbearbejdet. Det har heller ikke været
i offentlig høring, hvorfor der kan ske
ændringer, men principperne skulle
gerne være tydelige.
Kortet viser, at der forventes væsentlige
ændringer i forhold til det aktuelle
træartsvalg – ikke mindst på den hævede
havbund.
I den østlige del af plantagen hvor sand-
laget er tyndt på moræne lægges vægt
på de mere krævende skovudviklings-
typer, med høj andel af hjemmehørende
træarter. Herunder primært “Ædelgran
og bøg”, “Bøg med gran” og “Bøg med
ask og ær”. 
I den nordvestlige del af plantagen,
som ligger på hævet havbund, skal en
væsentlig del af det areal, der i dag er

skovbevokset, på lang sigt overgå til
klithede og mose. Arealet er i dag kraftigt
drænet, og det vil ved ophør af dræning
blive så vådt at det på hovedparten af are-
alet vil umuliggøre skovdrift. 
Samtidig forventes det, at overgangen
til klithede og mose – som medfører en
udvidelse af de store klitheder nordfor –
vil betyde en markant styrkelse af de bi-
odiversitetsmæssige samt de landskabe-
lige interesser i det område der i dag ud-
gør den nordvestlige del af plantagen. 
Det vurderes, at der vil være enkelte,
lidt højere liggende partier, hvor skov-
udviklingstypen “Eg med skovfyr og
lærk” trods det generelt væsentlige fugti-
gere underlag vil være lokalitetstilpasset. 
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