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Forord

Grundvandsbeskyttelse ved ekstensiv arealanvendelse (skov eller overdrev) påkalder sig
stigende interesse. Der findes imidlertid ikke ret meget umiddelbart tilgængelig viden om og
dokumentation af virkningen af ændret arealanvendelse på grundvandet. Det gælder også
betydningen for natur og friluftsliv. Som et led i et demonstrationsprojekt om bæredygtig
arealanvendelse under EU’s LIFE-program har Aalborg Kommune derfor taget initiativ til at
få samlet viden om ændret arealanvendelse i forhold til grundvand, rekreative værdier og
naturindhold. Desuden er erfaringer om kulturetablering ved skovrejsning og retablering af
overdrev blevet samlet og anvendt i forhold til arealer ved Drastrup i Aalborg Kommune.
Denne rapport er resultatet af dette arbejde.

Rapporten er udarbejdet af Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL) i samarbejde med
Aalborg Kommune. Rapporten er redigeret af seniorforsker Per Gundersen, der desuden har
udarbejdet kapitler og afsnit om kvælstofudvaskning og grundvandsbeskyttelse (kap.1, 2, 3 og
7, samt afsnit 6.6 og 9.3). Kapitel 4 om rekreativ skov og friluftsliv er udarbejdet af forsker
Frank Søndergård Jensen og kapitel 5 om naturindhold af  forsker Torben Riis-Nielsen.
Beskrivelsen af mulighederne vedrørende kulturetablering og pleje (kap. 6) er udført af
forsker Peter Matthesen med bidrag fra forskningsassistent Ingeborg Callesen (lokalitets-
kortlægning), landskabsarkitekt Gitte Ramhøj, Aalborg Kommune (endelig etableringsplan)
og forsker Lars Vesterdal (driftsformer). Kapitel 8 og 9 om drift og pleje af græsnings-
overdrev er udarbejdet af seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn.

Arbejdet har løbende været diskuteret i en gruppe bestående af landskabsarkitekt Gitte
Ramhøj, Park og Natur, Aalborg Kommune, afdelingsingeniør Klaus Kolind-Hansen, Vand-
forsyningen, Aalborg Kommune og seniorforsker Per Gundersen, FSL.

24. Februar 1999
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Sammenfatning

Om rapporten
Rapporten er et led i et projekt om bæredygtig arealanvendelse ved Drastrup i Aalborg
Kommune. Projektet for området har en flersidig målsætning: At beskytte grundvandet, at
skabe bynære rekreative muligheder og at give mere plads til naturlig flora og fauna i
området. Rapporten forholder sig generelt til disse tre elementer ved skovrejsning og
ekstensiv græsning og konkret i forhold til udvalgte arealer i Drastrup.

Målopfyldelse
Bedømt ud fra tilstanden i det øvre grundvand har nedsivningsvandet indeholdt 120 mg
nitrat/l eller mere ved afslutningen af perioden med landbrugsdrift. Ændret arealanvendelse
gennem såvel skovrejsning som ekstensiv græsning vil medføre en betydelig reduktion i
nitratbelastningen. Foreløbige resultater fra nyetablerede overvågningsstationer, der har
fungeret med ‘brak’ hen over sommeren 1998, tyder på en hurtig nedgang i nitratkoncen-
trationen fra i hvert fald 3 ud af 4 overvågningsstationer. Det virker sandsynligt at opnå et
indhold på mindre end 15 mg nitrat/l såvel under græs som under skov indenfor 5 år efter
omlægningen. Dette mål var allerede nået ved braklægningen på skovrejsningsarealet, men
koncentrationen kan stige igen en periode efter jordbearbejdning og plantning.

En langsigtet vurdering for skov med det nuværende luftforureningsniveau viser risiko for
indhold på 20-40 mg nitrat/l i nedsivningsvandet, når kronetaget er fuldt udviklet. Drift som
en lysåben skov kan formentlig medvirke til at indholdet i den stabile tilstand vil ligge i den
lave ende af intervallet. Hvis luftforurening med kvælstof bliver reduceret, hvilket nationale
og internationale tiltag tyder på, vil koncentrationen under skov blive lavere (højest 10-20 mg
nitrat/l). Grundvandsudbyttet vil falde lidt i den lukkede skov i forhold til under landbrugs-
anvendelsen. På det meget skrånende areal ved kildepladserne kan dette fald dog i nogen grad
opvejes af reduceret overfladeafstrømning.

Den langsigtede udvikling for græsningsarealerne vil afhænge af hvorvidt denitrifikationen af
nitrat til kvælstof på gasform kan blive af betydning på arealerne, når kreaturerne har presset
jorden sammen. På de våde enge foran den gamle kystskrænt kan denitrifikationen blive
betydelig. På de tørre enge kan udvaskning fra urin og fækalier (selv om de kun forekommer
på en meget lille del af arealet) bidrage til at give en nitratbelastning af samme størrelse som
fra skov.

Jordbundsforsuring og der af følgende mobilisering af fosfor eller tungmetaller udgør ikke en
risiko for grundvandskvaliteten i Drastrupområdet på grund af det overfladenære kridt.

De rekreative muligheder realiseres først og fremmest gennem den overordnede plan og ved
at følge en række detaljerede retningsliner især vedrørende adgangsforhold. Målet om øget
biodiversitet sikres kun gennem en meget langsigtet proces. I skoven understøttes udviklingen
ved valg af lokalt tilpassede træarter og ved at lade en del af arealet være åben for naturlig
indvandring. På overdrev går udviklingen af en rigere artssammensætningen hurtigere end i
skov. Den ønskede udvikling opnås ved at optimere græsning og evt. høslet. Der er ikke
egentlige konflikter mellem de flersidige målsætninger for arealerne.
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Etablering og drift
Målet for skovrejsningsarealet på den gamle kystskrænt ved kildepladserne bør være en
lysåben løvskov. Ask anbefales som hovedtræart, der bør være dominerende på den lavere og
fugtige del af arealet, hvor der ofte ligger kridt lige under pløjelaget. På den højere liggende
sandede del kan indplantes eg, bøg, ær m.fl. og buske fx hvidtjørn og hassel. Indblanding kan
udformes som holme i askeplantningen. Et mindre areal i en slugt i den vestlige ende bør ikke
tilplantes, men overlades til naturlig indvandring. Kulturen foreslås anlagt efter reolpløjning
på den højtliggende sandede del af arealet, mens den lavere del med overfladenært kridt
foreslås anlagt ved kulegravning af plantehuller og afdækning. En efterfølgende arkæologisk
forundersøgelse viste tilstedeværelse af kulturspor, som derfor ikke muliggør reolpløjning.
Hele arealet kan anlægges ved kulegravning. Den blivende skov bør drives i et
plukhugstsystem med naturlig foryngelse, således at man undgår renafdrifter. Skovgræsning
og/eller udnyttelse af tyndinger til flis kan overvejes for at fjerne kvælstof fra arealet, hvis
nitratkoncentrationen ikke falder til det ønskede niveau.

På de udlagte overdrev kan man opnå den ønskede vegetationsudvikling gennem afpasset
græsning evt. kombineret med høslæt. Udviklingen af stabile, modne overdrev tager mange
år. Der kan udvikle sig bevoksninger med uønskede planter som f. eks. brandbæger og tidsler
der kræver supplerende indgreb, især i begyndelsen af successionsforløbet fra kulturgræsser
til naturgræsser. Udarbejdelse af den endelige plejeplan sker på baggrund af en overvågning
af vegetationsudviklingen over et par sæsoner.

Manglende viden
Der mangler viden om optimering af kulturmetoderne i forhold til at opnå en hurtig reduktion
i nitratudvaskning ved skovrejsning. Retablering af overdrev er ligeledes dårligt belyst.
Forskningsprojekter er sat i gang og arealerne i Drastrup kan bidrage med resultater hertil.

De langsigtede miljøkonsekvenser af skift i arealanvendelse fra landbrug til skov henholdsvis
ekstensiv græsning er dårligt belyste. De nødvendige værktøjer i form af hydrologiske
modeller til at bedømme grundvandsdannelsen ved alternative anvendelser af et areal findes,
men der foreligger ikke generelle analyser af dette.

Med hensyn til grundvandskvalitet, især i forhold til nitrat, er det ikke muligt blot at anvende
resultater fra henholdsvis gammel skov eller eksisterende overdrev som scenarier for
udviklingen på gammel agerjord. De akkumulerede gødningsstoffer (og evt. tungmetaller)
samt mange års jordbearbejdningen har ændret jordbunden væsentligt fra det oprindelige
udgangspunkt. Betydningen heraf er vanskelig at forudsige og kræver en betydelig
forskningsindsats. Den høje kvælstofstatus i landbrugsjord kan i sammenhæng med det
relativt høje kvælstofnedfald fra luftforurening i Danmark medføre, at ekstensivering ikke
reducerer nitratkoncentrationen til det lave niveau, vi kender fra gamle skove og overdrev.
Der er dog ingen tvivl om at nitratkoncentrationerne under både skov og overdrev bliver
væsentligt lavere end under landbrugsanvendelsen.
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1. Indledning

Aalborg Kommune vedtog i 1992 en grundvandsstrategi, der indebar at vandforsyningen på
sigt skulle baseres på velegnede grundvandsoplande udenfor byen og at grundvandet i disse
oplande skulle beskyttes med de nødvendige virkemidler. Drastrupområdet mellem Frejlev og
Skalborg udgør et af disse oplande. Drastrup vandværk skal med tiden dække 1/3 af vandfor-
bruget i Aalborg (ca. 3 mill. m3/år). Vandindvindingsoplandet er på ca. 870 ha, hvoraf en stor
del har været i almindelig landbrugsdrift.

Det øvre grundvandsmagasin har et højt (og stigende) nitratindhold på 120 mg/l, mens det
dybe og væsentligt ældre grundvand stadig havde et lavt nitratindhold på ca.15 mg/l. Grund-
vandsmagasinet ligger i kalkaflejringer uden væsentlig reduktionskapacitet (lav nitratfjer-
nelse), hvorfor nitratindholdet i det dybe grundvand må forventes efterhånden at nærme sig
indholdet i det øvre magasin, hvis landbrugsbelastningen ikke bliver reduceret. Der er
desuden gjort et fund af pesticidrester i to af boringerne ved Drastrup.

Aalborg Kommune har derfor besluttet at reducere belastningen af grundvandet ved at ændre
arealanvendelsen. I samarbejde med Nordjyllands Amt og med støtte fra EUs LIFE-program
gennemfører kommunen således et projekt om ‘Bæredygtig arealanvendelse i et
grundvandsområde’, hvori skovrejsning og udlæg af ekstensive græsningsarealer er
væsentlige elementer i beskyttelsen af grundvandet mod yderligere forurening.

Projektet indgår ligeledes i en plan for Aalborg Kommunes grønne områder. Man ønsker at
forbedre adgangen til bynære rekreative områder bl.a. gennem at øge skovarealet i kommunen
fra 6% til de 12%, der er gennemsnittet i Danmark.

Figur 1: Dispositionsplan for projektområdet ved Drastrup, Aalborg Kommune
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Man har vedtaget en helhedsplan for området, der prioriterer arealinteresserne (grundvand,
grønne områder, råstofudvinding, landbrug, by). I den nærmeste zone omkring indvindings-
boringerne (ca. 370 ha) udlægges ca. 50% skov og 50% ekstensiv græsning (Figur 1).

Grundvandsbeskyttelsesprojektet i Drastrup skal ses som et pilot- og demonstrationsprojekt.
Erfaringerne herfra skal bl.a. anvendes i Aalborg Kommunes andet store indvindingsopland
Aalborg Sydøst, hvor ca. 2000 ha skal tilplantes.

Skovrejsningsprojektet i Drastrup kan endvidere ses som en skabelon for udvikling i resten af
landet. Folketinget har vedtaget en målsætning om at fordoble skovarealet over en trægene-
ration, hvor især bynær skov er højt prioriteret. Med vedtagelsen af Vandmiljøplan II indgår
grundvandsbeskyttelse ved skovrejsning nu som et prioriteret virkemiddel for halvering af
kvælstofudledningen til vandmiljøet.

Omlægning af landbrugsjord til vedvarende græsarealer (enge og overdrev) indgår i projektet
med samme arealstørrelse som til skov (Figur 1). Vedvarende græs forventes at reducere
nitratudvaskning betydeligt. Husdyrgræsning på enge og overdrev fremmer udvikling af en
artsrig flora og fauna. Kombinationen mellem skov- og græsarealer giver mulighed for at
fremme æstetiske og rekreative værdier, øge naturindholdet og samtidig beskytte
grundvandet.

Denne rapport skal dels sammenfatte den nuværende viden om grundvand (mængde og
kvalitet) under skov, ved skovrejsning og ved ekstensiv græsning (overdrev), dels give
konkrete forslag til etablering og drift af arealerne ved Drastrup, der bedst muligt forener
grundvandsbeskyttelse med de rekreative formål.

Rapporten belyser bl.a. følgende spørgsmål:

• Hvordan og hvor meget påvirker skovrejsning grundvandet på kort og langt sigt?

• Hvad er befolknings ønsker til rekreativ bynær skov og hvilke krav stiller disse til
etablering og drift af ny skov?

• Hvordan kan tilplantningen af området ved Drastrup udformes for at nå de flersidige mål
(grundvandsbeskyttelse, rekreative skov, biodiversitet)?

• Hvordan skal man drive ekstensiv græsningsarealer og hvordan påvirker denne driftsform
grundvandet?

Rapporten består dels af kapitler, der beskriver generelle forhold omring skovrejsning (Kap.
3-5) og omkring ekstensiv græsning (Kap. 7 og 8 ), og dels to kapitler, der beskriver
mulighederne for udformning og drift på konkrete arealer i grundvandsoplandet: Kapitel 6,
Skovrejsning ved kildepladserne i Drastrup og Kapitel 9, Retablering og drift af overdrev i
Drastrup.

Rapportens konklusion vedr. bæredygtig arealanvendelse i Drastrup er rykket frem som
Kapitel 2 for at give et samlet overblik i forhold til projektet i Drastrup.
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2. Bæredygtig arealanvendelse i Drastrup - en
konklusion

Ændret arealanvendelse fra landbrug med almindelig omdrift til skov eller vedvarende græs
vil give en god beskyttelse af grundvandsmagasinet. Driften af arealerne kan ske uden brug af
pesticider. Der er næppe fare for dyberegående forsuring, eller for mobilisering af
tungmetaller og fosfor fra det gamle dyrkningslag på grund af højtliggende kridt på
lokaliteten. Nedsivningen af nitrat vil i løbet af få år blive reduceret væsentligt ved såvel
skovrejsning som omlægning til vedvarende græs. De første resultater fra de
jordvandsstationer, der er etableret i 1998, tyder på, at nitratkoncentrationen i
nedsivningsvandet hurtigt bliver mindre end de 15 mg/l, der er målt i det dybe og dermed
gamle grundvand i magasinet.

Højere kvæstofdeposition til skov og forøget fordampning af vand fra skov i forhold til ved
lav vegetation som fx græs giver tilsammen risiko for, at nitrat koncentrationen i
nedsivningsvandet kan stige, når skoven bliver ældre. Nationale og internationale tiltag mod
luftforureningen med kvælstof og tiltag i driften kan reducere denne risiko. Reduktionen i
grundvandsdannelsen ved skovrejsning vil ikke udgøre et problem i området, da
grundvandsressourcen er rigelig.

Flere forsøg har vist, at omlægning til græs hurtigt kan reducere udvaskningen til nær nul.
Husdyrgræsning giver en artsrig flora, men kan også medvirke til en mindre forøgelse af
nitratudvaskningen, dels fra koncentrerede pletter med urin og fækalier, dels ved slid på
vegetationen. Det er derfor vigtig, at driften sker med lavt græsningstryk og uden fodring.

Det har været diskuteret, hvorvidt skovrejsning eller omlægning til vedvarende græs giver den
bedste beskyttelse af grundvandsmagasinet. Med den nuværende viden er det ikke muligt med
sikkerhed at forudsige forskellen i nitratudvaskning på de konkrete arealer ved de to
alternative udnyttelser. Vi kan med sikkerhed fastslå, at såvel skov som vedvarende græs vil
medføre lav udvaskning set i forhold til den hidtidige anvendelse.

Anvendelsen til skov har forholdsvis høj etableringsudgift (20-40.000 kr/ha) og lav
driftsudgift, mens etableringsomkostninger til vedvarende græs er lave (hegning) og
driftsudgifterne noget højere end ved skov. Beskyttelsen af grundvandet ved etablering af
skov kan sikres gennem fredskovpligten, mens vedvarende græsarealer lettere kan tages i
omdrift igen.

Fordele og ulemper ved forskellig alternative arealanvendelser må vejes mod de flersidige mål
(grundvandsbeskyttelse, rekreative værdier, fremme af naturindhold), der er opstillet for
arealerne ved Drastrup. Etablering af vedvarende græs med ensilering en til to gange årligt
ville sikkert give den lavest nitratnedsivning, men have meget lav rekreativ værdi og et ringe
naturindhold. Balancen mellem vedvarende græs og skov i Drastrup området og lignende
grundvandsbeskyttelsesområder bør afgøres udfra en overordet plan og gennem afvejning af
de opstillede mål og interesser i området.
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3. Skovrejsning som grundvandsbeskyttelse

Set i forhold til landbrugspraksis er forbruget af gødningsstoffer og pesticider indenfor
skovbruget lille. Samtidig er jorden hele tiden vegetationsdækket og der sker ingen
jordbearbejdning bortset fra i kulturstadiet. Det er derfor nærliggende at antage, at skov
beskytter grundvandet mod forurening, hvilket også kan iagttages i mange eksisterende skove
(afsnit 3.1). Spørgsmålet er, om et skift i arealanvendelse fra agerbrug til skov vil give samme
beskyttelse af grundvandet som de gamle skove? Har de seneste årtiers intensive
landbrugsdrift ændret jordens egenskaber i forhold til skovdrift eller hvor lang tid vil der gå
før landbrugspåvirkningen forsvinder? (afsnit 3.2).

3.1 Viden om grundvand under eksisterende skov

Nitrat
Det bedste landsdækkende materiale om N-udvaskning stammer fra Kvadratnettet (Østergård
& Jensen, 1994). I over 1000 punkter over landet placeret i et 7x7 km net blev nitratkon-
centrationen målt i jorden under rodzonen ved landbrugsdrift, skov og andre naturtyper, der
forekom på punkterne i nettet. I perioden 1986-1993 indgik i alt 111 skovpunkter i Kvadrat-
nettet. Nitratkoncentrationerne i 75-100 cm dybde fra disse punkter blev analyseret i forhold
til jordtype, skovtype, skovstørrelse mm. (Callesen et al., 1996; 1999). Der er ikke beregnet
vandbalance for alle disse punkter, da det øvrige datamateriale fra punkterne var for sparsomt.
Udfra nitratkoncentrationerne får man dog et billede af variationen og et groft skøn over
udvaskningen.

Resultaterne fra Kvadratnettet viste tydeligt arealanvendelsens betydning for forekomsten af
nitrat i nedsivningsvandet (Figur 2). Bag det relativt lave tal for nitrat under eksisterende
skove gemmer sig en stor variationen mellem 0 og 600 mg nitrat/l, men halvdelen af
punkterne havde koncentrationer under 5,3 mg nitrat/l (det balancerede gennemsnit). Middel-
udvaskningen for eksisterende skov vurderes på baggrund af undersøgelsen til 1-5 kgN/ha/år.
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Figur 2: Nitrat i jordvand (75-100 cm) ved forskellig arealanvendelse. Gennemsnit for
punkter i Kvadratnettet 1986-1993 (Callesen et al., 1996; Østergård & Jensen, 1994).

For ca. 70% af punkterne var nitratkoncentrationen under 10 mg NO3/l, hvilket vurderes som
en normal tilstand for dreven dansk skov (Figur 3). På de resterende 30% af punkterne var
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udvaskning forhøjet og påvirket af luftforurening eller forskellige dyrkningsindgreb. På 10%
af punkterne oversteg koncentrationen drikkevandskravet på 50 mg nitrat/l (svarende til
udvaskning af mellem 15 og 40 kgN/ha/år afhængig af nedbørsoverskuddet (100-300 mm)).
På flere af disse punkter med høj udvaskning var der en tydelig lokal N-belastning fra hus-
dyrbrug, hvilket for to af punkterne er blevet dokumenteret ved mere detaljerede målinger i
1997-98. På et enkelt punkt var årsagen sandsynligvis dræning af tørvejord.
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Figur 3: Fordelingen af nitratkoncentrationer på skovarealet; 10% af skovarealet har
koncentrationer over grænseværdien på 50 mg/l (data fra Callesen et al. 1999).

Undersøgelsen viste endvidere at koncentrationerne var højere i små skovområder (mindre
end 10 ha) end i store. Højere udvaskning fra små skove hænger formentlig sammen med et
væsentligt højere kvælstofnedfald i små skove, der har en meget stor andel af rand. Skovrande
modtager en forøget forureningsbelastning i forhold til det indre af en bevoksning, fx op mod
100 kg N/ha/år. Forhøjet nedfald forekommer inden for de første 25 m eller mere afhængig af
bevoksningstæthed.

Materialet kunne ikke påvise en generel forskel i nitratudvaskningen mellem løv og nål.
Lavere nitratudvaskning under løvtræer end under nåletræer blev fundet i en tilsvarende
undersøgelse i Holland (de Vries & Jansen, 1994) og er også fundet i Danmark ved direkte
sammenligning af træarter på samme lokalitet (Pedersen, 1993; Bille-Hansen, 1998). For-
skellen mellem løv og nål beror især på en væsentligt lavere atmosfærisk tilførsel af N til
løvskov end til nåleskov. Nåleskoven har en stor filtervirkning på grund stor
vegetationsoverflade hele året.

I næringsrige skove med betydelig omsætning i jordbunden kan en veludviklet bundflora have
betydning for skovens evne til at holde på næringsstofferne. Her er træarten også af stor
betydning, men forholdet er dårligt belyst. Bevoksninger af overvejende lystræer (f.eks. ask
og eg) er karakteriseret ved, at skovbunden er grøn af urter og græsser, medens skovbunden
under skyggetræer (f.eks. bøg og ædelgran) en stor del af året er nøgen. Et eksempel på
betydningen af bundfloraen er beskrevet af Zac et al. (1990), hvor et betydeligt optag i
bundfloraen meget tidligt på foråret forhindrede udvaskning. På den anden side påvirker
skyggetræarter omsætningsforholdene i skovbunden, så der ophobes et organisk lag der kan
binde en hel del kvælstof.

uforstyrret

forhøjet
uacceptabel
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Opsamling af jordvæske til måling af nitratkoncentrationen under rodzonen.

På baggrund af modelberegninger, eksperimenter og internationale sammenligninger af
kvælstofkredsløb må vi formode, at N-udvaskningen fra skove vil stige fremover med det
nuværende luftforureningsniveau (15-40 kgN/ha/år). Den forøgede N-belastning af skovene
gennem de sidste 30-40 år har forøget træernes og jordens kvælstofstatus. På ca. 10% af det
danske skovareal har kvælstofstatus således nået et niveau, hvor der forekommer betragtelig
udvaskning. Høj kvælstofstatus og udvaskning er karakteriseret ved et lavt forhold mellem
kulstof og kvælstof i humuslaget (C/N-forhold mindre end 25) (Gundersen et al., 1998). Stor
lokal variation i forhold til koncentrationen af husdyrbrug (og dermed ammoniakfordamp-
ning) kan forventes.

Forsuring
Skovjorde har væsentligt lavere pH end landbrugsjorde, der jævnligt tilføres kalk. Skovjorden
forsures langsomt på grund af naturlige processer (produktion af kulsyre og svage organiske
syrer), på grund af nedfaldet af stærke syrer fra luftforurening og på grund af fjernelse af
biomasse og dermed basiske næringsstoffer fra jorden. Forsuringsfronten bevæger sig
langsomt gennem jorden og kan nå grundvandet i kalkfrie grundvandsmagasiner. Model-
beregninger viser, at på de mest udsatte jorde kan forsuringen nå grundvandet på 50 år
(Postma & Hansen, 1995). De seneste års reduktioner i udslippet af forsurende stoffer vil
reducere denne risiko.

Pesticider
Forbruget af pesticider i skove anslås til ca. 0,07 kg aktivt stof pr. ha, sammenlignet med ca.
1,7 kg aktivt stof på landbrugsarealer i omdrift (Skov- og Naturstyrelsen, 1998). Pesticider
anvendes i skovene hovedsageligt i kulturfasen og ved pyntegrøntsdyrkning. Ved skov-
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rejsning kan anvendelse af pesticider i kulturfasen undgås ved passende valg af træarter
(pionerarter) og kulturteknik.

Grundvandsmængde
Hvor stor en del af nedbøren, der ender i grundvandet, afhænger af nedbørens fordeling over
året, jordbundsforhold, vegetationstype, dækningsgrad og vandindvinding. Grundvands-
udbyttet fra skovområder er mindre end ved andre lave vegetationstyper f.eks. græs og korn
(Hibbert, 1967). Forskellen skyldes især, at en del af nedbøren bliver hængende i trækronerne
og fordamper, når regnbygen er slut (interceptionstabet). Dette tab kan udgøre op til 200-300
mm på årsbasis og vandmængden, der tilføres jorden bliver således tilsvarende mindre. En
sammenligning af modelberegnet nedsivningen under lyng på Hjelm Hede og under egeskov i
Hald Ege giver et billede af forskellen mellem lav og høj vegetation (Figur 4). Ved en nedbør
på 865 mm var nedsivningen 570 mm på heden og 424 i egeskoven (Ladekarl & Hansen,
1998). De to lokaliteter er forholdsvis ens med hensyn til nedbør og jordbund (sandet).
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Figur 4: Vandbalance for en hede, to egebevoksninger og to rødgranbevoksninger med 840-
890 mm nedbør (data fra Ladekarl & Hansen (1998), Bille-Hansen, pers. medd., Beier et al.
(1999)).

På lokaliteter, hvor overfladeafstrømning er af betydning ved landbrugsanvendelsen, vil et
skifte til skov reducere overfladeafstrømning, hvilket i nogen grad kan opveje interceptions-
tabets indvirkning på grundvandsdannelsen.

Nåletræer giver generelt et mindre vandudbytte end løvtræer (Hibberts, 1967). I en under-
søgelse fra Tyskland med frilandsnedbør på 660 mm var nedsivningen under en fyrre-
bevoksning kun 13 mm (2%) mod 160 mm (24%) under en bøgebevoksning i årene 1992-95
(Müller, 1996). Omregnet over en omdrift blev grundvandsudbyttet anslået til 10% og 25%
for henholdsvis fyr og bøg på den undersøgte lokalitet (Müller, 1996). Nedbøren i vinter-
månederne er vigtigst for nedsivningen til grundvandet, da løvtræerne står uden blade, mens
nåletræerne har stor overflade og dermed stort interceptionstab hele året. Foreløbige
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beregninger af vandbalancen for henholdsvis 30-årig rødgran og eg i Ulborg viser en
nedsivning på 300 mm for rødgran mod 425 mm for eg ved en nedbør på 840 mm (Figur 4).

Tabet ved fordampning i trækronerne (interceptionstabet) er stærkt afhængig af krone-
tætheden (Gundersen, 1994). Reduceret kronetæthed efter tynding vil således svagt øge
grundvandsudbyttet. Målinger har vist, at gennemdrypsmængden var ca. 15% højere i en
hårdt hugget rødgranbevoksning end i en svagt hugget bevoksning (Elmose, 1995).

Konklusion
Skove har generelt en meget lav kvælstofudvaskning, hvis der ikke kommer påvirkninger
udefra. Luftforurening med kvælstof, især lokalt i områder med mange husdyr, kan medføre
betydelig udvaskning af nitrat. Små skove har højere kvælstofudvaskning end større skove.
Grundvandsudbyttet er mindre fra skov end fra landbrugsanvendelse. Grundvandsudbyttet er
størst i løvskov og ved lysåben skov (stor hugststyrke).

Egeskov og overdrev på gammel landbrugsjord i Vestskoven ved København.
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3.2 Ændringer i jordvandets sammensætning efter skovrejsning.

Nitratudvaskning i etableringsfasen
Den landsdækkende undersøgelse af nitratudvaskningen under skov i forbindelse med
Kvadratnettet (Callesen et al., 1996) viste at punkter klassificeret som ‘skovrejsning’ havde en
gennemsnitlig nitratkoncentration på 26 mg/l mod 5 mg/l i etableret skov (Figur 2). Fem af
punkterne i Kvadratnettet blev tilplantet indenfor perioden 86-93 , hvor nitratkoncentrationen
blev målt (Figur 5). På disse felter varierer effekten fra en hurtig reduktion inden for 3 år til en
forøgelse af nitratkoncentrationen efter skovrejsning. Da materialet omfatter en forholdsvis
kort årrække har FSL i foråret 1998 genoptaget målingerne på 3 af disse punkter (B, C og E).
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Figur 5: Nitratudvaskning på 5 skovrejsningspunkter fra Kvadratnettet. Målingerne blev
foretaget i vinterhalvåret (udvaskningssæsonen) fra efteråret ’86 til foråret ’93. Den lodrette
streg på diagrammerne markerer tidspunktet for plantning dvs. overgangen fra agerbrug/brak
til skovkultur. Nitratkoncentrationen blev målt igen i foråret ’98 på 3 af disse punkter (se
tekst).
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De foreløbige resultater antyder, at der på punkt B (løvskov) var sket en reduktion til under 25
mg/l (år 7 efter plantning), for punkt C var der ligeledes sket en reduktion til under 25 mg/l (år
9 efter plantning), mens punkt E stadig havde lidt højere koncentrationer, op til 50 mg/l (år 10
efter plantning). Da der er tale om få målinger kan vi ikke drage endelige konklusioner på
dette grundlag. Vi kan dog konstaterer, at kan tage 10 år eller mere afhængig af jordbund,
etablerings succes, tidligere anvendelse m.v. før nitratkoncentrationen er faldet til niveauer,
man normalt finder under skov.

I kulturer på landbrugsjord udgør ukrudtskonkurrence et stort problem for overlevelse og
vækst af de nyplantede træer. Hvis denne konkurrence reduceres med mekaniske eller
kemiske midler, er der risiko for udvaskning. Det er således vigtigt at finde den rette balance
mellem tilstrækkelig renholdelse til etablering af skovkulturen og et passende planteoptag af
kvælstof i ukrudt (urter, græs) og træer. Diagram E i figur 5 illustrerer dette forhold. Efter
etablering af skovkulturen faldt nitratkoncentrationen til nær nul (år 2), men kulturen var
hæmmet af kraftig græsvækst. Problemet blev ‘løst’ ved kemisk bekæmpelse ad to omgange,
hvilket gav nitratkoncentrationer på op til 300 mg/l i år 3 og 4.

Den tilgængelige viden om sammenhængen mellem kulturmetode/renholdelse og udvaskning
er meget begrænset. Reolpløjning, hvor pløjelaget bliver lagt ned under et 10-20 cm tykt lag
mineraljord, giver en meget sikker kulturetablering, bl.a. idet jordoverfladen er helt fri for
ukrudtsfrø. Det kommende år starter FSL projekter der skal belyse udvaskningen ved for-
skellige kulturteknikker og forskellige grader af mekanisk og kemisk renholdelse.

Vi vurderer, at nitratudvaskningen vil falde til under 10 kg N/ha/år på gennemsnitligt 5 år
(mellem 3 og 10 år afhængig af jordtype, kvælstofpulje, kulturtype osv.) (Figur 6). En
udvaskning på netop 10 kg N/ha/år er anvendt som beregningsgrundlag for effekten af
skovrejsning i Vandmiljøplan II.
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Figur 6: Principskitse for reduktionen i nitratkoncentrationen i jordvand umiddelbart efter
skovrejsning. Kurverne viser den forventede variation, der dels afhænger af vegetationens
dækningsgrad, dels af jordens kvælstofindhold. Vi har meget få data, der går ud over 5 år
efter tilplantning.

Nitratudvaskning i den blivende skov
På det lidt længere sigt kan udvaskningen stige igen på grund af den forholdsvis høje
kvælstofdeposition. De nye skove indeholder rigeligt med kvælstof i jorden og kan derfor
have svært ved at akkumulere depositionen, idet forbruget til vedtilvæksten kun udgør 5-10
kgN/ha/år (Figur 7).
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Moderne landbrugsjord har høj kvælstofstatus (lavt C/N forhold, typisk under 10-15) og
omsætningen foregår fuldt ud til nitrat (nitrifikation domineret). Undersøgelser af opgivne nu
skovbevoksede landbrugsjorde i nordøst USA og i Nordfrankrig viser, at jorden stadig har
bevaret en højere nitrifikationsaktivitet (set i forhold til permanent skovjord) mere end 100 år
efter landbrugsdriften blev opgivet (Compton et al. 1998; Jussy, 1998). Nye resultater fra
europæiske skove viser, at alle undersøgte skove med C/N forhold under 25 i det organiske
lag udvaskede nitrat (>5 kgN/ha/år). Tilsammen indikerer disse to forhold, at der er stor risiko
for betydelig nitratudvaskning fra skove på tidligere landbrugsjord ved fortsat høj kvælstof-
belastning fra luften.

Der forhandles i øjeblikket om internationale aftaler om en reduktion af luftforureningen med
kvælstof i Europa. Hvis kvælstofbelastningen falder, vil risikoen for nitratudvaskning fra de
nye skove blive reduceret og det vil have en direkte reducerende virkning på udvaskningen fra
skove med høj kvælstofstatus.
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Figur 7: Hypotese for udviklingen i nitratkoncentrationen under rodzonen efter skovrejsning
på gammel agerjord. Forudsætningerne er 1) agerjorden indeholder et stort N lager (C/N
forhold under 10-15), der vil give den kommende skov høj N status; 2) i den sene kulturfase
og indtil kronetaget lukker (år 5-20) har bevoksningen et stort N behov; 3) efter kronen er
lukket falder N behovet og træerne kan ikke længere optage nedfaldet fra luften og N
overskuddet udvaskes; 4) luftforureningen med kvælstofforbindelser forstætter på det
nuværende niveau på 15-40 kgN/ha/år, dvs. et overskud på 10-30 kg N/ha/år i forhold til
tilvæksten. De to kurver skal illustrere forskellen mellem høj og lav kvælstofdeposition.

Forsuring
Efter plantning af skov på tidligere landbrugsjord vil der med tiden ske betydelige fysiske og
kemiske ændringer i jordbunden, dels på grund af ophør med gødskning, kalkning og jord-
behandling, dels på grund af ændringen i plantedækket. Træerne vil formentlig øge ophob-
ningen af kulstof i jorden. De kemiske ændringer, der har betydning for grundvandskvaliteten
er først og fremmest forsuring af jorden og en forøgelse af mængden af opløst organisk stof i
jordvandet. Hastigheden, hvormed pH i jordbunden falder, afhænger af træarten (rødgran og
skovfyr forsurer fx jordbunden hurtigere end eg og bøg). Produktionen af opløst organisk stof
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er ligeledes væsentligt højere under nåletræarterne end under løvtræer. Resultater fra Vest-
skoven ved København tyder på et relativt hurtigt fald i pH fra 6,5 til under 5 selv for eg 27 år
efter plantning (Olsen & Zlateva, 1998).

Risikoen for forsuring af grundvandet må anses for at være væsentligt mindre i de nye skove
på landbrugsjord end i de gamle skov (se afsnit 3.1, side 6). Derimod vil faldende pH og øget
koncentration af opløst organisk stof medføre risiko for opløsning og udvaskning af tung-
metaller (især cadmium) og fosfor. Cadmium og fosfor er akkumuleret i landbrugsjorden fra
gødningstilførslerne gennem de sidste 40-50 år. Mobilisering og udvaskning af cadmium kan
måske medføre forurening af grundvandet, mens mobilisering af fosfor vil have betydning for
miljøkvaliteten i vandløb og søer. Disse problemer har været diskuteret i pressen, men det er
ikke klarlagt om de udgør en reel risiko for forurening af grund- og overfladevand.

Beregninger med en jordkemisk model antyder, at mobiliseringen af cadmium ikke vil udgøre
et problem i forhold til grundvandet (Kirkebæk & Bak, 1998). Forskningcentret for Skov &
Landskab har igangsat undersøgelser af de jordkemiske ændringer og mobiliseringen af
cadmium, andre tungmetaller og fosfor efter skovrejsning på landbrugsjord. Resultaterne
heraf vil formentlig afklare disse spørgsmål i løbet af de næste par år.

3.3 Anbefalinger vedr. skovrejsning for grundvandsbeskyttelse

Plantning af skov på landbrugsjord vil medføre en betydelig reduktion af nitratudvaskningen
allerede i løbet af få år. Grundvandsudbyttet vil blive lidt reduceret. På grund af højt kvælstof-
indhold i landbrugsjorden og luftforurening med kvælstof er der risiko for, at nitratudvask-
ningen fra nye skove ikke vil blive så lav som i gamle skove. For at opnå den bedst mulig
grundvandsbeskyttelse kan vi anbefale følgende:

 På kort sigt i kulturfasen, for at opnå så hurtig reduktion i nitratudvaskningen som
muligt, bør man tilstræbe:

 Så meget vegetationsdække som muligt

 Så lidt jordbearbejdning i kulturen som muligt

 Disse forhold skal dog vejes imod ønsket om god etablering af skov der vil redu-
cere udvaskningen de følgende år (lidt højere udvaskning de først par år kan
opvejes af lavere udvaskning de følgende).

 Den blivende skov bør bestå overvejende af løvtræ. Løvskov har lavere kvælstof-
nedfald og højere grundvandsudbytte end nåleskov. Bevoksninger af overvejende
lystræer (f.eks. ask og eg) vil være relevante, da de desuden har en veludviklet
bundflora.

 Rødel bør ikke anvendes i større omfang, da denne art er kvælstoffixerende.

 Skovrejsningen bør foregå i større sammenhængende områder, hvor man ligeledes
undgår indre vindeksponerede rande, da kvælstofnedfaldet er højt i rande.

 I den blivende skov bør kronedækket ikke være for tæt (lysåben skov, hård hugst,
stor afstand mellem træerne) således at reduktionen i grundvandsdannelsen bliver
lille i forhold til den tidligere landbrugsanvendelse. Kvælstofnedfaldet bliver
svagt reduceret ved reduceret kronedække.

 Lærk er en undtagelse blandt nåletræarterne, der måske kan anvendes i
forbindelse med grundvandsbeskyttelse, da: 1) lærk er løvfældende og derfor må
have en bedre vandbalance og lavere deposition end andre nåletræarter (svarer
måske til løvtræer); 2) lærk producerer relativt svært nedbrydeligt strø (højt C/N
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forhold) og kan dermed bidrage til at binde både C og N på gammel
landbrugsjord. Dette forhold bør undersøges nærmere.

 Udnyttelse af småt dimensioneret træ (evt. til bioenergi) kan overvejes som en
mulighed for at fjerne næringsstoffer fra arealet, især kvælstof fra den tidligere
jordbrugsanvendelse. FSL har netop igangsat et demonstrationsprojekt sammen
med Skov- og Naturstyrelsen om muligheder og perspektiver i udtag af bioenergi
fra skovrejsningsarealer.

Lysåben egeskov
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Figur 1Figur 2Figur 3Figur 4Figur 5Figur 6Figur 7

4. Rekreativ skov og friluftsliv

4.1 Målsætning
Et væsentligt aspekt i forbindelse med planlægningen af nye skove, består i at beskrive de
visioner, man har mht. skovens udseende og indhold, og få dem til at stemme overens med de
lokale forhold og behov. Man bør prøve at forestille sig, hvilke flersidige værdier skoven kan
komme til at rumme, og overveje hvordan træartssammensætningen, færdselsmulighederne,
publikumsfaciliteterne og fordelingen af åbne og tætbevoksede arealer vil virke.

De bynære skove har stor betydning for friluftslivet (2/3 af skovbesøgene foregår i den skov
der ligger nærmest ens bopæl; ¾ af skovgæsternes besøg sker inden for en radius af ca. 10 km
fra bopælen og godt en tredjedel inden for en afstand på 2 km) (Jensen & Koch, 1997).

De skovoplevelser folk ønsker generelt, er primært stilhed og varierede naturoplevelser.
Ønskerne til skovenes udformning varierer dog fra person til person og fra skov til skov; men
generelt foretrækkes løvskoven fremfor nåleskoven - og jo ældre løvskov des bedre.
Publikumsfaciliteter er der ikke et stort umættet behov for. Derimod gælder det generelt, at jo
mindre skovfremmed et anlæg er / jo mere “naturlig” en driftsform er, jo højere præference
(Jensen & Koch, 1997).
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Grundlæggende forudsætninger og principper:

 Mennesker er forskellige og søger derfor forskellige friluftsoplevelser.

 Forskellige omgivelser kan give forskellige oplevelser.

 Intet skovområde kan eller skal tilbyde alt for alle.

 Ingen friluftsoplevelse har principielt højere kvalitet end andre, kvalitet kan kun
vurderes ud fra, om oplevelserne stemmer overens med det enkelte individs
forventninger og ønsker.

 Derfor sikres gode friluftsoplevelser bedst ved, at man tilvejebringer et spektrum
af muligheder for friluftsliv, der er i så god harmoni som muligt med
omgivelserne og de besøgendes ønsker.

Hovedmål: “En varieret skov med et ikke alt for kultiveret præg”.

4.2 Udformning og adgang
Generelle forslag til opnåelse af en “naturlig” og varieret skov (yderligere inspiration kan
hentes i Koch & Kristiansen (1991):

 Lad grænserne mellem bevoksningerne følge landskabet og de naturlige linjer i terrænet.
Lad gerne bevoksningerne blande sig, så overgangene ikke bliver bratte.

 Skab indre og ydre skovbryn med forskellige løvtræarter og buske (gerne med spiselige
bær og frugter  af hensyn til både dyre- og friluftslivet). Et tæt og bredt skovbryn giver læ
til de bagved liggende bevoksninger. Det gavner vedproduktionen, især pga. bundlæet, og
skaber en mere behagelig skov at færdes i for skovgæsterne. Ved skovrejsning bør det
eksisterende landskab udnyttes bedst muligt. Eksempelvis kan der plantes op til gamle
læhegn, hvorved den nye skov hurtigere får et varieret og “gammelt” præg.

 Vælg træarter efter vækstforholdene. Hvis der på området findes smålokaliteter hvor
vækstbetingelserne er anderledes (vådområder, skrænter mm.) bør disse udnyttes til at
skabe variation. Anvend kun nåletræ hvor løvtræet har svært ved at klare sig. Hurtig-
voksende træarter kan med fordel benyttes som indblanding, hvor man hurtig ønsker en
skovkarakter / at vise hvad skatteborgerne “får for pengene” (bynær skovrejsning). Til
dette formål anvendes ofte rødel, men da rødel har evnen til at fixere frit kvælstof fra luften
(ligesom bælgplanter) kan denne art ikke anbefales når driftsformålet er grundvands-
beskyttelse. Alternativt kan poppel, fuglekirsebær og ask benyttes samt birk lærk og
skovfyr, hvor vindpåvirkning ikke er et problem.

 Hold eventuelle udsigter åbne - eller skab nye, og skab også gerne andre små åbne områder
i skoven i form af lysninger til glæde for både plante-, dyre- og friluftslivet.

 Undgå rette linjer ved plantningen idet sådanne ofte virker kunstige i naturen. Plant evt. i
svagt bugtede rækker. Alternativt kan man placere planterækkerne parallelt med de anlagte
skovveje og i øvrigt generelt prøve at indpasse rækkerne naturligt i terrænet. Hvis
højdekurverne følges,  mindskes desuden risikoen for erosion. Overvej inddragelsen af
lokalområdets beboere, herunder områdets skoler, i forbindelse med tilplantningen (helt
eller delvist). - Et initiativ der kan forstærke tilknytningen til det nye skovområde.

 Mht. kulturrenholdelse og gødskning, har undersøgelser af befolkningens præferencer vist
stigende modvilje herimod. Hvis det er nødvendigt at bekæmpe uønsket opvækst bør det
ske mekanisk.
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 Hegning er mindre ønsket både af hensyn til skovens gæster og af æstetiske årsager. Hvis
man  vælger at hegne, kan hegnet rykkes en halv snes meter ind i kulturen og, hvis det er
muligt, følge linjerne i terrænet. Hegnet kan skjules ved at plante et bryn udenfor. I
forbindelse med iøjnefaldende kulturindgreb og lign. kan det være gavnligt at informere
om baggrunden for tiltagene. - Undersøgelser har vist, at såfremt der gives information om
hvorfor, accepteres indgrebene i langt højere grad.

 Den efterfølgende tynding bør helst udføres tidligt og hyppigt, således at urte- og busklaget
fremmes, og dermed giver bevoksningen et lysere og mere varieret præg, hvilket fore-
trækkes af de fleste skovgæster. Rækkehugster kan “brydes” ved at bøje sporet de sidste
ca. 30 m før skovvejen eller ved at efterlade træer i “spredt uorden” ved bevoksningens
rand. Menneskeskabt hugstaffald (i modsætning til naturligt døde træer og grene) vurderes
generelt negativt af skovgæsterne. Hugstaffald bør derfor ikke gøre underskoven fuld-
stændig ufremkommelig og spærre for udsyn; spor og stier bør holdes fri for kvas og
køreskader.

 Åbent vand er et meget attraktivt element i skovbilledet med mange aktivitetsmuligheder.
Hvis der findes våde lokaliteter i skovrejsningsområdet bør disse have status som meget
væsentlige elementer. Dannelse af nye vådområder, ved eksempelvis ændringer af
eksisterende dræn/etablering af søer/vandhuller bør overvejes.

 Skovveje og -stier er altafgørende for de fleste menneskers muligheder for at opleve
skoven. Ved anlæg af veje/stier og adgangsmuligheder skal man naturligvis vurdere det
forventede behov for veje og stier til skovdriften - og til friluftslivet. Man skal være
opmærksom på, at de adgangs- og færdselsforhold, der etableres, i høj grad bestemmer,
hvilke aktiviteter og oplevelser, skoven kommer til at rumme. Adgangsforholdene bør
koordineres med de eksisterende stier og veje og med den amtskommunale og lokale
stiplanlægning. - For friluftslivet kan turen til og fra skoven være lige så rig på oplevelser
som selve skovturen. Det bør også undersøges, om der findes gamle stier, f.eks. kirke- eller
skolestier, som kan genskabes. Ved skovrejsning bør man så vidt muligt undgå at sløjfe
stier, hegn eller andet, der vidner om den tidligere landbrugsmæssige udnyttelse.

 Ved nyanlæg af stier, har man mulighed for at vise skovgæsterne områder af særlig
interesse, såsom udsigter, søer, fortidsminder, “spændende” bevoksninger mm. - kort sagt
vise sin skov frem. Samtidig kan man lede publikum uden om særlige sårbare områder,
eller man kan adskille forskellige typer af skovgæster, f.eks. ryttere og cyklister. En af
vanskelighederne ved at planlægge disse stier er, at de ikke nødvendigvis bliver anlagt der,
hvor folk ønsker at gå. Hvis stier og veje i skoven ikke tilfredsstiller skovgæsternes behov,
opstår der let “trampestier”. Det kan være en fordel at benytte denne form for
“stiplanlægning” og befæste og vedligeholde sådanne stier; men der er også forbundet
ulemper med det: Stien giver måske ikke mulighed for at regulere folks færdsel i et sårbart
område, der kan opstå vandaflednings- eller erosionsproblemer, eller stien går måske
henover andres ejendom. En god metode til stiplanlægning er at lave en foreløbig sti, som
endeligt befæstes og afmærkes på kort - eller sløjfes - efter 2-3 år, når man har set om stien
benyttes efter hensigten. En væsentlig årsag til at anlægge nye stier er ofte ønsket om at
etablere særlige ruter forbeholdt bestemte aktiviteter, så interessekonflikter undgås.
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 Eksempler på stityper:

 Generelt bør stierne føres rundt i området, så man starter og slutter samme sted.
Derved undgår man at passere samme sted to gange, og behovet for vejviserskilte
på stien begrænses. Hvis skovgæsterne desuden ledes den samme vej rundt, møder
man færre andre skovgæster, hvilket et stigende antal skovgæster foretrækker som
en fordel.

 De forskellige stityper stiller forskellige krav til bredde og hældning m.m.; men
trods disse forskelle kan stierne ofte anlægges side om side, blot med en række
træer og buske imellem. Det begrænser sti- og vejnettets udbredelse i skoven,
samler anlægs- og vedligeholdelsesarbejdet og sikrer, at der stadig er områder i
skoven med fred til dyrelivet.

 Vandrestier bør variere mht. længde og fremkommelighed, idet længden, graden
af vedligeholdelse samt antallet af publikumsfaciliteter skal tilpasses det
omgivende landskab og afstanden fra byen. Jo længere folk kommer væk fra
byen, des mere efterspørger de lange og “naturlige” vandrestier, og de forventer
kun få eller ingen publikumsfaciliteter. Navnlig i de bynære skovområder har man
til gengæld muligheden for at give travle mennesker en kort, men forhåbentlig
afvekslende og afstressende skovtur. Der er i disse områder behov for korte, let
tilgængelige og velholdte stier, bl.a. aht. bevægelseshæmmede. Men også i de
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bynære skove er der brug for lidt mindre tilgængelige vandrestier for dem, der vil
gå på opdagelse - efter bl.a. stilheden. (Der bør i denne sammenhæng også tænkes
på skovens anvendelse af institutioner i de nærliggende byområder (vuggestuer,
børnehaver, skoler, fritidshjem, plejehjem).

 Motionsstier kan der være et behov for i de bynære skove - men det er ikke
generelt et stærkt udtrykt ønske blandt flertallet af skovgæster. Motionisternes
ønske er afvekslende stier til kredsløbs- og styrketræning. Hvis  der opstilles
forhindringer og redskaber, skal det erindres, at det forpligter til at vedligeholde
disse.

 Ridestier - rytternes egne ønsker er normalt ikke særligt store. Problemstillingen i
denne sammenhæng er nærmere, at skovgæster der benytter andre befordrings-
midler (cykler, barnevogne, ski osv.) ikke altid er begejstret for den tilstand
vejbelægningen efterlades i. Aht. både ryttere, andre gæster og skovforvaltningen,
hvor problemerne ender, er særskilte ridestier en god ide. De kan anlægges langs
andre veje/stier med en enkelt afskærmning imellem. Ved vej-/stikryds bør
oversigtsforholdene dog være gode, så der ikke opstår farlige situationer med
skræmte heste. (I forbindelse med planlægningen af denne stitype, er det en god
ide at inddrage evt. lokale rideskoler/-klubber).

 Cykelstier skal helst have en jævn overflade af f.eks. let leret grus, og bør
vedligeholdes hyppigt. Hvis cykelstierne skal have en reel “cykelturs-funktion”,
skal de være forholdsvis lange.

 

4.3 Publikumsfaciliteter
I skovområder vil publikumsfaciliteter ofte springe i øjnene, og forskellige grupper af
skovgæster kan have stærkt delte meninger om faciliteter. Anlæg af publikumsfaciliteter
kræver derfor nærmere overvejelser - ud over de økonomiske: Skovgæster er ikke nødven-
digvis interesseret i faciliteter i nogle skovområder, mens de samme faciliteter til gengæld
mere eller mindre forventes i andre områder. Det hele kompliceres af, at skovgæsternes
ønsker ikke altid stemmer overens med, hvad skovforvalteren tror, at gæsterne gerne vil have.
Publikumsfaciliteternes funktion kan både være en service for skovgæsterne og en beskyttelse
af skoven.

Faciliteternes antal, udformning og placering afhænger navnlig af:

 Hvilken rolle spiller goodwill fra skovgæster for skovarealets målopfyldelse?

 Hvilke og hvor mange faciliteter forventer skovgæsterne at finde i forskellige dele
af skoven?

 Hvor stor er besøgsintensiteten fordelt på aktiviteter i skovens forskellige
områder?

 Hvordan kan skovforvaltningen tilbyde forskellige muligheder for friluftslivet ved
hjælp af faciliteterne?

 Hvordan kan skovforvaltningen kanalisere forskellige friluftsaktiviteter vha.
faciliteterne?

 
Det er værd at overveje, om en løsning er, at starte med et relativt beskedent udbud af
deciderede publikumsfaciliteter, og så lade det “udvikle sig hen ad vejen” - medmindre der er
en hel klar målsætning for skovområdets friluftsmæssige funktion.
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I tabel 1 er givet en række forslag til overordnet udformning, placering mv. af forskellige
publikumsfaciliteter, som det kan være relevant at anlægge i eller ved skoven. For alle
faciliteter gælder det, at udformningen og udseende naturligvis er afhængig af placeringen.
Faciliteterne bør generelt ikke være dominerende, men skal falde ind i landskabet.

Information
Skilte er en væsentlig information facilitet for publikum, og samtidig er det
skovforvaltningens mulighed for at bringe informationer og budskaber videre til
skovgæsterne. Skilte skal selvfølgelig placeres, så de kan ses. Men skilte er sjældent en
attraktion i sig selv, så med mindre der er tale om advarselstavler, bør man moderere deres
dominans i området. Der bør være en rimelig overensstemmelse mellem skiltenes antal og det
reelle behov. For større områder kan det derfor anbefales, at man fastsætter en skiltepolitik og
udarbejder en plan for skiltningen. Ligeledes bør en ensartet skiltning på alle den forvaltende
myndigheds arealer overvejes. En sådan kan være medvirkende til at skabe identitet og
genkendelighed i forhold til f.eks. regler for færdsel og ophold. Forbudsskilte bør så vidt
muligt undgås. Og at udstede forbud, der hyppigt overtrædes, men ikke håndhæves, skader
formodentlig langt mere, end det gavner. Forbuds- og advarselstavler fungerer bedst, hvor de
virker logiske og meningsfyldte. Ved at fremhæve, hvad der er tilladt, og kort begrunde hvad
der ikke er tilladt, kan forbudsskilte få en mere positiv og meningsfyldt effekt - og bedre
accept blandt publikum. Mange af de oplysninger som gives på skilte, kan man skåne
skovbilledet for ved at anføre dem i foldere. Vandretursfoldere er efterhånden et anerkendt og
velkendt middel, både til naturformidling og som vejviser. Artikler i lokal-/ugeaviser er en
anden måde at formidle sit budskab på. Ekskursioner, foredrag og arrangerede aktiviteter,
som f.eks. træplantning, brændesankning affaldsindsamling mm., er en god måde at få direkte
kontakt til lokalbefolkningen og formidle budskaber - ikke mindst til den næste generation.
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Tabel 1: Forslag til udformning, placering mv. af publikumsfaciliteter.

Facilitet Udformning, materiale Gode placeringer Øvrige bemærkninger

P-pladser Afskærmes med træer og buske
af æstetiske grunde. Træer giver
samtidig skygge til biler.

Afskærmes fra skoven med store
sten, jordvold, lavt hegn, buske
eller gærde.

Ved hovedindfaldsvejene til
skoven, gerne flere små P-
pladser fremfor én stor.

P-pladserne giver det første
indtryk af skoven.

Deres antal, placering og
dimensionering er af stor
betydning for friluftslivets
muligheder i skoven.

Borde og bænke Slidstærkt og solidt, massivt
ubehandlet eg (evt. en hel
kævle) eller trykimprægnerede
brædder, kanter afrundes.

Ved rastepladser, P-pladser,
langs stier, ved særlige attraktive
steder (søer, udsigter, lysninger).

Det kan være nødvendigt at
lægge grus for at undgå slid.

Ved flytbare borde og bænke
kan slid undgås, og større
grupper kan rykke sammen eller
fra hinanden.

Affaldsbeholdere Typen afhænger af placering og
forventet mængde affald. Alm.
beholdere til plastic- eller
papirsposer kan “camoufleres”
med rafter eller brædder.
Beskyttelse og låg er nødvendigt
for at undgå, at posen splittes ad
af fugle og ræve.

Ved rastepladser, P-pladser, evt.
ved bænke langs stier og i øvrigt
hvor det er nemt at komme til at
tømme dem.

Man kan også vælge at sætte
skilte op, f.eks.: “Husk at tage
affaldet med hjem i
skraldespanden - tak for
hjælpen”.

Det er vigtigt, at man hurtigt
rydder op efter “skovsvin”, da
de ellers formerer sig.

Toiletter Samme udformning som evt.
nærliggende bygning eller
bygget af massive ubehandlede
brædder af eg eller
trykimprægneret træ, evt.
glasfiber.

Ved rastepladser, P-pladser,
badestrande, helst i forbindelse
med andre bygninger (kiosk,
restaurant), undgå ensomt
liggende toiletter.

Toiletter stiller store krav til
investering, rengøring og
vedligeholdelse.

Er toiletter kun nødvendige ved
f.eks. særlige arrangementer, så
lej evt. en toiletvogn.

Legeredskaber En fældet grovknastet D-kævle,
krogede topender eller stående
“klatretræer”.

Placering af disse ‘klatretræer’,
stød eller stammer ved arealer
med skovrejsning kan give en
‘skov’-oplevelse straks efter
plantning.

Ved rastepladser og særligt
attraktive steder (hvor der i
forvejen er borde og bænke).

Legeredskaber bør jævnligt
efterses af hensyn til børnenes
sikkerhed.

Brug naturens og skovens
“egne” legeredskaber.

Bålsteder og grill-
pladser

Solid smedejernsgrill eller muret
grill med rist, evt. bålplads på
jorden, hvor tørven er vendt, og
bålpladsen markeret med større
sten rundt i kanten.

Ved åbne pladser som
rastepladser eller lejrpladser,
vær opmærksom på læ og den
fremherskende vindretning.

Giv gode informationer om,
hvad der er tilladt med hensyn til
brug af bålstedet og indsamling
af brænde.

Rastepladser Anlægges som P-pladser, men
gerne med en afskærmning mod
parkeringsarealet for at undgå
legende børn mellem kørende
biler.

Ved hovedindgangsveje til
skoven, gerne med selvstændig
mulighed for aktiviteter (sø el.
lign.)

Kan udstyres med faciliteter som
affaldsspande, borde og bænke,
toiletter, legeplads,
naturvejledning og
oplysningstavler, kiosk og
meget andet.

Primitive lejrpladser Et plant areal, en pæl eller
oplysningstavle, evt. et bålsted.

Beskyttet areal, mere end 1 km
fra nærmeste offentlige vej,
gerne et særligt areal (ved sø, i
gammel grusgrav el. lign.).

Pladsen kan udstyres med
faciliteter efter behov og
interesse.
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5. Biodiversitet ved skovrejsning

5.1 Rum til flora og fauna
Et væsentligt formål med skovrejsning kan være at fremme biodiversiteten i et område. Dette
opnår man først og fremmest ved at give mere rum til den vilde flora og fauna. Et andet
væsentligt aspekt er at skabe en stabil og varieret skov.

En skov bestående af hjemmehørende arter, der naturligt ville forekomme på lokaliteten, må
antages at være forholdsvis stabil. Dvs., at behovet for eventuelle indgreb (fx sprøjtning ved
insektangreb) vil være minimale og driften kan bygge på selvforyngelse. Netop når grund-
vandsbeskyttelse er et vigtigt mål, er skovens stabilitet og muligheden for at forynge skoven
uden renafdrifter af betydning.

Den vilde flora og fauna styrkes ved skovrejsning på landbrugsjorde, alene fordi den intensive
landbrugsdrift afløses af en ekstensiv drift med lang omdriftstid. Forstyrrelser i form af
opkvistning, tyndinger og hugst foregår med års mellemrum og omfanget af indgrebene er
langt mindre end ved landbrugsmæssig drift.

I sammenligning med andre danske naturtyper indeholder skoven flest arter og også flest
sjældne eller truede arter (Tabel 2). I princippet kan skovrejsning være med til at fremme den
biodiversitet, der knytter sig til skov. Problemet er, at for mange organismegrupper vil det
tage lang tid at indvandre i de nye skove. I en skov plantet på landbrugsjord for 200 år siden
vil man stadig kunne se, at der mangler typiske skovbundsurter. Man gætter på, at først 800 år
efter endt dyrkning vil man ikke længere kunne skelne artssammensætningen fra en skov med
ubrudt skovhistorie (Peterken 1977).

Tabel 2: Rødlistede arter (dvs. arter som er sjældne, truede eller anses for at være
forsvundne) fordelt på naturtyper. Indenfor flere organismegrupper indeholder skoven flest
rødlistede arter. Beregnet udfra Rødliste 1997 (Stoltze & Pihl, 1998).

Skov Hede Overdrev Eng Mose Kyst1 Vand Ager By

Svampe 749 1 102 2 24 25 3 12 17

Laver 197 49 17 0 11 93 17 67 0

Karplanter 57 13 70 22 47 50 36 11 5

Biller 485 53 226 21 164 143 126 113 98

Andre grupper 204 34 76 50 102 92 196 23 31

Total 1692 150 491 95 348 403 378 226 151
1 inkl. klipper
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Skovdriften i de nye skove kan antage mange former alt efter hovedformålet med skov-
rejsningen. Hvis hovedformålet er at lave en udflugtsskov er der selvsagt flere muligheder for
at støtte biodiversiteten, end hvis hovedformålet er produktion af højkvalitetstræ.

De enkelte træarter varierer meget mht. hvor mange organismer, der er knyttet til dem.
Hjemmehørende arter som eg, der har været i landet i årtusinder, er tilknyttet en særlig rig
flora og fauna, mens arter indført fra andre kontinenter er tilknyttet en meget artsfattig flora
og fauna. Plantes mange hjemmehørende træarter i blanding eller som en mosaik af
renbestande vil man i særlig grad styrke de danske skovtilknyttede organismer. En skov rejst
på en meget varieret jordbund og med en variation i fugtighedsforhold vil selvfølgelig også
kunne give plads til mange flere arter end en skov med meget homogene jordbundsforhold.

Thormann & Skovsgård (1997) foreslår, at man fremmer udviklingen af biodiversiteten i nye
skove ved at bygge på en blanding af plantning og naturlig indvandring af urter og vedplanter.
Naturlig indvandring af vedplanter og urter formodes at kunne danne grundlag for en ny skov,
der er tilpasset forholdene og lokaliteten. Endvidere vil successionen medvirke til at bevare og
sikre eventuelle lokale genetiske puljer.

Naturlig succession kræver tålmodighed, og jo større afstand til frøkilder, jo langsommere
indvandring. Hvis man sætter en tidsramme på 15-20 år for indvandring af vedplanter kræver
det, at der findes frøkilder inden for 100 m fra det nye skovområde (Rodwell & Patterson,
1995). Hvis man kombinerer plantning med succession ved at efterlade åbne områder eller
planter med stor afstand ,opnår man en hurtigere udvikling af et skovbillede. Hvis man ønsker
naturlig indvandring skal mindst 20% af arealet være utilplantet (Rodwell & Patterson, 1995).
Hvis man alene ønsker indvandring af hjemmehørende arter, kan det være nødvendigt at
fjerne uønskede arter som sitkagran, rødgran, glansbladet hæg m.fl.

5.2 Det omgivende landskabs betydning
Indvandring og dermed udviklingen i biodiversitet er afhængig af hvilke landskabstyper, der
er nabo til den nyrejste skove. Traditionelt regner man ofte afstanden til de nærmeste skove,
størrelsen af naboskove og forbindelseslinier i form af hegn som de vigtigste landskabs-
parametre for indvandring. Herved overser man en vigtig pointe: Skove er meget forskellige
og skovarter findes ikke blot i skove (Tabel 3). Krat, heder og overdrev har typisk også en del
skovarter tilknyttet - navnlig på nordskråninger - og især, hvis skoven først er fældet for få
hundrede år siden (Tabel 3). Derimod er der meget få skovarter på dyrkede marker. Alle de
mange landskabselementer varierer i hvor mange, og hvilke typer skovarter, de indeholder.

En naturskov med ubrudt kontinuitet i tusinder af år, og som ikke er blevet drevet intensivt i
de sidste par hundrede år vil ofte have en meget stor biodiversitet med mange skovarter. Har
et område med lang skovkontinuitet været udsat for moderne rationel skovdrift gennem de
sidste par hundrede år vil antallet af skovarter være faldet (Bille-Hansen, 1998).

Hvis et artsskifte til nåletræer indgår i skovens drift forsvinder endnu flere skovarter. Endnu
færre skovarter vil der være i de nye nåleskove, der er rejst indenfor det sidste århundreder på
overdrev eller hede, og færrest skovtilknyttede arter vil der være i nåleplantager på
landbrugsjord.

Tabel 3 En opgørelse af skovbundsplanter i naturtyper på Røsnæs. Nogle skovurter kan
overleve på nordskråninger på overdrev og lignende (Petersen, 1998).
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5 store
oprindelige
skove

10 oprindelige
skov-fragmenter

6 formodet
oprindelige skov
/ krat fragmenter

3 nordvendte
græs /
urtevegetationer

Skovareal, ha 10-200 0,04-6,5 0,1-6,5 -

Antal
skovbundsplanter 41 33 26 11

For spredningen af skovarter til de nyrejste skove er det selvfølgelig bedst, hvis skovene
rejses i umiddelbar tilknytning til meget gamle skove. For nyrejst løvskov vil det dog være
lige så godt for skovens fremtidige biodiversitet, at være placeret op til en hede eller et
overdrev som op til en nåletræsplantage.

En nordvendt græsskråning, hvor en række skovurter kan overleve i lang tid efter skoven blev
fældet i fortiden kan opfattes som en korridor i tid, der forbinder den oprindelige skov med
den nyrejste. Denne korridor er særlig vigtig for arter der spredes dårligt i rum. Levende hegn
er den traditionelle korridor i rum. De er korridorer, fordi der lokalt kan være skovagtige
forhold under trævegetationen i hegn. Skovorganismer kan langsomt sprede sig langs hegnet,
men derudover leder de også vildtet på dets vandringer, og er dermed korridorer for dyre-
spredte plantearter. Veje kan også være korridorer mellem adskildte skove. Biler og skov-
maskiner med ærinde i skoven kan transportere plantefrø, insekter og jordklumper med mange
organismetyper langs vejene.

5.3 Indvandring af arter til de nye skove
For alle arter gælder, at de har nogle krav til deres omgivelser. Disse krav skal være opfyldt
før indvandring kan ske. Et insekt, som er knyttet til egeblade, men stiller få krav til miljøet i
øvrigt vil få sine krav opfyldt allerede ved anlægget. En art, der kræver dødt træ af store
dimensioner vil ikke kunne indvandre, før der optræder store døde træer eller større stubbe i
skoven, og et insekt, hvis larve lever af bladene fra urten knoldet brunrod, kan først
indvandre, når planten er kommet. Når så betingelserne er tilstede, afhænger indvandringen af
arternes spredningspotentiale, altså hvor gode skovarterne er til at sprede sig.

Bregnearter har meget små sporer, som kan spredes vidt omkring med vinden. Hvis
forholdene i skoven er passende, vil disse arter hurtigt indfinde sig. Noget lignende gælder
orkidéer. En række plantearter spredes af vildtet - enten ved at hænge i vildtets pels eller ved
at overleve tarmpassagen. Disse arter er også gode til at sprede sig over ret store afstande;
men deres spredning afhænger også af hegn og andre strukturelementer i landskabet, der
fungerer som ledelinier for vildtet. Fuglespredte arter som hindbær, vild kaprifolie, hyld m.fl.
er ofte nogle af de allerførste planter man træffer i nye skove.
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Bregner (Alm. mangeløv) og orkidéer (Skov-hullæbe) er indvandret i Vestskoven, her i 28-
årig eg, november 1998.

Bemærkelsesværdigt mange skovplanters frø spredes ved myrers hjælp. Således er ca. 40 % af
indikatorplanterne for gammel skov myrespredte (Hermy, 1994). Disse arter spredes ret
langsomt og har vanskeligere ved at tage det store spring ind i en nyplantet skov, der ikke har
tæt kontakt til andre skove. Mange andre skovarter har ingen særlige spredningsmekanismer
til de lange distancer. De kaster måske frøene nogle få meter væk og har derfor også svært
ved at spredes til nye skove. Indvandringshastigheden af skovarter ind i en tilgrænsende skov
er bemærkelsesværdig langsom og for en lang række urter sker det med en hastighed på kun
0,5 m om året (0 - 1,25 m/år) (Brunet & Oheimb, 1998).

Fugle er nok den gruppe, som har lettest ved at sprede sig over store afstande til en ny skov.
Fuglefaunaen reagerer især kraftigt på skovens strukturelementer. En skov, hvor lysninger
afveksler med træbevoksede partier vil derfor hurtigt blive tilknyttet en ret varieret
fuglefauna. Først i ældre skove findes strukturelementet “døde træer af en vis dimension”.
Hulrugende fugle vil derfor være underrepræsenterede i mange år efter skovplantningen. I
Vestskoven ved København, hvor det ældste skov nu er 30 år, har hulrugende fugle først
indfundet sig efter man opsatte redekasser til disse.

Floraudviklingen i nye skove vil udvise et karakteristisk forløb. Først vil bunden fuldstændig
domineres af markukrudtet. Efterhånden som træerne vokser sammen til et tæt kronedække
(ca. 20 - 30 år) vil langt de fleste ukrudtsarter blive skygget væk - men de vil stadig være til
stede som frø i jorden. Nogle af de mest skyggetolerante ukrudtsarter kan evt. leve videre som
et indslag i skoven. Først på dette tidspunkt er der plads til de egentlige skovbundsurter, som
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vil brede sig de næste mange år. En undersøgelse af skovbundsvegetationen (artsantal) med
alderen i bøg kan illustrere denne udvikling (Figur 8). I løbet af et stadie med tæt kronetag
(indtil 50 år) sker der en udskygning af markukrudtet, hvorefter karakteristisk skovarter
breder sig. I Vestskoven ved København er markukrudt stadig mest dominerende i
egebevoksninger 25-30 år efter tilplantning på landbrugsjord (Hansen, 1992).
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Figur 8:Udviklingen i skovbundsfloraen med bevoksningsaldren undersøgt i Hareskoven
(Bille-Hansen, 1998). Dette kan illustrerer den forventede udviklingen ved skovrejsning, hvor
floraen vil være præget af markukrudt indtil træerne effektivt skygger disse arter bort og en
mere karakteristisk skovbundsflora kan begynde at udvikle sig.

Når bevoksningerne når modenhed, vil man igen kunne se markukrudts-arterne spire frem. De
er overlevet som frø i jorden. Der vil gå mange år før de helt forsvinder fra jordens frøbank.
Selv efter 200 år ligner vegetationen endnu ikke vegetationen i en skov med lang
skovkontinuitet (Hermy 1994).

Da plantearterne er et vigtigt strukturelement for insekterne, vil det tage endnu længere tid, før
insektdiversiteten nærmer sig den, der er karakteristisk for en skov med lang kontinuitet.

Den viden vi har om, hvordan udviklingen foregår, bygger på tidligere tiders skovrejsning. På
moderne landbrugsjord kan forholdene vise sig at være anderledes. Her kan man frygte, at
konkurrencestærke arter som stor nælde og rørgræs vil ekspandere og undertrykke andre arter,
hvorved udviklingen af en egentlig skovbundsvegetation forsinkes (Hermy 1994).

5.4 Tiltag der kan fremme biodiversiteten
Det har været foreslået at øge hastighed af indvandringsprocessen ved såning af buske og
skovurter i kulturfasen (Jensen, 1997), men metoden har ikke været prøvet i Danmark. En
anden mulighed for at fremme en hurtigere udvikling af en skovpræget flora (og fauna) er, at
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hjælpe de naturlige indvandringsprocesser ved indplantning fra nærliggende skovområder.
Aflæsning af gamle stød, stammer eller stykker af hele træer på skovrejsningsarealer kan dels
give et tidligt præg af gammel skov, dels fremme indvandring af svampe og andre
nedbrydere.

Man kan diskutere, hvorvidt det er en god idé at fremme en hurtigere udvikling af
biodiversiteten i nye skove. Man kan fremme forudsætningerne for en indvandring, men skal
man også aktivt flytte arterne med ind? På den ene side vil man hurtigere opnå en mere
varieret flora og fauna, men på den anden side kan manglende indvandring af konkurrence-
stærke arter betyde, at enkelte arter, som måske kan være truet andre steder, her kan få et
fristed og få masseforekomst. På samme måde er det ikke entydigt positivt at have gode
korridorer. Gode barrierer kan også være af stor betydning for biodiversiteten på regional
skala.

Da vi stort set ikke har noget erfaringsgrundlag omkring udviklingen af biodiversiteten i de
nye skove på landbrugsjord, er der behov for forsøg, overvågning og dokumentation. En
mulighed for at gennemføre dette er at inddrage naturinteresserede borgere i lokalområdet
dels i overvågning af udviklingen i de nye naturområder, dels i evt. forsøg med indplantning,
såning osv.

Græsser og markukrudt er dominerende i Vestskoven 30 år efter skovrejsning.
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Figur 1Figur 2Figur 3Figur 4Figur 5Figur 6Figur 7Figur 8

6. Skovrejsningsområdet ved kildepladserne i
Drastrup

6.1 Arealet og opgaven
Et mindre areal er udvalgt som model for at illustrere de analyser og overvejelser, der er
påkrævet ved konkret udformning af en plan for skovrejsning. Arealet (parcel 1.1) ligger
umiddelbart syd for Drastrup Vandværk og støder op til flere af de kildepladser, hvor der
pumpes fra (Figur 1 og Figur 10). Som nævnt i indledningen er driftsformålet for arealet
flersidigt: Grundvandsbeskyttelse, rekreativ skov og øget naturindhold. Traditionelle
skovdriftsformål som tømmer-produktion og -kvalitet samt økonomi er underordet de
flersidige mål.

For arealet er foretaget en forstlig lokalitetskortlægning (jordbund og klima), der er
grundlaget for valg af træarter og skovtype, for en vurdering af de kulturtekniske muligheder
og for en beskrivelse af den mulige fremtidige drift. Som afslutning på kapitlet er foretaget en
vurdering af arealet samt planen for udformningen set i forhold til den flersidige målsætning.

På arealet er der endvidere placeret to jordvandsstationer til overvågning af udviklingen i
kvælstofudvaskningen fra arealet samt to boringer til overvågning af kvaliteten i det øvre
grundvand. Jordvandsstationerne er søgt inddraget i kulturetableringsplanen, så målingerne
kan belyse effekten af forskellige tiltag.

Skovrejsningsarealet ved kildepladserne ved etableringen af jordvandsstationerne i januar 1998.
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6.2 Lokalitetskortlægning og træartsvalg

6.2.1 Jordbundskortlægning og hydrologi

Formål
Forstlig lokalitetskortlægning er en systematisk beskrivelse og afgrænsning af dyrknings-
enheder med homogene vækstvilkår for skov. Udover en generel beskrivelse af geologi og
klima fremstilles lokalitetskort over jordbundsvariationen med angivelse af jordens vand- og
næringsstofforsyning. Temakort over særlige dyrkningsfaktorer (kompakte lag, dårlig
dræning, tørv) bidrager til tolkningen af dyrkningsmulighederne.

Lokalitetskortet benyttes som et værktøj i planlægningsprocessen til at vælge de træarter, som
er velegnede på lokaliteten, samt til at fordele de ønskede træarter bedst muligt inden for det
givne areal med sigte på stabilitet, produktion, rekreative anvendelser eller specifikke formål
som i dette tilfælde grundvandsbeskyttelse.

Kortlægningen af området ved Drastrup er udført af Afdeling for Skovøkologi FSL på
foranledning af Aalborg kommune. Feltarbejdet blev udført den 18. juni 1998 med 1 m
jordspyd og borepunkternes placering blev fastlagt med DGPS. I alt 15 boreprofiler blev
beskrevet på området (bilag 1). Det kortlagte område udgør ca. 5 ha.

Klima
Årsnedbøren på 601 mm og nedbøren i vækstsæsonen (maj - oktober) på 351 mm er lidt
under landsgennemsnittet. Områdets placering i terrænet gør det meget vindeksponeret mod
nord og vest.

Tabel 4: Klimanormalen for  Aalborg lufthavn, kote 3 m DNN  (1961-1990). Data fra DMI.

måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år

mm 43 28 36 33 44 51 64 60 65 67 60 49 601

°C -0.4 -0.4 1.9 5.6 10.7 14.4 15.7 15.5 12.4 8.9 4.4 1.3 7.5

Geologi
Skovrejsningsområdet er beliggende på en gammel kystskrænt. Skrænten hæver sig jævnt ca.
20 m over de tilstødende marine forland, som er dannet efter istiden.

Udgangsmaterialet er tertiært kridt, som er overlejret af sediment bestående af sand og silt.
Sedimentets tykkelse varierer fra mellem 25-30 cm til mere end 1 m (Bilag 1). I den vestlige
ende består det overlejrende sediment af lerblandet siltet sand. Teksturen domineres i øvrigt af
finsand og mellemsand, mens grovsand er set i enkelte bånd i nogle få boringer (Bilag 2).

Jordbundsudvikling
"Pløjelaget" er overalt mørkfarvet af  humus, og denne humusopblanding når nogle steder 60
cm ned i jorden. Hvor der findes tykkere sedimentlag over kridtet, præges underjorden af
rødfarvning (rødbrune nuancer) som følge af forvitring. Jordbunden er meget veldrænet på
kystskrænten pga. god ledningsevne for jordvandet i sedimentet og det underliggende kridt.
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Humusophobning ses i slugten i det nordvestlige hjørne som følge af større vandtilgængelig-
hed (sideværts vandbevægelse).

På det marine forland  er jordens evne til at lede vand god som følge af den sandede tekstur.
Vandbevægelsen er dog hæmmet af det flade terræn. Engarealerne nord  for området er
grøftet for at aflede vandet, og grundvandet står formodentlig højt i perioder. Overjorden er
humusrig og i den vestlige ende (boring 61, Bilag 3) er jorden humusrig (ca. 5-7% humus) til
60 cm's dybde uden dog af have mosepræg.

Lokalitetsklasser
Der kan skelnes mellem fire lokalitetsklasser på området (Bilag 3). Træartsanbefalingerne er
givet udfra lokalitetsklassen, som er sammensat af en værdi for vand og en værdi for næring
(Sørensen & Dalsgaard, 1993):

A: Muldlag over kridt. Lokalitetsklasse 2.4

Vandforsyning: Områder hvor kalken kun overlejres af et muldlag vil have lav-middel (2-3)
vandkapacitet, fordi rødderne ikke i videre udstrækning trænger ned i den kompakte kridt.

Næringsstofforsyningen er høj (5), bl.a. som følge af kalkens umiddelbare nærhed samt
muldlaget.

Dyrkningsfaktorer: Hvor muldlaget er tyndest vil der være lav vandforsyning og tørkerisiko.
Det kunne umiddelbart ses på græsvegetationen ved kortlægningen.

Velegnede træarter: Eg i første omgang og dernæst Bøg, Ædelgran og Ask

Uegnede: Visse nåletræarterne angribes ofte hårdt af råd på kalkrige jorde. Arter som
Rødgran og Sitkagran vil derfor ikke være velegnede.

B: Marint forland (lavtliggende flade). Lokalitetsklasse 3.3

Vandforsyning: Middel vandforsyning (3) som følge af topografien og et højt humusindhold.
Engenes grøftning sikrer vandbevægelse og afdræning, dog kan højtstående grundvand
forventes i perioder om vinteren.

Næringsstofforsyning: Middel. Sandet er i sig selv formodentlig ikke ret næringsrigt, men det
høje humusindhold antyder, at udsivende vand fra kystskrænten kan bidrage med nærings-
stoffer på opløst form.

Velegnede træarter: Eg, Ask

Uegnede træarter: Rødgran, Sitkagran, Nobilis

C: Siltet finsand (lokalitetsklasse 3.4)  og leret siltet finsand (lokalitetsklasse 4.4).

Vandforsyning: Høj vandforsyning som følge af god vandretentionsevne og mulighed for dyb
rodudbredelse.

Næringsstofforsyning: Høj næringsstofforsyning (5) pga. teksturen.

Velegnede træarter: Frit træartsvalg

D: Sandet skråning. Lokalitetsklasse 2.2.
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Vandforsyning: Lav (2). Indblanding af grovsand og skrænteksponering gør at vandforsy-
ningen er lav. Næringsstofforsyningen er ligeledes lav pga den grovere tekstur, men kalken i
de dybe lag vil være en calciumkilde (2-3).

Velegnede træarter: Douglasgran, Ædelgran, Eg og Birk. Ask vil også kunne gro, men
højdeudviklingen begrænses af lav vandforsyning.

Uegnede træarter: Rødel

6.2.2 Visuel vurdering af arealet m.h.t. skovrejsningsbetingelser

Arealet er tæt bevokset med div. græsser, herunder især på de lavere partier med en særdeles
stor andel kvik. Øvrige flora er sparsom (mest synlig spredt bakkestjerne, tidsler, brandbæger
og enkelte gederams). Mod nordvest går arealet i et hjørne ud på det lavtliggende engareal.
Her er floraen afvigende. Dette hjørne foreslås at udgå af skovplantningen af hensyn til
æstetik, biodiversitet og kulturteknik. Umiddelbart syd for dette hjørne går en slugt op
gennem skråningen. Slugten med omgivende hæld foreslås friholdt for skovrejsning sammen
med enghjørnet. De to nævnte småarealer vil sammen danne en udsigtsvinkel.

Hegnet af seljerøn mod syd er utriveligt vest for den trekantede skovholm på parcel 1.2, men
vitalt øst for samme skovholm. Hegnet bør dog, sammen med hegnet af hvidtjørn og hyld
mod vest, bevares, i hvert fald i skovopbygningsfasen.

6.2.3 Lokal trævegetation - observationer.

Løvtræ
Rekognosering i området viser, at ask, elm, bøg og eg er meget udbredte træarter i naturlige
hegn og bevoksninger i skræntområdet længere mod vest. Mere eller mindre indbragt ses
seljerøn, alm. røn, el, ær, birk samt div. popler og pil.

Specielt ask udmærker sig ved en høj andel og en god trivsel på den kridtnære bund med
vandbevægelse mod engene. Formen er dog i forstlig henseende oftest dårlig.

Elm har en høj andel og er givet meget naturlig for området. På grund af elmesygen kan arten
dog ikke anbefales plantet.

Bøg har stor andel i skovbevoksninger på skrænten. Væksthastigheden er beskeden, men der
ses dog en del store, gamle træer. Formen er stærkt vindpåvirket.

Eg ses udbredt i hele skræntområdet, men vækst og formtendens synes ret dårlig. Der sås
ingen meget store træer af arten.

Røn. Seljerøn er udbredt i området som hegnsplante. Der ses eksempler på såvel god som
dårlig trivsel. Alm. røn ses spredt, formentlig som naturlig selvsåning. Hvor den er
vindeksponeret, har den tydeligvis problemer.

El, mest rødel, ses adskillige steder. Trivslen er god på lavere arealer.

Ær synes at trives særdeles godt i området og kan nå anselig størrelse.

Birk indgår spredt, men er forkrøblet og utrivelig i vinden.

Popler og pil trives glimrende i fugtige områder på lokaliteten.
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Nåletræ
I plantninger i området er anvendt forskellige nåletræarter. Væsentligste indtryk er, at ædel-
granarterne trives særdeles fint i området, rødgran og omorikagran slet ikke. Lærk er stærkt
vindpræget, og synes kun at opnå beskeden højde. Fyrrearterne trives, men er stærkt vind-
prægede.

Busklaget
Busklaget er i området stærkt domineret af én art: Hvidtjørn. Udbredt er endvidere mirabel,
hyld og hunderose.

6.2.4 Forslag vedrørende skovtype og artsvalg ved Drastrup.

Ud fra den overordnede målsætning om grundvandsbeskyttelse, rekreativ værdi og stabilitet
kan anbefales opbygning af en skovtype overvejende bestående af løvtræer. Om ønsket, kan
der i bevoksningerne spredt eller holmevis indgå nåletræ, væsentligst almindelig ædelgran, og
evt. på de højereliggende partier skovfyr. Det er fremsat som et ønske, at der primært
anvendes hjemlige træarter, og med den i landskabet markante placering af skoven, er det
endvidere ønskeligt at træartsvalget er tilpasset det for egnen typiske artsvalg.

På lokaliteten i Drastrup må den højtliggende kridtforekomst antages at bevare den kom-
mende skovjord med en ret høj pH-værdi til gavn for omsætningshastigheden af planterester.
Det synes derfor ønskeligt af hensyn til grundvandsbeskyttelsen at tilstræbe en skovtype, som
tillader en aktiv bundflora - d.v.s. bevoksninger overvejende af lystræer.

En blanding, spredt eller holmevis, af lys- og skyggetræer giver erfaringsvis gode betingelser
for en senere naturlig foryngelse af skoven, vil som tidligere påpeget være velvalgt i relation
til grundvandsbeskyttelse og rekreativ værdi, og vil med passende artsvalg være tilpasset til
det lokale bevoksningsbillede.

Ask må bedømmes som særdeles egnet på specielt de lavereliggende dele af arealet med
lokalitetsklasse 3.3. På den del af de lavere partier, som har lokalitetsklasse 2.4, kan ask ikke
anbefales ud fra forstlige produktionshensyn. Asken bedømmes dog at kunne gro også her,
men med et beskedent produktionspotentiale. Ask er endvidere en velegnet træart på
delarealerne med produktionsklasse 3.4 og 4.4. Da asken, som lystræart passer fint ind i
driftsformålene og er meget udbredt lokalt, må den anbefales som en af de væsentlige blandt
valgmulighederne. Endvidere er den en hurtigt startende træart.

I almindelighed kan ask fint blandes med rødel, som er endnu hurtigere startende. På grund af
ellens evne til at fiksere kvælstof fra luften, samt af tekniske og økonomiske årsager (se
senere) bør el dog ikke anvendes på Drastrup-arealet. Der er god mulighed for at indplante
buske og laverevoksende træer sammen med asken, ligesom træarter fra andre dele af arealet
kan indgå som indblanding med henblik på at skabe “glidende” overgange i bevoksnings-
billedet. Skal lokalitetspræget holdes, kan indplantes buske af hvidtjørn, men også arter som
hassel, kvalkved, naur, dunet gedeblad og avnbøg kan anvendes.

På den højereliggende del af arealet kan udover ask foreslås træarter som eg, bøg, ær,
spidsløn fuglekirsebær, lind og evt. alm. ædelgran og skovfyr. Endelig kan buske som nævnt
ovenfor indplantes.

Birk må ud fra observationer på egnen frarådes, idet den vanskeligt tåler vinden. Som evt.
ammetræ kan anvendes fuglekirsebær og poppel (evt. den ekstremt hurtigtstartende poppel-
klon OP42, som ikke synes at danne rodskud).
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Ammetræer anvendes primært som hjælp, hvor hovedtræarten ikke selv er pionertræart og
derfor kan fremmes i vækst ved en hurtig etablering af et skovklima, herunder specielt
beskyttelse imod forårsnattefrost.  Herudover kan meget hurtig voksende hjælptræarter
(eksempelvis poppel og el) medvirke til, at publikum tidligt oplever en beplantning som skov.
Ammetræer bør fjernes, når de mekanisk eller beskygningsmæssigt generer hovedtræarten. En
fjernelse bør ideelt ske gradvis, og er under alle omstændigheder forbundet med en tidlig
arbejdsindsats. Den hurtige vækststart hos ammetræer kan - noget afhængig af indblandings-
systematikken  - give tekniske problemer ved en evt. mekanisk renholdelse.  Blandt de
foreslåede hovedtræarter skønnes på arealet i Drastrup kun bøg og ædelgran evt. at kræve en
indblandet hjælpetræart. Skovfyr, eg, ask og fuglekirsebær er selv pionertræarter.

Blandingssystem
Ved etablering af blandingsbevoksninger er der en række forhold, som bør gennemtænkes. I
det praktiske skovbrug er ofte blevet anvendt rækkevise blandinger. Metodens fordele er
primært af praktisk og teknisk art, dens bagdele er væsentligst af æstetisk art. Den
fuldstændigt “inderlige” blanding ( alle arter i alle rækker) er æstetisk at foretrække frem for
rækkevise blandinger, men kan være særdeles vanskelig og upraktisk at håndtere i
bevoksningsplejen senere, primært på grund af arternes forskellige vækstrytme, og giver
dårlige selektionsmuligheder indenfor den enkelte art (man er tilbøjelig til at hugge for en
given træart, uanset dennes form).

Holmevis blanding giver færre problemer med den forskellige vækstrytme, giver gode
selektionsmuligheder indenfor den enkelte art ved senere hugster, og ved valg af relativt store
holme kan opnås drifttekniske fordele. Holmevise blandinger synes endvidere for nogle
træarter at give gode foryngelsesmuligheder, og bevoksningsbilledet kan blive mere
afvekslende end ved homogene blandinger. Ved blanding af adskillige træarter kan den
holmevise blanding imidlertid blive vanskelig at gennemføre uden brug af synlig systematik.

Sammenfattende skal vedrørende blandingsmetoden anbefales:

 De enkelte arter skal kunne trives med hver deres vækstrytme og hver deres
lysbehov.

 Der skal indenfor den enkelte art være mulighed for hugstselektion uden at
dette går ud over artens arealrepræsentation.

 Der skal af hensyn til plantebestilling, plantningsforskrift og andre praktiske
forhold være en vis systematik.

 Systematikken må ikke være tydelig for skovgæsten og opfattes som noget
iøjnefaldende kunstigt.

Det skal endelig nævnes, at en art også kan indbringes som efterbedringstræart. Som efter-
bedringstræart i blandingsbevoksninger kan med fordel anvendes en art, som erfaringsvis er
let at etablere under de normalt på efterbedringstidspunktet forringede betingelser - eks.
skovfyr.

6.3 Kulturplan

6.3.1 Forudsætninger og valgmuligheder.
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Kulturplanen skal indeholde en afprøvning af forskellige kulturmetoder med særligt henblik
på at undersøge disses påvirkning af grundvandskvaliteten og etableringsbetingelserne.

Ud fra et forskningssynspunkt vil det være ønskeligt at planen omfatter kulturmetoder med et
spektrum fra formodet kraftig til formodet minimal påvirkning af grundvandskvaliteten,
herunder samme metoders forskellige påvirkning af kulturbetingelserne. Ud fra denne
forudsætning kan et spektrum af kulturmetoder bringes i forslag (Tabel 5).

Endelig skal kulturplanen imødekomme rekreative og landskabsæstetiske krav, ligesom der
foreligger krav til økonomi, kultursikkerhed og tidsplan.

Tabel 5: Kvalitativ bedømmelse af etableringssikkerhed og risiko for udvaskning ved
forskellige kulturmetoder. Der mangler forsøg, der sammenligner kulturmetode og
udvaskning.

Kulturmetode
(Jordbehandling/renholdelse)

Formodet risiko for udvaskning Formodet effekt på
etableringssikkerhed

A. Landbrugspløjning/mekanisk
rensning

Kraftig God

B. Reolpløjning/dækafgrøder Beskeden Særdeles god

C. Kulegravede huller/
punktafdækning

Lille Acceptabel

D. Ingen jordbehandling/
punktafdækning

Minimal Ringe

E. Ingen jordbehandling/ingen
renholdelse - direkte såning

Minimal Dårlig

6.3.2 Jordbehandling

Ved skovrejsning på tidligere landbrugsjord kan forberedelsen af jorden før plantning ske ved
A) en almindelig landbrugspløjning, ved B) en dybtgående reolpløjning, ved C) alene at
behandle plantehullet (kulegravede huller) eller evt. ved D) ingen forudgående jordbehand-
ling.

For parcel 1.1 i Drastrup gælder endvidere følgende specifikke krav:

 Da grundvandet allerede udnyttes på arealet må metoder med formodet
kraftig belastning af grundvandskvaliteten ikke anvendes i væsentligt
omfang.

 Arkæologiske interesser på arealet gør det uønsket at anvende dyb
jordbearbejdning (eks. reolpløjning).

Det er derfor ikke nødvendigvis alle de efterfølgende behandlingsforslag som lader sig
anvende i parcel 1.1.
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A.  Landbrugspløjning
På arealer, hvor der er mindre end 60-70 cm til kridtlaget, er landbrugspløjning en mulighed
for fuldbearbejdning med henblik på senere mekanisk renholdelse. Inden pløjning bør evt.
kvikforekomst nedbringes. Hvor dette ikke må ske gennem brug af kemiske midler kan
harvning - evt. efter pløjning - gentaget over en periode hver gang kvikken er i 3-blads-stadiet
reducere kvikmængden noget. Holdes jorden således “sort” over en periode vil udvasknings-
risikoen dog være stor.

Under alle omstændigheder må det anbefales at afhøste en eksisterende græspels med henblik
på at gøre pløjning mulig og nedbringe den senere udvaskning. En afhøstning kan gøres med
almindelig grønthøster - det afhøstede fjernes fra arealet. Såfremt Parkforvaltningen råder
over en traktormonteret ukrudtsbrænder, kan den senere genvækst sandsynligvis nedbringes
ved en sådan behandling inden pløjning.

Plantning kan evt. herefter ske med maskine, idet valget af række- og planteafstand tilpasses
de senere renholdelsesredskaber.

 Metoden anses at give gode betingelser for planteetablering og senere brug af
renholdelsesredskaber.

 På grund af de dårlige muligheder for at bekæmpe græsset inden pløjning vil
renholdelsesbehovet i starten være særdeles stort. Overfladisk jordbehandling
og mekanisk renholdelse anses at medføre stor udvaskning.

B.  Reolpløjning.
Reolpløjning medfører jordbehandling til 60-70 cm dybde. Tykkelsen af jordlaget over
kridten begrænser derfor i Drastrup de mulige arealer for denne form for fuldbearbejdning. I
det omfang der er kvik på arealer, skal man ikke forvente at reolpløjningen løser kvik-
problemet - se under A.

Reolpløjning gennemføres af en række entreprenører, og erfaringsvis ligger præstationen på
ca. 5 timer pr. ha. Skal der plantes umiddelbart efter reolpløjningen bør der anvendes
jordpakker efter reolploven. Parkforvaltningen har med fint resultat anvendt dækafgrøde af
rug udsået efter 1 år i kulturer anlagt efter reolpløjning. Parkforvaltningens metode synes at
kunne anbefales, og vil sandsynligvis nedbringe udvaskningen i forhold til mekanisk
renholdelse.  Plantning kan udføres med maskine.

 Reolpløjning giver særdeles gode etableringsbetingelser.

 Vel udført reolpløjning ( min 10-20 cm dækning af gammelt kulturlag)
medfører en kraftig reduktion af mængden af frøukrudt i de første år efter
anlæg.

 Nedpløjning af det næringsrige kulturlag til dybder med mindre temperatur-
udsving og mindre lufttilgang antages at forsinke næringsstoffrigivelsen fra
dette lag til gavn for udvaskningsforholdene i kulturfasen.

 Reolpløjning kan på visse typer af jorde forbedre vandhusholdningen til gavn
for kulturudvikling og grundvandsdannelse. De udførte jordbundsunder-
søgelser i Drastrup tyder dog ikke på, at en sådan effekt vil være særlig
markant her.

 En dækafgrøde vil formindske udvaskningen i forhold til mekanisk
renholdelse.
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 Reolpløjning vil medføre nogen udvaskning i kulturfasen, dog lavere end ved
landbrugspløjning.

 Der er fare for, at dækafgrøden sammen med kvik vil kunne udvikle sig for
voldsomt.

Løvtræer plantet efter reolpløjning, Herning Kommune, november 1997. Ved reolpløjning
bliver det dybere jordlag bliver lagt oven på jorden fra det gamle pløjelag. Overfladen er fri
for ukrudtsfrø.
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Jordprofil 10 år efter reolpløjning, Løvbakke skov ved Herning. Jordbundshullet er ca.1 m
dybt og selve jordprofilet er afgrænset af de to vandrette streger. Det gamle mørkfarvede
pløjelag ses tydeligt som ‘tunger’ i 20-60 cm dybde.

C.  Kulegravede huller.
Med gravko eller rendegraver omgraves plantehuller på minimum 80 x 80 cm. Målet med
arbejdet er en pletvis og mindre dybgående profilvending svarende til den, som udføres med
reolplov. Der er kun få erfaringer med metoden, men praktiske forsøg har vist, at en øvet
maskinfører i en arbejdsgang kan opgrave en skovlfuld og med en hurtig vending tilbage-
lægge skovlens indhold i samme hul i nogenlunde omvendt lagorden. Ideelt skal overfladen
på plantningspladsen være fri for den gamle kulturjord. Hvor kridtlaget er tæt på overfladen,
må der gerne - om muligt - graves ned i kridten. Maskinen kan under samme fremkørsel
bearbejde plantepladserne i 3 - 4 rækker. Der kan være behov for udvikling af teknik og
skovlbladsudformning til dette arbejde.

Arealet mellem plantehullerne lades urørt, dvs. med græspels. Plantning udføres manuelt. Der
kan forventes et præstationsniveau ca. som for reolploven.

 Der må antages at opstå gode plantningsbetingelser på den omgravede
planteplads.

 Arbejdet kan udføres uden yderligere forbehandling af arealet.

 Da kun en del af den eksisterende vegetation fjernes, vil udvaskningen blive
væsentlig formindsket i forhold til fuldbearbejdning.

 Ukrudtskonkurrencen vil fra starten være større end ved fuldbearbejdning.

 Metoden egner sig bedst til et relativt lavt plantetal.

D.  Ingen forudgående jordbehandling.



37

Plantning/såning direkte gennem eksisterende græspels evt. med efterfølgende tildækning
omkring planten - se senere.

 Metoden er medtaget som den, der må formodes at give den mindst tænkelige
påvirkning af udvaskningsforholdene.

 Etableringsomkostningerne er særdeles små.

 Etableringsbetingelserne er særdeles dårlige.

 Overfladeafdækningens effekt på ukrudtet (blot overdækket) er kun lidt
kendt.

 

6.3.3 Etableringsplejen
Jordbehandling A (Landbrugspløjning) bør renholdes mekanisk med radrenser i ca. 3 år, eller
så længe der fornemmes behov for det. Til denne forbehandling bør ikke anvendes dæk-
afgrøder i stedet for renholdelse. Årsagen er, at det potentielle ukrudtstryk vil være for stort.
Hvis der vælges manuel plantning, bør der plantes i kvadrat med henblik på krydsrensning.
Række- og planteafstand skal være tilpasset det mulige renholdelsesredskab. Renholdelse ved
brug af damp er under udvikling, men endnu ikke arbejdsklar til brug i kulturer.

En projektgruppe på Aalborg Universitet arbejder med udvikling af en speciel renser, som via
en billedsensor skulle udføre en behovsreguleret arbejdsintensitet, dvs. tillade, at ikke
generende ukrudt bibeholdes. Hvis der indenfor projektet skønnes mulighed for redskabs-
udvikling, er der således mulighed for udnyttelse af lokale kræfter.

Der pågår i øjeblikket hos FSL forsøg som har som mål at klarlægge retningslinier vedrørende
renholdelsesbehov.

 Mekanisk renholdelse har positiv effekt på løvtrækulturers overlevelse og
vækst, og kan ved kraftig, potentiel ukrudtsudvikling være af helt vital
betydning.

 Mekanisk renholdelse vil forårsage væsentlig udvaskning.

Jordbehandling B (Reolpløjning) Vil normalt ikke kræve renholdelse det første år, og hvis
kvikken er bekæmpet inden pløjningen, ofte heller ikke behøve renholdelse siden. Der skal
gøres opmærksom på, at med de for lokaliteten gældende restriktioner angående kemiske
midler, kan en bekæmpelse af kvik ikke påregnes. Fra andet året kan der evt. renholdes
mekanisk, eller, som Parkforvaltnigen andetsteds har praktiseret med held, ved brug af
dækafgrøde (rug).

 Brug af dækafgrøde vil mindske udvaskningen i forhold til mekanisk
renholdelse.

 Arealet vil blive grønt og dermed mere publikums- og vildtvenligt.

 Rug er overfor kulturplanterne konkurrerende ligesom den flora, som måtte
indfinde sig af sig selv.

 Rug kan gennem selvsåning i specielt det andet år blive meget kraftig (tæt).

Jordbehandling C og D kan renholdes ved brug af afdækningsmateriale. Et Canadisk produkt,
Brush Blankets forhandles fx i 90 x 90 cm størrelse, er forsynet med slids til planten i midten
og der medfølger 4 ståltrådshæfter til forankring af hjørnerne i jorden. Det Canadiske produkt
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er fremstillet af en “mulch film”, som over ca. 3 år skulle nedbrydes af solen. Materialets
kemiske sammensætning er endnu herfra ukendt. Der foreligger ingen danske erfaringer med
materialet.

En anden mulighed er at bruge flis som dækmateriale, hvilket der er en del erfaringer med
indenfor parkdrift.

Andre dækmateriale kan evt. anvendes, ligesom der i behandling C kan udføres mekanisk
eller manuel renholdelse.

 Dækmaterialer renholder omkring planten i kulturfasen, og vil således være
bedre end slet ingen renholdelse.

 Brug af metoden muliggør en fri ukrudtsudvikling i mellemrummene mellem
plantepladserne, hvorved udvaskningsfaren formindskes væsentligt og
biodiversiteten fremmes.

 Metoden medfører et beskedent arbejdskraftforbrug i forhold til mekanisk
renholdelse.

 Brug af dækmaterialer ser ikke pænt ud, og der må påregnes enten en
fjernelse af materialet efter nogle år eller tilførsel af et p.t. ukendt
restprodukt.

 Erfaringerne til nu med dækmaterialer er, at effekten på træerne er mindre
end ved de mere effektive former for arealrenholdelse.

6.3.4 Sammenligning - demonstration.

Det foreslås, at der i området ved målestationerne gennemføres en sammenlignende under-
søgelse af udvaskningen under to af de nævnte behandlinger. Af særlig interesse kan være at
sammenholde en traditionel skovrejsningsmetodik (fx landbrugspløjning med mekanisk
renholdelse i 3 år) med en alternativ metodik, hvor arealet i hovedsagen holdes grønt (fx
kulegravede huller med brug af dækmateriale).

Det skal understreges, at sammenligningerne her alene går på de samlede metoder -
metodernes enkelte parametre kan ikke udskilles. Planteafstand og træartsvalg skal være ens i
det samlede måleområde.

Ud over måling af kvaliteten af det nedsivende vand, bør planteafgangen opgøres i ca. 3-5 år,
hvorefter planterne bør højdemåles.

Da nitratniveauet i de første måleserier er væsentligt forskelligt på de to stationer (henholdsvis
1-5 mg/l og 5-30 mg/l) må udformningen af arealet med de to behandlinger ligge således at to
opsamlingsenheder fra station A og en opsamlingsenhed fra station B får samme behandling
(Figur 9).
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Jordvandsstation

Kulegrav. og dækmat.

Landbrugspløjning

Figur 9: Placering af behandlinger 1) landbrugspløjning med mekanisk renholdelse i 3 år, og
2) kulegravede huller og dækmaterialer (hele arealet uden om den landbrugspløjede
behandling), i forhold til jordvandsstationer og opsamlingsenheder (•).

6.4 Endelig kulturplan

På baggrund af overvejelserne i dette kapitel og anbefalingerne fra kapitel 3, 4 og 5 har
Aalborg kommune lagt sig fast på et endeligt forslag til kulturplan for arealet (Figur 10; parcel
1.1).

Skoven kommer til at bestå af eg og ask (hver anden plante) med indblanding af hassel (hver
ottende plante). Der indplantes holme (20 x 20 m) af ær (A) og småbladet lind (B) på den
højere liggende del af arealet (1) samt hestekastanie (C). Indblandingen sker som hver anden
plante i det generelle mønster.

Slugten i den vestlige ende af arealet bevares som en lysning. Endvidere bliver der endnu en
lysning sydøst for vandværket primært af hensyn til ønsker om areal med adgang til kørsel
med større måleudstyr.

På det højtliggende areal (1) foreslås kulturen anlagt efter reolpløjning og med dækafgrøder,
mens der på den lavere del anvendes kulegravede huller og afdækning (2). På et mindre areal
(30 x 30 m) undlades jordbehandlingen og eg sås direkte i græsset (Figur 10).

(Der er senere blevet fundet fortidsminder på det højtliggende areal (1) således at dette ikke
kan reolpløjes).
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Figur 10: Kulturplan for parcel 1.1 i Drastrup udarbejdet af Aalborg Kommune oktober 1998. Den skraverede signatur er skovbryn med lokalt
tilpasset plantevalg, der afgrænser skoven. Kasserne viser holme af forskellige træarter. Se symbolforklaringer i teksten.
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6.5 Langsigtet drift - mulige driftsformer

Skovdyrkningssystemer
Et vigtigt krav til skovdriften i området er, at den skal minimere risikoen for næringsstof-
udvaskning. Dette krav betyder, at renafdrifter bør undgås, og at der må tilstræbes et
kontinuert skovdække på arealerne. Dette kan opnås ved at lade bevoksningerne forynge sig
selv ad naturlig vej. Naturlig foryngelse anvendes med held i bøgebevoksninger i forbindelse
med oldenår. For at sikre et bedre spiringsresultat udføres oftest en let jordbearbejdning, f.eks.
harvning i striber, idet bøgeplanterne etablerer sig bedre i mineraljord end i det overliggende
humuslag. Vinteren efter oldenfald udføres en lysningshugst, og i de følgende 20-30 år
afvikles den gamle bevoksning løbende for at sikre lys til opvæksten. Detaljerede praktiske
anvisninger for naturlig foryngelse af bøg kan findes i Madsen (1993).

En mere kulturteknisk ekstensiv driftsform i løvskov er plukhugstdrift, som indebærer, at
enkelttræer fældes ved en given måldiameter, der oftest er økonomisk betinget. Herved opstår
der lysbrønde i bevoksningen, hvor naturligt fremkommet opvækst kan udfylde pladsen. Når
udgangspunktet er en enaldrende bevoksning, vil indførelsen af denne driftsform dog sand-
synligvis kræve, at en uensaldrende bevoksningsstruktur fremmes tidligt i bevoksningens liv
(Madsen, 1995). Dette kan ske ved f.eks. at lave nogle lysbrønde på et tidspunkt, hvor det
endnu ikke er økonomisk optimalt at fælde træerne.

Naturlig foryngelse er dog ikke anvendelig for alle træarter og såfremt man ønsker at skifte
træart. I disse tilfælde vil det være oplagt at anvende skærmforyngelse. Stamtallet i den gamle
bevoksning reduceres stærkt inden underplantning, og i de følgende år afvikles den gamle
bevoksning løbende for at sikre lystilgang.

Hensynet til at sikre så stor grundvandsdannelsen som muligt og hensynet til publikum
betyder, at det kan være en fordel at anvende en forholdsvis stærk hugst i bevoksningerne.
Imidlertid kan stor træafstand  forringe kvaliteten af det producerede træ ved at fremme
dannelsen af store knaster og for nåletræets vedkommende kan stor træafstand bevirke, at
veddet vil være forholdsvis blødt på grund af hurtig vækst. Når skovrejsningens hovedformål
er grundvandsbeskyttelse og at skabe rekreative muligheder, må man acceptere dette forhold.
Mere problematisk er kraftig hugst imidlertid i relation til de ovennævnte skovdyrknings-
systemer. Bundfloraen vil erfaringsmæssigt udvikles kraftigt i kraftigt huggede bevoksninger
på grund af den større lystilgang, og hvis vegetationen overvejende er græs, kan dette kan
være et problem i relation til etableringen af naturlig foryngelse. Dette er naturligvis særlig
udpræget, når der foreligger en målsætning om at undlade brug af herbicider. Stærk hugst vil
ydermere være vanskeligt at forene med mere naturnære dyrkningsformer som plukhugst. Det
bør derfor overvejes, om hensynet til grundvandsdannelsen og publikum bør veje tungere end
ulemperne ved stærk hugst.

Krav til træarter og pleje
Skovdyrkningssystemer som de ovenfor skitserede forudsætter, at de anvendte træarter er i
besiddelse af nogle af de nedenstående egenskaber:

 stabilitet ved skærmstilling

 evne til at forynge sig naturligt

 evne til at vokse under skærm
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De anbefalede træarter vil alle kunne skærmstilles. Der er således senere mulighed for
indbringning af udprægede skyggetræarter fx ædelgran og bøg under en skærm, der vil
beskytte mod frostskader i kulturfasen. Med henblik på skovdyrkningssystemer med naturlig
foryngelse er bøg velegnet, og bøg i blanding med ask og ær kan være et godt udgangspunkt
for at udvikle mere naturnært drevne bevoksninger med plukhugst fremover. Blandt
nåletræerne kan skovfyr og ædelgran også forynge sig selv, for ædelgrans vedkommende
gælder dette især, når den forefindes i blanding med løvtræ (Henriksen, 1988). Eg vil som
lystræart og pionerart ikke på det meget lange sigt have en dominerende rolle i en skov uden
renafdrift, da den ikke trives godt under skærm. Der vil dog sandsynligvis hist og her være
tilstrækkeligt med lys til at enkelte individer vil kunne etablere sig, og den vil indgå som et
vigtigt stabiliserende element i skovens bryn. Eg vil være et udmærket udgangspunkt for
senere underplantning med skyggetræarter.

De skovdyrkningssystemer, der primært betjener sig af naturlig foryngelse, kan umiddelbart
virke mere ekstensive end traditionel skovdrift med plantning og renafdrift. Det er dog vigtigt
at gøre sig klart, at denne driftsform kræver langt højere grad af opmærksomhed med hensyn
til artssammensætning og pleje af opvækst, og det er nødvendigt med flere mindre indgreb for
at styre udviklingen.

Med det foreslåede plantevalg (eg, ær og hassel) er der desuden skabt mulighed for på
længere sigt at drive arealet med skovgræsning - en gammel driftsform, der giver et smukt
skovbillede (Buttenschøn & Hansen, 1995). En gammel græsningsskov med eg/hassel findes
bl.a. på Livø. Skovgræsning med kreaturer vil desuden kunne hjælpe med til at fjerne et evt.
overskud af kvælstof fra arealet, dels gennem dyrenes tilvækst, dels ved øgede tab til luften
gennem ammoniakfordampning og denitrifikation (se afsnit 7.1).

6.6 Vurdering af udviklingen på arealet

Grundvandsudbytte
Når skoven er veletableret på arealet og kronetaget har lukket sig vil grundvandsudbyttet falde
lidt i forhold til under landbrugsanvendelsen. I følge oplysningerne i afsnit 3.1 kan det for
løvskov dreje sig om op til 150 mm mindre end ved lav vegetation. På det konkrete areal har
overfladeafstrømning uden tvivl haft betydning på dele af arealet under landbrugsanven-
delsen. Dette kan reducere forskellen i grundvandsudbytte mellem skov- og landbrugs-
anvendelsen. Med en gennemsnitlig nedbør på 600 mm (Tabel 4) anslår vi nedsivningen til
150-200 mm i den blivende løvskov. Grundvandsmængden er ikke et problem i området,
derfor er der ikke er foretaget yderligere modelberegninger af grundvandsudbyttet.

Nitratudvaskning
Hvis nitratkoncentrationen i jordvand under landbrugsanvendelsen var i størrelsesordnen 120
mg/l, er der sket et betydeligt fald i koncentrationen allerede efter et (to?) års brak på arealet
med målestationerne. I foråret og hen over sommeren var nitratkoncentrationerne på de to
stationer henholdsvis 0-5 mg/l og 5-30 mg/l (Figur 11). Et høslæt, der blev udført i efteråret
1998 kan medvirke til at koncentrationen holder sig på et lavt niveau, idet man derved har
fjernet en del kvælstof fra arealet. Et høslæt kan være på 4-5 tons/ha (tørvægt) med et
kvælstof indhold på op til 100 kgN/ha.
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Figur 11: Teoretisk udvikling af nitratkoncentrationen i jordvandet efter skovrejsning ved
Drastrup (se også Tabel 6). Kurve A illustrerer værste scenario (op til 40 mg/l) med den
nuværende luftforurening; kurve B værste scenario (op til 20 mg/l) ved reduceret
luftforurening ; kurve C formentlig den mest sandsynlige udvikling (op til 10 mg/l) især taget i
betragtning, at koncentrationen efter 1-2 års brak inden plantning er reduceret til relativt
lave niveauer i de etablerede jordvandsstationer (D)

Nitratkoncentrationen kan stige igen i forbindelse med kulturetablering. Den valgte metode
med kulegravede huller og dækmateriale skulle kunne minimere denne effekt. Effekten af
reolpløjning på nitratudvaskning er ikke kendt.

Som omtalt i afsnit 3.2 (Figur 7) er der risiko for en vis udvaskning fra skovarealet, når
kronetaget er fuldt udviklet. En kvælstofbalance for skov med det nuværende luftforurenings-
niveau (Tabel 6 og Figur 12) viser risiko for udvaskning af 10-15 kgN/ha/år. Dette skyldes at
træernes behov for kvælstof til tilvækst bliver lavt, når træerne alene vokser i vedmassen.
Samtidig kan vi ikke forvente akkumulering af væsentlige mængder kvælstof i jorden, da
oplaget i forvejen er stort fra landbrugsanvendelsen. Med 150-200 mm/år som nedsivning er
der risiko for indhold på 20-40 mg nitrat/l i jordvandet (Figur 12). Drift som en lysåben skov
kan formentlig medvirke til at indholdet i den stabile tilstand vil ligge i den lave ende af
intervallet.

Hvis luftforurening med kvælstof bliver reduceret (Tabel 6), hvilket nationale og inter-
nationale tiltag tyder på, vil koncentrationen under skov blive lavere (højest 10-20 mg
nitrat/l). Forløbet af nitratkoncentrationen over tiden ved forskelligt luftforureningsniveau er
skitseret i Figur 11.
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Tabel 6: Risikoberegning for nitratbelastningen af grundvandet i løvskov ved Drastrup. De
beregnede nitratkoncentrationer er de højeste, der kan forventes ved et givet luftforurenings-
niveau. Hvis jorden kan akkumulere mere kvælstof vil koncentrationerne blive lavere.

Nuværende
luftforureningsniveau

Fremtidig lavere
luftforureningsniveau

Tilførsel fra atmosfæren 20-25 kg N/ha/år 15-20 kg N/ha/år

Tilvækst i biomassen 10 kg N/ha/år 10 kg N/ha/år

Overskud til udvaskning 10-15 kgN/ha/år 5-10 kg N/ha/år

Opløst i et nedbørsoverskud på150-200 mm 20-40 mg nitrat/l 10-20 mg nitrat/l

Nedbør

600 mm

Nedsivning

150-200 mm

Deposition  20-25 kgN/ha/år

Udvaskning
10-15
kgN/ha/år

Tilvækst
10 kgN/ha/år

Nitrat  20 - 40 mg/l

Figur 12: Langsigtet kvælstofbalance for løvskov i Drastrup, se også Tabel 6.

Forsuring
Selv om overjorden langsomt vil blive forsuret og evt. akkumulerede tungmetaller eller fosfor
bliver mobiliseret, er der ikke risiko for forurening af grund- og overfladevand i Drastrup. Det
højtliggende kridt vil binde tungmetaller og fosfor lidt længere nede i jorden.

Publikumshensyn
Med den foreslåede kulturplan for arealet (Figur 10) vil skoven blive varieret med flere
løvtræarter og med åbne arealer med mulighed for naturlig indvandring. Der er skabt
mulighed for ‘udsigter’ og adgangsforholdene er gode. Nogle af de specifikke anbefalinger
vedr. stier og andre anlæg fra Kapitel 4 bør indgå i den videre planlægning.

Biodiversitet
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Den foreslåede udformning på arealet sikrer variation og åbne arealer til naturlig indvandring.
Arealet ligger langt fra egentlige skove, der kan fungere som frøkilde. En lille eksisterende
nåletræsbevoksning, som grænser op til arealet mod syd vil formentlig ikke kunne bidrage
væsentligt til indvandringen af skovarter. Derimod kan den skovagtige, men noget forblæste
bevoksning på den stejle nordvendte skrænt i arealets vestlige hjørne, måske danne grundlag
for en vis indvandring. Det er ikke undersøgt hvilke plantearter, der findes på skrænten, men
selv græsbevoksede nordvendte skrænter kan indeholde en del skovbundsplanter (Tabel 3).
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7. Overdrev som grundvandsbeskyttelse
Den store udvaskning fra landbrugsjord hænger først og fremmest sammen med kvælstof-
tilførslen fra handels- og husdyrgødning i kombination med jordbearbejdning og ubevoksede
perioder. Ved omlægning af landbrugsjord til vedvarende græs uden gødskning må vi derfor
forvente et væsentligt fald i udvaskning. Der vil stadig være en vis kvælstoftilførsel fra luften
og en mængde kvælstof tilbage i jorden fra landbrugsanvendelsen i nye græsningsoverdrev.
Spørgsmålet er hvor hurtigt udvaskningen falder efter omlægning og hvor lav udvaskningen
bliver på længere sigt?

7.1 Udvaskning fra ekstensivt græssede arealer

Kvælstofkredsløb
På (våde) enge vil der langsigtet forventes en tørveudvikling med oplagring af organisk
materiale, mineraler og kvælstof i tørvehorisonten. Mineraliseringsprocesserne vil dermed
begrænses og den labile mængde af kvælstof og ioner mindskes derved. Sur bund og lavt
iltindhold som følge af vandmætning (høj vandstand) vil fremme tørvedannelsen. Ved
græsningen og høslæt fjernes en del kvælstoffet fra arealet. Græsningen er endvidere med til
at kompaktere jorden og dermed mindske iltindholdet/iltspændingen i jorden (Hansen et al,
1993). Trådeffekten af dyrene er på 0,1 megapascal for får og 0,2-0,3 for kvæg - det giver en
gradvis kompaktion af jorden indtil dens bæreevne er lig med den trådeffekt dyrene udøver
(Homes, 1989) Kompaktionen er større på vådbund og den afhænger af græsningstryk (antal
dyr pr. ha), jordtype og nedbør. Lavere iltspænding giver mulighed for denitrifikation af
overskydende kvælstof. På våde enge der oversvømmes i vinterperioden er potentialet for
kvælstoffjernelse ved denitrifikation 200-500 kgN/ha/år (Fuglsang, 1998; Iversen et al.,
1998). På tørre enge vil denitrifikationen kun blive nogle få kgN/ha/år.

På tørre overdrev vil der ligeledes (meget) langsigtet ske en vis dannelse af organisk materiale
i den øvre jordhorisont, der vil fungere som filter for kvælstof og andre næringsstoffer. En
langsom forsuring vil sammen med relativ lav iltspænding i jorden gennem den gradvise
kompaktering, formindske mængden af labilt kvælstof og andre næringsstoffer. Det vil på sigt
stabilisere stofkredsløbet og minimere nedsivningen af bl.a. kvælstof.

Udvaskning fra eksisterende overdrev
På landbrugsarealer i omdrift finder man den mindste nitratudvaskning på arealer med græs-
afgrøder i vinterhalvåret (Petersen, 1995). Der findes relativt få målinger af udvaskningen på
permanent græsbevoksede arealer. Christensen et al. (1990) fandt at udvaskningen var mindre
end 10 kg N/ha/år på udyrkede græsarealer og moderat gødede afgræsningsarealer. På basis af
målingerne i Kvadratnettet anslår Petersen (1995) at udvaskningen fra vedvarende græs
(ekstensivt udnyttet) og græsbrak (20-årig) vil være <10 kg N/ha/år på lerjord og <15 kg
N/ha/år på sandjord.

FSL startede i efteråret 1997 målinger af udvaskningen på henholdsvis græsset og ugræsset
overdrev/hede på Mols på tør og sandet jordbund. Resultaterne fra den første udvasknings-
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sæson tyder på en noget lavere udvaskning på det ugræssede areal på højest 2 kg N/ha/år (3,5
mg nitrat/l). På det græssede areal var koncentrationerne fra de fleste opsamlere lavere end på
det ugræssede, derimod var der en enkelt opsamler med et konstant meget højt indhold >600
mg nitrat/l (Ingerslev & Pedersen, pesonlig komm.). De videre undersøgelser skal afgøre hvor
meget sådanne ‘hot-spots’ fra urin og fækalier bidrager til den samlede udvaskning. Andre
undersøgelser peger på, at kvælsforudvaskningen sker fra urin og ikke fækalier, hvor
kvælstoffet findes i organisk form, der ikke bidrager til korttidseffekten på udvaskningen (fx
Hutchings & Kristensen, 1995). Hvis dyrene ikke tilføres foder udefra i væsentlige mængder,
kan bidraget fra disse hot-spots ikke være mere en 15 kgN/ha/år over en længere periode.

I Vestskoven er åbne arealer med kreaturgræsning et vigtigt element i det store rekreative
område ved København, der er anlagt på gammel landbrugs- og gartnerijord.

7.2 Udvaskning fra retablerede overdrev

En måleserie fra Kraghede vandværk (Brønderslev Kommune) illustrerede, at et skifte fra
vedvarende græs til en anden driftsform medførte en stigning i nitrat koncentrationen fra <20
mg/l til 40-50 mg/l over en 10 års periode. Spørgsmålet er om man vil se den omvendte
udvikling når man går fra intensivt agerbrug til vedvarende græs. Som beskrevet i afsnit 3.1.2
er moderne agerjord blevet tilført store mængder kvælstof, fosfor og kalk og jorden er blevet
grundigt bearbejdet. Pløjelaget indeholder et stort lager af kvælstof, der potentielt kan
udvaskes over en årrække. En anden væsentlig faktor for udvaskningen kan være i hvilket
omfang kvælstoffikserende planter, først og fremmest kløver, vil indfinde sig på gammel
agerjord.
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Udviklingen i udvaskningen umiddelbart efter retablering af overdrev efter agerjord er blevet
undersøgt på tre lokaliteter Rabis bæk (Jylland), St. Lyngby (Sjælland) og på Tunø. Alle viser
et hurtigt fald i nitratkoncentration efter 1-2 år.

I undersøgelserne Rabis bæk og St. Lyngby blev nitratkoncentration fulgt i flere dybder ned
til 9 m i to år efter omlægning til græsbrak uden slåning (Ernstsen, 1990). På begge lokaliteter
var nitratkoncentrationen under rodzonen faldet til under 10 mg/l i andet år efter omlægning,
mod 50-400 mg på naboarealer i omdrift. I 3-4 m dybde var koncentrationerne dog stadig ikke
blevet reduceret efter de to år med græs. På arealet i St. Lyngby blev nitratkoncentrationen
desuden undersøgt med og uden fåregræsning. Græsningen gav lidt lavere nitratkoncentration
1-5 mg.

I et grundvandsbeskyttelsesprojekt omkring vandværket på Tunø er udviklingen i nitratud-
vaskningen dokumenteret for de første fire år efter omlægning fra gartneri til drift med
vedvarende græs (Thorling & Thomsen, 1994). Nitratkoncentrationen i jordvand faldt
forbavsende hurtigt på disse arealer efter ophørt dyrkning og tilsåning med græs (Figur 13).
På arealer i omdrift er der målt nitratkoncentrationer på 100-350 mg/l. Allerede 1-2 år efter
etablering af græstæppet var nitratkoncentrationen faldet stort set til nul. En så hurtig og
betydelig effekt på kvælstof udvaskningen må dels hænge sammen med, at der fjernes
betydelige mængder kvælstof i de to høslæt, og dels, at der sker en betydelig ophobning af
organisk stof i jorden efter at jordbearbejdningen er ophørt. I samme opland har der desuden
været målt to år på en mark, der efter omlægning fra landbrugsdrift blev tilsået med
kløvergræs og ikke gødet. Her var nitratkoncentrationen 10-50 mg/l, hvilket var væsentligt
lavere end ved landbrugsanvendelse. Dette forholdsvis lave niveau kan antyde, at et indslag af
kløver i vedvarende græs ikke nødvendigvis giver væsentlig forøget udvaskning.

Figur 13: Nitratkoncentrationer i jordvand på tidligere gartnerijord på Tunø (lerblandet
sand). Felt 3 lå brak i 1989 og blev tilsået med rødsvingel græs. Felt 4 blev tilsvarende tilsået
med græs i 1991. Det vedvarende græs drives med to høslæt årligt (Thorling & Thomsen,
1994).
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8. Overdrev - naturindhold og pleje

8.1 Karakteristika
Ved overdrev og eng forstås arealer, der er opstået og vedligeholdt som lysåbne naturtyper,
gennem deres anvendelse som græsnings- og høslætsarealer. Historisk har driften på overdrev
primært været græsning, mens engene har skullet forsyne husdyrbrugene med vinterfoder og
derfor oftest har været drevet med høslæt i kombination med græsning.

Udviklingen af modne græsgange fremmes ved afgræsning med et styret, moderat græsnings-
tryk. Græsning øger antallet plantearter på et areal (Figur 14). Den modne, velplejede græs-
gang rummer en række kvaliteter i relation til naturindhold, relativ stor stabilitet med hensyn
til primærproduktion og lav risiko for udvaskning af kvælstof til grundvandet. Den modne
græsgang er karakteriseret af bl.a:

 artrig plantevækst
 lav statur
 moderat vækstrate
 tæt plantestruktur
 tæt forgrenet rodsystem
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Figur 14 : Udviklingen i artstæthed af planter (antal arter/m2) på overdrev med og uden
græsning (Buelund, Mols Bjerge). Artstætheden er opgjort som det totale antal planter ved
græsning og uden græsning samt for andelen af mosser og laver hhv. med og uden græsning
(Buttenschøn & Buttenschøn, 1998, in prep.)
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8.2 Plejemetoder

Driften af enge kan baseres på græsning eller på høslæt, alene eller i kombination med
græsning. Høslæt forudsætter, at engen er tilstrækkeligt tør i sommerhalvåret til at kunne bære
en slåmaskine. Hvis engen bliver vanddækket en større del af året udvikles en mere artsfattig
vegetation ofte domineret af mosebunke, siv, knæbøjet rævehale og lav ranunkel (Holmes,
1989).

Græsning
Overdrev har primært været brugt til græsning, og gennem græsning udvikles og vedlige-
holdes typiske overdrevsplantesamfund. Effekten af græsning afhænger af arten af græs-
ningsdyr, græsningstryk og -sæson.

Kvæg foretrækkes ofte til pleje af overdrev og enge, fordi kvæggræsning giver en relativ
artsrig græsgang med stort indhold af urter. Kvæget vrager områder omkring deres gødnings-
pletter i en periode, hvilket bidrager til variation i plantelagets struktur. Græsgangene får
derfor ofte et tuet udseende med høj rumlig struktur, der giver gode levesteder for insekter og
andre dyr.

Heste kan tilsvarende give artsrige græsgange med stort indhold af urter. Hestegræsning giver
også en vekslen mellem høj og lav vegetation, men her er ofte større sammenhængende
arealer, der vrages, enten fordi de bruges til gødningsdeponering eller fordi der vokser mindre
attraktiv plantevækst. Den koncentrerede gødningsdeponering kan give en massiv opvækst af
uønskede arter som tidsler eller brændenælder. Urinen fra heste er mere koncentreret end fra
kvæg, om det har betydening for udvaskningen vides ikke. Heste vil tillige give noget større
slid på arealet med større pletter af vegetationsløs jordbund end kvæg og får. Disse pletter er i
høj grad kolonisationsflader for navnlig enårige og kurveblomstrede planter, herunder
brandbægerarter, hvis frø spredes over stor afstand. Gennemtrædning med etablering af
vegetationsløse områder vil give risiko for større kvælstofnedsivning. Heste har ofte en
opsøgende adfærd og er derfor uegnede på arealer, hvor der er publikums adgang.

Får giver en mere artsfattig og græsdomineret vegetation end heste og kvæg. Fåregræsning
giver ofte en tæt og slidstærk grønsvær, men kan også resultere i større områder med opvækst
af brændenælder og tidsler. Får er generelt ikke så egnede på engarealer, hvor der ofte opstår
problemer med parasitter og sygdom.

Høslæt
Høslæt giver andre plantesamfund og andre betingelser for dyrelivet end græsning. Det
skyldes dels forskelle i behandlingsmåde, dels at tidspunktet for behandling er forskellig
(Tabel 7). Ved høslæt er engen uforstyrret en del af vækstperioden. Det betyder, at der kan
vokse en del planter, som nok kræver lysåbne voksesteder, men som er ret stressfølsomme.
Samtidig fjernes en væsentlig større del af det akkumulerede næringsoverskud ved høslæt end
ved græsning alene.
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Tabel 7: Kvalitativ bedømmelse af plejemetoder i forhold til overdrevenes forskellige
funktioner i landskabet (interesser).

Interesser

Plejemetode

Kulturhistorie Engfugle Planter Kvælstofbalance Landskabsbillede

Slæt til ensilage 0 0 0 +++ +

Normalt høslæt ++ + + +++ +++

Høslæt efter 1.7 +++ +++ +++ +++ +++

Sommer-græsning ++ + + + +++

Efterårs-græsning + +/++ ++ + +++

På engen vil græsningen kunne erstattes af eller suppleres med høslæt. Høslæt giver gode
ynglebetingelser for en del fuglearter, insekter og andre dyr. For at tilgodese dyreliv og
plantevæksten bør et høslæt ligge ret sent (Tabel 7). Ved tidligt og gentagne høslæt, der
bruges specielt i forbindelse med ensilering, udvikles en artsfattig og græsdomineret
vegetation.

Høslæt vil formentlig fremme udvikling af de tørvedannendeprocesser. Problemerne ved
høslæt er, at der er ringe interesse for hø, specielt hvor der er tale om sent slæt. Det vil derfor
ofte være bekosteligt at få slået høet og få det kørt væk. På våde enge kan bæreevnen blive for
lille til at bære en maskinel høslåning.

Valget mellem græsning, høslæt eller evt. en kombination vil afhænge af de lokale forhold og
af hvad man ønsker at fremme som det fremgår af Tabel 7. Forskellen græsning og høslæt i
forhold til udseende plantesammensætning mm. er yderligere uddybet i Tabel 8.

Tabel 8: Forskelle i karakteren af eng/overdrev drevet med henholdsvis græsning og høslæt.

Karakteristika Græsning Høslæt

Førneophobning lille lille

Vegetationshøjde lav - varieret lav

Strukturindhold/lagdeling lille til stor afhængig af
græsningstryk/dyreart

lille

Næringsindhold, jordbund svagt faldende faldende

Tuedannelse kraftig på blød bund ingen

Huller i vegetationsdække antal varierer ingen

Andel af græsser afhænger af dyreart/græsningstryk uændret til svagt stigende

Andel af vedplanter langsomt stigende ingen

Artstæthed (karplanter) stor stor
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Problemer med brandbæger
De sidste par år har brandbæger, specielt vårbrandbæger men også i noget grad engbrand-
bæger bredt sig. Det hænger sammen med udlægning af brakarealer, men formentlig også
med, at der har været en række varme somre. Vårbrandbæger er enårig, den optræder som
pionerplante på lysåbne arealer. Den kan ikke etablere sig hvor der er anden vegetation.
Engbrandbæger er flerårig. Den trives bedst, hvor der er relativt uforstyrret, dvs. intet eller
kun lavt græsningstryk.

Brandbæger kan give problemer, da de er giftige - ikke kun i frisk tilstand, men også i tørret
og i ensileret tilstand. Selvom brandbæger er giftig tåles den i et vist omfang af både kvæg og
får, der kan holde planten nede forudsat dyrene kommer på græs mens brandbæger er under
fremspiring, og forudsat den ikke findes i store bestande. Heste derimod vrager oftest
brandbæger så længe, der er tilstrækkeligt med anden plantevækst. Forgiftning af heste
optræder typisk hen på sommeren hvor der er ved at være græsset i bund - eller i forbindelse
med tørkeperioder.

Tætte bestande af brandbæger bekæmpes med slåning inden frøsætning. Plantematerialet
fjernes og brændes. Bilag 4 indeholder yderligere oplysninger om brandbæger og deres
giftighed.
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9. Retablering af overdrev i Drastrup

Det overordnede mål med omlægning af arealer i Drastrup til ekstensivt drevne overdrev er at
begrænse nedsivningen af kvælstof til grundvandet, mindske belastningen af pesticider og
kemikalier i området, at genskabe overdrevene som gode levesteder for planter og dyr, at
udvikle attraktive landskaber i sammenhæng med de omgivende offentligt ejede arealer til
glæde for friluftslivet, samt af fungere som demonstrationsområde for omlægning til
bæredygtig drift.

9.1 Omlægning

Reetablering af overdrev tager lang tid, og udviklingen kan være vanskelig at styre ved hjælp
af græsning alene. Det gælder såvel reetablering af græsning på arealer, der har ligget
ugræsset hen i en længere årrække, som etablering på opgivne kulturarealer. Slåning kan som
nævnt anvendes i etableringsfasen i forbindelse med bekæmpelse af uønskede arter og for at
reducere mængden af kvælstof. De tidlige udviklingstrin i plante-successionen er ustabile og
præget af hurtige ændringer. Det er vanskeligt at forudsige, hvordan de tidlige stadier i
vegetationen udvikler sig på nye græsgange. Det afhænger af græsningsmåden, de tilgænge-
lige frøkilder, hvilke planter, der allerede vokser på arealet, hvilke der først spredes til arealet
samt faktorer som de aktuelle nedbørs- og temperaturforhold og jordens surhedsgrad og
indhold af næringsstoffer.

Der kan i pionerfaserne ske hurtige ændringer med opvækst af uønskede arter, der kan kræve,
at der iværksættes supplerende pleje. Det kan f.eks. dreje sig om arter som tidsler og brænde-
nælder, der stort set ikke ædes af græsningsdyrene eller arter af brandbæger, der er giftige
(Buttenschøn, 1997).

Omlægning med udlæg af græsser, som led i en bekæmpelse af uønskede arter, vil sinke
udviklingen af overdrev og kan ikke anbefales. Omlægningen er ingen garanti mod at
uønskede arter igen breder sig - og oppløjning vil være uheldig i relation til kvælstof-
udvaskningen.

Ved retablering af enge vil der ofte være behov for at øge vandstanden enten gennem ophør af
vedligeholdelse af dræn eller gennem aktive foranstaltninger. En øget vandstand skal afpasses
efter formål og drift. Foreløbige resultater fra undersøgelser af plantearter på enge i
Midtjylland tyder desuden på, at høj vandstand øger antallet af plantearter (Nielsen, personlig
medd.).

9.2 Delområder og forslag til pleje 1999-2000

De kortsigtede mål med plejeprogrammets forslag er at få etableret en ekstensiv drift af
arealerne uden brug af gødskning, pesticider eller kemikalier, der kan udvikle/vedligeholde en
tæt grønsvær og som sætter gang i udviklingen af de stærkt kulturpåvirkede arealer mod eng
og overdrevsarealer med naturligt forekommende planter.

Plejeprogrammet indeholder derudover forslag til registrering og overvågning af udviklingen
med henblik på at vurdere successionsforløb og planteproduktion til brug for udarbejdelse af
den langsigtede plejeplan samt til brug i forbindelse med projektets funktion som demonstra-
tionsområde.
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Udlægning af overdrev
Der er udlagt 4 områder fordelt på 5 indhegninger med et samlet areal på 57,9 ha, heraf ligger
ca. 26 ha på vådbund(eng), mens de øvrige er tørbundsarealer, der bortset fra mindre
skræntarealer har været omlagt/opdyrket. Overgangen fra dyrkede og gødskede arealer til
ekstensivt drevne arealer er påbegyndt i 1997/98 med ophør af dyrkning og gødskning samt
etablering af indhegninger på de planlagte overdrevsparceller i løbet af sommeren 1998. Der
blev indgået en-årige græsningsaftaler for 1998, der nu er afløst af to-årige aftaler med udløb
1. Okt. 2000.

I forbindelse med græsning er der forudsat et græsningstryk på 0,5 storkreatur pr. ha i
grundvandszone 1 (hvor ovennævnte arealer ligger) og 1,4 storkreatur pr ha i zone 2.
Græsningen foreslås begrænset til normal græsningssæson indenfor perioden maj -oktober
med mulighed for en forlængelse til omkring 1. nov. hvis der er tilstrækkeligt med græs.

Med dette lave græsningstryk, er der ikke stor sandsynlighed for at gennemtrædning skal
blive et problem selv ved store kvægtyper, forudsat at udbindingstidspunktet afpasses efter de
aktuelle forhold med hensyn til nedbør/vandstand og tilgængeligt plantevækst.

Figur 15: Indhegninger (-.-) i Drastrup hvor kreaturgræsning er begyndt i 1998. Numrene 1-
4 henviser til områderne, der beskrives i teksten nedenfor. På område 4II  er der etableret to
stationer til overvågning af jordvandets sammensætning.

Område 1
Et engareal på 16,5 ha. Gødsket, omlagt eng på lavtliggende areal med høj grundvandsstand.
En mindre del har været hegnet og græsset. Engen ligger i et stort sammenhængende
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lavbundsområde omgivet af gødskede enge. Jordbunden er sur (med pH på ca. 4,9) og med
lavt humusindhold. Vegetationen er domineret af rajgræs og engrapgræs, stedvis med en del
horsetidsler.

Græsningen af det nye hegn blev etableret hen på sommeren ved at der i ca. to uger gik en
meget stor flok kreaturer (ammekvæg med kalve), der midt i august blev afløst af en flok på
22 kvier. Ved græsningssæsonens slut i 1998 var engen græsset ned til en passende højde.

Forslag til pleje 1999-2000
Fortsat afgræsning med kreaturer. Efter behov suppleres med slåning (pudsning) af tidsler og
evt. opvækst af lysesiv. Vandstanden hæves gradvis, således at større dele af engen er vand-
dækket i vinterhalvåret.

Alternativt etableres høslæt med høslæt tidligst efter Sct. Hans og fjernelse af høet efter
vejring, efterfulgt af græsning

Område 2
To parceller på i alt 11,3 ha, hvoraf parcel 1 på 3 ha har været græsset, mens parcel 2 har
været opdyrket. Der er etableret græsning fra midtsommer.

Forslag til pleje 1999-2000
Fortsat afgræsning. Efter behov suppleres med slåning af uønskede plantearter.

Område 3
To parceller på tilsammen 16,8 ha. Parcel 1 på 10,6 har været græsset med heste tidligere. En
del af parcellen har været gødsket, kalket og omlagt, mens bakkepartiet har henligget uden
omlægning, men tilsyneladende med en vis gødskningspåvirkning. Parcel 2 er tidligere
omlægsareal, der er inddraget i hegningen i år. I 1998 har der været en blanding af kvæg og
heste på arealet. Skræntarealerne er græsset temmeligt tæt, mens de tidligere omlægsarealer
står med en græshøjde på 10-15 cm.

På den omlagte del domineres vegetationen af rajgræs, hvidkløver og mælkebøtte, desuden
forekommer rødkløver, stor brændenælde, horsetidsel, stortoppet og alm. hvene, alm.
hønsetarm, sneglehumlebælg, hundegræs m.fl. Jordbunden er ret humusrig, men mere
opblandet end på overdrevet - med kalkklumper efter tidligere kalkning og høj gødnings-
tilstand. Jorden er neutral til svag basisk.

Skræntarealerne er mere varierede, men relativ artsfattige med alm. hvene, rødsvingel, rajgræs
(spredt), fløjlsgræs, engrapgræs, liden kløver, gul kløver, hvidkløver, rødkløver, harekløver,
liden klokke, gul snerre, bellis, høstborst, håret høgeurt, lancet vejbred, alm. røllike, alm.
hønsetarm, dusksyre, alm. kællingetand, rødknæ, knold ranunkel og tæt moslag i bunden -
bestående af Rhytidiadelphus squarrosus.

Jordbunden har pH på omkring 6,0 og mørk humusrig ned til ca. 12 cms dybde, derefter
sandet.

Forslag til pleje 1999-2000
Fortsat afgræsning med kvæg og heste, helst med hovedvægten på kvæg. Efter behov
suppleres med slåning af uønskede plantearter.
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Etablering af jordvandsstationer på parcel 2 i område 4, januar 1998. I baggrunden ligger
Frejlev by.

Område 4
To parceller på i alt 14,3 ha. Pacel 1 på 10,8 ha er overvejende lavtliggende engareal på fugtig
bund. Det er slået i 1998 og efterfølgende hegnet og græsset af kvæg med et græsningstryk på
ca 0,5 storkreatur pr. ha.

Parcel 2 på 3,5 ha består af tidligere omdriftsareal, der er braklagt uden udlæg. Det er
domineret af en række urter som mælkebøtte, gederams (pletvis dom.), alm. kongepen, alm.
syre, desuden vokser der alm. rapgræs, engrapgræs, enårig rapgræs, draphave, alm. kvik, alm.
rajgræs, rødsvingel (lidt) krybhvene, lav ranunkel, blød storkenæb, lodden dueurt, gul kløver,
hvid kløver, liden kløver, rødkløver, grå bynke, alm. kongepen, kamille, engbrandbæger,
ager-svinemælk, ager-museurt, stor brændenælde, alm. syre, kruset tidsel, horsetidsel,
agertidsel, alm. tidsel, vild kørvel, forglemmigej (stricta), hyrdetaske, alm. hønsetarm, kær-
hønsetarm, stor vejbred, elm (temmelig mange frøplanter) og ahorn.

Jordbunden er neutral med pH omkring 7,0

Forslag til pleje 1999-2000
Parcel 1. Fortsat afgræsning med hovedvægten på kvæg. Efter behov suppleres med slåning
(pudsning) af tidsler og evt. opvækst af lysesiv. Alternativt etableres høslæt med slæt tidligst
efter Sct. Hans og fjernelse af høet efter vejring, efterfulgt af græsning.

Parcel 2. Fortsat græsning med kvæg eller får. Den lille bestand af engbrandbæger forventes
at kunne holdes nede ved græsning, forudsat, at dyrene kommer på græs om foråret med en
konstant græsning med et moderat græsningstryk. Hestegræsning bør undgås, dels er heste
mere overfølsomme for brandbæger, dels vrager heste mange af de urter, der vokser på
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arealet. Udviklingen i brandbæger bør følges, således at der kan gribes ind med slåning eller
evt. oprykning af planter, hvis bestanden tager til.

På parcel 2 er installeret to jordvandsstationer, der skal følge udviklingen i nitratkoncentra-
tionen i jordvandet efter omlægningen til vedvaredende græs. De to stationer svarer til og
drives parallelt med de to stationer på skovrejsningsarealet (afsnit 6.3.4). De første resultater
stationerne på parcel 2 er omtalt i nedenfor i afsnit 9.3.

Forslag vedr. græsningsaftaler
Løbetiden fastsættes til: 2 år (med udsigt til at aftalen afløses af 5-10 årig aftale).

Der bør være mulighed for at Aalborg Kommune foretager slåning af uønsket planteopvækst i
græsningsperioden når kommunen vurderer, at det er nødvendigt. Græsningslejer anmodes
om, at være specielt opmærksom på forekomst af brandbæger, og kontakte kommunen, hvis
der viser sig tegn på at brandbæger breder sig.

Der indføjes krav om, at lejer fører “logbog” over græsningen med oplysning om antal dyr på
arealerne, græsningsperiode og eventuelle problemer. Samt at logbogens oplysninger skal
være til rådighed for projektet.

Det bør også nævnes i kontrakten, at der foregår en række målinger på arealerne, og at der
skal være adgang for personalet til at færdes på arealerne i forbindelse med disse
undersøgelser.

Registrering og opfølgning af græsning 1999-2000
Forskningscentret for Skov & Landskab etablerer permanente vegetationsanalysefelter i de
fire områder. Der laves udvidet dækningsgradsanalyser (med en 10-trins skala) i løbet af
foråret 1999, samtidig udarbejdes supplerende vegetationsbeskrivelser for alle delparceller.
Vegetationstilstand og græsningstryk vurderes i løbet af august-september måned. Der
analyseres igen i 2000 i de permanente felter til brug for udarbejdelse af endelig plejeplan.

9.3 Vurdering af udvaskningen på overdrevsarealerne

Våde enge
For de vådbundede arealer (c. 26 ha), der er udlagt med græs (Område 1 og 2, samt Område 4,
parcel 1) vil kvælstofudvaskningen blive meget lille. Dette vil især hænge sammen med
muligheden for at overskydende nitrat kan denitrificeres til frit kvælstof, når vandstanden er
høj. Desuden vil der være en vis overfladeafstrømning. Vandstanden kan hæves ved at lade
grøfter og dræn forfalde.

Tørre overdrev
På de højereliggende græsningsarealer (c. 21 ha; Område 3 og 4, parcel 2) vil dentrifikationen
få væsentligt mindre betydning for kvælstofbalancen (Figur 16). Arealerne tilføres 15-20
kgN/ha/år fra luften, hvoraf kun en lille del vil blive fjernet fra arealet med dyrene. Noget kan
akkumuleres i jorden i form af organisk stof. Udvaskningen på længere sigt vil afhænge af,
hvor meget kvælstof der kan bindes i organisk stof og hvor meget der vil fordampe som
ammoniak eller omdannes til frit kvælstof (denitrifikation) (Figur 16).

Dyrene kan mobilisere noget af arealets kvælstofpulje gennem produktion af fækalier. Det
lave græsningstryk (0,5 storkreatur/ha), der er forudsat på arealerne i Drastrup (zone 1) og
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kravet om at undgå vinterfodring på arealerne vil betyde at mængden af kokasser og urin vil
være forholdsvis lille. Kvælstofmængden her i vil være i størrelsesorden 10 kgN/ha/år, hvoraf
noget kan fordampe som ammoniak og noget udvaskes og dermed give meget høje
koncentrationer på små begrænsede arealer, som omtalt i afsnit 7.1. For hele arealet kan
udvaskningen fra disse pletter højst udgøre nogle få kgN/ha/år.

Ser vi på den langsigtede kvælstofbalance (Figur 16) ud fra en risikobetragtning, dvs. lader
akkumulation og tab til luften være ubetydelige, finder vi at nitratkoncentrationen maksimalt
kan blive 25 mg/l. Det er dog mest sandsynligt at koncentrationen bliver under 15 mg/l og
hvis luftforureningen falder, vil koncentration blive endnu lavere.

Målinger på Område 4, parcel 2
Hvis nitratkoncentrationen i jordvand under landbrugsanvendelsen var i størrelsesordnen 120
mg/l er der sket et betydeligt fald i koncentrationen allerede efter et års brak på arealet med
målestationerne. I foråret og hen over sommeren var nitratkoncentrationerne på de to stationer
henholdsvis 5-20 mg/l og 15-50 mg/l. Ønsker man at sammenligne forskellige behandlinger
(fx græsning mod græsning kombineret med høslæt, eller såning af græsser mod en kontrol)
med disse to jordvandsstationer, er det nødvendigt at benytte et design som beskrevet for
målestationerne på skovrejsningsarealet (afsnit 6.3.4). Nitratniveauet er så forskelligt på de to
stationer, at et sikkert statistisk test af to behandlinger må ske ved at kombinere behandlingen
på de to stationer (to enheder fra A med en enhed fra B og omvendt).

Deposition  15-20 kgN/ha/år

Udvaskning
<15
kgN/ha/år

Denitrifikation  ?  kgN/ha/år

Produktion
2-3 kgN/ha/år

Nitrat
< 25 mg/l

Nedsivning

250 mm

Ammoniakfordampning
?  kgN/ha/år

Figur 16:Kvælstofbalance for græsningsareal i Drastrup på lidt længere sigt. Udvaskningen
kan maksimalt blive 15 kgN/ha/år (ammoniakfordampning og denitrifikation vil kunne
reducere mængden). Dette kan maksimalt give koncentrationer på 25 mg nitrat/l. Udvaskning
fra dyrenes fækalier kan give et bidrag her til fra små arealer, se tekst.

Optrampning
Der er på visse arealer registreret optrampning som følge af græsning. Der vil altid lokalt
være optrampninger på kvægets hovedstier og omkring drikkestedet, men det vil der være
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uanset størrelse på dyrene, og det vurderes at være så små arealer, at det med det nuværende
græsningstryk ikke skulle kunne give problemer. Derudover vil der være vegetationsløse
pletter i forbindelse med muldvarpe - og mosegriseskud, som der på nuværende tidspunkt er
mange af på arealerne. Mindre optrædninger kan nok ikke undgås. Men en grænse for
vegetationsløst areal kunne være 1 %, d.v.s 100 m2 pr ha.

Slidstyrken på vegetationen vil gradvis øges de følgende år ved fortsat græsning med moderat
græsningstryk - blot er det vigtigt, at dyrene ikke sættes på græs på engen (Område 1) før
engen er tilpas tør og der er god gang i græsproduktionen. Område 4 har en megen åben
plantevækst med bar jord imellem de enkelte planter. I forhold til grundvandshensyn har den
formentlig ikke en tilfredstillende plantedækning - men den hurtigste måde at få etableret et
mere stabilt vegetationsdække er gennem en tilpas græsning.
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BILAG 4

Om Brandbæger

Vår-brandbæger er enårig. Den spirer frem om efteråret, omkring oktober, blomstrer med gule
blomster det efterfølgende forår, hvor den også sætter frø. Frøene kan spredes over store
afstande - flere kilometer - i kraft af store, veludviklede fnok. Vår-brandbæger bliver ca. 40
cm høj, og den trives på næringsfattig, sandet jord og optræder som pionerplante.

Eng-brandbæger er en to-flerårig plante med en stængel, som kan blive 1 meter høj.
Blomstringen med gule blomster sker i juli-august. Som vår-brandbæger har eng-brandbæger
veludviklede fnok og derved et stort potentiale for vindspredning. Planten vokser typisk på
næringsrig, mere eller mindre tør jord, på vejkanter, overdrev og vedvarende græsmarker.

Normalt falder spiringsevnen hos brandbæger-arter efter en logaritmisk skala, og vil efter 3-4
år være minimal. Dog har frøene bedre overlevelsesevne i tørre omgivelser, og har derfor
måske også gavn af gentagne perioder med sommertørke.

Spredning
Vår-brandbæger, der er en naturlig del af den danske flora, spirer frem i det tidlige efterår og
blomstrer om foråret. Allerede i maj dannes de første frø, som kan flyve langt omkring med
vinden på grund af deres fnok.

Vår-brandbæger har spredt sig voldsomt i Danmark de seneste år godt hjulpet på vej af
gentagne perioder med sommertørke, der har givet spiremulighed for vår-brandbæger og
mange andre enårige, hvor den flerårige vegetation er visnet væk.

Eng-brandbægers spredning de senere år kan ligeledes til dels tilskrives de varme, tørre
somre, der giver en god frøoverlevelse og spiringsmulighed.

Med indførelsen af brak i 1993 blev der så mange åbne arealer, at vår-brandbæger kunne
spredes på landbrugsarealer i større omfang. Derfor må problemet med brandbæger-arter
forventes at blive større de kommende år.

Brandbæger er giftig for husdyrene
En del af de planter, der naturligt forekommer på overdrev og enge er mere eller mindre
giftige, det gælder f.eks. arter som ørne-bregne, anemone, padderok, gifttyde, skarntyde,
benbræk, natskygge, ranunkel, vår- og eng-brandbæger m.fl.

Med hensyn til brandbæger er kvæg og heste mest udsatte, men også får og svin kan påvirkes
af giftstofferne. Det er således ikke uden problemer, når der er brandbæger i navnlig
græsarealer til slæt, især ikke for heste, der er mere følsomme end drøvtyggere. Heste bør
generelt ikke sættes på græsgange med brandbæger, ligesom en praksis med at sætte får ud for
at få græsset brandbæger væk ikke kan anbefales.

Da brandbæger-arternes giftstoffer bevares efter tørring, må det fastslås, at brandbæger er et
problem såvel ved græsning som ved produktion af hø og ensilage.

Giftstoffet i brandbæger er et alkaloid, der er typisk for en række planter af kurvblomst-
familien. Brandbæger-arter som eng-brandbæger (Senecio jabobaea) og vår-brandbæger
(Senecio vernalis) indeholder et N-holdigt, basisk reagerende stof med særdeles kraftige
fysiologiske virkninger.
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I eng-brandbæger er det alkaloidet “heliotrin”, der, når det indtages, kan oxideres til
“dehydroheliotrin” og medføre alvorlige forgiftninger, som blandt andet kan føre til
forstørrelse af leverceller og leverskader (Seneciosis) samt have en toksisk effekt på
kalvefostre.

Rådgivningscenter Skejby har fornylig udtalt, at vår-brandbæger er mindre giftig end hidtil
antaget, men også at nye analyser påviser, at de skadelige stoffer i vår-brandbæger er giftige.
Eng-brandbæger anses for at være mere giftig end vår-brandbæger. Rådgivningen om og
vurderingen af giftighed og “skadetærskel” forekommer usikker. Det råd, konsulenterne kan
give i dag, bygger på gammel viden, er usikkert og ikke undersøgt tilstrækkeligt. Rådet er, at
hvis der var mere end 200-300 vår-brandbæger-planter pr. hektar, bør man ikke anvende
græsset til ensilage.

Nye fodringsforsøg på Landbohøjskolen, Institut for Farmakologi og Patologi, har vist, at
brandbæger er mere giftig end tidligere antaget, men at giftvirkningen på dyrene er mindre
end frygtet. Landsudvalget for Kvæg i Skejby anfører som tommelfingerregel, at
grænseværdien højst må være 1½ plante i døgnet pr. dyr, man skal være opmærksom på, at
dyr på græs (enkelte individer) kan få smag for de giftige planter.

Tegnene på forgiftning forårsaget af brandbæger udvikler sig oftest langsomt og bliver måske
ikke tydelige, før dyret har ædt af brandbæger i en længere periode. Det sker dog, at
forgiftningen udvikler sig i løbet af dage, og det er ikke usædvanligt, at forgiftede dyr dør i
løbet af kort tid (dage) på grund af forstyrrelser i fordøjelsessystemet og i nervesystemet.

I ét tilfælde er det konstateret, at hø med et indhold på 5% brandbæger forårsagede forgiftning
og i nogen udstrækning død blandt kvier.

Bekæmpelse og forebyggelse
Hvor der er tale om en spredt forekomst, kan brandbæger rykkes op ved håndkraft, luges, slås
med med le eller lignende. Ved stor udbredelse af brandbæger kan det være nødvendigt med
slæt af hele arealet og bortfjernelse/afbrænding af slætmaterialet.

Frøspredning fra brakmarker til græsarealer kan forhindres og forebygges ved at foretage
gentagne afhugninger i blomstringsperioden. For eng-brandbægers vedkommende er det
meget vigtigt, at den forebyggende indsats indledes mod de første planter.

Landskontoret for Planteavl nævner, at man alternativt til brug af kemikalier kan bekæmpe
vår-brandbæger ved bortlugning eller ved slåning af arealet 4-6 gange i løbet af forsommeren
for at forhindre frøsætning. Eng-brandbæger blomstrer i juli-august og skal ligeledes slås før
frøsætning.

Brandbæger-forekomsten er størst i brakmarker med svagt plantedække og spredes derfra til
især nyetablerede græsmarker. Det er et vigtigt led i bekæmpelsen, at hurtigt at få etableret en
tæt plantevækst, der kan udkonkurrere brandbæger.
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