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0. Forord 

Denne rapport er et idékatalog om virkemidler til fremme af biodiversitet i private skove udarbejdet for 

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen af forskere ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 

Københavns Universitet. Rapporten indeholder et katalog til inspiration i det videre arbejde med udvikling 

af støtteordninger til privat skovejere i forbindelse med omlægning af drift til skov med biodiversitet som 

hovedformål eller udlægning af urørt skov.  

Fokus er på virkemidler, der anses at have stor betydning for diversiteten af skovens planter og dyr, og især 

på de levesteder, som der generelt er mangel på i skovene. Det kan være dødt ved i store dimensioner og 

vådområder. Derimod har vi ikke fokus på beskyttelse af specifikke arter. De enkelte virkemidler er så vidt 

muligt gennemgået baseret på den nyeste faglige viden om virkemidlernes effekt på biodiversiteten og 

vores generelle ekspertise om skoven og dens levesteder for flora og fauna.  

Der er både nationalt og internationalt tiltagende fokus på diversiteten af levesteder og arter i skovene og 

der publiceres et stærkt stigende antal artikler af relevans for denne rapport. Vi tager derfor forbehold for, 

at relevante videnskabelige artikler kan være overset.  

Rapporten er finansieret under Rammeaftalen mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns 

Universitet, Ydelsesaftalen for skov og landskab. Der blev under arbejdsprogrammet for 2019 afsat 3 

måneders indsats til arbejdet. 

Morten Christensen, Orbicon og Beate Strandberg, BioScience, Århus Universitet har bidraget med 

kvalitetssikring af dele af rapporten. 
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1. Sammenfatning 

Formålet med denne rapport er at give Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen inspiration i det videre 

arbejde med udvikling af støtteordninger til private skovejere i forbindelse med omlægning af skov med 

produktion af træ til skov med biodiversitet som hovedformål eller udlægning af urørt skov.  

Fokus i rapporten er på beskyttelse og udvikling af levesteder for skovens planter og dyr ud fra antagelsen 

om, at tab af biodiversitet skyldes tab af levesteder. Mange arter har komplekse krav til omgivelserne og 

derfor skal så mange levesteder som muligt fremmes både på bevoksningsniveau og i den skov- og 

landskabsmatriks, de indgår i.   

Rapporten er et idékatalog og ikke en færdig manual, der kan benyttes i alle skove. Den indeholder en 

række anbefalinger for specifikke virkemidler, men der vil lokalt være behov for en vurdering af, om det er 

eksisterende høj biodiversitet, som skal beskyttes og udvikles eller om det snarere er et stort potentiale for 

høj biodiversitet, som kan fremmes med de rette tiltag.   

Med skovens biodiversitet i fokus er det nærliggende at søge efter indikatorer for høj diversitet i skov, da 

en fuldstændig kortlægning af forskellige taksonomiske grupper ofte ikke er mulig. Begge tilgange er brugt i 

rapporter de seneste år. De kendte forekomster af truede arter indgår bl.a. i Biodiversitetskortet (Ejrnæs 

m.fl. 2018) og i HNV-skovkortet (Johannsen m.fl. 2015). Der er desuden i Danmark udarbejdet flere 

rapporter, hvor strukturelle elementer og andre faktorer af betydning for biodiversiteten er brugt som et 

proxy for biodiversitet generelt, selv om det snarere er en kortlægning af potentialet for biodiversitet 

(Johannsen m.fl. 2017) eller intensiteten af skovdriften (Gossner m.fl. 2014). 

Gao m.fl. (2015) undersøgte sammenhængen mellem formodede indikatorer for biodiversitet og målte 

diversiteten af en del organismegrupper og fandt få dokumenterede kausale sammenhænge. Lindenmayer 

m.fl. (2006) relaterer den svage sammenhæng mellem mange indikatorer og biodiversitet til, at driftstiltag 

ofte gavner bestemte arter og ikke biodiversiteten generelt og vil afhænge af bl.a. skovtypen og landskabet. 

De foreslår i stedet 5 principper, som kan bruges mere bredt. Det handler om at beskytte 1) landskabets 

heterogenitet og 2) sammenhængen i landskabet, 3) bevoksningens kompleksitet, 4) vådområdernes 

integritet samt 5) efterligne den naturlige skovdynamik, når vi foretager indgreb (forstyrrelser). 

Det er i dette lys, at sammenfatningen med anbefalinger skal læses. Det er ikke en ”one size fits all” 

anbefaling. 
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1.1. Sammenfatning af anbefalinger 

 

Hovedparten af de danske skove er private. En øget indsats for biodiversiteten i private skove vil have en 

stor effekt, da en væsentlig del af den skovtilknyttede diversitet er at finde i de private skove. Virkemidler 

til bevarelse og fremme af biodiversiteten i de private skove skal dels sikre de eksisterende værdier og 

fremme strukturer og elementer på bevoksnings- og landskabsniveau, der kan understøtte og fremme 

diversiteten af skovtilknyttede arter. Det kræver varige aftaler at sikre eksisterende og udvikle biodiversitet 

i skovene. 

Strukturfremmende tiltag skal især tilgodese variationen af levesteder, der er en mangelvare i de danske 

skove, f.eks blomstrende buske og træer af hjemmehørende arter, vådområder, svækkede træer eller 

stående og liggende dødt ved af løvtræ i større diameterklasser og et sammenhængende skovlandskab med 

brede dynamiske overgange mellem mørkere og mere lysåbne partier. Naturlig hydrologi, græsning og brug 

af ild kan medvirke til at skabe den nødvendige dynamik.   

Træarter. Hjemmehørende træarter er at foretrække, da de har flere arter knyttet til sig. En del organismer 

er knyttet til specifikke træarter, så flere træarter sammen betyder flere levesteder. Derfor er blandede 

bevoksninger at foretrække frem for monokulturer. Træer i forskellig alder er levested for forskellige 

organismer og både lysninger med de tidligste successionstrin og ældre mørkere skovpartier er vigtige for 

at øge diversiteten af levesteder. Skov med naturlig skovdynamik og tilstedeværelse af alle skovens faser er 

derfor at foretrække frem for skov, hvor der mangler områder i nedbrydningsfasen. Hvis der foretages 

hugst, anbefales det at beholde større holme af ældre træer og ikke benytte en homogeniserende 

plukhugst, hvor tilbageblivende store træer hurtigt lukker kronelaget og dermed hæmmer regeneration og 

skovbundsfloraen. 

Strukturfremme. Renafdrift og urørt skov er ofte de to scenarier for skovene, der trækkes frem, men ind 

imellem er der en række strukturfremmende dyrkningssystemer og tiltag, som kan benyttes for at højne 

biodiversiteten i skovene. Naturnær skovdrift kan med plukhugst, naturlig foryngelse og naturlig hydrologi 

skabe bevoksninger med flere træarter i forskellige aldre inden for et relativt lille areal. Der vil dog ofte 

mangle de tidligste og sene skovfaser og dermed gamle træer og lysninger. Disse kan skabes med 

indledende hugst, hvor der er fokus på bevarelse af blomstrende træer og buske og indre skovbryn. 

Tilgroningen af små lysninger er hurtigere end af større lysninger og fremmer især skyggetræer. Lidt større 

lysninger, hvor forholdet mellem lysningens diameter og bevoksningens højde er >2, kan understøtte 

regeneration af lyskrævende træer. Genskabelse af naturlig hydrologi kan også resultere i lysninger og 

artsrige og dynamiske overgange mellem vådområder og skoven.    

Dødt ved. Mængden af dødt ved i de danske skove er en af de laveste i Europa. En større mængde dødt ved 

i skovene vil have stor betydning for biodiversiteten, da mange af skovens arter og heraf mange rødlistede 
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arter er knyttet til det døde ved. Det anbefales at efterlade mindst 30-50 m3 /ha dødt ved i skove med 

biodiversitet som formål. 

Det er ikke kun mængden af dødt ved, der har betydning for biodiversiteten, men også kvaliteten. En lang 

række faktorer som træart, del af træet (stamme, grene, rødder), størrelse, nedbrydningsgrad, dødsårsag 

mv. har betydning for forskellige organismer. Det er umuligt, at tilgodese alle disse substrater alle steder. 

Anbefalingen er derfor at fremme de levesteder, der er en mangelvare i de danske skove. Det vil være dødt 

ved af løvtræer med store dimensioner, stående dødt ved, soleksponeret eller solitære træer. Dødt ved 

nedbrydes, så der skal være en kontinuerlig tilførsel. Nærhed til andet dødt ved har betydning. 

 

Mikrohabitater. Mikrohabitater er vigtige føde- og/eller levesteder for en del organismer. De er typisk 

tilknyttet gamle, krogede, beskadigede og svampeangrebne træer, som derfor med fordel kan bevares. 

Nogle typer af mikrohabitater kan nemt skabes kunstigt, som fx vandfyldte hulheder (dendrotelms), små 

huller og splintret ved. 

Hydrologi. Dræning i skovbruget har medført en unaturlig hydrologi og lav vandstand i de danske skove. En 

høj og varierende vandstand er vigtig for biodiversiteten, da den skaber levesteder i form af vådområder, 

samt medvirker til et dynamisk og varieret skovmiljø. Skovens vådområder er typisk artsrige sammenlignet 

med tør skov, og huser en særlig flora og fauna, der varierer i henhold til vådområdets type og 

beskaffenhed. Ved at reetablere naturlige hydrologiske forhold, kan man på sigt genskabe en naturlig 

skovdynamik, og gavne biodiversiteten. Dette kan opnås ved aktiv eller passiv grøftelukning, og udføres i 

hele eller mindre partier af skoven, f.eks. i urentable bevoksninger på våd bund, eller forhenværende 

lysåbne moser. Biodiversiteten i udrettede vandløb kan gavnes ved restaureringstiltag som genslyngning, 

samt frilægning af rørlagte vandløb, og fjernelse af menneskeskabte opstemninger. 

Ild. Ild har været med til at forme landskabet i Danmark, både før og efter at landbruget kom hertil. Ild er et 

velegnet instrument til at skabe variation i underskov og spiringsmiljø for hjemmehørende arter af træer og 

buske og til at hæmme uønsket opvækst. I dag fremtræder mange af vores skove meget ensartede og 

mørke, hvor skovenge og andre lysninger er under tilgroning. Denne udvikling kan delvis tilskrives en effekt 

af brandfravær, forstærket af det høje, atmosfæriske kvælstofnedfald.  Det anbefales derfor fremover i 

højere grad at inddrage ild som instrument i naturforvaltningen i skov. 

Græsning. Skovgræsning kan genskabe og vedligeholde lysåbne og varierede skovtyper som levested for 

mange skovtilknyttede planter og dyr. Den samlede påvirkning af græsning afhænger især af græsningstryk, 

men også af sammensætning af dyr og græsningssæson. Der er stor forskel på, hvad den enkelte skov 

indeholder af tilgængelig føde for dyrene og dermed for hvor mange dyr, der kan græsse for at give et 

middel græsningstryk. Helårsgræsning, hvor græsningstrykket tilpasses den tilgængelige fødemængde i 

vinterhalvåret, kan sikre, at der sker en nedgræsning med lav, åben plantevækst i det tidlige forår til gavn 
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for lys- og varmekrævende arter, og samtidig sikre et lavt græsningstryk i sommerhalvåret, der giver 

mulighed for blomstring til gavn for pollen- og nektarsøgende dyr og frøsætning.  

Forstyrrelse af jordbund og næringsstoffer. Jordbundens organismer er meget sensitive overfor udbredte 

forstyrrelser af jordbunden, da de ofte har begrænset spredningsevne. Jordbearbejdning i forbindelse med 

kulturanlæg og selvforyngelse for at skabe plads til vækst og fremspiring af træer bør holdes på et 

minimum. Hvis der er dannet et tæt bunddække eller et tykt humuslag, kan afbrænding overvejes til at 

skabe huller i vegetationsdækket efterfulgt af selvforyngelse eller kulturanlæg. Kørsel i skoven bør 

reduceres til et minimum og med maskiner med lavt tryk, da kompaktion har en negativ indflydelse på 

jordbundens organismer og arealets naturlige hydrologi. Hvis særlig værdifuld skov for biodiversiteten har 

kant ud til åbne arealer i områder med høj atmosfærisk kvælstofdeposition kan man overveje tilplantning 

af et bredt læhegn eller decideret skovrejsning som bufferzone. 

Landskabet. Da mange af Danmarks skove er små, har det omgivne landskab en stor betydning for skovens 

biodiversitet. Der er specielt tre landskabselementer, der er vigtige at tage i betragtning for at vurdere en 

skovs potentiale for biodiversiteten: 1) skovens areal, 2) hvor isoleret er skoven, og 3) hvilket landskab 

skoven indgår i. Større skovområder og nærhed til anden skov- og naturområder er vigtige elementer for 

diversiteten i en skov, specielt hvis den omgivne natur har høj naturkvalitet. Disse landskabselementer er 

tilgængelige fra nationale kortlag. Habitat kvalitet kan kortlægges baseret på en kombination af HNV 

skovkort og potentialekort samt §25 kortlægning. Der findes software (f.eks. Zonation), som kan bruges til 

rumlig prioritering af områder. 
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2. Indledning 

2.1.1. Baggrund, formål og kommissorium 

Danmark ville naturligt være dækket med skov, hvis det ikke var for menneskelig aktivitet. Selv om skoven 

kun dækkede ca. 3 % af landets areal for 200 år siden og 50 % af de danske skove er fra perioden efter 1950 

(estimat baseret på kortmateriale; Vivian Kvist Johannsen, personlig kommentar), er store dele af den 

danske flora og fauna og størstedelen af de rødlistede arter knyttet til skov (Pedersen m.fl. 2016; Moeslund 

m.fl. 2020). Detaljer om levesteder kan findes i figurer til rødlisten 

https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/roedliste-2019/levesteder/ .  

Få skove har lang kontinuitet og mange skove er unge, så der er akut behov for at beskytte de få skove med 

høj biodiversitet eller stort biodiversitetspotentiale.  

I 2016 blev Naturpakken vedtaget, hvor målet var, at 20 % af statens skovareal skal være urørt skov og 

anden biodiversitetsskov. Dette mål er med nye udpegninger gennemført, så der nu er 25.000 ha statsskov 

udpeget til disse mål.  

For at udpege yderligere arealer til urørt skov og anden biodiversitetsskov ønsker Miljøstyrelsen og 

Landbrugsstyrelsens at inddrage de private skove, hvilket er baggrunden for nærværende rapport: 

”Et stort antal truede arter i skov findes alene i privatejede skove (Buchwald og Heilmann-Clausen, 2018). 

Hvordan sikrer og forbedrer vi levesteder for truede arter i skovene for bedre opfyldelse af 2020-mål? Der 

er behov for et bedre forvaltningsgrundlag for at kunne prioritere den fremtidige indsats for biodiversitet i 

skov i private skove i form af nye eller tilrettede tilskudsordninger.”  

Formålet med denne rapport er at give Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen inspiration i det videre 

arbejde med udvikling af støtteordninger til privat skovejere i forbindelse med omlægning af skov med 

biodiversitet som hovedformål eller udlægning af urørt skov.  Målet er at give ideer og redskaber til at 

prioritere den fremtidige indsats for biodiversitet i private skove i form af nye eller tilrettede 

tilskudsordninger.  

For at understøtte konverteringen af statsskov til urørt skov og biodiversitetsskov blev der udarbejdet en 

rapport Møller m.fl. (2018): ”Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til 

biodiversitetsformål” for Naturstyrelsen. Udgangspunktet og målet er ikke det samme for rapporten til 

Naturstyrelsen og idékataloget til Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen, men det er væsentligt at henvise til 

konkrete anbefalinger af driftstiltag i indfasning af urørt skov og anden biodiversitetsskov i rapporten 

(Møller m.fl. 2018) og se nærværende rapport som et supplement til denne. 

2.1.2. Afgrænsning 

Da formålet er ”at kunne prioritere den fremtidige indsats for biodiversitet i skov i private skove i form af 

nye eller tilrettede tilskudsordninger” vil det overvejende handle om virkemidler i skove, som allerede har 

https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/roedliste-2019/levesteder/
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en høj værdi i form af eksisterende høj biodiversitet eller potentiale for høj biodiversitet ved f.eks. at være 

løvskov med lang kontinuitet og træer i store diameterklasser.  

2.1.3. Skala og habitater 

Rapporten har fokus på biodiversitet og naturlige processer i skov, men inddrager også enkelttræer og 

skovlandskaber i analysen, da skovens omgivelser eller den landskabsmosaik, som skoven indgår i, er en 

vigtig parameter for en del arter, der har brug for forskellige habitater igennem deres livscyklus. 

Virkemidler, som foregår udenfor skoven, vil dog ikke indgå i rapporten.  

2.1.4. Andre økosystem tjenester 

Rapporten omhandler kun virkemidler til fremme af biodiversiteten i skov og medtager ikke specifikt effekt 

af virkemidler i forhold til miljø og klimaeffekter som f.eks. kulstofbinding og kulstoflager, grundvand, 

næringsstofbalancer/udledning, træ- og biomasseproduktion eller rekreation og kulturminder i denne 

analyse. Her henvises til andre rapporter og notater. 

2.1.5. Effekter og evidens 

Der søges evidens for de beskrevne virkemidler. Hovedvægten er lagt på litteratur, der omhandler studier 

fra nærområdet, hvor forholdene nærmer sig de danske. Rapporten forsøger ikke at lave et fyldestgørende 

review af den tilgængelige litteratur indenfor hvert delområde, da der er en voldsom stigning i relevante 

publikationer, men vi inddrager nyere sammenstillinger (reviews), hvor disse er tilgængelige.  

2.1.6. Økonomi og juridiske spørgsmål 

Vi har ikke i analysen inddraget de økonomiske aspekter ved de forskellige virkemidler, ligesom vi heller 

ikke har forholdt os til praktiske forhold, som kan være en hindring eller vanskeliggøre visse virkemidler i 

henhold til oplæg fra styrelserne: ”Rapporten skal ikke prissætte aktiviteterne eller vurdere deres 

attraktivitet for ansøgere. Rapporten forholder sig ikke til gældende lovgivning (her under Skovlov, 

Naturbeskyttelseslov, Vandløbslov mv) og heller ikke til miljø- og klimaeffekter”. 
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3. Virkemidler 

 

3.1. Træarter, artssammensætning og alder 

Anbefaling 

Hjemmehørende træarter er at foretrække, da de har flere arter knyttet til sig. En del organismer er knyttet 

til specifikke træarter, så flere træarter sammen betyder flere forskellige levesteder. Derfor er blandede 

bevoksninger at foretrække frem for monokulturer. Træer i forskellig alder er levested for forskellige 

organismer og både lysninger med de tidligste successionstrin og ældre mørkere skovpartier er vigtige. Hvis 

der foretages hugst, anbefales det at beholde større holme af ældre træer og ikke benytte en 

homogeniserende plukhugst. Dermed vil bevoksningen indeholde både lysninger til gavn for lys- og 

varmekrævende arter og områder med ældre træer. 

De forskellige træarter har en række egenskaber, der bidrager til biodiversiteten. Træerne selv vil bidrage 

med levesteder og føde for en række af skovens organismer. Desuden vil de påvirke omgivelserne 

afhængigt af, om det er lys- eller skyggetræer, om træernes løv er letomsætteligt eller svært nedbrydeligt. 

Træernes forskellige vandforbrug og tilbageholdelse af vand i kronen (interception) skaber desuden 

forskelle i jordens vandindhold. 

3.1.1. Træarter i de danske skove 

Der findes generelt mange forskellige træarter i de danske skove, og på skovovervågningens prøveflader 

blev der i 2014-2018 registreret 56 forskellige træarter. De mest almindelige arter er rødgran (14 %), bøg 

(13 %) og eg (11 %) og løv- og nåletræer udgør ca. samme andel (Nord-Larsen m.fl. 2019). I det danske 

skovareal er 54 % dækket af hjemmehørende arter. I den vestlige del af landet finder vi den største andel af 

ikke-hjemmehørende arter, som rødgran, sitkagran, bjergfyr og contortafyr, hvilket skyldes, at de vokser 

hurtigere end løvtræarterne på de mere sandede jorde (Nord-Larsen m.fl. 2018). Andelen af 

hjemmehørende arter er omvendt størst i de gamle skovegne i det østlige Danmark. Når vi kigger på 

fordeling af skovtilknyttede arter, er artspuljen størst i det østlige Danmark. Det skyldes bl.a., at der er flere 

arter knyttet til hjemmehørende træarter, men også at skovene er ældre, og der generelt er en større 

artspulje i det østlige Danmark (Ejrnæs m.fl. 2014). 

Af det samlede skovareal er 38 % blandede bevoksninger, hvor der er mindst 25 % kronedække af andre 

arter end hovedtræarten. De resterende 62 % er mere eller mindre rene bevoksninger (Nord-Larsen m.fl. 

2018).  

På 75 % af arealet dyrkes skovene som ensaldrende bevoksninger. Kun 15 % af skovarealet er dækket af 

uensaldrende bevoksninger, hvoraf 5 %. af arealet henligger som egentlige naturskove, hvor der ikke er 

tegn på forstlig aktivitet (Nord-Larsen m.fl. 2018).  
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3.1.2. Træarter og biodiversitet 

Hjemmehørende træer og buske har flere organismer tilknyttet og tilpasset til sig. Disse arter har derfor 

den største betydning for biodiversiteten af f.eks. insekter og svampe (Southwood, 1961; Kennedy & 

Southwood, 1984; Dahlberg & Stokland, 2004; Penone m.fl. 2018)). I Danmark er de hjemmehørende arter 

hovedsageligt løvtræarter med undtagelse af skovfyr, taks og ene. De ikke-hjemmehørende træarter er 

næsten alle nåletræer. Da nåletræsarterne overvejende har haft kort tid i landet, har de generelt færre 

organismer tilknyttet. Selv om løvskove oftest er mere artsrige, er en del arter specifikt tilknyttet nåleskov 

f.eks. en del fugle, barkbiller og tovinger, så en beskyttelse af alle skovtilknyttede arter i Danmark vil også 

kræve en vis andel nåleskov (Buchwald & Heilmann, 2018). Tisvilde Hegn blev etablereret som klitplantage 

med plantning 1793-1875 og er i dag et skovområde med stor biodiversitet til trods for dominans af 

nåletræer og er den skov i Danmark, der huser flest truede arter (Buchwald & Heilmann-Clausen, 2018). En 

undersøgelse af diversiteten og individantal af fugle i hhv. fyrre- og egeskov viste lidt højere diversitet i 

egeskov, men også at arterne i de to skovtyper var forskellige (Bergner m.fl. 2015).  

En gennemgang af en række insekt grupper og deres tilknytning til specifikke slægter af træer eller træarter 

i forskellige udbredelsesområder (Rusland, Storbritannien, Tyskland) viste, at artsrigdommen af associerede 

insekter bla. var positivt korreleret med, hvor længe træarten havde været i området og træernes 

udbredelse (Southwood, 1961; Kennedy & Southwood, 1984; Brändle & Brandl, 1984).   

 

Tabel 1: Almindelige træer og antal af insektarter, der er tilknyttet disse træslægter i henholdsvis Storbritannien og Rusland. Baseret 
på Southwood, (1961). De nævnte slægter dækker over én til flere arter. 

Træart Storbritannien Rusland 

Eg (Quercus) 284 150 

Pil (Salix) 266 147 

Birk (Betula) 229 101 

Poppel (Populus) 97 122 

Fyr (Pinus) 91 190 

El (Alnus) 90 63 

Elm (Ulmus) 82 81 

Bøg (beech) 64 79 

Ask (Fraxinus) 41 41 

Gran (Picea) 37 117 

 

Når forskellige træarter har forskellige organismer tilknyttet, vil monokulturer generelt have færre 

tilknyttede arter end skove med flere forskellige træarter. 
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3.1.3. Artssammensætningen 

Fordelingen af træarter i skovene er et af de elementer, der har størst betydning for skovens biodiversitet 

Scherber m.fl. 2010; Scherber m.fl. 2014). Det skyldes, at mange af skovens organismer er knyttet til 

specifikke træarter (Dahlberg & Stokland, 2004), og flere træarter betyder flere forskellige levesteder og en 

større potentiel diversitet. Penone m.fl. (2018) undersøgte i et studie 13 taxa i 150 bøgedominerede 

bevoksninger i 3 regioner i Tyskland. De fandt bl.a., at en øget indblanding af eg i bøgebevoksninger 

generelt havde en positiv indvirkning på både overjordiske og underjordiske arter, og at 

træartssammensætningen forklarede fordelingen af de undersøgte organismegrupper bedre end 

skovdriften. Tilsvarende fandt Godefroid m.fl. (2005), at indblanding af andre løvtræarter i bøgeskov havde 

en positiv påvirkning af jordbundsfaunaen og bundvegetationen relateret til større omsætning af førnen. 

Studier peger på, at f.eks. indblanding af nål i løv øger den strukturelle heterogenitet (Pretzsch m.fl. 2016) 

og biodiversitet (Gao m.fl. 2014). Ser man på de danske skove er ca. to tredjedele monokulturer og godt en 

tredjedel af landets skove har en væsentlig indblanding af andre træarter (Nord-Larsen m.fl. 2020). 

Væsentlig er når der er > 25 % indblanding af andre arter, men i nogen (yngre) bevoksninger kan denne 

indblanding blive fjernet ved tyndingshugst.  

3.1.4. Skovens alder 

Skovens alder har betydning for skovens diversitet (Flensted m.fl. 2016), da en del organismer spreder sig 

langsomt. Det er især velundersøgt for skovbundsplanterne, hvor den store afhængighed af myrespredning 

(Hermy mfl. 1999; Verheyen m.fl. 2003; Hermy & Verheyen, 2007) og den store fragmentering af skovene 

er en væsentlig faktor for en relativ lav biodiversitet i yngre skove. Omkring 50 % af de danske skove er 

etableret siden 1950’erne. Vi vil ikke forvente høj diversitet i disse unge skove, og diversiteten vil afhænge 

af afstanden til ældre skove (Brunet m.fl. 2007).  

Et review af Hilmer m.fl. (2018) viste, som forventet,  højere diversitet af en del organismegrupper i gamle 

degenererede skove,  men også i skov under foryngelse. Høj diversitet i skove under foryngelse kan dels 

skyldes lys og dermed en mere blomsterrig flora til gavn for pollen- og nektarsøgende insekter og dels 

relateres til døde rodsystemer og andet dødt ved i lysningerne, hvor en del er soleksponeret og dermed et 

varmere levested (Lindhe m.fl. 2005; Lachat m.fl. 2013). Det er derfor vigtigt, at skovene har naturlig 

dynamik og dermed alle skovfaser. I en sammenligning mellem østdanske bøgedominerede urørte og 

dyrkede skove var der dog færre lysninger i den urørte skov, hvilket kan skyldes kortere tids urørthed og 

lukning af kronedækket (Riis-Nielsen m.fl. 2017).  

Skove, der er at finde på Videnskabernes Selskabs kort fra 1700-tallet, er bedste bud på områder med lang 

tids skovkontinuitet og derfor en væsentlig faktor for vurdering af skovens potentiale for høj biodiversitet. 

Dog kan der have været væsentlige brud på kontinuiteten af specifikke elementer af betydning for 
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biodiversiteten, f.eks. kan skoven være fældet ved renafdrift, og der kan forekomme brud i træart og endda 

skifte mellem løv og nål.  

Den store andel af ensaldrende bevoksninger har betydning for biodiversiteten, da ensaldrende 

bevoksninger ofte har et mere begrænset udbud af levesteder for dyr og planter end skov med træer af 

varierende alder. Således er der gennemgående mere dødt ved (10-16 m3/ha) i de danske uensaldrende 

naturskove og skove i drift end niveauet i de ensaldrende plantninger (2-8 m3/ha) (Nord-Larsen m.fl. 2019). 

I et review af 99 ensaldrende og uensaldrende dyrkede skove var der dog ikke et entydigt billede af, at de 

uensaldrende skove understøttede en højere diversitet (Nolet m.fl. 2018). De konkluderede, at 

uensaldrende bevoksninger ikke substantielt er bedre end ensaldrende, men at nogle organismegrupper til 

gengæld påvirkes negativt af drift. Der indgik ikke en urørt reference i studiet. Tilsvarende er der i 

kulturskove i Danmark fundet samme eller højere diversitet af rov- og løbebiller end i urørte skove, hvilket 

kan relateres til flere generalister knyttet til overgangshabitater og lysåben natur i modsætning til flere 

specialiserede skovarter i urørte skove (Jensen & Toft, 2014; Justesen m.fl. 2017).   

3.1.5. Træernes alder 

Ligesom skovens alder har træernes alder betydning.  Ældre træer vil have flere levesteder for organismer 

og længere tid, hvor associerede arter har kunnet etablere sig (Ranius m.fl. 2008). Det er relateret til 

udvikling af mikrohabitater over tid (se afsnit om mikrohabitater). Fritz m.fl. (2009) undersøgte epifytiske 

laver og mosser på bøg og mange af specialisterne og rødlistede arter blev kun fundet på træer > 180 år, 

men manglede i kulturskove med 100-140 års rotation. De fandt også, at skadede gamle træer havde 

signifikant flere arter tilknyttet og især flere rødlistede arter end sunde træer, så det er ikke nok, at træerne 

er gamle. 

 

3.2. Strukturfremme og naturlig dynamik 

Anbefaling  

Renafdrift og urørt skov er ofte de to scenarier for skovene, der trækkes frem, men ind imellem er der en 

række strukturfremmende dyrkningssystemer og tiltag, som kan benyttes for at højne biodiversiteten i 

skovene. Naturnær skovdrift kan med plukhugst, naturlig foryngelse og naturlig hydrologi skabe 

bevoksninger med flere træarter i forskellige aldre inden for et relativt lille areal. Der vil dog ofte mangle de 

tidligste og sene skovfaser og dermed gamle træer og lysninger. Disse kan skabes med indledende hugst, 

hvor der er fokus på bevarelse af blomstrende træer og buske og indre skovbryn. Tilgroningen af små 

lysninger er hurtigere end af større lysninger og fremmer især skyggetræer. Lidt større lysninger, hvor 

forholdet mellem lysningens diameter og bevoksningens højde er >2, kan understøtte regeneration af 
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lyskrævende træer. Genskabelse af naturlig hydrologi kan også resultere i lysninger og artsrige og 

dynamiske overgange mellem vådområder og skoven.  

Intensiv skovdrift har primært til formål at optimere biomasseproduktionen. Det resulterer oftest i 

monokulturer af ensaldrende træer, der fældes samtidig ved renafdrift. Derved opnås skove uden de sene 

successionstrin (Emborg m.fl. 2000) og med store skift i skovstruktur og skovklima, som specielt 

skovspecialister blandt flora- og faunagrupper er sensitive overfor. En konsekvens af intensiv skovdrift er et 

skovmiljø uden kontinuitet og med lav strukturel heterogenitet. I den anden ende af spektret er de urørte 

skove, hvor længe urørte skove vil have en mere varieret struktur og flere habitater og som dermed kan 

rumme en højere diversitet af flora og fauna.  Få danske skove har været længe urørte og derfor er der få 

skove, der inkluderer alle skovfaser fra regeneration til degeneration. Varige aftaler om områder med urørt 

skov er foreslået som den økonomisk set mest effektive måde at undgå yderligere tab af biodiversitet i 

Danmark (Lundhede m.fl. 2016). Strukturfremmende tiltag kan være en genvej til en skovstruktur, der 

afspejler en naturlig dynamik (Bauhus m.fl. 2009).  

3.2.1. Dyrkningssystemer 

Renafdrift og urørt skov er ofte de to scenarier for skovene, der trækkes frem, men ind imellem er der en 

række strukturfremmende dyrkningssystemer og tiltag, som kan benyttes for at højne biodiversiteten i 

skovene. For at kunne evaluere skovdriftens betydning for biodiversiteten, er det nødvendigt at identificere 

hvilke nøglefaktorer, der understøtter bæredygtige populationer af skovtilknyttede arter, og hvordan 

skovdriften påvirker disse nøglefaktorer. Adskillige studier har identificeret nøglefaktorer med en positiv 

betydning for biodiversiteten i skovbunden (Lindenmayer m.fl. 2006; Gossner m.fl. 2014). Store træer, dødt 

ved, strukturel heterogenitet, artsdiversitet i kronelaget, naturlig hydrologi og naturlige forstyrrelser 

antages bla. at have betydning for høj forekomst og diversitet af mange organismer.  

Naturnær skovdrift med plukhugst har været foreslået som en driftsform, der potentielt kan sikre bedre 

beskyttelse af skovtilknyttede arter og samtidig give et vist økonomisk afkast. Naturnær skovdrift er 

skovdrift med plukhugst med naturlig foryngelse, der skaber uensaldrende bevoksninger og oftest 

resulterer i flere træarter i forskellige aldre inden for et relativt lille areal. I den naturnære skovdrift 

anvendes der ikke dræning eller jordbearbejdning (Brunet m.fl. 2010; Larsen og Nielsen, 2007). 

Driftsformen er anvendt i Tyskland og bruges i Danmark i Statsskovene (Miljøministeriet, 2005), men dens 

betydning for diversiteten i skovene mangler stadig dokumentation. Schall m.fl. (2018) har analyseret en 

række organismegrupper og finder, at naturnær skovdrift  (uensaldrende bevoksninger) kan reducere 

variationen på landskabsniveau, da lysåbne arealer ikke forekommer, som de gør ved et ensaldrende 

driftsystem. Der indgår ikke en urørt reference i undersøgelsen. 

I et studie af 17 skovbevoksninger på Sjælland som hhv. er under intensiv skovdrift (renafdrift), naturnær 

skovdrift med plukhugst eller har ligget helt urørt i 20 til 100 år efter længere perioder med meget 



16 
 

ekstensiv drift (Møller, 2017) blev artsrigdommen af en række organismegrupper undersøgt i relation til 

struktur og landskabselementer af betydning for biodiversiteten (Kepfer-Rojas m.fl., 2017). Data viser, at 

forstligt drevne skove potentielt kan matche de urørte skove mht. biomasse, densitet og volumen, men på 

nogle parametre med stor betydning for biodiversiteten som mængden af dødt ved, antallet af store træer 

og den strukturelle heterogenitet er der meget stor forskel på skovdriftstyperne. Desuden er der betydelig 

færre våde områder i de forstligt drevne skove pga. omfattende dræning. Der indgik få skove med 

plukhugst, men data indikerer, at den naturnære skovdrift, som nu praktiseres i statsskovene, ser ud til at 

reducere nogle af de negative påvirkninger fra traditionel, intensiv skovdrift.  

Selv om naturnær skovdrift kan højne diversiteten, praktiseres ofte måldiameterhugst, hvor de enkelte 

træer tages ud efterhånden, som de opnår den rette størrelse. Det giver en jævn produktion af træ, 

fleretageret skov med størrelses- og aldersdiversitet, dvs. vertikal heterogenitet, men der vil mangle de 

største træer, naturlige forstyrrelser som stormfald, insektangreb, naturlig død pga. alder og naturlig 

hydrologi, som kan skabe lysninger af forskellig størrelse. Dermed kommer skoven til at mangle de tidlige 

og sene skovfaser, som har højest diversitet af en del taxa (Gao m.fl. 2014; Hilmers m.fl. 2018; Schall m.fl. 

2018).  

3.2.2. Skabelse af særlige habitater 

I forbindelse med overgang til urørt skov eller til skov med biodiversitet som hoved- eller delmål, kan nogle 

skovtyper i en periode blive mørkere (Riis-Nielsen m.fl. 2017). Det gælder især bøgeskove, der har evnen til 

at lukke huller i kronen, når der er tale om mindre åbninger (Madsen & Hahn, 2008). Indledningsvist kan 

der i disse skove med fordel foretages en række indgreb, der kan fremme udviklingen af mere heterogen 

skovstruktur. Det kan være hugst, veteranisering eller genetablering af naturlig hydrologi, som skaber 

lysbrønde og lysninger (Bauhus m.fl. 2009). Etablering af lysninger ved hjælp af naturlig hydrologi vil 

specielt hæmme skyggetræet bøg (Riis-Nielsen m.fl. 2017), der vokser dårligt på fugtigere bund. Møller 

m.fl. (2018) gennemgår en række forskellige strukturskabende tiltag og prioritering af træarter eller 

fjernelse af invasive arter, der kan benyttes som naturgenopretning i ældre bevoksninger. 

Strukturfremmende hugst skal dog nøje overvejes. Hvis ophør af drift og/eller genskabelse af naturlig 

hydrologi relativt hurtigt vil skabe lysninger, er der ikke grund til at foretage andre indgreb.   

Skabelse af lysbrønde og lysåbne arealer vil give en række indre og ydre bryn. I et review om lysninger, 

gennemgår Muscola m.fl. (2014) betydningen af lysningers størrelse, form og alder for bl.a. regeneration af 

træarterne og den fremtidige sammensætning af kronelaget. Størrelsen af lysningerne er vigtig. Hvis 

diameteren er < 1 x bevoksningshøjden understøtter lysningen regeneration af skyggetolerante træer, 

hvorimod en diameter:højde forhold på 1,5 eller 2,0 understøtter hhv. intermediær lyskrævende og 

lyskrævende træer (Muscola m.fl. 2014). 
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Genskabelse af naturlig hydrologi kan også resultere i lysninger og artsrige og dynamiske overgange mellem 

vådområder og skove af stor betydning for bl.a. en del insekter og fugle.  

For at bevare og udvikle værdifulde levesteder for arter knyttet til gamle og svækkede træer skal der i 

statsskovene udpeges fem livstræer per hektar. Livstræer er træer, der får lov at leve til de dør en naturlig 

død. Udpegningen fokuserer på gamle træer, som beskyttes så de kan blive ældgamle og huse sjældne og 

truede arter, indtil de dør og vælter omkuld i skovbunden.  

I mange bevoksninger er der ikke aldrende eller svækkede træer. Her kan benyttes veteranisering af træer. 

Veteranisering betyder at unge/yngre træer skades for at skabe strukturer, som ellers er knyttet til 

aldrende træer. I de senere år har veteranisering været afprøvet i flere forsøg i Danmark og især Sverige. I 

f.eks. Gribskov og Bistrup Skovene er der lavet forsøg med bla. afbrænding ved basis af træer og lavet 

huller i stammer for at fremme råd i træerne (Heilmann-Clausen, upubliceret; Møller, upubliceret). 

Veteranisering kan anvendes på skyggende træer (bøg), hvor de skygger for lystræer som eg eller til at 

skabe levesteder, hvor der er forekomst af sjældne vedboende arter. I stedet for veteranisering, kan man 

lade kummerformer blandt skovens træer stå i stedet for at vælge dem til tynding.  Der foregår mange 

forsøg i de danske skove. Som mange andre tiltag mangler der dog i de fleste tilfælde systematisk 

dataopsamling.  

3.3. Dødt ved  

Anbefaling  

Mængden af dødt ved i de danske skove er en af de laveste i Europa. En større mængde dødt ved i skovene 

vil have stor betydning for biodiversiteten, da mange af skovens arter og heraf mange rødlistede arter er 

knyttet til det døde ved. Det anbefales at efterlade mindst 30-50 m3 /ha dødt ved i skove med biodiversitet 

som formål. 

Det er ikke kun mængden af dødt ved, der har betydning for biodiversiteten, men også kvaliteten. En lang 

række faktorer som træart, del af træet (stamme, grene, rødder), del af veddet, størrelse, 

nedbrydningsgrad, dødsårsag mv. har betydning for forskellige organismer. Det er umuligt, at tilgodese alle 

disse substrater alle steder. Anbefalingen er derfor at fremme de levesteder, der er en mangelvare i de 

danske skove. Det vil være store dimensioner af dødt ved af løvtræ, stående dødt ved, soleksponeret eller 

solitære træer. Dødt ved nedbrydes, så der skal være en kontinuerlig tilførsel.  

 

Dødt ved er vigtigt for den biologiske mangfoldighed i skovene, som habitater for en lang række 

organismer, som laver, mosser, svampe samt insekter (Johannsen m.fl., 2015; Stokland m.fl. 2012) og små 

fugle (Küffer & Senn-Irlet, 2005). De to største organisme-grupper tilknyttet dødt ved er insekter og 

svampe. De fleste af disse organismer er afhængige af dødt ved i dele eller hele deres livscyklus (Dahlberg 
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og Stokland, 2004). Ifølge Stokland m.fl. (2012) er 25 % af arterne i tempererede og boreale skove 

saproxyliske, dvs. de er tilknyttet dødt ved i hele eller dele af deres livscyklus. 

3.3.1. Dødt ved i de danske skove 

Ifølge Danmarks Skovstatistik (Nord-Larsen m.fl., 2019) er mængde af dødt ved (> 10 cm) i de danske skove 

6.1 m3/ha. Mængden af dødt ved har i en årrække været stigende. Stigningen kan i de sidste 5 år tilskrives 

en markant stigning af dødt løvtræ. Af den samlede mængde dødt ved er 47 % løvtræ og 52 % er nåletræ. 

Størstedelen består af stående eller hældende dødt ved, som udgør 55 %, og liggende dødt ved udgør 38 %. 

Ifølge Danmarks Skovstatistik varierer den aktuelle mængde af dødt ved i danske skove regionalt. I Region 

Hovedstaden er der 9,6 m3/ha dødt ved, mens der kun er 3,7 m3 /ha i region Syddanmark.  Mængden af 

dødt ved varierer desuden mellem træarter og alder (tabel 4.9-4.12; Nord-Larsen m.fl., 2019).   

 

Tabel 2 Gennemsnitlig mængden af dødt ved (m3/ha) i løv og nål i danske skove målt i skovstatistikken fra 2005-2018 
fordelt på aldersklasser (Nord-Larsen m.fl. upubliceret).  

 Aldersklasser 
 

25 75 125 >150 Ukendt 

Løv 2,1 6,1 7,1 10,5 6,1 
      

Nål 3,2 8,5 7,8 14,3 5,5 

 

3.3.2. Volumen af dødt ved 

Mængden af dødt ved er en af de faktorer, der adskiller sig mest mellem produktionsskov og urørt skov 

(Siitonen 2001) og ofte med en faktor 10 til forskel (Stokland m.fl. 2012), og større for de danske skove. Det 

skyldes en blanding af tradition, hvor hugstaffald og træer med skader fjernes, og at det døde ved 

overvejende skabes i ældre bevoksninger, som der er få af i produktionsskove.  Det samme mønster ses i en 

undersøgelse af 17 ældre østdanske bøgedominerede skove (Kepfer-Rojas mfl. 2017), hvor urørte skove 

gennem 20-100 år havde 100-200 m3/ha dødt ved mod 10-15 og 30-50 m3/ha for skove med hhv. alm. drift 

og plukhugst. Selv skove, der er urørte eller udlagt til skov med biodiversitet som primære formal, kan 

indeholde små mængder af dødt ved, hvis skovene ikke har lang kontinuitet som urørte, da skovhugst har 

ændret de naturlige dynamikker i skoven og den naturlige kontinuerlige skabelse af dødt ved (Christensen 

m.fl. 2005; Küffer & Senn-Irlet, 2005; Sandström m.fl. 2019).  

I et review af Müller & Bütler (2010) estimerer de, at i skove domineret af bøg og eg vil det kræve 30-50 m3 

ha-1 dødt ved for at kunne opretholde bæredygtige populationer af saproxyliske organismer. Ifølge 

Danmarks Skovstatistik blev der i den seneste opgørelse målt 30 m3/ha dødt ved på 6 % af prøvefladerne 

mod gennemsnitligt 6,1 m3/ha for alle prøvefladerne. 
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3.3.3. Størrelse af det døde ved 

Den svenske artsdatabase (Dahlberg og Stokland, 2004) viser, at 50 % af ved-tilknyttede arter forekommer 

på dimensioner af ved med en diameter > 20 cm, og 15 % foretrækker ved > 40 cm. Hos insekterne 

foretrækker hovedparten af arterne ved > 20 cm mod kun 16 % af trætilknyttede svampe. Få arter har 

stærk præference for en specifik størrelse. Det skal dog ses i forhold til, at der savnes information for 

mange arter.  Flere studier har undersøgt, hvilken betydning størrelsen af det døde ved havde på 

diversiteten af trælevende svampe (Heilmann-Clausen og Christensen, 2004; Nordén m.fl. 2004).  De 

konkluderede, at dødt ved i små diameterklasser udgør et vigtigt habitat for visse trælevende svampe, da 

det har en større overflade per volumen. Dødt ved i små diameterklasser er dog ikke en mangelvare i 

produktionsskovene, hvor tyndingshugst kan resultere i en kontinuerlig tilførsel af dødt ved i de små 

størrelsesklasser, hvis det ikke udnyttes til f.eks. flis produktion. Dødt ved af større dimensioner er til 

gengæld en mangelvare i produktionsskovene. De fleste vedboende biller er knyttet til dødt ved af større 

dimensioner (Dahlberg og Stokland, 2004). De større stammer er vigtige elementer for biodiversiteten, da 

nedbrydningen ikke sker lige hurtigt hen over stammen og derfor kan stammerne udbyde forskellige nicher 

og kontinuitet af dødt ved (Heilmann-Clausen og Christensen, 2004). Vítková m.fl., (2018) rapporterede, at 

dødt ved i store dimensioner er en vigtigere faktor for artsdiversiteten end forskellige typer og placeringer 

af dødt ved.  

3.3.4. Typer af dødt ved 

En lang række faktorer påvirker det døde ved og har betydning for hvilke arter, der potentielt kan 

forekomme i det døde ved. Dahlberg og Stokland (2004) opridser > 1 mill. kombinationer af egenskaber af 

det døde ved med betydning for den biologiske mangfoldighed. Væsentlige faktorer er træart, hvilken del 

af træet, størrelsen af træet, veddets nedbrydningsgrad, træets dødsårsag, træets vækstforhold, veddets 

placering i skoven og associerede arter f.eks. poresvampe og mosser. Det er dog relativt få saproxyliske 

arter, der udelukkende er knyttet til et substrat (Dahlberg og Stokland, 2004).  

Træart. Studier i skandinaviske skove har vist, at løvskove understøtter flere arter end nåleskove (Vítková 

m.fl., 2018). Artsdatabanken i Sverige har en opgørelse af vedlevende arter (overvejende svampe og 

insekter, men dækker også mosser, laver og andre artsgrupper) på forskellige træarter og angiver at 50 % 

findes på løvtræ, 27 % på nåletræ og 11 % findes på begge arter (Dahlberg og Stokland, 2004) og 

fordelingen for de svenske rødlistede arter er hhv, 65, 22 og 23 %. Der er generelt flest rødlistede arter 

knyttet til eg, hvorimod det svenske studie finder flest svampe på nåletræerne efterfulgt af bøg. Et studie 

fra Draved Skov viser, at artsdiversiteten af de døde træer er en vigtig faktor for artssammensætningen af 

svampe, mens mosserne er mere afhængige af et stabilt mikroklima (Heilmann-Clausen m.fl. 2005). 
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Træets alder og dødsårsag. Træets alder ved død har også en indflydelse på kvaliteten af det døde ved. 

Ældre træer, der dør, vil ofte besidde flest og veludviklede mikrohabitater og måske også rådne partier. Et 

særligt levested er poresvampe, der etablerer sig i træerne, når de svækkes af alder eller sygdom. 

Dødsårsagen af veddet fremhæves ofte som væsentlig for diversiteten af de associerede arter, selv om der 

er få undersøgelser (Pasanen m.fl. 2018). Rationalet er, at svækkelse af træer vil igangsætte forskellige 

forsvarsmekanismer som kemiske ændringer i inderbarken f.eks. produktion af harpiks. Disse ændringer 

kan påvirke sammensætningen af vedboende organismer og nogen af de rødlistede arter har specialiseret 

sig i specifikke substrater.  

 

Placering. Den rumlige placering af dødt kan være vigtig for især rødlistede arter. Brunet & Isaksson (2009) 

fandt et faldende antal rødlistede arter af saproxyliske biller i bøg med stigende afstand mellem foretrukne 

levesteder. Et tilsvarende forhold gjaldt ikke for biller generelt. Forfatterne konkluderede, at sjældne arter 

af biller har dårligere spredning og er mere afhængige af egnet dødt ved tæt ved deres habitat end biller 

generelt er. Artsantallet af rødlistede arter var positivt stigende med stigende mængde af dødt ved 

indenfor en 200-300 m afstand til kernehabitatet. Derfor skal dødt ved ikke placeres jævnt over et område, 

men koncentreres omkring eksisterende habitater, for at gavne arter med lav spredning (Abrego m.fl. 

2015). Abrego m.fl. (2015) fandt desuden, at arealet med dødt ved positivt påvirkede vedboende svampe. 

Ifølge Mattson m.fl. (1987) og Duvall & Grigal (1999) er der forskel på, hvilke påvirkninger stående og 

hældende dødt ved udsættes for sammenlignet med liggende dødt ved. Der er forskel i graden af 

jordkontakt, og dette medfører, at stående dødt ved er mindre udsat for fugtighedskrævende 

vednedbrydere. Dermed skabes forskellige levesteder mellem typer af dødt ved over gradienter af lys og 

fugtighed. Mange fugle og biller foretrækker typisk mindre fugtige levesteder og foretrækker dermed 

stående dødt ved. I hyppigt oversvømmede områder vil dødt træ have en anden organismesammensætning 

end i områder, hvor det døde ved ligger tørt. Højere diversitet kan derfor opnås ved at efterlade trærester 

ved forskellig grad af soleksponering. Dødt ved på levende træer betyder ofte levesteder i kronelaget og 

dermed endnu et unikt habitat for insekter, flagermus og fugle. 

3.3.5. Kontinuitet og nedbrydningsgrad 

Brunet og Isacsson (2009) fremhæver kontinuitet af dødt ved og store træer som vigtige for de rødlistede 

saproxyliske arter. I forhold til kontinuitet af dødt ved i både tid og rum, kan små elementer af dødt ved 

tilbyde midlertidige habitater til mange arter, der kan overleve på grene og stammer i små diameterklasser 

(< 10 cm), men andre saproxyliske arter kræver store dimensioner dødt ved (Stokland m.fl. 2012). Større 

diameterklasser af dødt ved forbliver til gengæld længere i skoven, da nedbrydningen tager længere tid 

(Gossner m.fl. 2013) og dermed kan disse stammer fungere som kontinuerlige habitater (Bütler, 2003; 

Vítková m.fl., 2018). Nedbrydningsgraden af det døde ved har betydning for de tilknyttede organismer. I de 
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yngre nedbrydningsfaser er der flest biller, hvorimod de senere faser domineres af svampe (Jonsson m.fl. 

2006). Data for dødt ved fra Suserup og Strødam indikerer en halveringstid på 35-40 år (Christensen & 

Vesterdal, 2003; Johannsen m.fl. 2015), men omkring 20 år baseret på data fra Næsset (1999)  

 

Sammenfattende kan siges, at den vigtigste faktor i forhold til arter af svampe, biller og andre saproxyliske 

organismer er, at det døde ved er heterogent og dermed besidder forskellige karakteristika så som 

volumen, træart, forskellige dele af træet, diameter, længder og nedbrydningsstadier, samt dødsårsag. De 

forskellige komponenter har betydning for forskellige organismer, da de udgør varierede levesteder (Küffer 

& Senn-Irlet, 2005; Suominen m.fl., 2019; Johannsen m.fl., 2015), så en overordnet anbefaling vil være at 

fremme heterogenitet i det døde ved.  

3.3.6. Fremme af dødt ved 

Sandström m.fl. (2019) undersøgte i et review, hvilke virkemidler associeret til dødt ved, der øger 

biodiversiteten i skove. De fokuserede på tre virkemidler 1) skabelse af dødt ved 2) tilførsel af dødt ved og 

3) dødt ved efter brand. De fandt, at alle tre måder til fremme af dødt ved signifikant øger både udbredelse 

og artsrigdom af trælevende insekter, biller og svampe. De fandt ingen effekt på jordboende insekter ved 

det døde ved. De fandt heller ikke klare forskelle mellem de forskellige virkemidler til trods for at 

afbrænding resulterer i et lavere volumen af det døde ved sammenlignet med studierne, hvor der blev 

skabt eller tilført dødt ved. Det blev forklaret med, at afbrænding skaber højere heterogenitet og højere 

diversitet af mikrohabitater (se afsnit om ild). Dette øger variationen af døde og døende træer og dermed 

variationen af nedbrydningsstadier og kontinuiteten af dødt ved. Et studie af Souminen m.fl. (2019) viste, at 

rødlistede arter i højere grad er favoriseret i skovområder, der havde været udsat for afbrænding.  

En metode til at opnå kontinuerlig tilførsel af dødt ved er udpegning af livstræer og trægrupper, der 

gennemgår hele deres livscyklus. Dermed gennemgår de alle faser, hvor de udbyder mikrohabitater og 

ender som veterantræer og til sidst som stående eller liggende dødt ved (Vítková m.fl. 2018). Da mange af 

de danske skov er unge, er der mangel på ældre døende træer eller levende ældre træer med dødt ved og 

en række tiltag forsøges i øjeblikket for at skabe tilsvarende habitater i yngre skove gennem veteranisering. 

Dødt ved kan skabes ved fældning af levende træer med motorsav. Det døde ved gennemgår i så fald ikke 

en aldringsproces, som har betydning for kvaliteten af det døde ved. I stedet kan benyttes ringning og 

delvis beskæring og splintring af stammer og grene, hvorved træer skades og langsomt dør (Vítková m.fl. 

2018; Møller m.fl. 2018). Et enkelt studie har sammenlignet dødt ved, som er skabt kunstig med naturligt 

dannet dødt ved (Pasanen m.fl. 2018). Diversiteten af vedboende svampe var højest i naturligt dannet dødt 

ved, men forskellen var ikke stor. 

 I Sverige forsøger man sig med opsætning af ’mulmholk’ – en svensk betegnelse for store kasser med førne 

og andet organisk materiale til nedbrydning, som opsættes i bevoksninger med mangel på delvist nedbrudt 
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materiale, målrettet særlige grupper af organismer. Der foreligger ikke resultater af eksperimenter med 

kasserne endnu (Lansstyrelsen.se). Der er flere danske forsøg i gang, hvor dødt ved skabes kunstigt ved at 

påføre træer skade med ild, topsprængning eller ringning  bl.a. i Gribskov (Heilmann-Clausen upubliceret) 

og i Dyrehaven. 

3.4. Mikrohabitater på forskellige træarter 

Anbefaling 

Mikrohabitater er vigtige føde- og/eller levesteder for en del organismer. De er typisk tilknyttet gamle, 

krogede, beskadigede og svampeangrebne træer, som derfor med fordel kan bevares i skoven. Nogle typer 

af mikrohabitater kan nemt skabes kunstigt, som fx vandfyldte hulheder (dendrotelms), små huller og 

splintret ved.  

 

Mikrohabitater er særlige strukturer på levende træer, der bruges som målestok for 

biodiversitetspotentialet, fordi de anses for at være levesteder for en lang række organismer. 

Mikrohabitater er fysiske forhold ved træer, som fx huller, knuder, ru bark og dendrotelms (vandfyldte 

habitater), men også mos, lav og svampe anses som mikrohabitater, samtidig med at de selv indgår som 

trætilknyttet biodiversitet. Mikrohabitater har fået stor opmærksomhed som biodiversitetsindikator, da de 

er nemmere at observere og tælle, end de mange forskellige arter af insekter, fugle og andre dyr, som 

udnytter dødt ved (Kraus m.fl. 2016). 

Træart, træets alder og størrelse er nogle af de faktorer, der afgør antallet af mikrohabitater, og hvor 

nyttigt et træ er for biodiversiteten. Temperatur og fugtighed har desuden stor indflydelse på hvilke 

organismer, der optræder i mikrohabitaterne, hvorfor forekomst i fugtige områder og med forskellige grad 

af soleksponering vil være relevant.  

Paillet m.fl. (2018) analyserede forekomsten af flagermus, fugle og saproxyliske biller i relation til forskellige 

strukturelle elementer bla. mikrohabitater.  De fandt en begrænset effekt af disse på især billerne, men at 

de komplementerer andre af skovens habitater. Desuden gavnede de nogle fugle og flagermus. De 

konkluderer, at mikrohabitater kan fungere som biodiversitet indikatorer for nogle fugle og flagermus, men 

ikke som en universal indikator. 

Nogle typer af mikrohabitater er almindelige på både døde og levende træer, mens andre er knyttet til dødt 

ved. Eksempler på de sidstnævnte er barklommer og -hætter, huller efter insekter og spættehak. Især 

større udhulninger skabt af spætter anses som vigtige for hulrugende fugle (Lowe m.fl. 2011). Jo længere 

døde trærester har stået eller ligget, des flere mikrohabitater kan der typisk observeres. I en undersøgelse 

af mikrohabitater på træruiner i byområder (Bergstedt 2019) havde stød og liggende stammer i gennemsnit 
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næsten lige så mange forskellige mikrohabitater som stående træer, formentlig fordi stød og liggende 

stammer generelt var af ældre dato.  

Observationer af mikrohabitater på et lille udvalg af træruiner i to bevoksninger i Farum Lillevang, som var 

hhv. urørt skov (Kaffehøj området) og naturnært drevet, viste, at der var 8-12 mikrohabitater på alle de 

stående træruiner i skov. 

 

Figur 1. Der blev optalt mikrohabitater på 13 træruiner, 4 høje torsoer over 4 meter (H), 3 lave torsoer (T), 3 liggende stammer (L) og 
3 stød (S). De fleste træer havde fuglehak, insektspor, blottet ved, barklommer og -hætter. Der var typisk også huller eller hulheder 
og frugtlegemer af en svamp. (Data C.E. Bergstedt) 

 

I den samme undersøgelse var forekomst af forskellige mikrohabitater delvist afhængigt af træart. Selvom 

det gennemsnitlige antal mikrohabitater var næsten det samme for bøg, birk, eg, pil, poppel samt 

restgruppen af øvrige træarter, var det tydeligt, at visse typer af mikrohabitater forekom oftere på fx birk 

og eg end på bøg. Det gjaldt bl.a. små hulheder og grenhuller på stammen, der anses for vigtige habitater 

for flagermus og visse fugle (Baagøe & Degn 2007), men også har betydning for lav (Fritz & Heilmann-

Clausen 2010). Til gengæld var barklommer og -hætter ualmindelige på birk, men optrådte hyppigt på bøg 

og de øvrige træarter. Ru bark var ualmindeligt på bøg, mens de sjældne dendrotelms og rodhulheder mest 

blev fundet på bøg. Når træer eller bevoksninger udvælges til forfald eller urørt skov, bør man derfor 

fokusere på en spredning i træarter, samt på gamle træer og på bevoksninger, der allerede har mange 

mikrohabitater. 

En højstammet, sund bøg med en salgbar kævle er sjældent hjemsted for gode mikrohabitater, mens et 

gammelt, kroget og knudret individ med brækkede grene, barkskader og svampeangreb er langt mere 

interessant, set ud fra et biodiversitetssynspunkt. Et middel til højere biodiversitet i skov er derfor at lade 

de økonomisk værdiløse træer blive stående. Det kan også anbefales at skabe visse typer af mikrohabitater 

kunstigt på væltede træer eller ved veteranisering af træer (Bengtsson m.fl. 2012). 

Kraus m.fl. (2016) er et katalog over mikrohabitater udviklet som led i det fælles europæiske projekt 

Integrate+ under European Forest Institute (EFI). Målet er systematisk at kunne værdisætte biodiversitet ud 
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fra strukturer og elementer på enkelttræer. En mere uddybende gennemgang af kataloget og de tilknyttede 

værktøjer er gennemgået i Krog og Christensen (2017).   
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3.5. Hydrologi i skoven 

Anbefaling 

Dræning i skovbruget har medført en unaturlig hydrologi og lavere vandstand i de danske skove. En høj og 

naturligt varierende vandstand er vigtig for biodiversiteten, da den skaber levesteder i form af vådområder, 

samt medvirker til et dynamisk og varieret skovmiljø. Skovens vådområder er typisk artsrige sammenlignet 

med tør skov, og huser en særlig flora og fauna, der varierer i henhold til vådområdets type og 

beskaffenhed. Ved at reetablere naturlige hydrologiske forhold, kan man på sigt genskabe en naturlig 

skovdynamik, og gavne biodiversiteten. Dette kan opnås ved aktiv eller passiv grøftelukning, og udføres i 

hele eller mindre partier af skoven, f.eks. i urentable bevoksninger på våd bund, eller forhenværende 

lysåbne moser. Biodiversiteten i udrettede vandløb kan gavnes ved restaureringstiltag som genslyngning, 

samt frilægning af rørlagte vandløb, og fjernelse af menneskeskabte opstemninger. 

 

Gennem århundreder har dræning samt regulering af vandløb medført en reguleret hydrologi og vandstand 

i de danske skove. Det anslås, at op mod 80 % af vådområderne i danske skove er blevet drænet indenfor 

de seneste 170 år, hvilket har haft negative konsekvenser for biodiversiteten (Christensen & Emborg 1996).  

I Gribskov på Sjælland har man fulgt udviklingen i vådområder siden 1850’erne, hvor de udgjorde godt 20 % 

af skovarealet. I 1988 var andelen af vådområder faldet til 3 % pga. dræning med tab af småsøer, moser og 

våde partier. Etablering af dræn toppede i 1970’erne og 1980’erne. Siden 1992 har statsskovene målrettet 

arbejdet på at genskabe en mere naturlig vandbalance i skovene gennem aktive tiltage eller stop for 

vedligeholdelsen af dræn (Krog m.fl. 2015). I Gribskov er 50 km grøfter ud af 526 km blevet lukket, hvilket 

har medført en stigning i vådområder fra 3 % i 1988 til 7.5 % i 2017 (Naturstyrelsen 2017) (Figur 2). 

 
Figur 2 Udviklingen i vådområder i Gribskov siden 1857. Andelen af vådområder er faldet fra ca. 20 % af det samlede skovareal til 3 
% i 1988 pga. dræning. I 2017 er dette tal steget til 7.5 % efter lukning af drængrøfter (Naturstyrelsen 2017). 
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Vandstanden i skoven er vigtig for biodiversiteten, da den skaber variation i tid og rum, hvilket er ophav til 

levesteder for en lang række arter. Rune (2001) har sammenfattet vandstandens betydning for biodiversitet 

(Tabel 3).  

Tabel 3 Vandstandens betydning for biodiversitet (Rune  2001; sammenfattet fra Møller 2000). 

Vandstanden i skoven: 

- genererer specifikke biotoper 

- generer levesteder for specifikke arter 

- har i form af våde lavninger betydning for mange fugles og pattedyrs fouragering 

- er en generel artsfordelende faktor 

- skaber variation, gradienter, lysninger mv. 

- skaber under urørte forhold større form- og aldersvariation på træer 

- skaber i form af vådområder og vådbundsskov et gunstigt skovklima 

Høj vandstand: 

- medvirker til at bevare fortidsminder og geologiske ”arkiver” (tørv, gytje) 

- begrænser omsætningen af organiske sedimenter og fremmer tørve- og humusophobning og vil derfor 

have en klimaeffekt 

- fremmer generelt grundvandsdannelsen 

- kan øge reduktionen af nitrat til frit kvælstof 

 

Vådområder i skove kan optræde som vandløb og væld, eller mere stillestående vand som skovsump, 

moser og vandhuller/søer. Vandstanden eller grundvandsspejlets niveau, såvel som skovens topografi og 

jordbundsforhold, har stor betydning for vådområdets beskaffenhed, herunder størrelse, udformning, lys 

og udtørring. Disse faktorer er sammen med bevoksningen afgørende for biodiversiteten i vådområdet. 

3.5.1. Træbevoksede vådområder 

Vandstanden spiller en afgørende rolle for artssammensætningen og fordelingen af træer. 

Artssammensætningen og fordelingen af træer har stor betydning for biodiversitet (Se afsnit om Træarter 

og artssammensætning). Derudover kan træartssammensætningen påvirke skovens vandstand via forskelle 

i interception og fordampningen af regnvand fra kronelaget. Løvtræer har en mindre fordampning fra 

kronelaget sammenlignet med nåletræer (Rune 2001; Christiansen m.fl. 2006), ligesom nåletræer 

transpirer vand året rundt og dermed genererer mindre nedsivende vand til grundvand (Christiansen m.fl. 

2008; Gundersen m.fl. 2014). 

Kombinationen af skov og vådområder giver ophav til en række unikke habitater, der sjældent findes i det 

åbne land. Træer giver bl.a. læ til pattedyr og en række svagtflyvende insekter, hvis larvestadie er tilknyttet 

vådområder som døgnfluer og stankelben (Kirby 1992; Byriel m.fl. 2020). Andre insekter er tilknyttet friske 
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blade, bark eller dødt ved i dele af deres livscyklus og vådområder i andre dele, og de har derfor behov for 

at kunne bevæge sig mellem habitaterne (Kirby 1992). Træernes løvfald er også en vigtig fødekilde for 

nedbrydende organismer, som i kombination med en høj jordfugtighed kan huse en særdeles arts- og 

individrig jordbundsfauna (Frouz 1999). Dette afspejles, under gunstige redeforhold, i fødenettet på højere 

trofiske niveauer i form af en øget forekomst af fugle og flagermus i vådområder.  

Et af de mest almindeligt forekomne vådområder i skov er skovsump, som ofte forekommer i forbindelse 

med vandløb, søer, væld og mose.  Skovsumpe er karakteriseret ved en vandstand, der henover året tidsvis 

udtørrer, og tillader vækst af vådbundstolerante træarter. Skovsumpes træartssammensætning har stor 

betydning for biodiversiteten og inkluderer f.eks. træer som el, ask, birk og pil. Som den eneste træart i 

Danmark, kan rød-el tåle at stå med rødderne under vand i en stor del af året. Træer som dunbirk, stilkeg, 

ask og pil tolererer en mellemhøj vandstand og er almindelige arter i skovsump og langs bredzoner. Det er 

arter med mange tilknyttede insekter (Kennedy & Southwood, 1984). Træernes tilpasning til vådbund øger 

konkurrencen over for skyggende træer som bøg og ahorn, der vokser bedre på tør jordbund (Riis-Nielsen 

m.fl. 2017; Buttenschøn m.fl. 2018). Gamle skovsumpe, som ikke har været udsat for stævning eller anden 

form for hugst i en lang årrække, har ofte høj strukturel diversitet med spættehuller og dødt ved i form af 

rodvæltere og stående træer. Helt eller delvist vandmættet dødt ved er et vigtigt habitat for svampe og er 

række sjældne insekter.  Aude & Heilmann-Clausen (2015) undersøgte en række ellesumpe med elletræer, 

der sidst var stævnet for 2 - >100 år siden. De fandt stigende plantediversitet med tiden siden sidste 

stævning og konkluderer, at ellesumpe med fordel kan udlægges som urørte.  

Skovsumpe rummer ofte en unik og rig biodiversitet. En rig urteflora kan være med til at understøtte 

bestøvende insekter som bier og sommerfugle, der generelt er under pres i det danske landskab. Insekter 

og andre invertebrater er særligt artsrige i skovsump og forekommer i hele vådområdets gradient; fra 

fuldstændigt vandmættet til tørt. Her har habitater som eksponerede mudderflader, sten/sand, og især 

mos- og planterige vådområder stor betydning for artsrigdommen og artssammensætningen af 

invertebrater, som bl.a. inkluderer biller, tovinger, edderkopper, netvinger og tæger (Kirby 1992). Arter, 

som forekommer i skovsumpe, er tilpasset udtørring, og vil hurtigt blive udkonkurreret af akvatiske arter, 

hvis vandstanden bliver permanent. Derfor er der stor forskel på artssamfundene i hhv. skovsump med 

varierende vandstand og områder med permanent vanddække som permanente vandhuller og åbne 

moser. 

3.5.2. Træløse vådområder 

I lavninger hvor vandspejlet står højt hele året, hæmmes trævæksten, og vådområdet kan betegnes som en 

lysåben mose, et permanent eller temporært vandhul, eller en sø afhængig af størrelse og bevoksning 

Permanente vådområder er vigtige habitater for akvatiske planter, fisk, padder og akvatiske insekter, bl.a. 

guldsmede. Små permanente vandhuller i skove er ofte skyggede af trækronerne, hvorimod større 
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vandhuller eller åbne moser er mere soleksponerede. Soleksponeringen samt dybden har stor betydning 

for vådområdets temperatur, og hvilke organismer, der forekommer. De fleste organismer foretrækker 

varmere vand, men der findes også sjældne arter, som er tilpasset koldt vand (Kirby 1992). 

I forbindelse med dræningen af skovene og sænkningen af grundvandsspejlet, er flere af de forhenværende 

træløse moser og vandhuller groet til, og flere af områderne har mistet deres karakteristiske vegetation og 

fauna. Mange af disse områder er blevet tilplantet med nåleskov (Rune 2003).  

3.5.3. Vandløb 

Betegnelsen vandløb dækker alt fra store åer til små afvandingskanaler. Vandløb er bl.a. vigtige habitater 

for planter, fisk og makroinvertebrater, der er tilpasset iltrige forhold ved forskellige strømningshastigheder 

og dybdeforhold. Lysforholdene har stor betydning for vandløbets primærproducenter og fauna. Små 

vandløb i skove vil ofte være skygget af trækronerne (Friberg 1998). Mange vandløb i skove er små og tæt 

på kilden, hvorfor de ofte domineres af organismer, som lever af at nedbryde det organiske stof, der 

tilføres fra omgivelserne.  

Hovedparten af skovens naturlige vandløb er blevet udrettet og uddybet for effektivt at aflede 

overskydende vand. Det har ødelagt det oprindelige vandløbsmiljø, bl.a. ved en homogenisering af 

bundsubstratet samt en reducering af flademålet, vandstanden og strømningshastigheden, hvilket har 

store konsekvenser for sammenspillet mellem vandløb og bredzone, samt biodiversiteten i og omkring 

vandløbene (Friberg 1998).  

3.5.4. Kortlægning af vand  

Forskellige typer af remote sensing (RS) teknikker kan bruges til at kortlægge vand og vådområder over 

større skovområder, hvor kortlægning i felten ikke er muligt. Teknikkerne kan registrere tilstedeværelsen af 

forskellige typer vådområder eller registrering af topografi, som kan relateres til vådområder eller 

potentiale for våde områder (depressioner i landskabet). Multispektrale satellit data (f.eks. Sentinel 2,) og 

ALS (airborne laser scanning) er tilgængelige i Danmark og kan bruges til at kortlægge vådområder. Der blev 

gennemført nationale ALS målinger i 2006/2007 og igen i 2014 og fremover vil landet blive opmålt løbende 

over 5-årige perioder. Den spatiale og temporale opløsning afhænger af, hvilken type remote sensing der 

benyttes, men generelt bliver præcisionen bedre og bedre og ved den seneste ALS måling var præcisionen 

4,6 punkter/m2. 

Fordelen ved multispektrale data er, at de direkte registrerer vådområder. De har været brugt til at 

kortlægge vådområder ned til 10 m i åbent terræn (Du m.fl. 2016). Desuden kan man med højere 

tidsmæssig opløsning registrere ændringer i skoves vådområder over året eller mellem årene (Lefebvre 

m.fl. 2019), og det er derfor et vigtigt redskab i monitering af landskabselementer. Ulempen er, at denne 

metode er svær at bruge i skove med tæt kronedække, og det er svært at kortlægge mindre elementer som 
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tidvise våde områder, drænsystemer, små vandløb mm, hvorimod større vådområder er nemmere at 

registrere.  

ALS tillader målinger af jordoverfladen og strukturelle elementer i skoven med meget høj præcision. 

Klassifikation af vegetationshøjde og træbiomasse er tilgængelige informationer (Nord-Larsen m.fl. 2017), 

mens klassifikation af vådområder ikke er veludviklet, medmindre de er relativt store. Indtil videre er ALS 

punkterne brugt til at lave den digitale højdemodel (DEM), som er præcis og højt detaljeret topografisk 

information. Den høje opløselighed betyder, at selv små detaljer kan identificeres, som f.eks. skoves 

drænsystemer (Roelens m.fl. 2018), eller mindre lavninger i landskabet (Johannsen m.fl. 2017). Baseret på 

højdemodellen kan man beregne et Topographic Wetness Indeks (TWI). TWI bestemmer forholdet mellem 

et områdes hældning og areal og er proportionelt til det aktuelle eller potentielle vandindhold i et givet 

punkt. TWI er vist at korrelere med diversiteten af forskellige taxa i skov på lokal og national skala 

(Johannsen m.fl. 2017; Thers m.fl. 2017). 

Ulempen ved et topografisk afledt indeks er, at det ikke nødvendigvis repræsenterer vandindholdet i et 

økosystem, men det er snarere potentialet for vand eller vandbevægelse i landskabet. Det kan dog være et 

nyttigt redskab, som kan give en indikation på, hvor vandindholdet i jorden vil øges, hvis et område overgår 

til naturlig hydrologi og dræn blokeres, fyldes op eller selv langsomt stopper til. 

De to metoder kan bruges til identifikation af vådområder eller til kortlægning af potentialet for vand i en 

skov, hvis et område overgår helt eller delvist til naturlig hydrologi. Sammen kan de betyde en mere præcis 

kortlægning af vådområder (Fragoso-Campón 2019). Selv om metoderne udvikler sig hastigt, og der er vist 

korrelation med biodiversiteten af flere taxa, er der stadig begrænsninger. Specifikke vådområder af stor 

betydning for biodiversiteten som mindre kildevæld og tidvist våde områder kan overses. Metoden kan dog 

give en første grov oversigt over potentialet i et område.   

3.5.5. Virkemidler til påvirkning af hydrologi 

En genskabelse af skovens naturlige hydrologi og vandstand kan planlægges og iværksættes som følge af en 

analyse af de hydrologiske forhold. En genetablering af et vådområde i en del af skoven kan hæve 

vandstanden i andre dele, og få utilsigtede konsekvenser. F.eks. steg vandspejlet som følge af en 

genetablering af Rødedam i Gribskov i 2006, hvilket resulterede i en oversvømmelse af egebeplantningen i 

den nærliggende Ondemose (Naturstyrelsen 2017). Skovens topografi har betydning for, om der ledes vand 

fra højere liggende naboarealer i og udenfor skoven. Ændringer af dræn, grøfter og vandløb kræver i nogle 

tilfælde en reguleringssag efter vandløbsloven. 

Skovens naturlige hydrologi og vandstand kan genskabes ved aktiv eller passiv grøftelukning. Den aktive 

form indebærer, at man tilstopper grøfterne og derved fjerner deres vandførende evne. I løbet af kort tid 

vil skoven blive vådere, og nye eller gamle vådområder samt et mere dynamisk skovmiljø vil (gen)opstå. 

Den passive form indebærer et ophør af vedligeholdelsen af grøfterne, som langsomt tilstoppes med 
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løvfald og kviste. Denne proces kan være langsom og afhænger bl.a. af drænets udformning samt 

jordbundsforholdene, og processen kan fremskyndes med simple midler. På fede jorde i et fladt terræn og 

med et højt grundvandsspejl kan der opnås en effekt allerede efter få år (Østergaard & Jensen 2017). 

Genetablering af gamle træløse moser, der en del steder er blevet tilplantet med nål, kan ske ved reafdrift 

af træerne, hvilket vil fjerne fordampningstabet fra trækronerne og sammen med stop af drængrøfter vil 

det hæve vandstanden. Stop for dræn af moserne kan med fordel ske gradvist, så plantevæksten ikke 

oversvømmes med mindre målet er en sø.  

Vandløb, som er blevet udrettet, kan restaureres for at forbedre vilkårene for biodiversiteten i og omkring 

vandløbet f.eks. med en genslyngning og etablering af en bræmme omkring vandløbet, som friholdes fra 

aktiv forvaltning.  Bræmmer udlægges typisk for at mindske udvaskningen til vandmiljøet som følge af 

hugster, ændringer i bevoksningen i vandoplandet, og maskinkørsel. En bræmme giver mulighed for en 

naturlig vegetation omkring vandløbet og giver en naturlig tilførsel af grene og blade, som skaber dynamik 

og levesteder. Derudover kan rørlagte strækninger frilægges, og menneskeskabte opstemninger fjernes, for 

at skabe habitater og bedre muligheder for gydende fisk. I et review af nordisk og baltisk litteratur 

(Gustafsson m.fl. 2016) er der angivet, at artsantallet af fugle i bræmmer ud til vådområder er tre gange 

større end inde i skoven (Hågvar m.fl. 2004). Bræmmer op til 30 m har stigende artsantal af fugle med 

bræmmens bredde. Generelt vil den anbefalede bredde af bræmmerne afhænge af organismegrupper. 

 

3.6. Ild 

Anbefaling 

Ild har været med til at forme landskabet i Danmark, både før og efter at landbruget kom hertil. Ild er et 

velegnet instrument til at skabe variation i underskov og spiringsmiljø for hjemmehørende arter af træer og 

buske og til at hæmme uønsket opvækst. I dag fremtræder mange af vores skove meget ensartede og 

mørke, hvor skovenge og andre lysninger er under tilgroning. Denne udvikling kan delvis tilskrives en effekt 

af brandfravær, forstærket af det høje, atmosfæriske kvælstofnedfald.  Det anbefales derfor fremover i 

højere grad at inddrage ild som instrument i naturforvaltningen i skov. 

 

Ild har været med til at forme landskabet i Danmark, både før og efter at landbruget kom hertil (Hannon 

m.fl. 2000). Ild spiller mange steder en central rolle i naturlige skovsystemer bl.a. i Nordamerika og 

Nordskandinavien (såvel som mange andre steder som f.eks. Australien og Afrika), og har formentlig også 

spillet en væsentlig rolle i Danmark. Den fortsatte forekomst af skovfyr og stilkeg i mange skove langt op i 

tiden er således sat i forbindelse med skovbrand (Hannon m.fl. 2000; Niklasson m.fl. 2002). Talrige 

aflejringer af trækul og trækulstøv findes mange steder i landet og er bl.a. registreret i Gribskov (Overballe-
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Petersen m.fl. 2014 ), Suserup Skov (Heilmann-Clausen m.fl. 2007) og i mange af de jyske egekrat (Møller 

m.fl. 2002). De vidner om jævnlige brande i fortiden (Patterson m.fl. 1987). Nogle af disse brande er 

opstået naturligt, som følge af lynnedslag, mens andre skyldes, at ilden har været et vigtigt redskab i den 

menneskelige udnyttelse og påvirkning af naturen lige siden de første mennesker kom hertil (Bradshaw og 

Hannon 2004). Ild var central i bondekulturernes svedjebrug, skovrydninger og opdyrkning, samt i 

skabelsen og opretholdelsen af lyngheder og græsland. Uanset om en brand opstod naturligt eller som 

følge af tilsigtet eller utilsigtet menneskelig aktivitet, har brand været en betydningsfuld dynamisk og 

økologisk faktor i landskabet med en stor indvirkning på skoves artsindhold, struktur og sammensætning 

(Eales m.fl. 2018; Zackrisson og Ôstlund 1991). 

3.6.1. Ild som værktøj i naturforvaltning 

Mange af de skove, der i dag ønskes beskyttet for at bevare og forbedre deres naturindhold, er udviklet og 

vedligeholdt under tidligere tiders brande, græsning og/eller andre former for forstyrrelse (Bengtsson et 

m.fl. 2000). Disse skove har ofte behov for fortsatte forstyrrelser for at bevare deres indhold af 

biodiversitet (Lindenmayer m.fl. 2006). I Nordamerika og det nordlige Skandinavien er genoptagelse af 

kontrolleret brug af ild en indarbejdet del af forvaltningen til sikring af biodiversiteten (Halme m.fl. 2013, 

Holland m.fl. 2017) og indgår som et krav i FSC-certificering af skov i Sverige (Aspegreen 2001). 

 

En række arter fra især hede- og nåleskovsøkosystemer er tilpasset og i flere tilfælde direkte afhængige af 

brandpåvirkning (Olsson og Jonsson 2009). Det er dog relativ få arter, der er direkte brandafhængige og 

som behøver nye afbrændinger indenfor deres mulige spredningsområde. I Sverige er der registreret ca. 

100 direkte brandafhængige arter (Johannesson og Dalberg 2001; Forslund m.fl. 2011).  Men der er mange 

arter af f.eks. svampe, insekter, laver, mosser og karplanter, som er afhængige af eller fremmes af de 

successionsstadier og forstyrrelser, der skabes af brand (Aspergreen 2001; Forslund m.fl. 2011; Grove 2002; 

Wikars og Ås 1999). Skovbrænding anvendes desuden som forebyggelse af vildbrande. Styret afbrænding 

tilpasset den enkelte skov og dens biodiversitetsmæssige potentiale kan: 

 skabe en variation af dødt og døende ved og dermed levesteder for en lang række arter, nogen 

specialiseret til netop det habitat. 

 skabe en lysåben skov med  en varieret struktur og artsrig vegetation. 

 er et brugbart instrument til omkostningseffektiv bekæmpelse af opvækst af brandfølsomme arter 

bl.a. bøg, ær og sitkagran. 

 Plet- eller mosaikafbrænding kan skabe variation i foryngelsesmiljøet på rydninger og i åbne skove 

med bl.a. eg og skovfyr. 

 anvendes som alternativ til motormanuel ringning af træer til at initiere dannelsen af dødt ved af 

en række træarter samt til dannelse af hultræer og andre former for mikrohabitater. 
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Virkningen af brand afhænger i høj grad af afbrændingstemperatur og – varighed, der især igen afhænger 

af mængden og arten af brændbart materiale, temperaturen, jordbundens fugtighed og vindstyrken 

(Schimmel & Granström 1996). Branden kan forløbe som en bundbrand, hvor visent græs og løv, kviste og 

dødt ved på skovbunden brænder. En bundbrand forløber typisk hurtigt, uden at temperaturen når at blive 

særlig høj. I tørre somre kan brande især i nåleskov udvikle sig til en kronebrand, hvor såvel frisk ved som 

tørvelaget brænder, således som der var tilløb til flere steder under vildbrande i den tørre sommer i 2018. 

Ved en kronebrand kan temperaturen nå over 1000o C med en væsentligt større påvirkning af 

skovøkosystemet til følge end ved en bundbrand (Møller 2006). 

  
Figur 3 Kulbæger og brandkvikløber er eksempler på arter, der fremmes af brand og som er sjældne i Danmark på grund af mangel 
på levesteder.  Foto E. Barge og U. Schmidt, Tyskland. 

 

Ved forvaltning af heder og andre lysåbne naturtyper foretages afbrænding enten sent efterår eller tidligt 

forår i overensstemmelse med afbrændingsbekendtgørelsen fra 2012, hvorefter afbrænding kan ske i 

perioden fra 31. august til 1. april. I Nordskandinavien og Nordamerika foretages de fleste styrede 

skovbrande i løbet af sommeren (Eales m.fl. 2018). Det kan være begrundet i, at det er svært at få startet 

ild i vinterhalvåret, men også fordi målet er at få brændt hele eller dele af førnelaget væk for at fremme 

spirebetingelser for nye arter.  

3.6.2. Effekt af ild på jordbund  

Ved afbrænding fjernes der en del næringsstoffer. Der fjernes især kvælstof, mens fosfor og kationer, der 

ikke optræder i gasform, forbliver i jorden. Den mængde af kvælstof, der forsvinder fra systemet ved 

afbrænding, afhænger af temperaturen på branden. Når temperaturen stiger, afbrændes mere organisk 

materiale (Schmidt  og Gundersen 2017). Det dokumenteres bl.a. i undersøgelse af effekten af en brand i 

Hansted Reservatet, hvor 192 ha klithede brændte i 1992. Her blev 68 % af kvælstoffet fjernet, mens der 

kun forsvandt 20 % af fosforpuljen (Vestergaard og Alstrup 1996).  
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Under skovbrand forbrænder det organiske materiale i jorden. Efterhånden som asken opløses og 

transporteres nedad, påvirker den dybere jordlag. Omfordeling og udvaskning af næringsstoffer afhænger 

af mange faktorer bl.a. vegetation, vejret før og efter branden og jordbundens kemiske sammensætning. 

Brand medfører generelt en øget mineralisering, tab af kvælstof og et mindre humuslag (Nilsson 2005).  

Asken er stærkt basisk og kan derfor være med til midlertidigt at øge pH og dermed tilgængeligheden af 

næringsstoffer til gavn for bl.a. fremspiring af løvtræer og for øget biodiversitet (Cruz-Paredes m.fl. 2019).  

Mens der foreligger en del undersøgelser af effekten af hedebrand på jordbunden (Härdtle m.fl. 2006, 

Härdtle m.fl. 2009), er der kun lidt dokumentation af effekten af skovbrand på jordsbundsudvikling. En 

række analyser har set på effekten af at tilføre træaske til skov (Cruz-Paredes m.fl. 2019, Hansen m.fl. 2018) 

som dog primært har fokus på næringsstofferne. 

3.6.3. Effekt af ild på vegetation 

Styret afbrænding har en signifikant positiv effekt på rigdom af karplanter generelt og på rigdom af græs, 

halvgræsser og bredbladede urter i løvskove. Det fremgår af et systematisk review af effekten af styret 

brand i tempererede og boreale skove på biodiversiteten (Eales m.fl. 2018). Reviewet er baseret på 244 

undersøgelser, hvoraf langt de fleste (172) er foretaget i Nordamerika, mens de øvrige er fra Canada, 

Australien og Europa.  

 

Ild har en meget stor indvirkning på skovens struktur og træartssammensætning, bl.a. for forekomsten af 

brandfølsomme arter i forhold til mere brandtilpassede arter. Træer har to former for tilpasning til brand, 

enten ved at være udstyret med en tyk bark, der betyder, at de kan overleve på stedet eller ved hurtigt at 

kunne kolonisere de spirebede, som branden skaber. Arter som eg, lærk, vortebirk, skovfyr og småbladet 

lind har en ret tyk bark, der fysisk beskytter træerne mod ilden. Det samme gælder bævreasp, der ud over 

en ret tyk bark også har dybtliggende rødder, der hurtigt kan skabe rodskud og generobre en brandtomt 

(Møller 2004). Bævreasp har sammen med selje-pil desuden små, lette frø, der nemt spredes, og som kan 

spire frem, hvis der brændes ned til mineraljorden. Andre arter af træer som rødgran, ahorn og bøg har en 

tyndere og mere udsat bark, der dårligt tåler brand. Bøgens ekspansion kobles til reduceret afbrænding 

(Lindbladh m.fl. 2008). I Suserup Skov blev bøg f.eks. først dominerende for ca. 500 år siden, bl.a. som følge 

af ophør af afbrænding (Heilmann-Clausen m. fl. 2007). Ild kan derfor være et redskab til at ændre 

artsammensætningen fra f.eks. bøg til fordel for eg. Det undersøges i et igangværende projekt  ”Ild som et 

omkostningseffektivt naturplejeredskab i skov og landskab”  (Møller 2019). Projektet indeholder ligeledes 

forsøg på bekæmpelse af opvækst af sitkagran (se Boks). 
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Bekæmpelse af opvækst af sitkagran i Tofte Skov  

I Tofte Skov er sitkagran på i alt 280 ha under afdrift. De ryddede arealer skal dels overgå til lysåbne 

naturarealer og dels til skov af hjemmehørende arter. Der har på de fleste rydninger været en massiv 

opvækst af sitkagran, som det er en næsten uoverkommelig opgave at rydde manuelt.  I stedet forsøges det 

at anvende brand, dels som fladeafbrændinger og dels som ringbarkning af skyggegivende enkelttræer, der 

truer med at udkonkurrere eg. Ringbarkningen sker så tæt ved jord-overfladen som muligt. 

 Der er foretaget fladeafbrænding på arealer med massiv opvækst af sitkagran med bundvegetation 

domineret af bjerg-rørhvene foråret 2018 og 2019. Ringbarkning af sitkagran under eg er foretaget 2019.  

Foreløbige resultater viser, at afbrændingen i 2018 var meget effektiv uden overlevende træer, og uden ny 

opvækst (Sannucci 2019), mens det tilsyneladende ikke lykkedes at få afbrændt de nye tilgroningsflader lige 

så effektivt i 2019. Afbrændingen foregik i et ret kuperet terræn med stedvis meget tætte bevoksninger af 

sitkagran, der gav forskel i brandintensitet.  

   

Sitka brændt i 2018 (venstre), hvor alle træer var døde i 2019 og uden der var kommet ny opvækst. 

Afbrænding i 2019 (højre). Her betyder kuperet terræn sammen med stedvis meget tætte sitka 

bevoksninger med kun lidt græs i bunden, at det var vanskeligt at få alle træerne brændt tilstrækkeligt.  

Fotos Rita M. Buttenschøn 

 

 

Ved skovbrand skabes der en variation af dødt og døende ved til gavn for de mange organismer knyttet til 

dødt. Nogle træer dør direkte af ilden, mens andre dør successivt over en lang periode, hvilket forlænger 

tilgangen af frisk dødt ved efter branden og betyder, at der kan være mange nedbrydningsstadier af 

liggende og stående dødt ved til stede (Nilsson 2005; Sandström m.fl. 2018). Brand kan desuden skabe helt 

nye, specielle levesteder i tilknytning til brændt bund, forkullet ved og sivende saft fra brandsåret bark på 

overlevende træer (Møller 2004).  
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3.6.4. Effekt af afbrænding på faunagrupper 

De undersøgelser, der indgår i det systematiske review (Eales m.fl. 2018), vedrører overvejende vegetation, 

mens kun ca. 25 % af undersøgelserne omhandler andre organisme grupper. Haimi m.fl. (1999) fandt, at 

jordbundsdyr (springhaler og mider) var rimelig tolerante overfor afbrænding.  Derudover er der meget lidt 

dokumentation vedrørende effekten af skovbrand på andre faunagrupper (Zaitsev  m.fl. 2016). Det blev 

ligeledes konkluderet, at der mangler langtids effekt af afbrænding (Eales m.fl. 2018).  

3.6.5. Ulemper ved anvendelse af ild 

Der er selvfølgelig en problematik i forhold til brandfare (bygninger, tørv og bevoksninger), luftforurening, 

CO2-belastning og utilsigtede virkninger og den hermed forbundne skepsis overfor kontrolleret brug af ild i 

forvaltning af skovens biodiversitet. Der er begrænset viden om effekten af ild på kort og langt sigt på 

mange organismegrupper (Granström 2001) og der mangler overblik over praktiske erfaringer og 

muligheder for at anvende brand i skovforvaltning i Danmark.  

 

3.7. Græsning 

Anbefaling 

Skovgræsning kan genskabe og vedligeholde lysåbne og varierede skovtyper som levested for mange 

skovtilknyttede planter og dyr. Den samlede påvirkning af græsning afhænger især af græsningstryk, men 

også af sammensætning af dyr og græsningssæson. Der er stor forskel på, hvad den enkelte skov indeholder 

af tilgængelig føde for dyrene og dermed for hvor mange dyr, der kan græsse for at give et middel 

græsningstryk. Helårsgræsning, hvor græsningstrykket tilpasses den tilgængelige fødemængde i 

vinterhalvåret, kan sikre, at der sker en nedgræsning med lav, åben plantevækst i det tidlige forår til gavn 

for lys- og varmekrævende arter, og samtidig sikre et lavt græsningstryk i sommerhalvåret, der giver 

mulighed for blomstring til gavn for nektarsøgende dyr og for frøsætning.  

 

Der er kun få danske skove med en lang, vedvarende græsningshistorie, der er fortsat til i dag. Men mange 

af de gamle løvskove og krat har forsat en artssammensætning og vegetationsstruktur, der er præget af 

tidligere tiders græsningsbrug (Møller m.fl. 2002). Græsningen har sammen med andre naturlige 

forstyrrelser været med til at skabe varierede skovlandskaber som levesteder for mange arter (Bengtsson 

m.fl. 2000; Svenning 2002). Efter den seneste istid er udviklingen fra tundra til skovland foregået under 

påvirkning af store græssere som elg, vildhest, bison, urokse, vildsvin og kronhjort. De store græssere 

forsvandt gradvis i takt med, at skoven blev tættere, og befolkningstætheden steg. Efter starten af 

landbrugsdrift og husdyrhold for omkring 6000 år siden skete græsningspåvirkningen i stigende grad ved 

tamdyr, mens de vilde græssere blev yderligere fortrængt (Aaris-Sørensen 2016). Allerede i bronzealderen 
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var skovene mange steder afløst af åbne, egedominerede græsningsskove og hasselkrat. Landskaberne 

indeholdt en mosaik af højskov, krat, græsland og svedjemarker (Jakobsen 1973). Der findes ikke tal for det 

samlede husdyrhold, som varierede meget fra egn til egn (Fritzbøger 1994), men Kjærgaard (1991) anslår 

antallet af kvæg til at være 450.000 stk. i 1770. På det tidspunkt var skovarealerne stærkt reducerede. Indtil 

indfredning af skovene i 1805 foregik græsningen generelt på tværs af åbent land, ager og skov. Med 

fredskovsforordningen fra 1805 blev skovgræsning med husdyr i Danmark stærkt reguleret og reduceret. 

Med naturskovstrategien fra 1994 blev en forsat græsningsdrift på statsejet græsningsskov sikret og med 

skovloven fra 2004 blev der åbnet op for husdyrgræsning i skov på 10 % af skovarealet. I 2012 blev det 

samlede areal af græsningsskov opgjort til 2.406 ha, heraf de fleste på statens arealer (Johansen m.fl. 

2013), men der har de seneste år været en stigende interesse for at etablere skovgræsning.  

 

3.7.1. Effekt på flora og fauna 

Samspillet mellem græsningsdyr og økosystemer er meget komplekst. Dyrene påvirker vegetation og 

dyreliv direkte gennem deres selektive græsning, færdsel, spredning af frø, omfordeling af næringsstoffer, 

mv. og indirekte ved at ændre levevilkår, som f.eks. lysforhold, mikroklima og vegetationsstruktur. Den 

samlede effekt af græsning på skovøkosystemer afhænger især af græsningstryk men også af 

sammensætning af dyr og græsningssæson. Desuden har skovens arts-, alders- og strukturmæssige 

sammensætning, og dens forhistorie afgørende betydning for, hvordan skoven påvirkes af græsning.  

 

Ved et græsningstryk, der er tilpasset skovens bærevne, kan græsning bidrage til: 

- Genskabe og vedligeholde mere lysåbne og varierede skovtyper. 

- Vedligeholde lysåben natur og dermed fødegrundlag for vildtet og den øvrige herbivore fauna. 

- Skabe en mere varieret rumlig struktur med små lysninger og indre skovbryn. 

- Hæmme skyggegivende opvækst omkring veterantræer. 

- Skabe mikrohabitater og medvirke til veteranisering af træer. 

- Give mulighed for dynamisk udvikling mellem skov og lysåbne områder. 

- Øge dækning og variation af bundvegetation. 

- Skabe øget mulighed for fremspiring af kimplanter.  

For husdyrene betyder skovelementet ofte bedre velfærd i form af læ for regn og rusk, mulighed for skygge 

og dermed også beskyttelse mod stikkende og bidende insekter. 

 

3.7.2. Flora 

Græsning skaber mere lys til skovbunden gennem dyrenes færdsel og bid på underskov og bundvegetation 

og dermed mulighed for en større dækning og artsrigdom af bundvegetation. En undersøgelse af effekten 

af langsigtet kvæggræsning i egeskov på Mols dokumenterede en større hyppighed og artsrigsdom af græs 
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og bredbladede urter, bl.a. alm. kohvede og majblomst (Buttenschøn og Buttenschøn 2013). Bisongræsning 

på Bornholm viste tilsvarende en øget artsrigdom i bundvegetationen i hhv. ung-, mellemaldrene og 

gammel egeskov (Andersen 2018). Ophørt drift med bl.a. græsning i Hald Ege førte omvendt til en 

reduktion i antallet af arter i bundvegetationen, i takt med at skoven blev mere mørk. I 1916 blev der 

således registreret 61 arter af karplanter mod 45 i 1995, 80 år efter driftsophør, svarende til en reduktion 

på 26 % (Tybirk & Strandberg 1997). Græsning er generelt positiv for mange lyskrævende arter, herunder 

mange arter af græs, der har høj tolerance overfor græsning, og planter, der har lav fordøjelighed, er giftige 

eller som helt eller delvist vrages af andre grunde af dyrene som f.eks. brandbæger samt små urter som 

f.eks. tormentil og viol. Høje planter som alm. mjødurt og gederams påvirkes i højere grad negativt af 

græsning sammen med en del dværgbuske, buske og træer (Nielsen 2009). 

 

Flere undersøgelser finder en større artsrigdom af mosser i græssede, lysåbne skove end i ugræssede skove 

(Oldèn og Halmer 2016). Mange laver er ligesom mosser afhængige af forstyrrelser, der kan vedligeholde 

lysåbne skove, og tilgroning af lysåbne skove er en trussel mod sjældne arter af flere laver (Jönsson m.fl 

2011; Paltto m.fl  2011). Tofte Skov, der har været græsset med kronvildt i mere end 100 år, er et eksempel 

på en skov med en rigdom af epifytiske mosser og laver. Fritz (2014) fandt således 59 arter af mosser fra 

især ellesump og gammel bøgeskov, samt 111 arter af laver, heriblandt mange mindre almindelige og 

sjældne arter.  
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Figur 4 Lang græsningskontinuitet i gammel skov skaber en rigdom af levesteder for mosser og laver i Tofte Skov. Foto Rita M. 
Buttenschøn. 

 

3.7.3. Fauna 

Der er begrænset primær forskning og evidens for, hvordan store græssende dyr påvirker anden fauna i 

skoven. Mange grupper af invertebrater er knyttet til lysåbne skove med gamle træer og store mængder af 

dødt ved og lang kontinuitet. De er afhængige af en fortsat græsning eller anden drift, der vedligeholder 

lysåbenhed og variation. Bernes m.fl. (2018) fandt i den systematiske gennemgang af græsningsforsøg, at 

der var en overvejende positiv effekt på både hyppighed og artsrigdom af biller. Store græssere kan være 

en konkurrent til andre planteædende dyr, f.eks. mus, og begrænse deres skjulesteder, hvis græsningen 

fører til en mere åben og homogen underskov. Det er således i høj grad græsningstrykket, der afgør om 

græsningen har en positiv eller negativ effekt på mus (Bush m.fl. 2012). Det samme gælder for effekten på 

hjortevildt. Husdyr kan gennem deres græsning og færdsel reducere mængden af biomasse, men kan også 

øge kvaliteten af tilgængelig føde for vildtet (Buttenschøn m.fl. 2009, Schieltz og Rubenstein 2016). Selvom 

der er væsentlige indikationer på, at græsning kan have en stor indflydelse på artssammensætningen og 

diversiteten af fugle i skove (Fuller 2001), er der relativt få undersøgelser fra Europa, der belyser den 

direkte effekt af græsning. Rødrygget tornskade er en af de arter, der indirekte kan have gavn af græsning. 

På baggrund af en undersøgelse af tornskadens levesteder i Gribskov konkluderer Pedersen m.fl. (2018) 
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bl.a. at lysninger med græssende dyr beholder ynglende par længere end lysninger uden græsning, hvilket 

kobles til bedre fødesøgningsmuligheder og større tæthed af insekter i lysninger med lav vegetation. 

 

3.7.4. Selvforyngelse, struktur og artssammensætning 

Græsning påvirker skovens regeneration, artssammensætning og struktur. Dyrene skaber gennem deres 

græsning og færdsel spirebede for kimplanter og reducerer påvirkningen fra mus, men overlevelsen af 

kimplanterne afhænger i høj grad af græsningstryk og lysforhold (Tabel 4). Mange arter af træer og buske 

som f.eks. eg, skovfyr, birk, bævreasp, skovæble og hvidtjørn er lyskrævende. Mangel på lys i kombination 

med græsningen betyder, at deres kimplanter ofte går til. Bernes m.fl. (2018) fandt ved en systematisk 

gennemgang af undersøgelser af effekt af skovgræsning i tempererede og boreale skove, at græsning 

havde en overvejende negativ effekt på hyppighed og artsrigdom af underskov. Det skal understreges, at de 

fleste undersøgelser vedrørte hjortevildt, som i højere grad er browsere end kvæg og heste, og derfor har 

en større påvirkning på trævegetationen. Den negative effekt på opvækst kan bl.a. hænge sammen med, at 

dyrene primært græsser i lysninger i skoven, hvor der er de bedste spirebetingelser for lyskrævende 

vedplanter, men hvor dyrenes tramp og bid hindrer overlevelse af kimplanter og unge træer (Kuijper m.fl. 

2009).  

 
Tabel 4. Indikatorer for græsningstryk i skov (Buttenschøn, m.fl. 2008) 

Græsningstryk Indikatorer 

Lavt Foryngelse af træer og buske (få kimplanter, høj overlevelse) 
veludviklet underskov uden tydeligt markeret 
græsningshorisont  
Bundvegetation med græsningsfølsomme arter, f.eks. blåbær 
og/eller græs med veludviklet humuslag 

Middel Nogen foryngelse af træer og buske (lokalt mange kimplanter, 
middel overlevelse) 
Stedvis underskov 
Tegn på græsning og /eller bid, enkelte pletter med bar jord. 

Højt Ingen eller kun lidt foryngelse af træer og buske (mange 
kimplanter, lille eller ingen overlevelse)  
Ingen underskov 
Udtalt græsningshorisont 

Meget højt Ingen foryngelse af træer og buske (mange kimplanter, ingen 
overlevelse) 
Afbarkning af grene og stammer  
Ingen underskov 
Større optrampede områder uden bundvegetation 

 



40 
 

Der er forskel på dyrenes præferencer. Arter som alm. røn, bævreasp og arter af pil ædes i stort omfang, 

mens arter som rød-el og vortebirk kun ædes i begrænset omfang. Der kan være stor sæsonvariation og 

variation imellem årene og fra lokalitet til lokalitet på hvilke arter af træer og buske, der foretrækkes.  

Dyrene foretrækker generelt at æde det friske løv fra de øverste skud af unge buske og træer, hvor 

næringsindholdet er højest (Gill 2006). Tab af de højtsiddende blade og skud giver større skader end bid på 

lavere siddende dele af planten og vil typisk reducere højdevækstraten. Gentagne bid kan holde træet 

indenfor dyrenes rækkevidde en årrække, således som det f.eks. ses i Tofte Skov, hvor Møller (2009) anslår 

at bøg kan være 20 til 25 år om at vokse over bidhøjde. Omvendt har flere arter af træer kompensatorisk 

vækst, hvilket vil sige, at en vis mængde bid kan stimulere træernes vækst og dermed tilgroningsraten. 

Tidspunktet for bid kan dog være afgørende for vækstraten i de enkelte skud, bl.a. hos birk, hvor 

bidpåvirkning om vinteren øger væksten, mens bid om sommeren kan føre til reduceret skududvikling 

(Danell m.fl. 1994). Fritstående træer er særligt udsat for bid, og bidpåvirkningen aftager med stigende 

tæthed af træer (Buttenschøn 2008). Flere arter af løvtræer har svært ved at nå over bidhøjde under 

græsning, det gælder f.eks. eg, der kan overleve i mange år, men som ofte ender med at dø, medmindre 

der sker en reduceret eller helt ophørt græsningspåvirkning i en periode.  

 

Figur 5 Dyrene æder især løv i det tidlige forår, når løvet er frisk.  De foretrækker at æde løv fra de øverste skud, hvor 
næringsindholdet er størst. Foto Rita M. Buttenschøn.  
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Barkskrælning finder især sted i vinterhalvåret. Alle græsningsdyr kan finde på at afbarke træer og buske, 

men arter som bison, elg og hjortevildt har større tilbøjelighed til det end kvæg og heste. Effekten af 

afbarkning kan forringe væksten og resultere i delvis eller total kronedød. Men ofte vil dyrene kun fjerne 

bark fra en del af træets omkreds, således at træerne kan overleve (Gill 2006). Afbarkningen kan føre til 

udvikling af hulheder og andre mikrohabitater til gavn for insekter, svampe mv., og bidrager sammen med 

fejning, afbrækning af grene til dannelse af dødt ved. Dyrenes færdsel og øvrige fysiske påvirkning kan være 

med til at nedbryde og accelerere omsætningen af dødt ved (McEnvoy m.fl. 2006), men der foreligger stort 

set ingen dokumentation for i hvor høj grad græsning påvirker mængde og kvalitet af det døde ved. Ud 

over den direkte effekt på veteranisering af træer giver græsning mulighed for større lysindfald og 

solbeskinnede habitater og et mere varieret mikroklima, der tilgodeser forskellige grupper af organismer. 

Mange insektarter bl.a. arter af pragtbiller og træbukke udviser således en klar præference for dødt ved på 

solbeskinnede og tørre habitater (Vodka m.fl. 2009). 

 

3.7.5. Skovgræsning - hvor 

Udviklingen mod lysåben græsningsskov tager meget lang tid og er afhængig af skovens alder og 

sammensætning. Den positive effekt af græsning i forhold til biodiversitet er størst i lysåbne, varierede 

løvskove med præg af tidligere græsning (Palo m.fl. 2013). I tætte nåleskovsplantninger og i højstammet, 

mørk bøgeskov uden underskov er den umiddelbare effekt minimal (Andersen 2018), og udviklingen mod 

en mere lysåben og varieret skov må forventes at være meget langsigtet. Den hurtigste og største effekt af 

skovgræsning på biodiversitet kan man derfor få ved at vælge skove, bevoksninger og andre naturtyper 

med aktuel græsning eller spor af tidligere græsningspåvirkning (Møller m.fl. 2002).  

 

Græs og bredbladede urter udgør en væsentlig del af føden hos de fleste arter af græsningsdyr, mens 

vedplanter udgør en mindre del afhængigt af dyreart og årstid (Cromsigt m.fl. 2018; Van Dyne m.fl. 1980). 

Græsning foregår derfor i høj grad på græsdominerede arealer, i lysninger i skoven, langs skovbryn og på 

tilgrænsende åbne arealer, og det er i høj grad andelen af arealer med en veludviklet bundvegetation, der 

afgør, hvor stor skovens bæreevne er.  

 

Store græsningsarealer med en mosaik af skov og lysåbne arealer giver mulighed for et varieret udbud af 

føde, der dels kan dække dyrenes behov på forskellige årstider og dels kan give en rumlig opdeling til brug 

for dyrenes forskellige former for aktiviteter. Det skaber større variation i græsningstryk og påvirkning fra 

dyrenes forskellige aktiviteter (Plachter & Hampdicke 2010). Store varierede arealer giver ligeledes 

attraktive fouragerings- og opholdsarealer for fritstående vildt som supplement til de græsningsdyr, der er 

holdt bag hegn (Buttenschøn m.fl. 2009). I forhold til biodiversitet er der god grund til at etablere 
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samgræsning af områder, der rummer både skovbevoksede og lysåbne naturarealer, og som har en 

størrelse, der tillader en dynamisk udvikling mellem skov og lysåben natur. Det er vigtigt, at skovandelen 

ikke bliver for lille i forhold til det samlede græsningsareal. Dyrene græsser på de åbne arealer og bruger i 

vid udstrækning skoven som sove- og hvileplads. Det kan medføre, at artsrigdom og vegetationsstruktur 

reduceres i skoven, samtidig med at der sker en eutrofiering (Bokdam & Gleichman 2000).  

En væsentlig del af skovarterne trives bedst eller udelukkende i skovlysninger og/eller i gradvise overgange 

mellem skov og helt lysåbne biotoper (Buchwald & Heilmann-Clausen 2018; Eggers m.fl. 2010; Horák & 

Rébl 2013).  

Der foreligger stort set ikke undersøgelser af, hvad den optimale størrelse på et græsningsareal er i forhold 

til biodiversitet, eller hvordan fordelingen bør være mellem skov og åbne arealer. Bunchel-Drüke (2008) 

konstaterer, at naturnær græsning kan ske i indhegninger ned til 10 ha, men at 50 ha eller større er at 

foretrække.  

 

3.7.6. Græsningstryk 

Græsningstrykket, der angiver forholdet mellem dyrenes foderbehov og mængden af tilgængeligt foder, 

har stor betydning for, om græsning har en positiv eller negativ effekt på skovøkosystemer og deres 

biodiversitet (Putman m.fl. 2011 ). Generelt angives et middel græsningstryk at give størst biodiversitet 

(Olff m.fl. 1999) og anbefales ved skovgræsning (Mitchell & Kirby 1990). Der er meget store forskelle på, 

hvad den enkelte skov indeholder af tilgængelig føde for dyrene, og dermed forskel på om et bestemt 

græsningstryk udtrykt i antal dyr/areal er lavt, middel eller højt. Det bør derfor vurderes hvor mange dyr, 

der kan græsse på det enkelte areal i forhold til den tilgængelige fødemængde og i forhold til det præcise 

mål med græsningen. Tabel 5. indeholder nogle eksempler på anbefalede og/eller anvendte græsningstryk.  

 

Et lavt græsningstryk kan fremme forstyrrelsesfølsomme planter og dyr, f.eks. sommerfugle og andre 

insekter, der har behov for nektarplanter og rumlig struktur i vegetationen. Et vedvarende lavt 

græsningstryk kan dog betyde, at en del af plantevæksten ikke græsses i tilstrækkelig grad til at opretholde 

et græsningspræg med levesteder for lyskrævende arter og spiresteder for kimplanter, men gror til med 

høje, grove planter på bekostning af artsdiversitet (Tälle m.fl. 2015). Ved det lave græsningstryk vil en del af 

planterne forbliver ugræssede og visner, væksten aftager, og planternes næringsindhold reduceres 

(Gundersen og Buttenschøn 2005). Ved højt græsningstryk reduceres forskellen på effekten af forskellige 

dyrearters græsning gradvis (Steward og Pullin 2008). Nogle arter, der foretrækkes af dyrene, kan forsvinde 

og afløses af planter, der i højere grad vrages af dyrene (Armstrong m.fl. 2014). Arter som blåbær og alm. 

gedeblad ædes gerne og kan blive erstattet af græsser, der tåler et større græsningstryk (Kirby 2001). Andre 
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arter som birk kan tåle et relativ højt bidtryk afhængig af, hvilken sæson bidpåvirkningen sker med en 

generel større følsomhed overfor bidpåvirkning i sommerhalvåret (Hester m.fl. 2004). 

 

Tabel 5. Eksempler på græsningstryk. Omregning til kg dyr er baseret på gennemsnitstal (Bernes m.fl. 2018), der ligesom angivelser 
i storkreaturer (SK) og dyreenhed (DE) kan dække over en stor variation i kg vægt afhængig af køns- og alderssammensætning m.v.  

Anbefalet 
græsningstryk 

Anbefalet græsningstryk i 
kg dyr/ha 

Bemærkninger Kilde 

0,1 SK ha-1 53 kg husdyr ha-1 Helårsgræsning med husdyr i skov Mayle 1999 

0,3 kvæg ha-1 

eller 0,15 hest ha-

1  

160 kg kvæg ha-1 eller50 

kg hest ha-1 

Variation i græsningstryk samt 

flerartsgræsning anbefales 

Mountford & 

Peterken 2003 

<0,25 DE ha-1 <130 kg husdyr ha-1 Mosaikafgræsning anbefales (på 

fugtig, næringsrig bund) 

Van Uytvanck & 

Hoffmann 2009 

0,15 DE -  

0,07 DE ha-1 

40 til 80 kg husdyr ha-1 Blandet løvskov på hhv. fattig og 

rig bund 

Chapman 2007 

500 kg km-2 5 kg dyr ha-1 

 

Baseret på hjortevildt og vildsvin. 

Variation i græsningstryk anbefales 

Kuiters & Slim 

2002 

10 krondyr, 4 

vildsvin km-2 

20 kg dyr ha-1 Helårsgræsning i den ca. 4000 ha 

store Tofte Skov, med krondyr og 

vildsvin i mere end 100 år. 

Hald-Mortensen 

2012 

Buttenschøn & 

Gottlieb 2017 

 

3.7.7. Græsningssæson  

Helårsgræsning uden tilskudsfodring anbefales som en velegnet og naturnær driftsform af store 

naturområder, der kan skabe en variation af levesteder for mange arter af planter og dyr (Møller m.fl. 

2018). Hertil kommer, at dyreholder kan undgå udgifter til opstaldning, samt dertilhørende ekstraudgifter 

til fodring (Dubgaard m.fl. 2012).  

 

Helårsgræsning anbefales generelt, hvor der er tilstrækkeligt med plads og en varieret plantevækst, der 

giver mulighed for tilstrækkeligt med føde året rundt samt læ og tørre liggepladser. Græsningsdyrenes 

habitat- og fødepræferencer varierer med årstiden, hvilket er med til at skabe en tidsmæssig og rumlig 

variation i græsningstrykket. Ved græsning året rundt øges spredningen af frø fra planter, der modner sent 

og/eller som kun ædes om vinteren. Når væksten starter om foråret, er plantevæksten græsset i bund med 

lys og plads til, at nye planter kan spire frem. Desuden er der pletter med bar solbeskinnet jord til gavn for 
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varmekrævende smådyr. Tilstedeværelse af græsningsdyrene på arealerne sikrer, at der året rundt er friske 

ekskrementer til gavn for biller og andre gødningstilknyttede insekter, der er vigtige fødeemner for mange 

fuglearter og andre insektædende dyr (Brøndum og Brandtoft 2018). Det skal dog understreges, at der i høj 

grad mangler viden og dokumentation af den langsigtede effekt at helårsgræsning. 

 

Ved helårsgræsning er det primært mængden af tilgængelig føde i vinterhalvåret, hvor kvantitet og kvalitet 

af plantebiomassen er lavest, der bestemmer bæreevnen (Buttenschøn og Gottlieb 2019). Vintergrønne 

planter udgør en væsentlig del af det samlede fødeudbud om vinteren. Vintergrønhed indgår som 

vækststrategi hos en del planter fra næringsfattige plantesamfund. Planter som pille-star, bølget bunke og 

mose-bunke samt en stor del af de øvrige naturgræsser, forbliver grønne indtil der indtræder streng frost. 

Så længe planterne er grønne, har de et næringsindhold, der normalt dækker robuste husdyrs behov til 

vedligeholdelse. Vintergrønne træer og buske som kristtorn og vedbend kan sammen med frø og frugter 

udgøre et værdifuldt fodersupplement. 

             

Figur 6 Kvæggræsning i egekrat på Mols, hvor græsningen foregår om efteråret for at give planterne mulighed for blomstring og 
frøsætning inden dyrene sættes ud. Det gavner bl.a. nektarsøgende insekter. Græsningen har fremmet udbredelsen af kantet 
kohvede, der kun har få voksesteder tilbage i Danmark. Kohveden er enårig og har behov for åbninger i plantedækket for at kunne 
spire. Dens frø er forsynet med et olierigt vedhæng, der tiltrækker myrer, som hjælper med at sprede frøene. Foto Rita M. 
Buttenschøn.    

 
Som alternativ til helårsgræsning kan rotationsgræsning benyttes, hvor dele af græsgangen på skift lades 

ugræsset f. eks. i sommerhalvåret. Dermed sikres, at der kontinuerligt sker en tilgang af frø til frøpuljen, og 

der er nektarplanter til rådighed i hele vækstsæsonen. Rotationsgræsning giver mulighed for en varieret 

græsningspåvirkning og udvikling af en mosaik af naturområder med forskellige plantestrukturer, der 

tilgodeser forskellige plante- og dyrearters krav til levesteder. Foldskifte giver mulighed for en styret 

græsning, der kan tage hensyn til særligt sårbare arealer og f.eks. hindre uønsket optrampning af 

vådbundsarealer. Foldskifte kan ligeledes være en hjælp til at nedsætte parasitbelastningen (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2018). 
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Foldstørrelse, fødeknaphed i vinterhalvåret og forskellige praktiske forhold kan betyde, at græsning kun kan 

finde sted en kortere del af året. Der er forskellige fordele og ulemper ved græsning i de forskellige 

sæsoner:   

Sommer (juni - august). Sommergræsning vedligeholder artsrig plantevækst og hæmmer tilgroning med 

grove græsser. Intensiv græsning kan dog hæmme blomstring og frøsætning og reducere fødegrundlaget 

for insektfaunaen. Det er vigtigt, at plantevæksten ikke græsses helt i bund, men at der efterlades partier 

med høj vegetation med planter i blomst. Skovenge og andre vådbundsjorder er mindre udsatte for 

optramping ved sommergræsning. 

Efterår (september-okt.). Om efteråret har de fleste planter blomstret og sat frø, og græsningen hjælper til 

at sprede frøene. Insekterne er mindre følsomme overfor forstyrrelser end i sommerperioden. 

Fordøjeligheden af planterne er dog reduceret, og de er mindre attraktive for dyrene.   

Vinter. Græsning i vinterhalvåret giver ligesom efterårsgræsning mindre forstyrrelse af planter og dyr, der 

er i vinterdvale. Vintergræsning hæmmer en del arter som lyse-siv og mose-bunke, der især ædes om 

vinteren, samt rørgræsser og andre høje og dominerende græsser, der hæmmes af dyrenes færdsel.  

Færdsel fra heste og kvæg kan ligeledes bryde tætte bevoksninger af f.eks. brombær og ørnebregner op. 

Strategisk placering af f.eks. mineraltilskud kan være med til at øge dyrenes færdsel i bevoksninger, der 

ønskes græsset ned. 

Forår (april og maj). Forårsgræsning hæmmer generelt tilgroning med træer i højere grad end græsning på 

andre årstider, da dyrene især bider løvtræer og –buske i det tidlige forår.  

3.7.8. Tilskudsfodring 

Der er en række negative effekter forbundet med tildeling af fodertilskud både i forhold til naturtilstand og 

i forhold til dyrene, og derfor god grund til så vidt muligt at undgå tilskudsfodring (Milner m.fl. 2014, 

Putman og Staines 2004). Ud over at reducere mængden af foder, som dyrene selv skal finde i naturen, har 

tilskudsfoderet også betydning for deres fødevalg og sociale struktur: 

 Kan give et næringstilskud til området medmindre tilskudsfoderet baseres på hø, der høstes på 

arealet og anvendes til supplering af, hvad dyrene kan finde på arealerne om vinteren.   

 Det får dyrene til at samles omkring fodringsstederne og kan medføre en øget aggressivitet dyrene 

imellem, hvor de stærke dyr monopoliserer føden på bekostning af de mere svage dyr, som måske 

har mest brug for den.  

 Samling omkring fodersteder kan øge parasittrykket.  

 Samling omkring foderstedet medfører ofte optrådt bund og skader på vegetation og flora mv 

omkring fodringsstedet.  
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 Tilskudsfoder med højt indhold af kulhydrater med lavt strukturindhold kan medføre en dødelig 

forsuring af vommen hos drøvtyggere. 

 Hø og andre former for tilskudsfodring kan betyde, at dyrene vrager de grove vækster og dermed 

bliver mindre effektive til at ”rydde op” og vedligeholde gode græsgange.  

 Mange jorder har et lavt indhold af mineraler specielt på sur, næringsfattig bund. Der vil derfor ofte 

være behov for at give dyrene adgang til mineraltilskud tilpasset de aktuelle jordbundsforhold 

(Buttenschøn 2007). 

 

3.7.9. Valg af græsningsdyr 

Det er vigtigt at anvende robuste, selvhjulpne dyr til skovgræsning, der er vænnet til typen af 

græsningsareal (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016). Tilvænningen har betydning for dyrenes udnyttelse af 

de tilstedeværende foderressourcer og deres trivsel på arealerne. Hos ammekvæg lærer kalvene af deres 

mødre, hvilke plantearter de kan æde, hvordan de skal indtages, samt hvilke arter de skal undgå. Desuden 

er kalve, der er vokset op på græsningsarealerne, mere robuste over for indvoldsparasitter. De har dels 

modtaget antistoffer i råmælken, og de er dels gradvis blevet immune over for sygdomme fremkaldt af 

parasitterne gennem en kontinuerlig kontakt med smitstoffet.  

Kvæg er det meste anvendte husdyr i skovlandskaber med hårdføre racer som galloway, skotsk 

højlandskvæg og dexter som de mest almindelige. Hårdføre hesteracer som exmoor ponyer, konikheste og 

islandske heste anvendes i stigende grad ofte i samgræsning med kvæg, mens geder og får kun anvendes få 

steder. I nutidens specialiserede landbrug har der ofte kun været interesse for græsning af naturarealer 

med en art af græsningsdyr. Der er derfor begrænsede erfaringer med og dokumentation af den 

naturplejemæssige effekt af samgræsning med forskellige græsningsdyr under hegn. Historisk har der 

været en meget lang periode, hvor skovlandskaber har været under græsning af forskellige store vilde 

græssere, der gradvis blev afløst af en blanding af husdyr.  Samgræsning med dyr med forskellige 

græsningsmønstre angives at kunne fremme en dynamisk udvikling og resulterer i større biodiversitet 

(Kirby 2001; Mountford og Peterken 2003). Samgræsning kan f.eks. sikre en bedre frøspredning af flere 

forskellige arter af frø. Dyrenes forskellige fødepræferencer og forskellig grad af findeling af føden betyder, 

at der er forskel på hvilke arter, der spredes med de forskellige dyrearter. Dyrene supplerer således 

hinanden som vektorer for frøspredning (Cosyns m.fl. 2005). En del af de gødningstilknyttede dyr og 

svampe er artsspecifikke, samgræsning er derfor med til at skabe flere levesteder for disse organismer 

(Møholt 2016). Samgræsning med drøvtyggere og heste kan desuden reducere parasittrykket, da 

indvoldsparasitterne ikke deles af enmavede dyr og drøvtyggere. 
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3.7.10. Indretning af hegn 

En af ulemperne ved skovgræsning er, at det kan være besværligt at foretage nødvendigt tilsyn med og 

håndtering af dyrene. Ved indretning af folden er det vigtigt at tænke på, at der skal være nem adgang til at 

kunne tilse dyrene og til kontrol af drikkevandsforsyningen. Der skal være frisk drikkevand året rundt og 

adgang til at drikke for tilstrækkeligt mange dyr ad gangen, således at flokken ikke vandrer væk igen, inden 

de svage dyr når at drikke. Undersøgelser viser, at placeringen af vandforsyningen og mineraltilskud har 

betydning for kvægs anvendelse af arealet, og de kan med fordel placeres, hvor der ønskes et højt 

græsningstryk.  
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3.8. Forstyrrelse af jordbund 

Anbefaling 

Jordbundens organismer er meget sensitive overfor udbredte forstyrrelser af jordbunden, da de ofte har 

begrænset spredningsevne. Jordbearbejdning i forbindelse med kulturanlæg og selvforyngelse for at skabe 

plads til fremspiring og vækst af træer bør holdes på et minimum. Hvis der er dannet et tæt bunddække eller 

et tykt humuslag, kan afbrænding overvejes til at skabe huller i vegetationsdækket efterfulgt af 

selvforyngelse eller kulturanlæg. Kørsel i skoven bør reduceres til et minimum og med maskiner med lavt 

tryk, da kompaktion har en negativ indflydelse på jordbundens organismer og arealets naturlige hydrologi. 

Hvis særlig værdifuld skov for biodiversiteten har kant ud til åbne arealer i områder med høj atmosfærisk 

kvælstofdeposition kan man overveje tilplantning af et bredt læhegn eller decideret skovrejsning som 

bufferzone.  

 

I forbindelse med høst og foryngelse, er det almindeligt at bearbejde jorden for at reducere konkurrencen 

fra den øvrige vegetation og dermed fremme de nye træers overlevelse. Jordbearbejdning kan være 

drastiske tiltag som dybdepløjning og pløjning især i forbindelse med skovrejsning eller mere overfladiske 

metoder som harvning eller brydning af humuslaget og blotlægning af mineraljorden i rækker eller som 

huller, hvor der skal plantes. Der er få undersøgelser af, hvad jordbearbejdning betyder for jordbundens 

fauna eller på elementer af betydning for biodiversiteten (Löf m.fl. 2012). Der er rapporteret øget diversitet 

af bundvegetation, da brud i bunddække og blotning af mineraljord giver plads til nye arter. Jordbundens 

mikroorganismer og fauna påvirkes derimod oftest negativt. Mekanisk jordbearbejdning kan påvirke 

padder (Hartley 2002) og nematoder (Thornton og Matlack (2002) negativt, og for nematodernes 

vedkommende tog det ca 50 år før diversiteten var genskabt efter intensiv forstyrrelse af jorden. 

Jordbearbejdning påvirker både hyppighed og diversitet af jordmider (Minor m.fl. 2014), og mange 

pansermider er yderst følsomme for f.eks. fysisk jordbearbejdning (Petersen og Gjelstrup, 1987). Når det 

gælder billerne, viser undersøgelser, at det kommer an på grupperne. En del grupper kan klare forstyrrelser 

og overlever i striber af urørt jord og rekoloniserer de forstyrrede områder derefter (Tamutis m.fl. 2019), 

men mindre mobile arter påvirkes negativt af jordbearbejdning (Pihlaja m.fl. 2006). Ud over de direkte 

effekter på jordbundens organismer, er der også indirekte effekter. Finske studier viser, at forstyrrelse i 

forbindelse med høst og foryngelse påvirker nedbrydningen af dødt ved og kan reducere puljen af dødt ved 

betragteligt (Finer m.fl. 2016) 

Det er ikke kun jordbearbejdelse, der påvirker jordbunden og dens organismer. Kørsel med tunge maskiner 

betyder kompaktion af jorden og påvirkning af hydrologien i skoven (Callesen m.fl., 2017; Godefroid og 

Koedam, 2004). Ligeledes kan det påvirke jordbundsfaunaen negativt.   
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Gødskning af skove vil påvirke de naturlige næringsforhold i skoven med konsekvenser for jordbundens 

organismer, der er tilpasset disse forhold, og den generelle anbefaling er, at skovene ikke skal gødskes i 

overensstemmelse med anbefalingen i Møller m.fl. (2018). Selv om der ikke gødes i skovene, modtager de 

en del kvælstof (N) fra atmosfæren. Skov fanger mere af luftens N end åbent landskab, og det meste 

afsættes i kanten af skoven (Gundersen m.fl. 2002). Depositionen er forhøjet op til 75-100 meter ind i 

skoven, særligt i gran, der filtrerer luften for kvælstof hele året (Gundersen m.fl. 2006). Tæt ved store 

husdyrbrug kan afsætningen af N i en skovkant være specielt høj f.eks. 20-40 kg N ha-1 år-1 og vil påvirke 

vegetation og jordbundsorganismer negativt (Kjøller m.fl. 2012).  Den store kvælstofbelastning i 

skovkanterne har specielt stor betydning i Danmark, hvor skovene ofte er små fragmenter i det åbne 

landskab og derfor består af en relativt stor andel skovkant. Det vurderes, at op mod 20 % af skovene 

består af skovkanter. Hvis særlig værdifuld skov ligger ud til åbne arealer i områder med høj 

kvælstofbelastning fra f.eks. store husdyrbrug, kan det anbefales at beskytte skoven med bredt læhegn evt. 

iblandet nål eller gennem skovrejsning (Gundersen & Johannsen 2016). 

 

3.9. Landskabets betydning for skovens biodiversitet  

Anbefaling 

Da mange af Danmarks skove er små, har det omgivne landskab en stor betydning for skovens biodiversitet. 

Der er specielt tre landskabselementer, der er vigtige at tage i betragtning for at vurdere en skovs potentiale 

for biodiversiteten: 1) skovens areal, 2) hvor isoleret er skoven, og 3) hvilket landskab skoven indgår i. Større 

skovområder og nærhed til anden skov- og naturområder er vigtige elementer for diversiteten i en skov, 

specielt hvis den omgivne natur har høj naturkvalitet. Disse landskabselementer er tilgængelige fra 

nationale kortlag. Habitat kvalitet kan kortlægges baseret på en kombination af HNV skovkort og 

potentialekort samt §25 kortlægning. Der findes software (f.eks. Zonation), som kan bruges til rumlig 

prioritering af områder (Mikkonen & Moilanen, 2013) 

 

Mange af de danske skove er små og stærkt fragmenterede. Fragmenteringen påvirker biodiversiteten 

negativt bl.a. på grund af den manglende sammenhæng mellem skovene. De små skovområder har svært 

ved at understøtte skovens dyr og planter, og arter kan lokalt forsvinde (Verheyen m.fl. 2006). Et 

eksperimentelt studie viser, at korridorer mellem små skovområder øger indvandringen af plantearter 

(Damschen m.fl., 2019). Det samme gælder også, hvis nyere skove ligger tæt på ældre skov (Brunet m.fl. 

2007). Det er ikke kun størrelsen på det omgivne skovareal, der har betydning, men også den biologiske 

diversitet af skoven, der er vigtig. 
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Små områder betyder også stor randeffekt, f.eks. er den atmosfæriske kvælstofeffekt stærkt forhøjet i 

skovens randzone (Kjøller m.fl. 2012; Gundersen m.fl. 2002), hvor afsætning af kvælstof er høj. 

Biodiversiteten i en skov afhænger derfor ikke kun af selve bevoksningen og de interne elementer og 

processer, men også af omgivelserne. Derfor er det vigtigt at tage skovens omgivelser med i en vurdering af 

en skovs potentiale for at beskytte biodiversiteten (Lindenmayer m.fl., 2008).  

3.9.1. Landskabsmatrix og organismers brug af den 

Landskabselementer og processer påvirker arter på forskellig vis (Manning og Lindenmayer 2004) afhængig 

af arternes livscyklus, størrelse, mobilitet og spredning. En række skovbundsplanter er dyrespredte 

(myrespredte) og har begrænset spredningsevne, og det kan tage århundrede for skovbundsspecialisterne 

at kolonisere et område, så de er meget følsomme overfor fragmentering (De Frenne m.fl., 2011; Verheyen 

m.fl. 2003). Tilsvarende viser et globalt studie, at 85 % af skovtilpassede vertebrater er følsomme overfor 

skovkanter og dermed fragmentering (Pfeifer m.fl., 2017). Det er derfor vigtigt at sikre sammenhængende 

skovarealer og beskytte ældre skov, hvorfra arter kan spredes til skovområder med færre arter (Tscharntke 

m.fl. 2012) - især taget i betragtning, at 50 % af de danske skove er plantet efter 1950. 

3.9.2. Hvilke landskabsparametre er vigtige for biodiversitet 

Et vigtigt landskabselement er mængden af skov, der omgiver en bevoksning (skovlandskabet). Der er ikke 

videnskabeligt fastsat et minimum for, hvor meget skov i et skovlandskab der skal til for at understøtte og 

øge biodiversiteten i et område, da det vil afhænge af skovtype og skovmiljøet og de arter, der skal sikres i 

området. Der er nævnt 30 til 40 % skovdækning som minimum (Rompré m.fl. 2010). Et dansk studie viser, 

at en skovs nærhed til naturarealer og vand er vigtige faktorer for tilstedeværelsen og hyppigheden af 

rødlistede arter (Johannsen m.fl. 2015).  

Kvaliteten af det omgivne landskab er en vigtig faktor for bl.a. fugle, så jo højere kvalitet, jo større diversitet 

af fuglene (Häkkilä m.fl. 2018). Kvaliteten af et skovlandskab kan undersøges på baggrund af parameter af 

betydning for skovens biodiversitet som træarter, artssammensætning, vertikal heterogenitet, dødt ved 

etc., og der findes flere danske indeks som Møller (2005) og §25 kortlægningen (Møller, 2017) til brug for 

en evt. kortlægning.  
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4. Prioriterings grundlag  

Siden Naturskovsstrategien blev udgivet i 1994 (Skov- og Naturstyrelsen 1994), er der igennem forskellige 

tiltag foretaget identifikation og kortlægning af nøglebiotoper i mange danske skove. Dette er sket efter 

bl.a. vejledning om registreringer af Hüberts & Pedersen (2000) og Skov- og Naturstyrelsen (2001) samt 

efterfølgende som et helt centralt element i certificering af skove, herunder efter FSC 

(https://dk.fsc.org/dk-dk ) og PEFC (http://www.pefc.dk/) ordningerne. 

Konceptet med ‘High Nature Value (HNV)’ blev lanceret i 1993 med primært fokus på lysåbne 

landbrugssystemer. HNV indikatoren udsprang således af en erkendelse af, at visse ekstensive land- og 

skovbrugssystemer har betydning for biodiversitet. Som sådan blev HNV valgt som et instrument i 

Landdistrikts programmet Rural Development Regulation, RDR (Council Regulations EC1257/1999 and EC 

1698/2005) til sikring/fremme af biodiversiteten associeret med disse ekstensive produktionssystemer. I 

2014 lancerede EEA (Bastrup-Birk m.fl. 2014) en teknisk rapport om HNV skov kortlægning og der arbejdes 

på standardiserede metoder på europæisk niveau. I Danmark blev der i 2012 lavet et HNV kort for lysåbne 

naturtyper (Ejrnæs m.fl. 2012), og i 2014 blev Biodiversitetskortet lanceret, som omfatter hele Danmarks 

landareal (Ejrnæs m.fl. 2014 og 2018) og har såvel en HNV-kortlægning som et oplæg til prioritering inden 

for landarealet. I 2015 blev der lavet et HNV-skovkort for Danmark med fokus på skovarealet (Johannsen 

m.fl. 2015b). I 2017 blev der udarbejdet en kortlægning af skove med potentiale for biodiversitet 

(Johannsen m.fl. 2017). I disse forskellige projekter blev en række proxy for biodiversitet f.eks. store træer, 

strukturel heterogenitet, kombineret med tidligere kortlægninger, viden om forvaltning, informationer om 

rødlistede arter eller kendte forekomster af naturmæssigt værdifuld skov (§ 25 kortlægning). Målet var at 

identificere hot spots for biodiversitet som grundlag for prioriteringer.  

Også på regionale og skovejendomsniveau er der blevet lavet kortlægninger. Således blev der i 2015 

foretaget feltobservationer og kortlægning af Naturstyrelsens arealer i Vestsjælland for senere prioritering 

og restaureringsprojekter (Skorski m.fl. 2014).  

4.1. Natura2000 – Skovnaturtyper 

EU’s habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper ved at udpege 

særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. I Danmark er der udpeget 262 Natura 2000-

områder. De udgør tilsammen ca. 8 procent af landarealet og 18 procent af havarealet. Inden for de 

udpegede områder gælder særlige retningslinjer for at beskytte arter og naturtyper. I skovene er der 10 

skovnaturtyper der er beskyttet af Habitatdirektivet (https://mst.dk/media/128611/habitatbeskrivelser-

2016-ver-105.pdf). Skovnaturtyperne omfatter fire bøgeskovstyper, tre egeskovstyper, en skovtype, der 

dannes langs de eksponerede kyster og to sumpskovstyper, der udvikles på fugtig-våd bund. 

https://mst.dk/media/128611/habitatbeskrivelser-2016-ver-105.pdf
https://mst.dk/media/128611/habitatbeskrivelser-2016-ver-105.pdf
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Fælles for Natura-2000 områderne er, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en 

forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen. Det gælder både for de kortlagte arealer 

og for arealer, hvor aktiviteter kan påvirke tilstanden af de kortlagte naturtyper (https://mst.dk/natur-

vand/natur/natura-2000/ ). 

Den gældende kortlægning og data fra kortlægning såvel som den tilknyttede overvågning er tilgængelig 

som GIS-lag og som databaser. Tilgang til disse data kan findes på MijøGis under Miljøstyrelsen - 

http://miljoegis.mim.dk/ . Dertil kan overvågningsdata fra overvågningsstationer under NOVANA 

programmet tilgås via http://novana.au.dk/naturtyper/skove/. 

Styrker: 

Direkte koblet til lovgivning og kortlagte arealer med skovnaturtyper efter Habitatdirektivet. Kortlægningen 

angiver georefererede polygoner og tilknyttede data for en række parametre (jf kortlægningsinstruks.) 

Svagheder: 

Det kortlagte område omfatter 20.480 ha af det samlede skovareal og kun inden for habitatområderne. 

4.2. Særlig værdifuld skov (§25) 

Skovlovens §25, naturmæssigt særlig værdifuld skov er kortlagt på offentlige arealer i 2016 og 2017. 

Kortlægningen blev gennemført efter publikationen ”Nøgle til kortlægning af naturmæssigt særlig 

værdifuld skov” https://mst.dk/media/132958/p25_skovnoegle.pdf. Kortlægningen havde til formål at 

kortlægge skov af naturmæssig særlig værdi som supplement til kortlægningen af skovnaturtyperne 

indenfor Natura 2000-områderne.  

Den resulterende kortlægning er tilgængelig på MijøGis under Miljøstyrelsen - http://miljoegis.mim.dk/ og i 

rapport om kortlægningen. Samlet er der i 2016 og 2017 kortlagt 6.191 ha § 25-skov fordelt på 2.906 

lokaliteter på offentlige arealer efter en første udvælgelse baseret på kortmateriale og et feltbesøg.  

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-33-7.pdf 

Tabel 6. Areal opgørelse over § 25 skove på offentlige arealer (Efter Miljøstyrelsen 2017, tabel 3, s. 16) 

Ejer Skov (ca. ha) § 25 skov (ha) % andel (pr ejer) % andel (af §25 skov) 

Kommuner 28.000 1.637 5,8 26,4 

Staten(excl.NST) 7.000 293 4,2 4,7 

Regioner 200 8 4,0 0,1 

Naturstyrelsen 115.000 4.253 3,7 68,7 

Samlet 150.200 6.191 4,1 100,0 

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/
http://miljoegis.mim.dk/
http://novana.au.dk/naturtyper/skove/
https://mst.dk/media/132958/p25_skovnoegle.pdf
http://miljoegis.mim.dk/
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-33-7.pdf
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Styrker: 

Direkte koblet til Skovlovens § 25 og med kortlagte arealer, der opfylder nøglen. Der har været forslag om 

en tilsvarende kortlægning på det privat ejede skovareal. Dette afventer fortsat en afklaring og evt. 

tilknyttet lovgivning og tilskudsmuligheder.  

Svagheder: 

Det kortlagte område omfatter 6.191 ha af det samlede offentlige skovareal efter en gennemgang af ca. 23 

% af det samlede danske skovareal. Det skal ses i supplement til den del af skovnaturtyperne, der er 

kortlagt på offentlige arealer. Der er endnu ikke foretaget en kortlægning af § 25 skov på private arealer. 

 

4.3. Landsdækkende kort 

4.3.1. Biodiversitetskort 

Biodiversitetskortet er et danmarkskort over kortlagte og potentielle levesteder for de arter, der er 

allermest truede og sjældne (rødlistede arter) samt en national prioritering af områder. 

Biodiversitetskortene er beskrevet udførligt i rapporten ”Biodiversitetskort for Danmark” – udviklet i 

samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og Institut for 

Bioscience ved Aarhus Universitet (Ejrnæs m.fl. 2014). Ved Biodiversitetskortets opdatering i 2018 har 

Aarhus Universitet endvidere udgivet rapporten om Biodiversitetskortets bioscore (Ejrnæs m.fl. 2018). 

Den nationale prioritering omfatter både et kortlag med antal truede arter opgjort i 10x10 km kvadrater og 

resultatet af en komplementaritetsanalyse udført i 2014, der viser hvilke 10 x 10 km kvadrater som til 

sammen bedst kan repræsentere Danmarks biodiversitet, når målet er at sikre minimum 3 kvadrater med 

populationer for hver af de truede arter, der indgår i analysen. 

Den lokale prioritering er en kombination af hhv. artsdata og proxy score. Artsdata er baseret på 

informationer om leveområder, levesteder og artsobservationer, der resulterer i en samlet vægtet score for 

rødlistede arter. Proxy score er et samlet indeks for arealer, der understøtter biodiversitet, hvoraf 

elementerne: Kystnærhed, skovstruktur, skråninger, skovkontinuitet og slyngninger er baseret på datalag 

der er ensartet indsamlet over hele landet. De øvrige 8 elementer er baseret på datalag, hvor der er 

indflydelse af bl.a. udpegning af N2000 områder eller anden ufuldstændig kortlægning. Opløsningen er 

9,6x9,6 m, selvom den geografiske opløsning af datalag i kortet varierer fra en præcision på få meter til en 

usikkerhed på flere hundrede meter.  

Som det nævnes i Ejrnæs m.fl. 2018 ”Danmarks biodiversitet er ufuldstændig kortlagt, så det er vigtigt at 

være opmærksom på, at der sagtens kan være områder med rødlistearter som ikke er opdaget endnu.”  

Den resulterende kortlægning er tilgængelig på MijøGis under Miljøstyrelsen - 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk 

http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2018/Biodiversitetskortets_bioscore.pdf
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
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Styrker 

Indeholder både en national prioritering ud fra komplementaritets analyse og en lokal prioritering ud fra 

eksisterende viden. Drager nytte af eksisterende kendt viden om arter, særligt rødlistede arter for alle 

naturtyper. 

Svagheder 

Den lokale prioritering reduceres ikke for infrastruktur som bebyggelse og veje. En række elementer i 

proxyscore er baseret på kortlag, som ikke er nationalt dækkende. Udvælgelse og prioritering af 

proxyvariable er knyttet til kendt viden om rødlistede arter, som er indsamlet på de arealer, der indgår som 

proxyvariable (fx §3 arealer, §25 skov, naturtyper under habitatdirektivet samt kortlagt natur). Derved gives 

højst score til arealer med kendt værdi, mens øvrige arealer kan overses som følge af manglende data. 

4.3.2. HNV-Skov 

Parallelt med de indledende versioner af Biodiversitetskortet blev der udviklet en tilsvarende analyse 

målrettet skov. Arbejdet er beskrevet i rapporten ”Udvikling af High Nature Value - HNV-Skovkort for 

Danmark” (Johannsen m.fl. 2015). På linje med Biodiversitetskortet indgår artsscore, dog her fokuseret på 

skovtilknyttede arter. I udvælgelsen af proxydata blev der også her anvendt såvel landsdækkende data som 

kortlagte arealer med skovnaturtyper inden for Habitatområderne. Den resulterende kortlægning er 

tilgængelig på MijøGis under Miljøstyrelsen - http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk 

Styrker 

Indeholder en lokal prioritering ud fra eksisterende viden, særligt data om rødlistede arter tilknyttet skov.  

Svagheder 

En række elementer i proxyscore er baseret på kortlag, som ikke er nationalt dækkende. Udvælgelse og 

prioritering af proxyvariable er knyttet til kendt viden om rødlistede arter, som er indsamlet på de arealer, 

der indgår som proxyvariable (fx naturtyper under habitatdirektivet samt kortlagt natur). Derved gives højst 

score til arealer med kendt værdi, mens øvrige arealer kan overses som følge af manglende data. Der kan 

ske en geografisk skævvridning som følge heraf.  

4.3.3. Potentialekort 

Formålet med potentiale kortet var at give et ensartet grundlag for hele skovarealet i Danmark ved at 

nyttiggøre de tilgængelige landsdækkende data og kortlag. Potentiale kortet skal ses som et supplement til 

de øvrige kortlag i bl.a. HNV-skovkort og Biodiversitetskortet. 

Som input data i forhold til identifikation af skove med højt potentiale er anvendt data fra Miljøstyrelsens 

kortlægning af § 25 skove i 2016 samt kortlagte skovnaturtyper i 2006 på Naturstyrelsens arealer med de 

højeste værdier af skovtilstand. Dertil stillede fire private distrikter deres kortlægning af nøglebiotoper til 

rådighed for udvikling og test af metoderne. Resultatet blev en kortlægning med en opløsning på 100x100 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
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m. Ved at anvende denne raster tilgang gøres analysen uafhængig af en rumlig opdeling af skovarealet (fx 

skovpolygoner eller bevoksningsafgrænsning fra skovejere), den er mere fleksibel for brugerne og kan 

bedre samle input fra de forskellige datakilder (med varierende opløsning). Input data til at beregne 

sandsynlighed for et potentiale for biodiversitet (§ 25 skove og skovnaturtyper) udgøres af hhv. 

strukturvariable og landskabsvariable, der alle kan indhentes ensartet for hele landet. Krydstjek af de 

resulterende modeller gav gode resultater ift. at genfinde de private nøglebiotoper. En sammenligning med 

HNV-skov kortet viste et overlap (Johannsen m.fl. 2017, tabel 14, s. 35). 

Styrker 

Indeholder en lokal prioritering ud fra eksisterende viden om struktur og landskab, med en ensartet tilgang 

for hele skovarealet. 

Svagheder 

Er ikke endnu let tilgængelig på MiljøGIS eller anden platform. 

4.4. Formidling af kortgrundlag 

Via MiljøGIS kan ”De Digitale Naturkort” tilgås. Det er et planlægningsredskab, som er udviklet for 

Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, så kommunerne har et grundlag at arbejde ud fra, når de i 

kommuneplanerne skal udpege naturområder til Det Grønne Danmarkskort, der bl.a. har til mål at skabe 

større naturområder som for eksempel skov, hede og overdrev eller engdrag, med mål om en bedre og 

mere sammenhængende natur. 

 

4.5. Rumlig opløsning og kombination 

En række af den ovenfor nævnte datalag er produceret med en høj opløsning på 9,6x9,6 m mens andre har 

en opløsning på hhv. 100x100 m (potentiale kortet) mens den nationale prioritering arbejder på 10x10 km 

opløsning. Ved en prioritering af arealer til indsatser for biodiversiteten i private skove vil der være en 

række muligheder for at kombinere ovenstående forskellige lag. En række elementer kan overvejes: 

1) Ensartet rumlig opløsning svarende til forvaltningsenheder – fx 100x100 m – altså 1 ha enheder. 

Det vil her være relevant at overveje præcision på data og den forventede anvendelse til 

forvaltning. 

2) Kortlag med afvigende opløsning kan overføres til anden enhed enten ved tildeling af samme værdi 

for alle felter (Fx fra national prioriterings kort på 10x10 km). Hvis opløsningen ændres (fx fra HNV-

skovkortets 9,6x9,6 m), kan der vælges forskellige metoder til overførsel af værdi – enten 

minimum, maximum eller arealvægtet middel. Metode bør afspejle den forventede anvendelse af 

kortlaget som grudlag for prioritering. 
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3) Kombination af forskellige prioriterings grundlag – kan give forskellige informationer til den 

endelige prioritering. Det kan overvejes om forskellige kortgrundlag kan give input til forskellige 

virkemidler, herunder særlige tiltag målrettet rødlistede arter kan inddrage kendt viden om 

artsscore. 

4) Landskabsniveau – fra lokalt hotspot til skovlandskab: Det kan overvejes om virkemidler og 

prioritering af arealer til biodiversitetsindsats skal omfattes af analyser, der går ud over den snævre 

rumlige opløsning, og som medtager informationer om det omgivne landskabet, dvs. det 

skovlandskab et lokalt område indgår i. En sådan tilgang kan bl.a. inddrage komplementaritets 

analyserne i Biodiversitetskortet ligesom analyser af den samlede naturmosaik kan inddrages 

 

.  
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