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Høst

Christensen & Emborg 1996: Forest Ecology and Management 85

Hugst af træer ved optimal salgspris – typisk ca. 1/3 af naturlig livslængde

• Fjerner grundlag for kommende veterantræer

• Fjerner grundlag for dødt ved

Dødt ved: naturligt niveau 75-250 m3/ha per ha – aktuelt niveau: 6 m3/ha (mest stående nåletræ)

Veterantræer: 1 % af skovareal ældre end 150 år. (Nord-Larsen mfl. 2016. Skove og plantager 2015)



• Fremme af ønskede arter ved foryngelse og plantning

• Fjernelse af uønskede træer og buske ved tynding

• Afstandsregulering, for at opnå optimal kvalitativ udvikling 

Kvalitetsstyring = homogenisering

*Skovdyrkerne.dk, **Skovskolen 2005: Kompendium i udvisning og tynding

*Man må også tidligt begynde at fjerne de eksemplarer af uønskede arter, man kan komme af 
med, såsom pil, hassel, tjørn, avnbøg osv.

**Uheldige individer med dårlig form er uønskede. F.eks. kan nævnes krogede, tvegede eller 
grovgrenede, knastede træer. 



• Dræning

• Regulering af vildt

• Fremme af stabilitet

• effektiv foryngelse

Optimering af stabil produktion

Rune 1997: Forskningsserien 21

Gribskov 1857-8 Gribskov 1988

Naturstyrelsen.dk

Vådområder:



Skovbrug og biodiversitet

Fem replikater af:

• Urørt > 50 år

• Urørt < 20 år

• Dyrket, strukturrig

• Dyrket, normal

Karplanter (total) Fugle (ynglepar) Gammelskovs-epifytter
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Heilmann-Clausen et al. Gribskov data

Følsomhed



• Flere karplanter i dyrket skov

• Tab af specialiserede laver, svampe og mosser

• Plantesamfund funktionelt forsimplede

• Plantesamfund rumligt homogeniserede

PC1 PCA2

Organism group SR RL OG SR RL OG

Vascular plants +*** a +* ns a -°

Lichens -* -*** -*** +* +° ns

Bryophytes ns a -*** ns a ns

Fungi -* -** -* -*** -* -***

Birds ns a a ns a a

Om artsdiversitet, skovdrift og skala

Effekt af skovbrug:

SR: antal arter, 
RL: antal rødlistede arter
OG: gammelskovsindikatorer



Redskaber til mere biodiversitet:

Land sharing eller land sparing?

Naturnær skovdyrkning – funktionsintegrering

Urørt skov – funktionsseparering

TRIAD konceptet – Nordamerika

Hunter & Calhoun 1996: Biodiversity in Managed Landscapes. pp. 477–491.

Danske skove: 

~ 2 % urørt skov

• 38 % PEFC certificeret skov

• 66.2 % ensaldrende plantager

Reservater Plantageskov

Naturnær skov

DK
model



Skala og skovnatur

arboriculture.wordpress.com
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Evighedstræer

Vådområder

Naturlige lysbrønde

Dødvedskontinuitet

Store forstyrrelser

Naturlig græsning

Funktionel vild natur

Land sharing

Naturnære produktionsskove Land sparing

Beskyttet urørt skov

En halv million livstræer fylder ca 7-15.000 ha de næste mange år…



Hvor ambitiøse er vi?
• Nagoya: 17 % terrestrisk natur skal beskyttes

• Første skridt taget (4 %) – Politisk mål om 10 % i 2040

• Vi har plads til det – uden at jorden (eller dansk skovbrug) går under

• Stort potentiale for samtænkning med lysåben natur

Ign.ku.dk

Mose

Eng

Strandeng

Overdrev

Hede

Naturpakken
Nationale skovprogram
10 % af skovareal I 2040

§3 Beskyttet natur i DK

Urørt skov

denstoredanske.dk

Naturzone nu!


