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driftsskov og naturskov

driftsskoven 
Danmark har en lang tradition for intensiv skovdrift med henblik på 
tømmerproduktion. For at gøre tømmerproduktionen så effektiv som 
muligt, har der været arbejdet på, at skoven helst skal være domineret af én 
træart, og at alle træer er lige gamle. For at sikre en ensartet vækst sørges 
der desuden for, at jordbunden er veldrænet og bevoksningen udtyndet 
og renholdt, så de enkelte træer får plads at vokse på. I den traditionelle 
skovdrift er der også plads til et vist naturindhold, men på produktionens 
præmisser, hvilket ofte resulterer i et meget lavere antal af typisk almindelige 
arter af planter dyr i sammenligning med naturskoven.

naturskoven 
Naturskovene er oftest kendetegnede ved en betydelig grad af fysisk og 
biologisk kompleksitet, idet det naturlige vandspejl er bevaret og der er en 
varieret sammensætning af træer af mange arter i alle aldre fra nyspirede 
over fuldvoksne til forskellige nedbrydningsstadier af dødt ved. Naturskovens 
struktur består således af en mosaik af forskellige livsvilkår, hvilket tillader 
sameksistens af mange flere biologiske organismer.
Over halvdelen af de i alt 1.620 truede dyr og planter i Danmark lever i 
tilknytning til skove og skovstrukturer (ref. se side 94 i http://www2.dmu.dk/
webmtr/pdf/fr751_b_tema6_6.pdf). Nogle af de allermest truede arter som 
vi er forpligtet til at beskytte iflg. internationale konventioner og nationale 
naturplaner knytter sig netop til naturskoven.  

Hvad HæmmEr dEn naturligE tilgroning

anden vegetation
Tilstedeværelsen af nøgen jord er gunstig for de fleste træarters etableringssucces. Frøspredningen i de første år, inden urte- 
eller græsvegetation etableres, kan derfor være af afgørende betydning for det endelige resultat. 

vildt
Både plantede og selvtilgroede skove udsættes for nedbidning af opvækst fra vildt, herunder især råvildt og kronvildt. 
Afhængigt af vildttrykket forsinkes højdevækst og tilgroningshastigheden og artssammensætning og –fordeling påvirkes 
også. Vildtet kan dog også have en positiv effekt for tilgroningen, idet græsning, tramp og skrab kan sprede frø og skabe 
bedre spiringsbetingelser, og medvirke til at sprede frø.
Såfremt andre habitater for mus og andre gnavere findes i nærheden er der stor risiko for, at langt størstedelen af frøpuljen 
forsvinder inden spiringen (3).

afstand til frøkilder
Afstanden til andre træer, der kan fungere som frøkilde er af stor betydning for, hvilke træarter, der etablerer sig og hvordan 
træarterne kommer til at fordele sig både rumligt, men også tidsmæssigt gennem succesionen. 
Et nyt skovområde kan betragtes som en ø i landskabet og den efterfølgende kolonisering kan analyseres ud fra ø-biogeografiske  
teorier. 
Generelt forholder det sig sådan, at frøspredningen falder logaritmisk (eller eksponentielt) med afstanden fra kilden. Frøfaldet 
pr. areal vil derfor være størst i nyetablerede skovområder, når de ligger tæt på frøkilden og aftage jo længere afstanden til 
frøkilden er.  Alt andet lige, betyder det af den højeste tilgroningshastighed opnås hvis det tilplantede areal ligger tæt på 
anden skov eller et levende hegn. 
Samtidig har afstanden til frøkilden også betydning for, hvilke arter, der kan kolonisere, idet arealer, der ligger langt fra frøkilden 
først og fremmest bliver koloniseret af planter, hvis frø enten er vindspredte eller spredes af dyr og fugle.
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forsøgsfladEn vEd vadbro bæk – 
dE firE skovrEjsningsmEtodEr

Området ved Vadbro Bæk i Aarhus Kommu-
ne er nøje udvalgt, fordi det er relativt ensar-
tet og derved gør det muligt at isolere effek-
ten af de fire skovrejsningsmetoder. 
Formålet med forsøget er at undersøge, hvil-
ken af fire skovrejsningsmetoder der giver 
det største naturindhold. Desuden er halvde-
len af prøvefladerne blevet indhegnet for at 
studere råvildtets indflydelse på opvæksten 
af beplantningerne.   De første år vil forskere 
og studerende årligt udføre vegetationsana-
lyser på prøvefladerne for at få indblik i be-
voksningernes dynamik og konkurrencefor-
hold.  Efterhånden som skoven vokser til, vil 
strategien skifte og blive målrettet mere spe-
cifikke videnskabelige spørgsmål.  

areal af forsøgsareal: 5 hektar
Forsøgsflader: 40 prøveflader på 20m x 20m 
udlagt i et randomiseret forsøgsdesign

behandling af plots: 
Vi vil sammenligne effekten af fire skovrejs-
ningsmetoder på naturudviklingen: 

1) Naturlig tilgroning – dvs. ingen behand-  
    ling. 
2) Sprøjteudsåning af de samme træarter   
    som anvendt i manual plantning
3) Manuel plantning af et større antal hjem-  
    mehørende træarter i ’tilfældige’ afstande
4) Traditionel plantning af produktionsskov   
    ved maskinplantning i rækker 
 

betydning af vildt
For at undersøge betydningen af bid fra vildt 
på opvæksten af træer i plots med de for-
skellige skovrejsningsmetoder etableres ind-
hegning på halvdelen af arealet. På grund af 
svage forskelle i jordbundsforholdene har vi 
etableret to indhegninger forskudt i forhold 
til hinanden i stedet for én.
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Kan det lade sig gøre at plante skov som tilgodeser en naturlig 

dynamik i træbevoksningerne med uforstyrret konkurrence mel-

lem et miks af træarter i forskellige aldre og størrelser og som 

fremmer udviklingen af den skovtilknyttede biodiversitet?

Det er ét af de spørgsmål, som der søges besvaret i et samar-

bejde mellem Bioscience, Aarhus Universitet og Teknik og Miljø, 

Aarhus Kommune i et stort, langvarigt forskningsprojekt syd for 

Aarhus om biodiversitet i skovbeplantninger. 

Under de nuværende klimatiske og biologiske forhold, vil den 

overordnede dynamik i landskabet i Danmark næsten overalt gå 

i retning af en skovtilstand, der er mere eller mindre lysåben. Det 

nævnes derfor ofte, at naturlig tilgroning er den bedste måde at 

etablere skove med høj biodiversitet, idet det forekommer ind-

lysende, at naturen selv er bedst til at skabe natur af høj kvali-

tet. Udgangspunktet er imidlertid meget unaturligt, da skoven 

oftest skal etableres på særdeles næringsrig og veldrænet tidli-

gere agerjord. Dette betyder en unaturlig voldsom indvandring af 

næringstolerante urter, som den spirende skov skal konkurrere 

med. Uden pleje, dyrkning eller andre indgreb, vil skoven dog 

med tiden etablere sig, men successionen vil være meget påvir-

ket af arealets tidligere anvendelse og vil formodentlig være me-

get langstrakt. 

Undersøgelser har påvist nogle helt generelle tendenser for sko-

vetableringen under naturlig tilgroning, nemlig at der de første 

20-25 år af en naturlig tilgroning ikke opstår noget, som kan beteg-

nes skov (se box). For eksempel kan bevoksninger af Gederams 

(Chamerion angustifolium) hæmme træopvækst i op til 20 år efter 

dyrkningsophør (1). Først efter den lange periode med dominans 

af højstauder begynder skovetableringen at tage fart afhængig af 

blandt andet jordbund, arealstørrelse, nærhed til anden skov mv. 

skovenes anvendelse og formål

De kommunale skove har flere formål, hvoraf de vigtigste er natur 

og rekreative ydelser, sikring af grundvandet samt opmagasine-

ring af kulstof og produktion af tømmer og biomasse. Forholdet 

mellem biodiversitetshensyn og andre samfundsrelaterede for-

mål og kan være positiv (synergi), negativ (trade-off) eller ikke-

eksisterende. Disse forskellige relationer afhænger af klima, jord-

bund, landskabssammenhæng, skovrejsningsmetode og skov-

driften og er beskrevet og undersøgt andetsteds (2).

Der er ingen tvivl om, at der er størst potentiale for at beskytte og 

udvikle biodiversiteten i de eksisterende, gamle skove, men der 

rejses også flere nye skove, først og fremmest for at tage jorden 

permanent ud af landbrugsdrift og dermed sikre grundvandsres-

sourcen underneden. 

Men hvad skal der til for også at skabe gode udviklingsmuligheder 

for biodiversiteten i de nye skove samtidig med at skovenes andre 

formål også tilgodeses? Dette bliver ét af de centrale spørgsmål, 

som skal belyses i forsøgsområdet ved Mariendal.
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rEwilding projEkt i gEding-kastEd mosE

- Kan det blive vildere?
      

projektets formål:
Med en helhedsorienteret tilgang er det formålet at skabe ny,  bedre og mere 
sammenhængende natur i Geding-Kasted Mose. Ved at genintroducere 
flere store græssere samtidigt er det målet, at opnå ”selvforvaltende” 
og mere dynamisk, vild natur til fremme for biodiversiteten.

indhold 
Der arbejdes på at etablere et sammenhængende græsningsområde 
på 100-150 ha indeholdende eng, mose og tidligere landbrugsjord. 
Der planlægges helårs- samgræsning med naturkvæg, vildheste og 
vandbøffel. Der arbejdes på sigt på at inkludere mosen mod syd, så 
der opnås sammenhæng til overdrevs- og engarealer i den sydligste del 
af projektområdet. Aarhus Kommune er den største lodsejer indenfor 
projektområdet, og kan medvirke med omkring 100 ha eng-, mose- og 
landbrugsjord. 

projektplan
2013-2014: Forundersøgelse med lodsejersamtaler er gennemført. En 
række private lodsejere, Naturstyrelsen Søhøjlandet og Aarhus Kommune 
har givet tilsagn om at bidrage med arealer til Naturplejeprojektet. 

Forår 2015: Etablering af et 62 ha sammenhængende græsningsområde 
ved Kasted med ca. 7 km hegn, stenter, låger, færiste, strømforsyning, 
læskure m.m.
Etablering af et ca. 6 ha græsningsområde med ca. 1,5 km hegn i den 
sydligste del af Geding-Kasted Mose.

2015-2016: Effektanalyse: Kortlægning af biodiversitet ved etablering af 
”baseline”/”år 0”-data for karplanter, mosser, laver, svampe, insekter/
invertebrater, vertebrater  

2016-2017: Opstart af drift med helårs-/samgræsning med naturkvæg, 
vildheste og vandbøfler. 

” Flere  er nemlig blevet be-
vidste om naturens behov for 
den variation, uforudsigelighed 
og ravage, som f.eks. en bre-
dere vifte af større planteæde-
re skaber, når de på forskellig 
vis tramper løs, roder rundt i 
jordbunden, spreder frø, knæk-
ker grene og vælter træer. Det 
bidrager altsammen til at ska-
be lysninger og rum til mange 
andre planter og insekter. Det 
handler kort sagt om et natur-
syn, der sigter på mere natur-
forvildelse og mindre naturfor-
valtning. ” 

[Citat Rune Engelbreth Lar-
sen, Politiken.dk, 18.01.2015]

følgEgruppE

Der er til projektet etableret 
en kompetent følgegruppe 
med deltagere fra følgende 
organisationer:
 
•	  Naturstyrelsen, Søhøjlan- 

 det 
•	  Danmarks Naturfred-  

 ningsforening Aarhus
•	  Aarhus Universitet/Insti - 

 tut for Bioscience v. Jens  
 Christian Svenning

•	  Naturhistorisk Museum  
 Aarhus

•	  Verdens Skove
•	  Kasted Mose Kogræsser-  

 og Naturplejerforening
•	  Kasted Beboerforening
•	  Fællesrådet for Tilst, True  

 og Skjoldhøj

Følgegruppen støtter op om 
projektet og er et netværksfo-
rum for uformelle drøftelser 
af projektets mål og konkrete 
tiltag. 

uroksEr og rEnsdyr 

Undervejs i projektet er der 
dukket spændende informa-
tion frem om tidligere tiders 
store græssere i Geding-Ka-
sted Mose. I forbindelse med 
en screening af mulige place-
ringer til nye paddevandhul-
ler for bl.a. spidssnudet frø, 
har Moesgaard Museum op-
lyst, at der er fundet store 
dele af et urokseskelet sam-
men med et par rensdyrkæ-
ber. Fundet giver hele for-
tællingen om ”rewilding” af 
naturen en spændende lokal 
vinkel. Rensdyret stammer 
formentligt fra senglacialtid 
hvor de ældste fund af flin-
tredskaber ved mosen også 
er fra ca. 11.500-10.500 f. Kr. 
Uroksen indvandrede til Dan-
mark i præboreal eller bore-
altid, ca. 9.500-7000 f. Kr. på 
en tid, hvor der også var vild-
hest og bison i landet. De to 
fund fra mosen er endnu ikke 
daterede. 

Kontakt:
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune 
Biolog Lars Eg Hoppe 
(projektleder)
Tlf. 89404026
Email:  lhop@aarhus.dk

sammenhæng i naturen 
Naturstyrelsen arbejder p.t. 
på etablering af en ny skov 
omkring Geding by, vest for 
projektområdet Geding Ka-
sted Mose. Der arbejdes såle-
des på muligheden for etable-
ring af et 300+ ha stort sam-
menhængende naturområde 
med skov omkring Geding 
og vild natur i Geding Kasted 
Mose.

naturplEjE vEd HElårs 
samgræsning 

naturkvæg (x 20-30 stk). 
Skotsk højland overvejes 
da det er en hårdfør kvæg-
race, som er meget nøjsom 
og som klarer sig godt i sne, 
regn, vind og bidende kulde. 
Fortærer gerne sumpvegeta-
tion, som f.eks. tagrør, star, 
dunhammer og forskellige 
former for pil. 

vildheste (x 10-15 stk). Ex-
moor-pony overvejes da det 
er en meget hårdfør britisk 
ponyrace, som også er meget 
benyttet indenfor naturpleje 
og helårsgræsning. Der ar-
bejdes på udsætning en lille 
flok af Naturstyrelsens vilde 
heste fra Langeland. 

vandbøffel (x 2-3 stk). Den 
asiatiske vandbøffel vil for-
mentligt være velegnet til at 
afgræsse de vådeste arealer i 
mosen, da den er en dygtig 
svømmer som kan komme 
frem overalt. Vandbøfler yn-
der at lave sølehuller, og de 
går desuden hårdt til vedve-
getationen. Den ravage vand-
bøfler efterlader sig forven-
tes at få en positiv effekt på 
biodiversiteten i monotome 
eng- og mosearealer.  

Rewilding projektet finansieres af Aarhus Kommune 
og EU-landdistriktsmidler til støtte af natur- og miljøprojekter.
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