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Nå eskovens velsignelser og forbandelser 

Således lød titlen på konferencen, som 
blev afholdt af Naturhistorisk For
ening for Jylland den 6.  marts 2004. 
Titlen var tænkt som en provokati
on, og den virkede, for der kom 1 3 1 .  

Baggrunden for konferencen var den 
seneste tids stærke kritik af nålesko
ven i Danmark. Navnlig det store 
stormfald under orkanen 3. decem
ber 1 999 havde medført barske me
ninger, især udtrykt således: Nåletræ
erne hører ikke naturligt hjemme i 
Danmark, deJfor bør de fjernes fra 
de danske skove, og i stedet skaf der 
være danske !øvtræe1: 

Bestyrelsen for Naturhistorisk For
ening for Jylland var enige om, at det 
ville være gavnligt at få nåleskoven 
og dens fi"emtid diskuteret ordentligt, 
så argumenter for og imod kunne kom
me frem. Vi indbød Dansk Skovfor
ening, for vi anså det for meningsløst 
at diskutere emnet, uden at ejerne -
og dermed forvalterne af skovnatu
ren - var med. 

Desuden inviterede vi offentlige in
stitutioner og naturhistorisk forenin
gec 

Det vigtigste resultat af mødet var, at 
der ikke blev gravet grøfter mellem 
standpunkterne, tværtimod. Tyde
ligst blev det nok udtrykt af Peder 
Agger, formand for det økologiske 
råd, idet han sagde, at nåleskoven er 
kommet for at blive, lad os få det bedst 
mulige ud af situationen. 

Det har fået Naturhistorisk Forening 
for Jylland til at udtrykke en mål
sætning for et kommende arbejde. 
Der skaf udvælges forskeflige typer 
gammel nåleskov, der får lov til at 
udvikle sig i fred ogfOJynge sig selv. 
Derved får vi nye skovtyper i Dan
mark med tilhørende forøget 

biodiversitet. 

I den kommende tid vil vi undersøge 
muligheden for at realisere denne mål
sætning. 

Naturhistorisk Forening for Jylland 
takker følgende personer, foreninger 
og institutioner for deres bidrag til 
mødet: 

Thornas Secher Jensen, direktør for 
Naturhistorisk Museum i Århus 
(der stillede lokaler til rådighed). 

Peter Friis Møller, GEUS. 
Skovrider Lars Møller Nielsen, næst

formand i Dansk Skovforening. 
Statsskovrider Niels J uh l Bundgaard 

Jensen, Si lkeborg Statsskovdi
strikt. 

Jesper Refn, Danmarks Naturfred
ningsforening 

Nåleskov i febmar. Foto: J. Feilberg 

Jan Vesterholt, Foreningen for Svam-
pekundskabens Fremme. 

Gert Mogensen, bryolog. 
Peter W ind, DMU, Kalø. 
Knud Flensted, Dansk Ornitologisk 

Forening. 
Susanne Harding, KYL. 
Peter Ravn, KYL .  Palle Jørum, En

tomologisk Forening. 
Svend Kaaber, Jysk Forening for Na

turvidenskab. 
Henrik Jørgensen, Skov- og Natur

styrelsen. 
Peder Agger, formand for Det økolo

giske Råd. 

Desuden takker vi Aage V. Jensens 
Fonde, der har givet os et tilskud på 
45 .000 kr. t i l  publicering af konfe
rencen. 

Eigil Holm 
formand 



Nåleskovens historie i Danmark 

Peter Friis Mø/ler1 

"Naaletræerne, som ere en væsentlig Bestanddel af Nabolandenes Sko
ve, exislere ikke hos os som skovdannende, og dog kunne vi ikke und
gaae at omtale dem paa Grund af den Skjæbne, der har raml denne Fa
milie i Danmark". Vaupell 1 863 p. 5 1 .  

Quarternary history of conifers in Denmark 
In a l l  three interglacials known from Denmark, conifers were present 
and important. Pinus, Picea and Taxus are known from all three and 
Abies from one. In the weichselian Brørup-interstadial, both Juniperus, 
Pinus, Larix and Picea inelucting Picea amorikaides occurred in Den
mark. The holocene forest history in Denmark is dominated by broad
leaved species. Only three species of conifers are native to Denmark in  
the Holocene: Juniper (Juniperus communis), scots pine (Pinus sy/ves
Iris) and yew-tree (Taxus baccata). Juniper is still widespread in Den
mark. The last natura l occurrences o f native pine was extinct around 
1 750  and only one population of native yew stil l  remains - well pro
tected and expanding. 

The first documentable ·example of afforestation with conifers in Den
mark is from around 1 560 - a sowing o f scots pine on Sjælland. Several 
minor attempts with Picea and Pinus was made around 1 700- 1 750, but 
often failed. From 1 763 and onwards successfull afforestation and con
version o f broadleaved fores t with spruce, fir and other introduced coni
fers took place. 

The significant rise in forest area from a minimum of 4% around 1 800/ 
1 820 to the present day share of 12% is mainly due to afforrestation 
with conifers. Today conifers covers 62% o f the Danish fores t area, with 
Norway spruce (Picea abies) as the most frequent species of all  (28%). 
Sitka spruce and species of Pinus, Larix, Pseudotsuga and Abies have 
minor shares. Abies n01dmanniana and A bies procera for produetion of 
Christmas trees and greenery cover a total o f 9%. 

I Danmark har vi siden seneste 
is t id kun haft tre naturl igt fore
kommende nåletræarter: Ene (Ju
nipents communis) - der dårl igt 
nok kan kaldes et træ, Skov-Fyr 
(Pinus sy/ves/ris) og Taks (Taxus 
baccata). Den naturlige s kovud
vikling har i l 0 .000 år været be
hersket helt af løvtræer, hvoraf et 

af de senest ankomne, Bøg (Fa
gus sylvatica) endda er udnævnt 
ti l  nationaltræ. Men når man ser 
sig omkring i landskabet er det 
landbrug, der dominerer fladen 
og i de 1 2% af landarealet, der 
har skov, dominerer nåletræerne 
med 62% af arealet. Af a l le træ
arter i de danske skove er det 

Rødgran (Picea abies), der med 
28% er den mest udbredte træart 
- og dermed det faktiske natio
naltræl 

Hvordan er det dog kommet så 
vidt? 

Lad os se på spørgsmålet i et pas
sende langt, geologisk-skovhisto
risk t idsperspektiv. 

Mellemistidernes nåleskove 
Nåletræer har eksisteret på kloden 
i ca. 300 mill .  år. Her vil fokus dog 
blive begrænset til Danmark eller 
det danske område og til den sid
ste mill ion år, dvs. kvartærtiden. 

I Danmark er fundet aflejringer fra 
tre forudgående mellemistider 
samt et interstadial (en klimamild
ning under Weichsel-istiden). På 
baggrund af undersøgelser af de 
forskellige aflejringers indhold af 
bl.a. mala-ofossiler og pollen ved 
vi meget om vegetationens sam
mensætning og udvikling i perio
derne, navnlig Eem-tiden (Ander
sen 1 965 ; 1 966; 1 975a,b). Nåle
træer har været til stede i alle peri
oderne og spillet en langt større 
rolle end i den indeværende mel
lemistid, Holocæn - især Taks, Fyr 
og Gran (Tabel l ). 

Flere undersøgelser fra især Eem
mellemistiden viser regionale for
skelle og selvfølgelig lokal variati
on efter jordbunds- og vandstands
forhold. Fælles for alle mellemisti
derne er tendensen til at Fyr og 
Gran bliver dominerende sidst i 
perioden, formodentlig på grund af 
klima- og jordbundsudviklingen. 

Weichsel-istidens nåleskov 
Under istiderne har Danmark 
indlysende nok - som hovedregel 
været uden skovbevoksning. Ud
over forekomst af Ene (Kolstrup & 
Havemann 1 984) er der dog påvist 

1Skov- og Naturrådgivning, Abbe/vedvej I l ,  Gevninge, 4000 Roskilde, Skovnat@postll. tele.dk 
Kvartærgeo/ogisk afd., GEUS, Øster Voldgade JO, 1350 Kbh K. PFM@geus.dk 
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Fig. l .  Tidligere 
forekomster af 
Skov-Fyr i Danmark 
sammenfattet af 
Jessen ( 1938), base
ret på historiske op
tegnelser og makr o
fossil fund. Der er 
s iden 1938 registre
ret langt flere. Fra 
Jessen ( 1938 p. 27). 
Previous occurences 
of Scots pine, Pimts 
sylvestris in Den
mark compi/ed by 
Jessen (/ 938), ba
sed an historical 
records and macro 
fossils. 

IJ Mose{U7ul, formenflig 
Llif fra lJ=eolduen 

, .A Jernalder 
M MUiddalder 
N Nyere Tui 

en meget markant klimamildning 
under Weichsel-istiden, Brørup
interstadialet, hvor der groede 
skov i en periode på muligvis op 
til 1 0- 1 5 .000 år. Udover Birk fore
kom Skov-Fyr, Lærk, Rødgran og 
Omorika-Gran eller rettere en art, 
der til forveks ling ligner Omorika
Gran, og som for en sikkerheds 
skyld blev benævnt Picea omori
koides. (Andersen 1975b). Men 
ellers var de fleste træarters udbre
delse i lange perioder indskrænket 
til små områder (refugier) i Syd
og Sydøsteuropa (jf. nedenfor). 

Danmarks naturlige nåleslwve i 
Holocæn 
Den danske flora efter Weichsel
istiden, nemlig den indeværende 
mellemistid (Holocæn), har natur
ligt kun omfattet tre arter af nåle
træer: Ene, Skov-Fyr og Taks. 

Ene (Juniperus communis) 
Ene har t i lsyneladende kunnet 
vokse her i isfrie egne og perioder 
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under Weichsel-istiden (Kolstrup 
& Havemann 1984). Den er under 
alle omstændigheder den første nå
letræart, som optræder i landet i 
Holocæn. Ene har været - og er 
vidt udbredt og kan gro næsten 
overalt - på klippe, kalk, sand, 
strandoverdrev og selv tørv, blot 
der er lys, dvs . ingen eller svag 
konkurrence. Den er brandfølsom, 
men har fordel ved højt græsnings
tryk. På heder og fattig, ekstensivt 
græsset bund og overdrev vil den 
derfor lej l ighedsvist kunne blive 
næsten helt dominerende. Men da 
den samtidig danner fint spiringsly 
for fx Eg og Bøg, men selv kun 
kan klare sig i meget lysåbne sko
ve, vil dens dominans være tidsbe
grænset. 

Skov-Fyr (Pinus sy/ves/ris) 
Skov-Fyr indvandrede omkring 
8700 f. Kr. og dominerede sammen 
med birk i birke-fyrretiden, o .  
8700-8 1 00 f. Kr. Skov-Fyr er  øko
logisk set meget bredspektret -

blot der er nogenlunde lyse for
hold. I begyndelsen har arten der
for kunnet vokse på stort set hele 
spektret af jordbunde - fra rig til 
fattig og fra våd til tør, l igesom 
den har udprægede pioneregenska
ber. Den har været udbredt over 
hele landet, men har været på til
bagetog lige siden de skyggegiven
de løvtræer indfandt s ig, med Has
sel som den første o. 8 1 00 f. Kr. 
Den har dog stadig fortrin på fat
tig, våd bund og som pioner på 
sandet bund, bl.a. på hævet hav
bund. 

Skov-Fyr gik også arealt tilbage 
som følge af forsumpning efter 
skovbrand, selvom Skov-Fyr er en 
af de træarter, der er bedst tilpasset 
skovbrand, både som gammelt, tyk
barket træ og som pioner efter 
brand. Nederst i tørvernassen i utal
lige moser findes fyrrestubbe, der 
ofte er forkullede i toppen efter de 
skovbrande, som muligvis for alvor 
satte skub i mosedannelsen - et for
løb der også ses mange andre ste
der i Nordvesteuropa (fX Irland). 

Rent pollenanalytisk er det van
skeligt at påvise små forekomster 
af en art som Skov-Fyr på grund af 
den store fjerntransport af pollen 
fra især Sverige og Norge. Pollen 
fra få lokale træer vil simpelthen 
drukne i mængden af fj erntran
sporteret pollen. Kun hvor der til
lige findes makrofossi ler, dvs re
ster af nåle, kogler eller ved, kan 
man være s ikker. Her er det inte
ressant, at der i en lavning i Suse
rup Skov på M idtsjælland er fun
det nåle af Skov-Fyr, dateret t i l  o. 
900 e. Kr. (Hannon et al .  2000). 
Kilderne beskriver flere forekom
ster i 1 3- 1 600-tallet i især Nordjyl
land (Fig. 1): Fur ,  Børglum og ikke 
mindst Kattegatøerne Læsø og An
holt, hvor de sidste egentlige be
voksninger tilsyneladende fandtes 
(Oppermann 1922; Jessen 1938). 

Læsø er en berømt og veldoku
menteret fyrrelokalitet Fyr indgik 



Fig. 2. Bangsbofyrren på Læsø -
Danmarks nok mest berømte Skov
Fyr. Den er plantet ved Bangsbo
gården omkring 1 760. Det berettes 
at den blev fimdet som spæd ude i 
lyngen på højsandet og bragt her
ti l .  Foto PFM. 
0/d scots pine on the is/and Læsø. 
The last pine ol" nat i ve Danis h" 
origin. According to the legend 
found as sap/ing in the sand)! 
heath/and and planled e/ose to the 
farm around 1760. 

som byggemateriale i flere af de 
gamle gårde på øen. Men Fyr har 
ikke særlig lang vedvarighed på 
Læsø, eftersom hele øen lå under 
havniveau i det meste af bronzeal
deren og først steg frem af havet 
omkring 700 f. Kr. Indvandringen 
er nok sket fra Jylland, 25 km mod 
vest, snarere end fra Hal l and, 60 
km mod øst. 

De s idste naturlige danske fore
komster af Skov-Fyr blev i form af 
små frøplanter indplantet ved går
de på Læsø i 1 760'erne (Fig. 2) og 
muligvis Gram Slotspark i 
1 750'erne. Skov-Fyr blev således 

Fig. 3. Taks (Taxus baccata) i 
Munkebjerg Strandskov, Danmarks 
eneste naturlige forekomst. Som 
underetage i gammel bøgeskov fin
des nu over 2000 individer. De 
største er højst 35 cm i tværmål,  
men kan godt være gamle af rod, 
da Taks - modsat andre nåletræer, 
kan danne stødskud. Bevoksningen 
blev "opdaget" omkring l 870 -
men de lokale kendte til forekom
sten og udnyttede den til pynte
grønt. Foto H. Staun/PFM. 
Yew-tree in the only native stand of 
Taxus in Den mark. T he population 
COlin/s more than 2000 individu
als, main/y as understorey in o/d 
beechwood. 

udryddet som vildtvoksende i Dan
mark - en skæbne den også led i 
bl.a. Irland. 

Taks (Taxus baccata) 
Takspollen forekommer kun spar
somt i aflejringerne, men på bag
grund af pollendata formodes Taks 
tidl igst at være indvandret til Dan
mark omkring 5000 f. Kr. (Møller 
& Staun 200 l a) .  Takspollen er fim
det fra omkring 5700 f. Kr. og med 

Fig. 4. Ene (Juniperus communis) 
er det i tid og rum mest udbredte, 
hjemmehørende nåletræ i Dan
mark. Foto PFM. 
Juniper is the mosl common -in 
lime and space-nat i ve coniler in 
Den mark. 

nogenlunde kontinuert forekomst 
fra 3500 f. Kr. ved Norsminde 
Fjord (Rasmussen, pers . komm. 
1 998) og fra omkring 3700 f. Kr. i 
Skånsø i Vestjylland (Odgaard 
1 994). Imidlertid foreligger der 
ikke daterede makrofossiler eller 
arkæologiske genstande før efter år 
O. Det har fået bl.a. Nielsen ( 1978) 
(og senere Jette Baagøe, pers . 
komm. 2003) til at foreslå, at den 
furst er spredt og måske endda ind
fØlt af mennesker i jernalderen - på 
gmnd af dens fi·emragende egen
skaber som buetræ. 

Taks har tilsyneladende ikke været 
særlig almindelig, bortset fi·a 
Læsø, hvor der er fundet særlig 
meget (Stockmarr, pers . comm. 
200 l og Adamsen 1 995) og Samsø, 
hvor der er anvendt meget taksved 
i pælespærringer fra 350-370 e. 

6 1  



Periode Holocæn Brørup E e em Holsten 
(Mellemistid) Interstadial Mellemistid Mellemistid 

Cromer 
Mellemistid 

Art (slægt) Tid 1 1 .500 f. Kr.-nu ca. 60.000 120.000-90.000 240.000 650.000 
Ene, Juniperus x 
(Skov-) Fyr, Pinus x 

Gran, Picea 
Omorika-Gran, P. omorikoides 
Taks, Taxus x 
Lærk, Larix 
Ædelgran, A bies 

Lind, Tilia x 

Bøg, Fagus x 
Avnbøg, Cwpinus x 
Vingevalnød, Pieroemya 

x x 
x x 
x x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

? 

x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 

Tabel l .  Nåletræslægternes forekomst igennem Kvmtærtiden i det "danske" område. Til sammenligning og per
spektivering er data for udvalgte løvtræalter også anført; Hassel, Eg, El, Ask, Elm, B irk og Kristtorn er fundet i 
alle mellem istider. Eneste danske tegn på interglacial bøg er fund af enkelte pollen fra Holsten Mellemistid (An
dersen 1 981, pers. medd.). Primært baseret på data (makrofossiler og pollen) fra Andersen ( 1 965; 1 975b). 
Con(fers recorded by pollenanalys is o r makrofossils in Denmark .fi'om the Quaternwy. For comparison and per
spectivation, data about selee/ed broad/eaved genera are added to the tab/e. C01:vlus, Quercus, Alnus, Fraxinus, 
U/mus, Betu/a and l/ex occurred in all three inteJg!acials in Denmark 

Kr. og ardskær fra 650-1 000 e. Kr. 
(Adamsen 1 995). Flere stednavne 
kan tolkes som vidnesbyrd om 
Taks, hvis nordiske navn Yr, Ir el
ler Id anes i navne som fx Ikast, 
Ibæk, Idom, !bjerg og Irup. I dag er 
forekomsten ved Munkebjerg (Fig. 
3)  den eneste t ilbageværende, na
turlige forekomst af Taks i Dan
mark (Svenning & Magård 1999). 
Taks bruges ikke i skovbmget, 
men selvsår sig fra parker og kir
kegårde mange steder. 

Taks har som eneste nåletræ det 
fortrin, at den evner at sætte stød
skud og derfor kan overleve hugst 
(Møller & Staun 200 l a). Den er 
ret skyggetålende og kan gro i bø
geskygge, men er i bl .a .  England 
også en udpræget pionerart på især 
kalkrig bund. 

Nåleskovens u ndergang og gen
i ndførelse 
Bortset fra Munkebjergtaksene var 
den sidste vildtvoksende nåleskov 
i Danmark således udryddet eller 
uddød i midten af 1700-tallet -
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stærkt hjulpet af hededriften med 
græsning og afbrænding, af op
dyrkning og af hugst og rydning. 
Men inden de sidste rester af na
turlig fyrreskov helt var udslettet, 
var nye kunstige så småt på vej . 

Gran o.a. nåletræer har selvfølge
lig ikke været ukendte for den be
rejste og udadvendte del af befolk
ningen. Det er ikke utænkeligt, at 
man a llerede tidligt i middelalde
ren har indført nye nåletræer som 
pryd- eller nyttetræer o.l. Det er på 
samme måde meget sandsynligt, at 
mennesker tidligt har plantet og 
flyttet omkring på de hjemlige ar
ter, især den krigsvigtige Taks. Det 
kan blot ikke dokumenteres. 

De første nogenlunde dokumente
rede eksempler på indførsel af nå
letræer i Danmark er til brug i ha
ver og parker. Et arkæologisk fund 
af gren med kogler af Rødgran, vi
ser at munkene i Øm Kloster i be
gyndelsen af ISOO-tallet havde 
Rødgran i deres nærhed. Antagelig 
blev den anvendt medicinsk. 

Af vore tre hjemmehørende arter 
havde kun Skov-Fyr interesse for 
skovbruget. Den tidligste doku
menterbare, skovbrugsmæssige nå
letrækultur er en såning af Skov
Fyr anlagt ved Gunderslevholm på 
Midtsjælland i 1560'erne. Den 
omtales omkring 1 630 af Sorø-pro
fessoren Burser (1583 - 1639), her 
citeret oversat fra latin fra Opper
mann ( 1 922 s. 166): Naar Sjælland 
og de omgivende Egne i øvrigt al
mindeligvis mangler Naaletræer og 
må nøjes med <sic!> Eg, Bøg, . .  saa 
er dog den Gerning gjort ved Fæd
renes Flid og Kærlighed til Planter, 
at nær ved den adelige Gaard Gun
derslevholm i det forrige Aar
hundrede blev saaet Fyr paa et bak
ket sted (som de nu deraf kalder 
Granbierg), hvoraf over firsindstyve 
middelstore Træer endnu staar til
bage og stundom bærer Kogler og 
frembyder et herligt Skue sete i An
stand, paa Grund af Sjældenheden, 
og fordi de er stedsegrønne. 

Forekomsten er endda bevidnet af 
en kvist derfra i Bursers herbarium 



(som svenskerne senere stjal). 

Skovhistorikeren A. Oppermann 
formoder, at frøet til såningen blev 
hentet fra en nordjysk Skov-Fyr 
forekomst, nærmere bestemt Sej ls
trup, som også tilhørte Gunder
slevholms nye ejer (Oppermann 
1922, 1 923). Men det kan ikke 
helt udelukkes, at der kan have 
været tale om frø af udenlandsk 
eller endda sjællandsk herkomst. 
For det er bemærkelsesværdigt, at 
der er dokumenteret forekomst af 
Skov-Fyr så  sent som o. 900 e.Kr. i 
Suserup, kun godt IO km fra Gun
derslevholm (Hannon & al. 2000). 

Den forstlige nåleskovs gennembrud 
I begyndelsen af 1 700-tallet var 
der adskillige forsøg på såninger 
og plantninger af nåletræ med hen
blik på skovrejsning eller på ny
kultur i gamle skovområder. De er 
små af omfang, og mange mislyk
kes. Det gælder fx en granfi·øså
ning i begyndelsen af 1 700-tallet i 
Lindet Skov (Møller & Staun 
200 l b). Også de første forsøg på 
hederne omkring 1 740-50 og de 
tyske hedekolonisters såninger i 
1760'erne med fyrre- og granfrø 
mislykkedes. 

Sandflugtsdæmpning med skov
plantning med bl.a. Fyr og Gran 
gennemføres i 1 730'erne ved Tis
vilde, ligesom der var vel lykkede 
plantninger af bl. a Gran, Fyr og 
Lærk ved Jægerspris i Hornsherred 
i 1 740'erne. Men den første til at 
anvende nåletræer i stor stil i de 
danske skove var von Langen (Fig. 
7), der på ove1jægermester C.C. 
Grams - og kongens - foranled
ning kom til Danmark i 1763 
(Fritzbøger 1 994). Allerede i 1 76 1  
var 8 danske sendt på skovbrugs
uddannelse hos bl.a. von Langen i 
Braunschweig i Tyskland. Nu kom 
mesteren selv. Indsatsen var omfat
tende, med taksationer, kortteg
ning, planlægning, uddannelse og 
ikke mindst omfattende kulturan
læg. Hovedformålet var skibstræ af 

Eg, mens brændsel, diverse gavn
træ og nåletrætømmer var vigtige 
delmål. Rødgran, Skov-Fyr, Euro
pæisk Lærk og Alm. Ædelgran ind
gik i de omfattende, artsrige blan
dingskulturer. 

Men den "Gram-Langenske forst
ordning" var dyr i drift og blev 
stillet i bero i 1771 og endelig op
givet i 1 778.  Inden da havde man 
nået at kultivere omkring 1 000 ha 
i Nordsjælland - et areal, der er 
mange gange større end al le de 
forudgående 2-300 års granneha
ver, agernvænger osv tilsammen. 
Ved en opgørelse i 1776 blev an
tallet af træer og planter i de lan
genske kulturer og planteskoler 
således opgjort til 7,2 mio., hvor
af de 1 ,4 mio var nåletræ. Rød
gran var med 972.485 stk tredje
hyppigste træ efter Eg og Birk. Af 
andre nåletræer optegnedes 
1 77 . 1 32 Lærk, 1 25 .594 Ædelgran, 
139 .065 Skov-Fyr og 20 Wey
mouths-Fyr (Jørgensen & Nielsen 
1964, p. l 00). 

F lere af de plantede Lærk, Skov
Fyr, Ædelgraner og Rødgran fra 
1 760 'erne står stadig i de nordøst
sjællandske skove som levende 
mindesmærker om denne virksom
hed. Det er særlig påfaldende, at 
Rødgran velindpakket i løvtræ her 
har opnået aldre på nu op mod 240 
år. 

Den efterfølgende skovforordning 
fra 1 78 1  lagde hovedvægten på 
hjemmehørende træarter og på at 
følge og understøtte Naturen i dens 
Virkning. Forordningen kan ses som 
en reaktion mod det intensive (og 
dyre!) Langenske skovbrug og nåle
træerne, selvom disse ikke gled helt 
ud. Bare pletter skulle tilsås med 
Eg og Bøg, men når ingen Olden fal
der sås Elm, Løn, Ahorn, Ask, Røn, 
Lærke og Fyr, efter Jordens Beskaf
fenhed (bemærk, at Gran ikke næv
nes) og der må og gi øres små Forsøg 
med sådanne fremmede Træarter, 
som man har Anledning at vente For-

Fig. 5 .  En af von Langens impone
rende Ædelgraner (A bies alba) ved 
Furesøen i Nordøstsjælland. Plan
tet i 1765 og stadig levende med 
en højde omkring 47 m og en dia
meter på l Y, m. Foto PFM. 
A silverjir (Abies alba) .fivm the 
von Langen era 1765-1776. In this 
short period mvund 1000 hectares 
o f fores t was cultivated and still 
several impressive trees remains in 
the foresis in NE Zealand (Ab i es, 
Picea, Larix and Pinus). 

deel af her i Landet. 

I l 787 oprettedes en ny forst
planteskole i Hørsholm, som al
lerede 1790 rummede 12 nåle
træarter, bl .a. 80.000 Lærk, 
40.000 Rødgran og 4.000 Fyr 
(Fritzbøger 1997).  Gennem en 
stor statsl ig indsats under G.W. 
Brliel s  ( 1752- 1 829) ledelse rej
ses fra 1 788 de første plantager 
ved Stendalgård på Alheden, og i 
1 829 omfattede statens hedeplan-
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Fig. 6. Typisk dansk bevoksning med Rødgran- med mørk , urteløs skov
bund, drængrøfter og formuldende stød af Bøg, som blev hugget til fordel 
for Gran. Foto PFM. 
Typical Danis h stand of Nonvay spruce - with darkfores t floOJ; ditches 
and ol d stumps ji'Om the previous generation of beech. Nonvay Spntce 
(Picea abies) covers 28% o f the Danis h fores t area (2000) and is still the 
most important tree species, but ofte n s uffering jiu m heavy storms, unsui
table cl imatic conditions, air pollution, salt deposition, insects patogene 
fungi etc. But in same parts o f the count1y and particu/ar in mixture with 
beech or other broad/eaved species it is ab/e to reach huge dimensions 
and high ages. 

tager ialt 1 600 ha (Fritzbøger 
1 997) .  

I en ny driftsplan for Kronens 
skove (det vil først og fremmest 
sige Nordsjæl land) fra 1 804 blev 
det fastlagt, at 1 /3 af skovarealet 
(knap 5.000 ha) skulle overgå til 
nåletræ, særlig Lærk og Wey
mouths-Fyr og e llers Gran og 
Skov-Fyr. I løbet af de næste ca. 
50 år nås ca. 3000 ha (Fritzbøger 
1997). Fra 1791 og frem rejses 
Bromme Plantage ved Sorø på ca. 
275 ha marginal landbrugsjord. 
Staten var således længe ledende i 
træplantningen (og -såningen), 
men også en række privatejede 
godser og selv større selvejergår
de var med på bølgen (Fritzbøger 
1997). På Frij senborg plantedes 
Rødgran, Ædelgran, Skov-Fyr, 
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Weymouths-Fyr og Lærk efter 
langensk forbi l lede i 1770'erne 
og på Brahetrolleborg blev l 786-
1 806 omkring l 00 ha mark areal 
tilkultiveret med nåletræ, især 
Gran og Fyr (Nielsen 1978) .  Der 
er eksempler på, at Skovtilsynet 
pålægger private ejere at benytte 
nåletræ på fredskovspl igtige are
aler. Således pålægges ejeren af 
Høstemark Skov i 1 832 at ti lså 5 
tdr. land med nåletræ (Møller 
200 l ) .  Englandskrigene 1 801- 1 4  
og landbrugskrise indtil 
1 830 'erne har givetvis lagt en 
dæmper på især den private ind
sats. Al ligevel kan det på bag
grund af indberetninger konstate
res, at der i 1 829 blev dyrket nå
letræ på (mindst) 1 06 godser 
dvs. på knap l /5 af de danske 
godser (Fritzbøger 1 997). 

Generel frygt for fremtidig træ
mangel var en vigtig drivkraft i de 
t iltagende bestræbelser på skov
dyrkning og skovrejsning. Den 
særlige interesse for nåletræer var 
bl .a .  begrundet i :  

* Behov for forsyning med tøm
mer, master o.a. gavntræ af nå
letræ. 

* Kendskab til nåletræers mulig
heder og nåletrædyrkning i an
dre dele af Europa. 

* Behov for bekæmpelse af sand
flugt. Sandflugt var et reelt 
problem langs Vestkysten, 
Nordfyn, Nordsjælland og 
Bomholm 

* Ønske om "nyttiggørelse" af 
arealer, som blev opfattet som 
golde og uproduktive - heder 
og kl i tter. 

* Behov for egnet forkultur for 
løvtræ (og senere for mere vær
difulde nåletræarter) på fattig 
bund. 

Udover tidsånden var geopolitiske 
kendsgerninger med til at fOI·stær
ke interessen - og ikke mindst be
hovet: l 1 658 blev den skovrige 
østlige del af Danmark erobret af 
Sverige. I 1 8 1 4  - efter flåderan, 
langvarig blokade og krig - oplø
stes unionen med Norge, hvorfra 
en stor del af landets nåletrætøm
mer blev indfølt. Og sluttelig i 
1864 blev Sønderjylland afstået til 
Tyskland. Det var især dette tab 
(selvom landsdelen næppe havde 
betydning for træforsyningen), som 
for alvor gav stødet til tanke og 
handling med E.M. Dalgas og He
deselskabet fra 1 866 under det 
kendte motto: Hvad udad tabes, det 
må indad vindes! 

Problemer 
Selvom der endnu står levende 
vidnesbyrd om 1 7  -1800-tallets nå
letræplantninger, var der mange 
problemer- med frost, tørke, syg
dOirune og insektangreb, og fortsat 
mislykkedes talrige tilkultiverings
forsøg. T 1 8 1 7  skriver Skovtilsynet 



Art Latinsk nnvn Hjemsted Indfort til Dnnmarl< 
Parker o.l. Skovbrug 

Rødgran Picea abies Europa 1500? 1730 
Omorika-Gran Picea omorika Balkan 1891 <1940 
Ædelgran, Alm. A bies alba Europa 1660 (?)/1740 1765 
Lærk, Europæisk Larix decidua Europa 1745/1765 
Fyr, Østrigsk Pi nus nigra Europa 1817/29 1837 
Fyr, Bjerg- Pi nus mugo Europa 1798 1820 
Nordmannsgran Abies nordmanniana Kaukasus 1848 1874 
Weymouths-Fyr Pimts strobus NØ-Amerika 1765 
Hvidgran Picea glauca N-amerika 1770/1815 
Sitka-Gran Picea silehensis NV-amerika 1854/1860 1873 
Nobilis A bies procera NV-amerika 1855 o. 1890 
Grandis A bies grandis NV-amerika 1855 o. 1890 
Contoriatyr Pilws contor/a NV-amerika <1871 1890 
Douglasgran Pseudotsuga menziesii V-amerika 1849 1866 
Tsuga Tsuga heleropl•ylla V-amerika 1877 1877 
Thuja Thuja plicala NV-amerika 1850 1880 
Ædelcypres Chamaecyparis lawsoniana NV-amerika 1855 1870 
Lærk, Japansk Larix kaempferi Japan 1889 <1920 
Cryptomeria CIJ'plomeria japonica Japan 1849 <1950 

Tabel 2. Oversigt over de vigtigste, indførte nåletræarter i de danske sko
ve. Data hovedsagelig sammenfattet fra Møller & Staun (200 1 a). 
The lilost important introduced conifers in the Danish fores/s. 

- i et typisk eksempel - fra Høste
mark Skov: Der er sået en del Fyr 
og Gran, men de synes ikke at ville 
lykkes. (Møller 200 l p. 29). 

Fyrrens knop- og grentørre (Grem
meniella abietina) dræbte unge fYr
replanter og bevoksninger af især 
Østrigsk Fyr. Svampesygdommen 
Lærkekræft (Trichoscyphella wil
kommii) slog til i 1 830'erne. B lære
rust (Cronartium ribicola) forvand
lede fra 1 877 (Rostrup 1 902) mode
træarten Weymouths-Fyr, der om
kring år 1800 ellers blev betegnet 
som "kronen blandt samtlige altid
grønne nåletræer" (Nielsen 1 978) 
til "vemods-fYr". Svampe sved, in
sekter bed, og træer, der overlevede 
disse, fik skuddene forkrøblet, som 
fx Skov-Fyr afcyrrevik1er i Stursbøl 
og Tisvilde (Fig. 8). 

Yantrivslen blev i flere t i lfælde 
forstærket af dårligt herkomst
valg, navnlig hos Skov-Fyr. Der 
anvendtes frø købt i Sydtyskland 
(der i stor udstrækning var fransk 

og belgisk). Erfaringerne var så 
dårlige, at der i statsskovene i 
1 882 simpelthen blev udstedt på
bud om at borthugge al østrigsk 
Fyr og i 1 886 et forbud mod 
plantning af Fyr. 

Nåleskovbruget etablerer sig 
Mange nye træarter kom efterhån
den ind i billedet i forsøget på at 
finde egnede arter. I anden halvdel 
af 1 800-tallet kom især vækstkraf
tige, nordamerikanske arter, fx Sit
ka-Gran, Grandis og Douglasgran 
(Tabel 2) og fra 1927 den potente 
Hybrid-Lærk, Japansk x Europæ
isk Lærk. Men hovedvægten kom 
til at ligge på Rødgran. lkke uden 
grund kunne overførsler L.A. Hau
ch ( 1845-1938) lidt spøgefuldt, re
torisk spørge: Hvad findes der aller 
inderst i en dansk Forstmands Hjer
te?" og selv svare: "En Plantning af 
2/2 Rødgran paa 2 x 2 Alen!" (cit. 
fra Møller 1938 p. 1 37). 

Udviklingen i 1 900-tallet var ge
nerelt til gunst for Gran. Skovenes 

Fig. 7 .  JoharUl Georg von Langen 
( 1 699- 1 776) var en af en lang ræk
ke kyndige og foretagsomme, tyske 
forstfolk, som kom til Danmark i 
1 7  - 1 800-tallet. Han havde a llerede 
1 737-44 arbejdet for kongen i Nor
ge for at rette op på skovbruget der 
og sikre brændselsforyningen t i l  
Sølvværket i Kongsberg. Nu gjaldt 
det de kongelige skove i Nordøst
sjælland, hvor han kom til at virke 
fra 1762 til sin død i 1 776. 
Efter maleri fra omkring 1 750. 
J. G von Langen (1699-1776) is 
pmbably the most famous of the 
m a ny Gennan foresters w/10 came 
to Denmark in the 18'" and 19'" 
centw:v. He introduced forest plan
ning, new intensive management 
principles and conifers on a large 
scale in the Kings fores/s in NE 
Zealand. 

vådområder blev udsat for omfat
tende afdræning og som regel ef
terfølgende tilplantet med Gran 
(Møller 2000). Under l .  Verdens
krig foretoges store renafdrifter af 
især Bøg for at skaffe brændsel -
og fladerne blev i stor udstrækning 
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genkultiveret med Gran. Selv 
stormfald, navnlig 1 967-stormen, 
der ramte løvskoven forholdsvis 
hårdt, var med til at fremme over
gang t i l  Gran. Løvtræets stilling 
blev generelt svækket af, at afsæt
ningen t i l  sveller, træsko, smør
dritler og skibstræ svandt bort. 
Kort efter 2. Verdenskrig var kvas
og brændefyring i stor udstrækning 
fortrængt af flaskegas, petroleums
ovne og oliefyr med billig olie - og 
dermed svandt det brændemarked, 
som havde så stor betydning for 
økonomien i den yngre løvskov. 
Samtidig var der god afsætning på 
Gran til byggeriet. 

Den tekniske udvikling og de sti
gende timelønninger op gennem 
især 1 960'erne fremmede mekani
seringen. Først med traktorer og 
motorsave, senere med egentlige 
skovningsmaskiner. Og igen havde 
den regelrette, ensartede granskov 
et fortrin fi·em for løvskoven. Løv
træ stadig blev dog stadig værdsat 
til møbler, gulve og finer, og bræn
demarkedet blev vakt til live påny 
af ol iekrisen i 1 974. Men alligevel 
faldt skovøkonomernes beregnin
ger længe klart ud til fordel for 
Rødgran, S itka-Gran og andre nå
letræer, navnlig når man - behæn
digt - undlod stormfaldsrisikoen i 
sine beregninger. Helt ind i 
1 980'erne blev forstfolk, der kere
de sig om løvtrædyrkning nærmest 
betragtet som verdensfjerne tåber 
(Møller 1 999). 

Gran-trenden har holdt sig langt op 
mod årtusindskiftet. Grans fortrin 
er den lette og billige kulturstart i 
forening med vedtekniske fortrin 
som rethed og lyst ved, mens store 
problemer med bl.a. omfattende 
stormfald, rodfordærver, typograf 
og forskellige svækkelsesbil leder, 
herunder "skovdød" ikke svække
de dens popularitet nævneværdigt. 

l slutningen af 1 980'erne og navn
lig ind i 1 990'erne skred grundla
get dog for a lvor. Først blev prisre-
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Fig. 8. Skov-Fyr (Pim1s sylvestris) fra begyndelsen af 1 800-tallet i sand
flugtsplantagen Tisvilde hegn ("Troldeskoven"), fonnet af fyrrevikleran
greb og barske naturforhold. Foto PFM. 
Scots pine ( Pinus sylvestris) in a dune planfatfon in NE Zealand formed 
by af( ae k()[ RJ1yacionja buoliana and harsh conditions. 

lationen mellem løvtræ og nåletræ 
nærmest helt byttet om - siden 
faldt træpriserne generelt og krisen 
tog t i l  i skovbruget. Nåletræer er 
dog stadig vigtige i dansk skov
brug. Efter en spæd start i 
1 950'erne har juletræer og klippe
grønt af især Nordmannsgran og 
Nobilis fået tiltagende areal såvel 
som økonomisk betydning. Og i år 
2000 var Rødgran med en andel på 
28 % fremdeles den arealt vigtig
ste træart i Danmark. 

Alt i alt er skovarealet øget stærkt 
siden minimaet omkring de 4% i 
begyndelsen af 1 800-tallet, men 
som det fremgår af fig. 9, skete net
totilvæksten helt overvejende med 
nåletræ, især med de store planta
geanlæg i Midt- og Vestjylland. 
Løvtræarealet forblev netto nogen
lunde konstant på omkring de 
1 50.000 ha, samtidig med at meget 
store løvtræarealer i de gamle skov
egne blev forvandlet til nåletræ 
også i statsskovene. Først i de sene
ste årtier er der tale om en nettoti 1-

vækst i løvtræareal, bl.a. som følge 
af ti lskudsordninger og statslige 
plantninger. 

Hvor blev nåletræerne af? -
Hvorfor kom de ikke selv? 
Sammenlignet med de tidligere mel
lemistider er antallet af naturligt 
indvandrede nåletræarter i Holocæn 
forbløffende lavt. Spørgsmålet er: 
Hvorfor kom der kun tre nåletræar
ter? Og hvorfor kunne de to (Fyr og 
Taks) ikke holde skansen? Når hele 
fem arter kunne nå at indvandre og 
dominere i Brørup-lnterstadialet? 

Der er flere mulige forklaringer, 
som sagtens kan være samvirkende: 

* Refugierne var for få, for isolere-
de eller lå for langt væk 

* Forsinket indvandring 
* Mennesket forhindrede dem 
* Konkurrence fi·a løvtræarter 
* Manglende t ilpasningsevne. Ge

netisk indsnævring 
* Klimaet og andre forhold herom

kring passer dem ikke. 



Refugierne 
Refugierne, dvs. arternes istidige 
tilholdssteder, spiller en central 
rolle for artsmangfoldigheden i 
Europa - også når det gælder nå
letræerne. 

Refugieforholdene i Europa var 
væsentlig dårligere end i Amerika 
og Asien; ikke så meget på grund 
af bjergkædernes orientering som 
på grund af den ultimative spær
ring: Middelhavet og de kl imati
ske forhold det affødte. Refugier
ne har været små og bestandene 
klemt mellem tidvis meget tørre 
forhold i lavlandet og alpin kulde 
ovenfra. Og mange populationer 
og arter gik til grunde. 

Hastigheden i de klimaændringer, 
der afsluttede varmeperioderne og 
indledte istiderne er l igeledes me
get væsentlig. Hvis der var tale 
om langsom, gradvis klimaæn
dring, har skovens arter i nogen 
grad kunnet - populært sagt 
vandre sydover. Men hvis indika
tionen fra de grønlandske iskerne
undersøgelser om et meget brat 
temperaturfald over få årtier i 
Eem, holder stik, har ændringen 
været så brat, at kun de bestande, 
der t i lfældigvis befandt sig på et 
refugieegnet sted, har haft mulig
hed for at overleve. Alle andre gik 
til grunde. Ved begyndelsen af 
Brørup-interstadialet fandtes der 
givetvis bestande (refugier) tætte
re på det nuværende Danmark, 
end det var t i lfældet efter afslut
ning af den efterfølgende, væsent
lig barskere del af Weichsel-isti
den. 

Forsinl{et indvandring 
En anden forklaring kunne være, 
at nåletræerne ikke har ti lende
bragt deres indvandring efter isti
den. De var på vej , men blev sin
ket af  forskel l ige grunde, menne
skeskabte såvel som naturlige (fx 
udvikling af passende fattige jord
bundsforhold) og nåede ikke frem 
"på egen hånd". Rødgran var un-

Danmarks skovareal 1881-2000 
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Fig. 9. Det danske skovareal 1 88 1 -2000. På baggrund af data fra Larsen 
et al .  (2002). 
Danis h fores/ area 1881-2000 in percenl. 

der fremrykning sydpå, ned gen
nem Sverige mod Skåne, ligesom 
den bar bredt sig i Vestnorge - må
ske forsinket, fordi der først skulle 
ske selektiv tilpasning og landra
cedannelse. 

Mennesket 
Mennesket blev tidligt en aktiv 
faktor i naturudviklingen og har 
uden tvivl haft indflydelse på ar
ters sprednings- og etableringsmu
ligheder og -hastigheder, bl.a. gen
nem konkurrence om levesteder, 
ligesom der ikke kan herske tvivl 
om, at mennesket har medvirket 
stærkt til den kraftige ti lbagegang 
for Fyr og Taks. Tidligt er jord
bundsmæssigt oplagte voksesteder 
for nåletræer i stedet blevet for
vandlet til mark, hede og overdrev. 
Opdyrkningen og bededriften med 
hyppig afbrænding, slæt og græs
ning siden bondestenalder kan 
uden tvivl have været en hindring 
for etablering, ligesom nåletræer
nes (bortset fra Taks) manglende 
evne til at danne stødskud efter 
hugst kan have haft betydning. 

Konkurrence 
Konkurrenceforholdet mellem 
nå letræer og løvtræer på de 
fremherskende jordbunde i Dan
mark kan også spi l l e  ind. De fle
ste nåletræer bar deres fortrin på 
fattig, udvasket og sur bund. På 
næringsrig muldbund kommer 
mange nåletræarter t i l  kort i 
konkurrence med løvtræerne, 
især i etableringsfasen. Taks og 
i nogen grad Ædelgran kan etab
lere sig, mens det er usædvan
l igt at se selvsået Fyr, Gran og 
Lærk på denne bund. 

På længere sigt må  udvaskning 
og naturl ig forsuring af jord
bundene dog forventes at  ændre 
konkurrenceforholdet t i l  gunst 
for nåletræerne - som i de t id l i
gere mellemistider (Iversen 
1 9 5 8) .  

Manglende tilpasningsevne 
Genetisk indsnævring og li l le ge
netisk variation kan betyde mang
lende mulighed for tilpasning og 
evne til "landracedannelse" og kan 
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især være kritisk for nåletræarter 
med en udpræget kontinental bag
grund og ti lpasning, fx bestande 
fra udpræget kontinentale refugier. 
Det kan spille en rolle for både 
Ædelgran og mellemeuropæisk 
Rødgran (Larsen 1994, 1997). 

Klima 
Klimaet har naturligvis en helt 
central betydning, og de klimatiske 
svingninger i Holocæn har medført 
store udsving i de faktiske og po
tentielle muligheder for nåletræ
vækst i Danmark - også i forhold 
til det meget kontinentale klima, 
der herskede under Brørup-inter
stadialet. 

Nutidens danske klima er generelt 
præget af milde vintre med hyppi
ge skift mellem frost, tø og bar
frost uden snedækning. Der er væ
sentlige regionale forskelle på især 
nedbør, men med jævnligt kritiske 
tørkeperioder i forår og sommer. 
Der er høj vindfrekvens, hyppige 
storme (Fig. J O) og saltnedslag. 
Kort sagt et klima, der må virke 
ugæstmildt på såvel udpræget oce
aniske såvel som kontinentale ar
ter, især stedsegrønne. Tilmed kan 
klimatisk betinget, lav skovbrand
frekvens også indirekte hæmme 
brandtilpassede nåletræer som Fyr 
og Lærk. 

Klimaets rolle kan bl .a .  belyses 
gennem modelberegninger - selv
om der altid er en vis fare for 
overforsimpling og ringslutninger 
ved modeller af denne art, lige
som de ikke kan tage højde for 
effekten af selektion og tilpasnin
ger - "landracedannelse". Sykes 
et al. ( 1996) har på baggrund af 
modelberegninger tegnet udbre
delseskort for en række træarter 
og sammenholdt dem med den ak
tuelle udbredelse og Bradshaw et 
a l .  (2000) har på baggrund af pol
lenanalytiske og palæoøkologiske 
data gennemført ti lsvarende mo
delleringer for Rødgran gennem 
en del af Holocæn. 
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Det er bemærkelsesværdigt, at 
mens model lerne viser, at de kli
matiske betingelser for Ene og 
Taks er gunstige nok i hele Dan
mark, er dette hverken tilfældet for 
Rødgran eller Skov-Fyr (bortset fra 
Læsø). 

Taks må således i hht. modellen 
især være begrænset af andre for
hold end klima - uden tvivl men
neskelig indflydelse - mens klima
et i følge modellen er en hovedår
sag til Skov-Fyrs forsvinden og 
Grans naturlige udebliven. Model
beregninger (Bradshaw et al .  
2000) viser også, at Den Lille Istid 
( 1 200- 1 850 med ekstrem omkring 
1 600) kortvarigt åbner et økolo
gisk vindue for Rødgran i Dan
mark i Midtjylland og på Midt
sjælland. 

Hvilke arter? 
Arter og herkomster, som end 
ikke kan gro og forynge sig her 
med skovbrugets hjælp, vil næppe 
kunne klare sig naturligt og kan 
udelukkes som potentielt naturli
ge nåletræarter i Danmark. Det 
samme gælder af afstandsmæssige 
grunde de amerikanske og fjern
asiatiske arter. Men som det frem
går af Tabel 2 er der i hvertfald 
seks europæiske nåletræarter -
udover Skov-Fyr, Taks og Ene 
som kunne komme på tale. De har 
alle vist evne t i l  at gro i nutidens 
Danmark og kan både sætte frø og 
selvså sig her: 

Omorika-Gran (Picea omorika) 
findes i dag kun naturligt indenfor 
et ret l il le område på Balkan, som 
formodentlig svarer til dens 
Weichsel-refugium - og hvorfra 
den ikke har formået atter at brede 
sig. Den må således udelukkes. 

Bjerg-Fyr (Pi nus m u go) er en lavt
voksende, men meget hårdfør træ
grænsetræart fra de mellemeuro
pæiske bjergegne. Den kan gro på 
selv særdeles sandet og fattig bund 
og breder sig let (nærmest proble-

malisk) ved selvsåning på hede- og 
klitområder. Men den vil næppe 
klare sig i konkurrence med løv
træer, og det er spørgsmålet om 
den overhovedet ville kunne have 
indvandret. 

Østrigsk Fyr (Pinus nigra) er en 
hårdfør, tørketålende træart fra 
Middelhavsområdets bjergegne, 
hvor den har stor økologisk og 
formmæssig variation. Den tåler i 
forbløffende grad blæst, vindslid 
og saltnedslag - faktisk langt bed
re end vor hjemlige Skov-Fyr. 
Dens svaghed er stor sårbarhed for 
svampen fyrrens knop- og grentør
re (Gremmeniella abietina), som 
især angriber i tætte bevoksninger. 
Alene det kunne være en afgøren
de hindring for spredning gennem 
al lerede bevokset land. 

Lærk har med Sibirsk Lærk (Larix 
sibirica) stor udbredelse i Rus
land, mens Europæisk Lærk (Larix 
decidua) er begrænset til de midt
østeuropæiske bjergegne med små 
forekomster i det nordlige Polen. 
Lærk er som løvfældende umiddel
bart sihet mod de vinterproble
mer, der kan hæmme de stedse
grønne, ligesom dens totrins-ud
spring mindsker følgen af forårs
frostskader. Kun Europæisk Lærk 
har vist evne t i l  at kunne gro under 
danske forhold, hvor den dog har 
problemer med svampen Lærke
hæft (Trichoscyphella l·vilkom
mii). Lærken er forholdsvis lys
hævende, men har uden tvivl nog
le fortrin på den fattige bund. 
Selvom lærken har naturlige fore
komster ned i det polske lavland er 
der dog tilsyneladende ikke tegn 
på at den var på vej naturligt. 

Alm. Ædelgran (Abies alba) kan 
vokse i dyb skygge, selvsår sig og 
klarer sig fint sammen en skygge
art som Bøg. Med von Langens 
Ædelgraner fra 1 760'erne (Fig. 5) 
har arten i lang tid regeret som 
Danmarks højeste træ med om
kring 47 m (og diametre på l 'h m). 



Men efter istiden forblev Ædelgran 
i Mellemeuropas bjerge; måske 
fordi den population, som koloni
serede Mellemeuropa i Holocæn, 
genetisk set er særdeles indsnæv
ret (Larsen 1994). Den stammer 
sandsynligvis fra et italiensk refu
gium med en meget l i l le bestand -
formodentlig kun få træer, der med 
nød og næppe overlevede istiden. 
Rødgran (Picea abies) findes 
både syd, nord og øst for Dan
mark. Den var tilsyneladende un
dervej s  og nåede nær de gamle 
østdanske landsdele i det nuvæ
rende Sverige. Rødgran er konti
nental og har tydeligvis problemer 
med forholdene i det vestlige 
Europa - ikke mindst i Danmark 
- med stormfald, milde vintre, 
tørkeperioder, luftforurening, 
ozon, saltnedslag, insektangreb, 
svampe osv, men der er meget sto
re forskelle på fx vækst og trivsel 
i forskellige egne af landet. Den 
trives væsentlig bedre på midt
Djursland, S ilkeborgegnen, Midt
sjælland og Bornholm end i Store
bæltsområdet, fx Langeland, hvor 
den direkte vantrives. Den klarer 
dog de oceaniske forhold i Vest
norge, måske gennem udvikl ing af 
en mere oceanisk landrace. Den 
skandinaviske Rødgran har fak
tisk større genetisk variation end 
den mellemeuropæiske (Larsen 
1997), som helt overvejende er 
benyttet i dansk skovbrug. 

Nåleskovens fremtid 
Nåleskovens fremtid i Danmark 
afhænger af mange forhold -
bl .a .  udviklingen i de kl imatisk
økologiske muligheder, økono
miske og samfundsmæssige for
hold og skovbrugets fremtidige 
rolle, muligheder og valg, herun
der det videre forløb af den stan
dende krise i især det vedprodu
cerende skovbrug. 

Der er flere aktuelle tendenser. l 
mange skove ses en fortsat be
vægelse i retning af mere løvtræ 
og et mere naturnært skovbrug .  

F ig  I O. Stormfald i Lindet skov december 1999. Skovbrugets satsning 
på store, ensartede flader af nåleskov, især Rødgran, har gjort dem me
get sårbare overfor stormfald. Foto PFM. 
Windthrown conifers in Denmark 1999. 

Nåletræerne har de sidste 250 år 
i Danmark gennemgående levet 
bedst i se lskab med løvtræer -
fx som indblanding i bøgeskov. 
Det er forventel igt a t  de massive 
granmonokulturer vi l  svinde t i l  
fordel for løvtræ og mere stabi le,  
langtlevende træarter som 
Douglasgran, Lærk og blandin
ger af løvtræ og nåletræ. Men 
der er også på flere ejendomme 
tegn på fortsat afvikling af gam
melt løvtræ og genku ltivering 
med b i l l ige nåletrækulturer. Pyn
tegrønt tegner til fortsat betyd
ning, men nok især som mark
kul tur. 

Umiddelbart syner fremtiden 
ugunstig for vores vigtigste træ
art, Rødgran. Modelberegninger 
v iser, at en fordobling af C02-
indholdet i atmosfæren kun vil 
gøre forholdene endnu værre for 
den (Bradshaw & al .  2000) og 
flere af de andre, kendte nåle
træarter i Danmark. Medmindre 
- og det kunne måske bl ive ti l
fældet ved en eventuel ændring 

af Golfstrømmens forløb - vi fik 
B rørup-forhold påny! 
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Nye og gamle nåletræarters forst-
Anvendelse af nålett·æer 
i Danmark 

og naturmæssige betydning i skovbruget Nåletræer har fundet anvendelse 
i mange sammenhænge i Dan
mark fx i skovbruget, i landbru
get, i landskabet, i parkerne og i 
byerne. 

Statsskovrider Niels Juhl Bundgaard' 

Nåletræer opfattes af mange dan
skere som noget stygt og væmme
ligt - noget som er ved at udkon
kurrere den oprindelige danske 
løvskovsvegetation. Sådan er situ
ationen ikke, men Danmark har fra 
naturens hånd ikke mange interes
sante hjemmehørende nåletræer - i 
hvert fald ikke set ud fra et skov
dyrkningsmæssigt synspunkt. Deri
mod findes der i andre lande og 
andre verdensdele en masse spæn
dende nåletræer, som har enorme 
dimensioner, som opnår meget 
høje  aldre og giver anledning til 
meget rige natursamfund og rige 
naturoplevelser. Nogle af disse 
udenlandske træarter har også fun
det vej til Danmark, og nogle har 
endda opnået en produktiv plads i 
de danske skove og udgør en vigtig 
del af dansk skovbrug. 

Dette indlæg beskriver nogle af 
disse træarter, de naturtyper de 
kan danne eller indgå i, hvordan 
skovbruget kan lade disse træar
ter og skovtyper indgå i skovdrif
ten, og hvordan de influerer på 
skovenes natur- og oplevelse
sværdier. 

Det er svært, at yde nåletræerne 
som gruppe fuld retfærdighed i en 
så kort artikel, som der her er 
plads t i l ,  idet deres egenskaber er 

så forskellige. 

Udviklingen i træa rtsfordelin
gen mellem lovtræ og nåletræ 
I grove tal har løvtræarealet igen
nem de sidste 1 00 år været no
genlunde konstant - dog med en 
stigende tendens i de seneste 20 
år understøttet af  de indførte t i l 
skudsordninger t i l  privatskovbru
get og den statsl ige skovrej sning 
Uf. andre artikler i dette hæfte). 
I ndenfor de seneste 200 år har 
nåletræsarealet dog konstant væ
ret i fremgang - måske med und
tagelse af de al lersidste år, hvor 
der spores en tendens til omlæg
ning fra nåletræ til løvtræ på så
vel gode som dårl ige jorder (Fig. 
l ,  4, Tab. l ) . 

I skovbruget har der a llerede for 
længe siden været stor trang t i l  at 
afprøve en lang række nåletræar
ter, for at vurdere om arterne in
debar nogle fordele,  som man 
kunne drage fordel af  såvel øko
nomisk som stabil itetsmæssigt og 
æstetisk. Flere større danske 
skovdistrikter var a l lerede midt i 
1 800-tal let igang med afprøvnin
gen af udenlandske nåletræarter. 
Flere af disse har vundet indpas i 
de danske skove. Nogle anvendes 
som vedproducenter, andre som 
producenter af pyntegrønt og ju
letræer og atter andre t i l  læfor
mål i skovbrynene el ler endda 
ude i det åbne landbrugsl and. 

Rodgran 
De anvendte træarter har varieret 
lidt gennem tiderne, men igen
nem meget lang tid har Rødgran 
været det bærende element i 
dansk skovbrug, såvel arealmæs
sigt som økonomisk. Rødgran har 
været rygraden i skovbrugets 
økonomi igennem mange år, selv 

Udviklinge n i det skovbevoksede areal 
Tusinde ha 
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Fig. l .  Udvikl ingen i det skovbevoksede areal i Danmark fra 1 880-2000. 

'Silkeborg Statsskovdistrikt, Vej/søvej 1 2, 8600 Silkebo1g 
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kelt svar. Svaret beror på hvilke 
egenskaber ved nåletræerne, man 
vægter højst ud fra den målsæt
ning, man har med skoven. 

For mig er nåletræerne snarere en 
velsignelse end en forbandelse. 
Ikke sådan at  forstå, at nåletræer 
er det eneste saliggørende, men i 
et bæredygtigt skovbrug giver nå
letræerne som gruppe mange mu
ligheder. De enkelte træarter har 
en række fordele og ulemper ind
bygget i arvemassen. De bar for
skellige krav til vækstbetingelser 
og udfYlder dermed forskell ige 
nicher i naturen/skovene. Dette 
gælder såvel løvtræ- som nåletræ
arter. 

Fig. 2 .  Mellemaldrende Douglasgran med fin selvsåning. Foto: N .J. Bundgaard. 

Under en målsætning om et frem
tidigt naturnært skovbrug er det 
således vigtigt, at nogle træarter 
har en fantastisk evne til at foryn
ge sig over et bredt spektrum af 
jordtyper. Og under en produkti
onsmæssig målsætning er det vig
tigt, at en del udenlandske nåle
træarter udnytter visse nærings
stofmæssigt svage jorder langt 
bedre end mange af vore inden-

om den har v isse svagheder eller 
usikkerheder knyttet til sig. 

Også i fremtiden vil den udgøre en 
ganske væsentlig del af de danske 
skove, selv om den sundhedsmæssi
ge tilstand ikke altid har været lige 
god. Dette skyldes blandt andet, at 
man i valget af provenienser ret en
sidigt bar fokuseret på volumenpro
duktion og finkvistethed som de 
primære værdiskabende egenska
ber, mens man kun i mindre om
fang har sikret træartens robusthed. 

Rodgran er savværkernes 
foretrukne træ 
I såvel hedeskovbruget som i det 
østdanske skovbrug har Rødgran 
været anvendt som hovedtræart I 
klitskovene forholder det sig noget 
anderledes; her har fYrreatteroe og 
Sitka-Gran fået en fi"emtrædende 
plads, idet de er robuste overfor 
dårlige vækstforhold, stærk vindt
tyk, mager jord og havluftens ind
hold af salt - alt sammen noget 
Rødgran ikke btydes sig om. 
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Er nåletræerne en velsignelse 
eller en forbandelse? 
Et sådant spørgsmål har selvføl
gelig ikke noget entydigt el ler en-

Skovarealet fordelt efter bevoksningsforhold og landsdel 
Hele Iondel Øerne J�llond 

1 ggo 2000 1g9Q 2000 1 ggo 

1 .CDO ho 

Hjælpearealer 28 1 3  8 4 21 
Skovbevokset oreol l olt 417 473 1 33  145 284 

1 
Bog 72 80 43 44 2g 
Eg 30 43 15 19 1 5  
Ask 10 1 3  6 8 4 
Ær 8 9 6 6 2 
Andet lovtræ 23 30 1 1  1 3  1 2  

Rodgro n 135 1 32 3D 27 1 05 
Sitkogran 35 34 4 4 31 
Nobllls 7 1 2  2 3 5 
Nordmannsgran 1 2  28 4 1 0  7 
Andre ædelgranarter 1 5  1 5  2 2 1 3  
Andet noletræ 64 72 8 9 56 

Midlertidig ube-.okset 6 5 2 4 

Tabel j .  Skovarealet fordelt efter bevoksningsforhold og landsdel 1 990-2000. 

2000 

g 
328 

36 
24 

5 
3 

1 7  

1 05 
30 

g 
18 
1 4  
63 

4 



Fig. 2 :  En 1 30-årig Douglasgran. Tv. ses bregner og småtræer voksende i den tykke bark. Mf. og th. ses den im
ponerende stamme. Foto: N.J. Bundgaard. 

Kofl· og Malrikcl$1yT'l!tSe1 (G. 5-00) 

Fig. 4: Andelen 
af nåletræ i de 
enkelte kommu
ner i Danmark 
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Fig. 5. Ung klippet nobilisbevoksning med lys og 
luft til skovbunden. Foto: N.J .  Bundgaard. 

Fig. 6. En I l  O år gammel Nobilis. Tv: Nederste stammedeL 
B1ysthøjdediameter godt l m. Th: Øverste stammedel af sam
me Nobilis. Foto: N .J .  Bundgaard. 

landske løvtræarter. Det gælder 
bl .a .  Douglasgran, som samtidig 
opnår en høj grad af stabilitet i en 
høj alder. 

Douglasgran og andre eksoter 
De første planter af denne art 
blev plantet i de danske skove for 
omkring 1 50 år siden. Efter såle
des at have været under observati
on i mange år, er Douglasgran en 
af de fremmede træarter, som vin
der indpas i dansk skovbrug i dis
se år. 

Douglasgran har mange gode 
egenskaber, som gør den til en op
lagt konkurrent t i l  Rødgran, som 
en fremtidig hovedtræart blandt 
nåletræerne. Netop denne træart 
ser ud t i l  at kunne klare meget 
mi ldere kl imatiske forhold end 
Rødgran ynder, så set i et udvik
l ingsperspektiv med stigende tem
peraturer i Danmark, er Douglas
gran et godt fremtidigt træarts
valg. 

Samtidig opnår den hurtigt store 
dimensioner på enkelttræet, er ro
bust i alderdommen, bliver gene
relt gammel uden synderlige syg
domssvækkelser, selvforynger sig 
vil ligt, og samtidig er den værdsat 
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af publikum (Fig. 2,  3) .  

Man kunne på lignende vis omta
le en række af de øvrige fi·emme
de nåletræarter, som på forskel l ig 
vis er interessante for danske for
hold. Hver for sig vil de have for
dele og u lemper. Det er ikke 
svært at være kritisk over for al le 
disse udenlandske træarter, men 
uden dem havde vi  næppe haft 
mulighed for at opbygge de varie
rede skove, som vi i dag enten har 
el ler er på vej t i l  at få. Nogle af 
de fremmede træarter, fx Contor
ta-Fyr og Sitka-Gran, er meget 
udskældte af visse interessegrup
per - på sin vis med rette, hvis de 
anvendes forkert. Men anvendt 
med omtanke og på rette sted og 
til det rigtige formål har de deres 
berettigelse. Contortafyr kan gro 
på næsten al le jord og naturtyper 
- også på meget udpinte og næ
ringsfattige jorder, men er des
værre ustabil og vælter let i 
storm. Til gengæld har den en 
fantastisk evne til at selvså sig 
også hvor man ikke vil have den 
fx på hede- klitarealer - men den 
selvsamme evne til at så sig selv, 
kan også udnyttes konstruktivt til 
gratis genkultivering på arealer, 
som ikke kan bære en udgift til 

genkultivering. 

Sitka-Gran opfattes l idt på samme 
måde - uden dog at være nær så 
aggressiv som contortafyr. Sitka
Gran kommer også let til at se no
get trist ud, men den er en fin 
vedproducerende art på de rette 
jorder. 

Stormfaldet i 1 999 og følgevirk
ningerne heraf har påvirket for
holdet mellem løv- og nåletræ no
get og har forstærket den udvik
l ing, som længe har været i gang 
hvor løvtræet opprioriteres og nå
letræet nedprioriteres. 

H ugst 
Bruttoindtægten fra nåletræhug
sten ligger på 300- 400 kr/m3, 
hvilket med den nuværende nåle
træhugst på ca. l mil ! .  m3/år gi
ver en samlet bruttoværdi af nåle
træhugsten på 300-400 mil l .  kr/år. 

Der sker i øjeblikket en vedmas
seopsparing på trods af forlyden
der om rovhugst i skovene. Mange 
skovejere, og det gælder i hvert 
fald statsskovbruget, går ikke ag
gressivt i markedet for at sælge 
træ t i l  de nuværende historisk 
lave priser. Det er nok ikke helt 



forkert at antage, at der for tiden 
ophobes værdier i nåletræ af sam
me størrelsesorden, som den lø
bende hugst. Men perspektiverne 
for priser og afsætning er ikke ens 
for alle træarter. 

Skovens indtjening er i øjeblikket 
bedst for de rødkernede træarter, 
især Douglasgran. Det gælder vel 
at mærke for gode kvalitetsvarer, 
mens det 

·
går trægt med de hidtil 

stærkt efterspurgte store dimensi
oner i Rødgran. 

Pyntegrønt og j u letræer. 
For pyntegrønt og ju letræer opgi
ver Danmarks Statistik en brutto
produktionsværdi i størrelsesorde
nen l ,2 mi a .  kr/år på trods af de 
gældende historisk lave priser for 
især juletræer. 

En del af produktionen af juletræ
er og pyntegrønt foregår på land
brugsarealer, og stammer således 
ikke direkte fra skovene. Produk
tionen af juletræer og pyntegrønt 
konkurrerer således l ige så vel 
med byg og hvede på marker som 
med de andre træarter i skovene. 
Hvorvidt juletræer biologisk og 
æstetisk er bedre eller ringere end 
en hvedemark er vist en smags
sag. 

Produktionen af juletræer og pyn
tegrønt udgøres i hovedsagen af to 
Ædelgranarter, Nobilis og Nord
mannsgran. De klippede bevoks
ninger giver nogle specielle syns
mæssige oplevelser, men træerne, 
især Nobilis, kan ved normal 
vækst udvikle sig til imponerende 
enkeltindivider af stor skønhed 
(Fig. 5, 6). 

Sun dhed i n åleskoven 
Nåletræerne angribes af både 
svampe- og insekter, men i varie
rende omfang afl1ængig af træart. 
Især Rødgran og i et vist omfang 
S itka-Gran har periodevis udvist 
manglende sundhed og stabilitet, 
men i øjeblikket udviser hele nå-
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Tab. 2. Gennemsnitlig kulstofbinding fordelt på træart 1 990-2000. 

letrægruppen en sundhedsmæssig 
t i lstand, som sjældent er set bedre 
(Fig. 7). 

Stabiliteten overfor stormskader 
varierer fra træart til træart og va
rierer også med træernes alder, 
men ikke entydigt på den måde at 
ældre træer for alle arter er mere 
vindfølsomme end unge træer, j f.  
fx Douglasgran ovenfor. Generelt 
set har nåletræerne som gruppe en 
lavere stabilitet overfor vindpå
virkning end løvtræet, hvilket er 
et klart minus. 

Kulstofbinding i de danske skove. 
Tilvæksten pr. år i nåletrægrup
pen er ca. 2. mi l ! .  m3,  eller om
kring det dobbelte af hugsten. Der 
sker således en opsparing af ved-

masse. Gavntræ, brænde og skov
il is er vigtige produkter for skove
ne i øjeblikket, men kun produkti
onen af skovflis stiger. 

Hvis man tager kulstofbindingen i 
vedmassen med i vurderingen af 
skovens værdi, hidrører 82 % af 
den nuværende kulstofbinding i 
de danske skove fra nåletræ. Sko
vene og især nåleskoven har der
for en positiv indflydelse på C02 
balancen i Danmark. (Ttab. 2 .  

Nåletræer o g  biologi 
På det biologiske plan kan jeg 
ikke forestil le mig andet end, at 
en ekstra variation i træartsvalget 
også giver en ekstra biologiske 
nicher, som er et plus i det samle
de hele. Men det er ligeså klart, 
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Fig. 8. Mel lemaldrende douglasgran med fin selvfor- Fig. 9- Urørt nåleskov med veludviklet og rig bundvegetati-
yngelse. Foto: N.J. Bundgaard. on. Foto: N.J. Bundgaard. 

at intensivt dyrkede nåletræarea
ler med li l le variation mellem be
voksningerne ikke har ret høj bio
logisk værdi. Specielt er det mel
lemaldrende stadie i bevoksnin
gernes liv trælse, set med både 
biologiske og friluftsmæssige 
øjne. De ældre bevoksningsstadi
er, foryngelsesperioden og kultur
stadiet indebærer slet ikke de 
samme problemer - specielt er 
foryngelsesperioden i mine øjne 
direkte smuk i mange ti lfælde 
(Fig. 3 ,  8,  9) .  

Kan nåleskoven påvirke jordbun
den i uheldig retning gennem for
suring af jorden? Nåleskovsplant
ning kan måske medføre en øget 
surhedsgrad i skovvandløbene og 
dermed påvirke både flora og fau
na i vandløbene negativt? Men er 
det en realitet el ler bare en frygt? 
Man kan godt blive i tvivl, når 
man ser de enorme lakse- og ør
redbestande, som findes i de dele 
af verden fx Nordamerika, hvor 
nåletræet for en overordnet be
tragtning er totalt dominerende. 

Nåletræer - vildt og j agt ? 
Det er min opfattelse, at vildtet 
har brug for nåletrætykninger som 
skjul især i vintertiden og specielt 
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i områder med intensiv publi
kumsanvendelse. Unge nåletræbe
voksninger er fx rigtig gode som 
vildtlommer i forbindelse med 
store orienteringsløb. 

Nåletræer og friluftsliv: 
Har nåletræer en positiv eller en 
negativ indflydelse på friluftsliv 
el ler oplevelsesmulighederne i 
bredeste forstand eller sagt på en 
anden måde - forøger nåletræer 
en skovturs oplevelsesniveau eller 
trækker det ned, at øjet ser nåle
træer (Fig. l 0). 

Det kan der ikke svares entydigt 
på, idet det er et helt subjektivt 
forhold for den enkelte person, 
som givet også hænger sammen 
med, hvad man er vokset op med, 
el ler hvad man er blevet vænnet 
til enten via synet eller via den 
gængse opfattelse. 

Personligt er jeg meget betaget af 
nåletræer, og vi l  gerne kæmpe for 
at de får en plads i de danske sko
ve, uanset om de er hjemmehø
rende eller ej (Fig. 1 1  ) .  

T Silkeborgområdet bevirker an
vendelsen af disse udenlandske 
nåletræarter, at kronetaget "]øf-

tes" op t i l  20 m over, hvad de in
denlandske træarter opnår. Blan
dingsbevoksninger, hvor de frem
mede nåletræer danner et øvre 
kronetag ca. 20 m over de danske 
bøge, giver en meget speciel ople
velse, som værdsættes af mange 
skovgæster/turister. 

Jeg har været udsendt for den 
danske stat t i l  B orneo for sammen 
med andre at sætte et projekt op 
til sikring af "The Lost World" 

(Maliau Basin i Sabah) som urørt 
skov. Jeg har der set den overvæl
dende naturrigdom i de tropiske 
regnskove bl .a .  med kæmpestore 
Agathis-træer. All igevel har den 
al lerstørste oplevelse i mit l iv dog 
været mødet med de nordameri
kanske nåletræsdominerede skove 
- med den kolossale vedmasseop
hobning og de fantastiske dimen
sioner på enkeltindividerne (Fig. 
1 2) .  

Nåletræer udgør hovedvegetatio
nen i de fleste nordvestamerikan
ske nationalparker, og en del af  
de træarter, vi her  taler om,  kan 
fint gro under danske forhold og 
også hos os danne biologisk rige 
skovsamfund. Der tænkes her på 
arter som Douglasgran (Pseu-



dotsuga mensiesi viridis) Mam
muttræet (Sequoiadendron gigan
tium) (Fig. 1 3) Kæmpe-Thuja 
(Thuja plicata), men også Nobilis 
(Abies prosera), Kæmpegran 
(Abies grandis) og Sitka-Gran 
(Picea sitchensis) kan opnå impo
nerende udviklinger såvel af en
kelttræer som i bevoksninger. Er 
det ikke tankevækkende, at træve
getationen i Yel lowstone Natio
nalpark udgøres af en monokultur 
af Contorta-Fyr? 

Sammenfattende vil jeg mene, at 
nåletræerne indeholder en masse 
gode egenskaber, når de altså an
vendes rigtigt, dvs. at 

* man vælger de rigtige nåletræar
ter t i l  de rigtige lokaliteter 

* kulturerne plantes og hugges 
korrekt - nogle steder i mono
kultur andre steder i blandings
bevoksninger 

* man ligeså vel som i løvtræ 
også for nåletræ anvender selv
foryngelse fremfor renafdrift 

* man lader nåletræerne blive 

Fig. I l .  Alle af 1 20-årig douglas
gran i Silkeborg Vesterskov. Foto: 
N.J .  Bundgaard. 

Fig. l O. Skovbillede fi"a Vancouver Island, men det kunne lige så godt have 
været fra Julsø ved Silkeborg. Foto: N.J. Bundgaard. 

gamle, hvis man vi l  se arternes 
sande oplevelsesmæssige og 
biologiske kvaliteter. 

Fig. 1 2 . Turister foran stor Rødtræ 
Sequoia sempervirens i Californien. 
Foto: N.J. Bundgaard. 

At dette så ikke altid harmonerer 
med en økonomisk indfaldsvinkel 
er en anden sag, som ikke skal 
lægges nåletræerne som gruppe til 
last .  

Nåletræerne og specielt de frem
mede nåletræarter kan i høj grad 
berige den danske natur, de dan
ske skove, og det danske land
skab, - hvis de bruges rigtigt og 
med omtanke. 

Efterfølgende diskission 
Marianne Hald: Hvor store di
mensioner foresti l ler du dig at de 
kæmpestore amerikanske nåletræ
er kan opnå i Danmark, hvis de 
står nogle hundrede år mere? 

Bundgaard: Så store dimensioner 
som i USA når v i  næppe i et lav
land som det danske. l USA er de 
største træer ca. 3000 år gamle. 
Men vore store Douglasgraner 
vokser stadig og kan sikkert blive 
300 år gamle eller mere. Men om 
træerne bliver så gamle, afhænger 
af, om der kommer en gevaldig 
storm, der fælder dem. De største 
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Fig. 1 3 .  Man skal sætte sig høje mål i livet. Verdens største træ (Manunut
træ Sequoiadendron gigantewn) på næsten 1 500 m3. Foto: N.J .  Bundgaard. 
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danske douglasgraner er 1 ,5 m i 
diameter i brysthøjde.  De vokser 
stadig. Det største er 50,6 m, og 
den vokser ca. 30 cm om året 
hvert år. Den rager 20 m op over 
nabotræerne. De store træer hjæl
per de mindre med læ, så de kan 
vokse sig højere. Og det sker. 

NN: Hvilket træ skal man vælge, 
hvis man vil have rigtigt gamle 
træer. 

Bundgaard: Douglasgran. Den 
kan blive mindst 400 år. Seqoia
dendron, der vokser på Lange
skov, har groet der i halvanden 
hundrede år. Det er den megast01·e 
art fra USA på 1 500 m3 i stam
men. Den gror godt i Danmark. 
Men vil den blive ved? Det vides 
ikke. 



Danmarks Naturfredningsforenings 
syn på nåleskoven 

Jesper Refn1 

Danmarks Naturfredningsforenings 
syn på nåleskoven afspejles i for
eningens publikationer. Det tidlig
ste naturpolitiske udsagn, jeg har 
kunnet finde, stammer fra DNs års
skrift fra 1 925-26. Her skriver et 
medlem af D N's forretningsudvalg, 
Kgl. skovrider L.B. Bri.iel fra Nø
debo, en artikel om skovæstestik 
og skovinddeling. Der er ingen 

tvivl om, at den a11ikel afspej ler 
foreningens daværende holdning til 
nåleskoven. Bri.iel taler om, at sko
vene i de sidste menneskealdre er 
gået meget tilbage i "æstetisk" 
henseende. 

Årsagen til det er, at statsskovene i 
1 870'erne fik nye retningslinier for 
driften. De var inspireret af ånden 

VI N O D E U N G  

Fig. l .  Denne i llustrationen ledsagede skovrider Briiels artikel i DN's års
skrift i 1 925-26, hvor han angreb skovbrugs mangel på æstetik. 

1 Danmarks Natwfredningsforening, Masnedegade 20, 2100 København ø. 

Flora og Fauna 110 (3): 79-82. Arhus 2004. 

fra nederlaget i 1 864, hvor mottoet 
var: Hvad udad tabes skal indad 
vindes. Og så gik det tydeligvis 
galt. Søer og moser skulle afvan
des, urlgrøftes og tilplantes, for
trinsvis med graner - efter rette li
nier og polygoner. I naturen findes 
ingen rette linier og ingen polygo
ner. Naturen er fuld af bløde kur
ver. De skulle væk og naturen skul
le efter Bri.iels udsagn indspændes 
i de retlinede polygoners harnisk. 
Det var han og DN tydeligvis dybt 
betænkelige ved. 

Hans artikel er fuld af udtryk, som 
i et klart sprog påpeger, at man 
øver vold mod skoven. Under bil le
det til hans artikel står "Typisk 
hugst efter geometriske linier ved 
Nærum. "Se billedet i årsskrift 
1 925 .  "Moser og engarealer slås 
sammen med t ilgrænsende arealer 
efter vilkårlige rette linier, hvor ef
ter hele polygonen tilplantes med 
samme træart Alt for ofte med 
Gran. Han savner grønne enge som 
oaser i de mørke granskaves ørke
ner. Birkemoser, der nu skjules af 
granskovens tætte kåbe." Han gør 
opmærksom på, at det offer man 
burde bringe på skønhedens alter 
økonomisk set er forsvindende l i l
le. Han slutter sin artikel med et 
nødråb: "Man kan ikke se skoven 
for bare træer." Jeg er sikker på, at 
det var en dybt følt  og rimelig pro
test mod statens skovdrift. 

Manden havde inderligt ret. Men 
hans nødråb gav ikke megen gen
lyd. De retlinede polygoners har
nisk gik deres sejrsgang overalt i 
skoven i de kommende år. Søer og 
moser blev afvandet i tusindvis i 
skovene og granskovens "tætte 
kåbe" bredte sig dramatisk på løv
skovens og lysningers bekostning. 
Skal man være lidt spids, kan man 
sige at de ensaldrende monokultu
rer i retlinede polygoner sejrede ad 
helvede til . 
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Fig 2. DN's årsskrift 1 946. Skovri
der Jørgen Akel: Fandens økonomi
ske dans på bøgens bekostning. 

I årene efter L .B .  Bri.iels nødråb 
havde DN's lobbyindsats gyldne 
tider. DN's formand Erich Struck
mann blev en meget nær ven af 
statsminister Th. Stauning. Det sat
te sig endog meget store spor. Bl .a .  
en af Europas mest fi·emsynede na
turfredningslove fra 1 93 7 blev kon
ciperet af DN, med 1 00 m strand
beskyttelseslinie, offentlig adgang 
til strandene, fredningsplaner, sik
ring af 25 .000 fortidsminder, rekla
meforbud i det åbne land - og kro
nen på værket: DN's ret til at rejse 

lB.bel S 

fredningssager. Hvilket jo en pas
sant har resulteret i, at 5 % af lan
det er fredet i dag. 

Gran mod Bøg 
I 1 935 fik v i  en ny skovlov. Det var 
en ren produktionslov, som ikke 
bar det mindste præg af Brliels 
skovvisioner fi·a 1 925.  Godt nok 
stod der i loven, at at løvskov intet
steds måtte forsvinde. Men det var 
et i llusionsnummer, som intet var 
værd. Løvskovsarealer ku1me nem
lig stadig indskrænkes og erstattes 
med nåleskov, fordi lovteksten ale
ne betød, at løvskov ikke måtte for
svinde fuldstændigt på skovejen
dommene fremover. Baggrunden 
for lovens svage bestemmelser er 
en gåde, som jeg ikke har kul1lle 
finde løsningen på, hvor jeg end 
har ledt. Brliel sad stadig i DNs 
forretningsudvalg. Havde man dog 
bare i 1 935 fået nogle fi·ednings
hensyn ind i loven. 

Det næste store naturpolitiske ud
spil fi·a DN kom halvtreds år sene
re. I 1 974 skrev jeg som ung forst
kandidat i DN's årsskrift, at det til
syneladende går rive galt med bø
geskoven i Danmark. Jeg spurgte, 
om vi udrydder bøgen? Bøgs relati
ve andel af den danske skov var 
faldet fi·a ca. 75 % i 1 770 til 50% i 
1 870 og i 1 970 havnet helt nede på 
1 5%. Konkret var bøgearealet fal
det fi·a 1 04.000 ha i 1 880 t i l  
84.000 i 1 970. 

Skovdødens omfang l noglo o uropælske lande 1984-86. Tabellen byggør på offlcløllø lal, bort el 
fra øsuysk.Jand. Kilde: Europas Iuii - Europas mil]o + avlsudkUp. 

LMd Andel skødet skov Areal skadet 
al fl&lø skOvarealet skov 

1 %  l hø 

Vesttyskland 54 4.000.000 
Sohwelz 86 455.000 
Øsirlg 25 920.000 
Holland 50 165.000 
Tjøkkoslovaklel 37 685.000 
Pol ø n 650.000 
Østtyskland 90 2.300.000 
Sydfinland 35 

Fig. 3 .  DN's  publikation om skovdød J 987. 
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Fig. 4 .  Kongeegen. Jægerspris Stor
skov. Europas ældste Eg. Foto: J .  
Feilberg. 

Noget burde gøres, ellers kunne 
man blive tvunget til at ændre nati
onalsangen t i l :  Der er et yndigt 
land, det stod med brede bøge. 
Skovrider Jørgen Abell havde i 
DN's årsskrift 1 946 været inde på 
det samme tema. Han sluttede sin 
artikel med en tegning af Fanden, 
der danser på et bøgestød omgivet 
af graner pyntet med pengesedler. 

Hovedproblemet var naturligvis 
økonomien i løvskoven og nålesko
ven. Løvskovenes længere omdrift 
og højere kulturudgifter spillede og 
spiller en afgørende rolle. Artiklen 
fra 1 974 vakte betydelig opsigt. 

Flere nationalt orienterede politi
kere udtalte, at der måtte gøres no
get, mens mange af mine forstkol
leger udtalte, at DN måtte bestå en 
af flok guldalderromantiske ægge
hoveder. Medlemstallet steg samti
dig drastisk i de år. Diskussionen i 
pressen - som til tider var heftig -



førte til, at der blev lavet en ny 
skovstatistik i 1 976. Skovstatistik
ken fra 1 976 viste, at bøgens areal 
var faldet yderligere fra 84.000 ha 
til 76.000 ha. Det samlede areal 
var på 45 år blevet reduceret med 
28 % - og hvad værre var: alders
fordelingen var meget skæv. 46 % 
af bøgen var over 80 år, dvs. en 
stor hugstmoden vedmasse og sam
tidig et meget lavt foryngelsesare
aL Debatten resulterede i, at DN 
udarbejdede et forslag til folke
tingsbeslutning, som blev fremsat 
den 17 oktober 1 986. Det satte sine 
første, vigtige spor for at vende ud
viklingen. Det førte til at DN's åre
lange krav om en ny skovlov blev 
en realitet i 1 989. 

Luftforureningens plage 
l 1 980'erne blev skovende hærget 
af en ny alvorlig trussel, som sær
lig truede nåleskoven på de magre 
jorde. Luftforureningen hos os og i 
vore nabolande voksede bekymren
de. Enorme mængder af kvælstof
og svovlforbindelser blev udledt i 
atmosfæren, og samtidig kunne 
man konstatere stigende skader på 
skoven. Arealet med skadet skov i 

Europa omfattede ca. 8,5 mio. ha i 
1 986. l Danmark mente myndighe
derne, at situationen ikke gav an
ledning til bekymringer. Skov- og 
Naturstyrelsen - Statens Forstlige 
Forsøgsvæsen udsendte berol igen
de meddelelser om, at der nok var 
skovdød og skovskader i Mellem
europa og i Sverige, men at det var 
et mindre problem i Danmark og i 
hvert fald var det ikke luftforure
ningen, der var årsagen. Skov- og 
Naturstyrelsen mente at, at proble
met ville "klinge af'. I 1 986 udtal
te Statens Forstlige Forsøgsvæsen, 
at der heller ikke i år er fimdet hol
depunkter for den antagelse, at 
luftforurening i nævneværdig grad 
skulle have bidraget t i l  at forringe 
skovenes tilstand. 

I DN så v i  problemet vokse rundt 
om i vores land og i udlandet 
(Fig. 3 & 6).  Vi fandt de danske 
myndigheders holdning totalt  uan
svarlig. DN besluttede, at man 
ville råbe folketingspolitikerne 
op. Vi inviterede Folketingets 
Miljø- og Planudvalg den 20.  
marts 1 987 på en rundtur i Midt
jyl land for at vise, hvor galt det 

Tabel 1 . 1 2  lovtræ. S1�endc vedma�se fordelt efter træart og anlægsMgang. 2000 

lovtlæ Bog Eg ruJc Ær Andre 
l all (Ahorn) loYuæ.vltf 

•• ..,! •'f<l· .. l ved· �real vod· .vW ved· ilftal vod· .. .�� Vfd· 
0\AUt ma�se IMIII' """"' Inalit m.lSSt 

hJ 1 OOO m1 "' l 000 m1 ha 1 000 m1 "' l 000 m1 h.l l OOO m1 ha l 000 m1 
Hele 
landet 174 3U 29087 19 SS2 18 267 4 3 0 1 1  4 835 1 2 681 1 292 9 444 1 210 29 698 J 48) 

1990·99 24 165 210 8 661 76 1 0 448 88 1 676 21  587 1 1  2 792 1 3  

1 980  89 13 730 396 4 398 124 HJO l iS 1 191 46 l 1 1 7  66 2 595 44 
1970.79 11 514 710 3 376 2 1 3  2 330 1 16 827 51 2 187 m 2 793 103 

1960 69 IS 369 1 546 4 874 548 3 Oll 258 1 ll7 106 2 606  164 l 630 270 

19SO·S9 17 521 2 330 6 1 58 l 011 l S90 429 1 634 113 1 266 210 4 873 SOl 

1940-49 1 7 3U 2 982 6 364 1 312 3 666 538 2 013 263 718 1 34 4 565 676 

1930.19 1 1 1 39 2 310 s 130 1 )08 1 928 324 1 479 215 390 77 2 21 3  386 

1910.29 10 726 2 637 5 910 1 7l5 2 399 465 914 ISO 199 41 1 303 258 

191().19 9 216 2 527 5 486  1 765 2 321 487 516 85 107 23 787 168 

1900-09 10588 3 OBS 6 950  2 286 2 261 490 364 60 101 21  911  228 

189099 8 761 2 788 6 373 2 27 1  1 483 3 1 3  1 7 1  2 7  78 18 656 159 

1880 89 5 991 2 001 4 764 l 727 869 1 96  1 1 9  1 9  1 6  3 214 56 

1870·79 4 7l9 1 5)0 3 312 I Ill 609 147 m 40 1 2 m 120 

1860·69 2 601 818 1 848 64) 638 1 48  18 J 6 2 91 2) 

1850·59 2 562 798 1 67l S17 123 185 35 6 1 1  l 121  28 

184().49 1 soo 44) 734 lS8 401 101 l3 4 o . .. 342 80 
[01 1 840  6 88 7 1 974 3 519 1 140 1 894 434 148 25 49 IO 1 276 364 

Fig 5 .  De danske skoves træartsfordel ing. Kilde: Skovstatistikken 2000 

Fig. 6. l Tjekkiet bar luftforureningen sat 
sine tydelige spor i skovbilledet Foto: J. 
Feilbetg. 

stod ti l .  Samtidig udgav vi en l i lle 
bog om luftforurening og skov
død. Det hjalp. Og efter at havde 
talt med erfarne forstfolk og uden
landske eksperter, gik alvoren op 
for flertallet af Folketingets poli
tikere. En række love t i l  begræns
ning af udledning af svovl- og 
kvælstofforbindelser blev vedta
get. I dag er det a lment erkendt, 
at luftforurening fra kraftværker
ne, trafikken og landbruget med
fører sur nedbør og overgødsk
ning. Selvom udviklingen er gået 
i den rigtige retning siden slutnin
gen af 1 980'erne, er luftforurenin
gen stadig årsag t i l  skader på sko
ven i Danmark. Hvert fjerde træ i 
skovene på europæisk plan menes 
at være svækket på grund af luft
forurening. l de senere årtier er 
indholdet at svovl i nedbøren hal
veret fra IO Kg S/ha til 5 Kg S/ha, 
mens udledningen af kvælstoffor
bindelser er nogenlunde konstant 
med en afsætning på ca. 20 Kg N/ 
ha. Den kritiske tålegrænse for 
skov på l 0-25 Kg N/ha overskri
des stadig mange steder. 
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Skal man forstå DN's syn på nåle
skoven, må man nødvendigvis se 
nærmere på nogle af de udsagn, 
som DN er fremkommet med i åre
nes løb. Et af de mest markante 
stammer fra krigens sidste år: Un
der besættelsen i 1 944 dristede 
DN's formand E. Struckmann sig 
til, under en fredningssag i Svan
ninge Bakker, at sige om nålesko
ven. "Vi ønsker ikke disse grønne 
pikkelhuer, der er vandret ind syd
fra - de saver de bløde sydfynske 
bakkers smukke horisonter i styk
ker. - De skal væk". Vi er i dag 
ikke er helt så kategoriske. DN me
ner, at de hjemmehørende danske 
træarter bør dominere i Danmarks 
skove, men foreningen kan godt se 
både den naturhistoriske og kultur
historske værdi af at have et vist 
islæt af velegnede, fremmede træ
arter i det danske skovbrug. Rød
gran er trods alt tæt på at være 
"dansk", og ældre rødgranbevoks
ningen kan udvikle sig til spæn
dende og ganske artsrige økosysy
stemer i Danmark. 

Ny skovlov 
DN har i en meget lang årrække 
stillet krav om en ny skovlov. Efter 
ihærdig indsats fra DN overfor Fol
ketinget lykkedes det endelig i 
1 989 at få en ny skovlov. Endelig 
var fredskovsforordningen fra 1 805 
blevet blødt op. Det var i princip
pet den, der var gældende. Den 
havde gjort god gavn i næsten 200 
år. Bebyggelse var holdt ude af 
skoven og skovene var forblevet 
skov. Men det var på høje tid, at 
vigtige forbedringer kom ind i lo
vens formålsparagraf særligt § l  
stk. 2 .  "og varetage landskabelige, 
naturhistoriske, kulturhistoriske og 
miljøbeskyttende hensyn samt hen
syn til fri luftslivet." og §2 stk. l "1 
offentligt ejede skove skal landska
belige, naturhistoriske, kulturhisto
riske og miljøbeskyttende hensyn 
samt hensyn til friluftslivet tillæg
ges særlig vægt." 
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§ 15 om god og flersidig skovdrift, 
citat : "og varetage landskabelige, 
naturhistoriske, miljøbeskyttende 
hensyn samt hensyn til fri luftsli
vet." Den nye skovlov var et kvant
espring, som bl.a. DN kunne tage 
en del af æren af. § 1 6  om aftaler 
om sikring af skov er vigtig, men 
aftalerne (såkaldte skovlovsaftaler) 
offentliggøres ikke. Det hemmelig
hedskræmmeri bør høre op. 

Endelig bør § 19 nævnes, hvoraf det 
fremgår: "Fremme af løvskov m.v. 
§ 1 9. Miljøministeren kan yde 
statstilskud til fremme af løvskov, 
herunder til etablering af skovbryn 
af løvtræer og buske. Tilskud kan 
blandt andet gives for at sikre, at 
bøge- og egearealet bevares eller 
forøges, især i områder, hvor bøgen 
eller egen er egnskarakteristisk. 

I 1 996 blev loven revideret med en 
del administrative detaljer. Og i 
2004 er en ny skovlov på vej .  DN's 
aktuelle syn på skovpolitikken i 
dag ligger i klar forlængelse af de 
tidl igere udmeldinger. 

Der er en klar rød tråd fra BrOels 
nødråb i 1 925 til bekymringen for 
bøgens skæbne i 1 974 og skovens 
sundhedsproblemer i 1 980'erne til 
skovloven i 1 989 og 2004. 

DNs holdning er klar: Der er for 
meget nåleskov i Danmark. Ca. 2/3 
er nål ca. 1 /3 er løv. Et passende 
mål for Danmarks skove kunne 
være det omvendte af det, vi har. 

DN's visioner for skovene er over
skrifter: 

* Vi bør stile mod 2/3 løv og 1 /3 
nål. 

* Vi ønsker vandet tilbage i skove
ne. Naturgenopretning af søer og 
moser bør sættes i system. 

* Der bør hæges om gamle og store 

træer. De udstråler en særlig monu
mental fascination. 
* Bøg, eg og anden løvskov skal 
fremmes. 

* Naturskoven skal forøges uden 
de retlinede polygoners harnisk. 
Min. 1 0%. 

Nåleskoven har både velsignelser 
og forbandelser, men klart mere af 
det sidste end af det første. 

Efterfølgende diskussion 
Nepenthes: I det sidste skovlovsfor
slag fra 2004 står der, at man kan 
passe på naturen i skoven, ikke at 
man skal. Hvad mener du herom? 
Je5per Refn: Loven kan hele tiden 
blive bedre. l 1 989 kom det ind i 
formålsparagraffen, at man skulle 
tage andre hensyn end de rent 
dyrkningsmæssige. Det skulle man 
ikke før. Tidligere skulle man frede 
de enkelte skove, hvis de rummede 
noget, man ønskede bevaret. Jo 
stærkere loven er, jo bedre kan 
man tilgodese de materielle og de 
immaterielle hensyn, og det var de 
immaterielle, der kom ind i loven 
1 989. 

Nepenthes: Naturskov er ikke be
skyttet efter det nye lovforslag. Det 
burde den have været. 

Jesper Reji1: Der bør være I O% na
turskov. Det stræber DN efter. 
NN: Har du nogensinde stået på 
Isenbjerg Bakker og set ud over 
Gludsted Plantage med de retlinie
de plantager af rødgran? Er det 
ikke flot? Er det ikke bevaring
sværdigt? 

Jesper Refn: Jeg synes, at de store 
ensartede flader er monotone og 
kedsommelige. Den variation, der 
er forsvundet, skal tilbage, både i 
plantager af rødgran, sitka og 
bjergfyr. Der skal løvskov ind i 
plantagerne. Skal man opnå det 
langsigtede mål, at 2/3 af den dan
ske skov skal være løvskov, må 
man lave en del af den i nåletræs
plantagerne. 



N åleskovens svampe 

Jan Vesterho/11 

Der er en klar sammenhæng mel
lem en naturtypes biodiversitet og 
dens historie. På den ene side har 
man urskoven, hvor hver enkelt 
stamme kan rumme et meget stort 
antal arter, på den anden side har 
man det eksotiske træ som er ble
vet isoleret fra sine mange naturli
ge følgearter. Svampemæssigt er 
beplantninger af sådanne eksotiske 
træer rene ørkener. Hvor mange 
tilknyttede svampe en given træa11 
har, hænger meget sammen med 
hvor lang dens historie er i områ
det, og hvor tæt den er på sit natur
lige udbredelsesområde. 

l nåleskoven kan der findes mange 
svampe. En del af disse er mykor
rhizasvampe der lever i samliv 
med træer, andre ernærer sig ved 
at nedbryde dødt ved, mens andre 
igen nedbryder forskell igt førne, 
f.eks. blade og nåle i skovbunden. 
Nåleskoven har et par hundrede år 
på bagen i Danmark, og derfor er 
den hverken karakteriseret af den 
artsrigsom man finder i ti lknytning 
til naturligt forekommende træar
ter, eller af den artsfattigdom som 
karakteriser nyintroducede træar
ter. 

Nogle af nåleskovens svampe er 
specialister, som kun findes på en 
art eller slægt af nåletræer, men 
andre arter kan findes på forskelli
ge slægter af nåletræ, og andre 
igen er generalister som både kan 

findes i løv- og i nåleskov. 

Blandt specialisterne er der især 
mange arter som specifikt er knyt
tet til Fyr (Pinus) eller Gran (Pi
cea), mens der kun er ganske få 
som er specifikt knyttet til Ædel
gran (Abies), Douglasgran (Pseu
dotsuga) eller Lærk (Larix). Dette 
forhold er ikke specielt dansk, det 
gælder i hele Europa. Blandt de 
fyrretilknyttede svampe i Danmark 
findes flest svampe med Skov-Fyr 
(Pinus sy/ves/ris). Rødgran (Picea 
a bies) har langt flere t ilknyttede 

svampearter end andre arter af 
Gran. Både Skov-Fyr og Rødgran 
findes naturligt meget tæt på Dan
marks grænser. 

Blandt de svampe, som både kan 
findes i løv- og i nåleskove, er vo
res mest eftertragtede spisesvampe 
Almindelig Kantarel ( Cantharellus 
cibarius) og Spiselig Rørhat (Bole
tus edulis), faktisk er disse arter 
mest almindelige i nåleskov. 

Arter som mangler i nåleskoven 
Hvis man går ud i en nåleskov, vil 
man se l ige så mange svampe
frugtlegemer som hvis man går ud 
i en bøgeskov, måske endda flere, 
men artslisten vi l  bl ive kortere. 
Den b liver også kortere i en dansk 
nåleskov end i en naturlig svensk 
nåleskov. Det er derfor interessant 
at få et indblik i hvilke svampe 
det er, som mangler i den danske 
nåleskov. 

Tabel l viser med mælkehattene 
som eksempel hvor mange af de 
arter, der kendes fra Nordeuropa, 

F ig. l .  I nåleskoven kan svampene stå mindst l ige så tæt som i løv
skoven, men artslisten vil blive kortere. Foto: J. Vesterholt. 

1 Langelinie 37, st. Il!, 7100 Vejle. Myco@vip.cybercity.dk 
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Arter i Nordeuropa Arter i Danmark Andel i %  

Gran 6 5 8 3  
Fyr 6 4 67 
Ædelgran 2 l 50 
Lærk l l 1 00 
Div. nåletræer 2 2 1 00 
Løv- og nåletræer 1 3  1 2  92 
Gran og birk 4 4 1 00 
Bøg 7 7 1 00 
Eg 6 5 8 3  
Birk 6 5 8 3  
Hassel l avnbøg 3 3 1 00 
Pil  l poppel l el 6 6 1 00 
Div. løvtræer 1 6  1 6  1 00 

Nåletræer i a l t  1 7  1 3  76 

Løvtræer i alt 44 42 95 

Tabel l .  Mykorrhizadannere: mælkehatte (alpine + boreale arter undtaget). 
Kilde: Oplysningerne er baseret på Hielman-Clausen m.fl. ( 1 998). 

Arter i Nordeuropa Arter i Danmark Andel i % 

Gran l 3 2 7  
Fyr 8 3 3 8  
Ædelgran l o o 
Lærk 2 o o 
Div. nåletræer 60 25 42 
Løv- og nåletræer 4 0  3 0  7 5  
Div. løvtræer 9 1  6 6  7 3  
Bøg 4 3 75 
Eg I O  7 70 
Birk 4 2 50 
Elm l havtorn 2 2 1 00 
Nåletræer i alt 82 3 1  3 8  

Løvtræer i alt I I I  80 72 

Tabel 2 .  Nedbrydere: træboende poresvampe (boreale arter undtaget). 
Ki lde: Oplysninger baseret på Ryvarden & Gilbertson 1 993 med enkelte 
opdateringer. Arter er henregnet til en værtsslægt el ler værtsgruppe hvis 
den i Nordeuropa langt overvejende eller udelukkende findes på denne 
værtsslægt eller værtsgruppe. 

som er fundet i Danmark. Arter 
som har en boreal eller arktisk-al
pin udbredelse, er udeladt fra ta
bellen, da det må antages at de på 
gmnd af klimatiske forhold ikke vi l  
kunne vokse i Danmark. 

Det fremgår af tabellen, at de dan
ske nåleskove har en relativt stor 
andel (76 %) af de mælkehatte, 
som danner mykorrhiza med nåle
træer, men andelen er l idt lavere 
end den er for løvtræernes vedkom
mende (95 %). Et lignende møn
ster vil man også finde inden for 
andre grupper af mykorrhizadanne
re så som skørhatte, fluesvampe og 
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rørhatte. Inden for koralsvampe og 
visse grupper af slørhatte mangler 
vores nåleskove dog en noget større 
del af de mykorrhizadannende 
svampearter som man eksempelvis 
kan finde i de svenske nåleskove. 
Der sker stadig en indvandring af 
nye mykorrhizadannere til vores 
nåleskove, og i hvert årti findes der 
nye arter for landet. I de seneste 
årtier er der eksempelvis fundet 
arter som Orangeporet Rørhat (Su
illus tridentinus) der er knyttet til 
Lærk, Elfenbens-Mælkehat (Lacta
rius musteus) der hos os er knyttet 
til Skov-Fyr, og Fløj ls-Mælkehat 
(Lactarius lignyotus) der er knyttet 

til Gran (Vesterholt 1 986, 1 993, 
Heilmann-Clausen m.fl. 1 998). 
Hvornår de reelt er indvandret, vi
des naturligvis ikke med sikker
hed. 

Tabel 2 viser med poresvampene 
som eksempel, hvor mange af de 
træboende arter der kendes fra 
Nordeuropa, som også findes i 
Danmark. Lige som i tabel l er de 
a1ier, som har en boreal udbredel
se, udeladt. 

Som det fremgår af tabel 2,  er situ
ationen for poresvampene ganske 
anderledes end for mælkehattene. I 
Danmark kan man således kun fin
de 38 % af de nåleskovsarter, som 
er kendt fra Nordeuropa, mens den 
tilsvarende andel for arter knyttet 
til løvtræ er 72 %. En stor andel af 
de poresvampe, der findes i danske 
nåleskove, er arter som kan vokse 
på grene, kgiullisviste, stubbe og 
apsavede stammer. Hvis tabel 2 
blev udvidet til også at omfatte an
dre træboende svampe så som 
barksvampe og hatsvampe, ville 
man antagelig nå frem ti l  det sam
me bil lede. Som ventet mangler de 
arter, som man i Sverige anser som 
naturskovsindikatorer (Skogsstyrel
sen 2000). 

Meget tyder på, at træboende 
svampe er længere tid om at ind
vandre end mykorrizadannerne, 
men den relative artsfattigdom på 
nåletræ skal uden tvivl også ses i 
sammenhæng med at skovdriften i 
vores nåleskove ikke efterlader me
get dødt ved af større dimensioner. 
Der sker dog også her en fortsat 
indvandring af svampe knyttet til 
nåletræsved, således er poresvamp
ene Flammeporesvamp (Pycnopo
rellus fulgens) og Dråbe-Kødpore
svamp (Postia guttulata) - begge 
på Rødgran - tilsyneladende nyind
vandrede og har været under udbre
delse i Nordsjælland indenfor de 
senere år (Strandberg & Strandberg 
1 9 9 1 ,  H. Knudsen, pers. medd. S .  
Elborn pers. medd.). 



Fig. l .  Almindelig Kantarel (Cantharellus cibarius) er 
et eksempel på en svampeart som både kan findes i løv
og nåleskov, men den er lettest at finde i nåleskov. Foto: 

Fig. 2. B lålig Korkpigsvamp (Hydnellum caerulewn) 
er meget sjælden i Danmark og findes aktuelt kun på 
fire lokaliteter, to i løvskov og to i nåleskov. Foto : J .  
Vesterhol t .  J. Vesterholt. 

Umiddelbart kan det synes overra
skende, at vi også mangler en rela
tivt stor andel af de arter som er 
knyttet til løvtræ, men det skyldes 
antagelig, at vi i Danmark ikke har 
urskove eller naturskove i samme 
målestok, som man kan finde andre 
steder i Nordeuropa. 

Konklusionen af denne sammenlig
ning er, at vores nåleskove har en 
mindre artsdiversistet end vores 
løvskove, og at den er også mindre 
end i den naturlige nåleskov. Det 
gælder især for træboende arter. 

Nåleskovssvampe på rodlisten 
På trods af at den danske nåleskov 
løbende beriges med flere a1ter, er 
der også arter som er i tilbagegang. 
En gruppe af de mykorrhizadannen
de svampe i nåleskov på mager 
bund er alvorligt mistænkt for at 
være at være i tilbagegang som føl
ge af eutrofiering (Vesterholt et al. 
2000). Et eksempel på dette er 
Halsbånd-Ridderhat (Tricholoma 
focale) som tidligere var udbredt i 
størstedelen af Danmark, men som 
nu kun findes i områder med lavt 
kvælstofnedfald (Figur 3). Denne 
og tilsvarende arter er uddøde eller 
akut truede i eksempleJvis F landern 

og Holland hvor kvælstofnedfaldet 
er højere end i Danmark, mens ar
terne ikke har været i t ilbagegang i 
landene nord for Darunark. 

I alt 126  rødlistede og 9 gullistede 

arter findes udelukkende eller 
langt overvejende i nåleskov, hvil
ket svarer til 14 % af de arter som 
er rød- eller gullistede (Stoltze & 
Pibl 1 998a, 1 998b ), se tabel 3 .  Den 
største trussel mod nåleskovens 

• 20 - 40 
1 5  • 20 

• I O · 1 5  
• 5 • I O  
• o .  5 

Figur 3 .  Udbredelsen i Danmark af Halsbånd-Ridderhat (Tricholoma 
{ocale) i Danmark. Lukkede cirkler viser lokaliteter med fund fra peri.
oden 1 990- 1 999, åbne cirkler viser lokaliteter, hvor der kun er ældre 
fund. Baggrundskortet viser det beregnede kvælstofnedfald i kg kvælstof/ 
hektar/år, opgjort for kvadrater på 5 x 5 km. (Efter Vesterholt et al .  2000). 
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Halsbånd-Ridderhat (Tricholoma focale) er et eksempel på en nåleskovs
art som er truet af eutrofiering af dens levesteder. Foto: J. Vesterhol t. 

svampe angives at være "luftfor
urening", og det gælder 56 af de 87 
arter, som står anført på rødlisten 
med en trusselskategori. Flertallet 
af disse arter er mykorrhizadanne
re. Kun 8 af de 87 arter står anført 
med truslen "Fældning af gamle 
træer og bortfjernelse af dødt ved". 
For løvtræer er denne andel langt 
højere. 

Nåleskoven er kommet for at blive 
Nåleskoven er uden tvivl kommet 
for at blive, og den bidrager til den 
danske funga med et sted mellem 
500 og l 000 arter. De svampearter, 
som er truet af eutrofiering, fortje
ner særligt hensyn. I andre dele af 
Europa har disse arter været i tilba
gegang eller er forsvundet, og set i 
et internationalt perspektiv har vi 
derfor et ansvar for at medvirke til 

deres bevarelse. 

Den igangværende danske konver
tering fra nåleskov til løvskov vil 
ikke umiddelbart være en trussel 
mod nåleskovens svampe, men 
man bør være opmærksom på, at 
Skov-Fyr og Rødgran har større be
tydning for fungaen end andre og 
mere eksotiske træarter, inklusiv 
introducerede løvtræer. Selv om 
beskyttelse af nåleskov ikke bør 
have samme prioritering som be
skyttelse af naturligt hjemmehø
rende naturtyper, er det ønskeligt 
at nåleskoven får et større natur
indhold. En af de måder naturind
holdet vil kunne forøges på, er ved 
at efterlade mere dødt ved, gerne i 
form af at områder med Skov-Fyr 
eller Rødgran får lov til at henligge 
til naturligt forfald. 

Antal arter knyttet til nåleskov Andel af samtlige arter 
Ex - forsvundet 
E - akut truet 
V - sårbar 
R - sjælden 
X- opmærksomhedskrævende 

I alt 

6 
23 
49 
4 8  
9 

1 3 5 

Tabel 3 :  Nåleskovssvampe på rødlisten og gullisten 
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1 9 %  
1 5 % 
20 % 
I O %  
8 %  

1 4 % 
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Efterfolgende diskussion 

NN: Hvis man sammenligner Vestskoven 
ved København med en hundredårig rød
granskov, hvor vil man finde den største 
biodiversitet afsvampe? 

Jan Vester/w/t: Jeg formoder, at svampe
floraen er nogenlunde den sammen. For 
øvrigt: Svampen Lindeskive, der hidtil er 
blevet anset som indikator for gammel 
naturlig lindeskov, findes mange steder i 
Vestskoven, der kun er 30-40 år gammel. 



Om mosserne i nåleskoven - på godt og ondt 

Gert Steen A1ogensen1 

" - den halve sommer løber de ørkesløse omkring 
og tumler sig i mosset og tænker ingenting" 

Frit fra Elsa Beskow: De små skovnisser 

Nåleskovene i Danmark findes især 
på de dårligere jorde. Mosdækket 
er oftest artsfattigt Dets fysiske 
omfang deler de enkelte skove i to 
grove hovedgrupper: De gamle sko
ve med et tykt mosdække, og de 
yngre plantager, der har et tyndere, 
men sammenhængende og aJtsfat
tigt dække. De tætteste plantager er 
ofte så lyssvage, at selv mos ikke 
kan danne et sammenhængende 
dække. 

Moslagets artsdiversitet og tids
faktoren 
Vi har ingen undersøgelser over 
lang tid, der i detaljer redegør for 
den opbygning af artsdiversiteten, 
der foregår i moslaget i en uforstyr
ret nåleskov i Danmark. Så hvad 
der menes med "gammel" og "yng
re" kan være mere vanskeligt at 
forholde sig til end måske ventet. 

Den ældste gode kilde til viden om 
moslagets artsindhold findes i Jen
sen ( 1 856), som er ganske pålidelig 
i forhold til nåleskovens karakterar
ter af mosser. 

I omtalen af nåleskovenes karakter
arter vil jeg her særligt fremhæve 
følgende fire arter som eksempler 
på, hvor forskellige selv diagnosti
ske arter i bunddækket kan være i 

deres indvandringshistorie og fylde 
i mosdækket 

Bølgebladet Kløvtand (Dicranum 
polysetum syn. D. undulatum) er 
omtalt af Jensen ( 1 856) som: Tem
melig almindelig i Skove, Hedemo
ser, på Sand. En af vore skjønneste 
Mosser, let kjendelig ved de stærkt
bølgede, guldglinsende Blade. 

I dag er den karakterart for nåle
skove. Den er almindelig i Skandi
naviens boreale nåleskovsbælte, 
men stadig sjælden i Storbritanni
en. I Danmark befinder Bølgebla
det Kløvtand sig således langs den 
sydvestlige rand af en klimatisk 
gradient fi"a vore nordiske nabolan
de, som er sammenfaldende med 
overgangen fra den boreale nåle
skov i Skandinavien til den tempo
rære, løvfældende skov i Danmark 
og længere sydpå i Europa. 

Bølgebladet Kløvtand har været i 
Danmark, så længe vore oplysnin
ger rækker. 

Den følgende art har især spredt 
sig i Danmark gennem de sidste 
1 50 år. Altså i den periode, hvor 
arealet med nåleskov er vokset 
b l .a .  på grund af hedens opdyrk
ning og efterfølgende beplant-

'Poppe/husene 72, 2600 Glostrup. e-mail: GSM@techxl.dk 
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ning med nåleskov. 

Fjer-Kammos (Ptilium crista-ca
strensis) nævner Jensen ( 1 856) som 
Hypmun Crista Castrensis) som 
meget sjælden og angiver kun 3 lo
kaliteter i Danmark, alle i Nord
sjælland. Også den beskriver han 
som en afvm·e skjønneste Arter. 
Der er ingen grund til at tvivle på, 
at enhver øvet botaniker kunne 
genkende den, også dengang. Jen
sens angivelse af udbredelse og 
hyppighed i 1 856 er fuldt ud påli
delig og derfor anvendelig ved en 
sammenligning med den hyppig
hed, vi kender fra i dag. 

Arten forekommer nu som karak
terart i vore gamle nåleskove (Mo
gensen 1 980) og findes i mange 
egne. Den er temmelig almindelig i 
Vestjylland og Nordsjælland, men 
ret sjælden i resten af landet. Ind
vandringen af Fjer-Kammos er så
ledes ikke færdig i Danmark, men 
samler sig omkring de ældre nåle
skove. 

Anderledes er det med en nylig 
indvandret art. 

Smalbladet Plysmos (Orthodonti
um lineare) findes ikke i Jensen 
( 1 856). Den blev opdaget første 
gang i Danmark omkring 1 950 og 
den menes indslæbt til Europa i be
gyndelsen af 1 900-tallet med tøm
mer fra Sydafrika. I Europa blev 
den først opdaget i Storbritannien, 
senere i andre vestlige dele af 
Europa, i Danmark altså i 1 950 og i 
det sydligste Sverige i 1 969. Mod 
nord findes den nu halvvejs op i 
Skandinavien. Den er almindelig 
overalt i dens udbredelsesområde. 

Dens økologiske niche har placeret 
den i konkurrence med gedigne, 
europæiske arter, der i Danmark er 
Alm. Fløj lsmos (Dicranella hetero
malla), Alm. Fjertand (Tetraphis 
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Fig. l .  Udbredelsen af Ptilium crista eastrensis i Danmark 
Distribution of Ptilium crista-castrensis in Denmark 

pellucida) og i mindre grad Kugle
Filtmos (Aulacomnium androgJ'
mun). De konkurrerer om plads på 
humus i de mere fugtige habitater 
i nåleskove og skovmoser domine
ret af nåletræer. Selv på tidvis 
mere tørre babitater, som ved fo
den af nåletræer, trives den godt. 

Dannelsen af sporebuse er massiv, 
så dens spredningspotentiale er 
meget stort. Men efter etablering 
er den altså også særdeles konkur
rencedygtig i forbold t i l  vore 

hjemlige arter, om end den synes 
at have fundet en balance i for
hold til dens danske konkurrenter. 

Rundkapslet Buxbaumia (Bux
baumia aphy/la) er et fj erde ek
sempel på en mos, der hører 
hjemme i nåleskovene. Den vok
ser på jord, som typisk har været 
åben i en halv snes år, f.eks. vej
gennemskæringer og lignende. 
Voksepladsen skal være delvis 
lukket af alger og unge thai l i  af 
l ichener. 

Gametopbyten hos Buxbaumia er 
sjældent synlig, mens sporofyten 
mest af alt l igner en fod af tegnese
riefiguren Mickey Mouse, som stik
ker op af jorden. Sporehusene fyl
der minimalt i vegetationen, men 
stedet med Rundkapslet Buxbau
mia kan danne sporofytter i mindst 
en halv snes år. Når successionen 
af skovens andre planter forårsager, 
at disse ad åre overtager dominan
sen på voksepladsen, forsvinder 
Rundkapslet Buxbaumia. Det typi
ske successionsforløb omfatter 2-3 
årtier. 

Om øvrige arter kunne jeg blive 
ved, om end ikke ret længe med 
overbevisende eksempler på arter, 
der forekommer i langt overvejende 
grad i nåleskovene. En sammenlig
ning af hvilke mosser, der forekom
mer i udvalgte skovtyper, afspejles 
klart i resultatet af en ekskursion 
med velvalgte og pædagogiske ana
lysemål. 

Artsdiversiteten i forskellige dan
ske skovtyper viser klare forskelle 
(Tabel l )  mellem de forskellige 
skovtyper. Listen ændrer dog ikke 
det bil lede, at nåleskovenes mosve
getation i overvejende grad er et 
sammenrend af nyligt indvandrede 
og gamle, velkendte arter. 

Men hvor er mosserne fra den 
oprindelige nåleskov i Danmark? 
Ja, hvad blev der af den oprindelige 
nåleskovs mosser i Danmark, efter 
at mennesket havde fældet den op
rindelige skov? Der er god grund til 
at antage, at mosserne fra dengang 
stadig findes i Danmark. De fleste 
arter findes formodentlig i vegetati
onstyper som: bede, overdrev, løv
skov, moser, kær, sten, grøfter, nø
gen jord, etc. 

Der er der i de igangværende for
søg på naturgenopretning god 
grund til optimisme på mossernes 
vejne. For lysner man nåleskoven 
og giver den lov til at blive gam
mel, stiger artsdiversiteten, om end 



ikke ret meget. Tilføres skoven fle
re habitater egnet for mosser, fører 
det naturligvis til et øget antal af 
mosser. 

I en undersøgelse af l O  skove, 
fandt Odgaard ( 1 995, 1 997) over 
hundrede arter af mosser. Mange af 
disse arter er ikke karakteristiske 
for skove, men de viser netop der
for med megen tydelighed, at ind
vandringstJykket fra andre typer af 
habitater er stort på vore etablerede 
skove. IndvandringstJykket er gi
vetvis også konstant stort. Sam
menligner man mosvegetationen i 
den nu snart 40 år gamle Vestsko
ven i Albertslund vest for Køben
havn med den fra de gamle skove, 
giver selv den ældste af beplantnin
gerne i Vestskoven et klart billede 
af den betydning, tidsfaktoren og 
afstanden til nærmeste gammel 
skov har. I "Mønterne", Vestsko
vens tidlige skovbeplantning, er 
mosdækket nu ved at være dannet, 
men tykt er det ikke, og man kan 
på ingen måde sige, at moslaget har 
nået sin endelige sammensætning 
af arter og fysiske størrelse. 

Dyt·enes anvendelse af mosdækket 
Selv om der i de senere åt1ier har 
været stigende rygter om mosserne 
som leverandører til fødekæden, er 
dette endnu ikke påvist utetydigt. 
Skulle zoologer eller andre være i 
besiddelse af konkrete oplysninger 
om det modsatte, er jeg yderst tak
nemmelig for ny information. 

Mossernes hovedrolle for faunaen 
findes i moslagets fysiske ti lstede-

De væsentligste faktorer 
fot· udviklingen af et tæt og 
fyldigt mos-lag i skovene: 

jordens bonitet 
skovens alder 

gode lysforhold 
stor artsdiversitet 
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værelse, hvorved det skaber et livs
rum for mange, især mindre dyr. 
Det livsrum mosserne skaber er 
helt parallelt med - og i betydning 
direkte sanunenligneligt med - det 
rum træer skaber, som det overord
nede livsrum i alle vore skove. Og 
som løvskov og nåleskov skaber 
hver sin type l ivstum for skovenes 
øvrige organismer, skaber de for
skellige mosarter store forskellig
heder for andre planter og for dyr i 
skovbunden. 

Vi ved imidlertid meget lidt om 
hvilken betydning moslagets arts
sammensætning kan have for fau
naens udviklinng. Det er ikke un
dersøgt i større omfang. Og slet 
ikke til bunds. Der er vist ikke 
gjort et eneste forsøg på at gennem
tænke denne problemstilling med 
omtanke eller eftertanke i nogen 
imponerende grand. 

Menneskets tidligere anvendelse 
af mosdækket 
I tidligere tider anvendte man mos
ser til helt andre ting, end man gør 
i dag. Gennem årene har jeg været 
bedt om at at1sbestemme bl.a. ar
kæologiske fund, hvor mosser hav
de været anvendt. 

En stenøkse af fornem tilvirkning 
var svøbt i Ktuset Fladmos (Neclæ
ra crispa) i forbindelse med grav
sætning. Den blev fundet i et onu·å
de ved Limfjorden! Kt·uset Fladmos 
er i dag meget sjælden udenfor 
Møns Klint og Bornholm. Det var 
store, massive totter, som havde 
vokset som epifytter, øksen var 
svøbt i !  

Mosser brugtes tit til kalfatring 
(tætning) af sprækkerne mellem 
planker ved skibsbygning i tidlig 
middelalder. De virkede som bin
demateriale og var omhyggeligt 
dyppet i tjære. Her var det især ar
ter af Tørvernos (Sphagnum) samt 
store akvatiske, pleurocarpe arter. 
Mosserne anvendtes på lige fod 
med stof som uld og plantetaver. 

Fig. 2. Indsamling af mosser med 
henblik på salg til dekorationer. 
Foto Søren Fodgaard, 2002. 
Calleeting of masses. 

Tørvernos blev også indsamlet til 
brug som forbindingstamponer til 
sårede under Første Verdenskrig. 
Ideen kom fra anvendelsen af mos
set i den russisk-japanske krig l O 
år tidligere, men mange folkeslag 
mod nord kendte tricket langt tidli
gere. 

En af vore største mosser er Stor 
Kildemos (Fontina!is antipyretica), 
som anvendtes til brandværn i 
huse, typisk til tætning omkring 
skorstene. 

Hvad anvendes nåleskovenes 
mosser til i dag? 
Mosser anvendes i dag i stærkt sti
gende grad til dekorationer året 
rundt, med eller uden jul. 

I Julen 200 1 indbød jeg alle til at 
sende mig prøver af de mosser, som 
de havde anvendt til juledekorati
on. Effektiv hjælp fra journalister 



Pleurozium sehreberi 
Dieramlin polysetum 
Ptilium erista-eastrensis 
Hyloeomium splendens 
Polytriehastrum jonnasum 
Mnium horm11n 
Dieranella heleromal/a 
Isopterygium elegans 
Thuidium tamariseinum 
Oxyrrhynehium swartzii 
Cirriphyllum piliferum 

Plagiomnium undulatum 

Rødgran 
x 
x 
x 
x 

Bøgemor 

x 
x 
x 
x 

Askevæld 

x 
x 
x 
x 

Tabel l .  Fordelingen af de vigtigste mosarter i 3 typer af skov 

Hypmon cupressiforme 2 1 ,5% 
Dicranum scoparium 8,9% 
Rhytidiade/phus squarrosus 8,0% 
Brachythecium rutabulum 7,2% 
Dieramon fitseescens 5,0% 
Oxyrrhunchium prae/ongum 5,0% 
Pleurozium schreberi 4,6% 
Polytrichastrum Jonnasum 3,8% 
Pseudosc/eropodium purum 3,8% 
Leucub1yum glaueum 3,0% 
Dicranum majus 2,5% 
Mnium hormon 2,5% 
I alt 75,8% 
Sum af øvrige 34 arter: 24,2% 

Tabel 2 .  Liste over de hyppigst an
vendte mos-arter i juledekorationer 

gav et godt resultat, idet jeg fik 7 1 5  
prøver fra 1 1 5  indsendere - plus 
reaktion fra nogle enkelte, der an
vender mosser på en smuk og krea
tiv måde i deres kunst. 

I alt rummede prøverne 46 forskel
lige arter af mosser (Tabel 2), re
præsenterende en lang række habi
tater. Nogle stammende fra den 
nærliggende butik, ofte som under
lag for en løgvækst, mens andre var 
indsamlet i naturen helt efter fami
lietraditionen gennem de forrige 
årtier. Atter andre var tydeligvis 
indsamlet, også fordi mosserne lok
kede og pirrede fantasien med de
res udseende og dekorative mulig
heder. En leg, der tydeligvis er dre
vet af skabertrang og nysgerrighed, 
og af glæden ved selve legen. 
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En enkelt slaev: jeg tager tuen, 
som den er, og sætter den i en skål 
på bordet . Den er jo smuk i sig selv. 
Det var Alm. <;::ypresmos (Hypnum 
eupressi forme) samlet på et lys
åbent sted, sandsynligvis på toppen 
af en træstub. 

I Julen 2000 var der i medierne op
mærksomhed om specielt Alm. 
Hvidmos (Leueobryum glaueum), 
som også det år anvendtes i store 
mængder i landets blomsterbutik
ker. Da det blev påpeget, at artens 

"fodboldstore" tuer kan have en al
der på mere end hundrede år, for
svandt prøver af denne art fra det 
kommercielle marked det følgende 
år. I stedet solgtes t i l  mindre plan
ter. Det kan altså hjælpe at vejlede. 

Men Alm. Hvidmos forhandles nu 
igen i butikkerne i betydelige 
mængder. Oprindelsen af dette ma
teriale er enten "sort", stammer fra 
ukendt kilde, eller angives at være 
indkøbt i Holland. 

Er skovenes nuværende struktur 
egnet til kommerciel anvendelse 
af mosser? 
Indsamlingen af mosser til merkan
tile formål rejser en lang række 
spørgsmål. Mængden af de indsam
lede mosser kræver, at også de offi
cielle myndigheder i Danmark for
holder sig til problemerne i relation 

til naturforvaltning, naturbeskyttel
se, ejerforhold etc. 

Hvorledes skal fremtidens danske 
nåleskove se ud, hvis mosserne 
skal kunne anvendes kommercielt i 
en størrelsesorden, der kan gøre 
skoven rentabel samtidig med, at 
skovens bundlag opretholder sin 
fundamentale rolle i skovens over
ordnede økologiske kontinuitet? 

Er skovenes opdeling i plantager og 
gammelskov tilstrækkelig differen
tierede eller skal der en fundamen
tal anden dyrkningsform til for at 
indtægter fra jagt og produktion af 
mosser skal kunne gøre skoven ren
tabel mens priserne på træ er lave? 

Hvorfor skal produktion af træ 
være bestemmende for skovenes 
struktur og kulturmønster, hvis træ 
ikke længere er den væsentligste 
indtægtskilde? 

Hvilke hensyn skal tages til mos
serne som miljøskabende bund- og 
grundlag for utallige mindre dyr og 
andre planters overvintring og kim
dannelse? 

Kan problemet løses af de eksiste
rende faglige organisationer eller 
skal der lovgives? Som med fiske
kvoter? 

I 2002 indsamledes tæt ved l km2 
af mosser i bundlaget. Rygtet går, 
at tallet i 2003 er langt større. Skal 
vi indsamle 50 eller l 00 gange så 
meget i få år og så vente i hundrede 
år på en ny mulighed for igen at hø
ste ubegrænset? 

Nåleskoven i Danmark har in
gen endemer 

Epifytter er yderst sparsomme 

Mos-lagets artsdiversitet af
spejles også som konsekvens af 
den forstlige driftsform 
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Eller skal der indsamles, så gen
etableringen af mosdækket optime
res i et tidsperspektiv? Hvor tit den 
samme plet må indsamles for mos
ser, afhænger jo af, hvor langt der 
er til nærmeste spredningskilde. 

Eller skal der skabes en ny lovgiv
ning, der anviser stramme regler 
for driftsformer uden skelen t i l  gra
den af rentabilitet? 

Med god ret kan jeg spørge, hvor
for alle parter ikke samler sig og 
opklarer, hvor meget mos, der kan 
samles årligt for at rentabiliteten på 
længere sigt kan opretholdes. Og 
hvilket mønster skal der anvendes 
ved indsamling for at bunddældcets 
regenerering kan optimeres i et ba
lanceret tidsperspektiv? 

Afklaringen kræver vel enighed 
blandt biologer, forstfolk og lov
givere om et fælles mål - bære
dygtighed - i balance med drifts
former. Hverken biologer eller 
forstfolk besidder hver for sig den 
samlede viden, der v i l  være nød
vendig for at opnå et brugbart re
sultat. 

Og bør statsskovene deltage i ind
samlingen? 

Ansvaret for opretholdelse af nær
hed t i l  brug for mossernes spred
ningsdynamik og opretholdelse af 
en markant artsdiversitet i alle 
skove, burde vel især ligge hos 
statsskovene, så de ved hjælp af 
naturens snørklede veje kan for
syne de private skove med natu
rens egen nødhjælp i genoprettel
sen af artsdiversiteten. Men hvor 
økonomisk bundne er statsskove
ne stillet i dette perspektiv? Og 
hvor l igger ansvaret i sidste in
stans? Hos statsskovene? Ikke 
kun. 

Hvis svaret blafrer i vinden, hvor
for tager biologer og forstfolk så 
ikke udfordringen op i fæl lesskab 
og skaber et projekt t i l  generel 

Fig. 3. Mosserne paldces til forhandling i enheder som denne kasse. I 2002 
forhandledes skønsmæssigt i størrelsesordenen 800.000 - 1 .000.000. Foto 
Søren Fodgaard, 2002. 
Mosses in boxes, ready.for shippment. 

afklaring og nytte også for natu
ren? Målet med et sådant projekt 
må vel være udpegning af drifts
former, der ti lgodeser bæredygtig
hed. 

I begyndelsen af 2004 ved vi for 
l idt til at kunne danne en velbe
grundet mening om hvilken ret
ning en fremtidig forvaltnings
plan/praksis bør tage med hensyn 
til mængden af indsamling af 
mosser. Men er rygterne sande for 
2003, er det måske ved at være for 
sent til handling på privat initiativ 
allerede i 2005. Måske burde man 
starte med at statsskovene indtil 
videre ildce deltager i indsamling 
af mosser med salg for øje. 

En ting er si ldcert: Man kan ikke 
løbe fra effekten af bar-indsam
ling af mosser i massevis og i åre
vis. Måske b liver området hurtigt 
grønt igen. Men en simpel inspek
tion på stedet, hvor der tidligere 
er indsamlet, kan hurtigt klarlæg
ge, om de oprindelige forudsæt-

ninger for indsamling med over
holdelse af afstand t i l  nærmeste 
spredningskilde, er blevet over
holdt. Afstanden t i l  nærmeste 
spredningskilde bør angives i hal
ve eller hele metre. Ildce i et antal 
gange ti meter el ler mere. 

Over for dette står vel spørgsmå
let om ikke at forbryde sig imod 
skovejernes ejendomsret: Hvorfor 
skal mosser ikke kunne samles 
frit, og på samme måde, som træer 
frit  kan fældes af skovejere? Også 
renafdrift/bar-samling i et større 
areal er jo lovligt. På vor agetjord 
er der regulering med arealer ud
lagt t i l  brakmark. Skulle et lig
nende system tænkes indført for 
indsamling af moslaget i danske 
skove? 

Afslutningsvis vi l  jeg på vegne af 
mosserne anføre en l iste over øn
sker for nåleskoven på godt og 
ondt: 

Fra mosserne ønskes der: 

9 1  



I handelen arbejdes der med 
følgende 2 form-typer: 

"Tæppe-mosser" - merkantil 
betegnelse for især Hypmon 
cupressiforme og Hypmtm jut
lamlicum, men også andre 
pleurocarpe/sidefrugtede mos
ser, som danner sammenhæn
gende flager 

"Pude-mosser" - merkantil be
tegnelse for især Leucobtywn 
glaucmn, men også arter af Di
crmmm, der på forskellig vis 

* Hold op med renafdrift af træer 
* Lav bar-plukning af mosser med 

omtanke 
* Plant mos af samme slags, som 

det der samles 
* Lav flere stier og lysåbne skove 
* Sondre mellem plantager og lyse, 

åbne skove 
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Bryologen drømmer yderligere: 
* Lav gartnerier til dyrkning af 

mosser til aflastning af naturen 
* Prøv at lave plastik-mosser til 

handel i butikker til aflastning af 
naturen 
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Jensen, Th. 1 856. Btyologia Dani

ca. - København, 234 pp. 
Mogensen, G. S. 1 980. Skovens 

mosser. - Danmarks Natur 6: 
30 1 -307. Pol itikens forlag. 
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Biologisk mangfoldighed i dansk 
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turfonden, 30 pp. 

Odgaard, B. 1 997. Mosser, Masses, 
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Møller: Biologisk mangfoldighed 
i dansk naturskov. En sammen
ligning mellem østdanske natur
og kulturskove. Danmarks og 

Grønlands geologiske undersø
gelser rapport 1 997/4 1 .  

Efterfølgende diskussion 

Ole Lyshede: Kan skovfolk ikke lide 
mosser? Baggrunden for mit spørgsmål 
er, at jeg har iagttaget, at skovarbejderne i 
Jægersborg hegn slæber grene ud og læg
ger dem i brandbælterne, hvor der er fyldt 
med mos. Mos forsvinder ikke ved den 
behandling, men Femrodet Ulvefoder 
forsvundet fra adskillige lokaliteter på 
denne måde. Kan der gøres noget ved det. 

Henrik Jorgensen, Skov- og Naturstyrel
sen: Det eneste, der kan gøres, er at sige 
det til skovdistriktet. De handler jo ikke 
af ond vilje, men af uvidenhed. Der er god 
vilje til at passe på sjældenhederne og de 
sårbare arter. 

Gert Magensen : Man skulle lave mosser
ne i plastic ifølge de handlende. Det ville 
da være godt for mosserne. 



N åleskovenes nyindvandrede karplanter 

Peter Wind1 

"l nåleskovene, der ikke byder på noget af interesse, hvor skoven er tæl, 
kan der ligge små søer omgivet af kæ1; og den slags steder lønner det 
sig al opsøge, for selv om man ikke finder en meget artsrig flora, er der 
ofte sjældnere arte1: " 

Artikel om ' Floraregistrering på Bornholm ' Peder Liitken (1988). 

Jeg kan kun give Liitken ret i hans 
første iagttagelse, for hvor nåletræ
er står tæt, kommer der kun lidt 
lys til skovbunden, hvorfor kar
planter, der er afhængige af foto
syntese, bliver skygget ihjel .  Der
næst peges på småbiotoperne, der 
som regel er levn af den natur, der 
var tilstede inden nåletræerne blev 
plantet. I Liitkens ti lfælde drejer 
det sig om vandfyldte lavninger, 
som Bornholm er så rig på. I andre 
egne af landet kan det dreje sig om 
moser, indsander og klitter, vand
løb mm. 

Li.itken 's holdning til den floristi
ske værdi af nåleskoven er ikke 
enestående blandt botanikere. Så
ledes omtaler professor i botanik 
T. W. Bøcl1er udelukkende løv
skovstyper i sit bidrag 'Forsøg på 
en oversigt over danske skov
bundstyper' i bind 6 af Danmarks 
Natur (Bøcher 1 969), fordi den nu
værende nåleskov er ikke-naturlig 
i Danmark. Det overlades til pro
fessor i forstbotanik H. Vedel at 
behandle nåleskovenes flora (Ve
del 1 969) i samme bind af Dan
marks Natur, men denne behand
ling er overfladisk, for der forelig
ger kun få danske undersøgelser. 

En af de mere indgående er udført 
af professor i økologi, M. Kø i e 
(Køie 1 93 8). Han har lavet indgå
ende studier af danske nåleplant
ningers vegetation og økologi. Her
til kommer professor i botanik 
Warming ( 1 9 1 6- 1 9), der beskriver 
vegetationsforholdene i de på den 
tid hyppigste nåleskovstyper domi
neret af henboldsvis Rødgran, 
Ædelgran, Skov-Fyr og Bjerg-Fyr. 

Plantningen af nåletræer har med
ført, at nye arter er indvandret. 
Møller & Staun ( 1 995) anfører, at 
'Takket være bl.a. granskoven har 
vi fået en lang række nordiske nå
leskovsarter ind i de danske skove ' 
og 'Mange nordiske nåleskovsarler 
er (gen )indvandret med jjwresko
ven '. Men de anfører ingen kar
plante-eksempler, og Køie ( 1 938) 
omtaler heller ingen. 

En generel behandling af floraen i 
nåleskove og de nåletræsomkran
sede småbiotoper l igger udenfor 
dette indlægs rammer. I stedet skal 
der fokuseres på nogle af de mu
ligheder og begrænsninger for kar
plantefloraen, som indplantningen 
af nåletræer i Danmark har med
ført. Disse kan samles under føl-

gende overskrifter. 

Velsignelser: 
* Udvikling af nye naturtyper 
* Forøgede muligheder for nye 

voksesteder for hjemmehørende 
arter 

* Mulighed for indvandring af nye 
arter. 

Fo1·bandelser: 
* Indførsel af fremmede arter 
* De indførte arters spredning til 

andre naturtyper 
* Udryddelse lokalt af arter på ste

der, hvor nåletræerne plantes 

Udvikling af nye naturtyper 
Der har været massive udplantnin
ger af nåletræer siden første halv
del af 1 700-tallet. Det betyder, at 
nogle af disse beplantninger har 
nået en alder, hvor der er skabt et 
eget skovklima, hvis ellers planta
gerne har fået lov til at udvikle sig 
til fuldmodne nåleskove. Eksem
pler herpå er klitplantager og in
denlandske nålebeplantninger, der 
får lov at modnes og selv falde 
sammen. Karakteristisk for disse 
aldrende nåleskove er, at de i lig
hed med andre aldersstegne skove 
bliver mere lysåbne. Samtidigt har 
de udviklet et eget økosystem be
stående af et kompliceret samspil 
mellem stofopbygning og -ned
brydning, og disse processer fore
går i .<:.t .n�ringsfat.tigt, surt mi ljø, 
som skabes ved nedbrydningen af 
nåletræernes løv. Herved skabes 
en karakteristisk jordbund ofte 
med en tydelig podsolering, der 
opstået i et samspil mellem de 
abiotiske faktorer som nedbør og 
de fysiske-kemiske jordbundspro
cesser og de biotiske. I de biotiske 
indgår svampe- og mosfloraen som 
vigtige komponenter, idet disse er 
med til at sørge for stofomsætnin
gen og tilbageholde fugtighed og 
dermed skabe ny og forbedret gro
bund for karplantearter, som ellers 
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Dansk/Danisil Videnslc!Scientific År!Year No. Status!State 

Flad Ulvefod Diphasiastrum complanatwn > 1 800 80 E 
Skærm-Vintergrøn Chimaphila wnbellata 1 8 1 1 6 R 
Grønlig Vintergrøn Pyrola chloran/ha 1 837 I O  R 
Klokke-Vintergrøn Pyrola media > 1 842 37  R 
Knærod* Goodyera repens 1 877 1 8  LC 
Hjertebladet Fliglæbe* Listera corclata 1 82 1  39 LC 
Linnæa Limwea boreafis 1 854 93 
Enblomstret Vintergrøn Moneses uniflora 1 838 84 

Tabel l .  Status for de sjældne 'nåleskovsarter' .  Rødlistestatus efter Stoltze & Pi hl ( 1 998) og Den danske Rød li
ste* (DMU 2004). Rødliste status 1 997: E =  akut truet. R =  sjælden. = ikke rødlistet 2004: LC = ikke truet. 

ikke ville få fodfæste i Danmark. 

Kø i es ( 1 93 8) nåleskovsundersø
geJser viser, at danske nåleskove 
kan betragtes som ganske diverse. 
Ved at sammenholde de forekom
mende karplanternes og mossernes 
fordeling med nålebeplantninger
nes økologi beskrev han 35 plante-

Figur l .  Skærmblomstret Vinter
grøn (Chimaphila umbellata) har få 
men stabile bestande i nåleskove 
på sandbund bl.a. ved Dueodde på 
Bornholm. Foto P. Wind 1 988. 
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samfund knyttet til nåleskov. 

Forøgede muligheder for nye vok
sesteder for hjemmehørende arter 
Lys- og jordbundsforhold gør, at 
bunddækket i naturlige nåleskove i 
Danmarks nabolande er artsfattigt 
sammenlignet med løvskove på 
god bund, hvilket også Warming 
( 1 9 1 6- 1 9) bemærker. De arter, der 
optræder i nåleskove, er ofte de 
arter, der optræder i næringsfatti
ge, lysåbne vegetationstyper, bl .a. 
hedetyper, og som har en stor tole
rance overfor mere skyggefulde 
forhold. De er samtidig ofte vidt 
udbredte også over landegrænser. 
Eksempler herpå er arter, der også 
er almindelige i Danmark under 
tilsvarende edafiske forhold, som 
dværgbuskene Hedelyng ( Calluna 
vulgaris), Revling (Empetrwn ni
grum), Tyttebær ( Vaccinium vitis
idaea), Blåbær (v. myrtillus), Bøl
get Bunke (Deschampsia flexuo
sa), Skovstjerne (Trienlalis euro
paeus), Almindelig Kohvede (Me
lampyrum pralense), Skovsyre 
( Oxalis acetosella), Lyng-Snerre 
(Galium saxatile) og Ørnebregne 
(Pteridium aquilinum). Disse arter 
er utvivlsomt blevet begunstiget af 
indplantningen af nåleskov i Dan
mark, også selvom de formodentlig 
har vokset på de områder, hvor nå
leskov nu er plantet. 

Renafdrift og genplantning af nåle
træer kan begunstige indvandrin
gen af urter, idet den pludselige 
lysstilling giver pionerarter mulig-

hed for at etablere sig. Men ofte 
bukker pionerer under, når nåle
træernes kronelag bliver for tæt. 
Eksempler på arter med disse 
egenskaber er flere af Ulvefod-ar
terne: Almindelig, Femradet, Cy
pres- og Flad Ulvefod (Lycopodi
um clavatum, L. annolinum, Di
phasiastrum lrislachywn, D. com
planatum). Men nogle lyskræven
de og normalt konkurrencesvage 
arter kan bolde stand i selv relativt 
tætte nålebeplantninger. Jensen 
(2000) har dokumenteret evnen 
bos Skov-Hullæbe (Epipaclis hel
leborine ssp. helleborine) til at in
vadere og nærmest overvokse de 
unge træer i julegranplantninger. 
Hollandsk Hullæbe (E. helleborine 
ssp. neerlandica) kan vokse under 
selv ret tæt nåletræsdække. 

M ulighed for indvandring af 
nye arter 
Indplantningen af nåletræer har 
medført, at en række nordiske nå
leskovsarter er indvandret til 
Danmark i løbet af de seneste 200 
år. Nogle fæl les træk er, at de har 
lette frø med stor spredningsevne, 
at de har etableret sig, og at de 
breder sig - om end med forskel
l ig hast. Det drejer sig om Linnæa 
(Linnaea borealis), orkidearterne 
Hjertebladet F liglæbe (Listera 
c01·data) og Knærod (Goodyera 
repens ), arter af Vintergrøn (Pyro
la, Moneses) samt Flad Ulvefod. 
Sidstnævnte art bar kun en stabil 
bestand - i en Rødgranplantning i 
Hanherred (Wind 2000a). Selv om 



Figur 2. Linnæa (Linnaea borealis) 
har ca. 1 5  stabile bestande i nåle
skov på sandbund bl.a. i Tisvilde 
Hegn. Foto P. Wind 1 984. 

antallet af lokaliteter for de fleste 
arters vedkommende er ret beske
dent, betyder arternes fremgang, 
at kun en art er truet (Tabel l ) . 

I ndførsel af fremmede arter 
l Dansk feltflora (Hansen 1 98 1 )  er 
optaget omkring 1 450 karplantear
ter, hvoraf 29 (2%) er nåletræer. 
Af de 1 450 karplantearter er lidt 
over 1 000 naturligt hjemmehøren
de (Wind 2000b ) , hvoraf to er nå
letræer (Ødum 1 968). Det drejer 
sig dels om Almindelig Ene (Juni
perus COIIIII/unis), der er alminde
lig i de fleste egne, og dels om 
Taks (Taxus baccata), der hyppigt 
er plantet i haver og parker, men 
kun har få naturlige bestande 
f.eks. i Munkebjerg Skovene ved 
Vej le. En tredje nåletræsart, Skov
Fyr (Pinus sy/ves/ris), kan siges at 
have borgerret i lighed med Euro
pæisk Bæver (Castor fiber), idet 

den indvandrede som pionertræ 
ved skovens fremkomst i Danmark 
efter isens tilbagetrækning. Frem 
til 1 600-tallet forekom Skov-Fyr i 
de danske skove, men blev udryd
det af mennesket. Den er siden 
blevet 'genudsat' og kan i dag 
stedvis opleves som enkelttræer 
eller bestande i de danske skove 
sammen med rækken af indførte 
nåletræer. Forklaringen på de få 
naturligt forekommende nåletræer 
er, at Danmark geografisk ligger i 
et område, hvis klimaksvegetation 
er løvskov. 

Alle øvrige arter af nåletræer er 
indførte, og de almindeligste er 
Rødgran (Picea abies), Hvigran 
(Picea glauca), Sitka-Gran (Picea 
sitchensis), Almindelig Ædelgran 
(Abies alba), Bjerg-Fyr (Pimts 
mugo) og Klit-Fyr (Pinus con/01"
ta). Forstvæsnet har udført og ud
fører fortsat forsøg med at finde de 
bedst egnede arter, der kan trives 
under danske forhold. Et af de 
mere interessante forsøg på dette 
felt  foregår i Ørkenarboret, hvor 
arter fra barske klimater på jorden 
er plantet i rent sand i de forladte 
brunkulslejer i Vestjylland (Schliit
zer 1 970). Her har Naturhistorisk 
Forening for Jylland i 2003 iværk
sat en undersøgelse af, hvor mange 
af disse træarter, der har kunnet 
overleve i de 30-35 år, der er gået 
siden de plantet. 

I DMUs liste over karplanter regi
streret uden for haver, parker 
o. l ign. optræder knapt 50 arter af 
nåletræer. Men på trods af, at flere 
nåletræsarter har været i Danmark 
i over 200 år, viste bl.a. decem
berstormen 1 999 sammen med 
sygdomme, svampe- og insektan
greb, at dette tidsrum endnu har 
været for kort til, at nåletræerne 
har tilpasset sig danske forhold 
fuld tud. 

En følgevirkning af indførslen af 
eksoter er, at der ofte utilsigtet føl
ger andre plantearter med. Kendte 

eksempler er fremmede frø i dår
ligt renset sædekorn og i frøblan
dinger til udsåning i græsplæner, 
vejkanter og -skråninger. Med 
hensyn til nåletræerne foreligger 
der ingen dokumentation for, at 
importen af frø eller kimplanter 
har medført introduktion af nye el
ler uønskede arter. På den anden 
side kan en nyplantninger af nåle
træer være sårbar overfor eksoti
ske, invasive arter som Kanadisk 
Bakkestjerne ( Conyza canadensis) 
og Kirtel-Dueurt (Epilobiw11 
adenocaulon), der evner at invade
re den nye biotopstype, som en nå
letræsbeplantning er, med risiko 
for en overvokning af de unge nå
letræer (Pedersen 1 986). 

De indforte arters spredning til 
andre naturtyper 
I lighed med andre blomsterplanter 
sætter nåletræerne frø. Da disse 
frø hos flere arter er forsynet med 
en vinge, kan frøene med vinden 
føres langt fra moderplanten. Kog
lerne er samtidig et vigtigt føde
emne for flere pattedyr og fugle. I 
nogle ti lfælde spises frøene på ste
det, men adskillige dyrearter op
retter f.eks. depoter og kan derved 
føre kogler og frø vidt omkring. 

Mange nåletræsfrø har vist sig at 
være særdeles spiringsdygtige un
der danske forhold. Da mange af 
nåletræerne er ret fordringsløse 
med hensyn til nærings- og fugtig
hedsforhold, besidder de en stor 
evne til at spire frem også i næ
ringsfattige, lysåbne naturtyper som 
overdrev, hede, klithede og højmo
se. En indvækst af nåletræer kan 
være uønsket, hvis målsætningen er 
at opretholde et plantesamfund af 
lavtvoksende, lyskrævende arter. 
Det koster hve11 år det offentlige 
store beløb til naturpleje for at for
hindre opvækst af bl.a. nåletræer. 

Udryddelse lol<alt af arter på 
steder, hvor nåletræerne skal 
plantes 
En meget anvendt metode ved ny-
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plantning af nåletræer er at rydde 
det mmåde, der skal tilplantes, for 
anden vegetation. Tilplantning 
med nåletræer er typisk sket i føl
gende fire situationer: 

l .  konvertering af løvskov t i l  nå
leskov 

2. etablering af plantager 
3 .  tilplantning a f  klitområder for 

at dæmpe sandflugt 
4.  omlægning af landbrugsarea

ler til juletræsproduktion. 

Konvertering til nåleskov medfø
rer, at det er løvskovens karplante
arter, der er i farezonen. Plantager
ne er som regel blevet etableret på 
en jordbund med ringe bonitet, 
f.eks. heder, hvor det derfor er he
dernes arter, der påvirkes. Tilbage
gangen i det samlede hedeareal er 
veldokumenteret. Sandflugts
dæmpning i klitarealerne er typisk 
sket i forbindelse med vindbrud og 
på vandreklitter, der enten er vege
tationsløse, eller hvor antallet af 
karplanter er lavt. Allerede War
ming ( 1 9 1 6- 1 9) beklagede denne 
udvikling. 

Omlægning til juletræsproduktion 
sker på landbrugsarealer, der tages 
ud af den årlige drift, og som i 
princippet er vegetationsløse i for
vejen. Der foreligger således ingen 
dokumentation for, at plantning af 
nåletræer skulle have medført, at 
en karplanteart er blevet udryddet 
hverken på landsplan eller lokalt, 
men det udelukker ikke, at det er 
sket. 

Konklusion 
Det er et faktum, at nåletræer er 
kommet for at b live i Danmark. 
Deres indførsel og udplantning 
har både nogle negative konse
kvenser primært i kraft af deres 
evne til spredning og spiring, 
kraftige og skyggegivende vækst 
og nogle positive sider. Da nåle
træer næppe i overskuelig fremtid 
vil forsvinde fra den danske natur, 
vil  det være oplagt at styrke de 
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Figur 3. Ensidig Vintergrøn (Orthi/ia secunda) optræder både i løv- og nå
leskov, men er blevet fremmet af nåleskovens tilstædeværelse i Danmark. 
Teglstrup Hegn. Foto P. Wind 1 985. 

positive sider gennem en udvik
ling til modne nåleskove, hvor 
skovopbygning og -nedbrydning 
hviler i sig selv. Nåletræernes in
troduktion har været med til at 
forøge artsrigdommen af km·plan
ter i Danmark med 8 nåleskovsar
ter, der er indvandret i løbet af de 
seneste 200 år, ligesom en række 
oprindeligt hjemmehørende arter 
har fået mulighed for at kolonise
re skovbunden i nåleskovene, når 
de rette jordbunds- og lysforhold 
er opstået. 
Nåleskovens positive sider skyldes 
i første række, at der med nåletræ
erne er fremkommet mindst en ve
getationstype, der ikke førhen har 
været repræsenteret i landet. Det 
drejer sig om den modnende nåle
skov på tør, næringsfattig jord
bund. Denne type træffes primært i 
klitplantagerne, men kan også op
træde i indlandsegnenes skove, 
hvor nåletræplantninger har fået 
lov at modnes. Denne nåleskovsty
pe er blevet benævnt Knærodsveg
etation (Wind 1 992). 

På længere sigt bør arealer med 

blandskov af nåle- og løvtræet 
fremmes, eller indplantede nåle
træer kan optræde som øer i ellers 
ensformige monokulturer af eksem
pelvis Bøg (Fagus sylvatica) eller 
Rødgran. Det sidste tiltag vil næp
pe have den store betydning på kar
p lantesiden, men dels v i l  en 
række insekt- og fuglearter kunne 
drage nytte af et mere varieret 
skovbillede, dels øger det skovenes 
æstetiske indhold for mennesket, 
jf. Skov- og Naturstyreisens strate
gi for en 'Rigere skov ' .  
Der  kan  således opregnes både 
velsignelser og forbandelser ved 
nåletræernes t i lstedeværelse i 
Danmark. Da nåletræer er blevet 
et bl ivende element i den danske 
natur, bør der gives mul ighed for 
at lade udvalgte nåletræsbeplant
ning modnes enten gennem na
turnære driftsprincipper Uf. Ty
birk & Strandberg 2002) eller 
blot lade dem udvikle sig af sig 
selv. Denne fremgangsmåde kan 
skabe mulighed for dels at de na
turligt forekommende arter selv 
kan indvandre, dels indvan
dringsmuligheder for de nord-



europæiske nåleskovsarter hvis 
udbredelsesområde, Danmark na
turligt l igger inden for. På den 
anden side skal det påpeges, at 
de nyindvandrede arter t i lhører 
en gruppe, der er spredningsvi l l i 
ge,  mens flere af de arter, der er 
sjældne el ler i fare for at forsvin
de, har et langt t ilhørsforhold t i l  
Danmark samtidig med,  at de har  
ringe spredningsevne - uden at 
det er afklaret hvorfor. Det r ej ser 
spørgsmålet, om det er en gevinst 
for biodiversiteten, a t  tabet af 
nogle stationære, indigene dan
ske karplantearter opvejes af ind
vandring af nogle høj mobile ar
ter, uden at det skal udlægges på 
den måde, at de nytilkomne nåle
skovs arter kommer på bekost
n ing af de stationære arter. 
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Efterfølgende dislmssion 

Karsle/l Laurse11, DA1U: Er granskoven 
så vigtig, at vi skal beskytte den mod sær
lig udnyttelse? 

Peter Wind: Det er jeg ikke den rigtige til 
at svare på. Men det ville være godt at 
nogle granskove fik lov til at  blive rigtigt 
gamle og danne deres egen naturtype. 
Dem kunne man beskytte, hvis man lagde 
dem ud til natur. De arter, der vandrer ind i 
nåleskovene, er højmobile og har let ved at 
sprede sig, f.eks. Knærod, mens de arter 
der er forsvundet, er lavffilnobile og for
svundet for stedse. Men jeg vil gerne være 
med til at beskytte gammel nåleskov. 

K11ud Fle11sled, Da11sk ornitologisk For
en i lig: Har de store nåleskovsplantninger, 
f.eks. på hederne og i klitterne medført 
forringede forhold for mange arter. Anser 
du skaden for ubetydelig? Er der forsvun
det arter fra Danmark? 

Peter Wi11d: Jeg kan desværre ikke doku
mentere, hvad der er sket. Men især i klit
terne må der være sket radikale ændrin
ger. 
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Nåleskovens pattedyr 

Thomas Secher Jensen' 

Når man som her anslår temaet nå
leskov og pattedyr, vil forskellige 
faggrupper formentlig reagere helt 
forskell igt. Forstfolk vil med no
gen ret tænke på kronvildtskræl
ninger, harebid og musegnav, mens 
biologer nok slet ikke forbinder 
nåleskov med pattedyr. Nu er pat
tedyr ikke de nemmeste at se, selv
om de måtte være på stedet, så vi 
er nok nødt til at gennemtænke 
hele listen af mulige emner for at 
kunne danne os et indtryk af patte
dyrenes forekomst i nåleskov. 

De danske arter 
Terrestriske pattedyr falder i en 
række systematiske grupper Uf. fx 
Muus 1 99 1  ). Der er insektæderne 
(5 arter) med velkendte arter som 
pindsvin og muldvarp foruden 
mindre kendte arter som de tre ar
ter spidsmus. Flagermus udgør en 
ganske artsrig gruppe, i alt 1 5  ar
ter i Danmark, gnaverne rummer 
1 7  arter, de såkaldt støttetandede 
kun 2 arter, nemlig hare og kanin. 
Rovdyrene er rigere repræsentere
de med 8 arter indfødte pattedyr 
og 3 indslæbte arter. Klovdyrene 
har endelig 6 indfødte arter og 3 
indslæbte (Jensen 1 993). 

U dbredelsesforhold 
For disse arter er der rimelig styr 
på udbredelsen på grund af det ny-

ligt gennemførte projekt Dansk 
Pattedyratlas (Baagøe & Jensen 
200 1 ) .  Udbredelsesforholdene er 
ved dette projekt dog kun kortlagt 
i l O x l O km kvadrater, og ud fra 
en sådan oplysning kan man ikke i 
første omgang sige noget om arter
nes ti lknytning t i l  nåleskov. Nåle
skove forekommer overalt i Dan
mark, selv om der er områder i 
landet, hvor der unægtelig er mere 
nåleskov end andre steder. 

I Dansk Pattedyratlas er antallet af 
pattedyrarter opgjmt per l O x l O 
km kvadrat. Østjylland og Nord
sjælland er områder med mange 
registrerede pattedyratter, mens 
f.eks. det midtvestlige Jylland har 
ret få arter. Umiddelbart kunne 
man godt forledes t i l  at tro, at det
te kan hænge sammen med store 
nåleskovsarealer i Midtjylland. 
Imidlertid spiller indsamlingsin
tensitet også en rolle, og denne har 
været størst i områder nær de stør
ste byer. Y dermere fandt man i at
lasundersøgelsen, at en række af 
vore større øer f.eks. Fyn har et 
tydeligt nedsat art3unt;.;l ;;n vel
kendt ø-effekt. 

Habitatl<rav 
Alle pattedyrarterne har generelle 
krav til deres levested - habitaten. 
Det er hovedsagelig krav til føde, 

til dækning, til mulighed for ufor
styrret forplantning - reder, boer, 
grave. I løbet af livscyklus el ler 
årscyklus kan disse krav variere og 
habitalens mulighed for at ti lgode
se dem variere. Eksempelvis kan 
nåleskov rumme fine føderessour
cer for egern og mus i frøår, men 
være elendig i år uden frø. Nåle
skoven kan om vinteren give dæk
ning til rådyr (Fig 1 ), samtidig 
med at der i det åbne land og til 
dels i løv-højskoven mangler dæk
ning, hvorimod der om sommeren i 
det åbne land er gode dæknings
muligheder. Igen er man altså nødt 
til at se på den enkelte art for at 
give et bud på nåleskovens værdi. 

Nåleskov rummer imidlertid også 
mange forskel l ige habitattyper set 
fra et pattedyrsynspunkt, alt efter 
bevoksningens alder og artssam
mensætning. Nåletræskulturen er 
en habitattype, der nogle år efter 
plantning kan blive tæt og give god 
dækning for større dyr som rådyr 
og krondyr. Hvis den ikke er be
handlet med herbicider, kan den 
også give god dækning for småpat
tedyrene - mus, spidsmus og de 
små rovdyr, brud og lækat. Men 
hvis undervegetationen derimod er 
sprøjtet bort (Fig 2) falder habitat
værdien til nær nul, ligesom heg
ning af kulturen kan forhindre rå
dyrene i at søge dækning der. Nor
malt vil de fleste juletræs- og pyn
tegrøntkulturer - i modsætning til 
de fleste løvskovskulturer - være 
herbicidbehandlede. 

Den mellemaldrende nåleskov er 
vel biologernes typiske skræk 
den er monoton i art, alder og for
Jt:i ing af træerne, mørk, artsfattig, 
drænet og med manglende under
vegetation (Fig 3) .  Lej l ighedsvise 
frøår kan som en undtagelse gøre, 
at der kan findes fødeemner af stor 
værdi for egern og enkelte frøæ
dende musearter. Krondyrene kan 
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Fig. l .  Rådyr søger geme dækning i tætte nåletræskulturer - her Rødgran. 

skrælle noget bark, og ræv og 
grævling kan etablere grave. Men 
så er der næppe meget mere at 
komme efter. 

Gammelskoven findes vel knapt 
nok rigtig udviklet i Danmark end
nu, hvad angår nåletræer. Og det 
er vel tvivlsomt, om vi nogensinde 
får en sådan (jf. dog Bundgaard 
(2004) og Jørgensen (2004) i dette 
hæfte). Nåleplantningerne opfattes 
normalt som intensiv produktions
skov, hvor træerne fældes i en op
timal økonomisk omdrift, inden de 
når modenhed og naturligt forfald. 
Det ville ellers blive en anderle
des skov, hvis man lod nåletræerne 
blive rigtig gamle. Der ville kom
me lysåbne partier, ved under ned
brydning, nye plantearter og mere 
mosaikstruktur. 

Endelig må man heller ikke slå alt 
nål over samme kam artsmæssigt, 
idet der er klare forskelle på den 
lysåbne skovfyrafdeling med rig 
undervegetation og mere konstant 
frøproduktion og den mørke gran
skov uden disse forsonende ele
menter. 

Habitatfordelinger 
l Dansk Pattedyratlas indsamledes 
oplysninger af meget forskellig ka
rakter. I projektet opfordrede man 
bl .a .  hele befolkningen - inklusive 
skovfolk og jægere - om at indsen
de oplysninger. Desuden foretog 
projektets egne medarbejdere og et 
specielt uddannet musefænger
korps en række fangster af småpat
tedyr efter standardiseret opskrift. 
Det blev dog hurtigt opgivet at 
foretage fangster i den ældre nåle
skov, da der stort set ingen dyr var. 

Bruttolisten fra Dansk Pattedyrat
las · database over de arter, der er 
set eller fanget i forbindelse med 
nåleskov er derfor på ret få arter. 
Hvad de mindste pattedyr angår, 
stammer mange af fangsterne end
da fra kulturer og skovbryn snarere 
end fra det indre af nåleskovsplan
tager. 

Nåletræskulturer adskiller sig som 
nævnt fra de ældre bevoksninger 
ved at have flere arter, og ved at 
disse arter her forekommer med 
højere bestandsstørrelse end i den 
ældre skov. Det der generer skov-

Fig. 2. Herbicidbehandlet kultur af 
nordmannsgran på age1jord - kraf
tigt frostskadet. 

folk mest, er barkgnav af alm. 
markmus og sommetider knopgnav 
af rødmus på træerne. Nogle gange 
har man også oplevet, at skovmus 
og halsbåndmus (Fig 4) kan fjerne 
frø, især agern, ved såning på 
age1jord, men dette er ikke en ud
bredt kulturform, så problemet op
står ikke ret tit. 

Specielle nåleskovsarte1·? 
l forbindelse med især gammel nå
leskov er det værd at overveje, om 
man i nabolandene - især de nor
diske lande - har specielle nåle
skovsarter, som ville kunne indfin
de sig ad åre, som vi har set det for 
fugle og insekter (j f. indlæg i dette 
hæfte) . Det synes imidlertid kun i 
meget begrænset omfang at være 
tilfældet. Vi skal langt op i taigaen 
for at finde enkelte specielle spids
musarter, og selv om vi får en l i l le 
istid, vi l  spredningsbarrieren være 
stor. Sydfra er der heller ikke me-
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Fig. 3. Mellemaldrende bevoksning af Rødgran. Kun i udkanten af be
voksningen findes undervegetation. 

get at hente, og hvis man skal fore
stille sig indvandringer af pattedyr 
sydfra i forbindelse med global op
varmning, er det ikke nåleskovsar
ter, der kan forventes. 

Vi har imidlertid to arter, egern og 
krondyr, der ofte forbindes med 
nål. For egernet har man tidl igere 
ligefrem talt om en nåleskovs
"økotype", nemlig den røde form, 
men den teori holder ikke, idet de 
danske egernbestande er sammen
sat af mange udsatte bestande. Det 
er dog i udlandet påvist, at egernet 
generelt har større bestandstæthe
der i nåleskov. I Danmark er kron
dyr især kendt for at være talrig i 
nåleskovsområder, men krondyre
nes aktivitetsområder er imidlertid 
så store og omfatter så mange for
skellige habitater, at man ikke kan 
tale om krondyr som en nåleskovs
specialist 

Alternativer 
Nåleskov i Danmark er af relativ 
ny dato og har her erstattet en ræk
ke andre naturtyper som hede, løv-

1 00 

skov og ager. For sammenligning
ens skyld er der i figur 5 vist, hvor 
mange småpattedyrarter der gen
nemsnitligt og totalt er fanget ved 
transektfangster i en række danske 
biotoper, såvel areelle som lineære 
(Jensen & Hansen 2003). Figuren 
viser, at de højeste fangster får 
man i habitater, der er karakterise
rede ved høj, vedvarende bundve
getation, hvad enten de er trædæk
kede eller ej . De laveste fangster 
fås, hvor bundvegetationen er spar
som eller temporær, nemlig på 
marker i arndrift og i højskov. 

Konklusion 
Den danske pattedyrfauna i nåle
skov rummer i dag kun få arter, 
der her generelt findes i meget 
lavere bestandstætheder end i 
løv- el ler blandingsskov. Nåle
skovsfaunaen omfatter ingen ar
ter, der er specielt knyttet til nå
leskov, og man kan næppe for
vente, at nogen af de få nåle
skovsspecia l ister, der findes i 
lande omkring Danmark, v i l  kun
ne indvandre inden for overskue-

Fig. 4. Halsbåndmus er en af de 
småpattedyrarter, der hyppigst kan 
findes i nåleskov - selv i højskov. 

l ig fremtid - heller ikke ved stør
re klimaforandringer. 
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Fig. 5 .  Sammenstilling af småpattedyrfangster i en række forskellige bio
toper. 

Efterfølgende diskussion 
Jens Mogens Olesen, Arlws Uni
versitet: Små pattedyrs inddeling 
af landskabet i biotoper kan meget 
vel være en anden end den, du bru
ger. Du finder flest småpattedyr i 
overgangszonerne mellem forskel
lige biotoper. 

Thomas Sec/1er: Ja, der er flest ar
ter på sådanne steder. Randeffek-

ten er stor. 

Svend Warming, sko1joged: Hvor 
mange arter af småpattedyr er der i 
løvskoven? 

Thomas Secher: En gammel 
åben, høj stammet bøgeskov er ret 
artsfattig. Men der er langt høje
re bestandstæthed end i nålesko
ven. 

Bo Holst Jørgensen, Uljbo1g Skov
distrikt: Hvordan adskiller løvskov 
sig fra nåleskov med hensyn til 
pattedyr? 

Thomas Sec/1er: Hvis en kultur af 
unge nåle- el ler løvtræer ikke er 
sprøj tet med herbicider, er der 
masser af dyr. Men i en sprøjtet 
kultur af nordmannsgran er der 
næsten ingen dyr. Men nåleskoven 
er langt fattigere på dyr end løv
skoven; i en bøgeskov kan der 
være omkring 1 00 småpattedyr pr. 
ha, men der er kun få arter. 

NN: Skyldes den høje bestand i 
løvskoven, at her er jorden god, 
altså mere næringsrig? 

Thomas Secher: Småpattedyrene 
er ikke særligt afhængige af jor
dens bonitet, men af udbudet af 
fødeemner. 

Martin Schneekloth: Du siger, at 
ingen af småpattedyrene er løv
skovsspecialister. Gælder det også 
hasselmus? 

Thomas Sec/1er: Engelske undersø
gelser viser, at hasselmus speciali
serer sig i gammel skov. Herhjem
me er betingelserne for hasselmu
sen tæt krat. Man kan finde reder 
af hasselmus i ung rødgran, hvis 
kulturen er dårligt passet. 

1 0 1  



Fuglelivet tilknyttet nåletræer i Danmark 

Knud N. Flensted1 

Dansk Ornitologisk Forenings na
tursyn og holdning til forvaltnin
gen af nåleskovene i Danmark er 
stærkt præget af den historiske 
udvikling. Ornitologer og naturhi
storikere oplevede i s idste halvdel 
af det 1 9 . århundrede hvordan nå
letræsplantagerne blev etableret i 
stor stil og hvordan hederne sam
tidig forsvandt. Dermed forsvandt 
også hedernes særegne fugleliv. 
Selvom nye fuglearter kom til i 
nåletræerne, så kunne det ikke 
opveje tabet af hedens fugle. 
Samtidig blev Fasan indført til 
landet, og ikke mindst jagtinteres
serne omkring denne fremmede 
art førte til massive udryddelses
kampagner imod rovfugle og an
dre såkaldte skadedyr. Denne ud
vikling har i særlig  grad været 
med til at forme DOF's overord
nede natursyn, der kort kan be
skrives i følgende tre punkter: 

l .  DOF arbejder for stor biologisk 
mangfoldighed (diversitet) med 
stor artsrigdom. Det betyder 
ikke, at vi er imod artsfattige 
biotoper, da netop de naturligt 
artsfattige biotoper ofte rummer 
arter der er med til at forøge 
den samlede biologiske mang
foldighed i landet. 

2. DOF foretrækker dynamisk na
tur, hvor naturen og arterne kan 

udfolde sig frit og konkurrere 
indbyrdes, så vidt muligt uden 
menneskelig indgriben. 

3. DOF lægger stor vægt på natur
historisk autenticitet (oprinde
lighed). Den naturligt hjemme
hørende fauna og flora bør be
gunstiges, om nødvendigt på 
bekostning af indførte eksotiske 
arter. 

Da de fleste nåletræer i Danmark 
er indførte, bør disse generelt 
ikke nyde særlig fremme af natur
bevarelseshensyn. I stedet bør de 
naturligt forekommende arter pri
oriteres. Denne holdning gælder 
naturligvis også indførte løvtræ
sarier. 

Skov-Fyr er et vigtigt fugletræ 
Skov-Fyr, Taks og Ene er de ene
ste nåletræer, der naturligt fore
kommer i Danmark. Taks og Ene 
har bær, som ædes af fugle. Men 
ingen fuglearter er specielt knyt
tet til disset to træarter, men de er 
i mange ti lfælde glimrende redet
ræer. Skov-Fyr forsvandt næsten 
fuldstændigt fra Danmark for 300-
400 år siden på grund af hugst og 
afskovning, men er senere gen
plantet mange steder. Følgende 
fuglearter vil begunstiges hvis 
Skov-Fyr havde en større udbre
delse i Danmark: 
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* Fiskeørn (Skov-Fyr er et meget 
vigtigt redetræ for fiskeørn i 
Skandinavien) 

* Kongeørn (Skov-Fyr er et vigtigt 
redetræ for kongeørn i andre 
lande) 

* Lærkefalk (Skov-Fyr (med kra
gerede) er et vigtigt redetræ) 

* Natravn (lysåben fyrreskov nær 
heder og lysninger er en vigtig 
ynglehabitat) 

* Topmejse (Skov-Fyr er vigtig 
fouragerings- og ynglehabitat) 

* Stor korsnæb (Skov-Fyr er vigtig 
fouragerings- og ynglehabitat) 

Fiskeørn og Kongeørn bygger ofte 
rede i træer hvor toppen er knæk
ket af, f.eks. på grund af lyn- eller 
stormskader. Her kan de få et godt 
underlag for deres reder. Lærkefal
ken bygger ikke selv rede, men 
overtager kragereder, helst i Skov
Fyr, hvilket ses i andre europæiske 
lande. Disse tre fuglearter er me
get sjældne og ville nyde godt af 
en større udbredelse af store gamle 
Skov-Fyr i Danmark. 

Natravn lever i næringsfattige bio
toper, hvor den fouragerer over he
der og andre lysåbne områder om 
natten. Den yngler blandt andet i 
plantager af Klit- og Bjerg-Fyr 
langs den jyske vestkyst, men yng
ler lige så gerne i lysåbne bevoks
ninger af Skov-Fyr. 

Topmejse indvandrede i slutningen 
af 1 800-tallet. Der er ingen tvivl 
om at topmejsen af afhængig af nå
leskov Uf. tabel l ), og arten ville 
blive kraftigt reduceret i antal hvis 
de eksotiske nåleskove forsvandt, 
men dette kunne kompenseres ved 
plantning af Skov-Fyr. 

Stor Korsnæb er en meget uregel
mæssig ynglefugl i Danmark. Den 
forekommer hovedsageligt i inva
sionsår, hvor den typisk slår sig 
ned i fyrreskov og lever af fyrrefrø. 



Fuglearter knyttet til nåletræer 
En række fuglearier er obligat knyt
tet til nåletræer, både Gran og Fyr. 
Det vil sige at de ikke kunne eksi
stere uden. Disse arier er opsumme
ret i tabel l .  Følgende skal fremhæ
ves: 

Fuglekonge og Sortmejse begyndte 
først at yngle i Danmark, da vi for 
alvor fik nåletræsplantagerne i sid
ste halvdel af 1 800-tallet. De trives 
i næsten alle former for nåletræsbe
voksninger, ikke mindst i monokul
turer af Rødgran og Sitka-Gran. 

Lif/e Korsnæb æder fortrinsvis gran
frø og er bundet til granskov, hvor 
den yngler. 
De fleste af de førnævnte arter er 
ofte mindst lige så talrige i bland
skove som i ren nåleskov, og en 

Figur l .  Fi
skeørn yngler 
helst i gam
mel Skov-Fyr. 
Foto Klaus 
Dichmann. 

række arter foretrækker ligefrem 
blandskov selvom nåletræerne er 
den primære fudekilde, fx Grønsi
sken. De arier der er bundet til nå
letræer som yngleplads eller føde
kilde, er oftest t ilgodeset, hvis blot 
nåletræer er til stede i passende an
tal. 

I en monokultur af Gran finder 
man typisk 2-5 fuglepar pr. ha. Det 
er strukturen af skoven, der er af
gørende. De fleste arter foretræk
ker naturnære skove med mange 
forskellige aldersklasser af træer. I 
den rene løvskov er der 5-25 fugle
par pr. ha. De lave tal er fx i høj
stammet bøgeskov. Også her  ses 
de højeste tætheder i skove med 
stor alders- og artsspredning. I na
turlige blandskove med mange 
slags træarter og stor aldersspred-

Art Ynglebestand i Danmark 

Perleugle 

Natravn 

Fuglekonge 

Sortmejse 

Topmejse 

Nøddekrige 

Grønsisken 

Lille korsnæb 

Stor korsnæb 

1 -5 par 

500- 1 .000 par 

1 50 .000-200.000 par 

1 5 0.000-200.000 par 

20.000-30.000 par 

1-50 par (afhængigt af invasionsforekomster) 

l 00- 1 .000 par 

1 00-2.000 par (afhængigt afinvasionsforekomster) 

0-5 par (afhængigt afinvasionsforekomster) 

Tabel l .  Danske ynglefugle der er obligat knyttet t i l  nåletræer (både na
turligt forekommende og indfØrte) i yngletiden. 

ning kan man finde op til 35 fugle
par pr. ha. 

Hvis alle nåletræer forsvandt 
En række fuglearier vi l le blive 
sjældnere, hvis nåleskovene for
svandt. Herunder er nævnt fuglear
ter, der vil le blive reduceret bety
deligt i antal, hvis alle ikke-hjem
mehØ!·ende nåletræer blev reduce
ret væsentligt i antal og udbredelse 
i Danmark, og i stedet erstattet af 
løvtræer. Denne udvikling vil helt 
eller delvis kunne modvirkes hvis 
de eksotiske nåletræarter i stedet 
erstattes af de hjemmehørende nå
letræer: Skov-Fyr, Taks og Ene: 

* Spurvehøg, ynglede indtil slut
ningen af 1 970'erne næsten ude
lukkende i nåletræer, men siden 
er den i stigende omfang be
gyndt at yngle i løvtræer, ikke 
mindst i bynære områder. Denne 
spredning er utvivlsomt et resul
tat af artsfredningen af Spurve
høg, idet Spurvehøg nu bedre 
trives nær mennesker og med 
mere synlige reder i løvtræer. 
Gran er dog stadig det foretruk
ne redetræ. 

* Fasan, benytter ofte grantræer 
som overnatningsplads. Det skal 
bemærkes at Fasan ikke er na
turligt hjemmehørende i DK. 

* Svaleklire, yngler i drosselreder 
(især af Sangdrossel) nær våd
områder i skove. Sangdrossel 
foretrækker ofte grantræer som 
rede træ. 

* Skovhornugle, yngler i gamle 
krage- og skadereder i Gran og 
Fyr. Nåletræer er desuden efter
tragtet som dagrasteplads året 
rundt. 

* Perleugle, yngler og raster næ
sten udelukkende i fyrre-/gran
træer, jf. tabel l .  

* Natravn, har fyrreplantager som 
en vigtig ynglehabitat, jf. tabel 
l .  

* Sortspætte, fouragerer meget på 
de store myrearter (bl .a .  Herku
lesmyrer) der normalt ikke fore
kommer i ren løvskov. Både 
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Sortspætte, Grønspætte og Stor 
Flagspætte kan leve i løvskov, 
men i perioder af året er de mere 
eller mindre afl1ængig af nåle
træer, og disse spættearter vil le 
sikkert få dårligere forhold hvis 
alle nåletræer forsvandt. 

* Grønspætte, fouragerer meget på 
Rød Skovmyre der fortrinsvis 
forekommer i nåle- og bland
skov, jf. i øvrigt bemærkning un
der Sortspætte. 

* Stor flagspætte, har granfi"ø som 
en meget vigtig fødekilde om 
vinteren, jf. i øvrigt bemærkning 
under Sortspætte. 

* Hedelærke, yngler næsten ude
lukkende i mosaiklandskaber 
nåle-/blandskov, hede og blot
lagt mineraljord. 

* Sangdrossel, benytter meget ofte 
Gran som redetræ, og bland
skovsvegetation er en vigtig yng
lehabitat. 

* Fuglekonge, jf. tabel l .  
* Sortmejse, jf. tabel l .  
* Topmejse, jf. tabel l .  
* Nøddekrige, i Skandinavien knyt

tet til Gran (og Fyr?), som både 
redetræ og fødekilde, jf. tabel l .  

* Grønsisken, yngler i grandomi-
neret blandskov, jf. tabel l .  

* Lille korsnæb, jf. tabel l .  
* Stor korsnæb, jf. tabel l .  
* Hvidvinget korsnæb, yngler ikke 

i Danmark men forekommer om 
vinteren og spiser næsten ude
lukkende nåletræsfrø, fortrinsvis 
fra Lærk. 

Skal nåleskovene i Danmark be
vares? 
Der er næppe nogen tvivl om at en 
række eksotiske nåletræsarter er 
kommet til Danmark for at blive. 
De erhvervsmæssige interesser i 
nåletræerne er stadig meget bety
delige og vil formentlig også være 
det i fremtiden (bl .a .  juletræs- og 
pyntegrøntsproduktionen). T skov
og naturområder hvor naturhensyn 
vejer tungt mener jeg at eksotiske 
træarter som udgangspunkt bør 
undgås og om muligt begrænses i 
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Figur 2. Spur
vehøg yngler 
oftest i Gran 
Foto: Poul 
Re i b. 

antal og udbredelse. De hjemme
hørende nåletræsarter, Skov-Fyr, 
Taks og Ene, skal naturligvis be
gunstiges i områder hvor de er na
turligt udbredt og forekommende. 
Navnlig Skov-Fyr bør i støne om
fang indplantes i skovene til er
statning for eksotiske nåletræsar
ter, da Skov-Fyrbevoksninger er et 
meget vigtigt levested for ikke ale
ne flere arter af fugle, men også 
for et stort antal insekter, svampe 
og karplanter. Undersøgelser har 
vist at der er mange flere arter 
knyttet t i l  Skov-Fyr end t i l  indførte 
nåletræer. 

Hvor der ønskes en produktion af 
grantræ bør Rødgran foretrækkes 
frem for andre arter af Gran. Rød
gran er naturligt forekommende 
ganske tæt ved Danmark (i det 
nordlige Skåne), og Rødgran til
trækker på tilsvarende måde som 
Skov-Fyr flere ledsagende arter 
end mere eksotiske Gran-arter. 
Kun hvor helt særlige hensyn taler 
for det, bør eksotiske træarter nyde 
særlig fremme af naturbevarelses
hensyn. 

Efterfolgende diskussion 
Karsten Laursen, DlvfU: Om for
året er de unge nåletræer af stor 
betydning som redesteder for 
mange småfugle, inden løvtræerne 
er sprunget ud. Jeg har undersøgt 

det bl .a .  i Gribskov. Tidligt rugen
de fugle holder sig til nåleskov. 
Fugle, der ruger to gange skifter 
t i l  løvskov og krat, f.eks. brom
bær, når de ruger anden gang. 
Knud Flensted: Der er ingen tvivl 
om nåletræernes betydning for en 
l i l le  gruppe specialister blandt 
fuglene. Men ser man naturfor
valtningsmæssigt på det, mener 
jeg kun man skal begunstige de 
nåletræsarter der er naturligt 
hjemmehørende i Danmark: skov
fyr, taks og ene. At nogle arter 
derved får det vanskeligere, må 
man overordnet acceptere. Disse 
effekter v i l  i øvrigt i stor udstræk
ning kunne modvirkes ved samti
dig at t ilgodese skovfyr, taks og 
ene. D isse anbefalinger bør gælde 
i alle områder hvor naturhensyn 
vejer tungest. I deciderede pro
duktionsskove kan man i højere 
grad acceptere eksotiske træarter. 
Her kan det være rimeligt at plan
te fx rødgran e ller douglasgran på 
en del af  produktionsarealet, hvis 
disse arter vurderes at  give højere 
fortjeneste. Det svarer l idt t i l  at 
man dyrker majs og kartofler i 
landbruget. Disse arter er heller 
ikke naturligt hjemmehørende i 
Danmark. Dermed tror jeg heller 
ikke at v i  på noget t idspunkt i 
overskuelig fremtid kommer t i l  at 
savne nåletræer i det danske land
skab. 



N åleskovens forbandelser - skadeinsekterne 
haftige insektangreb, som giver 
sig udslag i hundredevis af døde 
træer, forringer også skovgæsternes 
rekreative oplevelser. 

Susanne Harding' 

Nåleskoven er levested for en lang 
række insekter, og den stadige in
troduktion af nye eksotiske nåle
træarter bringer både nye insektar
ter ti l  landet og fører til ændring i 
forekomst og udbredelse af allere
de tilstedeværende arter. Mange af 
de insektarter, der er ti lknyttet nå
leskoven, må betragtes som en vel
signelse, men anlægger man en 
skovdyrkningsmæssig synsvinkel, 
bliver det klart, at nogle af disse 
insekter kan gå hen og blive en 
forbandelse for dyrkningen af nåle
skov. 

Begrebet "Skovbrugets skadein
sekter" er tæt forbundet med den 
økonomiske udnyttelse af skovens 
ressourcer i form af fx. vedproduk
tion og pyntegrønt. Opfattelsen af 
begrebet har ændret sig betragte
ligt i tidens løb. For ca. et århund
rede siden var opfattelsen af sko
vens insekter meget bombastisk, 
og datidens opfattelse blev beski·e
vet af Wesenberg-Lund på flg. 
måde: Den moderne forstmand læ
rer at betragte hvert enkelt led i 
skovens samlede dyrebestand ud fra 
den rene nyttemorals standpunkt .... 
Er du skadelig, skal du udryddes; 
kan du fremme min tarv, skal du be
skyttes; kan du ingen af delene, 
kommer du ikke mig ved. 
.... Derfor bliver den moderne forst

zoologi i en vis forstand en flam
mende hadets tale mod skovens 
samlede dyrebestand. 

Så unuanceret ser man heldigvis 
ikke længere på skovens dyreliv, 
og også inden for forstzoologien 
beskæftiger man sig mere med 
sammenhæng mellem dyrenes 
forekomst og skovens struktur og 
dyrkningsmetodik end med "ud
ryddelse". 

Økonomien i skovbruget vil selv
følgelig være afgørende for, hvilke 
insektarter, skovbrugserhvervet 
betragter som skadedyr, og i skov
brugets nuværende økonomiske 
situation er det kun få arter, der 
kan påføre erhvervet økonomiske 
tab. Men angreb kan være ødelæg
gende for skovens stabilitet, og 

Hvilke insekter volder - lejlig
hedsvis - problemer i skovbruget 
og hvorfor? 
De insektarter, der lej l ighedsvis 
kan volde problemer i skovbruget, 
er stort set alle knyttet til dyrknin
gen af nåletræer, hvorfor man med 
en vis ret kan lade disse omfatte af 
betegnelsen "nåleskovens fm·ban
delser". 

Det mest kendte og berygtede af 
nåleskovens skadedyr er uden tvivl 
nonnen (Lymantia monacha). Lar
ven af denne sommerfugleart lever 
af nålene af alle nåletræarter, og 
arten har været frygtet i Europa 
gennem århundreder. Eksempler på 
omfattende angreb er 1 84 mill .  
dræbte træer ved afnåling af mere 
end 400.000 km2 nåleskov i Preus
sen-Rusland 1 845-67 resulterende 
i total ødelæggelse af skoven og 
deraf følgende konvertering af sto
re arealer til landbrugsjord; afnå-

Fig. l .  Nonne (Lymantria monacha). Kraftige angreb kan føre til afnåling 
af hele bevoksninger, til venstre ses resultatet af nonnelarvers aktivitet i 
sitkagranbevoksning ved angreb i 1 97 1 .  Foto tv: B. Bejer, m f & th: O. 

Martin. 

'Institut for Økologi, Sektion for Zoologi, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 

Flora og Fauna 110(3): 105-108. Arln1s 2004 1 05 



Fig. 2. Stor nåletræsnudebille (Hylobius abietis). De voks
ne biller kan foretage ødelæggende gnav på rodhalsen af 
små nåletræer. Problemet opstår, når der plantes nåletræer 
efter afdrift af en nåletræbevoksning. Foto: O. Martin. 

Fig. 3 .  Typograf (Ips typographus). Efter stormfald el
ler tørkeperioder, hvor Rødgran stresses, er der risiko 
for opformering af barkbillen typograf, hvis ikke an
grebne træer og potentielt ynglemateriale fjernes retti
digt. Foto tv. : S. Harding, mf. & th. :  H.P. Ravn 

ling af 1 06.000 ha nåleskov i Cen
traleuropa 1 9 1 7-27 og angreb i Po
len 1 978-83, der affødte behov for 
bekæmpelse på '!. af landets skov
areal. I Danmark har nonnen hær
get med mellemrum; angrebene 
har været mere begrænsede, men 
ikke uden betydning for de berørte 
distrikter. De seneste nonneangreb 
i Danmark forekom i 1 983, og ar
ten har for nærværende ingen be
tydning. 

Hvor nonneangreb dukker op med 
lange intervaller, er den store nåle
træsnudebille (Hylobius abietis) 
en art, der optræder skadeligt hvert 
år overalt, hvor der plantes nåle
træer efter renafdrift af en nåletræ
bevoksning. Før æglægning gnaver 
de voksne snudebiller på rodhalsen 
af de nyplantede småplanter, som 
herved risikerer at dø. Efterbed
ringsprocenter på 80- 1 00 er ikke 
usædvanlige, og skovbruget har 
gennem tiden brugt mange ressour
cer på bekæmpelse. Dette skade
dyrproblem er klmt knyttet til må
den, hvorpå foryngelsen foregår: 
Ved renafdrift skabes der store 
mængder af ynglemateriale i form 
af nysatte stød, som ved deres fri
ske harpiksduft lokker bil lerne til 
arealet. Samtidig har bil lerne rige
ligt, let tilgængeligt plantemateria-
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le til ernæringsgnav til rådighed i 
de nyplantede træer. 

Samme problematik gælder gran
ens rodbille (Hylastes cuniculari
us), der ved sit gnav under jord
overfladen som nåletræsnudebillen 
- og ofte sanunen med denne -
kan være ødelæggende på kultur
arealer. 

Flere barkbillearter er knyttet til 
nåleskoven, blandt hvilke nogle 
med mellemrum har overordentlig 
stor betydning for nåletræbevoks
ningernes sundhed og overlevelse. 
De danske nåleskoves største for
bandelse blandt insekterne er 
barkbillen typograf (lps typograp
hus). Denne yngler normalt i vind
fældede og stærkt svækkede Rød
gran, men under omstændigheder, 
hvor store mængder af ynglemate
riale bliver til rådighed, kan bark
billerne opformeres i så stort antal, 
at de bliver i stand til at angribe 
den stående skov. Dette forekom
mer typisk efter stormfald og ved 
tørkestress efter varme og tørre 
somre. Også den nuværende drifts
praksis med produktion af flis t i l  
energiformål ved fældning og hen
læggelse af tyndingsmateriale i be
voksningerne i billernes yngleperi
ode medvirker til en betragtel ig 

forøgelse af typografpopulationen, 
som kan resultere i angreb på den 
stående skov. Angrebene destabili
serer rande og bevoksninger og 
kan i værste fald ødelægge hele 
bevoksninger, der må afdrives før 
modenhed. 

En insektart, der nylig er indvan
dret i den danske nåleskov, er 
barkbi l len lps cembrae, der er 
knyttet til Lærk. Arten volder 
forstlige problemer i Centraleuro
pa og blev fundet herhjemme for 9 
år siden, hvor den dræbte i hundre
devis af lærketræer i Nordsjæl
land. Årsagen hertil var flispro
duktion i lærkebevoksninger, hvor 
billerne opformerede sig på de fæl
dede træer. Problematikken i llu
strerer, at blandt de nye nåleskov
stilknyttede arter, vi stadig får ind
ført i landet, har enkelte potentiale 
til at blive en dyrkningsmæssig 
"forbandelse". 

Jættebarkbillen (Dendroctonus mi
cans) er et eksempel på, hvorledes 
en i øvrigt økologisk velti lpasset 
art kan blive en forbandelse for 
skovbruget, når nye nåletræarter 
indføres: Jættebarkbillens oprinde
lige værttræ er Rødgran, som nor
malt tåler dens angreb rimeligt. 
Ved indførelse af den beslægtede 



Fig. 4. Jættebarkbillen (Dendroctonus micans) volder med mel
lemrum store problemer for dyrkningen af sitkagran, der er in
troduceret fra NV-Amerika og som er langt mere modtagelig for 
angreb end bil lens oprindelige vært, den europæiske rødgran. 
Foto tv.: O. Martin, th. :  S. Harding. 

Fig. 5 .  Alm. ædelgranlus (Drey.fusia nordman
nianae) suger på nålene af nordmannsgran og 
alm.ædelgran. Angrebene øges ved kraftig 
gødskning og er især alvorlige på tørre jordty
per. Foto tv.: H.P. Ravn, th. B .  Bejer. 

Sitka-Gran fra Nordamerika fik 
barkbillen tilført et nyt potentielt 
værttræ, som viste sig yderst mod
tageligt for angreb. Resultatet af 
dette "møde" er, at ældre bevoks
ninger af Sitka-Gran kan lide kraf
tigt under letale angreb af jætte
barkbille, og at dyrkning af Sitka
Gran stedvis vanskeliggøres pga. 
angreb af jættebarkbille. Proble
merne er i øjeblikket visse steder 
meget generende. 

At introduktion af eksotiske nåle
træarter kan resultere i dyrknings
mæssige forbandelser i l lustreres 
ved dyrkningen af det i økonomisk 
henseende vigtige pyntegrønt, som 
især omfatter nordmaru1sgran fra 
Kaukasus og nobilis fra Nordvest
amerika. Da kvalitetskravene til 
juletræer og klippegrønt t i l  dekora
tionsformål er store, betyder selv 
begrænsede skader på nålene en 
forringelse af produktet, hvilket 
kategoriserer et antal insekter som 
skadedyr. Vigtigst er alm. Ædel
granlus (Drey.fusia nordmannia
nae), som er indslæbt sammen 
med Nordmaru1sgran. Den suger 
på nålene, der misfarves og krøl
ler. r gennemsnit sprøjtes a l le jule
trækulturer i Danmark l gang år
ligt mod denne bladlus. Alm. 
Ædelgranlus trives på både tørre 

og nedbørsrige lokaliteter, men 
skademe bliver kraftigst, hvor 
nordmannsgran dyrkes på jorder 
med svigtende vandtilgang; derud
over er der påvist sammenhæng 
mellem bladlustæthed og gødsk
ningsintensitet. 

l pyntegrøntproduktionen giver 
også viklerarten Epinotia subsequ
ana regelmæssigt problemer. Lar
verne minerer nålene, der visner i 
bundter og forringer juletræernes 
og grøntets kvalitet. Artens popu
lationsniveau er reguleret af natur
lige fjender, og den har en cyklisk 
forekomst med top hver 6-8 år. 
Denne regulering kan ødelægges 
ved sprøjtning med pesticider, der 
rammer de naturlige fjender. 

Spiller træartsvalget en roUe for 
angrebenes omfang og betydning? 
Hvordan vil "forbandelserne" med 
skadeinsekter se ud, hvis skovbru
get overgår til løvtrædyrkning, el
ler hvis nåleskoven ikke består af 
eksoter, men af den hjemmehøren
de Skov-Fyr? 

Det er indlysende, at i og med at 
de mest betydningsfulde skadedyr
problemer har tilknytning til dyrk
ningen af nåletræer, vil en konver
tering t i l  løvskov eliminere disse, 

og der vil ikke forekomme tilsva
rende forbandelser med løvskovin
sekter. l løvskoven er karakteren af 
insektangreb en anden end i nåle
skov: Løvtræerne er for de flestes 
vedkommende hjemmehørende i 
Danmark, og de vil gennem lang 
tid have tilpasset sig de ti lknyttede 
insekter, ligesom en lang række 
naturlige fjender vil være naturligt 
til stede i økosystemet. Det er ka
rakteristisk, at de insekter, der er
nærer sig af løvtræerne, ikke i 
samme omfang som nåletræinsek
terne er afhængige af træernes 
sundhedstilstand. Fx. er typograf
ens drab af bevoksninger afhængig 
af nåletræernes harpiksforsvar, 
som svækkes ved fysiologisk 
stress, hvorfor også uhensigtsmæs
sige dyrkningsmetodik kan frem
kalde angreb. Det er også karakte
ristisk for løvskovsinsekterne, at 
angreb typisk er lej l ighedsvise, og 
der udløses ikke egentlige, langva
rige udbrud. Insektangreb på løv
træer er kun yderst sjældent letale, 
i modsætning til nåletræer. Afløv
ning vil som regel blive kompense
ret ved erstatningsløv. 

Ved dyrkning af løvskov har kun få 
arter betydning: På kulturarealer 
ses med mellemrum angreb af for
skellige biller og bladlus, men dis-

1 07 



se kan ikke på nogen måde rub
riceres som egentlige skadedyr i 
løvskoven. Lej l ighedsvis ses afløv
ninger af frostmålere i sammen
hæng med larver af andre sommer
fugle, men selvom afløvningen kan 
være voldsom, sætter træerne 
Sankt Hansskud, og den l i l le ned
gang i ti lvækst er helt uden betyd
ning. De i 1 940'- og S O'erne så 
omtalte angreb af bøgeskjoldlus 
(Cryplococcus fagisuga) kan duk
ke op, men er i øjeblikket fravæ
rende. 

Begrænses træarterne i nålesko
ven t i l  den hjemmehørende Skov
Fyr, vil der fortsat være proble
mer med den store nåletræsnude
bil le .  Nonneangreb vil også være 
mulige, men barkbiller, der som 
typografen e ller jættebarkbi l len 
kan dræbe hele bevoksninger af 
Gran forekommer ikke i Fyr i 
Danmark. 

Kan skovbruget lempe nåleskov
ens forbandelser? 
Skovbrugets dyrkningsmetoder har 
stor indflydelse på omfanget af 
"forbandelserne". Der kan dog fra 
skovbrugserhvervets side gøres 
meget for om ikke at ophæve for
bandelserne, så dog at mindske be
tydningen af de vigtigste skadein
sekter, selv ved opretholdelse af et 
traditionelt nåleskovbrug. 

På kulturarealerne kan snudebille
problemet reduceres ved ændring 
af foryngelsesform fra renafdrift til 
skærmforyngelse og ved en jordbe-
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Fig. 6. Larver af vikleren Epinolia subsequana ødelægger med regelmæs
sigt interval nålene på de indførte ædelgranarter. Udbredt sprøjtning med 
kemiske midler forstyrrer den naturlige regulering af skadedyrene. Foto: 
S .  Harding. 

handling, der blotter mineraljorden 
omkring de nyplantede nåletræer. 
Samme gør sig antagelig gældende 
for rodbillerne 

De periodevis omfattende proble
mer med typograf kan imødegås 
ved rettidig fjernelse af ynglemate
riale og urltransport af angrebne 
træer, samt ved at ændre procedu
ren for flisproduktion. 
Det samme gælder lærkebarkbil
len, hvor ændring af flisningsprak
sis helt har fjernet insektproblemet 
i de berørte onuåder. Også jætte
barkbilleangreb kan afl1jælpes gen
nem saneringshugst og tilpasning 
af hugststyrke. 

For pyntegrøntskadedyrenes ved
kommende kan en del af proble
merne med alm.ædelgranlus imø
degåes ved at dyrke nordmanns
gran på egnede arealer og undgå 
overgødskning.Viklerangreb kan 
ikke forebygges, men den naturlige 
regulering kan styrkes ved t ilbage
holdenhed med sprøjtning. 

Endelig vil en driftsform, hvor der 
ikke satses på ensaldrende mono
kulturer, men hvor der skabes en 
større variation i træartssammen
sætning, alder og bevoksningstæt
hed og en mere naturnær drift, øge 
skovens modstandskraft over for 
insektangreb. 



Dyrkningsforholdenes 
indflydelse på faunaen i nåleskoven 

Hans Peter Ravn' 

Ud over træartsvalget er der en 
række driftsmæssige forhold som 
påvirker faunaen i nåleskoven, 
fx jordbehandling, anvendelsen 
af pesticider og gødskning samt 
afbrænding af kvas og hugstaf
fa ld. l dette indlæg præsenteres 
eksempler på nogle af disse for
hold. 

H erbicidet· eller mekanis k  
u lu u d  t s bekæmpelse 
Ved en undersøgelse af ukrudts-

bekæmpelse med forskel l ige me
toder på et areal med juletræer 
(ca. 30 år) efterfølgende en nåle
trækultur i gammel skov ved K ir
ke Hvalsø og på et skovrej sning
sområde i Nørager blev der be
regnet et indeks for artsdiversi
teten (Shannon-Wiener) på den
ne måde: Der blev fanget løbe
bil ler i nedgravede fælder. Hvis 
der kun blev fanget en art ,  var 
diversitetsindex O;  hvis der var 
flere arter med overvægt af en 

art, fik indeks en lav værdi, 
mens flere arter uden dominans 
af en enkelt art gav den højeste 
indeksværd i .  

På juletræslokaliteten i gammel 
skov ved Kirke Hvalsø var diver
s i teten højest i den ubehandlede 
parcel .  S låning med le gav en l i l
le reduktion i indekset, mekani
ske ukrudtsbekæmpelse større 
reduktion, og herbicidbehandling 
den største (Figur l ) . 

På skovrejsningsområdet Nør
ager var indekset lavest på den 
ubehandlede parcel, mens meka
nisk ukrudtsbekæmpelse ved re
o lpløjning gav den største in
deksværd i .  

Konklusionen er, a t  forstyrrelser 
nedsætter artsdiversiteten i det 
etablerede skovområde, mens 
forstyrrelser og introduktion af 
nye plantearter på skovrejsnings
lokaliteten skaber levemulighed 

1 ,2 
Juletræer, Kirke Hvalsø Skovrejsning, Nørager 
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3,6 

3,2 
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2.4 
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Juletræer, Kirke Hvalsø Skovrejsning, Nørager 

Fig. J .  Sbannon-Wiener diversitetsindeks for faldfældefangster af biller på Kirke Hvalsø lokaliteten sammenlignet 
med skovregningslokaliteten Nørager. Forstyrrende indgreb (herbicider og mekanisk jordbearbejdning) virker ne
gativt på faunaen i gammel skov. Det står i modsætning til en diversitets-fremmende effekt på skovrejsningsarea
ler på tidligere agetjord (Nørager). 
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__.____ KH He 
__.____ Nø He 

----+-- Kirke Hvalsø -<>--- Nørager 

Figur 2. "Sjældenhedsindeks" for 
faldfældefangster af biller på Kirke 
Hvalsø og Nørager. Sjældenheds
indekset bygger på, om de fundne 
arter er 'meget alm.' ,  'alm. ' ,  'ret 
sjældne' eller 'sjældne' .  Hvis der 
tages højde for denne kvalitet ved 
billerne ses, at Hvalsø-lokaliteten 
opnår en højere indeksværdi end 
Nørager. 

for flere insektarter. 

Kvalitet fremfor antal arter 
Nu er antallet af arter kun en måde 
at måle effekten af indgreb på. 
"Kvaliteten" af arterne er også af 
betydning. Den kan måles ved at 
tildele arterne et 'sjældenhedsin
deks ' fra l til 4, hvor l gives til de 
meget almindelige, og 4 til de 
sjældneste arter. Multiplicerers 
dette indeks med antal fangne in
divider af hver art, fås en bedøm
melse af indgrebets virkning på 
'kvaliteten' af artssammensætnin
gen. 

Det viser sig, at juletræslokaliteten 

! I O 

1 ,0 - 1 , 0  
»Agerpræg« 

• 

1 , 0  

-0,5 

-1 ,0  

»Forstyrrelse« 

1 8  • 

1 ,0 
»Skovpræg« 

»Uberørthed« 

--o-- KH Me 
--o-- Nø Me 

1 .  Isotoma anglicana 2. Isotoma notabi/is 3. Isotoma minor 4. Micranurida pygm 

S. Ceratophysel/a denticu/ata 6. Willemia sp. 7 .  Onychiurinae 

8. Mesaphorura macrochaeta 9. Smithurinus elegans 1 O. Smithurinus viridis 

1 1 .  Smithurinus sp. 1 2 .  Neelus minimus 1 3 .  Lepidocyrtus lanuginosus 

1 4 .  Entomobrya nivalis 1 5. Pseudosinella alba 1 6. Orchesefla cincta 

1 7 .  Astigmata 1 8 .  Cryptostigmata 1 9. Gammasida 20. Prostigmata 

Figur 3 .  Jordlevende mikroleddyr (springhaler og mider). PCA-diagram 
(Principal Component Analysis) for sammenhæng mellem de to vigtigste 
PCA-ordinationsakser og hhv. lokaliteter ukrudtsbehandlinger indenfor 
hver lokalitet. NO = Nørager, H v =  Kirke Hvalsø, PE = pesticidbehand
ling, KO = ubehandlet, RE = Reolpløjet, ME = mekanisk ukrudtsbehand
ling, LE = slåning med le. PCA-analysen adskiller klart de to lokaliteter. 
De mekaniske behandlinger omfatter en bearbejdning af jorden. 

i gammel skov får det bedste tal, 
mens skovrejsningsområdets tal er 
væsentligt mindre (Figur 2). Det 
skyldes, at gammel skov er sjæl
den i Danmark, hvorfor de arter, 
som specielt er tilknyttet den også 
er sjældne. 

Jordbundsfaunaen 
Vi har også på de samme lokalite
ter undersøgt mikroleddyrene, mi
der og springhal er, der lever i jor
den (Figur 3). Mekanisk ukrudts
bekæmpelse reducerer deres antal 
både i den gamle skov og på skov
rejsningslokaliteten. Af diagram
met, figur 4, fremgår, at ingen af 
dyrene er tilpasset kraftig jordbe-

arbejdning. Det er uheldigt, at 
jordbehandlingen har den negative 
effekt. Dyrene spiller nemlig en 
stor rolle, dels for jordstrukturen, 
dels som byttedyr for mange andre 
arter. 

Juletræer - de mest kontrover
sielle nåletræer 
l konventionelt dyrkede juletræskul
turer med den højeste grad af ren
holdelse fås et plante-diversitetsin
dex på næsten O, for der er ofte kun 
en eneste art til stede pr. arealenhed 
(Fig. 5). 

Vi har undersøgt og sammenlignet 
insektfaunaen på konventionelle 



Figur 5. JuletTæsarealerne rummer de mest kontrover
sielle af nåletræarterne. Ofte er arealerne renset for a l  
anden vegetation. 

Figur 6. Ved en undersøgelse af økologiske og konven
tionelt drevne juleh·æsarealer blev faunaen på træerne 
og i hegnene omkring arealerne registreret. 

(med pesticidbehandling) og økolo
giske (pesticidfri) juletræsaraler 
samt i hegnene omkring disse (Fig. 
6). Der blev indsamlet 1 5 1 .000 indi
vider, som blev fordelt på taksono
miske grupper. Som det fremgår af 
figur 7, var der - overraskende nok 
- ikke den store forskel på insektdi
versiteten på de to typer af arealer. 
Forklaringen er nok, at eksotiske 
træarter under alle omstændigheder 
rummer en meget beskeden følge
fauna - uanset om de bliver behand-

Figur 7. Diversitets-indeks bereg
net for faunaen indsamlet ved ban
keprøver i juletræer og hegn på 
økologiske og konventionelle area
ler. Der er ingen signifikant for
ske l .  

let med insekticider eller ej . 

Nåletræerne er indvandrere, og det 
er nåletræsinsekterne også. Om de 
skal integreres i Danmarks 'kultur
natur' ?  Det ender nok med at være 
en smagssag og vil afhænge af det 
definerede driftsformål for det på
gældende areal. 
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Biller og den danske nåleskov 

Palle Jørum' 

Der er i dag 3744 arter af biller, 
som regnes for at høre t i l  den dan
ske fauna (Pedersen & Runge 
2003 ). Heraf kan de 1 60 arter 
(4,3%) anses for at være egentlige 
nåleskovsarter (Bilag 1 ). Af disse
kan 1 33 arter betragtes som strengt 
bundet t i l  nåleskov (gruppe I-arter
ne i B ilag 1 ), mens de resterende 
27 arter (gruppe II-arterne i Bilag 
l )  har nåleskoven som deres abso
lutte favorit, mens de dog i sjæld
ne tilfælde også kan findes i løv
skov. Oversigten bygger på især 
Hansen ( 1 957 ;  1 964) og Koch 
( 1 989-92). Arter der nok foretræk
ker nåleskov, men som også jævn
ligt eller ligefrem hyppigt findes i 
løvskov, er ikke medtaget. 

Velsignelser og fot·bandelser 
Hvis man synes, at nåleskoven er 
en stor forbandelse - og ligefrem 
skulle få held til at få den fjernet 
fra det danske landskab - ville det 
altså betyde, at vi mister i det 
mindste 1 33 arter af biller - og 

Foretrukne værtstræ 

Fyr (Pinus) 

formentlig en del flere. Det svarer 
til knapt 4% af det samlede antal 
billearter i Danmark. 

Tabel l viser hvordan arterne for
deler sig på skovtype/værtstræ. Set 
med "bil leøjne" er Fyr, Pinus spp., 
i særklasse det mest interessante 
træ - og fyrreskoven den mest 
spændende nåleskovstype. Der er 
ikke i tabellen skelnet mellem de 
forskel lige arter af Fyr, men der er 
ingen tvivl om at Skov-Fyr (P. syl
vestris) er den art, der i Danmark 
rummer flest fyrretilknyttede bille
arter. Tabel l viser med stor tyde
lighed, at det er træarter, som hø
rer naturligt hjemme hos os eller i 
vores nabolande, der har det stør
ste antal billearter knyttet til sig. 
Heraf fremgår så også forbandel
serne: Alm. Ædelgran (Abies 
alba), Nordmannsgran (Abies 
nordmanniana), Douglasgran 
(Pseudotsuga menziesii), Tsuga 
(Tsuga heterophylla ) og andre ek
sotiske nåletræarter har meget rin-

Antal arter af biller knyttet 
til værtstræet/skovtypen 

G ran (Picea) - hel t  overvejende rødgran (P. abies) 
Fyr e l ler  gran, uden k l a r  præference (Pinus/Picea) 
Lærk (Larix) 

5 7  
3 3  
1 6  

2 
o 

5 2  
Andre ( fx A bies, Thuja, Juniperus ) 
Nåletræer, uspecificeret 

Tabel l .  Nåleskovsbillernes tilknytning til træarter. 

'Åiøkken 11, Bellinge, 5250 Odense S V,  E-mai/: joerum@galnet.dk 

1 1 2 Flora og Fauna 110(3): 112-120. Århus 2004 

ge værdi som bil letræer - der er 
ingen arter af biller, som er speci
fikt knyttet hert i l .  Hvor disse ekso
ter indplantes i eksisterende løv
skov eller nyplantes på arealer, der 
er bare en smule naturhistorisk in
teressante, vil der være tale om en 
forringelse. Det skal dog så retfær
digvis siges, at gamle træer, hvad 
enten de er nåletræer eller løvtræ
er, kan være værdifulde som leve
steder for biller. Gamle stammer 
med hulheder og rødmuldet ved 
kan således være fine habitater for 
vedlevende smældere, der ellers 
mest forbindes med løvtræ. Selv 
en ekstrem gammelskovsalt som 
eremitten ( Osmoderma eremita), 
der normalt forekommer i hule 
ege- og bøgetræer, er fundet også i 
gamle nåletræer. 

Hvad er det for biller, der horer 
hjemme i nåleskoven? 
Både antalsmæssigt og procentuelt 
er det barkbiller og træbukke, der 
tegner sig for de fleste nåleskov
sarter (Tabel 2). Også blandt snu
debillerne finder vi en hel del nå
leskovsarter ( 1 7), men i forhold t i l  
familiens størrelse udgør nåleskov
sarterne en ret lille andel. 

Ser vi på, hvad det er for habitater 
og nicher nåleskovsbillerne er knyt
tet til, så tegner der sig følgende 
billede (Tabel 3). Enkelte arters 
nærmere levevis er ukendt og ind
går derfor ikke i oversigten. Det 
store flertal af arter lever i al fald i 
l arvestadiet som vedlevende - de 
fleste i dødt ved. Det gælder ek
sempelvis træbukke og barkbiller. 
Den næststørste gruppe udgøres af 
biller, der lever som rovdyr - af an
dre insekter, mider m.m. Mange af 
disse arter lever under barken af 
døde stammer og grene, hvor larver 
af barkbil ler udgør en væsentlig del 
af fødegrundlaget Og endelig er et 
betragteligt antal arter knyttet til 
svampe. Nogle lever i træsvampe, 
men de fleste ernærer sig af mikro-



Fig. l (tv) : Tømmermand (Acanthocinus aedilis). 1 3 -20 nm1. Fig. 2 (mf): Valsebuk (Spondylis buprestoi

des). 1 6-23 mm. Fig. 3 (th) :  Brun barkbuk (Arhopalus rusticus). 1 5-25 mm. Foto (alle): P.Jørum. 

skopiske skimmelsvampe. 

Nogle velsignede nåleskovsbiller 
I det følgende gives eksempler på 
biller knyttet til nåleskoven. Ek
semplerne er udvalgt blandt de 
mere spektakulære arter. 

Blandt træbukkene finder vi flere 
bemærkelsesværdige arter. Tøm
mermanden Acanthocinus aedilis 
(Fig. l )  er især knyttet til Fyr, men 
fra udlandet kendes arten også fra 

Familie Antal 

Gran. Den yngler i nyfaldne stam
mer og store grene. Udviklingen 
varer et år. Billen kan blive 2 cm 
lang, og hannen er udstyret med 
følehorn af helt usædvanlig læng
de. Arten er sjælden hos os, bl.a. 
med faste populationer i Asserbo
Tisvilde-skovene. Valsebuk Span
dylis buprestoides (Fig. 2) er lige
ledes især bundet til Fyr og yngler 
i gamle stammer og stubbe. Udvik
lingen varer 2-3 år. Den er mere 
udbredt end tømmermanden, men 

Antal Andel af 
DK-arter total nåleskovsarter nåleskovsarter i 

Barkbiller (Curculionidae: Scolytinae)60 3 2  
Træbukke (Cerambycidae) 7 6  23 
Borebiller (Anobiidae) 47 I O  
Mariehøns (Coccinellidae) 50 9 
G Iansbiller (Nitidulidae) 84 9 
Skimmelbiller (Lathridiidae) 5 0  5 
Cryptophagidae 85 8 
Stumpbiller (Histeridae) 5 7  4 
Snudebiller (Curculionidae) 404 1 7  
Løbebiller (Carabidae) 3 1 8  4 
Rovbiller (Staphylinidae) 96 1 I l  
Øvrige 4 1 0  28 

Tabel 2. Fordelingen af nåleskovsbi llerne på famil ier. 

familien (%) 
53,3 
30,3 
2 1 ,3 
1 8,0 
1 0,7 
1 0,0 
9,4 
7,0 
4,2 
1 ,3 
1 , 1  
6,8 

er dog temmelig sjælden og lokal. 
Også arterne brun barkbuk Arhop
alus rusficus (Fig. 3) og A. jen1s 
yngler i Fyr, i nylig dødt ved. De 
to arter ligner hinanden stærkt. 
Brun barkbuk er udbredt i ældre 
fyrreskov, mens A. ferus er sjælden 
og især forekommer i varme kyst
skove. Hos disse arter varer udvik
lingen 2-4 år. Rød blomsterbuk 
Anoplodera rubra (Fig. 4) og seks
båndet blomsterbuk Judolia sex
maculata (Fig. 5) er eksempler på 
træbukke, der som de ovetmævnte 
arter yngler i dødt ved, men hvor 
de voksne biller især findes på 
blomster, fx skærm- og kurvblom
strede. Bred blomsterbuk Pachyta 
lamed yngler især i Gran, men 
også i Fyr. Den har en nordlig ud
bredelse i Skandinavien og er såle
des ikke sjælden i Mellem- og 
Nordsverige, men aftager stærkt 
mod syd. Hvorvidt den hører t i l  
den danske fauna er l idt usikkett; 
der foreligger nogle få fund af ar
ten fra Nordsjælland. 

De vedlevende snudebiller tæller 
bl .a. stor nåletræssnudebille Hylo
bius abietis, der kan være en al-

1 1 3 



Fig. 4 (tv): Rød blomsterbuk (Anoplodera rubra). 1 3- 1 9  mm. Fig. 5 (mt): Seksbåndet blomsterbuk (Judolia sex
maculata). 8- 1 2  mm. Fig. 6 (th): Snudebillen Brachyderes incanus. 7-9 mm. Foto (alle): P. Jørum. 

vorlig skadevolder i nåletræskultu
rer. De nærtstående Hylobius pina
s/ri og Pissodes validirasfris er 
yderst sjældne herhjemme, stort 
set kun fimdet på Læsø og i Horn
bæk Plantage. De er begge knyttet 
til Fyr. Deres isolerede forekomst 
på Læsø kan få en ti l  at tænke på 
om nogle få eksemplarer af Skov
Fyr trods alt har overlevet massak
ren på den gamle fyrreskov, der 
ellers ifølge god latin forsvandt i 
1 500-tallet (Møller 2004). En an
den snudebil le er Brachyderes in
camts (Fig. 6), der især forekom
mer på Skov-Fyr. Som larve lever 
den under bark på rødder, mens 
den som voksen bille begnaver nå
lene på fyrrens topskud; undtage!-

sesvis kan den findes på andre træ
arter. 

En enkelt af vore pragtbi l ler er 
knyttet til nåletræer: Firepunktet 
pragtbille Anthaxia quadripuncta
ta (Fig. 7). Larven lever under bar
ken af soleksponerede, nyligt døde 
stammer af nåletræer, især Rød
gran, men også Skov-Fyr og Lærk. 
Den voksne bil le er et solskinsdyr, 
der træffes på især gule blomster 
af arter som høgeurt og ranunkler. 

Flere arter af løbebiller af slægten 
Dromilts lever som rovdyr på nåle
træer, hvor mider og springhaler 
udgør en del af deres bytte. Fyrre
barkløber Dromius angustus (Fig. 

8), toplettet barkløber D. fenestra
tus og bleg barkløber D. schneide
ri er knyttet t i l  Fyr. l bi l lernes in
aktive periode gemmer de sig un
der barkskæl, og deres flade krop 
gør det muligt for dem at komme 
ind i selv de snævreste sprækker. 

Hvor har vi den interessante nå
leskov? 
I tider, hvor der snakkes national
parker og udlægges skov til urørt 
skov o.l ign., er det vigtigt at vide, 
hvor de mest bevaringsværdige sko
ve findes. Et redskab til vurdering 
af skovkvalitet er bl .a. den danske 
rød- og gulliste (Stoltze & Pihl 
1 998). Heri (Tabel 4) optræder 32 
arter af nåleskovsbiller fordelt på 

Levevis Antal arter 

Phytofage arter, der lever af nåle, blomster og frugter 6 
Vedlevende arter (i al fald som larver). 
Udnytter især dødt ved, nogle arter går dog også i levende vedpartier 83 
Svampelevende arter - nogle lever i større træs vampe, men de fleste i mikroskopiske skimmelsvampe o.lign. 20 
Rovdyr - nogle arter j ager på grene og sta1mner, andre under bark og i ved 4 l 
Arter, hvis larver udvikles i jord (som rodædere o. lign.), men hvor de voksne lever på nåletræer 5 
Arter, der lever i grannålebunker - nogle lever af skimmelsvampe, andre er rovdyr 5 
Arter, der lever på skovbund uden egtl. t i lknytning t i l  nåletræer, men hvor selve nåleskovsmiljøet er en livsbetingelse O 

Tabel 3. Nåleskovsbillernes habitat- og nichevalg. 
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Fig. 7 (tv): F irepunktet pragtbille (Anthaxia quadripunctata). 5-7 mm. Foto: P.Jørum. Fig. 8 (mt): Fynebarkløber 
(Dromius angustus). 6 mm. Foto: P. Jørum. Fig. 9 (th): Suprestis octogullata (Calwer's Kaferbuch, 6. udg., 1 9 1 6). 

de fem rødlistekategorier. De fleste 
arter hører til i kategorien "sjældne 
arter". 

Som eksempel på anvendelsen af 
disse arter som indikatorer for 
"skovkvalitet" har jeg udvalgt de 
arter der er specielt karakteristiske 
for fyrreskov. Listen over indikato
rer er forøget med yderligere nogle . 
få arter som det fremgår af Tabel 5 .  

De bedste fyrreskovslokaliteter, be
dømt efter det antal indikatorarter, 
der er fimdet på lokaliteterne, frem
går af Tabel 6, hvor alle landsdele 
er medtaget. Tabellen tager ikke 
højde for forskelle i indsamlingsak
tivitet mellem forskel lige dele af 
landet, og der er ikke skelnet mel-

Rod l i stekategori 

Forsvundne arter (Ex) 

Akut truede arter ( E )  

Sårbare arter ( V )  

Sjældne arter (R) 

Opmærksom hedskrævende aner (X)  

lem nye og gamle fund. Derfor er 
der tale om en meget grov og abso
lut foreløbig vurdering. Det ses, at 
de bedste bille-fyrreskove - med de 
netop anførte forbehold - er belig
gende i Nordsjælland, på Bornholm 
og på Lolland-Falster-Møn (Bøtø 
Plantage). 

Andre velsignelser knyttet til nå
leslwven og dens bilJefauna 
Da vores nuværende nåleskov er 
temmelig ung - plantningerne med 
Skov-Fyr i Tisvilde Hegn blev på
begyndt i 1 793 (Nielsen 1 969) - er 
nåleskovsfaunaen det selvfølgel ig 
også. Og indvandringen af nåle
skovsarterne pågår stadigvæk, l i
gesom der er sket markante æn
dringer i hyppigheden af mange 

Antal bi l learter knyttet t i l  nåleskov 

(i alt 32 arter) 

4 
2 
2 

23 

Tabel 4 :  Oversigt over rødlistede bil learter knyttet ti l nåleskov og deres 
fordel ing på rødl istekategori. Baseret på Stoltze & Pihl ( 1 998). 

arter. Endnu i slutningen af 1 800-
tallet og begyndelsen af 1 900-tal
let hørte således mange af de bark
bil learter, der i dag er almindelige, 
til vore sjældne arter (Sejer-Peter
sen & Jørum 1 977). I perioden ca. 
1 900-1 940 blev der opdaget 29 nye 
arter af nåleskovsbi l ler i Danmark; 
i perioden ca. 1 940- 1 960 kom 
yderligere 9 arter til, og efter 1 960 
er der opdaget yderligere 8 arter. 
Vi kan med andre ord stadig for
vente tilgang af nye arter. Kaster 
vi eksempelvis blikket over sundet 
ti l Sydsverige, ses det tydeligt, at 
der er gode muligheder for yderli
gere berigelse af vores fauna. Ved i 
de naturhistorisk mest interessante 
og bedste (bedste målt hvordan, 
sikkert ikke med forstøjne?) af nå
leskovene at tilrettelægge skov
driften med henblik på at gøre 
dem ti l  gode levesteder for insek
ter - såvel som for svampe, plan
ter, fugle, etc. - kan vi have et be
rettiget håb om, at i det mindste 
nogle af disse muligheder har rea
litetens skær over sig. Det kunne 
være arter af pragtbil ler, der fandt 
vej hertil, fx den smukke Suprestis 
oc/ogulla/a (Fig. 9). 
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Noget vi ved, og noget vi il<ke ved 
om biller og nåleslwv 
Som afslutning kan fi·emhæves at: 
* der mangler undersøgelser, både 

kvalitative og kvantitative, af bille
faunaen i nåleskov sammenlignet 
med biller i anden skov - og også 
hvad angår billefaunaen i forskelli
ge typer af nåleskov 

* gamle Skov-Fyrbevoksninger er i 
særklasse vores bedste områder for 
nåleskovsbiller 

* gamle bevoksninger med Rødgran 
skal man ikke kimse af Ved at 
lade nogle af Rødgranbevoksnin
gerne få lov til at udvikle sig til 
moden skov, med gamle træer og 
med døde stanuner og grene i 
skovbunden, vil naturindholdet 
kunne forbedres væsentligt, og på 
længere sigt kan vores hjemlige 
billefauna utvivlsomt blive beriget 
af yderligere indvandring af mier 
til sådanne områder 

* bevoksninger med øvrige, ikke
hjemmebørende arter er triste og 
har ringe eller ingen bille-værdi, og 
de bør ikke indplantes i skove som 
anses for biologisk værdifulde. 

Citeret litteratur: 
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barkbillers hyppighed og udbredelse (Cole
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36. 

Møller, P. F. 2004: Nåleskovens historie i 

Danmark. - Flora og Fauna I l  0: 59-70. 

Hansen, V. 1957: Biller XIX. Almindelig Del. 

- Danmarks Fauna 63. Gads Forlag, Kbh. 

Hansen, V. 1 964: Fortegnelse over Danmarks 

Biller (Coleoptera). - Ent. Medd. 33: 1 -
506. 

Koch, K., 1989- 1 992: Die Kiifer M itteleuro

pas. Okologie Bd. 1 -3. Goecke & Evers. 

Krefeld. 

Nielsen, P. C. 1 969: Skovens Historie. - l :  

Danmarks Natur, Bd. 6 .  Skovene. (Red. 

A. Nørrevang et al.). - Politikens Forlag. 

Pedersen, J. & J. B. Runge 2003: Fund af 

biller i Danmark, 2002 (Coleoptera). 

Ent. Medd. 7 1 :  93- 1 1 3 .  

Stoltze, M .  & S.  Pi  hl (red.) 1 998: Rødliste 

1 997. - Miljø- og Energiministeriet, Dan

marks Miljøundersøgelser, Skov- og Na

turstyrelsen. 
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B i l leart 
Ernobius Iongiearnis 
lps aeuminatus 
Hylobius pinasfri 
Stor skovsmælder (Ampedus sanguineus) 
Braehyderes ineanus 
B leg barkløber (Dromius sehneideri) 
Fyrresmælder (Selatosomus impressus) 
Thanasimus femaralis 
Tømmermand (Aeanthoeinus aedilis) 
Arhopalus ferus (= tristis) 
Fyrregråbuk (Pogonoeherus deeoratus) 
Pissodes validirasfris 
Magdalis fi-ontalis 
Magdalis linearis 
Magdalis phlegmatiea 
Hylasies angustatus 
Rundtandet barkbille (Orthotomieus proximus) 
Firetandet barkbi lle (Pityogenes quadridens) 
Pityophthorus liehtensteinii 
Rhagonyeha elongata 
Azurbille (Pyt/10 depressus) 
Valsebuk (Spondylis buprestoides) 
Brun barkbuk (Arhopalus rustieus) 

Status 
Ex 
Ex 
E 
v 
v 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

Tabel 5. Indikatorarter for værdifuld fYrreskov, med angivelse af rød- og 
gullistestatus. For arter, som ikke er rød- eller gullistede, er status angi
vet ved -. 

Jylland 
Læsø 5 
Ho Klitpit 4 
Stensbæk 3 
Mols 3 
Rømø 2 

Fyn 
Enebærodde l 
Fyrresandet l 

Bomholm 
B lykobbe Pit .  8 
Dueodde 6 

Sjælland 
Tisvilde Hegn 12 
Hornbæk Pit I O  
Asserbo Pit .  7 
Bromme Pit. 6 
Rørvig: 4 
Gribskov 3 
Hillerød (St.Dyreh.) 3 
Rude Skov 3 
Teglstrup Hegn: 2 
Geelskov 2 
Jægerspris Nordskov 2 

LFM 
Bøtø Pit. 6 

Tabel 6. De bedste danske fyrreskovslokali teter, bedømt efter udvalgte 
indikatorer blandt uåleskovsbillerne. Cifrene angiver antallet af indikator
arter. 



Bilag l. Danske biller knyttet til nåleskov 

Ved angivelsen af arternes babitattilknytning er flg. forkortelser anvendt: A: træers levende partier (nåle, blomster, 

frugter etc .) .  B: blomster på træer, buske, urter. C: vedpartiet mellem bark og ved. F: svampe. J: jordbund/førnelag. 

X :  dødt eller svækket ved. Øvrige forkortelser: 1 :  Kun eller næsten kun i nåleskov; II: helt overvejende i nåleskov. L 
= larve. 

Familie & art Tilknytning til nåleskov F aretrukne værtstræ Habitat 

CARABIDAE 
Dr01nius angustus Brulle Pi nus A,C (L: C) 
Dromius sclmeideri Crotch l Pi nus A,C (L: C) 
Dromius fenestratus (Fabr.) I Pi nus A,C (L: C) 
Dromius spilotus (lllig.) n Nåleh·æ, uspecificeret A,C (L: C) 

LEIODIDAE 
Anisatoma axillaris Gyll. I Pi nus F 
Anisatoma giabra (Kugel.) n Nåletræ, uspecificeret F 
STAPHYLINIDAE 
Phyllodrepa vi/is (Er.) n Nåleh·æ, uspecificeret 
Phloeonomus pusillus (Grav.) I Nåletræ, uspecificeret 
Nudobius lentus (Grav.) n Nåletræ, uspecificeret 
Ph/oeopora corticalis (Grav.) II Nåletræ, uspecificeret 
Liogluta micans (Muls.& Rey) II Picea J (i grannålebunker) 
Paranopleta inhabilis (Kraatz) n Nåletræ, uspecificeret 
A theta myrmecobia (Kraatz) n Picea J (i grannålebunker) 
A theta incognita (Sharp) Il Picea J (i grannålebunker) 
Leptusa norvegica Strand l Nåletræ, uspecificeret c 
Gyrophaena bole/i (L.) n Nåletræ, uspecificeret F 
P/acusa depressa Miiklin Nåletræ, uspecificeret c 

HISTERIDAE 
Piegaderus vulneratus (Panz.) Il Nåletræ, uspecificeret c 
Paromalus paral/e/epipedus (Hbst.) I Pin u s c 
Platysoma lineare Er. I Picea, Pi nus c 
Platysoma angustafwn (Hoffin.) I Nåletræ, uspecificeret c 

BUPRESTIDAE 
Anthaxia quadripunctafa (L.) Nåletræ, uspecificeret B (L : X) 

ELATERIDAE 
Se/atosomus impressus (Fa br.) I Pi nus A (L :  X?) 
Ampedus sanguineus (L.) II Nåletræ, uspecificeret x 
Cardioplwrus rufleol/is (L. )  II Nåletræ, uspecificeret B,A (L: X,J) 

LYCIDAE 
Dictyoptera aurora (Hbst.) II Nåletræ, uspecificeret B (L: X) 
CANTHARIDAE 
Rhagonycha e/ongata (Fallen) Pi nus A (L:  J) 
Rhagonycha atra (L.) Nåletræ, uspecificeret A (L: J) 
DERODONTIDAE 
Laricobius eric/1sonii Rosenh. Nåletræ, uspecificeret A 
ANOBIIDAE 
Plinus dubius Sturm Pinus A,X 
DIJ'Ophilus pusillus (Gyll . )  Picea A (L: X) 
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Hadmbregmus perline/X (L.) n Nåletræ, uspecificeret x 
Emobius nigrinus (Sturm) I Pin u s A (L : X) 
Emobius longicomis (Sturm) I Pin u s A (L : X) 
Emobius angusticol/is (Ratz.) I Picea A ( larven i grankogler) 
Emobius abietinus (Gylt.) I Picea A ( larven i grankogler) 
Emobius abietis (Fabr.) r Picea A ( larven i grankogler) 
Emobius mollis (L.) Picea, Pinus A (L: X) 
Emobius pin i (Sturm) Pi nus A (L: X) 

CLERIDAE 
Thanasimusfonnicarius (L.) Il Nåletræ, uspecificeret A,X (L: C) 
Thanasimus femaralis (Zett.) l Pinus A,X (L: C) 

MELYRIDAE 
Aplocnemus nigricomis (Fabr.) n Nåletræ, uspecificeret A,B (L: X) 
SPHINDIDAE 
Sphindus dubius (Gylt. ) Il Nåletræ, uspecificeret F 

NlTIDULIDAE 
Epuraea binalala Reitt. l Picea A,J (på granris & i grannålebunker) 
Epuraea muehli Reitt. l Picea C,A 
Epuraea marseuli Reitt Il Nåletræ, uspecificeret C,A 
Epuraea pygmaea (Gy l l . )  Il Nåletræ, uspecificeret C,A 
Epttraea thoracica Tourn. r Picea c 
Epuraea anguslu/a Sturm Il Nåletræ, uspecificeret C,A 
Epuraea deubeli Reitt. r Picea c 
Epuraea laeviuscula (Gylt.) r Picea c 
Glischmchilus quadripunctatus (L. ) n Nåletræ, uspecificeret c 
Pityophagus fermgineus (L.) r Nåletræ, uspecificeret c 

MONOTOMIDAE 
Rhizophagus grandis Gylt. Picea c 
Rhizophagus depressus (Fabr.) Nåletræ, uspecificeret c 
Rhizophagus fermgineus (Payk. ) Nåletræ, uspecificeret c 

SILYANIDAE 
Silvanopms fag i (Guer.) Picea A,J (på granris & i grannålebunker) 

CRYPTOPHAGIDAE 
Mierambe abietis (Payk.) I Picea A 
Ct)'ptophagus angustus Gang!. I Pinus A, C 
Ctyptophagus cylindrus Kiesw. I Pinus A, C 
Ctyptophagus subdepressus Gylt. I Picea & Pinus A, C 
Aiamaria bel/a Reitt. II Nåletræ, uspecificeret C,X 
Aiamaria /ohsei Johns. I Nåletræ, uspecificeret C,X 
Aiamaria omata Heer I Picea C,X,A (bl.a. på gra1wis & i gran nåleb.) 
Aiamaria IIIIgida Er. I Picea A,J (på granris & i grannålebunker) 

COCCINELLIDAE 
Scymnus suturafis Thunb. I Nåletræ, uspecificeret A 
Scymnus nigrinus Kugel. I Pi nus A 
Scymnus abietis (Payk.) I Nåletræ, uspecificeret A 
Aphidecta obliterata (L.) I Nåletræ, uspecificeret A 
Coccinella magnifica Redtb. II Nåletræ, uspecificeret B (knyttet t i l  Formica rufa) 
Harmonia quadripunctata (Pont.) I Pinus A 
Myrr/w octodecimguttata (L.) I Pi nus A 
Myzia oblongoguttata (L.) I Nåletræ, uspecificeret A 
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A nat is ocellata (L.) Nåletræ, uspecificeret A 

CORTICARIIDAE 
Stephostethus rugicailis (Ol .)  l Picea A 
Cartodere consirieta (Gyll .) Il Nåletræ, uspecificeret A 
Carlicaria abietorum Motsch. l Picea A 
Corticariafoveola (Beck) l Picea A 
Carlicaria rubripes Mannh. l Picea A,X 

CIIDAE 
Orthocis punctulatus Gyll. n Nåletræ, uspecificeret F, C 
MELANDRYIDAE 
A bdera triguttata (Gyll.) Pi nus F, C 

MORDELLIDAE 
Curtimorda maculosa (Naez. ) Picea F,X 

TENEBRIONIDAE 
Corticeus linearis (F.) Pinus c 
OEDEMERIDAE 
C/uysanthia nigricornis (Westh.) Pinus ? B (L: X) 

PYTHID AE 
Pyt/w depressus (L.) Pi nus c 
SALPINGIDAE 
Sphaeriestes easlanens (Panz.) Pi nus x 

AD E RID AE 
Anidoms nigrinus (Germ. ) Nåletræ, uspecificeret x 

SCRAPTIIDAE 
Anaspis bohemica Schilsky Pi  nus A,X 

CERAMBYCIDAE 
Spondylis buprestoides (L. )  Pinus x 
Asemum striatum (L.) Nåletræ, uspecificeret x 
Arhopa/usferus Muls. Pi nus x 
Arhopa/us rusficus (L.) Pi nus x 
Tetropium castanewn (L.) Picea x 
Tetropium gabriet i Weise Lari x x 
Tetropiumfitscum (Fabr.) Picea x 
Rhagium inquisitor (L.) Pi nus X,B 
0.\ymirus cursor (L.) Picea, Pinus X,B 
Pachyta quadrimacu/ata (L.) Picea, Pinus X, B - indført ? 
Pachyta lamed (L. )  Picea, Pinus X,B 
Anoplodera Iivida (Fabr.) Nåletræ, uspecificeret B (L: X) 
Anoplodera rubra (L.) Picea, Pinus X,B 
Anoplodera sanguinoten/a (L. )  Picea, Pinus B (L: X) 
Judolia sexmaculata (L.) Picea, Pinus B (L: X) 
Molorchus minor (L. )  Nåletræ, uspecificeret B (L: X) 
Obriwn brunneum (Fabr. ) Nåletræ, uspecificeret B (L: X) 
Hylotrupes bajulus (L.) Nåletræ, uspecificeret X (i bygninger) 
Cct!/idium violaceum (L. ) Nåleh·æ, uspecificeret 
Monoellamus sutor (L.) Picea, Pinus X - indført ? 
Pogonocherus fasciculatus (De g.) Picea, Pinus x 
Pogonocherus deearatus Fairm. Picea, Pinus x 
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Acanthocinus aedilis (L. )  P i  nus x 

NEMONYCHTDAE 
Cimheris attelaboides (Fabr.) Pinus A 

CURCULlONIDAE 
Otiorhynchus scaber (L.) n Picea A (L: J) 
Polydrusus palfidus (Gyll . )  n Picea, Pinus A (L: J) 
Brachyderes ineanus (L.) I Pi nus A (L: J) 
Hylobius abietis (L.) l Picea, Pi nus A (L: J) 
Hylobius pinasfri (Gyll.) l Pi nus A (L: J) 
Pissodes pini (L.) l Pi nus A,X 
Pissodes castaneus (Deg.) l Pi nus A,X 
Pissodes validirasfris (Sahlb.) l Pi nus A,X 
Magdalis phlegmatica (Hbst.) l Pi nus x 
Magdalis memnonia (Gyl l . )  l Pi nus x 
Magdalis linearis (Gyll.) l Pi nus x 
Magdalis duplicata Germ. I Pi nus x 
Magdalis frontafis (Gyll.) I Pi nus x 
Magdalis violacea (L.) I Pi nus x 
Anthonomus phyllocola (Hbst.) I Pi nus A 
Brachonyx pine/i (Payk.) I Pi nus A 
Pselactus spadi.Y (Hbst.) I Nåletræ, uspecificeret x 

SCOLYT!NAE 
Hylurgops palliatus (Gy li .) Nåletræ, uspecificeret x 
Hylasies brunneus Er. Pinus x 
Hylasies a ter (Fabr.) Pinus x 
Hylasies cunicularius Er. Picea x 
Hylasies opacus Er. Pin u s x 
Hylasies angustatus (Hbst.) Pi nus x 
Xylechinus piiasus (Ratz.) Picea x 
Hylurgus ligniperda (Fabr.) Pin u s x 
Tomicus mi nor (Hartig) Pin u s x 
Tomicus pinipere/a (L.) Pin u s x 
Dendroctonus micans (Kugel.) Picea x 
Phloeotribus spinufosus (Rey) Picea x 
Polygraphus poligraphus (L.) Picea x 
Pityogenes chalcographus (L. ) Picea x 
Pityogenes trepanatus (Ntirdl.) Pin u s x 
Pityogenes bideniatus (Hbst.) Pin u s x 
Pityogenes quae/ridens (Hartig) Pi nus x 
Orthotomicus suturafis (Gy li .)  Nåletræ, uspecificeret x 
Orthotomicus laricis (Fabr.) Nåletræ, uspecificeret x 
Orthotomicus proxinws (Eichh.) Pinus x 
lps typographus (L.) Picea x 
Ips cembrae (Heer) Lari x x 
lps acuminatus (Gyl l . )  Pin u s x 
DIJ'Ocoetes autographus (Ratz. ) Nåletræ, uspecificeret x 
C!ypturgus pus i !lus (Gy li .)  Nåletræ, uspecificeret x 
C!ypturgus hispidulus Thoms. Picea,Pinus x 
C!J'Pfurgus subcribrosus Eggers Picea,Pinus x 
C!yphalus abietis (Ratz.) Picea x 
Pityophthorus giabratus Eichh. Pin u s x 
Pityophthorus lichtensteinii (Ratz.) Pin u s x 
Pityophthorus pubescens (Marsh.) Pin u s x 
T!J'podendron linealu/li (Ol . )  Nåletræ, uspecificeret x 
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N åleskovstilplantningens 

indflydelse på den danske sommerfuglefauna 

Svend Kaaber1 

Siden Danmark blev isfrit for ca. 
1 2 .000 år siden, bar de danske 
skove altovervejende været præget 
af løvtræer, idet kun to nøgenfrøe
de buske, Taks (Taxus baccata) og 
Ene (Juniperus communis) har 
vokset stabilt i landet i denne peri
ode. En art som Skov-Fyr (Pim1s 
silvestris) overlevede dog længe, 
til de sidste større bevoksninger på 
Læsø blev fældet i 1 700-tallet. 
Også Rødgran (Picea a bies) ind
vandrede efter istiden, ihvertfald i 
de østlige dele af landet, men ud
døde senere. Arten blev derefter 
indført o. 1 730 af forstmanden Jo
han U lrich Rohl i et forsøg på at 
dæmpe sandflugten i Nordsjæl
land, hvad Skov-Fyr og flere andre 
fyrrearter senere viste sig at være 
bedre egnede ti l .  Den systematiske 
tilplantning af de danske sand- og 
mage1jordområder med fyrre- og 
granarter begyndte dog først i 1 790 
med anlæggelsen af Bromme plan
tage på Midtsjælland. Tres år se
nere blev dette arbejde videreført i 
Midtjylland, hvor Viborg plantage 
i 1 850 blev anlagt som den første i 
Jylland. Senere o. 1 900 tog man 
for alvor fat på ti lplantningen med 
nåletræer langs den jyske vestkyst. 

I det skovbillede, som præger det 
nuværende Danmark, udgør plan
tager med både europæiske og 

1KiokkeJjaldet 115, 8210 Århus V. 

nordamerikanske nåletræsarter et 
karakteristisk element i alle lands
dele. Det samme gælder bybilledet 
gennem de seneste l 00 år, hvor 
parker, kirkegårde og villahaver 
ved tilplantning med forskell ige 
nøgenfi"øede træer og buske fra 
alle verdensdele har ændret afgø
rende karakter i forhold til tidlige
re. I løbet af disse 275 år er Dan
mark fi·a tidl igere at være et løv
skovsland blevet et land, hvor 70% 
af det nuværende skovareal består 
af nåletræer. Denne forskydning 
fra løv t i l  nål har skabt muligheder 
for, at en række sommerfugle, hvis 
larver lever på nøgenfrøede plan
ter, har kunnet etablere sig som 
fastboende. Denne proces er stadig 
i gang og vil fortsætte, så længe de 
pågældende arters værtsplanter op
træder her i større og sammenhæn
gende arealer. 

Samtidig har denne forskydning 
også haft negative konsekvenser 
for mange andre danske sommer
fugles forekomst og hyppighed. 
Det gælder ikke så meget for de 
egentlige løvskovsarter, men deri
mod for mange andre arter, hvis 
værtsplanter vokser på skovlysnin
ger eller andre lysåbne og tidl igere 
udyrkede arealer, som i stort om
fang er blevet tilplantet og omdan
net til nåletræskulturer, hvorved 
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værtplanternes og sommerfuglenes 
livsbetingelser er forsvundet. 

I det følgende er det hensigten at 
omtale nogle iøjnefaldende æn
dringer, som denne historisk set 
kortvarige nåletræstilplantning har 
haft for den danske sommerfugle
fauna. 

Nåletræstilplantningens positive 
indflydelse på sommerfuglefannaen 
Den positive indflydelse, som de 
danske nåletræsplantager og deres 
træarter har haft for dansk som
merfuglefauna, kan overordnet 
samles indenfor to områder - dels 
gennem den indvandring af arter, 
hvis larver udelukkende lever på 
nøgenfrøede plantearter - og dels 
ved den artsøgning, der er sket i de 
danske nåletræsplantager i takt 
med deres tiltagende alder. 

Den artstilvækst som nåletræsbe- . 
plantningen har bevirket for den 
danske sommerfuglefauna kan ses 
i Tabel l ,  hvor arterne for oversku
elighedens skyld er grupperet efter 
overfamilie. Tabellens oplysninger 
om de enkelte arters biologi er 
overvejende hentet fra dansk hånd
bogslitteratur og, hvor en sådan 
endnu ikke foreligger, fra tilsva
rende mellemeuropæisk og britiske 
l itteratur. Blandt de godt 2450 ar
ter af sommerfugle, der er kendt 
fra Danmark er kun 1 1 5 eller �nap 
5% direkte knyttet t i l  forskellige 
nøgenfrøede værtsplanter. Blandt 
dem er der 12 arter, hvis larver 
kun lever på de to nøgenfrøede bu
ske, Taks og Ene. Den tidligst 
kendte af disse arter er iøvrigt den 
galledannende fyrrevikler Petrova 
resinella (L.), der som den eneste 
egentlige nålestræsart er omtalt af 
Christian Kramer i hans medicin
ske disputats om den danske in
sektfauna (Kramer 1 760). 

Indvandringen og spredningen af 
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de enkelte sommerfuglearter, som 
er knyttet til nåletræer er først ble
vet klarlagt i detaljer her i landet i 
årene efter 1 980. Det gælder først 
og fi·emmest for de arter, der tilhø
rer overfamilier fra Tot1ricoidea t i l  
Noctuoidea Uf. Tabel l listen), 
som alle rummer familier, der tra
ditionelt har interesseret sommer
fuglesamlere, og hvis arters biono
mi derfor er godt kendt. Takket 
være det forholdsvis intensive dan
ske indsamlingsarbejde, der fortsat 
foregår inden for disse grupper, 
kan man løbende registrere nyind
vandringen af arter fi·a vore nabo
faunaer. De senest registrerede er 
to mellemeuropæiske fyrreviklere, 
Ciavigesfra sylvesfra/w (Curt.) og 
C. purdeyi (Durr.), som begge vi
ste sig i 1 994, og hvor C. purdeyi 
fortsat spreder sig i landsdelene 
(Buh! et. al. 1 995, 2002). 

Under nåletræsti lplantningen her i 
landet er der anvendt mange arter, 
hvoraf flere er indført fra det nord
amerikanske kontinent. En række 
af disse arter tilhører de kendte 
slægter Gran (Picea), Ædelgran 
(Abies) og Fyr (Pinus). Andre ar
ter, således Douglasgran (Pseu
dofsuga), Hemlock (Tsuga), Thuja 
(Thuja) og Ædelcypres (Chamae
cyparis lawsoniana) t ilhører slæg
ter, der ikke findes i Europa. Man
ge af disse arter trives nu godt 
både i danske plantager og haver 
og på kirkegårde. I denne fOI·bin
delse er det af interesse at få be
lyst i hvilket omfang disse frem
mede træarter anvendes som 
værtsplante for de europæiske nå
lestræs-sommerfugle, der er ind
vandret i takt med tilplantningen 
af de danske nåletræsarealer. 

Hidtil synes dette problem ikke at 
være gjort til genstand for syste
matiske undersøgelser, trods dets 
forstlige betydning. Tabel 2 er ud
arbejdet på grundlag af oplysnin
ger fi·a den samme håndbogslitte
ratur som Tabel l og antyder, at de 
sommerfugle, hvis larver lever mo-
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nofagt på de europæiske arter af 
Ædelgran (Abies) ikke i større ud
strækning anvender de nærtståen
de amerikanske slægter Tsuga og 
Pseudofsuga som værtsplante. 
Desuden synes heller ikke "kirke
gårdsarten" Thuja i større udstræk
ning at blive anvendt som værts
plante af sommerfugle her i landet. 

Med hensyn til artsindhold vil 
danske plantninger af Fyr, fortrins- . 
vis Skov-Fyr være de mest artsrige 
ved at kunne rumme indtil 45 arter 
sommerfugle med nøgenfrøede 
planter som vært, mens Gran, for
trinsvis Rødgran, kun huser indtil 
32 af sådanne arter, Ædelgran ind
til 28 og Lærk indtil 1 6  arter. Ge
nerelt betragtet er dette maksimale 
at1stal større for plantager i de øst
lige dele af Danmark, sammenlig
net med lignende arealer vest for 
Storebælt. 

Det relativt høje antal sommerfug
learter tilknyttet nåletræer, som 
præger især fyrreplantninger i det 
østlige Danmark, korresponderer 
også med en øget forekomst af an
dre sommerfugle, som har kunnet 
etablere sig i takt med at lysind
holdet i plantningerne øges med 
træernes alder. Nogle af de ældste 
fyrreplantager i Nordsjælland, Tis
vilde hegn og Hornbæk plantage 
har efter snart to hundrede års 
vækstperiode efterhånden opnået 
en artsrigdom af sommerfugle, 
som er fuldt sammenlignelig med 
ti lsvarende åbne naturskove af 
Skov-Fyr i det vestlige Sverige. 
Disse lokaliteter rummer nu også 
en artsrig dagsommerfuglefauna 
(Stoltze 1 996). Noget tilsvarende 
gælder også den senere anlagte 
fyrreplantage ved Dueodde på Syd
øst-Bornholm. Også de yngre klit
plantager langs den jyske Vestkyst 
rummer nu efter en vækstperiode 
på hundrede år en tilsvarende arts
rig og varieret sommerfuglefauna, 
som i de forløbne 50 år har vist sig 
som et refugium for flere sommer
fuglearter, knyttet t i  l barklaver 

Fyrresværmer (Hyloicus pinasfri 
L.) Byrum, Læsø 30.  juli 2000. 
Detme store aftensværmer, hvis 
larve lever på Fyr (Pi nus sp. ), er 
nu udbredt i alle de områder af 
Danmark, hvor der forekommer 
ældre fyrreplantager. Foto: S. Ka
aber. 

o . lign. epifyter. Disse værtsplanter 
er i takt med den øgede luftforure
ning tildels forsvundet fi·a skovom
råderne i de øvrige dele af Dan
mark og i det øvrige Mellemeuro
pa. Et eksempel er barkmåleren 
Cleorodes Iie/Jenaria (Hfn.), som 
for tiden stadig opretholder indi
vidrige bestande langs hele den 
jyske Vestkyst. 

På tilsvarende måde rummer andre 
ældre og lysåbne klitplantager 
langs Jammerbugten nu habitater 
med mulighed for indvandring af 
borealt (nordligt) udbredte som
merfuglearter, fx måleren Enfe
phria caesiafa (Den. & Schiff.), 
som er knyttet til Mose-Bølle ( 
Vaccinium uliginosum), der nu er 
indvandret til bevoksningerne af 
denne plante under fyrretræerne. 
Det vil derfor være af stor interes
se at kunne følge den videre ud-



vikling i disse artsfattige områder, 
hvor plantagerne har haft en posi
tiv effekt på en meget lang række 
arters eksistensviLkår. På Læsø be
gyndte man først o. l 9 1 0  en beske
den genplantning med Skov-Fyr, 
som efter 1 960 afløstes af en 
egentlig skovrejsning på de tidli
gere hedearealer på øens østlige 
dele. Disse arealer vil med tiden 
kunne udvikle sig til en blandings
skov, hvis artssammensætning lig
ner de midtsvenske skove. Forelø
bige undersøgelser af øens som
merfuglefauna viser, at den omfat
ter omkring 75% af de arter, som 
forekommer i det vestlige Sverige 
(Kaaber, upubl. data). Den nyligt 
foreslåede omdannelse af øen til 
en dansk nationalpark, hvor skov
områderne skal kunne udvikle sig 
til en form for naturskov, vil derfor 
være et vigtigt skridt t i l  at sikre og 
udbygge øens artsrigdom ved fort
sat indvandring af arter fi·a den 
skandinaviske halvø. 

Nåletræstilplantningens negative 
indflydelse på sommerfuglefaunaen 
Selvom tilplantningen af de dan
ske sandjords- og magetjordsarea
ler er foregået gennem en periode 
på 275 år, har danske naturhisto
rikere og i særdeleshed amatøren
tomologer indtil for nylig haft et 
overvejende positivt syn på nåle
træsplantagerne. Først i årene ef
ter 1 960, hvor mere effektive 
driftsmetoder havde fået indpas 
indenfor både landbrug og skov
brug, begyndte de negative konse
kvenser efter tilplantning og af
vanding af tidl igere uopdyrkede 
arealer for alvor at blive synlige. 
Kaaber ( 1 97 1 )  gjorde et t idligt 
forsøg på at analysere baggrunden 
for den markante t i lbagegang, der 
omkring 1 970 var blevet iøjnefal
dende hos 30% af de danske dag
sommerfugle. Her var det dog kli
matisk betingede fluktuationer, 
som ansås for at være den vigtig
ste årsagsfaktor, mens habitatta
bet som følge af dræning, ti lplant
ning og lignende produktivitets-

samlet atter med 
Overfamilie antal arter nøgenfi·øede værtsplanter 

Micropterogoidea 7 o 
Eriocranioide 8 o 
Hepialoidea 5 o 
Nepticuloidea 87 o 
Tncurvarioidea 36 o 
Tischerioidea 3 o 
Tineoidea 64 o 
Gracillarioidea 96 o 
Yponomeutoidea 92 1 2  
Gelechioidea 466 1 7  
Zygaenoidea I O  o 
Sesioidea 1 4  o 
Cossoidea 3 o 
Tortricoidea 375 45 
Choreutoidea 6 o 
Schreckensteinioidea l o 
Epermenoidea 6 o 
Alucitoidea 2 o 
Pterophoroidea 37 o 
Pyraloidea 1 89 8 
Lasiocampoidea 1 8  l 
Sphingoidea 1 7  l 
Hesperoidea I O  o 
Papilionoidea 87 o 
Drepanoidea 1 6  o 
Geometroidea 298 25 
Noctuoidea 493 6 

Total 2446 1 1 5 

Tabel l .  Danske sommerfugle med nøgenfrøede værtsplanter. Oplysnin-
gerne stammer fra nyest mulige håndbogsli tteratur, helst fra Danmark, al-
ternativt fra tilsvarende centraleuropæiske eller britiske kilder. 

fi·emmende foranstaltninger kun 
blev tillagt en betydning for om
kring halvdelen af disse arter. 

I de følgende årtier fortsatte pro
duktivitetsudviklingen i det danske 
samfund, og både landbrug og 
skovbrug blev omstillet mere og 
mere til industrilignende produkti
onsmetoder i form af monokulturer 
med stort behov for kunstgødning 
og kemisk ukrudtsbekæmpelse. 
Følgerne heraf blev nu mere iøjne
faldende og kunne nu også spores 
på insektfaunaen i områder, der 
var sikret en vis naturbeskyttelse. I 
en faunistisk undersøgelse af et 
større onuåde ved Salten Langsø i 
Østjylland med store privatfredede 

arealer viste denne tilbagegang sig 
at omfatte 1 7  af områdets 50 yng
lende dagsommerfuglearter, eller 
34% (Kaaber & Nielsen 1 986). En 
efterfølgende stort anlagt statusun
dersøgelse over den danske dag
sommerfuglefauna i årene 1 990-
1 995 kunne bekræfte, at denne til
bagegang var landsdækkende. Som 
den vigtigste årsag anførtes det 
store tab af levesteder for de man
ge arter, knyttet til lysåbne udyrke
de arealer. Og overgødskningen fra 
industrilandbruget indgik i dette 
billede som den vigtigste delfaktor 
(Stoltze 1 996). 

Den omfattende tilplantning med 
nåletræer, som i begyndelsen skete 
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Yponom. Gelech. Tortric. Pyral. Lasioc. Geotnetr. Noctuoi. Total 
& Sphing. 

MIP MIP M /P MIP M! P MIP M/ P MIP 
Juniperus (Ene) 6/- 4/- 2/- 5/- 171-
Taxus (Taks) 1 / 1  -12 1 13 
Pimts (Fyr) 4/- 3/6 1 6/9 4/- 2/- 6/4 4/- 38/ 1 9  
Larix (lærk) 1/ - 5/4 5/2 -I l 1 /6 -/2 1 2/ 1 5  
Picea (gran) 1 /- 1 /4 5/8 3/2 -I l 7/4 1 /2 1 8/2 1 
Abies(Ædelgran) 5/ 1 3  -I l 1 /5 1 /2 7/2 1 
Pseudotsuga/Tsuga -/1 -/3 -1- -/4 
T intja -Il -/3 -/3 

Tabel 2. Monofagi (m) og polyfagi (p) hos danske arter med nøgenfrøede værtsplanter inden for en række overfa-
milier af sommerfugle. Kilder som i Tabel l .  

på tidligere uopdyrkede åbne om
råder og skovlysninger, blev i åre
ne efter 1 960 også udstrakt til 
mange jyske egekrat Denne til
plantning har utvivlsomt også væ
ret en vigtig faktor bag t ilbagegan
gen hos en lang række danske 
sommerfuglearter siden 1 960, selv 
om dens betydning endnu ikke er 
blevet belyst nærmere. Tilplant
ningen af skovlysninger har i dette 
tidsrum medført at flere lokalt 
udbredte dagsommerfugle på øer
ne, således Melitaea athalia Rott. 
og Coenonympha hero L. nu er 
helt forsvundet der, og i Jylland 
gælder det for egekrat-arterne 
Nordmannia ilicis Esp. og Coe/10-
nympha arcania L. (Kaaber et al .  
1 998). 

På nogle områder er denne til
plantningspraksis ophørt, efter at 
de få tilbageblevne overdrev er 
blevet fredet under Naturbeskyttel
sesloven i 1 992. Desuden er natur
skove, herunder egekrat beskyttet 
under Skovloven fra 1 989. T stedet 
fortsætter man nu denne tilplant
ning på tidligere dyrket jord, hvor 
der i de senere årtier er tilplantet 
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store arealer med Nordmannsgran 
(Abies nordmanniana) til juletræs
produktion. På disse i forvejen in
sektfattige arealer erstattes fauna
en af en anden artsfattig fauna, 
idet det blandt sommerfugle stort 
set kun er de syv monofage A bies
arter (Tabel 2), som synes at kunne 
trives på denne habitat. 
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Efterfolgen de diskussion 

Jens Mogens Olesen, Århus Universitet: 
Hvor mange af de 1 30 arter er engangs
fund? 

Svend Kaaber: De er alle fundet ynglen
de flere gange. Nåleskovsdyrene har vi 
hovedsageligt fået kendskab til siden ca. 
1 960. 

Jens Mogens Olesen, Århus Universitet: 
Hvorfor er der ingen biller på enebær? 

Palle Jørum: Det er ikke alene et spørgs
mål om hvor længe den plante har groet i 
landet, det drejer sig også om, hvor effek
tivt det er til at holde insekterne væk. Ene
bær er effektiv. 



N a turgenopretning på nåleskovsarealer 

Henrik Jørgensen' 

Der har i en årrække, med stærkt 
stigende intensitet igennem de sid
ste ca. l O år, været foretaget natur
genopretning på nåleskovstilplan
tede arealer i statsskovene. Det 
drejer sig om forsøg på at genska
be en lang række naturtyper, især 
klithede, indlandshede, løvskov og 
forskellige mosetyper. Dette ind
læg beretter om nogle af resultater
ne heraf og om de praktiske erfa
ringer, der er opnået. 

Naturgenopretning i nåleskov op
fattes i denne sammenhæng ikke 
nødvendigvis som en genskabelse 
af den tilstand, der gik forud for 
tilplantningen, da det ofte ikke er 
muligt. Naturgenopretning forstås 
derfor her bredere, primært som 
opnåelse af en mere lysåben natur 
med et større biologisk indhold. 
Mulighederne er vidt forskel l ige 
efter hvilken type nåleskov, der er 
tale om, og især efter hvilken na
turtype, nåleskoven oprindelig 
blev plantet i. 

l .  Genopretning af klithede 
Der foregår i 200 1 -2005 pleje og 
genopretning af klithede langs Jyl
lands Vestkyst, på Læsø og på Va
dehavsøerne i form af et LIFE
støttet projekt til samlet 35 mil! .  
kr. Det sker primært ved rydning 
af bjergfyr på i alt 3 .400 ha spredt 

t ilgroet klithede, 540 ha tæt t i lgro
et klithede og 260 ha egentlig 
plantage. Bl .a .  på Thy Statsskovdi
strikt har der også tidligere været 
1yddet klithede, og successionen 
efter 1ydninger foretaget i 1 992-
2000 har været undersøgt (Abra
hamsen 2002). 

Den omfattende tilplantning og til
groning af klithede og grå klit har 
ændret den oprindelige, artsrige 
klitvegetation med bl.a. mange la
ver til en artsfattig skovbundsveg
etation domineret af mosser. Både 
ved direkte udgrøftning og som in
direkte følge af den øgede for
dampning fra træerne, er der des
uden ofte sket lokal sænkning af 
grundvandsspej let. Den omtalte 
undersøgelse viser, at vegetationen 
på rydningerne med tiden gradvis 
nærmer sig klithedens. Den følger 
et generelt mønster, der kan be
skrives som en overgang fra sam
fund domineret af sidefrugtede 
mosser t i l  samfund domineret af 
laver, topfrugtede mosser og høje
re p lanter, især Sand-Star, Revling, 
Bølget Bunke og efterhånden også 
Hedelyng. Successionen af laver 
skete i to trin med en pionerfase 
domineret af arganafile bægerlaver 
af underslægten Ciadania efter
fulgt af en fase, hvor rensdyrlaver 
af underslægten Ciadina bredte 

sig. Revling og Sand-Star kan i 
forskelligt omfang have overlevet i 
plantagens bundvegetation. Især 
Sand-Star bredte sig hurtigt på 
rydningerne, hvor den sammen 
med Bølget Bunke kan få en stær
kere stilling end i den oprindelige 
klithede, hvilket dog forventes at 
aftage med tiden, da især Hede
lyng og Revling efterhånden vinder 
frem. 

Der er generelt er gode spred
ningsmuligheder med relativt korte 
afstande til arnråder med oprinde
lig klit- og klithedenatur. Samtidig 
er der gode muligheder for at gen
skabe naturlige vandstandsforhold. 
Derfor må det vurderes, at der er 
meget gunstige muligheder for at 
genoprette plantage t i l  klithede 
med stor grad af oprindelighed. 
Det skal dog tilføjes, at omkost
ningerne er store (op til 30.000 kr./ 
ha). Dertil vil  der i de fleste t ilfæl
de være et fortsat plejebehov, da 
der stadig v i l  være frøkilder i be
varede plantager, ved sommerhus
bebyggelser trun. 

I de egentlige p lantager værdsæt
tes læ og skovmiljø desuden af så
vel lokalbefolkning som turister. 
Sammenholdt med værdien af det 
nyindvandrede plante- og dyreliv, 
som der gøres rede for i flere af de 
øvrige indlæg i dette hæfte, har 
man derfor valgt ikke fuldstændigt 
at rydde de resterende bjergfyr
plantager. Her er der derimod 
spændende perspektiver i at skabe 
sammenhængende netværk af lys
ninger, der fx følger terrænets na
turlige lavninger og indimellem 
giver adgang til en åben klittop. 
Mange bevoksninger er i dag svært 
gennemtrængelige, og hvor der fin
des adgangsveje, er det som regel 
kun i form af snorlige skovspor. 
Permanente lysninger vil øge plan
tagernes værdi for såvel den biolo
giske mangfoldighed som for de 
besøgende. 

'Skov- og Naturstyrelsen, Driflsplankontoret, Haraldsgade53, 2100 København Ø, E-mai!: hjg@sns.dk 
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Fig. l .  Hedelyng, Klokkelyng, Tormentil og Gråris 
skyder frem efter rydning og afbrænding af kl ithede 
ti lgroet med Bjergfyr. Thy Statsskovdistrikt, juli 
2003 . Foto: H.S .  Kristensen. 

Fig. 2. Denne store hede omkring F ladhøj i Klosterhe
den Plantage genopstod efter en lynbrand i 1 968. Der 
er et fint lyngtæppe, men de sjældnere hedearter mang
ler endnu. Foto: P. Kubstrup. 

2.  Genopretning af indlandshede 
De midt- og vestjyske nåletræs
plantager er ofte anlagt på de mag
reste hedesletter og på indsander, 
hvor det har været vanskeligst at 
foretage egentlig opdyrkning til 
landbrug. Her er der ikke sket na
turgenopretning i samme omfang 
som i klitplantagerne. De største 
eksempler på genopretning af ind
landshede er forårsaget af skov
brand, hvor man har besluttet ikke 
at gentilplante. Efter rydning af de 
afbrændte bevoksninger følger en 
fase med dominans af Bølget Bun
ke, men efter en årrække opstår 
der typisk et næsten komplet lyng
tæppe. Disse heder bevares og ple
jes i dag, i lighed med de oprinde
lige heder, ved en kombination af 
rydning af træopvækst, mosaikaf
brænding, lyngslåning og afgræs
ning. Det er fuldt muligt at genop
rette og bevare dværgbuskdomine
ret hede efter hedeplantage, men 
den vil ofte i en lang årrække være 
meget artsfattig. 

Som eksempel kan nævnes den 
1 00 ha store hede omkring Fladhøj 
midt i Klosterheden Plantage, som 
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genopstod efter en voldsom lyn
brand i sommeren 1 968. Den frem
står i dag som en smuk og velple
jet hede, som helt overvejende er 
dækket af Hedelyng med partier af 
Bølget Bunke og af B låtop i de la
vere dele. Den samlede artsliste 
rummer efter over 30 år dog kun 
1 2  biotoptypiske arter. På planta
gens oprindelige hedestykker fin
des en langt mere mosaikpræget 
dværgbuskvegetation med i dag 
sjældnere hedearter som Hede
Melbærris, Guldblomme, Skorso
ner, Plettet Gøgeurt og arter af 
Visse, i snit ca. 25 biotopstypiske 
arter, selvom disse oprindelige ile
dearealer er mindre. E fter distrik
tets seneste driftsplan vil spred
ning fra de gamle heder til den nye 
hede blive lettet. Det sker ved ryd
ning t i l  hede og etablering af græs
ningsskov i de mellemliggende be
voksninger og ved rydning i plan
tagens vidtforgrenede dalsystem. 
Kun tiden kan vise, i hvilket om
fang og i hvilken takt arterne vil 
genindvandre. Den hede, som 
fandtes her for l 00 år siden med 
kort, mager Hedelyng, Hede-Mel
bærris, mange laver og "nøgne, af-

føgne sande", får vi dog ikke igen 
i samme udseende. Dertil har vi i 
dag for god læ og for meget luftbå
ret kvælstof. 

3. Genopretning af lovskov på heden 
Skov- og Naturstyreisens vil frem
over drive sine skove efter mere 
naturnære principper. Det handler 
kort fortalt om 

* at udvikle bevoksninger med va
riation i træarter, aldre og struk
turer fremfor ensaldrende mono
kulturer i lige rækker 

* mere løvtræ og færre nåletræer 
* selvsåning frem for plantning 
* dødt ved frem for oprydning 
* enge og moser frem for vildtagre 
* naturlig hydrologi frem for dræn-

grøfter. 

At etablere løvskov i hedeplanta
gerne kan for såvidt siges at være 
en mere tilbundsgående naturgen
opretning end rydning til hede. Før 
heden var der jo løvskove i Vest
jylland med bl .a .  eg og lind. 

H vad der var umuligt for l 00 år 
siden kan lade sig gøre i dag, især 



Fig. 3. Bøg plantet ind i gunstigt skovklima under 
rødgran i Klosterheden Plantage. Forinden har gran
bevoksningen været tyndet for at give passende lys. 
Foto: P. Kubstrup. 

Fig. 4. Der kan blive spændende løvskov på heden 
som dem1e ca. l 00-årig egebevoksning i Klosterheden 
Plantage. Foto: P. Kubstrup. 

fordi de etablerede nåletræs-plan
tager har skabt et skovklima med 
læ, skygge og fugtighed. Det kan 
f.eks. udnyttes ved at plante eller 
så holme af løvtræer ind under en 
skærm af nåletræer. Skovbunden 
har desuden, både ved træernes og 
luftforureningens hjælp, opsamlet 
næringsstoffer, og boniteten er 
mange steder forbedret betydeligt. 

Efter stormfald eller uundgåelig 
renafdrift er skovklimaet dog øde
lagt, men med lidt tålmodighed vil 
pionertræer af både løv og nål gen
opbygge det. Efterhånden som kli
maksskovens løvtræer bliver mere 
udbredte, vil de kunne så sig selv 
ind under pionerskoven. Hegning 
og anden vildtafværgning, regule
ring af opvæksten og fortsat plant
ning vil dog længe kunne være 
nødvendig, hvis udviklingen skal 
forløbe med mærkbar hastighed i 
retning mod mere løvskov. For det 
skal understreges, at det bliver en 
meget langstrakt proces, som vi i 
dag kun lige kan skimte begyndel
sen af. Der forestår meget metode
udvikling og vidensindsamling og 
diskussionerne om, hvad det 

egentlig er vi ønsker, vil vi aldrig 
blive færdige med. 

Vi ved ikke så meget om de oprin
delige, vestjyske løvskoves udse
ende, plante- og dyreliv. Man kan 
sige, at mens nogle af de mere ro
buste og letspredte arter, som leve
de i dem, vil komme tilbage, vil 
andre være tabt for altid. Det er 
dog så selvfølgelig en påstand, at 
den er ret indholdsløs. At vi selv, 
bevidst eller ubevidst, bestemmer 
meget af udviklingen, er ligeså 
selvfølgeligt. Og her gælder det, at 
alene det, at de nye skove vil blive 
etableret og drevet efter naturnære 
skovdriftsprincipper, vil gøre en 
forskel. Men som mange af de øv
rige indlæg viser, har etablering af 
nåleskov, hvor der tidligere ingen 
skov var, givet mange spændende 
overraskelser. Mon ikke vi også 
har overraskelser ti !gode i de 
fremtidige løvskove? 

4. Genopretning af lovskov i de 
gamle skovegne 
Det er velkendt, at Danmarks 
skovareal for omkring 200 år siden 
nåede et historisk lavpunkt med 

kun 3-4 procent bevaret højskov. 
Men vi ved også godt, at det næ
sten udelukkende drejede sig om 
skov af typer, som vi i dag define
rer som naturskov. Hertil kom et 
væsentlig større areal med lavskov, 
som ikke lader sig opgøre nøjag
tigt, og som vi i dag ville have 
kaldt naturskov med gamle drifts
former (fx forhuggede krat, lysåb
ne græsningsskove og stævnede 
aske/ellesumpskove ). 

Selvom fredskovsforordningen af 
1 805 har betydet meget positivt for 
skovene, er der grund ti l  at minde 
om, at den umiddelbart bevirkede 
en yderligere indskrænkning af 
arealet med både høj- og lavskov, 
idet skovseparationen gav bønder
ne fuld råderet over væsentlige, 
ikke indfredede skovarealer, som i 
dag forlængst er ryddet til ager. Og 
hvad der er særlig grund til at hu
ske på ved denne konference, så 
har fredskoven siden 1 805 aldrig 
haft fred for at blive konverteret 
fra løvskov til nåleskov. 

Plantning af nåletræer efter afdrift 
af Bøg og eg m.fl. i de gamle sko-
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Fig. 5. Normalt vælger man af både økonomiske og 
æstetiske årsager at fælde træerne inden grøftelukning, 
men i Grib Skov har man valgt at lave et enkelt eksem
pel på, hvordan det el lers kommer til at se ud. Foto: O. 
Andersen. 

Fig. 6. På Nydam i Grib Skov skulle der efter drifts
planen fra 1 960 være plantet rødgran. Skovfogeden 
"glemte" det lige så stille, og i dag har et frivilligt hø
slætlaug genoptaget engdriften og genskabt en artsrig 
skoveng. Foto: F. R. Petersen. 

ve har været næsten synonym med 
plantning af gran (især arter af 
slægterne gran (Picea) og ædel
gran (Abies)), altså de mest skyg
gende nåletræer. Der blev plantet 
tæt, typisk på 2 x 2 alen ( ca. l ,2 x 
l ,2 m), og hvor træerne gik ud ef
ter frost, tørke eller insektangreb, 
efterplantede man om nødvendigt 
adskillige gange, indtil kulturen 
var komplet. Det gav tømmerskov 
med en produktionsevne, man 
ikke havde turdet drømme om tid
ligere, men det gav også en næ
sten komplet bortskygning af løv
skovens oprindelige flora og fau
na. 

I dag etablerer vi i stigende om
fang løv- og blandskov efter den 
rene granskov, men der er også 
eksempler på, a t  man a l lerede før 
år 1 900 var begyndt herpå. Disse 
bevoksninger er i dag over l 00 år 
og må kunne fortælle os noget 
om, hvad man kan opnå ved den
ne form for naturgenopretning. 

l Skov- og Naturstyreisens drifts
planarkiv har Flemming Rune 
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Petersen fundet tidsserier a f  hhv. 
20, 40, 60, 80, l 00 og 1 20 årige 
bøgebevoksninger, hvor den ene 
halvdel har kontinuitet som løv
skov ihvertfald tilbage t i l  skov
indfredningen, og hvor den anden 
halvdel er etableret efter en om
drift med rødgran. De parallel le 
bevoksninger har oprindelig t i l
hørt samme afdeling, og der er 
fundet serier på både Si lkeborg 
og Frederiksborg statsskovdi
strikteT. Resultaterne af vegetati
onsanalyser i parcellerne er ikke 
færdigbehandlede, men nogle for
hold står umiddelbart klart 
(Flemming Rune Petersen, pers. 
komm.).  Det mest opsigtsvæk
kende er, at der selv i 1 20-årig 
bøgeskov efter rødgran endnu 
ikke findes anemoner. Det skyl
des næppe, at forholdene ikke er 
egnede, men snarere anemoner
nes meget langsomme, overve
jende vegetative spredning. En 
tættere skovbundsflora har ind
fundet sig, men består stadig kun 
af mere hurtigtspredte arter som 
f.eks. Bølget Bunke, Skovsyre og 
Stor Fladstjerne. 

Naturligvis er det muligt at få løv
skov igen på god skovjord, det kan 
nærmest være svært at forhindre, 
men hvornår vil vi synes, at der er 
sket en genopretning af et nogen
lunde intakt økosystem og arts
mættet naturtype? Disse spørgsmål 
vil formentlig blive klarere, når 
eller hvis skovnaturtyperne inddra
ges i EU's Habitatdirektivarbejde. 

5. Genopretning af vådområder 
efter nåletræsdyrlming 
Først et kort overblik over den hi
storiske udvikling. Efter skovind
fredningen tog man først og frem
mest fat på at forbedre træprodukt
ionen på den høje, naturligt vel
drænede bund i de gamle skove. 
Det var forresten næsten samtidig, 
som man begyndte anlægget af he
deplantagerne. Søerne, engene og 
moserne i de gamle skovegne, som 
i Nordsjælland udgjorde 20-25% 
af arealet (Petersen 1 997), fortsat 
fik lov at være stævningsskov, hø
enge, tørveskær og fiskevande el
ler endda at ligge ubenyttede hen. 
Men det skulle snart være slut; 
omkring midten af 1 800-tallet be-



gyndte en meget omfattende og in
tensiv afgrøftning af de fleste 
statsskove. 

Bortset fra skovenes driftsplan
kort, som altid har angivet grøfte
systemerne meget præcist, forelig
ger der forbløffende få historiske 
kilder om dette kæmpemæssige, 
manuelle arbejde, som groft anslå
et må have hævet op imod 50 
mandår pr. 1 000 ha (Møller 2000). 
Og det er gået ufattelig hurtigt. I 
mange tilfælde viser et driftsplan
kort fra lige før 1 800-tallets midte 
kun skovens naturlige vandløb og 
ganske få grøfter. Men a llerede det 
næste kort, typisk 1 5  år senere, vi
ser det grøftesystem, vi kender i 
dag, i så fuldt et omfang, at det 
kun er ganske få grøfter, som er 
kommet til siden. M an kan nemt 
finde eksempler på lavninger på få 
hundrede m2, der er blevet afvan
det med en grøft på flere hundrede 
meters længde, og som sine steder 
kan være både 2-3 meter dyb. 

I begyndelsen havde skovdrænin
gen til formål at udvide arealet for 
højbundens træarter, især bøgen, 
og at skabe de våde ellemoser om 
til gode askelokaliteter. Der blev 
desuden både forbedret og nyan
lagt enge, da salg af græs på roden 
til omegnens bønder stadig var en 
god forretning (f.eks. 6,5% af Nø
debo distrikts indtægter i 1 890). 
Imod slutningen af 1 800-tallet kom 
grantilplantning af lavbundsarea
lerne mere og mere på mode. I be
gyndelsen med rødgran, som snart 
blev skovens vigtigste "vandplan
te", efterhånden også med meget 
sitka-gran. I de mest sure og næ
ringsfattige moser nøjedes man un
dertiden med skovfyr og dunbirk, 
og der er sågar eksempler på 
bjergfyrplantning i nordsjælland
ske tørvemoser. 

Da brugen af kunstgødning blev 
almindelig efter Første Verdens
hig, svandt også interessen for 
skovens små naturenge, som det 

Fig. 7. Hjortesøle i Grib Skov var frem til 1 950'erne et åbent ekstremfat
tigkær med meget værdifuld vegetation. Selvsået birk og fyr trængte ve
getationen tilbage til en smal hængesæk omkring den li l le restsø i mid
ten. Efter fældning af alle træer på mosen i 1 995 begyndte vegetationen 
at generobre plads, godt hjulpet af perioder med høj vandstand. Den høje 
vandstand på billedet ti l  højre er dog (af endnu ikke udredte årsager) ikke 
stabi l .  Foto: F. R. Petersen. 

ikke kunne betale sig at gødske og 
omlægge til kultureng. De allersid
ste var i drift omkring Anden Ver
denskrig, og det næsten selvfølge
lige valg, når bonden havde kørt 
det sidste læs hø ud af skoven, var 
at plante gran. 

Hvad gor vi ved granmoserne i dag? 
Skov- og Naturstyrelsen har i dag 
en klar holdning til de hundredevis 
af granbevoksede moser og lavnin
ger: De skal ikke plantes til med 
gran igen, men istedet genoprettes 
som naturområder. 
Men det rejser med det samme nye 
spørgsmål: 

l . Skal det ske her og nu, eller 
først når bevoksningerne er 
hugstmodne? 

2. Skal der i stedet plantes løvtræ 
eller skal der være fri successi
on? 

3. Skal den historiske drift genop
tages, en anden drift eller skal 

der være urørt skov? 
4. Skal den naturlige hydrologi 

genoprettes og hvordan? 

Disse spørgsmål bliver der taget 
stilling til senest ved revision af 
driftsplaneme, som sker hvert 1 5 . 
år. Vurdering af det enkelte areal 
foregår efter nogle principper, som 
følger af svarene på de ovenfor 
stillede spørgsmål: 

Ad l .  Tidspunktet? Der er løbende 
et stort areal med granmoser, som 
når hugstmodenhed. Det er natur
ligvis mest hensigtsmæssigt først 
at genoprette disse efter at have 
bjerget vedmassen på det økono
misk bedste tidspunkt. Når hertil 
kommer, at mange bevoksninger 
går i opløsning "i utide" på grund 
af sundhedsproblemer, er der hele 
tiden rigeligt at gøre. Heroverfor 
kræver en forceret afvikling derfor 
særlig begrundelse, som f.eks. kan 
være ønske om at  standse bortled-
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Fig. 8. Genoprettet tørvemose i Grib Skov. Her stod 
en tæt rødgranbevoksning som blev fældet i 1 997, 
hvorefter afløbsgrøften blev lukket. Mosen er nu 
helt  dækket af Tue-Kæruld og er så våd, at der kun 
forekommer svag opvækst af birk. Foto: O. Ander
sen. 

Fig. 9 .  I naturtilstand var Sandskredsmosen i Grib Skov 
et fattigkær med hedelyng, kæruld og tørvemos. Efter af
vanding og dyrkning af to generationer rødgran er tørve
bunden sunket så meget, at man i dag får en sø, når man 
genskaber den oprindelige vandstand. Men den er nu da 
også pæn, og her yngler nu både hvinand og svalekl ire. 
Foto: O. Andersen. 

ning af surt mosevand t i l  værdiful
de vådområder. 

Ad. 2. Løvtræ eller fri succession? 
Der vil af sig selv komme løvskov 
på arealer, som ikke efter genop
retning er blevet for våde til skov, 
og som der ikke er særlige begrun
delser for at holde lysåbne ved ple
je. Da det ofte vil dreje sig om 
skovdyrkningsmæssigt set besvær
lige arealer af irregulær form, 
f.eks. fugtige mosekanter, skal der 
særlige begrundelser til for at ofre 
udgifter t i l  plantning. 

Ad 3. Driftsformen? Når der har 
etableret sig løvskov på den tidli
gere granmose, står man overfor 
valget mellem urørt (sump )skov 
eller en vis udnyttelse ved pluk
hugst- og/eller stævningsdrift En 
sådan drift vil  tit kunne begrundes 
h istorisk og give særlige naturvær
dier, men det er også spændende 
med urørt skov. Vi skal naturligvis 
have begge dele, og de mange kon
krete valg må begrundes i en for-
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nnftig afvejning af de praktisk/ 
økonomiske muligheder og det for
ventede naturmæssige udbytte. 

Man vil sjældent vælge mere in
tensive og omkostningskrævende 
driftsformer - i praksis græsning 
og høslæt. Hvorfor nu det? Der var 
jo ofte netop skoveng, før der blev 
plantet granskov? Det skyldes, at 
vi af de økonomiske omstændighe
der er tvunget til at foretage en 
hård prioritering af den dyre pleje 
for at sikre de vigtigste naturområ
der. Og der er førsteprioriteten 
ikke en tidligere nok så dej lig eng, 
der er blevet biologisk nulstillet af 
50 år med rødgran. Men vi har jo 
lov at håbe på, "t  tillgene v·il ændre 
sig. Endelig skal vi heller ikke bil
de os ind, at vore valg vil blive re
spekteret i al fremtid. 

Ad. 4. Hydrologien? Som udgangs
punkt skal den naturlige hydrologi 
genoprettes. Det er i rigtig mange 
ti lfælde (alle de små, fladbundede 
lavninger) ganske enkelt. Man ka-

ster blot grøften til ved udløbet; 
det koster typisk l maskintime. 
Lukningen skal ske til oprindelig 
terrænkote, så de naturlige vand
standssvingninger kan genskabes i 
fuldt omfang. Stigbord, betonover
løb og lignende naturfremmede 
indretninger bør undgås. Tilsva
rende bør man heller ikke lave 
dæmninger over oprindeligt ni
veau. Hvor der er fald på grøfterne 
inden for området kan komplet til
kastning eller flere, punktvise luk
ninger og lukning af stikgrøfter 
være nødvendig. 

Men der er også en række undta
gelser, hvor det enten ikke lader 
�ig gø1c clh:a cf Ji1ck.ie u.l1u�ktt at 
genoprette et ornrådes naturlige 
vandstandsforhold - i hvert fald 
ikke for øjeblikket. Det drejer sig 
især om tilfælde, hvor der er hen
syn at tage til privatejede naboare
alers afvanding, hvor det vil få væ
sentlig negativ indflydelse på vær
difulde nabobevoksninger, og hvor 
det ikke er ønskeligt af hensyn til 



bevaring af værdifulde natur- og 
kulturmiljøer som især skovenge. 

Hvilken natur får vi ud af det? 
Ved genopretning fi·a granmoser 
vil vi altid få en mere lysåben na
tur med levemuligheder for langt 
flere hjemmehørende arter. Rent 
landskabsæstetisk vil langt de fle
ste nok også føle det som en umid
delbar gevinst. Men en række for
bold bevirker, at vi kun i særlig 
gunstige ti l fælde får genoprettet en 
natur, som kan antages at være næ
sten identisk med stedets oprinde
lige: 

l .  Som tidligere nævnt medfører 
en traditionel, komplet nåle
træskultur en "biologiske nul
stilling", altså en lokal forsvin
den af næsten alle oprindelige 
arter. Efter naturgenopretning 
skal de derfor indvandre påny, 
hvilket støder på de velkendte 
vanskeligheder med utilstræk
kelige spredningskilder og 
spredningsveje i nutidens land
skab. 

2. Der vil ofte være sket store fy
siske forandringer af mosen. Af
vanding, bortskygning af bund
vegetationen og træernes vægt 
vil tilsammen bevirke en ind
synkning og sammenpresning af 
bunden i mange kættyper. Det 
gælder særlig udpræget i sphag
numkær og højmoser. Hvor det 
lykkes at genskabe den oprinde
lige vandstand, vil vi derfor i 
mange tilfælde få en sø i stedet 
for en mose. 

3. Der er mange steder sket en ge
nerel forbedring af skovenes bo
nitet gennem flere trægeneratio
ners opbygning af jordbundens 
næringspulje. Sammen med den 
øgede atmosfæriske nærings
stofdeposition bevirker det, at 
det er meget svært at få de næ
ringsfattige skovbiotoper tilba
ge. Jordbundens indhold af til
gængelige næringsstoffer vil 

desuden øges over biotopens op
rindelige niveau, når akkumule
ret, uomsat nåleforne går i om
sætning ved den pludselige fri 
adgang for lys, vand og varme. 

4. Der vi l  være sket ændringer i 
de hydrologiske forudsætninger 
på grund af dræning både i og 
uden for skoven, grundvand
sindvinding og den øgede for
dampning fi·a den tætte kultur
skov. Det sidste gælder især nå
leskoven, som har en totalfor
dampning svarende t i l  5-600 
mm om året, hvilket giver et be
grænset nedbørsoverskud, når 
gennemsnitsnedbøren er på ca. 
700 mm. Det gør det svært at 
forudse, om vi kan få den oprin
delige vandstand igen. Mange 
steder vi l  det ikke være muligt. 

5. Ovenstående bevirker tilsam
men, at det for en stor del vil  
være andre arter end de oprin
delige, som mosen eller søen nu 
vil være muligt levested for - i 
hvert fald på kort og mellem
langt sigt. 

Nogle steder findes der dog meget 
sur og næringsfattig bund, hvor 
vandforsyningen næsten kun stam
mer fra direkte nedbør, og hvor der 
findes intakt vegetation i umiddel
bar nærhed. Her er det observeret, 
at at1er af Soldug, Tranebær, Kær
uld, Lyng og torvemosser kan bre
de sig l ivskraftigt ind over en tidli
gere helt sort nålebund. På sådan
ne steder kan vi nok komme meget 
nær den oprindelige naturtilstand 
(Fig. 7). 

Konklusionen er dog stadig, at det 
i langt de fleste tilfælde bliver en 
anderledes natur, vi får ved natur
genopretning på vådområder efter 
nåletrædyrkning. Men en eventuel 
pessimisme i den anledning kan 
lide et alvorligt knæk, når man i 
en tidligere granmose i Grib Skov 
ser kærulden farve tre hektar sne
hvide efter få år, eller når man ser 

Svalekliren og Hvinanden yngle 
ved nyopståede skovsøer al lerede i 
deres første forår! 
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Efterfølgende diskussion 
Peter Wincl, DMU: Du viste tue-kærul
dengen og du sukkede over, at den er arts
fattig. Men der er både a tisfattige og arts
rige naturlige biotoper, og de artsfattige er 
lige så gode dele af naturen som de artsri
ge, og bør beskyttes. 

Henrik Jørgensen: Det er jeg enig i. 

Bent Odgaard: Her T ressourcer til  at 
overveje forskellige muligheder for natur
genopretning, eller går T bare i gang efter 
opskriften: Nu gør vi dette, og så ser vi, 
hvad der sker? 

Henrik Jørgensen: Det er nok især det 
sidste, vi gør. Der sker en mængde spæn
dende ting, som forskerne burde undersø
ge. Vi har ikke ressourcer til at dokumen
tere, hvad der sker; det er kun gjort i få 
tilfælde. 
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Gert Mogensen: l 198 1  og l99 l lavede 
Peter Vilhelm Petersen og jeg analyser af20 
x 20 m felter i Maglemose i Grib Skov. Jeg 
bestemte mosserne. Granerne forsvinder og 
mosfloraen ændret sig ved indvandring. Vi 
afslutter undersøgelsen l .  april i år. 

Henrik JO/gensen: Maglemosen er en af 
de ældste fredninger. Lige efter fredningen 
afgrøftede man naboområdet, og derved 
forsvandt dens karakter afhedemose, idet 
træer vandrede ind. Nu har vi lukket grøf
terne, men vi får ikke den oprindelige he
demose igen. Overvågningen her er sket 
gennem næsten l 00 år og har givet mange 
resultater. 

Knud Raahauge, Ebeltoft Kommune: 
Kommunen har afvandet moser og søer de 
sidste 25 år og gør det endnu. Hvordan får 
man opskriften på at omvende en hel 

kommunalbestyrelse? 

Marlill Selmeek/oth: Det er godt at se, at 
l lukker grøfterne med en dæmning i 
mange skove. Men tylden sætter sigjo, 
måske 30-40 cm, og så fungerer de som 
grøfter igen. l skal komme igen og fYlde 
efter. Men gør l det? 

Henrik J01gensen: Man skal sætte en 
prop a fjord i den naturlige terrænhøj de, 
ikke højere. Men i våde vintre ( 1 989-90) 
kan erosionen skære sig ned i proppen, så 
der må man reparere. Dæmningen bør 
nok tyl de l O meter af grøften og indehol
de ler, der kan stampes. Så skulle det være 
nok at komme der en gang. Men det er et 
problem mange steder. 

Simon Lægaard: Er genopretning afhy
drologien en generel ordre til statsskovdi-

O P S L A G  

strikterne? Jeg kender et distrikt, hvor der 
indenfor ganske få år er sket oprensning 
af gamle grøfter. 
Henrik Jørgensen: Der kan være tilfælde, 
hvor grøfterne vedligeholdes af hensyn til 
landmænd, der er naboer til skoven, eller 
af hensyn til særligt værdifulde kulturer. 
Men det bør være undtagelser. Det må 
indrømmes, at det tager tid at få alle sko
vens folk med på tankegangen. 

Knud F/ens/ed, Dansk ornitologisk For
ening: Den simple opdeling i nåle- og 
løvskov er ikke så interessant fra et biodi
versitetssynspunkt. Det ville være bedre 
fra en naturbeskyttelsessynsvinkel, at sig
te mod noget, man kunne kalde en bland
skov med hjemstavnsbind ing. 

Henrik Jørgensen: Det kunne være et 
citat fra vor strategi for naturlig skovdrift. 

Afdelingsleder dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens 
og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond 

Fondens formål er at støtte entomologiske indsamlinger i det palæarktiske område til fordel for Naturhistorisk 
Museums samlinger. 

Fondens årlige uddelinger finder sted i januar 2005. Der er ca. 20.000 kr. til rådighed til fordeling på flere 
projekter. 

Der vil blive lagt vægt på projekter vedrørende Danmark, faunistisk forsømte lokaliteter og insektgrupper, fx 
studier af truede mter, samt projekter med conservationsigte. Der kan ydes støtte til biologistuderendes specia
ler. 

Ansøgere kan evt. hente yderligere oplysninger hos Naturhistorisk Museums entomologer. 
Ansøgningsfristen er den 3 1 .  december 2004. 

Ansøgni.ngen bør indeholde beskrivelse af projektet med budget samt oplysning om, hvorvidt der søges støtte 
fra anden side. Der kan ikke forventes støtte til løn. 

Ansøgningen sendes til :  Schjøtz-Christensens Mindefond, Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, Byg
ning 2 1  O, 8000 Århus C. Tlf.: 86 1 2  97 77 
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Afsluttende bemærkninger 

Peder Agge1; professor' 

Nåleskoven leverer en del naturhi
storier. Men sammenligner man nå
leskoven med de naturtyper, den 
kom i stedet for, falder sammenlig
ningen ikke ud til nåleskovens for
del. På denne dag har vi dog allere
de fra starten kunnet mærke en vis 
forsonlighed; fronterne mellem par
terne er ikke trukket så skarpt op 
som før i tiden. De sidste indlæg fra 
statsskovvæsenet viser, at der inden
for de sidste årtier er sket et paradig
meskift, et kvalitativt kvantespring, 
som Jesper Refn siger. 

Jeg var i Naturfredningsrådet med 
til at påbegynde bogen "Strategier 
for Dansk Naturbevaring", der efter 
en del forsinkelse udkom i 1 994. 
Det havde taget 1 4- 1 5  år at komme 
så langt, men til gengæld var det et 
af de første sammenhængende for
søg på at lave en strategi for dansk 
naturforvaltning. I de diskussioner, 
vi havde sidst i 1 970'erne, forslog 
vi forsigtigt, at der skulle være små, 
urørte områder inde i skovene. Sven 
ThorkildAndersen foreslog 0,5 eller 
l ha uden skovdrift; de skulle ud
lægges til biodiversitetsmæssige for
mål. I 1 994 talte man om 5 ha. l nu
tiden taler Statsskovvæsenet om fle
re hundrede eller tusinder af ha 
udyrket skov i nationalparker (Wil
hjelmudvalget). Det er en fantastisk 
udvikling. - Måske endnu ikke så 
meget i skoven som i bevidstheden 

'Adresse 

om, hvad der skal ske med den. 

Men dengang blev nåleskoven mest 
betragtet som en forbandelse. Det 
eneste, der står om nåleskov i strate
gien fra 94, er: "Kun en natur med 
stor biodiversitet er i længden bære
dygtig". Og senere: "Udvælgelse og 
fredning af værdifulde (nålestræs) 
plantager, som har etableret sig med 
hertil knyttet særligt varieret flora 
og fauna kan dog være et middel t i l  
at opnå forøget biodiversitet". 

Det er blot et ud af ca. 40 punkter, 
som i øvrigt handler om alt andet 
end nåleskov. Tankegangen i Natur
fredningsrådet var, at nåleskov var 
en fejltagelse, det var ikke natur. 
Nåleskov er ikke vild, den er styret 
og plejet, den er introduceret for et 
par hundrede år siden eller senere, 
og den er ikke oprindelig, men plan
tet. 

Det eneste positive vi siden kunne 
sige om nåleskoven var, at den er 

"ærlig". Dvs. den giver sig ikke ud 
for at være andet end den er. Efter 
at Danmarks Miljøundersøgelser 
har diskuteret naturkvalitetskriterier, 
har begrebet autenticitet nemlig fået 
en anden betydning end det havde i 
Naturfredningsrådet og Naturbe
skyttelsesrådet I Naturfredningsrå
det talte vi om autenticiteten som et 
af de vigtigste mål med naturforvalt-
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ning for at fremme de oprindelige 
danske naturtyper og arter. I Dan
marks miljøundersøgelser udstræk
kes autenticitetsbegrebet til at om
fatte alle naturtyper og skov typer, 
hvis de ikke giver sig ud for andet 
end de er. Kun naturgenoprettede og 
plejede områder, der giver sig ud for 
at være hhv. urørte naturområder og 
driftsafhængige naturtyper, uden at 
være det, falder dermed uden for 
begrebet, (hvorved det mister noget 
af sin anvendelighed). 

Fra naturens hånd er Danmark et 
løvskovsland. Det ses bl.a. af, at 
53% af vore rødlistede arter stam
mer fra løvskov. Det har givet an
ledning til den overfladiske betragt
ning, at skovvæsenet skulle være en 
af de største trusler mod dansk na
tur. Det holder ikke stik. Skovarealet 
udvides hele tiden, og den måde bio
diversiteten behandles i skovene, er 
i tiltagende grad positiv. 

Når vi skal bedømme nåleskovens 
kvaliteter, må vi vide, hvad der er 
alternativet. Nåleskoven er for en 
stor del plantet på indlandsheder el
ler på tidl igere landbrugsjord. Det er 
ikke det værste, der kunne ske. Det 
værste vi Ile være at udsætte områ
derne for moderne landbrugspro
duktion. Faktisk er det (i hvert fald 
på sigt) et stort fremskridt for biodi
versiteten, når landbrugsarealer bli
ver gjort til plantager. 

Skov er mange ting. Og alle skove 
hverken er eller bør være ens. For 
en byboer er skov natur, hvad enten 
det er blandet løvskov eller en af de 
mange typer nåleskov, der drives, og 
derfor egentlig må betegnes som 
driftsafhængige naturtyper, det vi 
også kalder halvkultur. For friluftsli
vets udfoldelse er det mere variatio
nen inde i den enkelte skov, der er 
afgørende, end det er spørgsmålet 
om løv eller nål. 
Naturfredningsrådet havde i sin stra-
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tegi for skoven fire forslag: 
l .  Man skulle bevare biodiversite

ten. Det skulle ske i hegnede par
celler på mindst 5 ha, helst på 
Statens arealer. - Det vi i dag kal
der kerner af urørt skov. 

2. Man skulle genskabe de oprinde
lige vandforhold i skovbunden, 
altså sløjfe grøfter, retablere våd
områder og småsøer etc. Det er 
der god forståelse for nu. 

3 .  Man skulle sikre selvforsyning 
med træ i Danmark. Begrundel
sen var, at man ellers skulle skaf
fe træet fra naturskovsarealer i 
andre lande. 

4. Endelig blev det foreslået, at af
drive plantet skov på sjældne na
tw·typer: 

Som det ses har udviklingen overha
let rådet. Nationalparker med store 
urørte kerner og retablerede hydro
logiske forhold er under udpegning, 
afdrivning af bjergfyrplantager på 
tidligere klithede er i gang, og skov
arealet vokser, selvom det mere er af 
hensyn til biodiversitet, friluftsliv og 
C02-regnskabet, end det er af hen
syn til den nationale selvforsyning 
med træ. 

I 
"Strategi for dansk naturskov", 

som Skov- og Naturstyrelsen udgav 
(ligeledes i 1 994) står der: 

"Det kan endvidere være af interes
se at udlægge andre typer af skov 
end naturskov, f.eks. nåleskov eller 
skov med indførte træarter". Og vi
dere: "De udiagte nåleskove vil dels 
kunne bestå af skovfyr eller rød
gran, dels kunne bestå af urørt 
bjergfyr, hvor løvtræer efterhånden 
forventes at overtage stigende dele 
af arealet. Nåleskoven vil ofte blive 
til blandskov afsig selv, når den la
des urørt." 

Naturskovsstrategien, der blev ud
formet i 1 992, var det hidtil klare
ste udtryk for det paradigmeskift, 
som var under udvikling, dengang i 
det statslige skovvæsen og i dag 
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også i det private. 

I de 20-30 år jeg har været med i 
arbejdet med naturen, er meninger
ne om skoven ændret markant, så 
både Statens skove og de private har 
fået et andet syn på natur i skovene. 
Det er positivt set med biodiversi
tetsmæssige briller. Vi skal huske at 
tænke langt, men vi  skal samtidigt 
ikke glemme at tænke kort. Tænke 
på at de træer, man planter, skal hol
de længe, men også tænke på hvor 
kvasbunken lægges, så den ikke 
som vi hørte om - kvæler orkideer 
og andre urter. 

Hvis man ikke kan få den, man el
sker, må man elske den, man får. 
Disse forsonende ord kan bruges på 
nåleskoven. Den er kommet for at 
blive, og den vil være her i de næste 
hundreder af år. 

Det er funktionerne af et område, 
der former landskabet. Når funktio
nerne skifter, da ændres også mulig
hederne for at varetage de biologi
ske interesser. Vi må betragte nåle
skoven som en del af det danske 
landskab og finde ud af, hvad der 
skal gøres ved den for at fremme 
biodiversiteten, f.eks. ved naturnær 
skovdrift. 

Der er mange muligheder. En af 
dem er den jagtmæssige udnyttelse. 
Jagt og anden rekreation går langt 
bedre i spand med naturbeskyttelse 
end f.eks. produktion af cellulose
træ. Rekreation er en vigtig brug af 
skovene, og den har stigende betyd
ning. Pyntegrønt er problembarnet. 
- Begge kan gøres mere naturven li
ge. 
Der er en lang række arter og natur
typer, som ville mangle eller være 
sjældne, hvis vi ikke havde nåle
skov. Og i øvrigt sker der en mæng
de interessante ting i nåleskoven 
"uden for" træerne. Man burde 
stræbe mod at have flere lysninger, 
flere gamle eller udgåede træer, og 
man kunne lade løvtræer vokse op i 

visse nåleskove. Men ikke i alle par
celler. Skovene skal ikke blive til 
ensartede blandskove overalt. Der 
må gerne enkelte steder være rene 
bevoksninger med en træart, mens 
andre står med forskellige blandin
ger. 

Og vi lever ikke mere på Dalgas tid. 
Så vi skal ikke nødvendigvis have 
mest natur eller miljø for pengene. 
Natur er ikke længere en omkost
ning, men en ressource. Hvis det 
endelig var, at vi havde dårligt råd, 
kunne det være, at vi skulle sigte 
mod at få flest penge for naturen. 
Skovenes funktioner skifter. Nu er 
det ikke så meget træ, som det er 
rekreation der er vigtigt. Herligheds
værdierne f.eks. jagt er vigtige, også 
for grundpriserne. Ligesom der i dag 
indenfor det industrial iserede svine
brug er et akut endnu knapt erkendt 
behov for at tage hensyn til andet 
end branchens egne kortsigtede 
økonomiske interesser, har vi også i 
det industrialiserede (nåle)skovbrug 
haft behov for at indføre bredere og 
mere langsigtede hensyn. Vi skal 
erstatte økologisk bevidstløshed 
med økologisk bevidsthed. 

Man skal tænke langt, når det drejer 
sig om skov, mindst en trægenerati
on frem i tiden. Der skal tages hen
syn til de påvirkninger, skoven kom
mer ud for i sin levetid. Men man 
skal også tænke på, hvad der foregår 
udenfor og især op til skoven. Am
moniakforureningen er set udfra 
landsgennemsnittet måske ikke så 
foruroligende. Men da den er meget 
ujævnt fordelt, kan den i høj grad 
være eller blive et problem mange 
steder, og nål og løv rammes ikke 
med samme styrke. Det har ikke 
været fremme på konferencen. Det 
samme gælder klimaforandringens 
virkning på skovene. Ammoniak og 
klimaændringer var nok værd at 
tage op på næste skov & natur kon
ference, nu hvor balancen mellem 
nåleskovens velsignelser og fOl·ban
delser synes at udvikle sig i en gun
stig retning. 



GENERA FORSA l 

Generalforsamlingen på Molslabo
ratoriet lørdag d. 1 5 .  maj. 

Til stede: 8 medlemmer, heraf 2 
uden for bestyrelsen og redaktio
nen. 

l .  Formanden bød velkommen. 
Thomas Secher Jensen valgtes til 
dirigent og konstaterede, at gene
ralforsamlingen var lovligt indvars
let. 

2 .  Bestyrelsens beretning blev 
fremlagt: 

Vort medlemstal p1: 31. 12.2003 var 
3 72. Pi: 12.5.2004 var det 365, for
delt således: 257 ordinære medlem
mel; 6 æresmedlemmerlgratister 
81 institutioner 12 via tidsskrifts
centrale!; 3 udenlandske medlem
mel; 6 udenlandske institutioner 
Hertil kommer 2 indenlandske og 
13 udenlandske bytteforbindelsa 

Der vil kommeflere til i løbet af 
året. Det plejer at ske. Portoforhø
jelsen har øjensynligt ikke skræmt 
nogen bort. 

De største begivenheder var konfe
rencen 0111 "Nåleskovens velsignel
ser og forbandelser ", Flora og 
Faunas modernisering, samt det, at 
vi fik en god økonomistyring ved at 
ansætte Conny Jensen som regn
skabskyndig Alle tre ting har været 
af stor betydning for Foreningen. 
Konferencen fandt sted 6. marts 
2004 på Naturhistorisk Museum i 
Århus og havde 131 deltagere. Vi 
havde inviteret Dansk Skovfor-
en ing. for det ville være menings
løst al afholde konferencen uden at 
have erhvervet med. Dansk Skov
forening var repræsenteret ved 
næstformanden, skovrider Lars 
Møller Nielsen, og skovrider Niels 
Juhl Bundgaard Jensen fra Silke-

borg Skovdistrikt holdt foredrag 
om skovdrift. Desuden havde vi 
indbudt talere fi"a Danmarks Na
twfredningsforening, Skov- og Na
turstyrelsen, GEUS, Dansk Ornito
logisk Forening, Entomologisk 
Forening, Landbohøjskolen samt 
Naturhistorisk Museum i Århus. 
Formanden for Det økologiske 
Råd, Peder Agge1; afsluttede konfe
rencen. Vi satsede på el bredt sam
arbejde og fik det. 

Konferencen vigtigste resultat vm; 
al alle var enige om, al nåleskoven 
er kommet for at blive. Det gælder 
de1jor om at få det bedste ud af 
den. Fra el naturhistorisk syns
punkt er det den biodiversitet, nåle
skoven repræsentere/: Vi arbejder 
med planer om at få udvalgt nåle
skovsområdel; der får lov til at bli
ve gamle og dø naturligt, uden at 
blive 1yddet. Det vil skabe nye na
turtyper i Damnar/c Sellf01yngen
de nåleskov med naturlig indblan
ding af løvtræe1: Vi vil søge at be
lyse denne ide grundigt og de1på 
foreslå nogle områder udlagt til 
dette formål. 

Konferencen blev annonceret man
ge stedet; f eks. i Geologisk Nyt, 
Dansk Naturhistorisk forening, Na
turvejlederen, Dansk Skovforening 
Det medvirkede til det store fi"em
møde. Vi fik også nye med/emme1: 

Konferencens foredrag offentliggø
res i et særnummer af Flora & 
Fauna. Det finansieres af Aage V 
Jensens Fonde med 45. 000 la: 

Flora og Fauna har lavet særskilt 
beretning. 

Der er en redaktionskomite, der 
rådgiver redaktionen. Den har des
værre ikke kunnet aflwlde møde i 
å1; men har fået beretning og er 
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blevet konsulteret telefonisk. 

Redaldørerne, Jon Feilberg og Jens 
Reddersen, gør et stort arbejde, 
som vi er meget taknemmelige fOl: 
Bege har fået nyt computerudstyr i 
årets løb. 

Vi har fremstillet en ny hvervebro
chure, for vi vil gerne have flere 
med/emme1: Den blev udsendt til 
samtlige abonnenter på Zoologisk 
Museums tidssla"!ft " dyr ". Til gen
gæld har vi anmeldt " dyr " i Flora 
& Fauna. 

Naturhistorisk kontaktudvalg blev 
nedsat i april 2002 med henblik på 
at give meddelelser 0111 alle for
eningers arrangementer til samtli
ge deres medlemmer udji·a ideen: 
Hvis du er medlem af en af forenin
gerne, er der du velkommen i dem 
alle. Udvalget havde møde den 12. 
maj. Vi enedes om, at der skal laves 
en hjemmeside, som vi kalder 
www.natw.foreninge1:dk eller lig
nende. Dette navn er valgt, fordi vi 
antage1; at de, der ønsker at finde 
foreninger af denne type, si k/ært vil 
søge under natur og foreningel: På 
siden skal der være links til alle de 
foreningel; der ønsker det. På 
hjemmesiden kan der lægges en 
fælles arrangementskalenda 

Udvalget vil deltage i debatten om 
ji-emtidens undervisning i biologi/ 
naturhistorie, foranlediget af, at 
der skal vw-e eksamen i biologi ef
ter 8. klasse. Hver kommune laver 
sin egen undervisningsplan; vi øn
sker at konune med en vejledning, 
base1-et på et natursyn, vi kan an
befale. 

Naturhistorien har det skidt i sko
len. Vi har forsøgt at få et samar
bejde om al få beskrevet begrebet 
" Naturhistorisk dannelse " ved 
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samarbejde mellem forskellige for
eninga Det har ikke ført til noget 
endnu, men ideen er ikke død. 

Udforskningsekskursioner er et nyt 
initiativ. Vi inviterer medlemmerne 
ud til en lokalitet, der trænger til 
udforskning, og her vil der være 
flere specialister til stede, der hjæl
per med bestemmelsen af dyr og 
plan/eJ: I juni 2003 var vi i Trold
hede Brundkulslejes ørkenarboret, 
og i år skal vi til V01·sø. Vi håbe1; 
at denne ekskursion�form kan til
trække vore medlemmer og skaffe 
nye, samtidigt med at den kan sætte 
noget nyt i gang. 

Vor hjemmeside, ww'rv.floraog
fauna.dk er kommet op at stå. Den 
fungerer godt takket være Henrik 
Se/l. 

Bestyrelsesarbejdet er stort. Det 
fimgerer godt, f eks. deltog hele be
styrelsen i det store arbejde med 
konferencen og fik den til at lykkes. 

Foreningen har meget af takke fOJ: 
Vi takker for 30.000 la: fra Aage W 
Jensens fonde til Ø-nummeret, 
10.000 la: Fa Undervisningsmini
steriet (tips- og lotto), og 2000 la: 
fra Arhus Kommune. Desuden tak
ker vi vore talrige samarbejdspart
nere, der er nævnt i teksten. Uden 
samarbejdet kan foreningen ikke 
drives. 

Beretning fra redaktionen: 

Flora og Fauna udgav i 2003 sin 
J 09. årgang. Det blev året, hvor vi 
indførte det nye layout i både om
slag og art i k/a Ejier vores mening 
blev det et meget markant og vel
lykket skridt ji-emad i den fornyel
sesproces, som Flora og Fauna er 
inde i i disse å1: 

Aref har bragt mange, forskelligar
tede, glimrende og relativt korte 
artikler med et samlet sidetal væ
sentligt over middel. Det lykkedes, 
at nå målet medflere og korfere ar-
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tikler p1: hæfte, men desværre ikke 
målet med at udkomme med de 4 
separate hæfte!: Hjemmesiden kom 
op at stå, men udbygning og vedli
gelw/d halter slemt. 

Manusla·iptpuljen (modtagne og 
lovede) er rimeligt pæn pga. et 
stort og målrettet arbejde med net
værket-det giver arbejdsro. 

Indholdet - mange side1; mange 
og kortere artikler 
A1gangen rummede hele to spe
cielle hæfter-konferencehæftet 
111: 2 om "Apomiksis " og tema-
11Ceftet 111: 3 +4 om "Øer i Dan
mark ". 
Sidetallet: De fire hæfter rumme
de i alt 144 sider (på 24, 32 og 88 
s. ekskl . omslag) med i alt 21 ar
tik/eJ; hvoraf to var "Mindre 
meddelelser ". Det svarer til 5,3 
artikel p1: hæfte, hvilket er klart 
bedre end i den forudgående peri
ode, og for første gang over vores 
målsætning om at give læserne 
min. 4 artikler p1: hæfte. Kun to 
af artiklerne oversteg vores vejle
dende max-længde på 8 fiJ'kte si
der (og da kun lidt), og det er en 
klar forbedring på trods af, af vi 
har ska_ffet langt flere fotos ind i 
artiklerne. 

Spredningen på emner er god, 
men kun for å1gangen som hel
hed. Ud af de 21 artikler var der 
denne gang balance mellem bota
nik (l O) og zoologi (J 0), men det 
beroede især på kol?ferencehæ.fiet 
med 5 artikler om apomikte1: De 
zoologiske artikler havde en god 
5predning på både insekte1; sneg
le, fisk og pattedyt: 

Andet stof Derudover bragtes 5 
boganmeldelse!; 3 lister over 
"Nye naturbøger ", l "Nyt fra 
foreningerne ". Vi bragte både re
ferat .fi'a generalforsamling og 
regnskabet. "Nyt ji·a Naturhisto
risk Musewn " er gledet lidt ud 
igen, pga. problemer med formen 
- måske også fordi museet samt i-

dig er begyndt at udsende eget 
nyhedsblad 

Fo1jattertyper: I år har vi ikke 
opgjort folfatterne i hhv. amatø
rer og professionelle naturhistori
kere, men langt hovedparten er 
stadig en eller anden form for in
sti tutionsansatte bio/aget: Vi op
muntrer stadig amatører til at 
indsende interessante observatio
ner - evt. blot til en "mindre 
meddelelser ", som vi samtidig 
har forsøgt at gøre mere attrakti
ve i layout, kort engelsk resume 
og fotos og efterhængt kort litte
raturliste. 

Layout - det store spring .fi'emad 
Vi er endegyldigt gået over til det 
lidt større format. Vi er også gået 
over til farver på alle side1; men 
har dog haft tekniske problemer 
med farvel; der ikke i fiJ'kningen 
blev ligesom i redaktørens egen 
layoutning. Med det sidste hæfte, 
ø-femanummeret, kom vi dog i 
hus med fan,enle og regner med, 
af det nu holde�: 

Fornyelserne omfatter omslagets 
farvel; typer og opsætning, bl.a . 
mindre tekst på forsiden men der
imod 3 farvefotos (relateret til ar
tilderne inde i hæftet). Lederen på 
side 2 kan nu gå over 3 spalter og 
vil normalt også rumme foto. Ko
lofonen er IJ'kket til bagsiden. Ar
tilderne har dansk titel, fOJjatter
navn, engelsk titel, engelsk resu
me og keywords i en lyst farvet 
boks, hvor keywords er nyt. For
fatteradressen står i lille farvet 
felt forneden på forsiden. Tabel
og figurtekster er sat med en grå
tonet farve for klarere at adskille 
sig ji-a spalternes brødtekst. En 
anden nyskabelse i artiklerne er 
tekstbokse med baggrundsviden, 
fe i nummeret om apomiksis., i 
gravhøjsartiklen og i en kommen
de artikel om ferskvandssvampe. 

Det på kort tid lykkedes at sikre 
l -flere farvefotos t i l langt de fle-



ste af artiklerne - af de 2 1  artik
ler var kun 4 uden fotos, og de i 
alt 53 fotos svarer t i l  2,5 foto pr. 
artikel .  

Forfattervej ledningen har undergå
et en kraftig revision. Den er blevet 
ajourført, men også mere detaljeret 
og opdelt i afsnit med underover
skrifter, bl.a. af hensyn til hjemme
siden. Den bringes nu ikke længere 
i hæftet, men står på hjemmesiden. 
Vi tilbyder dog forfattere, at de kan 
få en papirudgave tilsendt. 

Andet stof. Det er planen at lægge 
flere og flere "serviceoplysninger" 

som forfattervejledning, årsindex, 
mv. over på foreningens/bladets 
hjemmeside, så de ikke optager 
kostbar plads i bladet. 

Den redaktionelle proces 
Vi arbejder stadig på at udvide 
kredsen af anonyme fagreferen ter, 
der hvert år yder en stor og ulønnet 
indsats for at højne niveauet af ar
tiklerne i Flora og Fauna. En stor 
tak til fagreferenterne. Vi har i 
2003 afvist tre artikler, hvoraf to 
var fra samme forfattere og handle
de om samme organisme. Afvisnin
gen af sidstnævnte var begrundet i, 
at artiklerne primært handlede om 
teknik til bekæmpelse af nye ska
dedyr, men ikke rummede oplys
ninger om hverken naturhistorie 
eller udbredelse. Afvisningen af 
den første var begrundet i, at at1ik
len var af polemisk karakter uden 
originale observationer. 
Vi bruger sammenlagt meget tid i 

redaktionen på bladet. Mht. lema
nummeret om øer krævede det s/01; 
langvarig og tålmodig indsats at få 
alle indlæg i hus (l indlæg aflyst). 
At Jon færdiggør hele layoute/ 
elektronisk kræver også meget eks
tra arbejde-ikke mindst de senere 
års mange formeksperimenter og 
indførelsen af det nye layout. Vi hå
be!; al " bømesygdommene " nu 
snar/ er overstået. Arbejdet med al 
skaffe manuskripter og den faglige/ 
sproglige redigering vil nok stadig 
lage meget tid. 

Vi er stadig rimeligt "skrappe" i 
redaktionen og får ofte 2-3 revisi
ongange frem og tilbage til forfat
terne. De mange nye tiltag er nok 
med til at gøre os lidt usikre på 
vore egne ønsker og krav - fx op
står undervejs pludselig en ide om 
at flytte stof over i en baggrunds
tekstboks. Vi tror og håber dog, at 
forfatterne efterfølgende værdsæt
ter den omhyggelige redaktion som 
konstruktiv og en kilde til nyttige 
forbedringer, men det kræver mere 
arbejde af begge parter. 

Hjemmesiden 
Hjenm1esiden kom godt op at stå, 
men er stadig vort smertensbarn. Vi 
har brug for hjemmesiden til at øge 
tilgængeligheden af bladet, og pla
nen var, at gamle årsindex, gamle 
artikler mm. skulle ind frit ti lgæn
geligt sammen med alt nyt stof- på 
nær artiklerne, som skulle lægges 
ind med ca. 2 års forsinkelse. Her 
er vi uhjælpeligt bagud. 

Henrik Sell tager sig af det tekni
ske. 

Vi har også forsøgt al slå på trom
me for bladet ved at få pressen til 
al nævne Flora og Fauna i fO!·bin
delse med omtalen af interessante 
nyfund. Det lykkedes os med to cif 
artilde1; en om en ny danskfisk 
(bånd-grundlingen) og en i ølema
nummerel, nemlig " Bestandsudvik
ling hos terner i det sydfYnske 
øhav ". 

Tilgangen af nye artikler 
Vi har haft en god tilgang af nye 
artikler, og er for tiden ikke i be
kneb for stof til nye hæfter. Vi har 
dog stadig ikke så meget, at vi har 
frie hænder til at sikre emnebred
den i hvert hæfte. Temanummeret 
viste sig endnu engang som en god 
måde at få stof på, som vi helt sik
kert ellers ikke ville have fået, og 
det bringer os samtidig i kontakt 
med nye forfattere. 

JR & JF 

3 .  Det reviderede regnskab blev 
fremlagt. Det blev godkendt en
stemmigt. Vedlagt side 1 38.  

4 .  Valg til bestyrelsen. 
Jakob Thulesen-Dahl og Peer Hø
egsberg blev genvalgt. 

5. Valg af revisor 
Frank Jensen blev genvalgt. 

Evt. Søren Olsen gjorde opmærk
som på, at vi kunne søge midler 
hos Friluftsrådet 

Eigil Holm 
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Forfattervejledning 
Flora og Fauna bringer artikler om 
udforskningen af Danmarks plante
og dyreverden. Det er vigtigt, at ar
tiklemes indhold dels er originalt, 
dels er formuleret klart og tydeligt. 
Manuskripter til tidsskriftet forfat
tes på dansk og skal desuden inde
holde et engelsk sumrnaty. Korte ar
tikler uden i llustrationer kan dog 
indleveres uden noget summaty 
(men med titlen skrevet på både 
dansk og engelsk) og vil i så fald bli
ve bragt under rubrikken: »Mindre 
meddelelser«. 

Opmærksomheden henledes på, at 
artikler på over 6( -8) sider som ho
vedregel kun kan bringes i Flora og 
Fauna, hvis forfatteren tilvejebringer 
midler til dækning af ttykkeomkost
ningeme for hele artiklen. 

Artsnavne. - Såfremt danske arts
navne eksisterer, skal disse benyt
tes; men første gang en art nævnes i 
teksten anføres desuden dens viden
skabelige navn i parentes. 

Citering af publicerede kilder. - Pub
licerede kilder citeres i teksten med 
navn og årstal, f.eks. :  (Torp 1993), 
Hadley & Pegg ( 1989), (Mossberg 
et al. 1 994). Citeres flere afhandlin
ger i samme parentes, benyttes føl
gende standard: (Hansen 1970; Jen
sen 1 975, 1 976). Alle publicerede 
kilder skal figurere i et afsnit med 
titlen "Citeret litteratur« og atTange
res i alfabetisk rækkefølge efter føl
gende standard: 

(KAPITEL l BOG) 
Hadley, G. & Pegg, G. F. 1 989: 
Host-fimgus relation-sbips m orchid 
mycorrhizal systems. - I: Pritchard, 
H. W. (red.), Modem methods in 
orchid conservation: the role of phy
siology, ecology and management. 
Cambridge University Press, Cam
bridge, pp. 57-7 1 .  

(BOG) 
Mossberg, B. ,  Stenberg, L .  & Erics-

son, S. 1 994: Den store nordiske flo
ra. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. 
Løjtnant. - G. E. C. Gads Forlag, 
København. 

(TIDSSKRIFTARTIKEL) 
Torp, E.  1 993 : Fortsatte studier 
over Grærup Langsø. - Flora og Fau
na 99: 65-73. 

Der skal i artiklen være henvist til 
samtlige kilder anført under »Citeret 
litteratur«. I mindre meddelelser ci
teres de publicerede kilder ikke som 
her angivet, men derimod med en 
komprimeret fuld reference i teksten 
- f.eks. :  »Torp (Flora og Fauna 99: 
65-73, 1 993)«. 

Citering af upublicerede kilder. 
Mundtlige meddelelser omtales i 
teksten som f.eks. :  »(Hans Jensen, 
pers.comm. 1 98 1  )«. Meddelelser i 
form af breve omtales i teksten som 
f.eks.: »(Jens Hansen, in litt. 
1 965)«. I artikler, som helt eller del
vist bygger på upublicerede koti og 
manuskripter m.v., nummereres dis
se fortløbende i et afsnit med titlen 
»Upublicerede kilder<<. Dette afsnit 
anbringes i artiklen efter afsnittet 
»Citeret litteratur«. Der skal i artik
len være direkte henvisninger til 
samtlige upublicerede kilder på li
sten, f.eks. :  
»(upubl. 3)«. I mindre meddelelser 
citeres upublicerede kort og manu
skripter ikke som her angivet, men 
derimod med en komprimeret fuld 
reference i teksten. 

Takkebemærkninger. - Eventuelle 
takkebemærkninger samles i et afsnit 
med titlen »Tak«, som placeres 
umiddelbart før »Citeret litteratur«. 

Figurer og tabeller. - Figurer og ta
beller skal kunne reduceres til 63, 
90 eller 13 l mm i bredden og afle
veres i på særskilte ark eller som 
tif-fil i 300 dpi, gerne komprimeret. 
Der skal altid udarbejdes forklaren
de figur- og tabeltekster, som i ma
nuskriptet anbringes i forlængelse 
af brødteksten (»hovedteksten«). 

Alle figur- og tabeltekster skal skri
ves på både dansk og engelsk (i til
fælde af længere tekster bør den en
gelske udgave forkortes). I artiklens 
bredtekst skal der være henvisnin
ger til samtlige figurer og tabeller i 
artiklen. Tabeller udføres uden brug 
af streger og rammer. Som figurer 
kan anvendes tegninger og diagram
mer samt skarpe, velbelyste og 
kontrastrige fotografier. Fotografier 
afleveres som sort/hvide højglans 
papirbilleder eller som farvedias. 
Originalernes kvalitet og redaktø
rens skøn afgør, hvorvidt figurerne 
bliver trykt i sort/hvid eller i farve 
Uf. Flora og Fauna 1 0 1 ( 1 ) :  2, 
1 995). 

Arbejdsgang. - Manuskriptet, med 
angivelse af forfatterens adresse og 
telefonnummer, indleveres maskin
skrevet eller som computerudskrift 
- i begge ti lfælde med dobbelt linie
afstand. Alle manuskripter, uanset 
om de omhandler zoologiske el ler 
botaniske emner, skal sendes til 
den ansvarshavende redaktør. Re
daktionen sender derefter manu
skriptet ud til kritisk gennemlæs
ning hos relevante fagfolk. Et kom
menteret eksemplarer af manu
skriptet returneres til forfatteren 
sammen med en »ren« kopi .  Den 
rene kopi tilrettes af forfatteren og 
sendes til redaktionen sammen 
med de kommenterede eksemplarer 
- og meget gerne ledsaget af en op
dateret elektronisk udgave i Word 
Perfect eller (helst) Microsoft 
Word. Så hurtigt som muligt får 
forfatteren herefter tilsendt en 
kopi af spalteopsætningen, som 
omgående rettes igennem og retur
neres til redaktionen. 

Særtryk. - Alle artikler i Flora og 
Fauna (dog ikke mindre meddelel
ser) honoreres automatisk med I O  
hele hæfter. Hvis det ønskes, kan 
artiklen leveres som højtopløst 
pdf-fil til videre bearbejdning. Sær
ttyk i normal forstand leveres ikke 
mere, men ekstra hæfter kan rekvi
reres mod betaling. 
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