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Forord 
- præsentation af Projekt Skovbryn 

"Var det ikke tiltalende at søge efter 
Steder, hvor vi kunne begunstige vor 
Fauna, og samtidig umiddelbart gavne 
Skoven? l Skovbrynet har vi et sådant 
område, hvor Forstmanden let kan kom
me Naturforskeren og Æstetikeren i 
Møde, fordi han der kan skabe noget til 
gavn baade for Skoven som økonomisk 
Brug og for vor Fauna og Flora - og til
lige noget smukt." 

Så klart og præcist skrev forstmanden 
C.H. Bornebusch allerede i 1928 i artik
len "Skovbrynet" i DST, at vore skov
bryn er værdifulde for dyre- og planteli
vet og for produktionsskoven, og at det 
er ikke ligegyldigt, hvordan de ser ud. 
62 år efter, i 1990, iværksatte Skov- og 
NaturstyreIsen sammen med Samar
bejdsnævnet for Nordisk Skovforskning 
"Projekt Skovbryn" med en arbejds
gruppe bestående af forstfolk og biolo
ger. Denne gruppe skulle se nærmere på 
hvilke faktorer, der havde den største 
betydning for skovbrynets flora og fau
na, læ og stabilitet, æstetik og naturople
velse. Hvad betyder f.eks. alder, struktur 
og bredde for de forskellige dyr og plan
ter og for brynets lægivende effekt. 
Arbejdet skulle omfatte både anlagte og 
naturgroede skovbryn. 
Foruden et genoptryk af Bornebusch's 
artikel rummer dette særnummer af DST 
de væsentligste resultater fra arbejds
gruppens syv delrapporter til Skov- og 
NaturstyreIsen. I konklusionen peges på 
muligheder for anlæg og pleje af bryn, 
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som i Bornebusch's og det flersidige 
skovbrugs ånd er til gavn for skovens 
økonomi, for flora og fauna - og tillige 
er smukt at se på. 
Grundlaget for Projekt Skovbryn er 40 
løvtræsbryn og 4 nåletræsbryn udvalgt 
.på 8 statsskovdistrikter, 2 af Hedeselska
bets distrikter og 2 private skove i Vest-, 
Midt- og Sønderjylland. Geografisk ræk
ker de fra Mønsted Plantage i nord til 
Bommerlund Plantage i syd, men de 
l1este bryn er koncentreret i Sønderjyl
land, i et område vest for Viborg og 
omkring Ul borg Statsskovdistrikt. 
De yngste af de undersøgte bryn er plan
tet for 30 år siden, mens de ældste er 
dele af naturskove med rødder tilbage til 
den oprindelige danske urskov . De 
smalleste løvtræsbryn afløses af nåle
skov allerede 5-10 m inde i skoven, 
mens de bredeste er anlagte løv
træbræmmer på 60 m's bredde eller ran
de af større lØvskovsbevoksninger. 
Alle arbejdsgruppens undersøgelser er 
foretaget i disse 44 bryn eller i et udvalg 
af dem. Resultater vedrørende struktur, 
lævirkning, fugle osv. kan derfor umid
delbart sammenholdes. Endvidere er 
inddraget resultater fra tilsvarende bryn 
på Sjælland og i Østjylland. 
Såvel Skov- og NaturstyreIsen som 
Samarbejdsnævnet for Nordisk Skov
forskning takkes for økonomisk støtte 
til projektet. Arbejdsgruppens medlem
mer vil også gerne benytte lejligheden 
til at takke venner, kollegaer og nordi
ske samarbejdspartnere for praktisk 



hjælp, gode diskussioner og nyttige råd 
undervejs. 
Denne udgave af DST indeholder et 
sammendrag af projektets resultater, 
redigeret af Hanne Hiibertz. Hæftet er 
udgivet med velvillig støtte fra Skov- og 
Naturstyreisen. 

Projekt Skovbryn 

Arbejdsgruppen har bestået af følgen
de: 

Biolog Signe Skov Andersen, Institut for 
Økologi og Molekylær Biologi, Sektion 
for Zoologi, KYL 

Forstkandidat Anni Borup 

Biolog Steffen Brøgger-Jensen, Ornis 
Consult 

Professor Flemming Frandsen , Institut 
for Økologi og Molekylær Biologi, Sek
tion for Zoologi , KYL 

Forstkandidat Hanne Hiibertz., Institut 

for Økologi og Molekylær Biologi, Sek
tion for Zoologi, KYL 

Forstfuldmægtig Pernille Karlog, Skov
og Naturstyreisen, Skovpolitisk kontor 

Professor J. Bo Larsen, Institut for Øko
nomi , Skov og Landskab, Sektion for 
Skovbrug, KYL 

Biolog Marianne Gert Nielsen , Bota
nisk Institut, Århus Universitet 

Lektor Boy Overgaard Nielsen , Biolo
gisk Institut, Århus Universitet 

Biolog Tine Skafte Nielsen, Skov- og 
NaturstyreIsen , Økologisk kontor 

KYL er forkortelse for Den Kongelige 
Yeterinær- og Landbohøjskole, Køben
havn 

Artiklen på de følgende sider er et 
uændret genoptryk af en artikel fra 
Dansk Skovforenings Tidsskrift 1928, 
bind 13, side 109-115. 

Skovbrynet beskytter resten af skoven mod vindpåvirkning. Her ses hvordan træhøjden 
til venstre i billedet er reduceret af den kraftige vestenvind. 
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SKOVBRYNET. 
Af C. H. flORNEBlJSCH. 

Langs SkoYbrynet løb Donestien, og der fik jeg i mm 
tidligste Barndom Kendskab til Efteraarets Fugle, som 
satte LiYet til for de lokkende Rønnebær . Saa ble\" Do
nerne forbudt, men Skoybrynet mistede ikke sin Tiltræk
ning overfor Drengene. Der fangede vi om Sommeren 
den sjældne Parnassia mnemosyne og mange andre Insek
ter, som siden er glemt; i Marts var Skon'olden det 
bedste Sted at lede ener Sneglehuse. I SkoYbrynet sad 
ogsaa Musyaagen, som lilan i Læreaarene med koldt Blod 
knaldede ned, naar den gled ud fra sin Yndlingsplads : 
den yar jo Skadedyr i de Tider, da alt drejede sig om 
Fasaner . Skovbrynet, hyor der paa en Gang er Dækning 
og frit Udsyn over Markerne. tiltaler de vilde Fugle saa 
ycl som Drengenes Indianerinstinkter; Her i dette Grænse
land mellem Mark og Skover der et koncentrerel Li\" af 
store og smaa Væsener. Intet Under at Skovbrynet ogsaa 
tiltrækker den modne Naturforsker. Her er Mulighederne 
for en rig Vekslen ar PlanteYerdenen, som alter betinger 
et artsrigt Insektliv, og her kan mange af "ore Smaa
fugle finde tiltalende Ynglesteder. 

Senere, da Interessen for Skovbruget og Skovjorden 
udvikledes, blev del' nye Iagttagelser at gøre langs Sko\'
brynet. H\'ilken Skiften yar der ikke rra Sted til Sted. 
Her, i Skoyens udsatte Vestside, staar en Gruppe Ege: 
under dem er der K\"alkyed, Tjørn, Slaaen og Bøgepurrer 



lI1ed brunt Lø\". En Rv,dkjælk smutter imellem Buskene, 
et Par Bogfinker farer op i Træerne, man ser det glimte 
fra Vingernes hvide Fjer . Skovens Anemoner og Bukkar 
danner et uafbrudt Tæppe inde fra Bogeskovens Dyb og 
lige uo til Skov\1egnet. All el' Frodighed , Bunden er blød 
og lunt dækket af Lø\". Saa gaar man videre langs Heg
net, og nu staar Bøgene lige ud til Skovgrænsen. Voldens 
forhuggede og forbidte Buske, som er tynde og lave , giver 
ikke meget Læ: nogle faa Meter inde er Jorden fast, Løvet 
er blæst bort, kun Oldenskaale og Pinde ligger igen, og 
der er ingen spirende Foraarsblomster ; kun de spredte, 
tørre Totter af Lundrapgræs, som længere inde i Skoven 
afløses af Flitteraks . Stedet er skyet af Dyrelivet. Regn
ormene er borte. Insekterne finder hverken Læ eller Skjul: 
intet Under, at del' kun er faa af dem. Skovkanten ser 
mager ud, og Træerne er tydeligt nok fOl'sultede. 

Forstmændene har ganske vist for længe siden indset, at 
Bøgeskovens aahne Udkanter trænger til at dækkes. Ædel
gran-Læbælterne er et Vidnesbyrd derom, selvom Resul
tatet ikke har svaret lil Forventningerne. - Men hnm hal' 
gaaet i Lære hos Naturen og set , hvad den mange Steder 
byder os af fortrinlige SkovU(lkanter i Form af et frodigt Krat
baand, som vedhliver at være lunt og tæt til Bunden. Man 
har vel de fleste Sleder oaarlig nok værnet om det, der 
\"ar, endsige fremelsket nyt. Og Skovens Naboer har i 
Skovhegnets Bevoksn ing k II n set noget u nyttigt eller f jen d t
ligt, som de helst ødelagde med Økse og Kreaturbid , hvor 
oe kunde komme godt fra det. 

Efter at Naturfredningsbevægelscn har taget Fart, har 
lilan stillet Krav om, al der i Skovene skulde værnes om 
oe Rester af den vilde Natur, som endnu var tilbage, et 
Ønske som Professor WESENREHG-Lu:,\1l i 192fi i dette Tids
skrirt retted e direkte til Forslmændene, hvor det utvivl
somt har fundet Yel\'illigt aablle øren. Nalurfredningstan
ker er jo nemlig for Skovens Folk ikke noget nyt, det 
giver vore Sko\'e rigeligt med Beviser paa. De hunder 
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dybt i SkovejerJH's og Forstmændenes medfødte Kærlighed 
til Naturen, og de er blevet bragt til Klarhed Hd Uddan
nelsen, In'or Professor A. OPPEH~IANi\; i sine Forelæsninger 
og sin Bog: »Skovene og Skovbruget i Forhold til Snmfun
det " hnr behandlet bande de æstetiske og naturhistoriske 
\'ænlier i Sko\·en. 

I det dngligc Li\' skubbes Interessen for ;'\nturfredning 
seIYsagt i Bnggrunden af de økonomiske Bestræbelser; 
men til Trods for Skovejendommenes store pekuniære Van
skeligheder, værner man dog stadig med Pietet og uden 
Smaalighed om mange Naturmonumenter. Store økono
miske Ofre kan Samfundet ikke forlange af Skovejerne. 
men nok at man værner, hvor det kan gøres uden Udgift . 

Var det ikke tiltalende at søge efter Steder, hvor vi 
kunde hegunstige vor Faunn, og samtidig ullIiddelbart 
gavne Skoven? I Skovbrynet har vi et sandant Omraade, 
hvor Forstmanden let kan komme Naturforskeren og Æste
tikeren i Møde, fordi han der kan skabe noget til G,-l\"n 
baade for Skoven som økonomisk Brug og for vor Fauna 
og Flora - og tillige noget smukt. 

Vi skal genskabe de naturlige, krutgroede Skovudkanter. 
hvis delvise Forsvinden vi maa beklage. Naturforskeren 
efterlyser de blomstrende Pilebuske, hvor de vilde Bier 
sværmer om Foraaret, sammen med Humlebierne, SOIll 

senere skal hestøve Landmandens Kløvermarker; han Sa\"llCr 
de vilde Roser og Efteraarels Bær til vore hjemlige Fugle 
saavel som til vore nordiske Gæster . De hører alle hjemme 
i Skovhegnet. 

Lan os prøve paa at forestille os, h\'orledes sandan et 
Skovbryn kunde være bygget. 

For at et virkelig tilfredsstillende Læ skal kunne udvik
les, maa Skovens Udkant være dækket nI' Lystræer ; Eg er 
hedst, men til Afveksling kan tjene Ask, Kirsehær, J3irk, 
.-El, Lærk og Fyr all efter Jordbund og Verdenshjørne. 

Krallet selv skal danne et lavt, la.'t Bundlæ, og vore 
lagllagelser i de naturlige Skovhryn lærer os, at Slaaen 



Illaa være den vigtigste Busk og danne et sammenhæn
gende Baand, hvori de andre lave Buske, som man kan 
tænke sig passer, staar enkeltvis eller i Smaagruppcr. Der 
kan nævnes Roser (Hunderose, Æblerose og de mange 
sjældnere Arter), Rød Kornel, Benved, Dunet Gedeblad, 
Fjeldribs, Sandtisse, Bukketorn, Stikkelsbær og Graa Pil. 

Inden for disse lave Buske maa følge et Bælle af højere : 
Hvidtjørn, Hassel, Kræge, Kvalkved, Hyld, Druehyld og 
Tørstetræ. Sammen med disse eller indenfor dem, eftersom 
Lækappen skal være mere eller mindre stejl, kan ilian hruge 
de høje Rønnebær, Hægebær, Naur, Abild, Pære og Seljepil. 

Ind mellem alt delte slynger sig Humle , Brombær, Kor
hær, Bittersød Natskygge , Almindelig Gedeblad og Vedhend. 
del' nok skal komme af sig selv, og baade gh'er Næring 
til Dyrelivet og yndede Redesteder for mange Smaafugle. 

Foruden de indfødte Buske kunde man godt medtage 
nogle Udlændinge som Snebær, Liguster, Syren, ~firubeJ, 

den frugtrige Rugosarose og nogle Spiræu<trter, del' opfører 
sig saa hjemmC\'ant, at de ikke støder an. 

Inde under Egene maa der staa spredte Buske at' Hassel , 
Tjørn og Hægebær, saa langt fra hinanden, at de kan 
holde sig grønnf' til .Jorden . Desuden maa der som 2dell 
Etage under Egene "ære nogle spredte Røge, A \'nbøge, 
Naur eller Hægebær. Enkelte laye, stedsegrønne Træer: 
Krisllol'l1, Tax, Enebær og nogle Graner \'i1 forøge Lun
heden om Vinteren . 

Mod Syd og øst kan Skovbrynet staa næsten ret op -
navnlig mod Syd, hvor der er rigeligt Lys . (Hvorfor dyr
ker man for Resten ikke Valnødder langs vore SkoYes 
\'arme Sydsider') . Mod Vest og Nord lllaa de forskellige 
13ælter have bredcre Plads, og i Vestsiden maa de staa saa 
langt bag hinanden. at Skovbrynets Profil skraaner stærkt 
tilbage . Den noget skematiserede' Skitse, som er gengivet 
her, forestiller en Vestrand. EgebæItet er 20 Meter dybt 
regnet fra Skovgrænsen; indenfor det danner et Kørespor 
(Bagspol') Grænsen fol' Bøgeskoven. Skitsen forestiller et 
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Ideal, men ikke Idealet, for Læbæltets Sammensætning 
maa \'arieres efter Forholdene og efter den enkeltes per
sonlige Skøn og Smag, og hvor Naturen selv tilbyder noget , 
maa man først og fremmest bygge paa det og pleje det. 

Vil man sporge mig, hvorledes et saadant Læbælte laves 
fra nyt, saa maa jeg svare, at det vist egentlig ikke er saa 

helt nemt. For del forste er den forhlæsLe Skonand en 
særlig vanskelig Rund aL kultivere, for det andet har man 
ingen praktisk Erfaring. Derfor tør jeg heller ikke ind 
lade mig paa en nøjere Skildring af Fremgangsmaaden: 
deL vil den lokalkendte, praktiske Forstmand hedst sel\' 
linde ud af: klln vil jeg sige . at l1\'is man ikke gør et 
grundigt Arhejde, maa man være helavet paa Skuffelser. 
SOlll Bælte Ol)) en Have har jeg selv i Løbet af et Par 
Aar frembragt et mandshøjt KraL af danske Hllske paa 
lldpinl Agerjord: især voksede Hunclerose rask til. Jorden 



hlev holdt fuldstændig ren med Skuffejern i de første to 
An r, men det vilde maaske blive for kostba rt i Skoven. 
Jeg tror, at man ved at plante Buskene eller saa dem i vel
hearbejdede Riller og gennem plante det hele med japansk 
Lærk, vil kunne 0pJlaa et godt Resultat ; det er paafaldendt' 
saa gerne vore vilde Buske saar sig og vokser hurtigt op 
under denne Træart. De Planter, som skal danne Under
læet under Egene, kan man kultivere samtidig med dem 
eller senere. For Bøgene gælder det, at man maa hugge 
de bedste og bevare de langsomt voksende og vrange In 
didder. Helst bør man benytte Afkom af Hange Træer, 
SOIl1 intet Skovdistrikt mangler i Skovudkanterne og Mose
randene. Buskene bør man selv frembringe af Frø, som 
er samlet paa Egnen eller af Stiklinger; Anvisningel' findes 
i , Haandbog i Skov hrug« . Hyor det kun drejer sig om Lap
perier, kan man tit tinde de fornødne Planter i Skoven . 

Skovens Lækappe af Buske kan ikke helt undvære Pas
ning. enten den saa er lavet ved Kunst eller er naturlig. 
Først og fremmest maa man hugge Bøge væk. som vokser 
oJl og kvæler Buskene, men disses indbyrdes Kamp man 
ogsaa reguleres, ved at en forstandig Mand med nogle faa 
Aars Mellemrum gaar det hele igel1l1em Illed Økse eller 
Tjornekniv . 

.Jeg tror, at man med en meget ringe l'dgift vil kunne 
redde og fremme meget allerede eksisterende Krat "ed at 
hugge fol' Buskene og Skovkantens Lystræer og plante lidt 
hist og bero Det nye maa man i Howdsagen lave i For
hindelse med Skovens Foryngelse . 

Der kali ikke være Tvivl om, at cl lunt. læt SkodJl'yn 
er et nødvendigt Led i Bevarelsen af en god Jordhunds 
tilstand i Bogeskoven og rigeligt vil belale fol' Plads og 
l1]ejlighed. Men Illaaske byder det ogsaa andre Fordele . 
Hvis vi skal Ira paa Betyd.ningen af ), Ligevægten i Natu
rel\ " , paa at Smaaruglene Cl' os til slor Ny tie ved den 
Mængde skadelige Insekter . SOIll de tager, sna er Sko\'hry
nets Betydning indlysende ogsaa i denne Hetning. I Tysk-
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land er fremragende Personer og Institutioner (Biologi
sche ReichsanstaIt) gaaet i Borgen for, at de smaa insekt
ædende Fugle gør Nytte. Blandt andet har man fremhævet. 
at Lan'eskaden var mindre i Egeskon~. hvor der var Under
vækst, end hvor den manglede, og at det skulde vært' de 
mange Smaafugle, som bygger Rede i Buskene, man kunde 
takke derfor. 

Her hje'11me vil man erindre, at del' linder HO emes og 
!lOernes st<:>re Oldenborreplage blev ophængt Mængder af 
Stærekasser . I de senere Aar har bl. a . Godsejer JAH!., Stm
dam, været en ivrig Talsmand for Fuglefredningen, ogsaa 
dens økonomiske Betydning; hans Foredrag i Fjor i Ornito
logisk Forening er omtalt af .JUST HOLTEN i "Fra Skoven 
og TræmarkedeL « 1 ste April 1927. Ved at ophænge Mejse
kasser i nogle Egeafdelinger paa Hardenberg har Stntens 
forstlige Forsøgsvæsen fol' nylig indledet Forsøg, del' 
tilsigter at fremskaffe et videnskabeligt paalideligt Bevis h!'r 
hjemme for, om Fuglefredllingen giver Resultater af paa
viselig I1konomisk Værdi ellt'r ej . Bliver Resultatet gun
stigt, vil det betyde en uhyre Gevinst for vor EgeskoYSdriH. 

Men lad os se bort fra disse Muligheder, som der endnu 
kan tvistes om, og som der ingenlunde er Enighed om i 
Bevægelsens Ophavsland Tyskland. Tilbage bliver dog pan 
den ene Side den Glæde, som det er at hjælpe merl til nt 
bevare og mnaske fremme vor rlanske Fauna og vort 
Lands Skønhed, - Nntionalsknlle af en æstetisk og etisk 
Værdi, som det er vanskeligt at vurdere; paa den nnden 
Side den ganske ut\'ivlsomme Ga\'ll, vi gør SkO\'en ved at 
skalfe bedre Læ i den. Disse to Forhold er Gmnrle nok 
til nt vise Interesse for det forsørntt' Skovhryn. og pleje 
det. 



Skovbrynenes 
historie og økologi 
Af SIGNE SKOV ANDERSEN og TINE SKAFTE NIELSEN 

Skovbrynene er en vigtig del af det dan
ske landskab og fremtræder ofte som en 
skarp og markant grænse mellem ager
land og skov. 
Imidlertid findes der også mere naturli
ge skovbryn, hvor skoven møder udyr
kede eller meget ekstensivt dyrkede 
områder, f.eks. kyster, moser, heder, 
skrænter, enge, søer og vandløb. Sådan
ne naturlige skovbryn kan enten vandre 
langsomt frem, eller afgrænses, når der 
f.eks. bliver for fugtigt, stejlt, saltpåvir
ket eller næringsfattigt til egentlig 
træopvækst. 

Skovbrynenes oprindelse 
og historie 

De fleste skovbryn er skabt af menne
sker. Oprindeligt ved at man ryddede 
lysninger i skoven til bopladser og til 
agerdyrkning. Efterhånden udviklede 
agerbruget sig og optog så meget areal, 
at skoven lå tilbage som bælter og klat
ter mellem landsbyerne. 
Skoven var genstand for en mangesidig 
udnyttelse : Produktion af brænde, gærd
sel og tømmer, høslet, græsning og 
olden produktion. Efterhånden medførte 
den intensive udnyttelse, at skoven hav
de vanskeligt ved at forynges. På denne 
måde opstod der lysåbne græsningssko
ve med spredte, gamle træer og kun rin
ge opvækst af træer og buske. Fra at 

have dækket langt størstedelen af Dan
mark var skoven i 1700-tallet reduceret 
til kun at udgøre 3-4 % af landets areal, 
og følgen blev mangel på tømmer og 
træ. 
På grund af den hårde udnyttelse og 
udstrakte brug af skovene til græsning 
opstod en jævn overgang mellem skov 
og mark. Kun få steder var der sluttet 
skov, som vi kender det i dag. De fleste 
steder bestod skoven af spredte bevoks
ninger, smålunde og trægrupper med 
græsning mellem træerne. Skovbryn 
som en sluttet rand fandtes kun få ste
der. 
I Vestjylland bredte heden sig og dæk
kede store områder. Sandflugten fik fat 
især i de nordlige og vestlige egne af 
Jylland, men fandtes også i Nordsjæl
land. 

Skovbryn i de gamle skovegne 

Så tidligt som i 1670 kom den første 
kongelige forordning om at tilså og 
plante ny skov og reducere udnyttelsen 
til gærdsel. I løbet af 1700-tallet kom en 
række forordninger med henblik på at 
værne de sidste rester skov og sikre, at 
ny skov kunne etablere sig. Som led i 
dette arbejde med at bevare og gendan
ne skoven, blev den tyske forstmand 
Johan Georg von Langen i 1762 kaldt til 
Danmark. 
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l mange skovbryn findes i dag rester af fredskovsforordningens jordvolde og diger. 
Foto: S. Skov Andersen. 

Forordningerne resulterede i, at der for 
de kongelige skove skete en gradvis for
bedring af tilstanden , bl.a. ved at man 
hegnede opvækstgrupper. I 1781 kom 
den store udskiftningsforordning, hvor 
der for alvor blev lagt op til en adskillel
se af skov- og landbrugsarealerne. 
For de private skove var udskiftningen 
frivillig op til 1805, hvor Fredskovsfor
ordningen blev udstedt. Med denne for
ordning blev grænserne mellem skov og 
ager fastlagt, og der blev forbud mod 
græsning med kreaturer i skovene. 
Græsningsforbudet gjaldt ikke for svin, 
da oldendriften var ti l gavn for skovens 
foryngelse , især af Bøg. 
Ved Fredskovsforordningen blev 
omkring 2 % af landets areal udlagt som 
fredskov. Der blev udarbejdet nøje 
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anvisninger til anlæg og vedligeholdelse 
af skovbryn, hvis hovedformål var at 
fungere som hegn. 
Omkring de større sammenhængende 
skove blev der bygget stengærder eller 
anlagt jordvolde og grøfter. Her blev der 
plantet arter som Hvidtjørn, Hassel og 
Slåen, men også Pil, Avnbøg, Naur, 
Birk og El blev anvendt afhængig af 
lokale forhold (fig. l ). Arterne er kende
tegnet ved , at de har evnen til at skyde 
fra roden efter en beskæring. Herved 
danner de et tæt og kraftigt hegn, der 
kan værne mod løsgående kreaturer. 
Den systematiske stævning og øvrige 
vedligeholdelse af skovbrynene aftog i 
sidste halvdel af 1800-tallet. Fremkom
sten af ståltråd betød, at deres funktion 
som hegn forsvandt. 



Mange af de skovgrænser, der blev fast
lagt ved Fredskovsforordningen og de 
øvrige kongelige forordninger, findes 
stadig. I mange skovbryn findes i dag 
rester af stengærder, jordvolde eller 
grøfter, og mange af de træ- og buskar
ter, som dengang blev plantet, findes i 
dag almindeligt vildtvoksende i bryne
ne. Siden er der plantet megen ny skov 
ved at inddrage overdrevsjorder og util
plantede arealer i tilknytning til de eksi
sterende skovområder. 
Igennem 1800-tallet og op til vore dage 
er der sket en betydelig intensivering af 
skovdriften. Højskovsdriften er blevet 
fremherskende, græsning er ophørt, 
moser er blevet afvandet, fremmede 

træarter er blevet introduceret, og store 
arealer er blevet tilplantet med nåle
træarter. Dette har medført, at skovene 
er blevet mørkere, lys- og fugtighedsfor
holdene mindre varierede, og skovmil
jøets kontinuitet i tid og rum er blevet 
afbrudt. I takt hermed er skovbrynenes 
betydning som refugier blevet stadigt 
støn'e for en stor del af de plante- og 
dyrearter, der er tilknyttet den oprindeli
ge danske løvblandingsskov. 

Skovbrynene i Vestjylland 

I Vestjylland har skovbrynene en noget 
anden oprindelse, da de oprindelige sko
ve stort set var forsvundet før 1800. De 

I vestjyske plantager findes mange yngre egebryn, som først og fremmest er anlagt som 
lægivere og stabiliserende elementer. Foto: S. Skov Andersen. 



S(ov 

Fig. 1. En skitse over den indhegningstype, der anvendtes omkring de kgl. skove i Nord
sjælland. (Omtegnet efter F. Krarup (1943): Statsskovenes Grænser og Hegn i Nord
sjælland). 

fleste skove, og dermed skovbryn, i 
Nord- og Vestjylland opstod ved til 
plantningen af hedearealer og sandflugt
sområder. 
En større og mere systematisk tilplant
ning af heden blev påbegyndt i 1788 
med Stendal plantage. Senere anlagdes 
Kompedal plantage og plantagerne ved 
Palsgård. T første omgang blev der plan
tet Rødgran og Skovfyr, Skovfyr dog 
med mindre succes. Bjergfyrren, som 
fik så stor betydning for hedens til
plantning, blev indført i 1853 på Feld
borg. 
Der blev ikke anlagt egentlige skovbryn 
omkring hedeplantagerne, men med stif
telsen af Hedeselskabet i 1866 kom der 
gang i læplantningen og i anlæg af min
dre plantager. De første træplantnings
forsøg på sandflugtsarealer i Vestjylland 
fandt sted i begyndelsen af 1800-tallet, 
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men blev hurtigt opgivet igen. 
1820' erne blev arbejdet med at dæmpe 
sandflugten ved plantning af hjælme og 
marehalm sat i gang. Først derefter, i 
1853, blev forsøgene med træplantning 
genoptaget. De vigtigste træal1er var 
Bjergfyr, Hvidgran, Skovfyr og Ædel
gran. 
Størstedelen af disse plantninger er sket 
efter trådhegnets fremkomst, og deIfor 
har behovet for at anlægge skovbryn 
som hegn ikke været stort. Først efter de 
store stormfald i vort århundrede er man 
blevet opmærksom på betydningen af 
egentlige læbælter for skoven. Mange af 
de bryn, der idag findes i det vestlige 
Jylland, er således under 50 år gamle. 
Disse er oftest anlagt som lægivende 
egebælter omkring skoven og evI. som 
indre løvtræbryn . Buske som Glansbla
det Hæg, Bærmispel, Rynket Rose, og 



Hvidtjørn er også blevet anvendt til at 
give læ i vestjyske skovbryn. 

Skovbrynenes økologi 

Skovbryn kan betragtes som en over
gang mellem to typer af areal udnyttelse 
- den forstligt drevne skov og det opdyr
kede agerland . Ved denne betragtning 
bliver skovbryn et uproduktivt areal 
mellem intensivt udnyttede produkti
onsflader. 
Typisk er det da også, at hverken land
bruget eller skovbruget har interesseret 
sig særlig meget for denne strimmel. 
Netop dette har været en medvirkende 
faktor til , at skovbrynet har kunnet 
udvikle sig til en selvstændig naturtype . 
I skoven drives de fleste arealer med 
monokulturer, hvor opvækst af andre 
arter ofte fjernes. I agerlandet er de 
mulige levesteder levende hegn , moser, 
gravhøje og lignende. I det meste af 
Danmark er der sket en drastisk udtyn
ding i antallet og arealet af sådanne 
naturområder. De gamle skovbryn 
udgør en oase af stabilitet. At jorden 
ikke pløjes eller på anden måde behand
les er en afgørende forudsætning for at 
træer, buske og flerårige urter kan etab
lere sig. 

Skovbrynene som randsamfund 

En overgang mellem to adskilte økolo
giske samfund betegnes et randsamfund. 
Der vil ofte være en stor artsrigdom og 
individtæthed, fordi randsamfundet 
indeholder arter fra begge de tilstødende 
samfund, samt arter, der er karakteristi
ske for randsamfundet selv. Denne ten
dens til øget variation og tæthed beteg
nes randeffekt. 
Randeffekten i skovbryn afspejler sig 

ved en rigdom af dyr og planter fra sko
ven samt arter, der stammer fra ager
land, hegn, mergelgrave, moser og 
andre små naturområder i agerlandet. 
Endvidere rummer skovbrynet arter, 
som har deres hovedudbredelse her. 
Især for vilde danske træer og buske er 
skovbryn vigtige. Der er langt mellem 
de arealer, hvor vilde træer og buske kan 
etablere sig og udvikle sig i fred. 

Skovbrynenes struktur og 
mikroklima 

Skovbrynene vil ofte skifte brat i miljø 
og vegetation mod agerlandet, mens for
holdene ændrer sig mere gradvist indef
ter i skoven. Skovbrynet er udsat for en 
større påvirkning fra menneskelig hånd , 
og dette medfører bl.a., at der oprethol
des en skarp grænse mellem skov og 
ager, og mellem skovbryn og forstligt 
drevet skov. Alligevel er der fundet en 
struktur og en artsrigdom i de menne
skeskabte skovbryn, som minder om 
den i naturligt udviklede bryn. 
I skovbrynet er der mere lys end inde i 
skoven, ligesom der er varmere, tørrere 
og mere svingende temperaturer som 
følge af sol- og vindpåvirkning. Inde i 
skoven er der et skovklima med skygge, 
læ, høj luftfugtighed, gennemgående 
lavere og mindre svingende temperatu
rer. 
Plantevæksten fordeler sig på tværs af 
skovbrynet afhængig af lysmængden og 
en række andre faktorer, bl.a. hvorvidt 
arten trives bedst i et egentligt skovmil
jø. I en sluttet skovbevoksning vil kun et 
minimum af lys trænge ned på skovbun
den. I løvskov er der - afhængig af den 
dominerende træart - tale om helt ned til 
omkring 5% af fuldt lys efter løvspring 
mod 50% før løvspring. 
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Fig. 2. Ved afdrift af den foranliggende skov ses bøgetræernes tilpasning til lysforhol
dene fra brynets yderste kant (t. v. på figuren) og indefter i skoven. (Fra E. Warming 
(1917): Skovene. Dansk Plantevækst, bind 3). 

I skovbrynets yderste bræmme er der 
fuld solindstråling, men lysmængden 
aftager dog hurtigt indefter i skoven 
afhængig af skovbrynets tæthed. I 
østjyske bryn er målt en nedgang til 
under 10% af fuldt dagslys allerede 5 m 
inde i brynet. Yderst i skovbrynet kan 
der derfor gro en række træ- og buskar
ter, som er tilknyttet mere lysåbne natur
typer end skov, og som typisk vokser på 
overdrev og hede samt i hegn og krat 
(fig.2). 
Vegetationen i såvel skov som skovbryn 
består af adskillige lag over hinanden , 
den såkaldt vertikale fordeling . Der er 
skovbunden med et evt. urtelag, under
skoven (busk- og mellemlag) med buske 
og mindre træer, og kronelaget med de 
dominerende træarter. 
Hvor mange lag der er i en skov eller et 
skovbryn, er bestemt af den/de domine-
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rende træarter. Hvis skovbrynet er 
domineret af Bøg - som er et skyggetræ 
- danner bøgen med udhængende grene 
ofte hele skovbrynet. Domineres skov
brynet derimod af Eg eller et andet 
lystræ, vil skovbrynet ofte bestå af flere 
lag. Skovbrynet vil også blive bredere, 
fordi en række andre træ- og buskarter 
kan vokse længere ind i skoven. 
Træer udgør i sig selvet varieret 
levested for smådyr og for laver, mos
ser, alger og svampe. En god, varieret 
struktur i et skovbryn har betydning for, 
hvor mange dyre- og plantearter, der 
kan leve i skovbrynet. Jo mere variation 
der er, jo flere levesteder vil der som 
regel være. 
Som nævnt påvirker træer og buske i 
kraft af deres størrelse i høj grad deres 
eget levested. Påvirkningen gælder dels 
den lysmængde, der slipper gennem 



kronelaget, dels jordbunden der kan 
ændres både med hensyn til indhold af 
næringsstoffer og surhedsgrad ved ned
fald af store mængder blade eller nåle . 
Et stort bladdække kan virke hæmmen
de på fremspiringen af andre træ- og 
buskarter, både ved at danne et tæt tæp
pe, men også ved at bladene indeholder 
f. eks. et højt indhold af garvesyre. 

Skovbrynenes artsindhold 

Antallet af arter i et skovbryn beror på, 
hvilke arter der findes i skoven og det 
omgivende landskab. Antallet vil varie
re efter, hvor i Danmark, man er, og 
hvilken variation, der er i skoven og i de 
øvrige træbevoksede naturtyper. 
Arter tilknyttet skovbryn kan ligesom 
mange arter fra agerlandets småbiotoper 
have vanskeligt ved at sprede sig over 
store afstande. Er en sådan art først for-

svundet fra et sted, vil den have svært 
ved at gen indvandre, fordi der er langt 
til de nærmeste lokaliteter, hvor den fin
des. 
Der er tale om en langsom genindvan
dring for mange skovbundsurter, lavar
ter, svampe, insekter og padder. Også en 
del træ- og buskarter er længe om at ind
finde sig i skovbryn, f. eks. har man i 
England fundet at arter som Benved og 
Vinter-Eg kan være ca. 100 år om at ind
vandre til et nyt levende hegn. 
Disse forhold understreger betydningen 
af gamle skovbryn og deres værdi som 
levesteder for en lang række dyre- og 
plantearter samt som refugium for arter, 
der er afhængige af den stabilitet, der er 
i gamle skovbryn. Ved at bevare skov
brynene og sikre at de fortsat kan 
udvikles naturligt gives et vigtigt bidrag 
til at bevare en stor del af den danske 
artsrigdom. 
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Træer og buske 
i skovbryn 
- artssammensætning og struktur 

Af SIGNE SKOV ANDERSEN, HANNE HOBERTZ og TINE SKAFTE NIELSEN. 

Levested for træer og buske 

Produktionsmæssigt udgør skovbrynene 
et marginalområde, hvor vind og rand
virkning begrænser egentlig skovdrift. 
Ud fra en naturmæssig betragtning er 
skovbryn imidlertid meget værdifulde, 
netop på grund af randvirkningen og den 
ekstensive drift. Flere forskere, bl.a. 
Ødum (1981), har peget på skovbrynene 
som en vigtig dansk naturtype . 
Gamle skovbryn er relativt uforstyrrede 
voksesteder. De fleste, der kommer i 
skoven ved, at mange ældre bryn rum
mer et stort antal forskellige træer og 
buske og ofte af en høj alder. Skovbryn
enes variation viser sig tydeligst om 
foråret , når de mange buske står med 
iøjnefaldende blomster, og de nyud
sprungne træer toner brynet i forskellige 
grønne nuancer. Variationen er igen 
tydelig om efteråret, når Hyld og Røn 
lyser om kap med egens og bøgens efte
rårs farver. 
At skovbrynene overalt i Danmark er 
levesteder for vildtvoksende træer og 
buske dokumenteres af Projekt Skov
bryns undersøgelser i Vest- , Midt- og 
Sønderjylland samt af tilsvarende 
undersøgelser i det østlige Danmark. 
I Projekt Skovbryn blev samspillet mel
lem træer og buske i bryn kortlagt ved 
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bæltetaksering. Sammensætningen af 
arter og struktur blev registreret dels i 
felter langs gradienter (dvs. udlagte lin
jer) ind gennem brynet, dels ved regi 
strering af arter i hele brynet. Under
søgelserne omfattede såvel naturgroede 
gamle bryn med lang skovkontinuitet 
som nyere anlagte bryn på 25-50 år. I 
det vestlige Danmark blev omkring hun
drede skovbryn besigtiget. Heraf blev 
der udvalgt 40 løvtræbryn fortrinsvis 
med bagvedliggende nåleskov samt 4 
nåletræbryn til nærmere analyse (fig . 1) . 
Brynenes løvtræbræmme varierede i 
bredden, men blev hver gang undersØgt 
i hele bredden fra kanten af marken til 
nåleskovens start (fra 10 - 60 m). 
Et tidligere projekt på Sjælland (Ander
sen et.a!. 1985) omfattede 22 bryn i kan
ten af gammel løvskov, hvor de yderste 
25 m blev undersøgt. (De to undersøgel
ser omtales herefter som henholdsvis 
den vest- og østdanske undersøgelse). 
En tredie undersøgelse af gamle 
østjyske bryn er kun kort omtalt i denne 
artikel (Nielsen og Veggerby, 1991). 
Hensigten med registreringerne var at 
belyse artsindholdet i skovbrynene, 
samt at undersøge betydningen af alder, 
bredde og struktur for brynenes træ- og 
buskvegetation . Derudover leverer pro-



Lok. lokalitet bryns type Alder (Ar) Bredde (m) bag bryn 
nr. skov/plantage dom. tr.art 25 -50 >70 0-10 11-4041-60 

1 Draved naturgroet eg x x naturskov 
2 Draved naturgroet bøg x x naturskov 
3 Draved naturgroet bl.løv x x naturskov 
4 Draved naturgroet ask x x ask 
5 Draved naturgroet eg x x naturskov 
6 Lovrup Krat egekrat x x egekrat 
7 Hønning krat/plantet eg x x gran 
8 Lindet plantet eg/bøg x 'Å gran 
9 Lindet plantet eg x x gran 

10 Torp plantet eg x x fyr 

11 Bomnerlund plantet bøg x x gran 
12 Revsø naturgroet eg/bøg x x eg 
13 Barsbøl plantet eg x x gran 
14 Borre plantet eg x x gran 
15 Hastrup plantet eg 11111 x x gran 
16 Gludsted plantet eg x x gran 
17 KOff4ledal plantet eg/bøg x x gran 
18 KOff4ledal plantet eg/bøg x x gran 
19 Havredal plantet eg x x gran 
20 Hald Ege egekrat x x egekrat 

21 Hald plantet eg/bøg x x gran 
22 Hald plantet eg/bøg x x gran 
23 C. E. F lensborg plantet bl. løv x x gran 
24 Høns ted plantet eg/bøg x x gran 
25 Findskoven plantet eg x x gran 
26 Apot.AgArd plantet bøg x x gran 
27 Theuts Pl. plantet bl. løv x x gran 
28 M.B.Bruuns plantet bøg 11111 x x gran 
29 Katborg egekrat x x l.rk 
30 StrAsø plantet eg x x gran 

31 Draved naturgroet bl.løv x x naturskov 
32 Handbjerg naturgroet eg/bøg x x eg/gran 
33 Bomnerlund plantet bøg x x gran 
34 Barsbøl plantet eg x x eg/bøg 
35 Hastrup plantet eg/bøg 11111 x x gran 
36 KOff4ledal plantet eg x x gran 
37 Stendal plantet eg x x gran 
38 Hald Ege egekrat x x egekrat 
39 Mønsted plantet eg x x gran 
40 Hoverdal plantet eg/bøg x x gran 

N1 Draved plantet sitka x x gran 
N2 Findskoven plantet fyr/gran x x gran 
N3 Guldborgland plantet hvidgran x x gran 
N4 Privat Ulborg plantet bl. gran x x gran 

Fig. l. De 44 bryn i Projekt Skovbryn. Lokalitet nr. l - 30 samt de 4 nåletræbryn (NI 
N4) er vestvendte, mens lokalitet nr. 31 - 40 er sydvendte. 

Der er ialt udva lgt 19 ældre og 25 yngre bryn. Af de ældre er 12 brede, 3 er mellem 20 
og 25 m brede, og 4 er smalle. De yngre fo rdeler sig til 7 brede bryn, 6 smalle og 12 
mellembrede bryn på mellem 15 og 30 m's bredde. 
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Foto l. Skovbrynene udgør mange steder en oase for vildtvoksende træer og buske. 
(Foto: S. Pedersen) 

jektet baggrundsmateriale til de øvrige 
flora- og faunaundersøgelser i Projekt 
Skovbryn. 

Vest- og østdanske bryn 

Den historiske udvikling, vejr og vind 
og jordbundsmæssige forhold har lagt 
grunden til forskellene mellem vest- og 
østdanske bryn. Generelt er der flest 
gamle, varierede lØvtræbryn på Øerne 
og i Østjylland, og der er flest unge, 
relativt artsfattige 3-6 rækkede egebryn 
i det vestlige Danmark. 
En sammenligning af artsindhold og 
struktur i en række tilfældigt valgte bryn 
i Vest- og Østdanmark vil derfor 
uvægerligt vise en større artsrigdom i de 
østdanske bryn. Projekt Skovbryn har 
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imidlertid ønsket at vurdere de langsig
tede muligheder for udvikling af artsrige 
skovbryn i Vestjylland. Derfor er der 
undersøgt et så bredt spektrum af for
skellige skovbryn som muligt, herunder 
også ældre skovbryn i Vestdanmark. 
I såvel den vestdanske som den østdan
ske undersøgelse blev der fundet iall 
omkring 70 forskellige træ- og buskar
ter: 

Vest 
øst 

Træarter 
30 
31 

Buskarter 
44 
35 

Samlet svarer det til , at der i de vestdan
ske bryn er fundet 69% af alle de løvtræ
og buskarter, der vokser vildt i det vest
danske område. Ser man kun på træerne, 



udgør de fundne arter 95% af alle vildt
voksende løvtræ arter. 
I det østdanske område, hvor det mulige 
antal arter er større, er der i de 22 skov
bryn fundet samtlige løvtræarter, der er 
registreret som vildtvoksende i området. 
Samlet for træer og buske er der fundet 
ca . halvdelen af det mulige antal. 
I betragtning af at der er undersøgt en ret 
lille del af det samlede areal med skov
bryn, er der tale om ganske mange træ
og buskarter. Det kan derfor fastslås, at 
skovbrynene er af stor betydning som 
levesteder for de vilde træer og buske. 
Dette skal især ses på baggrund af den 
reduktion i antal og areal, der er sket 
gennem de sidste hundrede år, af det 

åbne lands naturområder. Desuden må 
der peges på, at en række levesteder for 
vilde træer og buske udenfor skovene er 
stærkt påvirkede af den landbrugsmæs
sige drift, på grund af fældning af 
enkelttræer, dræning og nedlæggelse af 
levende hegn m.v. 

Oprindelige danske arter 

Størsteparten af de træ- og buskarter, 
der vokser i skovbrynene, er oprindelige 
danske arter, som ud fra en økologisk, 
landskabsmæssig og kulturhistorisk 
betragtning er mere værdifulde end ind
førte arter. 
Af det totale antal fundne arter udgør de 

Foto 2 og 3. Slåen og Benved er eksempler på hjemmehørende arter, der typisk vokser 
i skovbryn. (Foto: S. Skov Andersen) 
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(zone 1+2) (zone 1+2) 

\ \ 

F over Eg,Stilk-/Vinter- 6B,2 (over 1\ forts. ) 
20\ Røn,Alm . 4B,7 Benved 2,2 

*Hæg,Glanabladet 39,3 Hæg,Alm. 2,2 
Gedeblad,Alm. 34,6 Navr 2,2 
BØg 30,2 lEble, Vild 1,9 
Bævreasp 23,0 Elm,Storbladet 1,6 
Hindbær 27,0 *Fyr,Østrigsk 1,3 

*Hyld,Drue- 1,3 
Pil,Grå- 1,3 

F over Brombær 19,2 *Stikkelsbær 1,3 
10\ Birk,Vorte-/Dun- 10,6 *Syren,Alm. 1,3 

*Hyld,Alm. 10,6 
Tørst 10,0 

F under *Gran,Sitka- 0,9 
1\ Pil ,Krybende 0,9 

F over *Bærmispel,Aks- 9,1 *lEdelgran,Alm. 0,9 
5\ Røn,Selje- B,B *Blærespirea 0,9 

Vedbend B,5 Fyr,Skov- 0,6 
Hedelyng B,2 Pil, Selje- 0,6 
Hvidtjørn,Alm . B,2 Blåbær 0,3 
Hvidtjørn,Engr. 7,9 Bølle,Mose- 0,3 

*El,Hvid- 7,5 *Eg,RØd- 0,3 
*Ahorn 6,9 Ene 0,3 
Ask 6,6 *Gran,Hvid- 0,3 
Hassel 6,6 Gyvel 0,3 
Tyttebær 6,6 *Kæmpegran 0,3 

*Rose,Rynket 6,3 Løn,spids- 0,3 
Pil,Øret 5,3 Solbær 0,3 

*Tjørn,Hanespore- 0,3 
*lEble,Sød- 0,3 

F over Lind,småbladet 4,4 
1\ Slåen 4,4 

*Gran,Rød- 4,1 *Berberis sp. .0 
Kvalkved 3,B Gedeblad,Dunet .0 
El, Rød- 3,5 Korbær .0 

*Mirabel 3,5 Pors,Mose- .0 
*Fyr,Alm.Bjerg- 3,1 
Kirsebær, Fugle- 3,1 
Revling 3,1 *Nordmannsgran -
Rose,Hunde- ssp. 3,1 *Poppel,Ontarisk -
Kristtorn 2,B *Røn,Aksel- -
Ribs asp. 2,B *Spiræa -

*Lærk sp. 2,5 *Gran,Douglaa- -
Blomme -

Tabel l. Samtlige 74 arter, som er registreret i de yderste 10 m af de vestdanske bryn 
(zone 1+2). Arterne er opstillet efter hyppighed (F) i de ialt 318 undersøgtejeLter a 5 x 
5 m. (0,3 % hyppighed svarer således til, at arten er fu ndet i et f elt) . 

. 0 betyder, at arten ikke er fundet i de respektive zoner, men 15 - 60 m inde i brynene. 
betyder, at arien er funde! udenfo r de undersøgte f elter. 

* Angiver, al a rten er indført til Danmark. 
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(zone 1+2) (zone 1+2) 

% % 

F over Bøg 49,3 F under Hvidtjørn,sp. 0,7 
20% Eg,Stilk- 30,6 1% Løn,Spids- 0,7 

Hindbær 25,8 *Poppel,sp. 0,7 
*Hy1d,Alm. 25,4 Ribs,ssp. 0,7 
Hassel 23,0 Røn,Selje- 0,7 
Slå.en 22,7 Kræge 0,5 

*Ahorn 22,5 *Nordmannsgran 0,5 
Hvidtjørn,Alm. 21,3 Rose,sp. 0,5 
Røn,Alm. 21,1 *Snebær,Alm. 0,5 
Ask 20,6 Solbær 0,5 

Vedbend 0,5 
*lBdelgran,Alm. 0,5 

F over Brombær 17,5 *Hyld,Drue- 0,2 
10% Gedeblad,Alm. 13,4 Korsved 0,2 

Rose, Hunde- ssp. 12,9 *Kastanie,lBgte 0,2 
Elm,Storbladet 10,5 *Pil,Bånd- 0,2 

*Pil,Hvid- 0,2 
lBble,Vild 0,2 

F over Kirsebær,Fugle- 9,1 *Hestekastanie 0,2 
5% Hæg,Alm. 7,2 

Hvidtjørn,Engr. 5,5 
Bævreasp 5.3 *Lærk,sp. .0 

*Cypres,lBdel- .0 
Pil,Selje- .0 

F over Birk,Vorte-/Dun- 4,8 *Bærmispel,Aks- .0 
1% Benved 4,5 Kornel ,Rød- .0 

*Stikkelsbær 3,3 *Rose,Rynket .0 
Avnbøg 3,1 
Korbær 3,1 

*Mirabel 2,6 Fyr,Skov- -
Gedeblad,Dunet 2,4 *Kirsebær,Sur- -
Kvalkved 1,9 Lind,Småbladet -
Pil,Grå- 1,9 Lind,Storbladet -

*Eg,Rød- 1,9 *Pil,Skør- -
Tørst 1,7 Pil,sp. -
El,RØd- 1,7 Pære -

*El,Hvid- 1,0 *Syren,Alm. -
*Gran,Rød- 1,0 lBble,Sød- -

Tabel 2. Samtlige 66 arter, som er registreret i de yderste JO m af de østdanske bryn 
(zone J +2). Arterne er opstillet efter hyppighed (F) i de iall 398 undersøgte felter ti 5 x 
5 m. (0,2 % svarer således til, at arten findes i er felt) . 

. 0 betyder, at arten ikke er fundet i de respektive zoner, men 15 - 25 m inde i brynene. 
betyder, at arten er fundet udenfor de undersøgte felter. 

* Angiver, at arten er indført til Danmark. 
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oprindelige danske arter henholdsvis 60 
% og 65 % i 0st- og i Vestdanmark. De 
øvrige arter er indførte, og af dem er 
over halvdelen nu forvildede i Danmark. 
Flere af disse - f.eks. Alm. Hyld og Mira
bel - er indført for så længe siden , at de 
nu betragtes som en naturlig del af den 
danske flora. 
De oprindelige danske arter optræder 
hyppigst i skovbrynene, mens de indfør
te arter ofte kun er fundet få steder. Det
te illustreres i tabel log 2, som samtidig 
udgør en samlet artsliste for de under
søgte bryn. 

De almindeligste skovbrynsarter 

Af tabel log 2 ses, at kun få arter er 
meget almindelige i skovbrynene. 
I de vestdanske skovbryn er Eg langt den 
hyppigste art . Dette skyldes bl.a., at 
mange bryn er plantede med Eg som 
dominerende eller eneste træart. Bøg er 
i flere tilfælde plantet i blanding med Eg 
eJler som eneste træart. Både Eg og BØg 
forekommer iøvrigt hyppigt selvsået. 
Glansbladet Hæg - som også er blandt 
de hyppigste arter - er i vidt omfang 
plantet i yngre bryn på mager jord . Den 
findes her også i stor udstrækning som 
rod- og stødskud. 
Alm. Røn er forholdsvis almindelig, da 
det er en nøjsom art, som sår sig selv 
næsten overalt. Den findes dog ofte kun 
som lav opvækst og gør sig derfor ikke 
så stærkt gældende i kronelaget. 
Andre almindelige træarter i vestdanske 
skovbryn er Bævreasp, Birk, Seljerøn, 
Hvidel, Ask, Ahorn og Lind . 
De almindeligste buskarter er Tørst, 
Alm. Hyld, Hvidtjørn, Bærmispel, Ryn
ket Rose og 0ret Pil. 
I de østdanske skovbryn er Bøg og Eg 
henholdsvis hyppigste og næsthyppigste 
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træart. De udgør ofte en del af en 
nuværende skovbevoksning eller et levn 
fra en tidligere. Herudover er Ahorn, 
Alm. Røn , Ask, Elm, Fuglekirsebær, 
Alm. Hæg og Bævreasp almindelige 
skovbrynstræer i 0stdanmark. 
De almindeligste buske er Alm. Hyld, 
Hassel , Slåen, Hvidtjørn og Hunderose. 
Som man kunne forvente er mere 
næringskrævende arter som f.eks. Has
sel , Slåen, Ahorn, Hvidtjørn , Ask og 
Storbladet Elm mere almindelige i øst
danske end i vestdanske bryn. En art 
som Glansbladet Hæg er særdeles 
almindelig i Vestdanmark, men fore
kommer ikke hverken plantet eJler selv
sået i de østdanske bryn. Desuden er der 
lidt flere arter, der forekommer almjnde
ligt i de østdanske bryn (frekvens over 
20 % i tabel l og 2). 
Den eneste danske lian, Alm. Gedeblad, 
gror almindeligt i både øst- og vestdan
ske bryn. I egekratsagtige bryn udgør 
den således en væsentlig del af under
etagen . 
Artsvariationen er stor fra bryn til bryn. 
I de vestdanske bryn er fundet mellem 
12 og 27 træ- og buskarter pr. bryn (i 
gennemsnit 19 arter) . I de østdanske 
bryn ligger antallet af a.J1er mellem 16 
og 36 træ- og buskarter (i gennemsnit 25 
arter). Det er værd at bemærke sig, at det 
ikke er de samme arter, der går igen fra 
bryn til bryn. Faktisk er der i de vest
danske bryn kun 4 "karakterarter", der 
er fundet i over 75% af alle bryn og som 
samtidig er rimelig almindeligt fore
kommende i brynet: Eg, Bøg, Alm. Røn 
og Hindbær. 
r 0stdanmark er der 3 gange så mange 
" karakterarter" . Dette skyldes bl.a. for
skelle i jordbunds- og klimaforhold, 
men væsentligt er også det forhold , at 
der i den vestdanske undersøgelse er 



langt flere yngre bryn - som generelt er 
mere artsfattige. 

Randvirkningen i skovbryn 

Det er karakteristisk, at både artsantal 
og artssammensætning ændres ind gen
nem brynene. Den største artsrigdom 
findes typisk i en S-10m bred bræmme 
yderst i brynet. Her har lyskrævende 
buske som f.eks. Slåen, Benved, Hun
derose, Kvalkved, Vild Æble, Mirabel , 
Hvidtjørn og Pil gode vækstbetingelser. 
Længere inde i brynet - hvor der er mere 
skygge - kan de fleste af de nævnte arter 

(bortset fra Slåen) også vokse. Der fin 
des dog oftest færre arter med mere 
spredt forekomst, ligesom de enkelte 
individer sjældent kommer til så fuld 
udfoldelse som yderst i brynet. Træer 
får større dominans end buske fra 
omkring 20 m inde i brynet. Buske, der 
kan klare sig her er f.eks. Tørst, Alm. 
Hyld og Hassel. 
Dette gennemsnitsbillede af et bryn kan 
variere meget. I mørke bøge bryn er den 
yderste buskbræmme smallere , og 
opvæksten inde i brynet mere sparsom 
end i bryn domineret af lystræer som 
f.eks. Eg og Ask. Desuden kan tilstede-

Fig. 2. De 4 hovedtyper af bryn i Projekt Skovbryn. Diagrammerne viser den procentvi
se kronedækningsgrad af træer og buske i forskellige højder. 

Brynstype I II III IV 

Etagerede bryn med Bryn uden egentlig Bryn uden egentlig Tætle bryn uden eta-
stor strukturel et8gering, men med etagering, Ingen gering, evt. med smal 
variation. veludviklet busklag. tydelig buskbræmme buskbræmme yderst, 

yderst og kun spredte men næsten totalt 
buske inde I brynet. blotlet for buske 
Bunden ofte inde I brynet. 
græsdækket. Bunden ofte bar. 

karakteris-
tisk profil-

~ ~ &Jl2 ~ diagram 

Lok.nr. 1, 2, 3, 4, 5, 12, Lok.nr. 6, 8, 14, 17, 18, Lok.nr. 7, 9, 10, 13, Lok.nr.1 t, 15, 26, 28. 
20, 23, 31, 32, 35, 38. 19,21,22,27,30,36, 16, 24, 25, 29, 33, 34, 

37,40. 39. 

karakteris-

LL ~ ~. ~ 
tisk 
etagerings-
diagram 
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Fig. 3. Tegningen viser alle vedplanter i et bælte på 5 meters bredde af lok. nr. 31 i Dra
ved skov. De etagerede bryn er ofte gamle, naturgroede bryn med stor variation i arts
indhold og struktur. (Træer med hvid stamme står udenfor det 5 m brede felt , men udfyl
der feltets kronerum. Marken er til venstre) . (Tegning: H. Hiibertz.) 

væreisen af spor og lysninger skabe en 
indre randeffekt med større lystilgang 
og deraf følgende opvækst af mere lys
krævende arter. 
I gamle , naturgroede bryn - f.eks. 
omkring naturskove, hvor lysforholdene 
er mere varierede - findes typisk et for
holdsvis stort antal buskarter også inde i 
brynet. 

Strukturelle forskelle i skovbryn 

Foruden artssammensætningen er der 
også stor variation i brynenes rumlige 
opbygning og struktur. En veludviklet 
struktur har stor betydning for brynets 
lævirkning og skaber desuden et varieret 
udbud af levesteder for dyr og planter. 
Deraf følger ofte en stor artsrigsdom. 
Ud fra undersøgelsesmaterialet har Pro
jekt Skovbryn opdelt brynene i grupper 
efter 4 hovedtyper af bryn (figur 2) . 
Figur 3 - 6 viser eksempler på profildia
grammer (5 m brede tværsnit) af bryn 
fra de 4 grupper. På alle tegninger er 
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marken til venstre. Alle grupper rum
mer både brede og smalle bryn, samt 
gamle og unge bryn - bortset fra gruppe 
IV, hvor undersøgelsesmaterialet alene 
er 4 yngre bryn . 
De etagerede bryn i gruppe l er ofte 
gamle, naturgroede bryn med stor varia
tion i artsindhold og struktur. Der er en 
tydelig underetage af små og store buske 
og opvoksende yngre træer inde i bry
net. Gruppen rummer dog også nyere 
anlagte bryn, hvor man fra starten har 
plantet træer og buske med forskellig 
væksthastighed og levealder. Denne 
type bryn er ret udbredt på Øerne, men 
er også repræsenteret i Vestjylland. 
Brynene i gruppe Il har en tydelig to
laget struktur. De er typisk yngre, plante
de bryn med en overetage af Eg. Der er et 
tæt busklag, ofte domineret af en enkelt 
art, f.eks. Glansbladet Hæg, og præget af 
rod- eller stødskud fra de plantede arter. 
Bryn i gruppe JIl er "huje" bryn med 
meget få buske og med bar eller græs
klædt bund, tydeligt præget af træk. 
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Fig. 4. Tegningen viser alle vedplanter i et bælte på 5 meters bredde af lok. nr. 18 i Kom
pedal Plantage. Det er et typisk eksempel på et yngre, plantet bryn med en tydelig to
laget struktur. (Tegning : H. Hiibertz) 

Gruppe IVer typisk tætte bryn, med så 
godt som ingen urtevegetation. 
Da skovbryn er dynamiske strukturer 
kan f.eks. de meget ensformige bryn ad 
åre udvikle sig hen mod en mere varie
ret struktur. På samme måde kan bryn 
fra gruppe I udvikle sig henimod en 
mindre etageret struktur, hvis dominan
sen af Bøg bliver for stor. Hvorvidt det
te vil ske, er ikke alene et spørgsmål om 
tid og hvor meget plads, der levnes til 
brynets udvikling, men i nok så høj grad 
om, hvordan brynet er anlagt, og hvilken 
driftsform, der anvendes i brynet. Desu
den påvirker træer og buske i høj grad 
deres eget miljø, f.eks. ved deres skyg
gevirkning eller ved bladenes påvirk
ning af jordbundens surhedsgrad. Der
ved Øver de indflydelse på hvilke arter, 
der kan etablere sig i brynet. 

Bevoksningsalder og 
skovkontinuitet 

Projekt Skovbryn viser ikke overrasken-

de, at bryn på gammel skovjord og med 
gamle træer på over 100 år generelt har 
en mere varieret struktur og et større 
antal forskellige træer og buske, end 
yngre bryn og bryn anlagt på agerjord. 
At alder og skovkontinuitet spiller så 
stor en rolle, skyldes først og fremmest 
at mange træ- og buskarter er længe om 
at indvandre og etablere sig i egentlige 
bestande i nye bryn. Dette skyldes en 
række faktorer , bl.a. afstanden til andre 
frøkilder og spredningsform (f.eks. frøe
nes størrelse og antal), alder for og 
størrelse af frøproduktion, samt spi
ringsevne og -succes. Desuden kan kli
matiske og strukturmæssige forhold i 
brynet virke hæmmende på indvan
dringshastigheden og arternes evne til at 
spire og vokse op. Et eksisterende skov
klima er åbenbart væsentligt for at en 
række arter kan etablere sig . 
Som tabel 3 viser, er der i undersøgel
sens ældste bryn registreret dobbelt så 
mange selvsåede arter pr. bryn som i de 
yngste bryn. Endvidere er der ofte gan-
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Fig. 5. Tegningen viser alle vedplanter i et bælte på 5 meters bredde af lok. nr. 13 i Bars
bøl Skov; fotografiet viser brynet udefra. Det er en typisk repræsentant for gruppe 1Il, 
som er åbne bryn med få buske og tydelig træk i bunden. (Foto: S. Skov Andersen, 
tegning: H. Hiibertz). 
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Fig. 6. Tegningen viser alle vedplanter i et bælte på 5 meters bredde af lok. nr. 15 i 
Hastrup Plantage. Brynene i gruppe IVer meget tætte bryn uden buske og anden bund
vegetation. (Tegning: H. Hiibertz). 

Foto 4. Et gammelt naturgroet bryn med en varieret struktur og dødt ved på bunden -
et typisk eksempel på et blyn fra gruppe I. (Foto: H. Hiibertz) 
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5 ældste bryn 5 yngste bryn 
(over 150 år) (27 - 31 år) 

Antal selvsåede 24 12 
arter pr. bryn 

Største/mindste 27/21 18/8 
artsantal 

Antal buskarter 69 49 
(i , af totale antal) 

Antal d~nske arter 86 65 
(i , af totale antal) 

Tabel 3. Gennemsnitlige antal af selvsåede arter, samt den procentvise andel af buskar
Ier og danske arIer i henholdsvis ældste og yngste bryn i Vestdanmark. 

ske mange (og ganske store) individer af 
hver art, mens artsindholdet i de yngste 
bryn oftest er de 2-3 plantede arter plus 
nogle få, små individer af hver selvsået 
art. 
Det er karakteristisk, at de ældste bryn 
har relativt flere buskarter, f.eks. K valk
ved, Hvidtjørn, Benved, Hassel og 
Rose. Derimod har selvsåningen i de 
yngste bryn ofte en overvægt af pioner
arter som f.eks. Alm. Røn samt spredt 
selvsåning og rodskud af indførte arter 
som Gran og Glansbladet Hæg. Indførte 
arter udgør kun en forsvindende lille del 
af de selvsåede arter i de gamle bryn. 
Hvordan forskellen mellem unge og 
gamle bryn kommer til udtryk i arternes 
fordeling ind gennem brynene fremgår 
af fig. 7. 
Der er således ofte sammenhæng mel
lem høj alder, stor artsdiversitet (mange 
arter og relativt mange individer af hver 
art) og varieret struktur. Derfor er de 
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artsrigeste bryn typisk de gamle bryn, 
som samtidig er strukturelt varierede. 
Undersøgelsen rummer også bryn af 
relativ høj alder, men med lille artsdi
versitet. Det gælder f.eks. bryn fra 
Havredal og Gludsted plantager, som 
strukturelt er placeret i henholdsvis 
gruppe II og gruppe III. Anlægsforrn og 
drift spiller en væsentlig rolle for, at dis
se bryn, trods en høj alder, stadig er arts
fattige og strukturelt ensformige. 

Driftsform og anlæg 

De ældste og mest artsrige bryn i under
søgelsen er bryn, der har ligget urørte 
hen så længe, at naturligt forfald og 
gruppevis foryngelse har øget den struk
turelle variation (f.eks. i Draved skov). 
Stor artsrigdom ses ligeledes, hvor selv
såning hjælpes på vej ved driftsformer, 
som bevidst stræber mod større varia
tion. Det kan f.eks. være regelmæssig 



borthugning af skyggetræer (Hald Ege) 
eller kunstig etablering af foryngelses
huller ved en slags "lysåben plukhugst" 
(Revsø Skov). 
En uhensigtsmæssig driftsform - f.eks. 
regelmæssig borthugning af opvækst og 
nedre grene på bestandstræer - kan deri
mod betyde, at ældre bryn bevarer en 
meget ensformig struktur og artssam
mensætning. Det samme billede ses, 
hvor en enkelt art - typisk Glansbladet 
Hæg - fuldstændig dominerer undereta
gen og hindrer anden opvækst, eller 
hvor brynet på grund af for sen udtyn
ding er så tæt, at selvsåning og udvik
ling af en varieret struktur forsinkes. 
Disse bryn tilhører ofte strukturgruppe 
II og III. Det er karakteristisk, at der her 

ikke er konstateret nævneværdig forskel 
på artsantallet og mængden af selvsået 
opvækst i yngre og ældre bryn. 
I meget åbne bryn uden buskbræmme, 
dige eller andet forrest vil manglende læ 
vanskeliggøre etablering af nye arter. I 
ganske mange år vil dette forhale udvik
lingen frem mod et artsrigt, strukturelt 
varieret bryn. Endelig kan et kraftigt 
vildttryk spille en væsentlig rolle i ret
ning af at hæmme udviklingen af et vari
eret bryn. 

Artssammensætning 

Den dominerende træart i skovbrynet er 
afgørende for, hvilke og hvor mange 
arter af træer og buske der etablerer sig. 

Fig. 7. Det gennemsnitlige antal af selvsåede arter i de ældste (øverst) og yngste 
(nederst) bryn. (Udregnet som et gennemsnit af det samlede antal af selvsåede arter i 
hver zone, i hvert af brynene. l zone svarer til 5 meter). 

l6~---------------------------------------------------------' 

15 

14 

Il 

V 12 

al 11 

iJl 10 
J 
V 9 

~ 8 

<C 7 .., 
~ 6 
til .., 
~ 

6 

{.olle!" 

-----~--

9 10 11 12 

31 



I 0stdanmark er der undersøgt artsind
holdet i bryn med Eg og Bøg - som 
repræsenterer henholdsvis lys- og skyg
getræbryn. Der er ikke overraskende fle
re selvsåede arter i egebryn, ligesom et 
større antal af de selvsåede arter har 
etableret sig med egentlige bestande. I 
de egedominerede skovbryn er der også 
typisk en flerlaget struktur i hele brynets 
bredde, mens bøgebrynene kun yderst 
har en flerlaget struktur. 
I det vestlige Danmark er grandominere
de nåletræbryn meget almindelige. Der
for har et mindre antal af disse bryn 
været inddraget som referenceområder i 
Projekt Skovbryn. Granbryn er i deres 
yngre stadier generelt meget mørke. 
Selvsåning forekommer næsten kun i 
brynets yderste 1-2 m samt i de ofte ret 
udbredte stormfaldshuller. Der er desu
den langt færre og mindre individer af 
de enkelte selvsåede arter i nåletræ bryn 
end i tilsvarende løvtræbryn. U nder
søgeIsen illustrerer således, at nåle-

træbryn kun i meget ringe omfang kan 
fungere som levesteder for vildtvoksen
de træer og buske. 
Samtlige besigtigede ældre nåletræbryn 
var under opløsning. Her fandtes et ikke 
uvæsentligt indslag af selvsået løvtræ. 
Alligevel forekommer etablering af 
nåletræbryn at være en langvarig, uhen
sigtsmæssig og dyr omvej til at opnå 
løvtræbryn. 
Ældre, naturgroede bryn har ofte 5-6 
træarter i overetagen og en underetage, 
hvor 8-10 forskellige træ- og buskarter 
er almindeligt forekommende, foruden 
at der findes spredt opvækst af en række 
andre arter. Plantede bryn etableres 
imidlertid oftest med kun en enkelt 
bestandstræart samt ingen eller nogle få 
busk- og småtræarter til at danne en 
kommende underetage. 
I Projekt Skovbryns materiale indgår 
imidlertid tre bryn, hvor der fra starten 
er søgt etableret en varieret artssam
mensætning og struktur. Disse bryn er i 

Fig. 8. Et eksempel på et yngre bryn med varieret artssammensætning og struktur (lok. 
nr. 23, C. E. Flensborg Plantage). Til venstre ses brynet i 1991 ved alder 42 år. Teg
ningen til højre viser brynetfremskrevet ca. lOa år ved bibeholdelse af samme driftsform 
og bredde. Det ses at den varierede struktur vil blive vanskelig at bevare i et bryn på kun 
10-15 meters bredde. (Tegning: H. Hiibertz) 
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Foto 5_ I meget smalle og gamle bryn vil der kun være plads til er træ i bredden. Et bort
fald af et enkelt træ vilføre til et hul i brynet (Foto: S. Fodgaard). 

alderen fra 40 til 60 år. I det ældste og 
bredeste af de tre bryn er der opstået en 
gruppevis selvsået foryngelse efter for
fald af bl.a. Birk og Rødgran, og dette 
fremmer yderligere variationen. 
Figur 8 viser det yngste af de bryn, 
der er anlagt på denne måde. Det er 
en 10-15 m bred bræmme foran nåle
skov. I et så smalt bryn vil det, som det 
fremgår af næste afsnit, på længere sigt 
blive vanskeligt at bibeholde den varie
rede struktur. 

Bredde 

Skovbrynenes værdi som levesteder for 

vildtvoksende træer og buske er også 
afhængige af den plads, der fra skovbru
gets side levnes til brynets udvikling. 
Det er dog vanskeligt at vurdere bred
dens betydning uafhængigt af de tidlige
re nævnte forhold som alder, domine
rende træ art, tæthed m. v. 
Bredden er afgørende for størrelsen af 
de enkelte arters populationer. Selvom 
det er vanskeligt at påvise en helt enty
dig sammenhæng mellem brynenes 
bredde og antallet af selvsåede træ- og 
buskarter, findes de mest artsrige og 
strukturelt veludviklede bryn klart 
blandt de bredeste (30-60 m) af de gam
le bryn. 
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Mange anlagte bryn foran nåletræ eller 
produktionsbevoksninger af løvtræ er 
meget smalle (S-20m). Her begrænses 
mulighederne for udvikling af stabile 
bryn med både fuldvoksne og opvok
sende træer og et veludviklet busklag. 
Profiltegningerne på fig. 2, side 105, 
viser, at et gammelt skovbrynstræ "fyl
der" mellem 10 og 20 m i bredden. Det 
betyder, at der i et bryn som f.eks. fig. 8 
ad åre kun vil være plads til et træ i 
bredden. Hvis dette træ vælter eller fæl
des, vil der uvægerligt fremkomme et 
hul i brynet. 

Eksponering 

For at belyse eksponeringens betydning 
for skovbrynenes artsantal og struktur 
har Projekt Skovbryn undersøgt tre 
skovområder med nord-, syd-, øst- og 
vestbryn af nogenlunde samme alder, 
bredde og oprindelse (Draved Skov, 
Borre Plantage ved Varde samt et ege
krat vest for Viborg). 
Alle tre steder viste der sig samme resul
tat: Artsindholdet og fordelingen mel
lem arterne er forbavsende ens ved de 
forskellige eksponeringer. Dette gælder 
selvom nord- og østbryn hurtigst når 
"skovens højde", mens vestbryn i de 
yderste 30-50 m tydeligt præges af vin
dens påvirkning (lave, skæve træer). 
En nærmere analyse af et større antal 
vest- og sydbryn gav heller ingen sikre 
forskelle. Dette resultat bekræftes af 
undersøgelser i 23 vest- og sydvendte 
skovbryn i 0stjylland (Nielsen og Veg
gerby 1991), som dog fremhæver en 
tendens til større blomstringsintensitet i 
sydbryn. 
Konklusionen må være, at i forhold til 
jordbund, alder, bredde og driftsform 
spiller eksponering kun en lille rolle for 
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brynenes træ- og buskindhold samt 
struktur, når først etableringsfasen er 
ovre. 

Brynet presses fra to sider 

Skovbrynene i Projekt Skovbryn ' s 
undersøgelse afgrænses indadtil af pro
duktionsskov , i Vestdanmark ofte ensald
rende nåletræsbevoksninger drevet med 
plantning og renafdrift. Der er kun få 
muligheder for træer og buske til at 
sprede sig naturligt ind i skoven, og 
.overgangen mellem bryn og bevoksning 
er ganske skarp. Et spor mellem bryn og 
bevoksning giver dog ofte mulighed for 
etablering af en lidt mere stabil og vari
eret indre rand. 
Udadtil begrænses brynene af land
brugsdrift. Der pløjes ofte meget tæt ind 
under brynet, de yderste træers udhæn
gende grene beskæres, og brynets yder
kant rammes af diverse sprøjtemidler. 
Kombinationen af disse tre faktorer 
fører ofte til beskadigede træer og 
buske, huller i brynets fodpose og yder
ste buskbræmme. Desuden sker der 
mindre selvsåning både yderst og inde i 
brynet som følge af sprøjtning og mang
lende læ. 

Forskel mellem øst- og 
vestdanske bryn 

En sammenligning mellem øst- og vest
danske bryn viser, at gamle, naturgroede 
bryn i Vestdanmark ofte er lige så artsri
ge som mange af de østdanske bryn , dog 
med andre dominerende arter. Generelt 
er der imidlertid flere yngre, anlagte 
bryn med få arter og lille strukturel vari
ation i Vest- end i 0stdanmark. 
Under de barskere vejr- og jordbunds
forhold i Vest-, Midt og Sønderjylland 



Fig 9. Der er langtfra det anlagte bryn i Hoverdal (lok. nr. 40) til den naturgroede rand 
omkring Hald Ege (lok. nr. 38). 

kan man næppe overalt forvente lige så 
artsrige og varierede bryn som på Midt
sjælland. Alligevel tyder den spontane 
forekomst af så mange vildtvoksende 
arter på, at der kan etableres rigere og 
mere varierede bryn end de nuværende, 
eller at der med tiden kan udvikles mere 
varierede bryn af sig selv. Dette gælder, 
selvom der i dag med hensyn til både 
artsindhold og struktur synes at være 

lang vej fra det anlagte 30-40 årige ege
bryn i Hoverdal Plantage til det natur
groede bryn omkring Hald Egekrat 
(figur 9). 

Drift og pleje 

Skovbrynenes værdi som levesteder for 
vildtvoksende, danske træ- og buskarter 
er størst, hvis brynene er permanente og 
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henligger i naturtilstand. En anden 
mulighed er, at de drives ved gruppevis 
foryngelse eller en form for plukhugst, 
som favoriserer stor artsrigdom. Desu
den bør de have en bredde, så der er 
plads til større populationer af de enkel
te arter, samt til store, bredkronede 
træer. 
Det er derfor i høj grad værd at bevare 
gamle, arts- og struklurmæssigt variere
de bryn, hvor de allerede findes, gerne i 
30 - 60 m 's bredde. 
Ved etablering af ny skov og ved drift af 
yngre, plantede bryn kan selvsåning og 
udvikling af strukturel variation frem
mes ved målrettet planlægning og pleje. 
Dette kan f.eks. gøres ved at plante vari
eret (gerne gruppevise blandinger), til
passet de lokale jordbundsforhold, og 
med planter fra lokale frøkilder af oprin
delige danske arter. 
Undgå at plante arter med aggressiv 
rodskudsdannelse - f.eks. Hvidelog 
GlansbJadet Hæg - som danner tæt 
undervækst og hæmmer selvsåning af 
andre arter. 
Yngre (O - 100 årige), plantede bryn 
rummer ofte en forholdsvis lang liste af 
selvsåede arter. Men de har kun få indi
vider af hver art under et ensartet, ens
aldrende og sluttet kronetag. Her kan 
arts- og strukturvariation hjælpes på vej 
ved stærkere tynding, som favoriserer 
indblandingstræarter og underetage. 
Desuden kan man give mest mulig plads 
for de naturlige processer, f.eks . ved at 
skabe foryngelseshuller til selvsåede 
træer og buske. 
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Urtevegetationen 
i jyske løvtræskovbryn 
Af SIGNE SKOV ANDERSEN, HANNE HUBERTZ og MARIANNE GERT NIELSEN 

Gamle, brede skovbryn, der har stået i 
flere skovgenerationer, rummer normalt 
et stort antal forskellige træ- og buskar
ter med varierende tæthed, stor alders
variation, træruiner, buskadser m.m. 
Disse forhold giver tilsammen et struk
turelt varieret bryn med vekslen i 
mikroklima samt lys- og skyggeforhold. 
I brynene findes også mange levesteder 
for urtevegetation. Hvis jordbund og 
fugtighedsforhold samtidig varierer, er 

der grobund for et stort antal arter til
passet forskellige kår. 
Der er imidlertid stor forskel på urteflo
raens sammensætning og udbredelse i 
forskellige skovbryn. I Projekt Skov
bryn er der undersøgt artsantal og 
dækningsgrad af urter i 20 løvtræbryn i 
Vest-, Midt- og Sønderjylland (benæv
nes herefter som vestjyske bryn) samt i 
23 løvtræbryn i Østjylland (Andersen & 
Htibertz 1992 samt Nielsen & Veggerby 

Tabel J. Arissammensætningen af urter i gamle og unge vestjyske bryn. (Dominerende 
arter er arier med høj dækningsgrad). 

5 ældste bryn 5 yngste bryn 
(over 150 år) (27 - 40 år) 

Artsantal pr. bryn 39 13 

Største/mindste 54/32 19/3 
artsantal 

Antal forårsarter 34 15 
(i , af samlede antal) 

Antal dominerende 8 3 
arter 
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Foto l. Urtevegetationen blev registreret i J x J m felter langs gradienter ind gennem 
brynet. (Foto: P. Blicher Andersen) 

1991). Såvel de tidlige forårs arter som 
sommervegetationen blev registreret. 
Et varieret og artsrigt urtedække er ude
lukkende fundet i gamle strukturelt vari
erede bryn. Her er der registreret op til 
64 forskellige arter mod blot 3-6 for
skellige arter i de mest artsfattige af de 
unge (30-40 årige), ensformige og tætte 
bryn. 
Der er mange årsager til den store for
skel i antallet af arter. Her skal specielt 
fremhæves betydningen af høj alder og 
lang skovkontinuitet. Sammenligninger 
mellem de ældste og yngste vestjyske 
bryn viser således, at såvel det gennem
snitlige antal urter som den relative 
andel af forårsarter er størst i de ældste 
bryn (tabel 1). 
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De ældste bryn rummer også det største 
antal af arter med store bestande, og 
brynets totale urtedække er højest i dis
se bryn. Gamle bryn, som af den ene 
eller anden årsag er meget åbne eller 
strukturelt meget ensformige, er dog 
ofte lige så artsfattige som yngre bryn. 

Forårsfloraen i de gamle bryn 

Som følge af de skiftende lysforhold i 
skove blomstrer mange af de typiske 
skovbundsurter i det tidlige forår før 
løvspring. 
Fig. l viser, at der ikke alene er flest for
skellige forårs arter i de gamle bryn , men 
de enkelte arter (f.eks. Hvid Anemone, 
Stor Fladstjerne, Majblomst, Liljekon-
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Fig. l. De mest almindelige urter i gamle vestjyske skovbryn (til venstre), og i unge 
vestjyske skovbryn (til højre). Figuren illustrerer den procentvise andel af bryn, hvori 
den enkelte artforekommer med en hyppighed over 20% og en gennemsnitlig dæknings
grad over 0,5. 

Forekomst i er bryn svarer til 9 % i figuren tv. og til II % i figuren th. (j) angiver 
forårsarter. * markerer arter, som kun er almindeligt forekommende i den pågældende 
type af bryn. 

val og Skovsyre) danner også de største 
bestande her. Kun to forårsarter (Lav 
Ranunkel og Skovsyre) er fundet i større 
mængde i et yngre bryn. 
Det meget lave antal forårsblomstrende 
skovbundsurter i de unge bryn skyldes 
bl.a ., at de fleste af disse arter baserer 

sig på vegetativ spredning (gennem rød
der, udløbere e.l.). De er derfor længere 
tid om at indvandre end mange af som
merarteme (f.eks. mange græsser), som 
ofte er frøspredte . 
Indvandringshastigheden må desuden 
formodes at afhænge af afstanden fra det 
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Foto 2. Skovgøgeurt er en af de arter, 
der findes sjældent i skovbryn, men som 
bidrager til at give det enkelte bryn sær
præg. (Foto: P. Blicher Andersen) 

unge bryn til gammel løvskov eller lig
nende spredningskilde, samt hvorvidt 
brynet står på gammel skovjord eller tid
ligere agerjord. 
Undersøgelsens unge bryn er 30-40 år, 
og de urter, som spredes vegetativt eller 
med myrer, findes stadig kun sporadisk 
her. Mange unge bryn er desuden meget 
tætte og derfor uden vegetation på skov
bunden, mens andre er meget åbne og 
prægede af træk og tæt græsvegetation. 

Specialiserede arter 

Ud over de arter, som findes vidt 
udbredt i mange bryn, er der et stort 
antal arter, som kun findes med små 
bestande i ganske få bryn. Disse arter er 
med til at give det enkelte bryn variation 
og særpræg i forhold til andre bryn. 
Det er ofte arter, som stiller specielle 
krav til jordbund, fugtighed og/eller spi
ringsmiljø, f.eks. Skov-Kohvede, Skov
Gøgeurt eller Småbladet Milturt. 
Der er i de undersøgte bryn ikke fundet 
deciderede sjældne eller rødlistede urter. 

Egnsbestemt variation 

En sammenligning af Ultefloraen i gam
le, naturgroede skovbryn i Vest- og 
Østjylland viser, at artsantallet i de to 
områder er forbavsende ens . I de 
østjyske bryn er der fra 24 til 64 atter, og 
i de vestjyske bryn er der fra 32 til 54 
arter; sidstnævnte tal gælder de ældste af 
de vestlige bryn. 



De almindeligste arter 
i østjyske bryn 

I skovbrynskanten (O-2m): 

Burresnerre 
Stor Nælde 
Alm. Kvik 
Vild Kørvel 
Alm. Hundegræs 

Alm. Rapgræs 
Agertidsel 
Mælkebøtte 
Alm. Bjørneklo 
Draphavre 

Inde i brynet (2-25m): 

Hvid Anemone 
Skovmærke 
Stor Fladstjerne 
Viol sp. 
Vorterod 

Enblomstret Flitteraks 
skovgaltetand 
Miliegræs 
Febernellikerod 
Skovsyre 

Haremad 
Stor Konval 
Skov-Hundegræs 
Hundekvik 
Lundrapgræs 

Stinkende Storkenæb 
Dunet Steffensurt 
Alm. Bingelurt 
Mosebunke 

Tilstede i 
antal bryn 
(i %) 

100 
95 
91 
87 
83 

83 
65 
56 
56 
44 

100 
100 

95 
95 
95 

95 
91 
87 
87 
87 

83 
83 
73 
73 
73 

70 
65 
65 
65 

Artens 
gennemsnitlige 
dækningsgrad 

0,68 
2,02 
0,22 
0,30 
0,20 

0,12 
0,02 
0,15 
0,10 
0,03 

1,69 
0,91 
0,32 
0,08 
0,22 

0,91 
0,10 
0,07 
0,22 
0,18 

0,01 
0,01 
0,01 
0,05 
0,30 

0,04 
0,03 
1,06 
0,01 

Tabel 2. De hyppigste og mest dominerende arter i gamle løvtræbryn i Østjylland. 

Hyppighed udregnet som tilstedeværelse i antal bryn (i %). Dominans udregnet som 
gennemsnitlig dækningsgrad pr. m' (i %) 
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Fig. 2. De almindeligste arIer grupperet efter deres fordeling indadtil i 20 vestjyske og 
23 østjyske bryn. 

Ikke uventet er der stor forskel på hvilke 
arter, der er dominerende i de to områder. 
I de østjyske bryn er der meget lav 
dækningsgrad af arter, der er knyttet til 
mor og mager jordbund, og som er domi
nerende i de gamle, vestlige bryn . Det 
gælder f. eks. Bølget Bunke, Alm. Hvene, 
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Skovstjerne, Majblomst og Liljekonval. 
De østjyske bryn rummer til gengæld 
mere næringskrævende arter som Alm. 
Bingelurt, Skovmærke, Stor Nælde, 
Burre-Snerre, Enblomstret Flitteraks, 
Skov-Galtetand og Feber-Nellikerod 
(fig. log tabel 2) . 
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Skovbundsurter og urter fra det 
åbne land 
Indenfor forholdsvis få meter i et skov
bryn kan der findes såvel urter fra det 
åbne land som typiske skovbundsurter. 
Fig. 2 skitserer, hvor de forskellige arter 
vokser i brynene. Yderst findes de deci-

derede lyskrævende arter, der kan tåle 
vinden og den lave fugtighed. Det er 
arter, der typisk vokser på lysåbne bio
toper og udover brynkanten f.eks. på 
agerjord og langs vejkanter. Eksempler 
på sådanne arter er Alm. Kvik og Alm . 
Røllike. 

43 



Foto 3. Gamle, brede skovbryn omkring 
nåleskove kan fungere som refugier og 
spredningskorridorer for løvskovens 
urtesamfund. (Foto: P. Blicher Ander
sen) 

Undersøgelsen i de østjyske bryn viser, 
at denne flora er tydeligt påvirket af are
alanvendelsen foran brynet. Hvor bryn
ene grænser op til vedvarende græs eller 
brede grøfter, findes et langt højere antal 
åbentlandsarter end i bryn ud til dyrkede 
marker, hvor bl.a. herbicidsprøjtning 
påvirker brynets yderste kant. 

De moderat kantorienterede arter har 
ofte ikke så specifikke krav til vok
sested. Flere af atterne kan derfor findes 
både i skoven og det åbne land. Vorte
rod og Vild Kørvel er typiske repræsen
tanter for denne gruppe. I de østjyske 
bryn stod Lund- Rapgræs meget karak
teristisk som et tæt tæppe på volde 
yderst i brynet, hvor der var tørt og for
blæst. 
Typiske skovbundsurter bliver først rig
tigt udbredte et stykke inde i brynet. De 
fleste blomstrer før løvspring og kan 
derfor gro under tæt kronetag, men de 
tåler ikke vindens udtørring alleryderst i 
brynet. Repræsentanter for denne grup
pe er bl.a. Stor Fladstjerne, Majblomst, 
Skovsyre og Firblad. Også Hvid Ane
mone er en typisk skovbundsurt, men i 
de bryn, hvor den forekommer, dækker 
den stort set hele brynets bredde. 
Arternes fordeling indad i brynet vil 
naturligvis variere fra bryn til bryn. I 
lyse egebryn vokser kantvegetationen 
f.eks . længere ind end i mørke bøge
bryn. Desuden indvirker grøfter og spor, 
tæt undervækst, lyslommer og fugtige 
områder på den enkelte arts placering i 
brynet. 

Brynet som refugium 

I de undersøgte østjyske bryn er der en 
glidende overgang mellem brynet og det 
indre af løvskoven. Derimod er de fleste 
af de bryn , der er underSØgt i det vestli
ge Jylland løvtræsbræmrner af forskellig 
bredde foran rene nåletræsbevoksnin
ger. 

Foto 4. Lysninger og fugtige områder er med til at skabe et varieret udbud af levesteder 
for skovbrynets urteflora. (Foto: H. Hiibertz). 
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Her viser det sig, at bryn under 20 
meters bredde tilsyneladende ikke er i 
stand til at opretholde et samfund af 
løvskovs tilknyttede urter, uanset brynets 
alder og struktur. Årsagen kan være, at i 
så smalle bryn kan de typiske skov
bundsurter ikke i tilstrækkelig grad få 
opfyldt deres behov for læ og hØj fug
tighed, således at et varieret skovbunds
samfund kan etableres og opretholdes. 
Derimod kan bryn på mindst 30 meters 
bredde øjensynligt rumme veludviklede 
samfund af skovbundsurter, når først 
brynet har nået en vis alder. 

Drift og pleje 

På baggrund af vegetationsundersøgel
serne i de jyske skovbryn kan det kon
kluderes, at urtefloraen i løvtræbryn 
adskiller sig fra urtefloraen i tilsvarende 
løvtræbevoksninger inde i skoven . I 
skovbrynet er der oftest et lidt større 
artsantal med en totalt større dæknings
grad, bl.a. er der et større indslag af 
åbentlandsarter, end man normalt vil 
finde inde i skoven. 
Herudover er der ingen væsentlig for
skel på, hvilke arter der vokser hen
holdsvis i bryn og det indre af skoven. 
Skovbrynets værdi for urtefloraen består 
derfor hovedsagelig i, at gamle, natur
groede bryn med lang skovkontinuitet, 
ingen eller kun meget ekstensiv drift og 
ingen jordbehandling repræsenterer en 
efterhånden sjælden skovtype med en 
urteflora, som det tager endog meget 
lang tid at udvikle. 
Desuden tyder undersøgelserne på, at 
brede bryn (mindst 30 m) omkring 
nåletrædominerede skove kan fungere 
som refugier og spredningskon'idorer 
for løvskovens urtesamfund og derved 
bidrage til mangfoldigheden i skoven. 
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Laver, mosser og svampe er ikke omfat
tet af Projekt Skovbryn. Men andre 
undersøgelser har vist, at gamle natur
groede skovtyper ligeledes fremmer dis
se organismer (Søchting 1992, Vester
holt , 1992). 
For at fremme en varieret urteflora i 
brynene kan det anbefales at udlægge 
skovbryn så brede som muligt (30 - 60 
m) og gerne bredest, hvor der er størst 
variation i jordbunds- og fugtighedsfor
hold. 
I skove, hvor der er en glidende over
gang mellem bryn og bagvedliggende 
bevoksning, er det væsentligt at bevare 
en bræmme med en varieret og arts rig 
sammensætning af træer og buske, der 
ved at skabe et varieret mikroklima 
giver grobund for udvikling af en artsrig 
urtevegetation. Desuden er spor, lysnin
ger og diger, samt vandhuller og fugtige 
områder med til at skabe et varieret 
udbud af levesteder for urtefloraen . 
Tilplantes et areal foran et gammelt 
bryn, f.eks. ved arrondering, så overvej 
at skabe en lysåben eng mellem det 
gamle bryn og den nye skov, så det gam
le bryn bevares som et indre bryn. 
Anlæg gerne bryn med blandinger af 
træer og buske, og med lystræer som 
Ask og Eg, som giver mulighed for en 
rigere urtevegetation. Bundlæ forrest i 
brynet fremmer urtevegetationen. Meget 
åbne bryn invaderes oftest af græsser, 
og meget tætte bryn er ofte næsten uden 
bundflora. 
Som allerede nævnt trives aIter fra det 
åbne land kun i de yderste meter af bry
net. Åbentlandsarterne kan fremmes 
ved, at der opretholdes en udyrket, 
sprøjtefri bræmme foran brynet, enten 
ved braklægning af landbrugsjord eller 
ved at brynet anlægges et stykke inde på 
skovens jord. 



Foto 5. En udyrket, sprøjtejri bræmme joran brynet giver levemuligheder jor mange 
lyselskende dyr og planter. 

Udsåning af skovbundsurter anses af 
nogle for at være en genvej til hurtigt at 
opnå et farverigt skovbryn. Færdige 
frøblandinger er snart en realitet i Dan
mark, men udsåning af disse blandinger 
frarådes af flere årsager. Hvert skovbryn 
vil naturligt variere over en strækning, 
og skovbrynene er indbyrdes forskelli
ge. Ved udsåning mistes autenciteten og 
en del af den variation og uforudsigelig
hed, der naturligt opstår som følge af 
forskelle i bl.a. jordbunds-, klima- og 
konkurrenceforhold. Ved udsåning vil 
urterne i stedet fordele sig jævnt, som de 
er ud sået, og forholdet mellem alminde
lige og sjældne arter forrykkes. 
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Ynglefugle 
i danske skovbryn 

Af STEFFEN BRØGGER-JENSEN 

Flere udenlandske undersøgelser har 
vist, at skovkanter huser en rigere yng
lefuglefauna end det indre af bevoksnin
ger. Dette skyldes dels en randeffekt, 
dels en større variation af levesteder i 
skovbrynet. 
I bevoksningsranden kan især sollyset 
have en gunstig direkte og indirekte 
effekt på nogle fuglearter. Randeffekten 
ses også tydeligt hos de fuglearter , som 
anbringer deres rede og har sangpost i 
skovbevoksningen, men søger føde i det 
tilgrænsende, åbne land. 
Stor variation i levesteder i brynene op
står som følge af en rigere bevoksning. 
Dette kan ske enten gennem en mere 
veludviklet, naturlig randbevoksning -
skabt af en større indstråling og måske 
bedre pladsforhold - eller ved plantning 
af en randbevoksning. 
I denne artikel beskrives fuglesamfun
dene i en række skovbryn i Jylland, for
trinsvis løvtræ bræmmer foran nåle
træbevoksninger. Undersøgelsen er en 
del af Projekt Skovbryn og har til formål 
at vurdere forskellige randbevoksnin
gers betydning for fuglefaunaen. I 
undersøgelsen er lagt særlig vægt på at 
beskrive ynglefuglenes forekomst, 
diversitet og bestandstæthed i bryn af 
forskellig alder og artssammensætning. 
Fuglefaunaen er underSØgt ved kortlæg
ningsmetoden , hvor alle ynglefugles ter-
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ritorier tegnes ind på kort. Løvtræbræm
men, samt ca. 50 m af bevoksningen 
bagved, er blevet undersøgt. 

Hvor mange fugle rummer skov
brynene 

I de 23 undersøgte skovbryn er der fun
det 40 fuglearter med territorier i bryne
ne. Der blev fundet i gennemsnit 12 
arter pr. bryn (max. 21, min. 4 arter). 
Den gennemsnitlige bestandstæthed er 
beregnet til 92 territorier pr. 10 ha (med 
en variation fra 221 -23 terr. pr. IO ha). 
Artsantal, bestandstætheder og hulru
gende fugles andel af den samlede yng
lefuglebestand er angivet i tab. 1. 
I undersøgelsen indgår både gamle ran
de af naturskove og unge, plantede løv
træbryn i 5 - 60 m bredde foran nåle
træplantager. De ældste bryn er gen
nemgående de arts- og individrigeste, 
men variationen er stor også inden for 
bryn af samme alder og type. 
Bestandstæthederne i brynene er gen
nemgående større end i de centrale dele 
af bevoksningerne. Som et gennemsnit 
af 12 modne løv- og nålebevoksninger i 
danske kulturskove er der fundet 44 
terr./l0 ha. Naturskovsbevoksninger har 
typisk bestandstætheder på op til 130 
terr./l O ha. 
I den naturskovsprægede Augustenborg 



Tabel l. Oversigt over de undersØgte skovbryn, med angivelse af størrelsen af optæl
lingsområdet i hvert bryn, antal ynglefuglearter. bestandstæthed og andel af hulrugen
de fugle. Lok. nr. henviser til figur l i artiklen om træer og buske. Lokaliteten Findsko
ven er i denne undersøgelse 2 bryn. lok.nr.25 og 25* 

Lok. skovbryn stI. , 
nr. ha 

19 Havredal 2,5 
18 Kompedal 4,0 
36 Kompedal 4,3 
25 Findskoven 1,3 
39 Mønsled 3,1 
38 Hald Ege 2,6 
20 Hald Ege 1,4 
NI Draved 4 ,9 
5 Draved 3,0 
37 Slendal 1,8 
8 Lindel 3,5 
9 Lindet 4 ,3 
IS Hastrup 5,5 
16 Gludsled 10,8 
7 Hønning 2,4 
22 Hald Plantage l,S 
21 Hald Plantage 2,9 
25' Findskoven 1,0 
26 Apoteker Ågårds PI. 2,2 
24 Mønsted 1,9 
10 Torp 4,3 
II Bommerlund 4,4 
1·4 Draved 4,6 

Skov blev der ved en undersøgelse i 
1960' erne fundet 150 terr.!lO ha, hvor 
optællingsområdet omfattede alle bryn
ene i bevoksningen. Tilsvarende er der 
på Vorsø i Horsens Fjord tætheder på op 
til 200 terr.!lO ha i en strukturelt meget 
varieret, uberørt bevoksning med stor 
kantflade. 
I naturskovsområdet i Bialowieza i det 
østlige Polen er fundet bestandstæthe
derne i skovkanter på mellem 80 og 100 
terr./lO ha. Her angives bestandstæthe
derne i centrale bevoksningsdele til mel
lem 40 og 70 terr.!1 O ha. 

anlal terr. hulrugere 
arter parll O ha andel, % 

12 102 4 
7 43 2 
7 23 4 
4 81 O 
8 66 12 
17 156 40 
17 221 39 
15 62 18 
17 93 51 
15 142 7 
15 69 19 
13 59 8 
13 69 6 
15 51 4 
Il 92 4 
9 87 8 
12 69 4 
IO 140 O 
15 139 4 
9 87 15 
13 70 14 
18 75 11 
21 130 29 

Hulrugende fugle 

I brynene er der registreret 13 arter af 
hulrugende fugle - Stor Flagspætte, 
Rødstjert, Grå Fluesnapper, Broget 
Fluesnapper, Musvit, Blåmejse, Sort
mejse, Sumpmejse, Fyrremejse, Top
mejse, Spætmejse, Træløber og Stær. 
Både Grå Fluesnapper og Sortmejse 
anbringer ofte reder andre steder, sidst
nævnte i hulheder ved træbasis. Disse 
arter udgør tilsammen mellem O og 86 
terr.!lO ha (tab . 1). De har størst tæthed 
i de gamle bryn, hvor de udgør op mod 
halvdelen af den totale ynglefuglebe-
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Fig. J. Bestandstætheden af hulrugende fugle som funktion af skovbrynenes alder 
(x-akse : alder, år; y-akse: tæthed, territorier/JO ha). 

stand. Fig. l viser sammenhængen mel
lem bestandstætheden af hulrugende 
fugle og skovbrynets alder. 
De fundne bestandstætheder af hulru
gende fugle svarer til de tætheder, der er 
registreret inde i skoven. 
I kulturskov er der fundet en gennem
snitlig tæthed af hulrugende arter på 5 
terr.!IO ha, hvilket svarer til en andel på 
ca. 10 % af den samlede ynglefuglefore
komst. 
I naturskove er der fundet op til 55 
terr.!lO ha, eller omtrent halvdelen af 
den samlede ynglefugletæthed . l en 
undersøgelse i skovbevoksninger på Als 
udgjorde hubugerne 49 % af alle yngle
fugle i de ældste og mest uberørte 

SO 

bevoksninger. Andelen var faldende, jo 
yngre bevoksningerne var, ned til 7 % i 
unge bøgebevoksninger. 

Bogfinken almindeligst i brynene 

Forekomsten af de enkelte ynglefuglear
ter er angivet i tab. 2. 
Bogfinken er som den eneste art fundet 
i alle undersøgte bryn, mens Gærde
smutte og Solsort mangler i henholdsvis 
l og 2 af de undersøgte bryn. 
Musvit er den hyppigst forekommende 
hul rugende art. Den optræder i 60 % af 
brynene. laIt er Il arter (Bogfinke, Gær
desmutte, Solsort, Løvsanger, Rødhals, 
Munk, Sangdrossel, Musvit, Fuglekon-



Tab. 2. Artsfrekvenser og tætheder i 23 undersøgte skovbryn. Tætheden er beregnet som 
et gennemsnit af tæthederne, hvor den pågældende art forekommer. Omfatter alle arter, 
der er truffet i 4 eller flere skovbryn. 

Forekomst 
(antal bryn) 

Bogfinke 23 
Gærdesmutte 22 
Solsort 21 
Løvsanger 19 
Rødhals 19 
Munk 17 
Sangdrossel 15 
Musvit 14 
Fuglekonge 13 
Gransanger 12 
Skovpiber 12 
Gulspurv II 
Sortmejse \I 
Ringdue 9 
Stor flagspæue 7 
Blåmejse 7 
Havesanger 7 
Stær 5 
Jernspurv 5 
Tornsanger 5 
Grå fluesnapper 4 
Spætmejse 4 

ge, Gransanger og Skovpiber) truffet i 
mere end halvdelen af de undersøgte 
bryn. 
Tætheden af de fundne ynglefuglearter 
fremgår ligeledes af tab. 2. Her er antal 
ynglepar pr. 10 ha angivet som et gen
nemsnit for de bryn, hvor den pågæl
dende art er fundet. Det ses, at Bogfin
ken optræder med de højeste tætheder 
med en gennemsnitlig bestandstæthed 
på 19 terr./I0 ha . Denne værdi er 
omtrent dobbelt så stor som den næst
største værdi (Løvsanger og Fuglekonge, 
10 terr.!IO ha). Især arterne Løvsanger, 
Munk, Skovpiber, Gulspurv og Blåmej
se optræder talrigere i brynet end i det 
indre af skovbevoksninger. 

Forekomst Tæthed 
(%) (parll O ha) 

100 19 
96 7 
91 8 
83 IO 
83 6 
74 8 
65 4 
61 7 
57 IO 
52 6 
52 6 
48 5 
48 5 
39 4 
30 4 
30 7 
30 6 
22 8 
22 4 
22 3 
17 5 
17 6 

Det bemærkes til tab. 2, at hvis brynene 
i gennemsnit er 3.5 ha (svarende til et 
bryn på 500 m længde og 70 m bredde), 
så svarer en bestandstæthed på 4 tenito
rier/lO ha omtrent til l ten'itorium pr. 
bryn. 

Placering af territorier 

Territoriernes placering i brynet kan 
give en ide om brynets rolle for fore
komst og fordeling af skov fuglene. 
I tabel 3 er vist territorieplaceringen i tre 
zoner parallelt med brynkanten. Antallet 
af territorier i hver zone er omregnet til 
den procentvise andel i forhold til area
let. Zone l strækker sig fra 0-25 m, målt 
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fra brynets forkant. Zone 2 omfatter 2S
SO m fra kanten, og zone 3 omfatter 
resten af optællingsområdet over SO m 
fra brynkanten. Bemærk, at disse zoner 
kan indeholde både løv- og nåletræbe
voksninger, varierende efter løvbrynets 
bredde. 
Det ses, at S arter - Munk, Løvsanger, 
Skovpiber, Blåmejse og Gulspurv - er 
knyttet til bryn kanten, mens Sangdrossel 
foretrækker den indre del af brynet. 
Havesanger, der dog kun optræder med 
9 territorier inden for de undersøgte 
områder, viser ligeledes en tydelig for
kærlighed for brynkanten. 
Arter, der er knyttet til den indre bevoks-

Foto l. Gærdesmutten er en af de arter, 
som er fundet i mere end 50 % af de 
undersøgte bryn. (Foto: Lone Eg Nis
sen). 

Tab. 3. Fordelingen af territorier afskovfugle iforhold til skovkanten. Tallene angiver fug
lenes procentvise andel i zone l: 0-25 m, zone 2: 25-50 m, zone 3: > 50 m. Tabellen omfat
ter alle arter med 10 eller flere territorier indenfor de gennemgåede områder. Korrigeret 
for forskelle i arealstørrelser. x'-test, signifikansniveau * = p < 0.05, ** = P < 0.01. 

Art Total Zone Zone Zone X' p 
terr. antal I 2 3 

(n) (%) (%) (%) 

Ringdue 13 13 13 74 6.56 • 
Skovpiber 19 84 5 11 22 .33 ** 
Gærdesmutte 42 24 28 48 3.79 
Rødhals 33 33 33 33 O 
Solsort 33 31 42 27 1.39 
Sangdrossel 14 17 66 17 9.33 " 
Munk 31 67 18 15 22.47 ,. 
Gransanger 17 43 35 22 1.64 
Løvsanger 37 49 43 8 11.08 " 
Fuglekonge 31 13 13 77 26.8 " 
Sortmejse 12 25 17 58 3.5 
Blåmejse 12 67 8 25 6.5 • 
Musvit 26 40 30 31 0 .60 
Bogfinke 119 44 17 39 14.06 ** 
Gulspurv 22 86 9 5 29.29 ** 
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ning, omfatter Fuglekonge og Ringdue, 
men også Sortmejse har sine tætteste 
bestande i skovbevoksningen. Solsort, 
Gransanger, Musvit, Bogfinke, Gærde
smutte og Rødhals er inden for de 
underSØgte områder jævnt fordelt i for
hold til bryn kanten. 
Nogle arter er knyttet til selve skovkan
ten, uanset træarten. Dette gælder Skov
piber og Gulspurv, som har næsten alle 
territorier i den yderste brynzone. Disse 
arter søger føde i det åbne land, mens 
bevoksningens høje træer benyttes som 
sangposter og som udgangspunkt for 
sangflugt. 
Undersøgelser af danske rovfugle har 

vist, at også Musvåge i meget høj grad 
vælger at anbringe reden i tilknytning til 
skovranden. Musvågen anbringer reden 
i træer af en vis størrelse. Derfor fore
trækkes Bøg og Eg, men også gamle 
nåletræer anvendes. 
Hos andre arter er det afgørende, om 
brynet udgøres af løvtræer eller nåle
træer. Munken er en almindelig yngle
fugl i løvskov. Dens præference for sel
ve brynet - som påvist i denne under
søgelse - afspejler dens præference for 
løvtræ, snarere end en forkærlighed for 
kanter. Således er 8 ud af de 9 territori
er, der er fundet mere end 50 m inde i 
brynet, typisk fundet i bryn, hvor løv-

Foto 2. Løvsangeren er en typisk skovbrynsfugl, som foretrækker at yngle i bryn fremfor 
i det indre af skoven. (Foto: Ole Karlsson). 
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Foto 3. Hvis der findes passende rede
huller, yngler Blåmejsen villigt i selv 
smalle lØvtræbryn foran nåleskov, men 
bredere bryn giver muligheder for 
opbygningen af en større bestand. (Foto: 
Erik Thomsen). 

træbræmmen er over 50 m bred, eller 
hvor der er løvskov bag brynet. 
Fuglekonge og Sortmejse er udprægede 
nåleskovsfugle. Det er derfor naturligt , 
at de praktisk taget ikke optræder i løv
træbræmmeme forrest i brynene. Disse 
arters placering af territorier er derfor -
som hos Munken - styret af træ arte n og 
ikke af skovkanten. 
Blåmejsen viser præference for brynets 
ydre zoner, samtidig med at den har en 
tydelig forkærlighed for løvbevoksnin
ger. Den yngler dermed villigt i selv 
smalle løvtræbræmmer foran nåletræer, 
forudsat at bræmmerne rummer gamle, 
hullede træer. 
Ringdue optræder sædvanligvis med 
samme hyppigheder i løv- og nåleskov. 
At den er registreret hyppigst i den indre 
del af de undersøgte områder, er for
mentlig udtryk for, at den søger at undgå 
skovkanten. Dette kan måske tilskrives 
en tilpasning til et lavere prædationstryk 
på æg og unger i det indre af bevoksnin
gerne. Fugle, der anbringer reden tæt 
ved brynkanten, er udsat for en øget risi
ko for prædation. 
I Sverige er dette eftervist eksperimen-

Tab. 4. Artsantal og bestandstæthed hos fuglesamfundene i yngste og ældste skovbryn. 
Gruppen af unge bryn består af 4 27-årige bryn (lok. nr. 25, NI , 15, 25*), mens de 4 
gamle bryn (38,20,5, 1-4) er mere end 200 år. 
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Bryn , lo k.nr. 

Artsantal 
Totaltæthed (par/ IO ha) 
Tæ thed, hulrugere (par/ IO ha) 

Unge bryn 

2S ,NI , IS,2S * 

11 
88 
4 

Gamle bryn 

38,20,S , I-4 

18 
ISO 
S8 
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telt, og også amerikanske undersøgelser 
peger i samme retning. Selv hos hulru
gende fugle er det påvist, at redepræda
tionen er større i et bælte under 20 m fra 
brynkanten end i områder over 20 m fra 
kanten. Disse forhold kan måske forkla
re, hvorfor Ringduen - med dens meget 
synlige æg og unger - foretrækker det 
indre af brynene. 
Fra udenlandske undersøgelser fås et til
svarende billede af skovfugles fore
komst i forhold til skovbrynet. I to 
engelske undersøgelser foretrak hen
holdsvis 40 og 67 % af de ynglende 
skovfuglearter skovkanten. Især sange
re, Jernspurv, drosler og til dels Bogfin
ke havde en større bestandstæthed ved 
brynet. 
I de engelske undersøgelser fandtes 
forøgede tæthed er indtil 100 m fra skov
kanten . Dette blev tolket som tegn på en 
øget variation i levesteder - en økoton 
mellem skovbevoksning og lysning. En 
økoton er pr. definition rigere på arter 
og individer end de omgivende, ensarte
de levesteder. 
De markant større bestandstætheder, der 
er fundet i brynene i denne undersøgel
se i forhold til gennemsnitlige bestands
tætheder i skovbevoksninger, kan skyl
des to faktorer. Den ene er en randef
fekt, hvorunder et attraktivt mikroklima 
spiller en vis rolle. Den anden faktor kan 
ses som en effekt af økotonen - en 
forøget variation i levesteder, skabt gen
nem tilstedeværelsen af et løvtræbælte 
foran en nåletræbevoksning. 
Forekomsten i brynet af arter som Munk 
og Blåmejse er bedst forklaret ved øko
ton-modellen, mens arter som Skovpi
ber og Gulspurv som nævnt ovenfor 
ikke påvirkes af træ arten i skovkanten. 
I en svensk undersøgelse blev der fundet 
en randeffekt netop i de yderste 25-75 m 
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i en ren nålebevoksning. I et amerikansk 
studie fandtes en større artsrigdom i de 
nærmeste 25 m fra skovranden end læn
gere inde i bevoksningen; i begge tilfæl
de uden en egentlig økoton. 

Alder og vegetationstæthed 

I tab. 4 og fig. 1-3 er vist alderens betyd
ning for artsantal og tæthed. Det ses, at 
såvel artsantal som tætheder er størst i 
bryn med gamle træer. Som forventet er 
effekten af alderen størst for hulrugende 
fugle . 
Der er en statistisk sikker sammenhæng 
mellem dels brynenes alder, dels bestan
den af hulrugende fugle og det samlede 
artsantal. De hulrugende fugle, der er 
registreret i yngre bryn , er afhængige af 
nærliggende, gamle redetræer eller ube
nyttede spættehuller. 
Alderens betydning skyldes utvivlsomt 
to faktorer. Dels den øgede tilgang af 
naturlige hulheder - som giver hulrugen
de fugle adgang som ynglefugle - dels 
en generel øget fødemængde som følge 
af et rigere insektliv knyttet til gamle og 
døende træer. Også en større strukturel 
variation antages at have en betydning. 
Alderens overordnede rolle for sam
mensætningen af det tilhørende yngle
fuglesamfund er markant også i andre 
skovfugleundersøgelser. 

Brynstruktur 

Flere skovfugleundersøgelser har vist en 
positiv sammenhæng mellem busklagets 
omfang og rumlige udbredelse og fore
komsten af skovfugle, især sangere 
(Sylvia-arter). Undersøgelsens gamle 
bryn har den mest varierede struktur og 
er som nævnt også de fuglerigeste. 
Der har i denne undersøgelse været fore-



Foto 4. l modsætning til feks. Gulspurv og Skovpiber, som er knyttede til brynets for
kant, yngler Rødhalsen lige villigt overalt i brynet, blot der er gode fourageringssteder 
i form afundervækst og kvasbunker. (Foto: Lone Eg Nissen). 

taget en simpel summering af mål for 
vegetationstætheden i 4 højdelag (0-1 
m, 1-3 m, 3-10 m, > 10 m) i alle under
søgelsens bryn uanset alder. Dette har 
imidlertid ikke vist sikre sammenhænge 
med fuglenes yngletæthed og artsdiver
sitet. Årsagen er formentlig, at der ikke 
er taget hensyn til eventuelle kvalitative 
aspekter af brynenes forekomst af buske 
og træer. Det er ikke ligegyldigt om 
busklaget er et varieret krat af buske og 
småtræer - som i de gamle bryn - eller 
det er et monotont tæppe af en enkelt art. 
Materialet viser klart at bryn, hvor busk
laget domineres af Glansbladet Hæg, er 
fattige på fuglearter og -individer. Et 
hæg-domineret busklag findes således i 

4 af de undersøgte bryn, og disse bryn 
ligger under gennemsnittet for såvel 
artsantal som antallet af territorier (se 
tab. l). Det skyldes sandsynligvis, at et 
busklag af Hæg nok er tæt, men samti
dig meget homogent. Der er langt ringe
re beskyttelse og muligheder for rede
placering end f.eks et krat af Brombær. 
Insektundersøgelser i de samme bryn 
viser iøvrigt, at der er et stort antal in
sektindivider, men at insekterne gen
nemgående er så små, at de ikke udgør 
noget godt fødegrundlag. 

Brynets bredde 

Bredden af en løvtræbræmme foran nål 
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afgør antallet af lØvskovsfugles territori
er. Flere lØvskovsfugle er villige til at 
yngle selv i smalle bryn, men jo bredere 
løvtræbryn, jo mere plads til løvskovs
fugle. 
Undersøgelsen viser, at sålænge løv
træ bræmmerne er unge, bidrager de ikke 
nødvendigvis til en større individmæng
de. Til gengæld medvirker de gennem 
tilstedeværelsen af lØvskovsfugle til en 
større artsdi versitet. 

Konklusion 

Forekomsten af løvtræbryn foran nåle
træbevoksninger er medvirkende til , at 
artsantallet og bestandstætheden af yng
lende skovfugle i bevoksningen som 
helhed vokser. 
Skovkanten i sig selv er attraktiv for 
nogle fuglearter. Til gengæld kommer 
der ynglemuligheder for fugle der ellers 
er tilknyttet løvskov, hvis der er domi
nans af løvtræer i et skovbryn, og 
bevoksningen bagved udgøres af nåle
træer. 
Skovbrynets alder har afgørende betyd
ning for den samlede bestandstæthed og 
for forekomsten af hulrugende fuglear
ter. 
I ældre, urørte bryn med gamle, hullede 
træer er hulrugende fugle en iøjne
faldende del af den samlede yngle
fuglebestand . De har her en andel på op 
mod 50 % af den samlede fuglebe
stand. 
Det rigeste og mest varierede fugleliv i 
brynene fås, hvis brynene bevares så 
brede som muligt, og i så "urskovsag
tig" tilstand som muligt. Ved anlæg af 
nye bryn er det vigtigt at skabe et arts
rigt og strukturelt varieret busklag, der 
ved passende tynding kan give gode for
hold for fuglene. 
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Insekter 
i skovbryn 

Af BOY OVERGAARD NIELSEN 

Skovbrynet er skovens facade mod det 
åbne land og er i det danske kulturland
skab typisk en økologisk overgangszone 
mellem agerlandet og selve skoven. 
I den økologiske litteratur fremhæves 
ofte, at sådanne overgangszoner - økoto
ner - mellem forskellige biologiske sam
fund kan være særligt artsrige, f. eks . 
hvad insektfauna angår. 
Et lØvtræbryn etableret mellem agerland 
og nåleskov vil teoretisk set ikke alene 
kunne invaderes af arter knyttet til de 
omgivende økologiske systemer. Det vil 
også selvstændigt kunne bidrage til den 
biologiske mangfoldighed ved at tilbyde 
specifikke levesteder og kår, der ikke 
findes i naboområderne. 
Imidlertid savnes undersøgelser over 
insektfaunaen i løvtræbryn omkring 
nåleskov i Danmark. Det er derfor uvist, 
i hvilket omfang og under hvilke om
stændigheder sådanne bryn fremmer 
insektlivet. 
Som led i Projekt Skovbryn udførtes i 
1990-91 insektundersøgelser i en række 
vest-, midt- og sønderjyske skovbryn. 
Formålet var at registrere og beskrive 
hovedtrækkene af insektfaunaens sam
mensætning og struktur i skovbryn af 
forskellig alder, bredde og vegetati
onsmæssig sammensætning. Desuden 
var formålet at belyse løvtræbrynenes 
rolle som levested for insekter og at ind
kredse faktorer af særlig betydning for 
insektfaunaens trivsel. 

Undersøgte skovbryn 
U ndersøgelserne udførtes i 12 løv
træbryn , der næsten aJle var vestvendte 
samt i et nåletræbryn (Findskoven, 
Guldborgland) . 
Løvtræbrynene repræsenterede forskel
lig alder, bredde og bevoksningstype. 
Med undtagelse af et skovbryn i Hald 
Ege grænsede brynenes forkant op til 
dyrket mark. Bagkanten grænsede op til 
nåleskov, men i Draved Skov og Hald 
Ege gik brynene dog direkte over i gam
mel løvskov uden veldefineret grænse 
mellem bevoksningerne. 

Metoder 

Alle vigtige lag i skovbrynenes lodrette 
zonering blev inddraget: 
I. Humuslag og nedfaldsløv (førn) i 

skovbunden, 
2. Skovbundens overflade, 
3. Skovbundens urteagtige planter og 

lave bevoksninger af vedplanter, og 
4. Træ- og busklaget - af tekniske årsa

ger dog primært begrænset tiIlavtsid
dende grene. 

Undersøgelserne blev hovedsageligt ba
seret på fire simple standardmetoder, der 
er almindeligt anvendt til kvalitative in
sektundersøgelser. Disse omfatter udtag
ning af jordprøver, indsamling med faJd
grubefælder (fangglas), vegetationsketsj
ning og nedbankning fra træer og buske. 
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Kategori Lokalitet (Iok .nr.) Alder, år Bredde, m 
25-50 >70 <10 11-40 41-60 

Yngre, sm alle Hald Plantage (21) x x 
bryn Apoteker Aagaards PIt. (26) x x 

Yngre, meUem- Hald Plantage (22) x x 
brede bryn Mønsted Plantage (24) x x 

Findskoveo (25) x x 

Yngre, brede Kompedal Plantage (18) x x 
bryn Kompedal Plantage (17) x x 

Ældre, smalle Gludsted Plantage (16) x x 
bryn Havredal Plantage (19) x x 

Ældre meUem- Hald Ege (20) x x 
brede bryn Draved Skov (2) x x 

Ældre, brede Draved Skov (3) x x 
bryn 

Fig. l. Alder og bredde af løvtræbryn inddraget i insektundersøgelsel1. 

På enkelte lokaliteter blev tætheden af 
voksne insekter, der klækker fra eller 
overvintrer i skovbunden, bestemt ved 
hjælp af særlige fælder (klækkefælder). 
Metoderne beskrives nærmere af Niel
sen (1993) . 
I alle skovbryn blev fældeopstilling og 
prøvetagning udført langs linier vinkel
ret på brynets længderetning - fra det til
grænsende område umiddelbart foran 
skovbrynet, ind gennem brynet og ind i 
den forreste del af bevoksningen bag 
dette. 

Faunaen i humuslag og 
nedfaldsløv 

Generelt udgjorde bænkebidere, edder
kopper, biller og billelarver op mod 
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90% af den registrerede fauna af hvir
velløse dyr i disse lag . Denne sam
mensætning svarede ganske godt til 
Bornebusch' s (1930) klassiske beskri
velse af skovbundens dyreverden på til
svarende jordbundstyper. 
De højeste individtætheder af disse 
skovbundsdyr (> l 000 pr m') påvistes i 
gamle, brede og varierede løvtræbryn, 
de laveste (60- 100 pr m') i granbrynet. 
Det var især bænkebidere der bidrog til 
de høje individtætheder. Bænkebidere 
findes oftest i størst antal i mere frodige 
skov typer, gerne med veludviklet, let 
fugtigt førnlag. Et sådant miljø kan net
op forekomme i løvtræ bryn som de 
ovennævnte, men også under tæt, mørk 
opvækst af Glansbladet Hæg. I granbry
net og i nåleskoven bag løvtræbrynene 



blev der slet ikke registreret bænkebide
re. 
Skovbundens eksponering for sol, lys og 
vind samt mængde og kvalitet af tilført 
dødt plantemateriale har afgørende ind
flydelse på fømlagets faunasammensæt
ning og individrigdom. 
Den rigeste fauna af større hvirvelløse 
dyr kan - ikke overraskende - forventes 
i skovbryn på fugtig muldbund med god 
omsætning af nedfaldsløvet. Derimod er 
der en fattigere skovbundsfauna i vind
eksponerede, åbne skovbryn, hvor ned-

faldsløvet let omlejres og skovbunden 
udtørres. 
I de løvtræ bryn, hvor klækningen af in
sekter fra skovbunden blev målt med 
klækkefælder, udgjorde fluer og myg 
over 70% af insektfaunaen. Klart domi
nerende var galmyg, sørgemyg og dan
semyg, hvis larver er knyttet til omsæt
ning af dødt plantemateriale i skovbun
den. r forårsperioden registreredes 
tætheder på ca. 250-710 individer pr m' 
- med de højeste værdier på morbund . 
Sammensætningen af denne fauna i 

Fig . 2. Faunasammensætning i prØver af nedfaldsløv fra skovbryn. l de fem bryn (Dra
ved-Hald) er bænkebidere talrige, i de resterende fire (Gludsted-Mønsted) dominerer 
biller og edderkopper. l den første gruppe af bryn er skovbunden mere fugtig. 
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skovbrynene og de bagved liggende 
nåletræbevoksninger var ikke markant 
forskellig . 
At fluer og myg - og netop de tre nævn
te grupper - dominerede er ikke overra
skende. Det er som regel tilfældet i 
skovjord såvel som agerjord. 
Tætheden af klækkede fluer og myg i 
brynene var imidlertid ikke højere end i 
dansk agerjord en tilsvarende 
klækningsperiode. 
Dette element af skovbrynsfaunaen var 
således hverken kvalitativt eller kvanti
tativt bemærkelsesværdigt. 
Fluer og myg klækket fra jordbunden 
udgør i øvrigt ofte en betydelig del af 
faunaen i skovbrynenes vegetations
lag, hvor de indgår i mange fødekæ-

der, f. eks. som byttedyr for edderkop
per. 

Skovbrynenes løbebillefauna 

Løbebiller er meget aktive insekter, der 
næsten altid er talstærkt repræsenteret i 
fangglasfangster - og skovbrynene er 
ingen undtagelse. Disse biller er gen
nemgående velundersøgte, hvorfor der 
foreligger mange oplysninger om arter
nes foretrukne levesteder og andre øko
logiske krav. 
Blandt insekterne er løbebillerne derfor 
en af nøglegrupperne i forbindelse med 
naturforvaltning. En analyse af løbebil
lefaunaen i skovbrynene kan bl.a. vise, 
om disse randområder befolkes af åben-

Fig. 3. Antalløbebillearter fanget på skovbrynslokaliteter: Foran brynet, i selve brynet 
og i nåle- eller løvtræbevoksningen bag dette. På flere af lokaliteterne er artsantallet 
foran brynet forholdsvis højt og oftest domineret af åbenlandsarter. 
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landsarter, af skovarter eller af generali
ster, og om de huser specielle faunaele
menter. Samtidig vil undersøgelsen give 
et fingerpeg om effekten af brynenes 
bredde og struktur på faunaens sam
mensætning og kvalitet. 
I de undersøgte skovbryn registreredes 
iaIt 75 arter af løbebiller. Der var dog 
betydelig forskel på artsrigdommen i de 
enkelte bryn: 
I granbrynet samt i de fleste yngre, 
smalle og mellembrede bryn var antallet 
af løbebillearter i selve brynet meget 
lavt. Hvis skovbrynene i denne kategori 
var tætte og mørke, bestod løbebillefau
naen af helt banale skovarter. Var bryn
ene derimod mere åbne og varierede, 
dominerede almindelige åbenlandsarter 
og generalister. LøbebiUefaunaen i disse 
bryn var således uden særpræg. 
I en mellemgruppe bestående af yngre, 
brede samt ældre, smalle løvtræ bryn var 
løbebillefaunaen lidt mere artsrig , men 
må dog stadig betegnes som ret fattig. 
Også i bryn af denne type var vegetatio
nens struktur afgørende for, om det var 
skov arter eller åbenlandsarter og gene
ralister, der dominerede løbebillefauna
en . 
I meget lysåbne skovbryn skabes f. eks. 
et mikroklima med forholdsvis høje 
temperaturer og lav fugtighed. Derfor 
præges faunaen her af arter, der fore
trækker - eller i det mindste tolererer -
åbne levesteder. 
Et af de yngre skovbryn adskilte sig dog 
fra de øvrige bryn i samme aldersklasse 
ved en langt mere artsrig og økologisk 
varieret løbebillefauna. Et afvekslende 
skovbundsmiljø i dette bryn har åben
bart i tilstrækkelig grad kunnet tilfreds
stille arternes forskelligartede økologi
ske krav tillevestedet og har dermed 
øget artstallet. 

I ældre, brede løvtræbryn med lang 
skovkontinuitet var løbebillefaunaen ca . 
tre gange så artsrig som i de fattigste 
bryn. Skovarter dominerede, men fauna
en må især fremhæves for forekomsten 
af en række arter karakteristiske for fug
tig , humusrig skovbund, skovsumpe, 
etc. (indikatorarter). Det er disse skov
bryn, der rummer den mest interessante 
løbebillefauna, bl.a. flere arter, der ikke 
er fundet i de øvrige bryn. 
Billefangsterne tyder således ikke på, at 
levevilkårene i hovedparten af skov
brynene begunstiger etablering af en 
specielløbebillefauna. Miljøet i de 
enkelte skovbryn er ikke tilstrækkeligt 
varieret og rummer for få specielle 
levesteder, f. eks. fugtige strøg. Faunaen 
består derimod af relativt få trivialarter, 
der også kan findes i tilstødende ager
land eller nåleskov. 

Vegetationens betydning 

Faunaen i skovbrynenes bundvegetation 
består især af fluer og myg fra jordbun
den, insekter knyttet til urterne, f. eks . 
cikader, tæger og sommerfuglelarver, 
samt edderkopper, der er de vigtigste 
rovdyr i dette lag. Flere snudebillearter 
knyttet til træer og buske tilbringer lar
vestadieme - eller overvintrer som voks
ne - i jordbunden. De passerer derfor 
gennem skovbundens vegetation på vej 
til busklag og trækroner. 
Bundvegetationen er således ikke alene 
permanent levested for mange insekter 
og andre hvirvelløse dyr, men er også et 
vigtigt gennemgangslag. Jo mere arts ri g 
og strukturelt varieret dette bundlag er, 
desto større er den økologisk betydning 
for insektfaunaen. 
Bundvegetation mangler imidlertid helt 
eller delvis i flere af de yngre løv-
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Foto 1. Violløber (Carabus violaceus). 
En stor løbebille (22-30 mm), der især er 
knyttet til skov. 

træbryn, i gran bryn samt i sluttede nåle
træbevoksninger bag skovbrynene . I 
mørke, tætte bryn uden etagering - eller 
under tæt buskads af Glansbladet Hæg 
og Rynket Rose - mangler således et 
vigtigt lag i skovøkosystemet. Dermed 
berøves mange arter af insekter og andre 
leddyr levemuligheder på lokaliteten. 
Sparsom eller manglende skovbundsve
getation bidrager til faunistisk armod i 
skovbrynene. Opvækst af Glansbladet 
Hæg, som har vundet fodfæste i flere af 
brynene, undertrykker al anden vegetati
on, og den beriger ikke selv insektfau
naen - hverken kvalitativt eller kvantita
tivt. 
I nogle af de ældre, smalle, åbne bryn er 
skovbundsfloraen helt domineret af 
græsser, især Bølget Bunke. Dyrelivet i 
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Foto 2. Den lille løbebille Agonum dor
sale (6-7.5 mm) er almindelig i ager
land, hvor den betragtes som et vigtigt 
nyttedyr, der bidrager til bladlusbekæm
pelsen. 

denne ensformige bundvegetation er 
også artsfattig. Det består først og frem
mest af cikader, tæger og edderkopper 
og svarer i sammensætning godt til 
græshedemes fauna. 
I gamle, etagerede bryn er skovbunds
floraen meget artsrig og adskillige arter 
forekommer i anselige bevoksninger. 
Her findes også en økologisk interessant 
og arts rig insektfauna, bl.a. med en ræk
ke planteædende arter knyttet til bestem
te værtsplanter, f. eks. konvalarter. Det 
meget varierede og mosaikagtige skov
bundsmiljø i disse skovbryn - med fug
tige partier, væltede stammer og store, 
nedfaldne grene - bidrager yderligere til 
at skabe en afvekslende insektfauna i 
urtevegetationen. Artsrigdommen j 

skovbundsvegetationen i disse skovbryn 



var typisk 2-3 gange større end i de fat
tigste bryn. 
V ærdien af de undersøgte skovbryn som 
levested for insekter knyttet til urtevege
tationen afspejler således i hovedtræk 
brynenes etagering, udvikling og sam
mensætning af træ- og buskvegetationen 
samt den samlede effekt af disse forhold 
på skovbundsfloraen. 
y derIigere vil varierede jordbundsfor
hold (næringsstofindhold , fugtighed, 
etc .), der giver voksemuligheder for 
planter med forskellige miljøkrav , 
bidrage til en varieret insektfauna i 
skovbundsvegetationen. 
Dertil kommer, at insekterne i urtevege-

tationen oftest stiller yderligere krav til 
levestedet end værtsplantens blotte til
stedeværelse, f. eks. til mikroklima eller 
egnede overvintringssteder. Dette 
understreger betydningen af et varieret 
miUø i de enkelte skovbryn. 

Skovbryn som levested for insek
ter 

Undersøgelsen over skovbrynenes in
sektfauna har belyst en række forhold ud 
over de allerede nævnte, f. eks . at man
ge almindelige agerlandsinsekter knyttet 
til landbrugets kulturplanter er hyppige 
gæster i brynene. 

Fig. 4. Antal insektarter eller -slægter i repræsentative ketsjerprøver fra udvalgte skov
bryn. Diversiteten, der er beregnet på basis af antal arter eller slægter samt individtal
let udtrykker hvor forskelligartet insektsamfundet er (høj diversitet = stor mangfoldig
hed). 

Antal arter Diversitet 
eUer slægter 

Gludsted Plantage 17 4.2 
Kompedal Plantage 26 5.7 
Havredal Plantage 39 7.1 
Draved Skov, bøg 37 7.8 
Findskoven 45 8.5 
Draved Skov, lind 64 9.9 
Hald Ege 58 11.0 
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Fauna på Fauna i Fauna på Samlet 
skovbund urtevegetation træer og buske vurdering 

Aagaard Plantage (lok.nr.26) x x x 
Hald Plantage, Syd (lok.nr.21) x x 
Hald Plantage (Iok.nr.22) x x x 
Havredal Plantage (Iok.nr.19) x x x 
Kompedal Plantage (lok.nr.l7) x x x 
Kompedal Plantage, Syd (Iok.nr.18) x x 
Mønsted Plantage (Iok.nr .24) x x x x 
Gludsted Plantage (lok.nr.16) x x x x 
Findskoven (Iok.nr.2S) xx xx xx xx 
Hald Ege (lok.nr.20) xx(x) xxx xx(x) xxx 
Draved Skov, Lind (lok.nr.3) xxx xxx xx xxx 
Draved Skov, Bøg (lok.nr.2) xxx xx(x) xx xx(x) 

Fig. 5. Vurdering af de undersøgte skovbryn som levestedfor insekter; baseret på resul
taterne fra de angivne delundersøgelser. Kvaliteten er gradueret som: x=jævn, xx=god, 
xxx=meget god. 

Det gælder bl.a. kornbladbiller, glim
merbøsser, skulpesnudebiller, bladrand
biller og spidsmus-snudebiller, der hyp
pigt overvintrer i markskel og læhegn, 
men altså også i skovbryn. 
En helhedsvurdering af de enkelte skov
bryns værdi som levested for insekter 
viser, at otte af de undersøgte skovbryn 
alt i alt må karakteriseres som uden 
støn'e entomologisk interesse. Det drejer 
sig hovedsageligt om yngre bryn, men 
også ældre indgår i gruppen. 
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Nogle af disse bryn er tætte og mørke 
uden bundvegetation, andre er åbne med 
ensformig, græsdomineret flora. Foru
den at skovbundsvegetationen er artsfat
tig, er den strukturelle variation i skov
bunden ringe, f.eks, uden vekslen mel
lem fugtige og mere tørre partier, eller 
med sparsom forekomst af dødt ved og 
andre specielle levesteder. 
I undersøgelsen er der ligeledes foreta
get sammenligning af insektfaunaen på 
forskellige arter af træer og buske i 



Foto 3. Smalt, ældre, åbent egebryn i 
Gludsted Plantage. Insektlivet i bundve
getationen, der er domineret af Bølget 
Bunke, ligner græshedernes fauna. 

brynene. Det gælder først og fremmest 
på de vigtige træarter Eg og Bøg, hvor 
den artsrigeste insektfauna som regel 
forekom på førstnævnte. Især var insekt
livet i sluttede, mørke bevoksninger af 
ungbøge særdeles fattigt, hvilket gælder 
faunaen i alle lag fra skovbund til 
trækroner. Bøgebevoksninger af denne 
type bør derfor undgås i skovbrynene. 
Disse undersøgelser skal dog ikke nær
mere omtales her. 
De smalle skovbryn med ringe variation 

Foto 4. Mellembredt, yngre egebryn i 
Findskoven. Omkring og på det græs
klædte dige foran brynet findes mange 
insektarter, hvoraf hovedparten er knyt
tet til det åbne land. 

i vegetation og struktur er blot liniefor
mede overgangszoner mellem agerland 
og nåleskov. Her kunne der ikke påvises 
specifikke insektsamfund, men faunaen 
er sammensat af almindelige og mobile 
arter, der også forekommer på de tilstø
dende biotoper. 
øget bredde af de yngre bryn ændrede 
imidlertid ikke i sig selv deres værdi 
som levested for insekter; også i brede
re, yngre bryn er faunaen oftest udviklet 
som skitseret. Medmindre det enkelte 
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bryns variatIOn i vegetations sam
men sætning og struktur øges markant, 
kan disse bryn heller ikke tilføre insekt
faunaen særlige kvaliteter, f. eks. i form 
af indikatorarter. 
Gamle, mellembrede eller brede skov
bryn med lang skovkontinuitet viste sig 
at være de mest værdifulde af de under
søgte bryn. Her fandtes en lang række 
biologiske og ikke-biologiske forhold af 
stor betydning for udvikling af en artsrig 
og varieret insektfauna. Det drejer sig 
om stor rumlig variation i skovbundens 
udbud af levesteder, bl.a. fugtig, humus
rig jord, skovsumpe, døde stammer og 
grene, artsrig urteflora med flere domi
nerende arter i større bevoksninger samt 
artsmæssig og rumlig variation i bestan
den af buske og træer. 
Det er naturligvis ikke helt fair at anven
de disse gamle - til dels naturskovs
prægede skovbryn - som model for etab
lering og pleje af løvtræbryn, da udvik
lingen af sådanne bryn kræver specielle 
jordbundsmæssige, biologiske, geogra
fiske og skov historiske forudsætninger. 
Derimod kan der i disse bryn udpeges 
elementer, der generelt har stor betyd
ning for insektfaunaen og som enkeltvis 
eller i kombination kan inddrages i det 
videre arbejde - under hensyntagen til de 
enkelte bryns forudsætninger og karak
teristika. 

Anbefalinger 

Følgende forhold vil fremme skovbryn
enes insektIiv kvalitativt og kvantitativt: 
* Variation i vegetation og struktur. 
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Dette omfatter f.eks. varieret skov
bundsflora, veludviklet etagering, 
artsrig bestand af træer og buske 
inklusiv blomstrende arter, lysåbne 
partier med varmere og mere tørt 

mikroklima, blomstrende urter og 
lysstillede enkelttræer. 

* Særlige aktivitetscentre og leveste
der. Dette omfatter f. eks. varieret 
jordbundsmiljø, skovsumpe o.a. 
vådområder, stubbe, væltede træer, 
nedfaldne grene, kvasdynger, løse 
sten og stendynger, gamle, døde og 
hule træer (træruiner) samt træboen
de svampe. 

* Varieret forkant mod agerlandet. 
Dette betyder f. eks. med blomstren
de urter, træer og buske, godt vegeta
tionsdække på skovbunden, løse sten , 
stendynger og stendiger, etapevis 
beskæring af træer og buske. 

* Beskyttelse af forkanten mod kultur
tekniske påvirkninger Uordbehand
ling, pesticidanvendelse, gødskning). 
Dette kan f. eks. ske ved beskyttel
seszoner eller permanent braklæg
ning foran brynene, der samtidig kan 
gøre overgangen mellem skov og 
ager mere naturnær. 

* Åbne områder mellem skovbryn og 
bagved liggende produktionsskov 
(øget lystilgang, blomstrende urter). 

* Kun brede - (30 m eller mere) - bryn 
vil kunne imødekomme forudsætnin
ger for et rigt og varieret insektliv. 
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Mus 
og andre pattedyr 
i skovbryn 

Af FLEMMING FRANDSEN og HANNE HUBERTZ 

Skovbryn er levesteder for mus og andre 
små pattedyr. For større dyr - som f.eks. 
Rådyr og Hare - er skovbrynene snarere 
overgangs zoner, der på forskellig vis 
udnyttes som hvile og beskyttelsesom
råder og til fouragering. 
Denne artikel er skrevet med udgangs
punkt i to somres fældefangster i en 
række udvalgte skovbryn af små patte
dyr, fortrinsvis mus og spidsmus (de 
såkaldte ægte mus og spidsmus tilhører 
to forskellige ordener inden for pattedy
rene , red . anm.). Der er suppleret med 
litteraturstudier og iagttagelser af større 
pattedyr i felten . 
Der er herved kommet ny viden om pat
tedyrs brug af skovbryn, samt et bedre 
grundlag for at vurdere en eventuel sam
menhæng mellem forskellige skovbryns 
opbygning og deres betydning for patte
dyrarter. Hvordan indvirker f.eks. et 
skovbryns plantemæssige sammensæt
ning, struktur, alder og bredde på alsi
digheden i pattedyrfaunaen, og på hvor 
talrigt de enkelte arter forekommer. 
I undersøgelsen er indgået 18 forskelli
ge lokaliteter udvalgt i forbindelse med 
Projekt Skovbryn. Det er fortrinsvis løv
træ bryn i alderen fra 30 til over 200 år 
og med en variation i bredde fra 5 til 60 
m. Der blev anvendt fælder, som fanger 
musene levende. Fælderne blev udsat 

efter samme metode og med samme 
tæthed i alle bryn. 
I fig. l er anført alle danske pattedyr med 
tilknytning til skovbryn. Flere af dyrene 
er omfattet af jagtinteresser, mens andre, 
især Mark- og Rødmus, har skovbrugets 
bevågenhed som skadedyr. Specielt i 
nyplantning af bØg kan de to studsmuse
arter æde bark og forårsage betydelig 
skade på den opvoksende kultur. 
Hjortevildt og harer bider ny opvækst, 
og hjortene kan desuden give feje- og 
skrælleskader. 
Flagermusene, Hasselmusen og Birke
musen er sårbare og sjældne rødlistear
ter. De findes kun i små bestande, og de 
er særligt følsomme overfor uagtsom
hed, ødelæggelse af levesteder osv. 

Mus i skovbryn 

Mus og spidsmus kan have hele deres 
aktivitetsområde ("home range, Lebens
raum") i skovbrynet. De er dermed gode 
indikatorer for hvilken betydning vege
tationens sammensætning har. 
Musene er desuden nederste led i 
fødekæden. Derfor siger musepopulatio
nernes størrelse også noget om de for
skellige skovbrynstypers værdi for de 
større rovdyr. 
Indfangningerne af mus er foretaget i en 
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Fig. 1. Liste over pattedyr med tilknytning til skovbryn. 
Arterne med ** indgår ifangstmaterialet, mens de med * mærkede arter er registreret i 
de udvalgte bryn under feltarbejdet. 

** 

•• 

** 

Muldvarp 
Pindsvin 
Almindelig Spidsmus 
Dværgspidsmus 

Brunflagennus 
Sydflagermus 
Langøret Flagermus 
Dværgflagermus 
TroJdflagennus 
Frynseflagermus 

Hasselmus 
Birkemus 
Rødmus 
Markmus 
Dværgmus 
Mosegris 
Halsbåndmus 
Skovmus 
Brandmus 
Egem 

Hare 

Lækat 
Brud 

Større pattedyr med beho\' for større biotoper 

Husmår 
Skovmår 
Ilder 
Grævling 
Ræv 
Rådyr 
Dådyr 
Kronhjort 

periode med forholdsvis lav bestand, og i 
forskellige områder de to år, (Viborg
området 1991, Sønderjylland 1992). Alli
gevel viser fangsterne klart, at Rødmus, 
Halsbåndmus og de to spidsmusearter, 
Alm. Spidsmus og Dværgspidsmus, er 
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Talpa talpa 
Erinaceus europaeus 
Sorex araneus 
Sorex Illinutus 

Nyctalus noctula 
Eptesicus serOlinus 
PlecO(us auritus 
Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrellus nathusii 
Myotis nattereri 

Muscardinus avellanarius 
Sicista betulina 
Clethrionomys glareolus 
Microtus agrestis 
Micromys mjnutus 
Arvicola terrestris 
Apodemus flavicollis 
Apodemus sylvaticus 
Apodemus agrarius 
Sciurus vulgaris 

Lepus europaeus 

Mustela erminea 
Mustela nivalis 

Martes foina 
Martes martes 
Mustela putorius 
Meles mejes 
Vulpes vulpes 
Capreolus capreolus 
Dama dama 
Cervus eJaphus 

almindelige i alle typer af bryn, gamle 
som unge, smalle som brede, løv- som 
nåletrædominerede (se fig . 2). 
Antallet af indfangne dyr kan udtrykkes 
som 6,8% pr. LOO fælder pr. døgn eller 
ialt 222 små pattedyr, se fig. 2. 



Foto J. Rødmus i ugglan-fælde. Valset havre fungerer som lokkemad og foder til den 
fangne mus, og et metallåg beskytter mod regn og træk. 
Fælderne blev tilset hver morgen i fangstperioden , og de fangne mus blev efter artsbe
stemmelse undersøgt for parasitter og sygdomme. Disse oplysninger indgår nu i doku
mentationen for bl.a. sygdommen borreliosis, som via skovflåter kan overføres fra dyr 
til mennesker. (Foto: L. Stausholm Jensen). 

Foto 2. Gamle naturskovsprægede bryn 
har ikke nødvendigvis de største popula
tioner af pattedyr. Her er der imidlertid 
størst chance for at træffe mange for 
skellige arter, bl.a. Dværgmusen, der 
bygger runde græsreder i brynenes 
undervegetation. (Foto: Helle Vilhelm
sen). 

Rødmus udgjorde 50% af den totale 
fangst, Halsbåndmus ca. 15 %, og de to 
spidsmusearter tilsammen ca. 30 %. 
Forholdet mellem de to spidsmusearter 
var ca. 3 Almindelig Spidsmus til 2 
Dværgspidsmus. 
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Fig. 2. Total opgørelse over små pattedyr indfanget i de udvalgte skovbryn i perioden 
1991-92. Fangstprocenten angiver fangst pr. l 00 fælder pr. døgn. Med hensyn til beskri
velse af brynslokaliteterne henvises til fig. 1 i artiklen om træer og buske. Mellembrede 
bryn(*) er mellem 15 og 35 m brede. Lok.l,2,3 og 5 er naturgroede løvtræbryn, og lok. 
6 er egekrat, mens de øvrige bryn er plantede, fortrinsvis med Eg som hovedtræart. 

Lok. brynets alder "mus" Rød-
nr. og bredde ialt mus 

Sønderjylland 
l gammelt bredt 5 4 
2 gamme lt mellem' 7 O 
3 gammelt bredt 4 O 
5 gamme lt bredt JO 5 
6 gammelt bredt 49 22 
7 gammelt smalt 20 3 
8 yngre mellem' 23 12 
9 yngre sma lt 3 2 
NI yngre smalt IO 5 

Total 131 53 

Viborg området 
16 gammelt smalt 4 O 
17 yngre bredt 19 7 
\8 yngre bredt 10 8 
19 gammelt smalt II 6 
21 yngre smalt 8 7 
23 yngre mellem* l I 
24 yngre mellem ' 9 3 
25 yngre mellem ' O O 
26 yngre sma lt I I 
N3 yngre mellem' 28 24 

Total 91 57 

I litteraturen angives Dværgspidsmus 
som relativt sjælden - så enten er netop 
skovbrynet Dværgspidsmusens fore
trukne habitat, eller også er arten langt 
almindeligere end hidtil antaget. 
Der er i de 18 undersøgte bryn ikke fan
get en eneste Skovmus. Dette illustrerer, 
at Skovmusen faktisk er en "åbent
landsmus". Derimod er Halsbåndsmu
sen - der også kaldes "Stor Skovmus" -
"skovmusen" blandt de ægte mus. 
Der er kun fanget en Markmus. Markmu
sens foretrukne lokalitet er åbne udyrkede 
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Mark-
mus 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 

O 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
O 

I 

Halsb.- Dværg- Spids- Fangst fangst 
mus mus mus døgn % 

O O I 150 3.30 
3 4 O 300 2.33 
I 3 O 120 3.33 
I 2 2 300 3.33 
5 I 21 340 14.41 
2 O 15 150 13.33 
3 O 8 80 28.75 
I O O 108 2.77 
3 O 2 132 7.57 

19 10 49 1680 7.79 

O O 4 60 6.66 
7 O 5 250 7.60 
2 O O 310 3.22 
1 O 4 115 9.65 
O O O 11 5 6.95 
O O O 120 0.83 
3 O 3 240 3.75 
O O O 15 0.00 
O O O 60 1.66 
I O 3 320 8.75 

14 O 19 1605 5.66 

arealer og nykulturer i skov. Den meget 
ringe fangst viser, at Markmus nok lejlig
hedsvis krydser bryn, men at de efter kul
turstadiet næppe lever permanent der, selv 
om brynet støder op til dyrkede marker. 
Dværgmus er kun fanget i gamle bryn 
med varieret bunddække og busklag, og 
kun i et af de to forsøgsår. Det er en art, 
som er kendt for store udsving i 
bestandsstørrelse. 
Ud over Skovmusen savnes af danske 
mus også Brandmus, Birkemus og Has
selmus i materialet. 



Brandmusen er en sydlig art, som 
næsten udelukkende findes på Lolland
Falster. 
Birkemusen og Hasselmusen (henholds
vis springmus og syvsover) er sjældne 
danske repræsentanter for henholdsvis 
et køligere og varmere klima. 
Birkemusen holder fortrinsvis til i birke
skove i Nordjylland, mens hasselmusen 
er knyttet til løvskove i Sydøstdanmark. 
Den ynder løvskovsbryn og andre 
bevoksninger med stor arts- og alders
variation i plantevæksten og sammen
filtret vegetation af f.eks. Almindelig 
Gedeblad og Brombær (Vilhelmsen 
1990). 

Unge bryn versus ældre bryn 

Den gennemsnitlige tæthed af smågna
vere og spidsmus synes ganske stor i 
bryn sammenlignet med hØjskov. 
Undersøgelser i bøgeskov (Secher 
1981) angi ver en populationstæthed af 
smågnavere på 15-32 pr. ha. Derimod 
har flere bryn fældefangster svarende til 
mere end 100 mus og spidsmus pr. ha. 
Heraf er dog en stor del yngre mus uden 
eget "home range". 
For Rødmus alene er der her målt en 
"home range" på ca. 150 m' i muserige 
bryn, mod 600 - 2000 m' i engelske 
undersøgelser. Til sammenligning angi
ves brudens "home range" i engelske 
undersøgelser til mellem 4 og 15 ha. 
På grund af populationssvingninger, 
variation i fangstmetode osv. er sådanne 
udregninger og sammenligninger be
hæftede med stor usikkerhed. Imidlertid 
er der konstateret stor variation mellem 
de forskellige bryn. 
Både i Sønderjylland og Viborg-områ
det er den tætteste population fundet i 
smalle løvtræbryn med bunddække og 

nær adgang til andre gode musebiotoper 
(græsmark, græsklædt spor, bøgekultur 
og yngre blandingsskov). Her er især 
mange Rødmus og Spidsmus. 
Også unge og midaldrende nåletræbryn 
er forholdsvis muserige, hovedsagelig 
på Rødmus. 
Endelig er der fundet endog særdeles 
mange små pattedyr i bryn, som er rester 
af gamle egekrat med tæt sammenfiltet 
bunddække af bl.a. Almindelig Gedeblad. 
Her er det igen Rødmus og Spidsmus, 
som gør sig gældende, i et enkelt bryn 
endog med overvægt af Spidsmus. 
I gamle, brede uforstyrrede bryn er 
musebestandene lavere. Til gengæld er 
artsdiversiteten her størst, idet 
Dværgmusen kun er fanget her. 
Fældefangsterne siger naturligvis ikke 
noget om årsagerne til populationernes 
størrelse. Det er dog nærliggende at 
antage, at den lave fangstsucces i de 
gamle uforstyn'ede bryn primært skyl
des en god naturlig balance mellem de 
små pattedyr og deres prædatorer. Den
ne antagelse støttes af talrige iagttagel
ser af musvåger og spor efter ræve net
op i disse bryn. 
Omvendt må smalle bryn med megen 
uro, traktorer på marken og i skoven, 
mennesker etc . formodes at favorisere 
de mindre pattedyr på bekostning af 
deres prædatorer. 

Andre pattedyr 

Ved to lejligheder blev der fanget Brud 
i fælderne samtidig med fangst af enten 
Rødmus eller Halsbåndmus. Fangsten 
skete begge gange alleryderst i brynene, 
den ene gang ved et stendige, den anden 
gang ved en høj og tæt bevokset vold . 
Begge steder er typiske opholdssteder 
for Lækat og Brud. 
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Foto 3 (til venstre for oven). Stendiger 
eller blot bunker af marksten i brynskan
ten kan fremme tilstedeværelsen af små 
rovdyr som brud og lækat. De er iØvrigt 
også yndede opholdssteder for firben og 
andre krybdyr. (Foto: F. Frandsen). 

Denne undersøgelse indeholder ikke 
detaljerede opgørelser over de øvrige 
pattedyr i brynene. Tidligere under
søgelser, sammenholdt med Projekt 
Skovbryns registreringer, levner dog 
ikke meget tvivl om, at gamle, brede, 
relativt uforstyrrede bryn med varieret 
bunddække og tætte buskadser vil kun
ne give gode fødemuligheder og optimal 
dækning for de fleste større pattedyr. 
Sådanne bryn vil også være fristeder for 
bl.a. hjortevildt under større oriente
ringsløb og lignende. Dyrene får gode 
muligheder for at gå fra dække til foura
geringsområder langs skovbrynet. For 
Kronhjort og Rådyr udgør bryn med 
græs, urter og løvtræopvækst veritable 
spisekamre i nåletrædominerede skove. 
Skovbrynets undervækst giver også 
Haren et tiltrængt supplement til mar
kernes ensformige vinterkost. 
Endelig vil skovbryn blive endnu mere 
attraktive, og fødeudbuddet større og 
mere varieret, hvis der permanent brak-

Foto 5. Som mange andre skovlevende 
dyr er flagermusene i skovbrynet afhæn
gige af gamle træer med huller og 
sprækker. Billedet er et multiflashfoto, 
dvs. samme flagermus er optaget 6 gan
ge på samme foto ved en serieflashglimt 
med meget kort mellemrum. (Foto: Hans 
Baagøe). 

Foto 4 (til venstre for neden). De irgrønne klatrende løvfrøer ynder brede brombærkrat 
forrest i bryn, der støder op til græsarealer og vandhuller. Løvfrøen var tidligere vidt 
udbredt i Danmark, men findes nu kun i de sydligste egne. (Foto: Per Klit) . 
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lægges brede bufferzoner foran brynene. 
Mange Flagermus søger dagskjul og 
overvintring i i hule træer. Da flere af 
dem desuden gerne jager langs skovkan
ter, vil de i lighed med de hulrugende 
fugle begunstiges af gamle uforstyrrede 
bryn med hullede og knækkede træer. 

Padder og krybdyr 

Der er ingen tvivl om, at også padder 
som f.eks. de brune frøarter, salaman
drene og den almindelige tudse vil kun
ne øges i antal ved tilstopning af dræn 
og reetablering af fugtige områder og 
små midlertidige eller permanente vand
huller. 
Syd- og vestvendte bryn med krat af 
Brombær m.m. kombineret med yngle
vandhuller i eller umiddelbart foran bry
net er fortræffelige levesteder for bl.a. 
Løvfrø. En mere målrettet pleje/reetab
lering af ferskvandsbiotoper ved skov
bryn vil således give en truet dyregrup
pe et nyt tilflugtssted. 
Krybdyr som Firben og Stålorm fore
kommer lejlighedsvis yderst i bryn eller 
lysninger, gerne ved diger af jord eller 
sten. Stendiger eller stenrøser i kanten af 
skovbryn er særligt gode biotoper for 
krybdyr, da gennemsnitstemperaturen 
om sommeren er høj. Der er desuden 
tale om gode overvintringssteder under 
og imellem stenene. 

Konklusion 

Brede, gamle skovbryn med en varieret 
sammensætning af urter, træer og buske 
giver føde- og opholdsmuligheder for en 
mangfoldighed af pattedyr, krybdyr og 
padder. 
I gamle skovbryn findes en højere grad 
af økologisk balance mellem de forskel-
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lige arter end i de yngre, mere monoto
ne bryn. F.eks. synes population af Rød
mus at ligge på et lavere, mere stabilt 
niveau end i de unge smalle bryn. 
Tætte buskpartier, vindfælder, gamle 
træer, lysninger, stenbunker, små vand
huller og udyrkede zoner foran brynet 
fremmer artsvariationen i både gamle og 
unge bryn. Samtidig øges naturoplevel
sen og brynets værdi som tilflugtssted 
for jagtbart vildt. 
Sammen med læhegn, udyrkede åbred
der osv. fungerer skovbrynene desuden 
for mange pattedyr som sprednings-kor
ridorer mellem småbiotoperne på de 
intensivt dyrkede landbrugsarealer og 
mellem løvtræbevoksningerne i skove 
domineret af nåletræer. 
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Skovbrynet 
som en del af 
produktionsskoven 
- læ og stabilitet 

Af HANNE HUBERTZ og 1. BO LARSEN 

Skovbrynet giver dyr og planter gode 
levesteder og bidrager til landskabets 
variation . Men det har også en væsentlig 
skovdyrkningsmæssig værdi som lægi
ver og stabiliserende element i skoven. 
De forskellige skovbrynstypers læ
givende egenskaber er forbavsende lidt 
undersøgt. Den publicerede viden om læ 
og stabilitet omhandler først og frem
mest læhegn og pludseligt opståede 
bevoksningsrande, ofte blottede nåle
trærande efter stormfald. Man har kon
centreret sig om "at redde stumperne", 
hvor skaden allerede var sket, frem for 
at skabe og bevare varige bryn og en sta
bil bevoksningsstruktur i hele skoven. 
De følgende betragtninger bygger på 
udpluk af denne litteratur, en vurdering 
af en række eksisterende skovrande 
samt en undersøgelse af skadevirknin
gerne i bryn efter forårsstormen i 1991. 
Bornebusch skrev sin artikel om skov
bryn allerede i 1928 (se side 4). Artik
lens tegning betragtes i dag som tegnin
gen af et skovbryns opbygning. Allige
vellevnes bryn ikke meget plads i efter
følgende skovdyrkningslitteratur, og de 
omtales hverken af C.Mar: Møller 

(1977) eller Henriksen (1988). Emnet er 
dog behandlet af Holmsgaard (1990 og 
1992) og i flere tyske skovbrugs bøger 
og -tidskrifter, bl.a. Mitscherlich (1971 
og 1973). 
Med den nye skovlov er skovbrynet 
kommet til ære og værdighed igen. I 
fredskov skal ydre bryn af løvtræer og 
buske bevares, og der kan ydes tilskud 
til etablering af nye løvtræbryn. Skov
driften i statsskovene skal sigte på vari 
erede og stabile skovbryn ud mod det 
åbne land. 

Brynet som læg iver 

Klassikeren inden for læ og træer er 
Martin Jensens afhandling fra 1955 . Her 
ligger hovedvægten dog på læbælter og 
på skovens lævirkning på landbrugslan
det bagved, snarere end på lævirkningen 
i selve skoven. 
Læ er af afgørende betydning for skov
klimaet. I læ er risikoen for tørkeskader 
stærkt nedsat, og læ formindsker plan
ternes vandforbrug (til 70% læ svarer 
mellem 10 og 20 % mindre vandfor
brug). Endelig giver læ en tempera-
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Foto l. Projekt Skovbryns undersøgelser viser at træerne i vindpåvirkede bryn først 60-
70 m inde opnår "skovens" højde. Fotoet viser et lille skovstykke med bøg på Vestfyl1. 
(Foto: S. Fodgaard). 

turstigning på 0.5 - l grad i jordoverfla
den og i luften nær ved jorden (Jensen 
1955). 
Der er imidlertid også forøget risiko for 
frostskader i læ på udstrålingsnætter 
med lav vindhastighed . Den øgede frost
risiko opvejes dog af læets nyttige virk
ninger, f.eks . er bundlæ vigtigt for 
nykulturers startsikkerhed og vækstha
stighed (Holmsgård 1992, Henriksen 
1988). 
Endelig kan læ forhindre, at vinden flyt
ter det nedfaldne plantemateriaJe længe
re ind i skoven . Hvis bladene forsvinder 
vil jordbundsdyrene i skovens udkant få 
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ringere kår, humusmængden i jorden vil 
forsvinde, essentielle næringsstoffer 
føres bort, pH sænkes, og der opstår 
morbund (Andersen et al. 1985). 
Vinden kan skade unge skud , øge vand
fordampningen og sætte grene og kviste 
i bevægelse, så de slider mod hinanden 
(Mitscherlich 1973). Læ for kronerne er 
derfor vigtigt. 
Randtræer opnår så godt som aldrig 
samme højde og form som tilsvarende 
træer inde i skoven. Holmsgaard (1955) 
dokumenterer, at træerne først ca. 50 m 
inde i skoven gror uafhængigt af vinden. 
Træer i de yderste 20 m er gennemsnit-



lig 31 % lavere end træerne i bevoksnin
gens indre. 
Projekt Skovbryns træ- og buskunder
søgelser viser, at træer i midt- og 
vestjyske bryn først opnår samme højde 
som tilsvarende træer inde i skoven 25-
30 m inde, i de mest vindpåvirkede bryn 
helt op mod 60-70 m inde. 
Nielsen og Helles (1990) har ved målin
ger i rødgranrande påvist en gennem
snitlig højdereduktion på 10% i de yder
ste 30 m. I de yderste 10 m alene helt op 
mod 50%. 
Brynets lægivende effekt er også afhæn
gig af, hvor tæt brynet er. Erfaringer fra 
læhegn (Jensen 1955, Kuhlman 1976) 
siger, at en hulprocent på 35-50% giver 
optimalt læ. Her tvinges en del af vinden 
opover, men en stor del filtreres gennem 
hegnet og gradvis taber sin kraft. 
Det er dog ikke ligegyldigt hvor og 
hvordan hullerne i brynet er fordelt, 
f.eks. yder et læhegn, som er meget 
åbent forneden , meget lidt læ. Loeffler 
og Gordon (1991) har påvist, at læhegn 

med stor hulprocent for neden kun redu
cerede vinden 30-40% mod en vindre
duktion på 60-70% bag tætte hegn. 

Beskyttelse mod stormfald 

I en artikel om rande og indre læbælter i 
rødgran konkluderer Neckelmann 
(1981), at stabile randzoner ikke er 
nogen garanti mod stormfald bag ran
den. Dette skyldes først og fremmest 
turbulens, hvor vinden bremses af skov
brynet og presses opad for at slå ned 
igen som en bølge længere fremme i 
vindretningen (Mitscherlich 1973), se 
figur l. 
Turbulensen forstærkes, hvis bevoks
ningsranden er for tæt. Derfor er kon
klusionen, at tætte bryn giver bedst læ, 
men også størst risiko for turbulens og 
dermed stormfald bag brynet. Ligeledes 
giver bratte høje bryn stor vindbrems
ning, mens skrånende bryn øver mindre 
indflydelse på vinden. Fremspringende 
kanter kan forårsage turbulens, men 

Fig . l. Skitse afvindgennemstrømningen gennem en tæt og en åben skovudkant (efter 
Mitscherlich 1973). "Stau " betyder opstemning af luftmasser. 
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også bremse vinden op. Også bevoks
ningshuller kan fremkalde turbulens 
(Olesen 1979, Helles 1983). 
Erfaringer med den kraftige "læbælte
hugst" i hugstforsøget IS i Gludsted 
Plantage viser, at en åben bevoksnings
struktur med stor vindgennemtrængelig
hed er særdeles stormstabil. 

Filter for forurening og salt 

Beier og Gundersen (1989) målte i 1987 
luftforureningen i et sydvestvendt skov
bryn i Nordsjælland. 
Målingerne blev foretaget i det vand , 
der dryppede ned fra trækronerne i for
skellig afstand fra skovranden. Det viste 
sig, at deposition af bl.a. nitrat, ammoni
um og sulfat fra nedbør aftog hurtigt 
med afstanden fra skovbrynet. Allerede 
IO-IS m inde i skoven var ti Iførslen 
nede på forholdsvis lavt niveau . 
I forhold til det indre af skoven fik bry
net dobbelt så meget sulfat, 3 gange så 
meget ammonium og 4 gange så meget 
nitrat, hvilket medvirker til jordbunds
forsuring og forøgelse af stressniveauet 
i skoven; jo mere næringsfattig jorden er 
fra begyndelsen, jo mindre evne har den 
til at modvirke forureningen . 
Også havsalt (natrium og chlorid) fra 
tørre storme bliver hængende i trækro
nerne. Der kan afsættes op mod 10 gan
ge så meget salt i et vestvendt bryn som 
50 m inde i bevoksningen (Ravnsbæk og 
Smith 1991). 
Undersøgelserne viser således, at skov
bryn belastes af luftforurening, bl.a 
svovl, nitrat og salt, som bevoksninger
ne bagved derved skånes for. 

Brynets opbygning 

Skovbryn kan opdeles efter strukturelle 
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kriterier (se også artiklerne om træer og 
buske og om landskabsæstetik). Bryn 
med forskellig struktur varierer også 
med hensyn til mulighederne for læ, sta
bilitet og vedvarenhed. 
Det stærkt hældende bryn med buske 
forrest findes især, hvor brynet er på vej 
"fremad", f.eks. ud på opgivet mark, 
mose eller overdrev. Dette bryn er altså 
et bestemt successionstadie, som i det 
lange løb ikke kan fastholdes uden ple
je, da bestandstræerne ad åre vil skyde 
op igennem buskbræmmen. 
Brynene får samme udformning ved 
meget stærk vindpåvirkning . Her 
udgøres den yderste kant dog ikke af 
buske, men af træer, som holdes lave af 
vinden . 
Bryn, der er åbne for neden, er dårlige 
lægivere med træk og dårlige vækstbe
tingelser til følge . Derfor gælder det om 
at skabe og opretholde etagerede bryn, 
som løbende og gradvist kan forynges . 
Baggrunden er, at sammenbrud eller 
afdrift af bryn nødvendigvis indebærer 
en periode uden læ for den bagvedlig
gende bevoksning, uanset om der plan
tes nyt bryn samtidig med kulturanlæg 
indenfor. 
Et bryn med træer af forskellig art og 
alder vil alt andet lige have størst mulig
hed for en langvarig og stabil eksistens . 
Jo mere heterogen bevoksningen er i sin 
rumlige opbygning, jo stærkere er dens 
interne skelet til stabilisering. 
Randtræer bliver yderligere stormfaste 
ved at styrken og hyppigheden af bøje
belastninger i stamme og grovrødder sti
ger med tiltagende vindeksponering. 
Dette påvirker træets fordeling af ved
massetilvækst. F.eks. medfører vindeks
ponering at Rødgran får en mertilvækst 
på rødderne i forhold til stammen, en 
formindsket afsmalning og en forbedret 



symmetri af støtterødder (Nielsen 
1990b). 
Andre argumenter for bryn med flere 
træarter og aldersklasser er, at de har 
større chance for at modstå stress og for
urening (Beier og Gundersen 1989). 
Varierede bryn har sandsynligvis også 
større tilpasningsevne overfor mulige 
fremtidige klimaforandringer som følge 
af forøget CO, koncentration i atmos
færen (Larsen 1990). 
Endelig vil artsblandinger give større 
muligheder for naturlig foryngelse og 
dermed for vedvarenhed. 

Træartsvalg og driftsform 

Der kan foreslås et væld af træartsblan
dinger til skovbryn. Her henvises blot til 
dette hæftes artikel om træer og buske i 
skovbryn samt til Ødum (1987), Wil
lumsen (1990) og Kragh et al. (1987). 
Bornebusch (1928) anbefalede i sin tid 
løvtræer og -buske samt Japansk Lærk. 
Lærk er stormfast og løvfældende, og 
den tillader ligesom løv træerne en større 
del af vinterstormenes luftmasser at slip
pe igennem. En tæt nåletrærand ville 
derimod tvinge luftmasserne op, med 
fare for hvirveldannelser og stormfald 
bag randen. 
Hertil anfører Heuveldop og BrUnig 
(1976) at rene løvtræbryn ikke yder nok 
læ om vinteren . Andre, bl.a. Olesen 
(1987), fraråder dog nåletræer, da de er 
svære at holde tætte i bunden og desu
den ofte angribes af Rodfordærver. 
Stilkeg anbefales oftest som hoved
træa11, da den som lystræ tillader naturlig 
buskvegetation at udvikle sig og kan bli
ve meget gammel. Ødum (1987) tilråder 
at benytte lokale frøkilder på et bredt 
genetisk grundlag . Også Holmsgaard 
(1992) lægger vægt på lokale provenien-

ser, bl.a. fordi overlevelseschancen der
ved øges . 
Træartsvalget er naturligvis afgørende 
for valget af undervækst og buske . 
F.eks. gror Hassel fint under Eg, men 
ikke under Bøg. Ammetræer som Birk 
og Rødel kan også bidrage til en arts- og 
aldersvarieret struktur. 
Sørensen (1990) foreslår , at der i bry
nets overetage produceres kvalitetstræ 
ved opkvistning m.m. Bornebusch 
(1928) råder derimod til at favorisere 
langsomt voksende og vrange individer. 
Han forestiller sig utvivlsomt brynets 
økonomiske gevinst hentet ind i kraft af 
bedre kår for bevoksningen bag brynet, 
ikke i selve brynet. Heller ikke Holms
gård (1990) forventer indtægtsgivende 
vedproduktion i anlagte bryn på 20- 30 
m' s bredde. 
Hvorvidt brynet skal drives som ren 
værnskov eller delvis som produktions
skov afhænger af mange faktorer, bl.a. 
brynets bredde. 
Der kan normalt aflæses en direkte ran
deffekt i form af forøget buskvækst i et 
bælte på 5-10 m forrest i brynet som føl
ge af øget lystilgang (Andersen et al. 
1985 og Projekt Skovbryn). Denne fak
tor benyttes i dag ved administration af 
skovlovens bestemmelse om bevaring af 
gamle løvskovbryn. 
Undersøgelserne af lævirkning, højde
udvikling m.m. peger dog på en bredde 
på 30-50 m. For bredere bryn taler også 
Nielsen (1987), som i undersøgelser af 
randvirkning fandt, at 3- rækkede ege
bælter ikke ydede tilstrækkeligt læ til at 
forhindre nåletab og randopløsning i 30-
35 årige bevoksninger af rødgran . 
Endelig har Nielsen (1992) sandsynlig
gjort, at forædling til fremme af 
væksthastighed og stor produktion 
påvirker rocl/stammeforholdet til ugunst 
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Foto 2. Det stærkt hældende bryn med buske forrest er et successionsstadie, hvor brynet 
"vandrer" fremad. (Foto H. HiibertzJ 

for stonnstabiliteten. Bryn af et sådant 
forædlet plantemateriale vil derfor alt 
andet lige være mindre stabile end bryn 
af uselekteret materiale. Selektion til 
fordel for specielt vindstabile typer kun
ne dog overvejes i forbindelse med 
skovbryn og læhegn. 

Læ og stabilitet i eksisterende 
bryn 

I forbindelse med projektet er der vurde
ret læ og stabilitet i et halvt hundrede 
jyske løvtræbryn af forskellig alder og 
opbygning. Det generelle indtryk er, at 
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samtlige bryn - bortset fra de smalleste 
på under 20 m's bredde - enten allerede 
forynges tilfredsstillende (f.eks. gamle 
naturgroede eller plukhugstdrevne 
bryn), eller de vil ad åre kunne forynges 
naturligt med den rette behandling. 
Imidlertid vil en naturlig foryngelse ikke 
nødvendigvis føre til den optimale 
træartsblanding med hensyn til læ og 
stabilitet. Det skyldes at de fleste bryn 
bevæger sig mod en større dominans af 
Bøg. 
Bøgen er relativt stormstabil og et godt 
lætræ, hvis den får lov at stå med grene 
til jorden. Men da den er et skyggetræ, 



er det svært at sikre en kontinuert foryn
gelse i bryn, der er for dominerede af 
bøg. Her mener vi ligesom Bornebusch 
(1928), at det er nødvendigt, at "en for
standig mand - eller kvinde (forf. 
tilføjelse) - med nogle få års mellemrum 
går det hele igennem med økse eller 
kniv" . 
Gamle naturgroede bryn står ofte foran 
tilsvarende stabile løvtræbevoksninger, 
hvor overgangen mellem bryn og 
bevoksning er glidende. Derimod er der 
i næsten alle yngre bryn en brat over
gang fra stabilt bryn til mere ustabil 
bevoksning bagved. 
Kun et af de besigtigede bryn - et 40 
årigt bryn i Hald Plantage - er anlagt 
som en regulær blandingsbevoksning 
med gradvis overgang indadtil fra 
næsten ren løvtræ over løv- nåleblandin
ger til ren nåleskov. Her forlænges bry
nets stabilitet et godt stykke ind i pro
duktionsbevoksningen . Hvis indblan
dingen havde været opretholdt i hele 
bevoksningsbredden, kunne man her 
have opnået ikke blot et langsigtet sta
bilt bryn, men også med lidt held en sta
bil bevoksning/skov. 
Yngre bryn er ofte for ensartet opbygge
de. Der ville blive opnået et bedre og 
hurtigere resultat, hvis der var tænkt i 
selvforyngelse og uensaldrethed allere
de ved anlæggelsen . Det kunne f.eks . 
ske ved at blande træarter med forskel
lig levetid. løvrigt kunne man påskønne 
naturlig opvækst, også af mindre økono
misk værdifulde arter som Hyld, Selje
pil , Birk og Rød-el. 
Disse arter har en forholdsvis kort leve
tid og falder derfor væk forholdsvis tid
ligt i brynets udvikling . De giver plads 
for ny foryngelse og dermed udviklin
gen af en fleretageret struktur byggende 
på gruppevis foryngelse. Dette kræver 

imidlertid at brynet er så bredt, at sådan
ne huller ikke sætter brynets lægivende 
effekt over styr. 

Selvforyngelse 

De to væsentligste begrænsninger for 
selvforyngelse i bryn er manglende 
bundlæ og stort vildttryk. Ofte er der 
kun plantet træer, og en "fodpose" af 
buske og underetage har svært ved at 
etablere sig selv. 
Læet forrest i gamle bryn udgøres ofte 
af de yderste bestandstræers nedre gre
ne. Hvis de afskæres af hensyn til passa
ge med landbrugsmaskiner umiddelbart 
ind til brynet, bliver der også åbnet for 
bundtræk. 
Nedbidning af vildt er et problem, og 
hegn er dyre . I de gamle bryn i Draved 
Skov kommer der imidlertid - på trods 
af stort vildttryk - opvækst nok til at sik
re brynets eksistens og etagering, selv
om mængden af selvforyngelse ikke 
opfylder normale forstlige krav . I yngre 
bryn, som endnu ikke har samme stabi
litet og variation, ses flere steder en af
græsning af så godt som al ny opvækst. 
I et gammelt bryn i Gludsted Plantage 
har træk og vildttryk (både rådyr og 
kronvildt) betydet, at brynet i dag frem
står åbent og artsfattigt uden ny 
opvækst. Dette er sket på trods af, at 
brynet er ca. 100 år gammelt og oprin
delig blev anlagt med mange arter. 
Vildttryk er imidlertid ikke kun et 
spørgsmål om foryngelse. Det drejer sig 
også om, hvorvidt den artsvariation og 
- fordeling, som vildtet forårsager ved at 
foretrække nogle fødeemner frem for 
andre, er acceptabel ud fra hensyn til læ 
og stabilitet. 
På længere sigt kan også den udstrakte 
brug af indførte arter som f.eks . Glans-
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Fig. 2. Den procentvise andel af skadet bladflade som funktion af dels afstanden til ran
den, dels den retning brynet er eksponeret mod. Figuren bygger på 25 skovbryn i Vest-, 
Midt- og Sønderjylland. 

bladet Hæg blive et problem. Arten, som 
er indført fra Nordamerika, er hårdfør, 
giver udmærket bundlæ og forynges i 
Danmark særdeles villigt ved stød- og 
rodskud. 
Imidlertid etablerer Hæg sig ofte i 
sådanne tætheder, at al anden opvækst 
hindres, og denne situation er ikke 
særlig stabil på langt sigt. Desuden spre
des hægen til de bagvedliggende 
bevoksninger til gene for foryngelsen 
der. 
Hægen frøspredes for nærværende ikke 
eller kun lidt i Danmark, mens den f.eks. 
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i Holland har en særdeles effektiv 
frøspredning. Dette er et stort forstligt 
problem, idet den massive spredning af 
et tæt hurtigtvoksende krat i hele skoven 
truer al anden selvsåning og fordyrer 
nykulturer ganske betydeligt. En tilpas
ning til frøspredning eJler en indførsel af 
provenienser med lidt mere hårdføre frø 
vil give samme problemer i Danmark 
(Lægård 1987). 

Undersøgelse af læ-effekt 

Den 21.-22. maj 1991 forårsagede en 



Fig. 3. Omfanget afvindskabte bladnekroser i 12 vestvendte bryn. Tallene angiver, hvor 
mange meter man skal ind i brynet, før man finder bøge uden nekroser og før omfanget 
af røde bøgeblade er henholdsvis halveret og ophørt. Tæt fodpose angiver en 1-3 m høj 
ubrudt buskbræmme forrest i brynet, mens tæt og svagt udviklet underetage svarer til 
omtrentlige dækningsgrader på henholdsvis 40 og IO%. 

A fstand fra rand i m 

Brynstype (alle vestvendte) Alle bøge skadede Skade halveret Total skadeophør 

ældre naturgroet bryn, plukhugst, meget 
læt fodpose og underetage 

ældre naturgroet bryn, urørt, tæt fodpose 
og meget tæt underetage 

ældre naturgroet bryn , skyggetræer fjernes, 
fodpose og meget læt underetage 

ældre naturgroet bryn, skyggetræer fjernes, 
åben forrest men tæt underetage 

ældre naturgroet bryn, urøn, læt fodpose 
og underetage 

yngre plantet bryn (løv og nål), underetage 
og meget tæt fodpose 

yngre plantet bryn, meget tæt fodpose 
men svagt udviklet underetage 

ældre naturgroet bryn, urøn, svagt udviklet 
fodpose og underetage 

ældre naturgroet bryn, tæt fodpose og 
underetage 

yngre plantet bryn, fodpose , men svagt 
udvikJet underetage 

ældre naturgroet bryn, urørt, fodpose, men 
svagt udvikJet underetage 

yngre plantet bryn, svagt udviklet fodpose 
og underetage 

stærk vestenstorm (26-28 mJsek) slid og 
tørkeskader på nyudsprungne bøgeblade 
og skud. Skaderne viste sig i sommerens 
løb som bladnekroser, kaldet "røde 
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bøgeblade"; i bryn ofte som omfattende 
rødfarvninger af eksponerede kroner. 
For at belyse vindens indtrængning i 
forskellige typer af bryn blev der i se p-
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Foto 3. Vestvendt bryn hvor tydelige stormskader (rødfarvning og aflØvning) af Bøg står 
i kontrast til grønne egekroner. (Foto H. Hi.ibertz) 

tember 1991 foretaget en undersøgelse 
af 30 skovrande på 6 jyske skovdistrik
ter. De udvalgte bryn havde forskellig 
alder, struktur og bredde, men aJle en 
væsentlig indblanding af Bøg. 
Der blev registreret omfanget af røde 
bøgeblade for hver 10m indad i brynet 
samt brynets eksponering og struktur. 
Fig 2. viser skadens omfang i forhold til 
eksponeringsretning og afstand til ran
den. Figur 3 illustrerer udbredelsen af 
røde bøgeblade i de 12 vestvendte bryn. 
Registreringerne viser klart sammen
hæng med vindretningen. Alle vest
vendte bryn er kraftigt skadede yderst i 
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brynet (20 - 65 % rød bJadflade). Ska
derne går i gennemsnit ca. 60 m ind i 
brynet og er halveret ca. 25 m inde. 
De yderste træer er skadet i hele træets 
højde. Men allerede 10m inde i brynet, 
dvs . bag den første række store træer, er 
skaden begrænset til de nederste 5-8 m. 
Trækroner synes således at være mere 
effektive lægivere end fodpose og under
etage. Kun to yngre bøgebryn og et 
ældre, forholdsvis åbent egebryn havde 
skader i kronehøjde mere end 10 - 20 m 
ind i brynet. 
Sammenligninger mellem de enkelte 
vestvendte bryn antyder, at storm kan 



Foto 4. Bøgeblade med nekroser opstået som følge af slid- og tørkeskader omkring 
udspringstidspunktet. (Foto H. Hilbertz.). 

forårsage slid- og tørkeskader 40 - 50 m 
ind i alle bryn. Virkningen af vinden 
halveres dog allerede 5 - 10 m inde i 
bryn med veludviklet etagering. 
Materialet tyder på, at den bedste 
beskyttelse mod vindskader fås i bryn, 
der bevidst plejes med henblik på en eta
geret struktur (f.eks. lok. nr. 12, Revsø 
Skov og lok.nr. 20, Hald Ege) . Desuden 
er der god beskyttelse i bryn, der har lig
get så længe i naturtilstand, at der har 
været tid og mulighed for at danne fod
pose, tæt opvækst og dybkronede træer 
(som f.eks. i Draved Skov). 
Omfanget af bladnekroser er nedsat til 

det halve allerede 5 m inde i det gamle 
plukhugstdrevne bryn. Selvom der er 
konstateret nekroser 60 m ind i brynet, 
er det efter de første IO m kun sporadi
ske skader. 
Bryn med "hul" mellem under- og over
etage samt bryn med dårligt udviklet 
fodpose og underetage har skader på de 
fleste træer 60 - 70 m ind i skoven. Der 
er desuden skader i ret stor højde (op til 
6-8 m) hele vejen ind. 
Det er værd at bemærke, at ældre bryn 
uden underetage synes at give ringere læ 
end yngre bryn, som bevidst er opbyg
get med underetage og fodpose . 

87 



Sammenfatning og diskussion 
Set ud fra økologiske og successi
onsmæssige betragtninger er det "una
turligt" at opretholde et skovbryn, hvor 
strukturen er uændret i tid og rum. 
Strukturen i et "naturgroet" bryn vil 
reelt altid være et øjebliks-billede af et 
udviklingsforløb, hvor brynet er på van
dring udad (rumlig udvikling) og/eller 
under forvandling/succession (tidsmæs
sig udvikling). 
De fleste danske bryn er imidlertid stati
ske. De får ikke lov at gro ud over mar
ker eller veje, ligesom vi ofte griber ind 
i de naturlige successsionsforløb ved 
plantning og hugst. Nye bryn kan etab
leres ved selvsåning, men især på eks
ponerede lokaliteter er det en lang pro
ces. Derfor hjælpes de ofte på vej ved 
plantning. 
Både plantede og selvsåede bryn kan på 
langt sigt opretholde sig selv som 
bevoksninger. Sådanne bryn vil imidler
tid ikke nødvendigvis opnå og bevare 
den struktur, der er bedst ud fra hensyn 
til læ og stabilitet. Det kan derfor være 
nødvendigt at styre brynets udvikling 
ved såvel plantning som bevoksnings
pleje og hugst. 
Af hensyn til alle brynets funktioner -
såvel lægivning som beskyttelse mod 
stormfald og "forureningsfilter" - vil det 
være en fordel at opbygge brynet af 
løvfældende arter. Sådanne bryn vil 
være tætte om sommeren, hvor der er 
brug for læ, men mere åbne om vinteren, 
så vinden "filtreres" og turbulensen be
grænses. 
Ved anlæg af nye bryn er det ønskeligt, 
at et etageret bryn udvikles så hurtigt 
som muligt. Dette indebærer, at der 
under stærkt vindeksponerede forhold 
fra starten bør plantes både træer og 
buske. Dermed er der fra begyndelsen 
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såvel fodpose forrest i brynet som busk
lag og underetage inde i brynet. 
Alle kilder peger samstemmende på Eg 
som brynets hoved træ. Men som allere
de nævnt i artiklen om træer og buske er 
bryn, hvor der alene er plantet Eg, dårli
ge lægivere i hele opbygningsfasen, for
di det tager lang tid at udvikle en under
etage. Brynet vil i en endnu længere 
periode bevare en opbygning i to lag 
med en blandet underetage og en næsten 
100 % egedominans i overetagen. Dette 
er på langt sigt en svaghed, da forfaldet 
.vil sætte ind næsten samtidig i hele 
overetagen. 
Bryn opnår hurtigere variation i alder og 
struktur (og dermed større stabilitet), 
hvis der blandes arter med forskellig 
levetid. Dermed sker overetagens for
fald gradvist, og ny opvækst får mulig
hed for at gro op i huller efter ældede og 
døde træer i en iøvrigt sund og levedyg
tig brynsbevoksning. 
Som eksempel på artsblandinger kan 
nævnes: 
a) Eg, Birk, Røn, Pil, Tjørn, 
b) Bøg, Rød-el , Fuglekirsebær, Alm. 

Hæg, Hyld 
c) Eg, Ask, Lind, Rød-el , Røn, Hassel. 

Endvidere kan det på mager jord være 
en fordel at medtage mindre indblanding 
af nåletræ, f.eks. Skovfyr og Lærk. 
Det understreges , at de foreslåede 
blandinger kun er eksempler. Man bør 
til enhver tid tage udgangspunkt i de 
naturgivne forhold, især jordbund og 
terræn. På denne baggrund kan der 
skabes variation såvel indenfor det 
enkelte bryn som mellem forskellige 
bryn. 
Når brynet opbygges af arter med for
skellig skyggetålende evne, må balan
cen mellem lys- og skyggetræer styres 



ved en form for plukhugst med selektiv 
og lysåben hugst. 
For at bryn over en længere årrække (i 
princippet "evigt") kan opretholdes som 
stabile, lægivende rande om skoven, må 
skovens yderste 50-60 m inddrages i 
betragtningerne over læ og stabilitet. 
De yderste 20-30 m bør drives med hen
blik på at opnå den struktur i brynet, 
som er bedst mht. læ og stabilitet (fod
pose, grønne grene ti I jorden, tæt grene
netværk m.m.). 
Hug tidligt, stærkt og ofte, og fad selv
sået opvækst indgå i den blivende bryns
bevoksning. Her betaler det sig ikke at 
stræbe efter højkvalitetstræ, som gene
relt har for få lægivende nedre grene og 
desuden ofte en mindre stormfasthed. 
Den økonomiske gevinst af brynets 
yderste rand hentes i form af bedre 
vækst bag brynet. 
Længere inde i brynet (30-60 m inde) 
kan hensynet til læ og stabilitet kombi
neres med produktionshensyn. Dermed 
kan der opretholdes en konstant skovtil
stand, mens der ved plukhugst eller lig
nende også hentes et økonomisk udbyt
te. 
Det stabile, lægivende bryn kan foryn
ges løbende. Det må gerne ske ved grup
pevis foryngelse, byggende på sel v
såning og eventuelt suppleret med plant
ning. Dette bør overvejes allerede ved 
artsvalg og planlægning af arternes for
deling i nye bryn. F.eks. kan man i 50 -
60 m brede, stabile løvtræbræmmer ope
rere med foryngelseshuller på op til ca. 
30 m i diameter, uden at det i nævne
værdig grad påvirker brynets samlede 
lægivende effekt. 
Det største problem med hensyn til 
løbende foryngelse af skovbryn er vild
tet. Specielt i de mere artsfattige nåle
trædominerede skove i Vestdanmark 

udgør løvtræbrynene nogle af de bedste 
tilholdssteder for vildtet. Derfor belastes 
brynene med et særligt højt vildttryk. 
Nedbidningen hindrer ikke fuldstændigt 
en naturlig eller kunstig foryngelse. 
Alligevel påvirkes artsvariationen og 
hermed den langsigtede stabilitet i nega
tiv retning. 
Litteraturgennemgang, besigtigelser og 
undersøgelser af bladnekroser (på Bøg) 
peger samstemmende på, at skovbryn er 
nyttige og nødvendige. Det er muligt at 
skabe og opretholde gode og lægivende 
bryn overalt i landet - men det er ikke 
nok. 
Selv de bredeste, mest lægivende og 
mest stabile bryn kan ikke forhindre 
stormfald længere inde i en ustabil skov, 
eller sikre skov klimaet på store afdrifter 
midt i skoven. Ud over skovbrynene er 
det nødvendigt at arbejde med stabilite
ten "indefra". 
Bryn som en rand af flødeskum omkring 
skoven gør det ikke alene. Der må også 
tænkes i stabile bevoksningstyper og 
driftsformer i resten af skoven. 
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Skovbryn 
og landskabsæstetik 
Af ANNI BORUP 

Det væsentligste arbejde indenfor land
skabsæstetik og skov i Danmark er pro
jekt "Skov og Folk". Her har man 
undersøgt befolkningens brug af skove
ne og folks vurdering af forskellige 
skovtyper. 
Et af resultaterne var, at en "gennem
snits-dansker" tilbringer ca. 30 timer 
årligt i skoven fordelt på 11 skovbesøg. 
En undersøgelse af, hvor ofte "gennem
snits-danskeren" årligt oplever et skov
bryn som en del af landskabet, og hvor 
mange ture denne oplevelse fordeler sig 
på, vil utvivlsomt give endnu højere tal
værdier. 
Oplevelsen af skovbrynene i landskabet 
er næppe et mål i sig selv. Alligevel er 
der god grund til at ofre skovbrynene 
særlig opmærksomhed ved planlægning 
af ny skov. 
Ved den praktiske planlægning vil man 
sjældent kunne foretage landskabelige 
overvejelser for skovbrynene alene, 
således som det er gjort i denne artikel, 
der bygger på det afsluttende projekt 
på skovbrugsstudiet i 1991: "Landska
belige hensyn og fremtidige skov
bryn". 
Skovbrynene er en del af skovens over
ordnede form. De bør være en integreret 
del af skoven frem for en "pyntelig 
kulisse" eller et "landskabeligt" hegn 
mellem skoven og det åbne land. 
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Metoder indenfor landskabs
æstetik 

Internationalt arbejdes med flere for
skellige videnskabelige metoder inden
for landskabsæstetik. 
De "adfærdsvidenskabelige" metoder 
består ofte i undersøgelser af præferen
cer. Her bliver forsøgspersoner præsen
teret for fotos af landskaber, som de 
enten skal vurdere enkeltvis, eller de 
skal sammenligne og rangordne en serie 
landskabsbilleder. Projekt "Skov og 
Folk" tilhører metodisk denne gruppe. 
De "humanistiske" metoder beskæftiger 
sig indirekte med landskabet gennem 
tolkninger af landskabsmalerier, have
kunst og litterære beskrivelser af land
skabet i bl. a. digte. En sådan under
søgelse kunne f.eks. omfatte Danmarks 
nationalsang, der allerede i første vers 
nævner bøgeskovbrynet. 
De humanistiske metoder går i deres 
analyse længere end til en besvarelse af, 
om bestemte landskabs typer er smukke 
eller grimme. Til disse metoder hører 
også teorierne om forskellige typer 
natursyn, deres opståen og de enkelte 
natursyns vurdering af forskellige land
skabstyper. 
Endelig er der de såkaldte "professio
nelle" metoder. De er især udviklet af 
landskabsarkitekter i USA og England, 
og de anvendes af U. S. Forest Service 



og Forestry Commission. Disse metoder 
er redskaber til løsning af praktiske 
planlægningsopgaver med udgangs
punkt i det konkrete landskab. Her 
stræbes imod en objektiv vurdering af 
landskabets værdi ved analyser af form , 
farve, skalaforhold, tekstur m.m. 

Kendskab til området 

Landskabelige hensyn udspringer af for
ståelse for landskabet. En forudsætning 
for, at man kan planlægge et fremtidigt 
skovbryn og skov i det hele taget, er, at 
man kender det område, der planlægges 
l. 

Der skal oparbejdes en viden om geolo
giske forhold (landskabsdannelsen) , 
biologiske forhold, kulturhistorie, land
skabets nuværende fremtræden og sand
synlige strukturændringer, skovdyrk
ningsbetingelser, mål for den fremtidige 
skovdrift samt nuværende og forventet 
rekreativ anvendelse. Hertil kommer de 
regler, som lovgivningen afstikker for 
eksisterende og nye skove. 

Landskabelige mål for 
skovbrynet 

Inden man beslutter sig for den konkre
te udformning af skovbrynet, må der 
overvejes og formuleres en form for 
landskabelig målsætning. Hvilke folk 
skal der planlægges for, og hvilke 
ønsker til landskabet skal der tages hen
syn til. 
De grupper, som har mere eller mindre 
konkrete landskabelige ønsker, er ejerne 
og de mennesker, som vil komme til at 
opleve skovbrynet (borgere/turister/ 
interesseorganisationer, forbipasserende 
bilister/cyklister/vandrere). Disse grup
per kan have forskellige ønsker og for-

skellige opfattelser af, hvad der er 
smukt. Det er derfor nødvendigt at 
beslutte, hvis ønsker der skal tilgodeses . 
Oplysning om de enkelte gruppers 
ønsker kan fås ved direkte kontakt med 
brugerne, eller ved at benytte viden fra 
forskning indenfor præference-under
søgelser eller fra de humanistiske meto
ders område. 
I praksis vil det ofte være vanskeligt at 
tage en klar beslutning om, hvem man 
planlægger for, ligesom målgruppen kan 
have vanskeligt ved at formulere præci
se ønsker. Ofte kan målsætningen gøres 
mere konkret ved at fokusere på, hvor
dan de nye bryn skal indgå i det eksiste
rende landskab. 

Statisk eller dynamisk landskab 

Man kan ønske at bevare landskabet 
med dets nuværende fremtoning , fordi 
man finder det eksisterende landskab 
smukt, harmonisk, særpræget, egnska
rakteristisk, sjældent eller lignende. I så 
fald skal man planlægge i overensstem
melse med dette landskab ved at opbyg
ge nye skovbryn som er identiske med 
de eksisterende bryn i området. 
Man kan også tilføre landskabet nye ele
menter, hvis f.eks. det nuværende land
skab forekommer ensformigt eller kede
ligt, eller man ikke mener, at det svarer 
til befolkningens ønsker. Her skal man 
være opmærksom på, at det omkringlig
gende landskab ikke er statisk. Det er 
nødvendigt at inddrage forventningerne 
til landskabets fremtidige udvikling, 
samt det nye skovbryns indpasning i 
denne udvikling. 
En skov fylder godt i landskabet. Et nyt 
bryn kan derfor med tiden blive bestem
mende for landskabets præg som kon
trast til de øvrige landskabselementer. 
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Der er et yndigt land 
det står med brede bøge 
nær salten østerstrand 

det bugter sig i bakke, dal 
det hedder gamle Danmark 

og det er Frejas sal. 

Foto l. Analyse afsange som/eks. nationalsangen kan medvirke til at forklare og evt. 
skabe forståelse for den symbolværdi, som bøgeskovens bryn har for danskerne. (Foto 
fra Vemmetofte Strandskov, S. Fodgaard). 

Skove og skovbryn kan også have som 
mål at "indpakke" andre dominerende 
landskabselementer, som f.eks en 
motorvej. Eller en kommende skov kan 
bruges til at skabe begrænsninger af 
rummet og derved gøre landskabets ska
la mindre. 
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Variation på 
lokalt eller nationalt plan 

Der er ofte et dilemma mellem national 
og lokal variation. Et landskab, som 
lokalt er typisk - og derfor lokalt måske 
opleves som mindre interessant - kan i 
national målestok være en sjældenhed 



og derfor specielt bevaringsværdigt. 
Hvis man lokalt bryder dette monotone 
landskab ved at gøre området mere vari
eret og dermed mere lig andre landska
ber, så reduceres variationen og mang
foldigheden på det nationale plan. 
Et aktuelt eksempel er den igangværen
de ændring af opbygningen i de jyske 
plantager. Her er overgangen fra 
skovrande domineret af nåletræ til skov
bryn domineret af løvtræ en økologisk 
og skovdyrkningsmæssig gevinst. Til 
gengæld mindskes den landskabelige 
variation set i det nationale perspektiv. 
Hvis skovbrynene som udgangspunkt 
opbygges i overensstemmelse med 
egnens karakteristiske skove, kan det 
regionale særpræg normalt opretholdes. 

Samtidig kan man varetage lokalbefolk
ningens ønsker ved at gøre brynene 
mere varierede i bynære områder, hvor 
skovene bruges intensivt af lokalbefolk
ningen. 
Når man har dannet sig et mål og en 
mere eller mindre abstrakt forestilling 
om det fremtidige skovbryn, kan begre
berne fra de tidligere nævnte professio
nelle metoder inddrages i den konkrete 
planlægning. I det følgende gives ideer 
og forslag til skovbrynets opbygning på 
baggrund af nogle af disse metoder. 

Skovbrynets struktur 

Hvis brynet er en del af en helt ny skov, 
må skovens overordnede placering i 

Foto 2. l Danmark er der tradition for retlinede skovbryn med en brat overgang mellem 
åbent land og skov (jOIO N. Hansen). 
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Fig. 1. Et bryn, der skal opleves bugtet 
på afstand, bør have dybere kurver, end 
hvis det fortrinsvis skal opleves tæt på. 

Fig. 2 (til højre). Stilistisk fremstilling af 
4 hyppigt forekommende typer af bryn i 
Danmark, fra oven skrånende skovbryn, 
massivt lystræbryn , massivt skygge
træbryn, åbent skovbryn. 

96 



landskabet fastlægges inden detail plan
lægningen af brynet. Nye skoves place
ring i landskabet har stor betydning for, 
om de bliver en landskabelig berigelse 
eller forringelse. 
Skovens linieføring - d.v.s. skovens af
grænsning mod omgivelserne - er til en 
vis grad givet af det areal , der er til 
rådighed. Hvis hele arealet tilplantes, vil 
det ofte resultere i lange, lige skovbryn . 
Modsætningen er bryn , der bugter sig i 
større og eller mindre kurver med større 
eller mindre mellemrum. 
Hvis man ønsker bugtede bryn, skal 
man tage højde for afstandens udjæv
nende virkning: Et bryn , der skal ople
ves bugtet på afstand, skal have dybere 
bugter end et bryn, der skal opleves tæt 
på (figur l). 
Skovbrynets form skabes af linieførin
gen kombineret med den tværgående 
opbygning med træer og buske. Den 
tværgående struktur kan varieres i det 
uendelige afhængigt af træ- og busk val
get. 
l Danmark er der tradition for retlinede 
skovbryn med en brat overgang mellem 
åbent land og skov . Afhængigt af træart 
og driftsform kan brynet være åbent 

eller massivt. Stilistisk kan de traditio
nelt forekommende tværgående opbyg
ninger illustreres som figur 2. 
Ud fra hensyn til stabilitet og til flora og 
fauna ønskes ofte massive bryn. Ud fra 
landskabsæstetiske hensyn har åbne 
skovbryn lige så stor værdi , idet de giver 
mulighed for at kunne se udefra og ind i 
skoven og omvendt (figur 3). 
Åbne skovbryn ses ofte på gode jorde i 
0stdanmark, hvor der vokser bøg i slut
tet bevoksning helt ud i skovranden . Her 
er der ikke lys nok til buskopvækst, og 
bøgens nederste grene er ofte fjernede af 
hensyn til landbrugsdriften. 
Ideer til brynets form skal naturligvis 
suppleres med konkrete overvejelser 
over træ- og evt. buskvalg samt skalaen 
for variation . Her spiller jordbund, ter
ræn o.s.v. ind , og målet er ikke en "ide
al -variations-model", som derefter 
anlægges i det uendelige . 
I mange tilfælde vil dette imod sin hen
sigt virke monotont - hvilket dog også i 
visse tilfælde kan have en landskabelig 
værdi. F.eks . giver et bøgebryn efter
fulgt af et askebryn samt et egebryn 
større variation i landskabsbilledet end 
et langt blandingsbryn. 

Fig. 3. Et "indrammet" og et "filtreret" kik ud gennem et åbent skovbryn. 
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Et rektangulært rum - øjet flakker for
målsløst rundt, mens det søger efter 
noget spændende, som ikke er der. 

De organisk formede skovbryn trækker 
øjet gennem rummet og hen til et særligt 
træk - f eks. et solitærtræ eller en grav
høj. 
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Organiskformet rum - øjet trækkes gen
nem rummet snoet fra den ene side til 
den anden. 

Trægrupperne i forgrunden medvirker 
til at give en fornemmelse af dybde i 
rummet. 



Fig. 4. Eksempler på oplevelser af skov
bryn med varieret linieføring og åbne 
rum. 

Variation på egnsplan opstår ved afvi
gelser fra det karakteristiske landskab. 
Variation er en rækkefølge af forskelli
ge oplevelser under færdsel gennem 
landskabet. Det kan f.eks. være forskel
lige linieføringer, åbne rum (figur 4) og 
et træ- og buskvalg, som giver variation 
i struktur og farvesammensætning. 
Det omgivende landskab afgør, hvor 
markante kontrasterne skal være, for at 
de opleves som va.riation. F.eks. skal der 
i ensartede hedeplantager kun tilføjes få 
nye elementer, før der opstår en markant 
kontrast med stor effekt. Et par Ahorn 
eller Bævreasp i en rand af Rødgran 
giver en farvekontrast om efteråret, der 
kan give en mindst lige så stor oplevel
se, som hvis de samme træer stod i en 
blandet løvskov. Med små enkle tiltag 
kan man således opnå stor variation. 
Endelig kan man skabe variation ved 
visse steder helt at undlade at plante et 
bryn. I stedet kan man lade et bryn 
udvikle sig af de træer og buske, som 
naturligt indfinder sig med tiden. 

Konklusion 

Denne artikel er ikke svaret på, hvordan 
man opbygger landskabsæstetiske skov
bryn og hvilke skovbryn, der er smukke 
og grimme, for der findes ikke entydige 
svar. Svaret vil til enhver tid afhænge af 
den, som oplever landskabet, og den 

konkrete landskabelige sammenhæng, 
som skovbrynet indgår i. 
Ud fra egne vurderinger, landskabets 
muligheder, og kendskabet til andres 
ønsker er det ved ethvert nyt skovbryn 
planlæggerens opgave at beslutte, hvilke 
værdier det fremtidige skovbryn skal sti
le imod. Som planlægger har man her en 
chance for at være kreativ og give sit 
individuelle bud på, hvordan et smukt 
og spændende skovbryn skal opbygges. 
En chance det er værd at bmge bevidst. 
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(Se også fotos på næste side) 
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Foto 3 (til venstre). Et åbent skovbryn 
med et "filtreret" kik ud. (Foto H. Meil 
by). 

Foto 4 (herunder). Et "indrammet" 
skovbrynskik. (Foto N. Hansen). 



Sammenfatning og konklusion 

- Anvisninger til 
anlæg, drift og pleje af 
skovbryn 
Af SIGNE SKOV ANDERSEN og HANNE HUBERTZ 

Skovbryn er væsentlige landskabsele
menter, som med den rette opbygning 
og drift kan opnå store biologiske, skov
dyrkningsmæssige og æstetiske værdier. 
Så godt som alle undersøgelser af skov
bryn (både i Projekt Skovbryns regi og i 
litteraturen) peger på værdien af det 
gamle, etagerede og "evigtvarende" 
bryn. 
Men uanset hvor store anstrengelser 
man gør sig, er det ikke muligt at skabe 
gamle, varierede bryn fra den ene dag til 
den anden . Det er derfor vigtigt at disse 
værdier sikres, hvor de allerede findes . 
Samtidig bør udviklingen i yngre bryn 
understøttes, så der her opnås så mange 
af det gamle bryns kvaliteter, som det er 
biologisk og økonomisk muligt. 
Det handler om at bevare de gamle 
skovbryn, pleje de mellemaldrende og 
planlægge de nye med omtanke. Og hele 
tiden bør man have blik for detaljerne: 
Stenbunker, vandhuller, døde grene og 
små lysninger bidrager til mangfoldig
heden uden at koste alverden eller sætte 
læ og stabilitet over styr. 

I denne artikel gives forslag til pleje og 
anlæg af bryn ud fra Projekt Skovbryns 
resultater. Projektet bygger på felt
arbejde i skovbryn i den vestlige del af 
Danmark. Resultaterne er imidlertid 
sammenholdt med data fra landets østli
gere egne, og derfor dækker konklusio
ner og anbefalinger i princippet hele lan
det. 

De gamle bryns værdi 

Høj alder, varieret struktur og lang 
skovkontinuitet er de vigtigste ingredi
enser for "et godt bryn". Hermed menes 
et bryn, hvor der er taget hensyn til såvel 
økologi og skovdyrkning som æstetik 
og naturoplevelser. 
Strukturelt varierede bryn med hundred
årige træer på gammel skovjord har flest 
træ- og buskarter i levedygtige bestande. 
De har desuden dobbelt så mange skov
bundsurter som f.eks. 25 - 50 årige bryn. 
Insektfaunaen er varieret og rummer 
særlige arter knyttet til gammel skov. 
Der er dobbelt så tætte ynglefuglebe-
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stande og flere gange så mange hulru
gende fugle som i yngre bryn . Endelig 
har gamle bryn den største artsdiversitet 
(men ikke nødvendigvis den største 
bestand) af små pattedyr. 
Skovkontinuitet har især betydning for 
arter med lang indvandringshastighed, 
f.eks. skovbundsurter som Anemone og 
Liljekonval, mange mos- og lavarter 
samt smådyr som smeldere og edder
kopper. Derimod er tilstedeværelsen af 
store, gamle træer afgørende for bl.a. 
hulrugende fugle, flagermus og træbo
ende insekter. 
Også bredden spiller en stor rolle. Selv 
ældre, smalle bryn på IO - 20 m' s bred
de har generelt et lavt antal selvsåede 
træer og buske, ligesom der her sjældent 
findes veletablerede samfund af skov
bundsurter eller insekter knyttet til skov. 
Løvskovsfugle som f.eks Blåmejse og 
Munk kan yngle i smalle bryn med nåle
skov bagved, men bredere bryn giver 
plads til flere territorier. Visse fugle, 
f.eks. Sangdrossel, foretrækker tilsyne
ladende de brede bryn. Brede bryn har 
endvidere den fordel, at de ikke kun er 
pæne udefra; der er også via spor og sti
er plads til oplevelser inde i brynet. 
Bl.a. i kraft af deres vindudsatte 
opvækst bliver træerne i gamle bryn 
stormfaste . Den varierede struktur med
virker til at skabe bundlæ i skoven, 
reducere omfanget af vindskabte slid
og udtørringsskader, mindske stormfald 
og opfange luftbåren forurening. 
De fleste mennesker opfatter gamle, 
varierede bryn som æstetisk tiltalende , 
og en varieret flora og fauna giver gode 
muligheder for naturoplevelser. I natur
groede bryn kan man følge "naturens 
egen dynamik" og opleve en mere 
oprindelig natur. Kontrasten mellem 
naturgroet bryn og forstlig velplejet 
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skov kan også oplevelsesmæssigt være 
spændende. 

Sikring af de gamle bryn 

Gamle bryn med lang skovkontinuitet 
findes fortrin svis i det østlige Danmark, 
men forekommer også vestpå omkring 
egekrat og gamle løvskove. 
Ikke alle gamle bryn er lige stabile og 
artsrige . Uhensigtsmæssig drift - f.eks. 
fjernelse af opvækst og nedre grene -
kan medføre, at der bibeholdes en ens
formig struktur og artssammensætning i 
ældre bryn. 
I gamle bryn, som får lov at ligge urørt 
hen , bestemmer naturen selv artssam
mensætning, bevoksningstæthed m.m. 
Her opstår efterhånden naturskovslig
nende forhold, hvor skovtilstanden som 
sådan er sikret. Der kan dog i perioder 
(som godt kan være 100 år eller mere) 
være områder med bevoksningssam
menbrud eller meget tæt bevoksning 
uden undervækst. 
Det naturgroede bryn skal være bredt -
helst 50 - 60 m - for at give de naturlige 
processer plads og samtidig sikre læ bag 
brynet også i perioder med lokale sam
menbrud . Der må gerne være en gradvis 
overgang mellem bryn og nabobevoks
ning. 
Mange gamle træer i et enkelt bryn kan 
dog hæmme stabiliteten, som det f.eks . 
sås ved stormfaldet i Rold skov 1981. 
Her faldt mange indre løvbælter, fordi 
de fortrinsvis bestod af meget gamle 
bøge uden yngre træer imellem. 
Hvor stabilitet og læ vejer tungere end 
naturmæssige hensyn - eller hvor det 
ikke er muligt at afsætte en bred bræm
me gammel løvskov til bryn alene - kan 
de yderste 60 m af skoven i stedet drives 
ved en form for lysåben plukhugst eller 



~------~-------=------~------~~--~--~------~4_ 

Figur l . Tværsnit af tre skovbryn i Draved Skov (lok.nr.l, 3 og 31). Skitserne illustrerer 
dynamikken i de naturgroede bryn med foryngelseshuller og vekslende underetage. 
Hvert tværsnit er 5 m bredt og strækker sig fra kanten af brynet ca. 60 m ind i skoven. 
Marken er til venstre. (Tegning: H. Hiibertz) 
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Foto l. Det gamle "evigtvarende" bryn tilgodeser både økologiske, skovdyrknillgsmæs
sige, æstetiske og oplevelsesmæssige hensyn. (Foto: H. Hiibertz). 

gruppevis foryngelse. Herved kan bry
nets struktur styres til fordel for lystræer 
og stor arts- og aldersvariation, og der 
kommer lys til underetage og 
buskbræmme. 
Endvidere kan et antal træer forrest i 
brynet fritstilles , så de bevarer levende 
grene til jorden. Hugsten i de yderste 15 
- 20 m bør udelukkende sigte mod den 
bedst mulige struktur i brynet, mens der 
længere inde godt kan tages produkti
onshensyn. 
Det er dog ikke i et skovbryn, der skal 
produceres træ af høj kvalitet såsom 
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finertræ . Alle undersøgelser viser, at 
træernes højdevækst og form påvirkes 
mindst 30 m ind i brynet. Ved storm 
opstår desuden slid- og tørkeskader 50 -
60 m ind i selv de bedste og mest etage
rede bryn. 
Figur l viser tre tværsnit gennem natur
skovsbryn. Figur 2 skitserer den fremti
dige udvikling i et gammelt bøgedomi 
neret bryn, hvor der allerede praktiseres 
en målrettet "skovbrynsdrift". Begge 
figurer illustrerer det brede gamle bryns 
dynamik med vekslende kronedække, 
foryngelseshuller, opvækst og forfald. 



A 

Figur 2. Tværsnit af gammelt bredt bøgebryn i Revsø Skov (lok.nr. 12) i 1991 (A). De 
følgende figurer viser, hvordan brynet kan tænkes at udvikle sig de næste 50 år (B) og 
100 år (e) ved stærk, selektiv plukhugst, som prioriterer bredkronede træer og løbende 
foryngelse . (Tegning: H. Hiibertz) 
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Figur 3. Tværsnit af et ca. 30 årigt, 60 m bredt plantet egebryn i Torp Plantage (lok.nr. 
10). A illustrerer brynet i dag, B og C viser den tænkte udvikling henholdsvis 50 og 100 
år frem ved en stærk, selektiv hugst, der fremmer arts variation, kroneudvikling og selv
sået opvækst. D skitserer brynet på samme tid som C. men drevet som almindelig ege
bevoksning. (Tegning: H. Hiibertz) 
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Figur 4. Tværsnit af el ca. 30 årigt smalt (10m) plantet egebryn i Barsbøl Skov (lok.nr. 
13) på nuværende tidspunkt (A). Herefter er brynet vist om 50 år (B) og JOO år (e) ved 
stærk hugst, plantning af buskbræmme forrest (f eks. Slåen med grupper af Hyld og 
Kvalkved) samt udvidelse af brynsbredden til 50-60 m når den bagvedstående granbe
voksning afdrives. Her foreslås plantning af Eg og Hvidtjørn med Navr og Hyld samt 
grupper af BØg og Fuglekirsebær. D skitserer brynets udseende om JOO år drevet som 
egebevoksning. (Tegning: H. Hiibertz) 

(Marken er til venstre på alle profilteg
ninger i denne artikel) . 

Ændret drift af 
allerede plantede bryn 

Yngre bryn er ofte anlagt som løv
træbælter af Eg eller Bøg, eventuelt med 
indblanding af buske og andre træarter. 
Indadtil afgrænses de af løv- eller nåle
træ i traditionel højskovsdrift. 
Brynets bredde svarer således til bred
den af det anlagte bælte, som kan være 
fra 5 til ca. 60 m. Selvom bælterne er 
anlagt som bryn , drives de generelt med 
udrensning og hugst svarende til drift af 

tilsvarende bevoksninger inde i skoven . 
Fig. 3 og 4 illustrerer den tænkte udvik
ling af henholdsvis et bredt og et smalt 
egebryn de næste 100 år ved fortsættel
se af den nuværende praksis, og ved ind
førelse af en mere "bry ns ven lig" drift. 
Ved den nuværende drift vil begge bryn 
alleryderst få grovgrenede ege, sandsyn
ligvis med de nederste grene beskåret af 
hensyn tillandbrugsdriften foran brynet. 
Det brede bryn vil vokse op som en rela
tivt monoton egebevoksning af for
holdsvis rette træer uden ret mange side
grene eller undervækst. 
Det smalle bryn ender som blot en eller 
to rækker Eg, generelt uden grene under 
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4 - 5 m's højde. Manglende bundlæ og 
græsvækst vil i mange år hindre selv
såning af undervækst på trods af gode 
frøkilder i nabolaget. 
Som ændret praksis foreslås stærkere 
tynding, hvor der lysnes for "krukker" 
og indblandingstræer. Det hænger sam
men med, at formålet er at skabe et vari
eret, stabilt bryn og ikke et stykke ege
eller bøgehøjskov. Desuden anbefales 
plantning af en buskbræmme forrest , 
evt. underplantning, samt etablering af 
foryngelseshuller (med diameter svaren
de til mindst en træhøjde) inde i bryne
ne. 
Bag det smalle bryn afsættes et bælte til 
løvtræplantning eller selvsåning, så bry
net bliver mindst 30 m bredt. 
Da et gammelt, bredkronet træ fylder 10 
- 20 m i bredden (se fig. 2), vil det være 
vanskeligt at forynge et smalt bryn, 
uden at bevoksningen bagved stedvis 
blotlægges. Et bryn bør derfor være 
mindst to træer bredt for at være perma
nent lægivende, og 30 m's bredde må 
siges at være et minimum. 
Den ideelle bredde er nærmere 50-60 m. 
Dermed kan der opretholdes mere stabi
le forhold uafhængigt af nabobevoks
ninger og foryngelseshuller. 
Bryn af Eg og andre lystræarter vil ad 
åre kunne forynge sig selv uden indgreb. 
Derimod vil man sandsynligvis i bryn 
domineret af Bøg eller andre skygge
træer altid have behov for at hjælpe 
foryngelsen på vej . 

Unge tætte bryn 

Unge bryn er ofte meget tætte, specielt 
de rene bøgebryn . Med tiden vil de 
naturligvis blive mere åbne, men inden 
da vil selvsåning og nedre grene i brynet 
være skygget væk. Resultatet bliver et 
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bryn uden bundlæ og mulighed for selv
foryngelse . 
Sådanne bryn bør lysnes tidligt og så 
kraftigt, som det er muligt, uden at der 
kommer en tæt græspels. Jo tidligere, 
der hugges for indblandingstræarter og 
foryngelseshuller, jo bedre. Inde i brynet 
vil der før eller siden indvandre træ- og 
buskopvækst, selv på græsbundne area
ler. 

Bryn med tæt ensartet busklag 

Normalt vil et busklag sikre bundlæ og 
fremme opvækst af en valieret vegetati
on inde i brynet til gavn for både fugle , 
insekter og pattedyr. H vis busklaget 
imidlertid udgøres af et tæt, ensartet 
krat, reduceres levemulighederne for 
mange fugle og insekter, etableringen af 
selvsåede træ- og buskarter hæmmes, og 
urtevegetation holdes nede. 
Især i Vestjylland findes mange bryn, 
hvor underetagen domineres af en enkelt 
art - i 8 ud af IO tilfælde Glansbladet 
Hæg. Den hindrer ved sin aggresive 
spredning anden opvækst, og den byder 
heller ikke på specielt gode redebiotoper 
eller varieret fødeudbud for ynglefugle 
og andre dyr. 
Her er det svært at ændre strukturen ved 
f.eks. at etablere foryngelseshuller, da 
de blot vil gro til i Glansbladet Hæg. I 
stedet foreslås en svag, men selektiv 
hugst, der ikke giver for meget lys til 
undervæksten. Der kan ske en priorite
ring af indblandings-, forkultur- og 
ammetræer samt evt. selvsået træop
vækst. I forhold til nugældende praksis 
kan der anvendes en mere "negativ" 
selektion, hvor "krukker" og grov grene
de træer efterlades på bekostning af 
mere rette træer i de yderste 30 m af bry
net. 



Foto 2. Røn og andre løvtræer sår sig villigt i ruinerne af nåletræsbryn overalt i Jylland. 
(Foto: H. Hiibertz). 

Nåletræsbryn 

Bryn, der udelukkende er baseret på 
gran , kan ikke opretholde sig selv i 
længden . I de unge år er der for lidt lys 
til, at en etageret struktur kan etableres, 
og senere er granerne ikke stormfaste 
nok. 
Selvsåning i yngre granbryn sker kun 
alleryderst j brynet samt i stormfaldshul 
Jer. En varieret opvækst indfinder sig, 
efterhånden som nåletræsbrynet bryder 
sammen som følge af stormfald og/eller 
ælde. 
Perioden fra det gamle gran bryn falder 
sammen til det nye selvsåede løvtræs
bryn er vokset op, kan dog godt være 

lang (50 - 100 år). Det anbefales derfor, 
at de nuværende nåletræsbryn enten fæl 
des sammen med bevoksningen bagved 
og genplantes med løvtræer og buske, 
eller at et nyt bryn får lov at så sig selv i 
ruinerne af gran brynet. 

Planlægning af nye skovbryn 

Planlægning af skovbryn kan være aktu
elt såvel j forbindelse med ny skovrejs
ning som omkring skove og plantager 
uden randbevoksning . 
Fig. 5 illustrerer nogle principper for 
udformning af bryn. De 4 modeller skal 
opfattes som eksempler, der på forskel-
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erynsmodel nr.l. 

Ørynskant 

Øu~kbr<l!m'le med ~predte træer. st~yr-ge 

Gruppe af 
bu~ e 

BryMRIOdel nr. 2. 

Gruppe af buske med 
spredt~ tr..er. 

Trpbevoksning med gruppE'vis 
underplantning af buske. 

GruppE' af tr..er 
underplantet 
med buske. 

BuskE' Dyrkningsfri 

SpOr 

Produkt ionsbevoksninq 

Dyrket mark. 

og spredte træer br!!lTl'TlE'. Bus ~e. 

_sttndyngE' 

~ Bus k brærrrne med 
Stendynge. spredte træer. 

Gruppe af buske lIIed 
spredte trftr. 

Gruppe af lr.ter 
underplantet med buske. 

Buskbre:me med spredte tr,per. 

~l __________________________________ p~,~"~pp~e~'~(~l~'ft~J-------------

Gruppe af 
trftr og 
buske. 

Ut ilphntet 
hul til 
selvsAede 
træer og buske. 

spor 

T ræbe vok sn i ng med gru?pe~ i s underp l a ntn i ng a f bus ke. 

{ 

ProduktionSbevoksning. 

Figur 5. Skitser til opbygning afnye skovbryn, som på forskellig vis opfylder kriterierne 
for et godt bryn. Såvel artssammensætning som opbygning kan ud fra lokale forhold og 
ønsker varieres på utallige måder. Se iØvrigt bemærkninger på næste side. 
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8rynsmodel nr.3. 

Vandhul 

Oyrktt marie 

8usltbramne 

Busltbrænne med spredte træer. 

~ lYSnin9 '----_____ ~L ___________ __', ly~ning 

Ut 11 plantet hul t il 
selvsAede tr,ftr og buske. 

Brynsmode\ nr. 4. Oyrket mark, 

Buskbrerme med 
spredte trlter. 

Gruppe af 
trftr. 

Gruppe af tr'ft'r 
undtrplantet 
med buske. 

Produk t i onsbevoltsn i ng. 

spor' 

spor 

Træbevoksning med gruppevis underplantning af buske . 

radvi over an mellem r 
prOdukt lo nsbevobnl ng. 

Produkt iOMbevoksning. 

sti 

Træbevobning 

Et hjorne IfItd 
mange forskellige 
buske og tr.!'f'r. 

Hi 

BusltbrBmle med 
spn'da trlter. 

Træbevoksning. 

fugtig lavning med spredt 
t r'4'væk S t 
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Spor/stier: Ved brat overga ng mellem bryn og bevoksning er det oplagt at lægge et spor bag brynet. Stier, som s lyn
ger sig i brynet, giver gode muligheder for oplevelser. Dog kan hensy net til dyreli ve t nødvendiggøre, at færdse l beg
rænses i visse bryn. 

Jordvolde. stendiger, stendynger: Anlæg af jordvolde og stendi ger kræver stor arbejdsindsats. Indførse l af ste n
dynger kræver derimod blot en aftale med ejere n af de til stødende marker. Stenene bør samles i dynger yders t i 
brynene, hvor de fungerer som le ve- og Qvervinlringssteder for små pauedyr, krybdyr og insekter. 

Vandhuller: Vandhuller kan med fordel placeres foran brynet, eller i selve brynskanten. Frøer og tudser får her bed
re yngle muligheder, og generelt fremmes variationen i bry nets dyre- og planteliv. 

Brynets bredde: Bryn bør være stabile og se lvfo ryngende med plads til sllukturel variation. Der fores lås 60 m's 
bredde eller en glidende overgang mellem bryn og nabobevoksning. De ski tserede principper kan dog også anven
des i smallere bryn. 

Brynets linieføring: En bugtet og "flosset" rand kan være vanskelig at etablere . Brynet kan i stedet varieres ved et 
storbuet forløb, ved holme af træer og bu ske foran brynet ell er ved lysåbne partier i brynets yderkant. 

Dyrkningsfri bræmme foran brynet: Dyrkningsfri bræmmer foran bryn kan afgræsses eller slås med mellemrum, 
eller de kan gro til med se lvsåede træer og buske til en mere naturli g og dynamisk overgang mellem mark og skov. 

Lysninger i brynene: Utilplantede lys lommer kan overlades til se lvsået opvækst e ller plejes som pe nnane nte lys
ninger. Ad åre kan slåning blive overflødig, da der i naturgroede bryn opSlår naturlige lys ninger. hvor gamle træer 
falder sammen . 

Bemærkninger tilfigur 5. 

lig vis opfylder kriterierne for et godt 
bryn. Såvel opbygning som artssam
mensætning kan varieres på utallige 
måder. 
Udgangspunktet for planlægningen af 
nye bryn er de naturgivne forhold på 
stedet. Artsvalget må tilpasses jord
bunds- , vind- og fugtighedsforhold , og 
brynet kan passes ind i landskabets eksi
sterende struktur, f.eks. som forbindel
seslinie til levende hegn , vandløb eller 
andre naturområder. Ved udformningen 
tages hensyn til lævirkning, stabilitet, 
flora- og faunainteresser, æstetik samt 
muligheden for naturoplevelse. 
Ofte kan det hele tilgodeses på samme 
areal. Der kan dog også være modstri
dende interesser, hvor et hensyn må veje 
tungere end de øvrige. I nogle bryn vil 
lævirkning f. eks. have højeste prioritet, 
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mens naturskov og naturoplevelser prio
riteres højest andre steder. 
Stor artsrigdom er generelt et gode. Alli
gevel bør målet ikke være optimal vari
ation i hvert enkelt bryn, idet virkningen 
i forhold til landskabet da let bliver ens
formig . Hvis artsindholdet i stedet vek
sler fra bryn til bryn , får landskabet en 
større økologisk og oplevelsesmæssig 
værdi . 
Selvartsfattige bryn - som f.eks. rene 
bøgebryn eller bryn med en forårsblom
strende hæk af Slåen eller Hvidtjørn 
yderst - bidrager til variationen i et land
skabsbillede med mere artsrige bryn. 
Variation kan også opnås ved at vælge 
arter, der i farve , form eller struktur ska
ber kontraster: En enkelt Fuglekirsebær 
i et bøgebryn eller spredte grupper af 
Røn i et egebryn. Det understreges, at 



Foto 3. Eg er et fortrinligt skovbrynstræ: Et længelevende, stormfast lystræ, som vokser 
og forynges på næsten alle jordtyper og i alle dele af landet. (Valdemarsegen, Corseli
tze, Foto: S. Fodgaard). 
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mens enkeltstående individer og spredte 
grupper medvirker til øget variation, 
giver regelmæssige blandinger ofte et 
ensformigt indtryk. 

Anlæg og pleje af nye skovbryn 

Skovbryn opnår den største økologiske 
og skovdyrkningsmæssige værdi, hvis 
de anlægges og plejes som bryn og ikke 
som bevoksninger i højskovsdrift. Desu
den bør man ved anlæg, udrensning og 
tynding sigte mod "evigtvarende" bryn, 
som kan opretholde sig selv i naturtil
stand, ved ekstensiv plukhugst eller 
gruppevis foryngelse . 
Fremgangsmåden ved anlæg af bryn 
veksler fra sted til sted. De hurtigste 
resultater opnås, hvis der forud for 
plantningen gennemføres en grundig 
jordbehandling, f.eks. en reolpløjning, 
svarende til anlæg af læhegn. Medmin
dre man løber ind i særlige arkæologiske 
eller botaniske interesser, anbefales den
ne metode ved anlæg på agerjord og i 
nye plantager, da man hermed får en 
hurtigere start og et mindre ukrudspro
blem. 
l plantager på mager jord kan gødskning 
og eventuelt kalkning have stor effekt på 
brynets vækst de første år. Ligesom på 
agerjord spiller gødskning og kalkning i 
nyere plantager næppe den store rolle 
for den vilde flora og fauna . 
Anlægges brynet derimod på gammel 
skovjord, kan pløjning og tilførsel af 
næringstoffer ændre urtefloraen og 
mikrofaunaen i lang tid fremover, hvor
for jordbehandling, gødskning og sprøj
tning bør undgås. Her er græs- og 
ukrudtsproblemerne til gengæld sjæl
dent så store som på agerjord. 
Grundig renholdelse af nyplantede bryn , 
ikke så meget mellem rækkerne som 
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omkring planterne, giver som oftest 
bonus i form af hurtigere kulturstart og 
bedre vækst. 
Da målet på langt sigt er bryn med dybe 
kroner, stormfaste træer og varieret 
opvækst og foryngelse , bør også de 
unge træer have god plads. Træer, som 
har renset sig selv op i 4 -5 m's højde, 
får som bekendt ikke større sidegrene 
igen. 
Der kan derfor anvendes mindre plante
tal pr. ha end normalt i løvtræsbevoks
ninger. Eller der kan plantes med nor
mal afstand, men med tidlig og stærk 
udrensning og hugst. Dog bør man være 
opmærksom på, at tilskudsreglerne til 
anlæg af nye løvtræbryn ofte foreskriver 
et bestemt antal planter (se artiklen om 
lovgivning). 
Ved anlæg af nye skovbryn på agerjord 
i Vestskoven ved København anvendes 
en planteafstand på l m med 3 m mel
lem rækkerne. Dette svarer til godt 3000 
planter pr. ha eller 1000 planter pr. 100 
m bryn i 30 m' s bredde. Den korte 
afstand i rækken giver en hurtig slutning 
mellem planterne - hvilket hæmmer 
ukrudtsvæksten - mens den store række
afstand tillader kørsel mellem rækkerne. 
Ved anlæg afbåde indre og ydre bryn på 
Ulborg Statsskovdistrikt anvendes -
afhængig af arts valg og jordbund - en 
plantefstand på 1.5 eller l.7 m x l.5 m. 
l forhold til den påtænkte behandling af 
brynet spiller plante- og rækkeafstand 
imidlertid en mindre rolle for brynets 
udseende på længere sigt. Som rettesnor 
for, hvad man kan stræbe imod på meget 
langt sigt, henvises til Projekt Skov
bryns undersøgelser af gamle naturgroe
de bryn. Her er antallet af over 10 m 
høje træer 120 - 400 pr. ha, hvoraf store, 
brede træer udgør 70 - 120 pr. ha. 
Hvor vildttrykket er stort, og løvtræare-



Foto 4. Bøg er oplagt på næringsrig jord, men er også fundet i bryn selv i det vestligste 
Jylland. Det er en god indblandingstræart, mens rene bøgebryn ofte bliver ensformige, 
tætte og artsfattige. (Foto: H. Hiibertz). 

alerne relativt små, kan det være nød
vendigt at beskytte ny opvækst med 
f.eks. hegning, vækstrør eller kappe
plantning. 
Efterbedring og hugst af skrub bør gøres 
mere ekstensivt end i nonnale bevoks
ninger. Det fremmer blot variationen, 
hvis der er huller i kulturen, eller de 
plantede træer hist og her udkonkurreres 
af selvsået opvækst. Endvidere kan man 
ved tyndingen give plads til selvsåede 
arter, som er nyttige for fugle og andre 
dyr, eller arter som bidrager til et smukt 
bryn - f.eks. Kirsebær, Hassel eller Vild 
Æble. 

Artsvalg til nye skovbryn 

Valget af arter til nye bryn kan afhænge 
af, hvad der er karakteristisk for områ
det, hvad der gror i naboskove og 
læhegn, hvad der erfaringsmæssigt kan 
gro på egnen, hvad man har lyst til at 
prøve, hvilken plejeindsats, man vil yde 
o.s.v. 
Derimod vil antallet af arter afhænge af 
hvor meget, man vil tilplante fra starten, 
og hvor meget man vil overlade til 
naturlig succession. I områder med 
langsom indvandring, f.eks. Vestjyl
land, foreslås plantning af et forholdsvis 
stort antal arter; ellers vil det tage flere 
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hundrede år, før brynet har udviklet en 
varieret og artsrig struktur. Evt. tilplan
tes den forreste del af brynet, mens den 
inderste del , eller blot huller i brynet, 
overlades til naturlig opvækst. 
I områder med rigelig og hurtig opvækst 
af selvsåede arter kan man vælge at 
overlade mere til "Moder Natur". 
De forskellige støtteordninger til plant
ning af løvtræ foreskriver desuden ofte 
bestemte ruter og plantetal som forud 
sætninger for at opnå tilskud (se artiklen 
om lovgivning). 
Det er under alle omstændigheder bedst 
ikke at plante noget, der virker frem
medartet, eller som er svært at blive af 
med igen, hvis man kommer på andre 
tanker. Derfor anbefales f.eks . Hvid
tjørn, Eg og Skovfyr frem for Glansbla
det Hæg og Hvidel, når det gælder om at 
få bryn op på udsatte steder. 
I skovbryn stilles mindre krav til vækst 
og stammeform end i produktionsskov. 
Derfor kan der også anvendes arter, som 
ofte vil få lav og kroget vækst på den 
pågældende jordtype. Desuden bør man 
især i Vestdanmark være opmærksom 
på, at nye bryn tit plantes på velgødet 
landbrugsjord, hvor vækstbetingelserne 
i dag er langt bedre, end da de eksiste
rende hedeplantager blev etableret. 
Projekt Skovbryn har fundet et lige så 
bredt artsspektrum i vestdanske som i 
østdanske bryn. Dette betyder, at der 
idag er mulighed for lige så artsrige bryn 
i Vest- som i 0stdanmark, blot vil arts-

sammensætningen blive forskellig . En 
anden forskel er, at etableringen er van
skeligere og brynets udvikling langsom
mere under næringsfattige og vindudsat
te forhold. 
Et naturpræget bryn opnås hurtigst ved 
plantning i uregelmæssige gruppevise 
blandinger med stor grad af tilfældighed 
i rækkefølgen af arter. Forskellige træer 
og buske giver en kompleks struktur 
med flere vegetationslag også i brynets 
yngre stadier. Det gælder især, hvis der 
levnes plads til naturlig opvækst og 
plantes træer med forskellig levealder i 
samme bryn - f.eks. kortlevende træer 
som Birk, Seljepil, Rødelog Alm. Røn 
sammen med længe levende træer som 
Bøg, Eg, Lind eller Ask. 
Livsbetingelserne i brynet vil yderligere 
forbedres gennem en glidende 
overgangszone mellem bryn og nabobe
voksning. Der kan f. eks. være tale om at 
indblandingen af løvtræ gradvist aftager 
indefter i en bevoksning af nåletræ. 
Arter, som normalt vokser dårligt i blan
dinger - f.eks. lys- og skyggetræer - kan 
ofte vokse i samme bryn, hvis de plantes 
i adskilte grupper. Lystræer giver de 
bedste betingelser for udviklingen af et 
strukturelt varieret bryn og for selvfo
ryngelsen. Skyggegivende træer plantes 
derimod bedst i grupper eller enkeltvis 
inde i brynet. 
De lyseksponerede forhold yderst i 
brynene giver muligheder for mange 
buske. Slåen og Vrietorn gror bedst i 

Foto 5. Lind er relativt sjælden i danske skove. Den har imidlertid nogle egenskaber, 
som berettiger til en større anvendelse i bryn: Den er længelevende, vindfast og danner 
let stødskud, som bidrager til øget lagdeling i vegetationen. (Vindeholme, Foto: P. Fri
is Møller). 
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brynets yderkant. Andre arter - f.eks. 
Benved , Hunderose, Alm. Hæg og 
flere pilearter - trives såvel i brynenes 
yderkant som langs indre spor og 
stier samt i grupper længere inde i 
brynene, hvor der ikke er for meget 
skygge. 
Filtrende arter som Brombær og Alm. 
Gedeblad giver mad og skjul til småfug
le, hasselmus, løvfrøer og andre smådyr. 
Busklag med blomstrende og bærrige 
arter giver levested og føde for bl.a . ins
ekter og fugle . Anvendelse af arter med 
forskellig blomstringstid, f.eks Slåen, 

Vild Æble og Rose i samme bryn for
længer desuden den periode, hvor insek
terne kan søge nektar og pollen. 
Arter med blomster og bær og/eller mar
kante efterårsfarver - som f.eks. Røn, 
Mirabel , Hvidtjørn , Benved og Rød 
Kornel - har tillige stor oplevelsesmæs
sig værdi. 
Bryn med mange buske forrest får i en 
periode en skrånende profil. Men efter
hånden som træerne etablerer sig yderst 
i brynet bliver profilen mindre skrånen
de, medmindre der er plads til , at brynet 
gror indover marken. 

Figur 6a. Træ- og busksammensætning i ca. 200 årigt naturgroet bryn i Draved Skov 
(lok. nr. 3). 

Bestandstræer: 
Småbladet Lind Ca. 350 træer over IO meters højde pr. ha fordelt som 55% Lind . 35% Bøg og 10% Eg. 
Bøg 
Eg 

Indbl andingstræer: 
Ask (isæ r mindre og mere hurtigtvoksende træer). Ca. 60 træer over IO meters højde pr. ha. 
Birk Fortrinsvis yde rst i brynet og i grupper i bl.a. fugtige lavninger. 
Bævreasp 
Rødel 
Alm. Røn 
Se ljerøn 

BuskJ ag : 
Be nved Fortrinsvis yderst i bry net. Næsten a lle arter er repræsenteret i buskbræmmen yderst 
Hassel indenfor en strækning på 200 m. K valk ved. Hassel og øret Pil er her de 
A lm. Hvidtjørn hyppi gste arter. Hassel. Ribs. Kristtorn og Alm. Hvidtjørn forekommer også i 
Engr. Hvidtjørn grupper inde i brynet. 
Kri sttorn 
Kvalkved 
Mi rabe l 
øret Pil 
Ribs ssp. 
Hunderose ssp. 
Tørst 

Undervækst og li aner: 
Alm. Gedeblad Forekommer såve l yderst som inderst i brynet. Alm. Gedeblad dominerende. 
Vedbend 
Hindbær 
Brombær 
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Indblanding af nåletræ (f.eks. Skovfyr 
og Lærk) i løvtræbryn kan i nogle tilfæl
de lette kulturfasen . Flere fuglearter , 
bl.a. Fuglekonge og Topmejse, er speci
elt knyttet til nåletræer. Gran- og fyrre
kogler giver føde til f.eks . egern og 
spætter, og en grantykning er et yndet 
skjul for hjortevildt. 
Det kan være en god ide at indplante 
skovfyr i egebryn på næringsfattig jord 
ved varierende terrænforhold. Skovfyr 
vokser ofte fint, hvor egen klarer sig 
mindre godt. 
Som inspiration til , hvad man kan 

stræbe imod ved plantning og pleje af 
skovbryn, gengives i fig . 6 træ- og 
buskblandinger for fire af de ældste, 
naturgroede bryn i Projekt Skovbryn. 
Der er angivet de forskellige arters 
omtrentlige indblandingsgrad. 
Anvendelse af mange arter og gruppe
vise plantninger kan umiddelbart virke 
både tidskrævende og dyrt at realisere. 
Anlægsudgifterne vil imidlertid være en 
engangsydeIse, da brynene med tiden 
kan blive permanente og selvforyngen
de med minimale udgifter til vedligehol
delse (fig. 7) . 

Figur 6b. Træ- og busksammensætning i 100-200 årigt naturgroet bryn i Draved Skov 
(lok. nr. 31). 

Bestandstræer: 
Eg Ca. 100 træer over IO meters højde pr. ha fordelt som 55% Eg, 25% Ask og 20% Bøg. 
Ask 
Bøg 

Indblandingstræer: 
Ahorn (især mindre og mere hurtigtvoksende træer). Ca. JO træer over IO meters højde pr. 
Birk ha, og en del opvækst af disse afler under 10m i hele bryneis bredde. 
Bævreasp 
Rødel 
Småbl. Lind 
Alm. Røn 

Buskjag: 
Hassel Næsten alle arier er repræsenteret i buskbræmmen ydersl i brynet på en 200 m strækning. 
Alm. Hvidljørn Hassel og Tørst er de hyppigste afler. men der er også mange buske inde i brynet 
Engr. Hvidtjørn - her er Hassel. Alm. Hvidtjørn . Kvalkved og Tørst de almindeligste. 
Alm. Hyld 
Kristtorn 
Kvalkved 
Mirabel 
øret Pil 
Ribs 
Tørst 
Vild Æble 

Undervækst og lianer: 
Alm. Gedeblad Forekommer såvel yderst som inderst i brynet. Alm. Gedeblad domjnerende. 
Vedbend 
Hindbær 
Brombær 
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Danske arter 
For at bevare skovbryn som levesteder 
for vildtvoksende danske træer og buske 
tilrådes det at benytte hjemlige arter, 
gerne fra lokale frøkilder, og at fremme 
selvsåning af disse arter. Træer og buske 
med lang forhistorie i Danmark er gene
relt værter for flere insekter og andre 
smådyr end nyligt indførte arter. Desu
den må afkom fra lokale frøkilder for
modes at have udviklet størst tilpasning 
til stedets levevilkår og klima. 
Det er ind imellem vanskeligt at skelne 
mellem danske og indførte arter, for 
naturligvis er der grænsetilfælde, som 

kan diskuteres. Er Seljerøn - som fore
kommer naturligt på Bornholm - f.eks. 
mere dansk end Alm. Hyld, som har 
vokset vildt i hele landet så længe, at 
dens indførelse fortaber sig i det uvisse? 
For den praktiske skovdyrker og natur
forvalter er det imidlertid vigtigere at se 
på de forskellige arters egenskaber og 
virkning i brynene. 
Det frarådes især at plante indførte arter 
med stor spredningsevne. Et typisk 
eksempel er Glansbladet Hæg, men også 
Ahorn, Hvidelog Rynket Rose kan 
spredes voldsomt og hæmme etablerin
gen af selvsåede arter. Bryn med disse 

Figur 6c. Træ- og busksammensætning i ca. 200 årigt bryn i Revsø Skov (lok.nr. 12). 

Bestandstræer: 
Bøg Ca. 200 træer over IO meters højde pr. ha fordelt som 70% Bøg og 30% Eg. 
Eg 

Indbland ingstræer: 
Ask (især mindre og mere hurtigtvoksende træer). Kun få træer over J O meters højde. 
Hvidel men en del opvækst af disse arter under IO m, fortrinsvis inde i brynet. 
Rødel 
Rødgran 
Alm . Røn 

Busklag: 
Benved Fortrinsvis yderst i brynet. Her er Hunderose, Slåen og Alm. Hvidtjørn . 
Hassel de hyppigste arter. Iode i brynet vokser bl.a. Hassel, Alm. Hyld og Alm. 
Alm. Hvidtjørn 
Alm. Hyld 
Hunderose ssp. 
Kva lk ved 
Mirabel 
Gråpil 
Seljepil 
Slåen 
Tørst 
Vild Æble 

Undervækst og lianer: 
Brombær Forekommer såvel yderst som inderst i brynet. 
Hindbær 
Alm. Gedeblad 
Vedbend 
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arter vil derfor let forblive monotone i 
struktur og artssammensætning. 
Glansbladet Hæg findes ofte plantet på 
næringsfattig jord, da den er hårdfør og 
vindstærk. Tæt krat af Glansbladet Hæg 
hæmmer imidlertid urtedækket og 
bidrager ikke til et artsrigt insekt- eller 
fugleliv. Ældre individer er dog attrakti-

ve for overvintrende fugle på grund af 
de mange bær. 
Eksoter som Spiræa, Snebær, Hanespo
retjørn, Sargents Æble, Bærmispel og 
Ædelgran har en mere behersket spred
ningsevne. De kan dog lige så godt 
erstattes af Hvidtjørn, Alm. Røn, Vild 
Æble, Hunderose og andre traditionelle 

Figur 6d. Træ- og busksammensætning i ca. 300 årigt egekrat i Hald Ege (lok.nr. 38). 

Bestandstræer: 
Eg Ca. 120 træer ove r IO meters højde pr. ha, al le Eg. 

Indblandi ngstræer: 
Ahorn (især mindre og mere hurti gtvoksende træer) . Ingen over IO m, Alm. 
Ask Røn den eneste af betydning under IO m. Vokser i hele brynets bredde. 
Birk 
Bævreasp 
Bøg 
Storbl. Elm 
Alm. Hæg 
Spidsløn 
Alm. Røn 
Seljerøn 

Buskl ag : 
Berberi s Arterne vokser spredt og i grupper i hele brynets bredde. Hasse l og Engrifle t 
Bærmispel Hvidtjørn er nogle af de hyppigste. 
Ene 
Hasse l 
Alm. HvidtjØrn 
Eng ... Hvidtjørn 
Alm. Hyld 
Druehyld 
Glan sbladet Hæg 
Kvalkved 
Mirabel 
Navr 
Seljepi l 
øret Pil 
Ribs 
Hunderose 
Stikkel sbær 
Akselrøn 
Tørst 
Vi ld Æble 

Undervækst og lianer: 
Alm . Gedeblad Forekommer såvel yderst som inderst i brynet. 
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Figur 7. Tværsnit af et 50 m bredt plantet bryn i Hastrup Plantage (lok.nr. 35). Her er 
det på ca. 80 år lykkedes at skabe et etageret, selvforyngende bryn ved plantning af Eg, 
Bøg og Lind sammen med træer med kortere levetid, bl.a. nåletræer. Sidstnævnte er idag 
udlevede og borthugges eller vælter, hvorved der bliver opvækstmulighed for nye indi
vider til trælaget. Samtidig findes også arter til mellem- og underetage, bl.a. Druehyld, 
Birk og Alm. Røn. 

Dette bryn vil udgøre et naturmæssigt, æstetisk og skovdyrkningsmæssigt spændende 
bryn. Dette gælder uanset om det lades urørt, eller det drives med plukhugst, hvor hugst
modne træer og vindfælder til tider efterlades og til tider fjernes og udnyttes. (Tegning: 
H. Hiibert z) 
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danske skovbrynsarter. Indførte, decide
rede havearter frarådes for at undgå et 
for parkagtigt præg. 
Andre indførte arter, f.eks . Alm. Hyld 
og Mirabel, opfattes idag som en del af 
den danske flora. Da netop skovbryn er 
et af deres typiske voksesteder, bør de 
også indgå i fremtidige bryn. 

Lysninger og vandhuller 

Brede spor og lysninger af forskellig 
størrelse sikrer et varieret udbud af 
levesteder. Der er læ og lys til opvækst 
af buske og urter, samt gode betingelser 
for bl.a. dagsommerfugle og sangfugle. 
Hermed øges også brynets oplevelses
mæssige værdi. 
Lysninger kan være i modstrid med kra
vet om læ, men et hul i kronetaget på 15 
- 20 m i diameter i et 50 - 60 m bredt 
bryn mindsker næppe brynets lævirk
ning. Lysninger anlægges ved at undla
de plantning i mindre ormåder eller ved 
senere at hugge foryngelseshuller og 
lysbrønde. 
Det er værd at opretholde nogle af disse 
lysninger ved lejlighedsvis slåning. Det
te taler for at anlægge lysningerne for
rest i brynet eller i forbindelse med spor 
eller veje. 
Spor i eller bag brynet giver i øvrigt en 
indre randeffekt med opvækst af lys
krævende buske og øger brynets indre 
stabilitet. Dette har bl.a. betydning, hvis 
nabobevoksningen afdrives. 
Vandhuller og fugtigbundsarealer, elle
og askesumpe og småvandløb i brynene 
bidrager også til en varieret flora og fau
na. Forsåvidt gælder dette også for grøf
ter, men ud fra naturhensyn er et ikke
afvandet bryn dog at foretrække frem 
for et bryn med afvandingsgrøfter. 
Meget dybe grøfter kan tillige udgøre en 

barriere for mindre pattedyr og ikke-fly
vende insekter. 
Omfanget af vådområder i såvel skov 
som agerland er kraftigt reduceret gen
nem de sidste årtier. Det er oplagt at 
genskabe vandhuller og småsumpe i for
bindelse med ny skovrejsning. (Dette 
kan som oftest gøres ved ændring eller 
sløjfning af eksisterende dræn) . 
Mange frøer - bl.a. Løvfrø og Butsnudet 
Frø - foretrækker fugtige , kratrige bryn 
kombineret med solbeskinnede yngle
vandhuller i kanten af eller umiddelbart 
foran brynet. 

Sten, kvas og træruiner 

Kvasbunker henlagt i skovbrynet kan 
bl.a. være levesteder for insekter knyttet 
til dødt ved. Kvaset kan være yngleplads 
og "spisekammer" for fugle som 
Rødhals og Gærdesmutte, samt skjule
sted for mindre pattedyr. Derimod kan 
for meget kvas begrænse opvæksten af 
urter. Ved tynding kan kvas med fordel 
henlægges i bunker inde i brynet. 
Stendiger, jordvolde og marksten i bun
ker inde i brynet er gode overvintrings
steder for insekter knyttet til såvel skov 
som mark . Det er desuden yndede 
levesteder for firben og mindre pattedyr 
som Brud og Lækat. 
Hulrugende fugle, flagermus og mange 
insekter er afhængige af træer i en vis 
dimension og forfald. Kortlevende arter 
som Birk og Seljepil bliver hurtigere 
hultræer end Eg og Bøg, og de har der
for stor værdi, især i yngre bryn. 
Stående, døde træer er gode botræer for 
stære og spætter. Døde, stående solbeskin
nede stammer er attraktive ynglesteder for 
smeldere og andre trælevende biller. 
Foruden at efterlade grene og væltede 
træer på skovbunden er det derfor værd 
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Foto 6 (Øverst til venstre). Bryn med tæt undervækst afGlansbladet Hæg ser frodige ud, 
men de har ofte et meget sparsomt urtedække og kun få fugle og insekter. (Foto: H. 
Hiibertz) . 

Foto 7 (nederst til venstre). Stier og spor i bryn har både æstetisk og økologisk betyd
ning. (Foto: H. Hiibertz). 

Foto 8 (herover). Døde og knækkede træer er gode botræer for spætter, stære og andre 
hulrugende fugle , og attraktive ynglesteder for mange insekter og andre smådyr. (Foto: 
H. Hiibertz). 
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at lade store døde træer blive stående, 
hvor de ikke er til hinder for skovdriften 
eller til umiddelbar fare for folk på veje 
og spor. 

Brynets linieføring 

Brynenes afgrænsning mod det åbne 
land følger oftest rette linier. Der er 
imidlertid både en økologisk og en æste
tisk gevinst at hente ved en mere ure
gelmæssig og ujævn overgang fra ager 
til skov. 
Ved moderate vindforhold kan der f.eks. 
etableres lysåbne partier yderst i bryne
ne eller plantes smågrupper af træer og 
buske foran brynet. Desuden øges dyr 
og planters spredningsmuJigheder, hvis 
brynet har forbindelse til levende hegn, 
åbredder og lignende. 
En udyrket bræmme på f.eks. 6 m foran 
brynet vil yderligere forbedre levemu
lighederne i overgangszonen mellem 
skov og ager. Sprøjteskader i brynet 
undgås, og de yderste træer kan beholde 
både udhængende grene og højtliggende 
rødder. Det åbne lands urteflora og de 
dertil knyttede insekter favoriseres, og 
fødeudbuddet for bl.a. skovbrynets fug
le forbedres. 
Træer og buske vil efterhånden så sig 
selv i den udyrkede bræmme. Derfor bør 
opvæksten med mellemrum skæres ned, 
hvis skoven ikke skal "vandre udad". 

Indre løvtræbryn 

De overordnede principper for anlæg og 
drift af ydre bryn gælder i vid 
udstrækning også for indre løvtræbryn 
og Jøvtræbræmmer langs skovveje. 
Dog er der generelt mindre vindpåvirk
ning og mindre solindstråling i indre end 
i ydre bryn. Derfor kan man ofte overla-
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de mere til selvsåning, ligesom man kan 
være mere fleksibel med hensyn til 
bredde af brynet og med artsvalg. 
De vindbeskyttede kantzoner af indre 
bryn er særligt vigtige for dagsommer
fugle, som på grund af den kraftige 
vindpåvirkning er forholdsvis sjældne i 
ydre bryn. 

Landskabselement og 
kulturhistorie 

Også æstetik og kulturhistorie bør indgå 
i overvejelserne omkring brynets anlæg 
og drift. 
Eksempelvis holder man i Hald Ege ny 
bøgeopvækst nede for at sikre, at egedo
minansen i Danmarks vel nok mest 
kendte egekrat bevares, mens f.eks. 
Lovrup Egekrat i Sønderjylland drives 
ved regelmæssig stævning. Her er de 
kulturhistoriske hensyn vægtet højere 
end den permanente lævirkning og høje
re end dyrs og planters behov for meget 
gamle træer. 
Kulturhistoriske hensyn hænger ofte 
sammen med egns typiske forskelle. 
F.eks. er smalle, stejle bøgebryn karak
teristiske for Nordsjælland. Sådanne 
bryn bør ikke helt forsvinde, selvom 
bryn med flere lystræer og buske giver 
flere levesteder for dyr og planter. 
Tætte, mørke skovrande af gran frem
hæves somme tider som et karakteristi
ka for Vestjylland . Enkelte af disse kan 
bevares af kulturhistoriske grunde, lige
som enkelte hedestrækninger bliver det. 
Alligevel bør de sidste 100 - 200 års 
prægning af det vestjyske landskab med 
indført nåletræ ikke hindre, at der igen 
skabes større skovstabilitet og bedre 
muligheder for løvskovens dyr og plan
ter i et land, der fra naturens hånd er et 
løvskovsland. 



Pleje af eksisterende bryn 
- Bevar gamle bryn og bryn med lang skovkontinuitet, de rummer et righoldigt plante- og 

dyreliv. 
- Skovbryn bør så vidt muligt være permanente. De bør henligge i naturtilstand eller ple

jes med plukhugstlgruppevis foryngelse. 
- Stræb mod artsrige, etagerede bryn med bredkronede, stormfaste træer i overetagen og 

buske og unge træer nedenunder. 
- Foretag ikke tynding og hugst i fuglenes yngletid (april - august). 

Anlæg og pleje af nye skovbryn 
- Anlæg skovbryn som genpulje for danske træer og buske. Plant derfor overvejende dan

ske arter. 
- Understøt det egnskarakteristiske særpræg og plant hovedsagelig arter, som findes i 

områdets gamle hegn, bryn og krat. 
- Skab variation i de enkelte bryn, men tænk også på variation i det samlede landskabs

billede. Varier artsindhold og opbygning mellem brynene. 
- Undgå regelmæssige individblandinger. Plant i stedet uregelmæssige grupper af for

skellige træer og buske. 
- Vælg hovedsagelig arter, der tillader undervækst, samt arter med forskellig levetid. Und

gå arter med stor spredningsevne som Glansbladet Hæg, Ahorn og Hvide!. 
- Plant buske med rig blomstring og bærsætning, eller med nektar og pollen. Det giver 

føde til fugle og insekter, ligesom det har en æstetisk god virkning. En buskbræmme 
yderst giver desuden bundlæ til gavn for selvsået opvækst i og bag brynet. 

- Foretag tidlig, selektiv og stærk tynding. Favoriser fra starten brede træer med nedre gre-
ne, og gi v plads for sel vsåede arter. 

- Anlæg gerne spor inde i brynet eller mellem bryn og produktionsbevoksning. 
- En bugtet skovrand har en biologisk og æstetisk god virkning. 
- Etabler gerne skovbrynene med forbindelseslinier ud i landskabet - f.eks. i sammenhæng 

med levende hegn. 

Både eksisterende og nyanlagte bryn 
- Gør bryn så brede som muligt, så de kan "stå alene", når bevoksningen bagved fældes 

(helst 30 - 60 m). 
- Lav gerne huller til selvforyngelse. Skab permanente lysninger f.eks. langs spor og sti

er i brynet - de kan være fristeder for vilde urter og for sommerfugle og mange andre 
insekter. 

- Hold om muligt en dyrkningsfri bræmme på mindst 6 m mellem skovbryn og agerland. 
Det hindrer sprøjteskader og skåner de yderste træers rødder og nedre grene . Desuden 
bliver der bedre livsbetingelser for en række af skovbrynets og det åbne lands dyr og 
planter. 

- Lad døde træer og nedfaldne grene forblive i brynene. 
- Bevar vandhuller og sumpområder. 

Figur 8. De vigtigste regler for anlæg og pleje af økologisk stabile og lægivende skov
bryn. 
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Foto 9. Forbindelser til læhegn, åbredder og andre naturområder øger skovbrynenes 
værdi som spredningskorridorerjor vildjlora og jauna. (Foto: S. Skov Andersen). 
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Lovgivning 
og tilskudsregler 
omkring skovbryn 
Af PERNILLE KARLOG 

I de foregående artikler er beskrevet, 
hvordan skovbryn gavner skoven ved at 
yde læ og stabilitet, og hvordan brynet 
giver skovens særlige dyre- og planteliv 
et godt levested. Samtidig giver brynet 
variation til landskabet og øgede mulig
heder for rigere oplevelser for skov
gæster. 
Skovbrynene er en vigtig del af skoven, 
og de må anlægges og passes med 
omhu. Derfor yder staten tilskud til 
etablering af skovbryn. 
Tilskud til skovbryn kan gives efter for
skellige tilskudsordninger, og hver ord
ning har sine bestemmelser, vilkår og 
administration. 

Skovbryn i eksisterende, private 
fredskove 

Ordningen om tilskud til etablering af 
løvtræbevoksninger i private fredskove 
indeholder mulighed for tilskud til løv
skovbryn. Ordningen har hjemmel i 
skovloven fra 1989 og administreres af 
Skov- og NaturstyreIsen. 
Efter denne ordning kan der ydes til 
skud til plantning af løvskovbryn på pri
vat, fredskovspligtig jord. Arealet skal 
tidligere have været bevokset. Brynet 
skal fortrinsvis opbygges af hjemme
hørende og egnskarakteristiske løvtræer 
og -buske, se boks 1. 
Der kan maksimalt ydes tilskud til et 

Boks 1. Tilskudsberettigede 
arter efter skovloven. 

Træarter: Ask, avnbøg, dunbirk, 
vortebi rk , bøg, rødel, stilkeg, vinte
reg, storbladet elm, fuglekirsebær, 
småbladet lind, spidsløn , navr, selje
pil, alm. røn og vildæbJe. 
Buske: benved, dunet gedeblad, has
sel, havtorn, alm. hvidtjørn , engriflet 
hvidtjørn, alm. hæg, rød kornel, 
kvalkved, femhannet pil , fjeldribs, 
slåen, tørst, vrietorn, hunderose, 
æblerose, blågrøn rose . 

bryn på 50 meters bredde. Man kan væl
ge at plante et bredere bryn, men til
skuddet vil maksimalt gælde de 50 
meter. 
Normalt vil der i løvskove ud mod 
skovkanten allerede være et løvskov
bryn. Sådanne bryn skal bevares (ifølge 
skovlovens § 17, stk 1). Der gives der
for ikke tilskud til sådanne arealer, idet 
denne type skovbryn bevares ved en 
gradvis foryngelse . 
I særlige tilfælde kan der dog undtagel
sesvist ydes tilskud til at anlægge et nyt 
løvskovbryn, for eksempel hvor et bryn 
domineret af elm bliver ramt af elmesy
ge og mere eller mindre dør på en gang. 
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Det vil normalt ikke være nødvendigt at 
nyanlægge et løvskovbryn i eksisteren
de løvskov, og det vil altid kræves, at 
det lokale statsskovdistrikt besigtiger og 
vurderer det konkrete projekt. 
På nåletræsarealer kan der ydes tilskud 
til anlæg af løvskovbryn. Det nye løv
skovbryn må i de allerfleste tilfælde 
anlægges samtidig med at nåletræsbe
voksningen forynges, da det vil være 
forbundet med stor risiko at fjerne de 
yderste ca 50 meter af en mellemaldren
de eller gammel nåletræsbevoksning for 
at få plads til det nye bryn . 
Tilskuddet er fast og opdeles i to rater, 
hvor første rate udbetales når brynet er 
plantet eller sået, og anden rate når 
mindst 3000 træer og buske pr hektar er 
i god vækst. Af de 3000 planter skal 
mindst 500 buske og 1500 træer være 
over en meter. 
De aktuelle tilskudssatser er 20.000 kr 
pr hektar, fordelt med 8.000 kr til 1. rate 
og 12.000 kr til 2. rate. 
Hertil kommer muligheden for at forhø
je tilskuddet for at bevare op til 10 gam
le træer pr. ha af den tidligere bevoks
ning. De træer, der bevares, skal have 
været en del af den gamle bevoksnings 
kronetag eller overetage, og de må altså 
ikke have været en del af den tidligere 
underskov. Træerne kan være løvtræer 
eller nåletræer, men skal i alle tilfælde 
kunne stå længe og må ikke fældes ej 
heller udnyttes, når de til sin tid vælter. 
De aktuelle tilskudssatser for bevarelse 
af gamle træer er 500 kr pr træ for løv
træer og 300 kr pr træ for nåletræer. 
Ansøgning om tilskud skal ske på et 
ansøgningsskema, som fås hos det loka
le statsskovdistrikt. Det afleveres til di
striktet inden den 15 . juni i ansøgnings
året. 
Der er udgivet en SKOV-info folder: 
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"Tilskud til løvskov" , som kan fås ved 
henvendelse til Skov- og NaturstyreI
sen, Informationssektionen. 

Andre skovbryn 

Landbrugsministeriet har en række mil
jøordninger. Ifølge reglerne om tilskud 
til skovbrugsforanstaltninger kan der 
ydes tilskud dels til skovbryn, der etab
leres i forbindelse med skovtilplantning, 
dels til indre og ydre skovbryn (løv
skovsbælter), der anlægges i eller ved 
eksisterende skov (skovforbedrende ar
bejder) . 
Skovbrugsforanstaltningerne admini
streres af Jordbrugsdirektoratet. En sag
kyndig skovbrugskonsulent skal med
virke ved rådgivning, udfyldelse af an
søgningsskema mv. 

Skovtilplantning (nye skove) 
At etablere skovbryn ved skovrejsning 
er i sig selvet krav for at opnå tilskud til 
selve skovrejsningen. Skovbrynet vil 
sammen med den nyplantede skov blive 
pålagt fredskovspligt. Skovbrynet skal -
ligesom den nyplantede skov - anlæg
ges på ubevokset, landbrugspligtig jord. 
Skovbrynet skal fortrinsvis bestå af de 
arter, som er nævnt i listen over til
skudsberettigede arter (boks 2). Plante
materialet skal være kåret eller god
kendt af Statens forstlige Kåringsud
valg, Statens Kåringsudvalg for Land
skabsplanter eller Frøkildeudvalget, når 
der er tale om fremmed plantemateriale. 
Efter tredje vækstsæson skal der i skov
brynet være mindst 3000 planter i god 
vækst. 
Skovbryn ved nåleskov skal mod nord 
og vest være mindst 20 meter brede -
mod syd og øst mindst 10 meter brede. 
Ved tilplantning med løvskov kan den 



Boks 2. Tilskudsberettigede 
arter efter Landbrugs
ministeriets tilskudsordninger. 

Hjemmehørende arter: Ask, avnbøg, 
benved, dunbirk, vortebirk, bøg, stilk
eg, vintereg, rødel , storbladet elm, 
skovfyr, dunet gedeblad , hassel, hav
torn, druehyld, fuglekirsebær, rød kor
nel, kvalkved, småbladet lind, spids
løn, naur, gråpil , seljepil, krybende pil, 
øret pil , fjeldribs, blågrøn rose, hunde
rose, klitrose, æblerose, alm. rØn, 
slåen, alm. hvidtjørn, engriflet hvid 
tjørn, alm. hæg, tørst, vrietorn, skov
æble. 
Andre arter: Canadisk bærmispel, hvi
del , alm. bukketorn, pyrenæisk røn , 
sitkagran. (Denne liste er dog under 
revision). 

yderste del af bevoksningen udgøre 
skovbrynet. 
Tilskuddet gives til anlæg og efterbed
ring samt til plejen i de første fem år. 
Tilskuddet beregnes som en procentdel 
af et godkendt tilskudsgrundlag. Til
skudsgrundlaget omfatter lønudgifter til 
fremmed arbejdskraft, leje af materiel, 
køb af planter og materialer og udgifter 
til sagkyndig bistand. 
I områder, der af amterne er udpeget til 
skovrejsningsområder, er tilskudspro
centen 75 for anlæg af skovbryn, og i 
øvrige områder er andelen 50%, dog 
ydes der ikke tilskud i områder, hvor 
skovrejsning er uønsket. 
Tilskudsgrundlaget for skovbryn kan 
højst udgøre 40.000 kr pr ha. 

Det maksimale tilskud til etablering og 
pleje bliver således 36.600 pr ha i skov
rejsningsområder og maksimalt 24.400 i 
øvrige områder, hvor skovrejsning er 
tilladt. 
Som noget nyt kan Landbrugsministe
riet yde et fast tilskud til tilplantningen 
- uanset hvad den koster - i lighed med 
tilskuddet efter skovloven. Det samlede 
tilskud til anlæg og pleje af skovbryn 
udgør efter denne forsøgsordning 
23 .100 kr pr ha i skovrejsningsområder 
og 15.400 kr i øvrige områder, hvor 
skovrejsning er tilladt. 

Skovforbedring (eksisterende skove) 
Endelig giver skovforbedringsordnin
gen mulighed for at yde tilskud til etab
lering af løvskovbælter i skove eller på 
tilgrænsende arealer hvor løvskovsbæl
tet kan fungere som skovbryn. 
Der er indtil videre ikke særlige krav til 
løvskovsbæltets udformning. 
Det er et krav, at skovarealet skal være 
på mindst 0 ,5 ha og over 20 meters 
bredde. Desuden skal skovarealet ligge 
på en jordbrugsbedrift. Efter denne ord
ning kan man altså opnå tilskud til at an
lægge et nyt skovbryn uden om en eksi
sterende skov, uanset om skovarealet er 
fredskovspligtigt eller ej. 
Ligesom det traditionelle tilskud til 
skovrejsning ydes dette tilskud som en 
procentdel af et godkendt tilskuds
grundlag. 
Tilskudsprocenten fastsættes forud for 
hver ansøgningsrunde og kan oplyses af 
skovbrugskonsulenten. Ved den nuvæ
rende tilskudsrunde er tilskudsprocen
ten 65. Tilskudsgrundlaget for skovbryn 
kan maksimalt være 30.000 kr pr ha. 
Tilskuddet udbetales, når arbejdet er 
udført og en indberetning herom er god
kendt i Jordbrugsdirektoratet. 
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Ved skovrejsning er det i dag almindeligt at plante et bredt bælte af buske ud mod mar
ken. Herved skabes hurtigt et smukt skovbryn som kan beskytte skoven bagved. 

y derIigere oplysninger om Landbrugs
ministeriets miljøordninger og ansøg
ningsblanketter fås hos Jordbrugsdirek
toratet , De Danske Skovdyrkerforenin
ger og Det danske Hedeselskab. 

Artskravene 

Det er naturligvis upraktisk, at der til de 
forskellige ordninger er forskellige krav 
til arter. Tilskud efter skovloven kræver, 
at de plantede arter er hjemmehørende , 
idet der i administrationen af skovloven 
lægges vægt på at bevare og fremme de 
hjemmehørende arter. 
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Landbrugsministeriets miljøordninger 
har et lidt bredere artsvalg, som bl. a. 
omfatter nogle nåletræarter, der er vel
egnede på eksponerede lokaliteter. Des
uden har Landbrugsministeriets artsliste 
imødekommet ønsker om visse uden
landske arter, der erfaringsmæssigt er 
velegnede til skovbryn især på mager 
jord. 
Både Landbrugsministeriets og MiljØ
ministeriets ordninger har bevidst og 
nøje undgået arter, der spreder sig 
stærkt i naturen . For eksempel er 
aggressive arter som ær (Acer pseudo
platanus), kamschatkarose (Rosa rugosa) 



og glans bladet hæg (Prunus serotina) 
udeladt af tilskudslisterne for at undgå 
den uheldige og besværlige spredning, 
disse arter ofte udviser. 

Selvsåning og lysninger 

Selvsåning i mere moderat omfang er 
velkommen i skovbryn - med tiden skal 
skovbrynet helst forynges ved gradvis 
selvsåning. Derfor vil eventuelt selv
såede træer og buske tælle med, når 
plantetallet skal opgøres i forbindelse 
med godkendelse af skovbrynsplantnin
gen. 
I flere af de foregående artikler og i de 
konkrete anbefalinger om anlæg af 
skovbryn er det fremhævet, at lysninger, 
vandhuller, sten bunker mv. kan være 
særdeles gavnlige for et varieret plante
og dyreliv samt for det æstetiske indtryk 
af skovbrynet. 
Når plantetallet gøres op vil det være en 
gennemsnitsbetragtning, der ligger til 
grund for en godkendelse, netop for at 

tilgodese ønsket om et varieret og smukt 
skovbryn. Dette kræver dog at skovbry
net er bredt nok til at rumme lysninger 
mv. uden at der opstår huller i brynet, så 
den bagvedliggende bevoksning ekspo
neres direkte. 

En kort status 

Ordningen om tilskud til løvskov på 
fredskovspligtig jord har eksisteret si
den 1989, og den er blevet meget popu
lær. Projekter til etablering af skovbryn 
med løvskovstilskud er højt prioriteret. I 
løbet af de fire ansøgningsrunder er der 
ydet tilskud til 260 ha skovbryn, svaren
de til godt 52 km. 
I perioden 1998-92 er der under de 
skovforbedrende foranstaltninger givet 
tilsagn af etablering af indre og ydre 
løvskovsbælter for 2.2 mio kr. Med de 
nye ordninger er tilskudsprocenten for
øget fra 60 til 65. Desuden er det blevet 
muligt for alle kategorier af ejere at 
søge om tilskud. 
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På Øerne går skovene mange steder ud til kysten, og her opstår stærkt vindpåvirkede -
men også ofte biologiske værdifulde - naturgroede skovbryn. 

Mange steder består skovbrynet kun af en enkelt række løvtræer, som ikke yder nogen 
særlig beskyttelse af skoven, og som kun har beskeden værdi for plante- og dyreliv. 
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Ordliste 

I denne liste forklares skovbrugsfaglige 
og biologiske fagudtryk som kan være 
ukendte for ikke-fagfolk. Forklaringerne 
er bl.a. baseret på H.A.Henriksen: Sko
ven og dens dyrkning, Dansk Skovfore
ning 1988 . Denne bog gennemgår 
udførligt (på 650 sider) skovdyrknin
gens teknik under danske forhold. 

Afdrift: Se hugst. 
Ammetræ: Se hjælpetræ. 
Arrondering: Ved tilplantning op til 
eksisterende skove vil man ofte udfylde 
mindre lommer og forbinde mindre 
skovs trækninger med hinanden. Herved 
forkortes længden af skovbrynet ud mod 
åbent land, til gengæld skabes et bedre 
skovkJima inde i skoven . 
Artsdiversitet: Se diversitet. 
Autencitet: Oprindelighed, et udtryk for 
om en planteart er naturligt hjemme
hørende på en lokalitet. 

Bestandstræ: Træ i overetagen (om det
te, se etageret struktur). 
Bevoksning: Del af skov med træer af 
nogenlunde samme højde og alder. Alle 
træer i en b. kan i skovdriften behandles 
som en enhed. 
Biotop: Levested. Karakteristisk natur
type, fx ellesump, egekrat. 
Bufferzone: Stødpudezone. 

Deposition: Afsætning af forurening på 
planter i form af støv eller regnvand . 
Diversitet (fx. artsd .): Mangfoldighed i 
fx. antal af plante- og dyrearter. 
Dækningsgrad: Den del af arealet som 

dækkes af de overjordiske dele af en 
plante; bestemmes ved en lodret projek
tion ned på jorden. Kronedækningsgrad 
er den del af arealet som dækkes af 
trækronerne. 

Efterbedring: Træer der plantes et til 
flere år efter at kulturen er anlagt. For
målet er at erstatte planter som er gået 
ud som følge af frost, tørke, konkurren
ce med ukrudt mv. 
Eksot: Indført art. 
Eksponere: Udsætte for påvirkninger. Et 
skovbryn er udsat for eksponering af 
vind, sol mv. på den side der vender ud 
mod åbent land. 
Entomologi: Læren om insekter. 
Etageret struktur: Bevoksningens indi 
vider opdeler sig ofte i flere højdelag. 
Overetagen indeholder hovedtræarterne. 
Især i løvtræbevoksninger opstår der 
ofte en underetage af træer og buske på 
få meters højde - til dels selvsået, til dels 
individer af samme alder som overeta
gen. Det økonomisk væsentlige udbytte 
fremkommer helt overvejende fra over
etagen. Imidlertid er en underetage nor
malt velset - især i skovbryn - bl.a. fordi 
den beskytter jordbunden, giver læ og 
fremmer foryngelsen. 

Fauna: Dyreliv. 
Fejning: Hjorte fejer den nye opsats 
eller gevir mod unge træer, dels for at 
fjerne det døde hud lag (bast), dels for at 
markere territoriet. F. kan i yngre 
bevoksninger af løvtræ skade eller 
dræbe træerne. 
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Etageret struktur. I denne egeskov består overetagen af eg, mens underetagen består af 
hassel som er blevet stævnet adskillige gange. 

Flora: Planteliv. 
Forku/tur: Se hjælpetræ. 
Forvildet: Planteart som oprindelig er 
indført til dyrkning i haver mv., men 
som siden har spredt sig ved selvsåning. 
Foryngelse, kunstig: Se kunstig kultur. 
Foryngelse, naturlig: Se naturlig foryn
gelse. 
Fouragering: Dyrs søgning efter føde. 
Fredskov: Begrebet stammer fra fred-
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skovsforordningen af 1805 og er stadigt 
gældende. F. er al skov som var skovbe
vokset i 1805, al offentligt ejet skov, 
samt alle plantager tilplantet med offent
lig støtte. F. må ikke ryddes, men skal 
efter hugst genkultiveres. 
Frostskade: Træer kan skades af frost 
som dræber plantevæv (blade og unge 
skud) . Mest kritisk er forårsfrost under 
og kort efter udspring. Efterårsfrost kan 



skade skud som ikke er forveddet til
strækkeligt. Vinterfrost skader kun i 
meget strenge vintre. 
Fødekæde: Række af planter og dyr som 
udnytter hinanden , fx. plante - plante
ædende insekt - mus - ræv. 
Førn: Lettere nedbrudt plantemateriaJe 
på skovbunden. 

Generalist: Dyreart, som kan trives 
under flere forskellige økologiske for
hold (fx . både i åbent land og i skov). 
Genetik: Læren om planternes arvelige 
egenskaber. 
Gennemhugning: Se hugst. 
Gradient: En udlagt linje hvor der regi 
streres forekomsten af planter, dyr mv. 
G. anvendes når det er praktisk uover
kommeligt at undersøge hele det under
søgte areal. 
Grovgrenel: Træ med kraftige sidegre
ne, som nedsætter den vedtekniske kva
litet og dermed træets økonomiske vær
di. Derfor søges g. træer ofte fjernet ved 
hugst så tidligt som muligt. G. træer er 
dog også nyttige - især i den yderste del 
af skovbrynet - ved at være gode lægi
vere og velegnede som redetræer. 
Gærdsel: Grene og tyndere stammer af 
buske og træer. G. fremstilles ved 
nedskæring af bevoksninger med jævne 
mellemrum - 7 -15 år - hvorefter træer og 
buske skyder igen fra støddet. Gærdsels
skove var almindelige indtil 1800, idet 
g. blev anvendt til midlertidige hegn 
omkring markerne. Nogle af de tilbage
værende gærdselsskove søges nu beva
ret gennem jævnlig nedskæring, idet der 
knytter sig et særligt dyre- og planteliv 
til disse skove. 

Habitat: Levested, fx. træerne i et ege
krat. 
Herbicid: Kemisk ukrudtsmiddel. 

Hjælpetræ: Træart som beskytter den 
blivende hovedtræart mod fx. frost og 
ukrudt ved en let skyggevirkning. Ind
bringes h. forud for plantning af hoved
træarten, kaldes den for forkul tur, ind
bringes h. samtidig med , kaldes den 
ammetræ. En særlig variant er kappe
plantning hvor h. og hovedtræ plantes i 
samme hul ; her beskytter h. især mod 
vildtbid. H. fjernes efter en årrække når 
kulturtræarten har etableret sig. 
Hugst: Fældning af træer i en skovbe
voksning. Der findes tre hovedtyper: 
Udrensning, udhugning og renafdrift. 
Udrensning: Udtynding af unge træer 
hvor der ikke - eller kun i begrænset 
omfang - aflægges salgbare effekter. 
Formålet er især at fjerne uønskede indi
vider (fx . med forstligt set dårlig f Olm). 
Udhugning/gennemhugning: Udtynding 
i mellemaldrende og ældre bevoksnin
ger hvor der aflægges salgbare effekter. 
Formålet er bl.a. at koncentrere tilvæks
ten omkring de forstligt set bedste indi
vider (udvalgt under hensyntagen til 
størrelse, træart og form). Renafdrift: 
Hugst af hele bevoksningen på en gang 
på det økonomisk optimale tidspunkt, 
efterfulgt af genplantning. 
Humus: Organisk stof der stammer fra 
døde blade, grene, rødder mv. H. er ned
brudt i større eller mindre grad af regn
orme, bakterier eller svampe. 
HØjskov: Skov med oprindelse i frø og 
ikke i stødskud. Skoven drives ofte i 
lang omdrift således at træerne når 
omtrent deres maksimale højde. 

Indikatorart: Plante- eller dyreart som 
er typisk for en bestemt biotop og ikke 
for andre biotoper. 
Indre bryn: Bevoksninger med karakter 
af bryn inde i skoven. Det kan fx. være 
træ- og buskbræmmer ned mod en eng, en 
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sø eller et andet åbent område i skoven. 
Indre bryn er som regel selvsåede, men 
kan også være anlagte med henblik på 
naturoplevelser eller beskyttelse af storm
følsomme bevoksninger inde i skoven. 
Jordbehandling: Pløjning/harvning mv. 
som udføres før eller efter kulturanlæg. 
Formålet er især at fjeme ukrudt som 
kan skade kulturtræarten, men også at 
lette plantning. 

Kappeplantning: Se hjælpetræ. 
Kronedækningsgrad: Se dæknings
grad . 
Kronetag: Overetage. 
Krukker: Træer med mange kraftige 
(grove) grene. K. søges fjernet ved 
hugst, idet den økonomiske værdi er 
stærkt nedsat i forhold til et fingrenet 
træ . K. kan dog også være nyttige - især 
i de yderste dele af skovbrynet - ved at 
være gode lægivere og velegnede som 
redetræer. 
Kultur: Kunstigt anlagt bevoksning af 
træer og buske. Ordet bruges fra anlægs
tidspunktet indtil træerne har sluttet sig 
(dvs. dækker arealet). 
Kulturskov: Skov anlagt med kunstige 
kulturer med naturligt forekommende 
eller indførte træarter. 
Kvalitativ: Som vedrører kvalitet/egen
skaber. 
Kvantitativ: Som vedrører mængder. 

Lag: Se etager. 
Planter hvis lange, bøjelige stængler 
klatrer eller slynger sig op ad andre 
planter og derved bringer bladene op i 
lyset. 
Lystræ: Træart som lader forholdsvis 
meget lys slippe gennem kronen - 10-
20% af dagslyset. Et 1. er ofte lys
krævende og skal vokse op i fuldt dags
lys. Eks.: Eg, Birk, Skovfyr. 
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Mikrofauna: Dyr som er så små at de må 
betragtes i mikroskop. 
Mikroklima: Klimaet i mindre afgræn
sede områder, fx. skovbund eller trækro
ner. Skovbundens m. har højere tempe
raturer, lavere vindhastighed og højere 
luftfugtighed end makroklimaet (dvs . 
klimaet i det fri over større områder). 
Monokultur: Bevoksning bestående af 
kun en træart. 
Mor: Jordtype hvor det organiske stof 
kun nedbrydes langsomt og ufuldstæn
digt fordi undergrunden er mager (sand) 
eller fordi jordbunden er udsat for træk. 
Nedbrydningen sker ved bakterier og 
svampe og ikke ved regnorme. M. er 
almindelig i det vestlige Danmark på 
mager jord og er hyppig i skovbryn , selv 
på god jord, fordi jordbunden let 
udtørres af træk. 

Naturlig foryngelse: Etablering af ny 
træbevoksning ved naturligt frøfald. N. 
kan fremmes ved jordbearbejdning (som 
fjerner ukrudt og humus hvori frøene 
vanskeligt spirer) og ved en let hugst 
som skaffer mere lys til skovbunden. 
Hvis n. primært opstår i lysninger bliver 
der tale om gruppevis foryngelse. 
Naturskov: Skov fremkommet ved 
naturlig foryngelse af naturligt indvan
drede træarter. De fleste n. er forstligt 
drevne med gennemhugning; en lille del 
betegnes som urørte, dvs . at de i de 
seneste 100-200 år ikke har været drevet 
forstligt. 
Nekrose: Beskadigelse af plantevæv 
som følge af frost, tørke mv. 
Nektar: Sukkerholdig væske i blomster
ne, som har til opgave at lokke insekter 
til at bestøve blomsten. 

Olden: Bog (frugten af bøg) og agern 
(frugten af eg). Indtil ca. 1800 blev svin 



Naturlig foryngelse. En naturlig foryngelse fremmes ofte ved jordbearbejdning; til ven
stre ses et forsøgsareal med en fræset stribe. Til højre ses et sent stadie af foryngelsen, 
hvor mange af overetagens træer er fjernet. 

"sendt på olden" i skoven, og o. var en 
vigtig del af svinenes føde. Oldendriften 
var til gavn for skovenes foryngelse, 
idet svinene rodede rundt i jorden under 
deres søgen efter føde og dermed frem
mede spiring. 
Omdrift: Tiden fra en bevoksning 
anlægges til den er hugstmoden. 
Omdriftsalderen er kun en vejledende 
størrelse, idet det konkrete hugsttids
punkt vælges i hver enkelt situation. 
Man vil sjældent tale om o. i forbindel
se med skovbryn, idet man ofte vil for
søge at bevare et vedvarende skovdæk
ke på stedet. 
Opkvistning: Fjernelse af sidegrene med 

henblik på fremstilling af værdifuldt, 
knastfrit træ. 
Opløsning: En bevoksning er under 
opløsning, når de ældre individer i løbet 
af en kort årrække vælter eller går ud . 
Opvækst: Naturlig foryngelse af især 
træer. 
Overetage: Se etage. 

Parasit: Snylter. 
Pesticid: Kemisk bekæmpelsesmiddel 
over for ukrudt, skadedyr mv. 
Pionerart: Efter rydning af skov ved 
brand, stormfald eller ved skovning ind
vandrer først p. som kræver meget lys og 
trives på en åben flade. P. spreder sig hur-
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Pionerarter. Efter rydning af skoven er her indvandret birk, hindbær og græsser. 

tigt over store afstande med frø (ofte vind
bårne), de vokser hurtigt i starten, men 
lever relativt kort tid. Under p. indvandrer 
mere blivende og langsommere voksende 
arter, som kræver læ eller skygge i star
ten. Eks. på p. Birk, Røn, Hyld, Brand
bæger, Hindbær, Mosebunke. 
Plukhugst: Hugst af et mindre antal 
individer spredt i bevoksningen. Ved 
ordnet p. fjernes et antal træer i alle 
aldre således at hugsten efter en årrække 
kan gentages med samme udbytte. P. er 
velegnet i skovbryn, fordi brynet beva
res stort set intakt efter hugstindgrebet, 
og fordi der kan ske en løbende foryn
gelse efterhånden som de gamle træer 
falder bort. 
Pollen: Støvkorn fra blomsterne, som 
med insekter eller med vinden bringes 
til andre blomster og dermed bestøver 
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frugten. P. er en vigtig fødekilde for 
mange insekter. 
Population: Gruppe individer af samme 
art der lever sammen i et afgrænset 
område, fx et skovbryn. Hvis der er 
mange individer i brynet - en stor p. af et 
dyr eller en plante - er der bedre chancer 
for at arten kan overleve; er p. Ii Ile er der 
større chance for at arten forsvinder på 
et tidspunkt. 
Proveniens: Herkomst af frø , dvs. den 
lokalitet hvor frøet er høstet. P. kan have 
stor betydning for en træarts dyrknings
egenskaber. 
Prædation: Efterstræbelse fra rovdyr og 
-fugle. 
Præference: Forkærlighed for. 

Randeffekt: Se kapitlet om skovbryns 
historie . 



Reference: Sanunenligning. 
Refugium: Egentlig tilflugtssted, dvs. et 
sted hvor en truet art kan overleve. 
Renafdrift: Se hugst. 
Renholdelse: Bekæmpelse af ukrudt i en 
kunstig kultur ved slåning, sprøjtning, 
jordbehandling mv. 
Rense sig op: Efterhånden som træet 
vokser vil lavt siddende sidegrene på 
træer få så lidt lys, at de dør og falder af 
- træet "renser sig op". I løvtræer kan 
ved af god kvalitet kun produceres af 
den grenfri stamme. 
Reolpløjning: Pløjning med en særlig 
plov med to skær. Det øverste skær skræl
ler den humusrige overjord af og lægger 
det ned i den plovfure som er skabt (i den 
foregående pløjning) af det nederste 
plovskær. Oven på overjorden lægges nu 
det jordlag som det nederste plovskær løf
ter op. R. bevirker detfor at overjorden 
med mange ukrudtsfrø anbringes i 30-50 
cm dybde mens der bringes steril jord op 
til overfladen. R. bruges en del på sand
jord, fordi den medfører en hurtigere og 
mere sikker kulturstart. 
Rodfordærver: (Heterobasidion anno
sum), svamp som er langt den alvorlig
ste skadevolder i dansk skovbrug. 
Angriber primært nåletræ , især rødgran 
og sitkagran. Angriber de nederste 5-10 
m af stammen som bliver uegnet til kon
struktionstræ. R. svækker træet og gør 
det mere følsomt for stormfald . 
Rodskud: Bladbærende skud der frem
konuner fra rødderne. Er almindeligt 
hos fx. poppel, slåen , hindbær, ager
tidsel. 
Rødliste: Liste over sjældne eller truede 
arter. 

Sangpost: Træ eller busk hvor en fugl 
hyppigt sidder og synger i forbindelse 
med hævdelse af sit territorium. 

Selektion: Udvælgelse af de bedst egne
de individer. Ved selektiv hugst fjernes 
de (forstligt set) ringeste individer for at 
fremme væksten hos de bedst egnede. 
Selvsåning/-foryngelse: Se naturlig 
foryngelse. 
Skovning: Se hugst. 
Skrub: Uønsket opvækst af træer og 
buske. 
Skrælning: Kronvildt skræller yngre 
grantræer ved at afrive lange barkstrim
ler med tænderne. S. medfører store 
økonomiske tab i områder med stor 
vildtbestand . 
Skyggetræ: Træart som lader meget lidt 
lys slippe gennem kronen - 2-3% af 
dagslyset. Et s. er ofte skyggekrævende 
og kan vokse op i svag belysning. Eks.: 
Bøg, Ær, Rødgran , Ædelgran. 
Slid: Træer kan skade hinanden fysisk, 
når vinden får grene og blade til at 
bevæge sig . Skader fra s. er tydelige i 
skovbryn hvor vinden er særlig kraftig. 
Slutning: En kultur er sluttet når kultur
træerne dækker arealet fuldstændigt. 
Herefter ophører kulturpleje, idet ukrudt 
ikke længere kan true kulturen. 
Slåning: I de første år af en kulturs liv 
må der ofte ske s. af græs og andet 
ukrudt, dels for at sikre planternes over
levelse, dels for at fremme væksten. S . 
sker med kratrydder, le eller traktordre
vet redskab. 
Spor: Ubefæstede transportveje i skov
bevoksninger. 
Spredningskorridor: Naturtype der for
binder to naturområder og tillader plan
te- og dyrearter at sprede sig fra det ene 
område til det andet. Fx . læhegn og 
småskove der forbinder større skovom
råder. 
Sprøjtning: Anvendelse af kemiske 
ukrudtsmidler. Ved forkert anvendelse 
af midlerne kan der komme sprøjteska-
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der på kulturplanterne (delvis beskadi
gelse eller død). 
Stabilitet: Evnen til at kunne modstå 
ydre påvirkninger i form af storm, tørke, 
insektangreb. 
Stenrøse: Bunke af sten indsamlet fra de 
dyrkede marker. 
Stikling: Plantestykker, oftest grene af 
10-20 cm længde, som slår rod og 
udvikler sig til nye planter. For arter 
som poppel og pil er det nok at sætte s. i 
jorden, for andre kræves behandling 
med varme, hormoner mv. 
Stormfald: Kraftig storm kan knække 
eller vælte ældre træer. Mest storm
følsomme er arter med overfladiske rød
der som rødgran og sitkagran. Løvtræer 
er generelt mere stabile, dels fordi de 
har dyberegående rødder, dels fordi de 
er bladløse i den periode hvor storme 
normalt forekommer. Stormfald med
fører store tab i skovbruget idet en del af 
træet ødelægges ved knækning, væksten 
afbrydes på et inoptimalt tidspunkt, 
omkostninger til oparbejdning og kul
turanlæg øges, og andre bevoksninger 
bliver pludselig blottet og dermed udsat 
for stormfald; ved store stormfald opstår 
desuden prisfald som følge af det store 
udbud af træ. Et af de vigtigste formål 
med skovbryn er netop at beskytte 
resten af skoven mod s. ved at etablere 
en stabil, ydre rand; skovbrynet bør der
for bestå af stormsikre træarter. 
Struktur: Bruges i mange sammenhæn
ge, fx. sammensætning af plantearter på 
en lokalitet eller tilstedeværelsen af for
skellige lag i bevoksningen, se etageret 
s. 
Stævning: Nedskæring af træer eller 
buske, hvorefter de skyder igen fra stød
det. 
Stød: Træstub - de nederste 10-20 cm af 
træet som efterlades ved fældning. 

142 

Stødskud: Bladbærende skud som kom
mer frem fra stødet efter nedskæring. 
Mange løvtræer og -buske forynges let 
ved nedskæring og efterfølgende 
stødskud. 
Succession: Rækkefølge hvorefter plan
ter og dyr indvandrer til et åbent areal på 
vej mod en stabil klimakstilstand. Eks. : 
Stormfald - brandbæger - hindbær -
græsslette - birkeskov - bøgeskov. 

Territorium: Mange dyrearter - især 
hannerne - etablerer et t. som de forsva
rer mod andre individer af samme art. 
Forsvaret sker ved fuglesang eller truen
de adfærd over for individer der nærmer 
sig. Baggrunden for at etablere t. er at 
have sikkerhed for tilstrækkelige føde
muligheder i forbindelse med fx. opfost
ring af unger. 
Træk: Blæst gennem en åbning i skov
brynet tæt ved jordoverfladen; vindha
stigheden er større her fordi luften pres
ses gennem en smal åbning. T. på skov
bunden er skadeligt fordi det udtørrer 
jorden, hæmmer omsætning af nærings
stoffer, fjerner visne blade, hæmmer 
naturlig foryngelse, og ofte ender jorden 
i en mortilstand . 
Tynding: Se hugst 

Udrensning: Se hugst 
Udtynding: Se hugst. 
Underetage: Se etage. 
Urter: Planter uden overjordiske over
vintrende dele. Skyder frem om foråret 
fra rødder/rodknolde mv. (flerårige u.), 
eller fra frø (enårige u.) . 

Vegetation: Plantevækst. 
Vertikal struktur: Se etageret struktur. 
Vildttryk: Hjortevildtet spiser knopper 
og grene af løvtræer (eg, ask, pil mv.) 
om vinteren hvor det er sparsomt med 



Vrang bøg. 

føde. Ved et stort v. - stor vildtbestand -
kan vildtet holde en opvækst nede igen
nem mange år. 
Vrang: Bruges om træer med stærkt kro
gede grene og stammer der kun nødigt 
vokser opad. Vrange træer er uden øko
nomisk værdi, men kan være velegnede 
i kanten af et skovbryn fordi de danner 
en tæt barriere udadti l. 
Vækstrør: Plasticrør som sættes 
omkring et nyplantet træ. V. får træet til 
at vokse hurtigere i starten fordi der er 
varmt, fugtigt og vindstille nede i røret, 

Vækstrør. 

og planten beskyttes mod højt ukrudt og 
vildtbid. Bruges især ved mindre til
plantninger. 

Økologi: Læren om sammenhængen 
mellem planter og dyr, og deres ydre 
omgivelser (klima, jord osv.). 
Økosystem: Det samlede system af 
planter, dyr, jordbund mv. på en gi
ven biotop som vekselvirker med hinan
den. 
Økoton: Overgangszone mellem to bio
toper, fx. mellem skov og åbent land. 
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Indre skovbryn omkring ubevoksede arealer i skovene er med til at skabe en smukkere 
skov. 

144 



Tema: Skovbryn 
Indhold 

Forord: 
Temanummer om skovbryn - præsentation af Projekt Skovbryn 2 

C.H. Bornebusch: 
Skovbrynet. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

S. Skov Andersen og T Skafte Nielsen: 
Skovbrynenes historie og økologi . . . . . . . . . . . . .. . 11 

S. Skov Andersen, H. Hubertz og T Skafte Nielsen: 
Træer og buske i skovbryn - artssammensætning og struktur 18 

S. Skov Andersen, H. Hubertz og M. Gert Nielsen: 
Urtevegetationen i jyske løvtræskovbryn 37 

S. Brøgger-Jensen: 
Ynglefugle i danske skovbryn . 48 

B. Overgaard Nielsen: 
I nsekter i skovbryn. . . . . . . 59 

F Frandsen og H. Hubertz: 
Mus og andre pattedyr i skovbryn . 69 

H. Hubertz og J. Bo Larsen: 
Skovbrynet som en del af produktionsskoven - læ og stabilitet. . . . . . . . 77 

A. Borup: 
Skovbryn og landskabsæstetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

S. Skov Andersen og H. Hubertz: 
Sammenfatning og konklusion . 
Anvisninger til anlæg, drift og pleje af skovbryn. 101 

P Karlog: 
Lovgivning og tilskudsordninger vedrørende skovbryn 129 

Ordliste: ........ ... . . .... ....... . 135 

Dette hæfte om skovbryn er udgivet med støtte af Skov- og Naturstyreisen, Miljøministeriet. 




