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Bæredygtig og flersidig
træproduktion i hede- og
kl itplantager
Af Niels Heding, Skov & Landskab (FSL)

I dette og det næste hæfte i DST redegør
fem forskere for resultater fra projektet:
Bæredygtig og flersidig træproduktion i
hede- og klitplantager, der har nydt støtte fra forskningsprogrammet "Arealanvendelse - Jordbrugeren som landskabsforvalter".
Forskningsprogrammet har været finansieret af det daværende Miljø- og Energiministerium og af det daværende
Landbrugs- og Fiskeriministerium.
Forskningscentret for Skov & Landskab
ønsker i den forbindelse at takke Direktoratet for Fødevareerhvervs Forskningskontor for en smidig og imødekommende projektadministration.

Skovpolitik ændret
Den danske holdning til det nationale og
internationale skovbrug er ændret således i de senere år, at skovdriftens bæredygtighed nu sidestilles med den tidligere næsten enerådende økonomiske prioritering.
I 1994 fremlagde Miljøministeriet betænkning nr. 1267 "Strategi for bæredygtig skovdrift ", der danner grundlag
for den skovpolitiske "Redegørelse til

Folketinget om en samlet dansk skovpolitik i lyset af Rio- og Helsinkikonferencerne ". Heri belyses de danske skoves
tilstand i forbindelse med en gennemgang af 18 kriterier for bæredygtigt
skovbrug. Det fremgår, at tilstanden
generelt er god for den halvdel af skovarealet, som ligger øst for israndslinien,
mens situationen er mindre tilfredsstillende for den anden halvdel: Hede- og
klitplantagerne.
Heri er der intet mærkeligt. De nuværende hede- og klitplantager repræsenterer en overgangsform imellem de
fuldstændig træløse heder og klitter og
egentlige skove. De er plantet under
vanskelige betingelser på udpint jord og
ofte over en kort årrække. Hovedtræarterne er rød- og sitkagran, som traditionelt dyrkes i monokulturer, der plantes
efter renafdrift af den gamle bevoksning. Mange af bevoksningerne er
anlagt efter forkultur af bjergfyr plantet
i lyngen.
I mange hede- og klitplantager er vækstbetingelserne efterhånden blevet så
gode, at tiden er inde til at tage det
afgørende skridt fra plantage til skov.
En række iagttagelser, forskningsresul-

Hede- og klitplantagerne er under omlægning fra store ensartede flader af rødgran til

tater og praktiske erfaringer peger på, at
denne skovtilstand bedst etableres ved at
omstille fra renafdrifter til kultur under
skærm. Denne kultur kan så - alt efter
forholdene - etableres som naturforyngelse eller ved plantning. Monokulturer
skal undgås, og træartsvalget bredes ud
med betydelig andel af danske løvtræarter som ahorn, bøg, eg og ask.

Artikler
- Forstkandidat Kjell Suadicani redegør
for sine undersøgelser af såvel skovnings- som jordbearbejdningsteknikken
ved skærmstilling af rødgran.
Hans undersøgelser er suppleret med
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undersøgelser af naturlig foryngelse.
Det viser sig, at begge foryngelsesformer er mulige, men den plantede kultur
muliggør sikker indbringelse af nye
træarter, hvorimod den naturlige foryngelse er afhængig af forekomsten af
frøkilder. Kjell Suadicanis undersøgelser blev honoreret med Ph.d-graden i
foråret 2002.
- Den biologiske mangfoldighed ændres
naturligvis med plantagernes ændring til
skov bestående af flere hjemmehørende
træarter end før. Biologerne Knud Thybirk og Morten Strandberg fra Danmarks Miljøundersøgelser og Hans
Peter Ravn fra FSL omtaler i to artikler
undersøgelser af dele af floraen og fau-

mere nalurnære blandingsbevoksninger af nål og løv.

naen i henholdsvis skærmstilling og
almindelig granplantage. Disse undersøgelser hører med, men må betragtes
under den synsvinkel, at skovøkosystemerne i hede- og klitplantager er
under vedvarende og hurtig forandring.
- Et væsentligt element er skovgæsternes holdning til omdannelsen af plantagerne. At Vestjylland har mistet sine
heder er en ting. Nu omstiJles store dele
af landsdelen fra at være nåletræsområder til at blive løvskovsområder, hvor
skovene formentlig bliver mere uensaldrende og mere artsrige. De dybe granplantager forsvinder.
Seniorforsker Ph.d. Frank Søndergaard
Jensen, FSL, som er specialist på disse

områder, har foretaget en vurdering af
sagen, som tyder på, at skov gæsterne i
det store og hele må forventes at acceptere ændringen fra plantage til skov.
- Stormfald er de danske nåletræsskoves
svøbe. Skærmstilling af ældre gran øger
sandsynligheden for stormfald. Lektor,
forstkandidat, dr. agro. Christian Nørgaard Nielsen redegør sammen med tre
yngre kolleger for spændende undersøgelser af skærmtræernes stormstabilitet, og hvorledes denne kan tænkes at
udvikle sig i årene efter skærmstil!ingen. Dette hæfte rummer tre af de
nævnte artikler. Artiklerne af Hans Peter
Ravn og Christian Nørgaard Nielsen følger i næste hæfte.
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Nordisk projekt
Afslutningsvis skal SNS, Samnordisk
skovforskning, nævnes. Det foreliggende projekt har tjent som et nationalt
bidrag til SNS-projektet: "Forest Management for Environmental Services",
som FSL har ledet.
Dette projekt blev afsluttet med et
videnskabeligt seminar i København i
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maj 2002, hvor der deltog skovforskere
fra Danmark, Norge, Letland, Rusland
og Sverige. Selvom hede- og klitproblematikken er speciel for Danmark, så
gav det internationale samarbejde anledning til videnskabelig inspiration og
affødte værdifuld "spin off' i form af
forslag til og etablering af nye samarbejdsprojekter.

Fra ensartethed til variation
- hvordan vil befolkningen se på omstillingen
af hedeskovbruget fra ensaldrende
rødgranplantager til blandskov?
Af Frank Søndergaard Jensen, Skov & Landskab (FSL)

Sammendrag
Artiklen søger at afdække, hvilken holdning man kan forvente befolkningen har
til det skovbillede, der vil fremstå som
følge af den pågående konvertering af
de vestjyske hedeplantager fra monokulturer af rødgran til blandskov . Analyserne tager udgangspunkt i to repræsentative præferenceundersøgelser, der er
gennemført ved Forskningscentret for
Skov & Landskab i 1970'erne og
90'erne.
Det konkluderes, at det må forventes, at
det "nye" skovbillede overordnet set vil
opfattes positivt af skovgæsterne. Der
gøres dog opmærksom på visse problemstillinger i forbindelse med at introducere et "fremmed" skovmiljø, ligesom betydningen af information påpeges.

Indledning
I det åbne vestjyske landskab har man
gennem de seneste 20-30 år kunnet
opleve markante ændringer, idet de enrækkede hvidgranhegn i stor stil er blevet erstattet af fler-rækkede løvtræ hegn.
Den samme udvikling tager nu også fart
inden for skovgærdet, hvor de ensal-

drende rødgranplantager gennemgår en
forvandling til blandskov, hvori der indgår arter som lærk, douglasgran, alm.
ædelgran samt bøg og eg i forskellige
aldre.
Man kan spørge sig selv, hvorvidt denne
ændring vil værdsættes af skovgæsterne? På Forskningscentret for Skov &
Landskab er der gennemført omfattende
undersøgelser af befolkningens ønsker
til de danske skoves udformning i
1970'erne og 1990'erne (Koch & Jensen
1988 og Jensen & Koch 1997). På baggrund af disse undersøgelser gives der i
det efterfølgende en vurdering af befolkningens holdning til hedeskovbrugets
konvertering ud fra en rekreativ synsvinkel.

Kort om de gennemførte
præferenceundersøgelser
Der er tale om repræsentative undersøgelser blandt den voksne befolkning
(15-77 år). Ved hver undersøgelse er
knap 3000 personer blevet spurgt
(Jensen & Koch 1997, s. 28).
I undersøgelserne anvendes bl.a. sort/
hvide fotografier til at præsentere de forskellige skovmiljøer for befolkningen
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Foto l. Eksempel på udgangssituation før konvertering: Monokultur af sitka på
Klosterheden. (Foto: Niels Heding).

("eksperimental-metoden"). Denne metode indebærer, at fotografierne pareller gruppevis så vidt muligt kun
adskiller sig med hensyn til en faktor,
nemlig den faktor, der ønskes bedømt.
Fotografierne er således grupperet i
"blokke", der er optaget med henblik på
en direkte indbyrdes sammenligning (se
figur l og 2 (side 8 og 9) for eksempler
på sådanne fotoblokke; for en oversigt
af samtlige 64 anvendte fotografier,
henvises der til Jensen & Koch 1997, s.
159-191).
Ved optagelsen af fotografierne er der
lagt stor vægt på, at fotografierne i den
samme "blok" fremtræder så ensartet
som muligt - b0l1set fra den faktor/det
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emne, der ønskes bedømt. De udvalgte
interview-personer skulle, vejledt af forklaring på det postomdelte spørgeskema, rangordne et tilfældigt udvalg på 7
fotografier efter kriteriet: "Hvilket skovmiljø foretrækker De som skovgæst?".

Variation
U middelbart kan man spørge sig selv,
om det er nødvendigt at undersøge
befolkningens ønsker til skovopbygningen - herunder i hedeskovbruget nærmere? Er det ikke en "kendsgerning", at
folk foretrækker variation?
l hvert fald er det en logisk "kendsgerning", at hvis skov- og landskabsforval-

Foto 2. Eksempel på forventet slutsituation efter konvertering : Blandskov på Klosterheden. (Foto: Niels Heding).

teren tilvejebringer variation i form af et
spektrum af muligheder for friluftslivet,
så er der større sandsynlighed for at tilgodese en række forskellige behov. Det
er en af de grundlæggende og enkle forudsætninger bag det populære "Recreation Opportunity Spectrum System",
som benyttes til planlægning og forvaltning for friluftslivet bl.a. i USA, og som
har været afprøvet i Danmark (if. f.eks.
Stankey & Brown 1981, Brown 1986,
Canger & Koch 1986, s. 23 ff og Manning 1999).
Men hvad forstår man ved variation i
skovopbygningen? - Foretrækker skovgæsterne mange forskellige træarter af
forskellig alder i den enkelte bevoks-

ning, en fler-etageret skov bestående af
den samme træ art over store områder
eller en hyppig vekslen mellem små
bevoksninger med hver sin træ art i hver
sin alder (frimærkeskovbruget)? - Eller
hvordan med fordelingen mellem 1øvog nåleskov?
Når begrebet variation , der synes at
være blandt modeordene i skov- og
landskabsforvaltningen for friluftslivet,
skal gøres operationelt, bliver det komplekst. Og det er en af grundene til , at
det er relativt vanskeligt at undersøge,
hvilken form for skovopbygning befolkningen foretrækker.
En anden grund er, at emnet genereJt
ikke rangerer højt i befolkningens
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Figur l. Blokken af
fotografier anvendt i
forbindelse med
befolkningens vurdering af antal træarter
og aldre/etager i
bevoksningen.

Foto nr. 104: 149årig bøgebevoksning
uden underetage;

Foto nr. 149: Samme
l49-drige bøgebevoksning med
selvsået opvækst;

Foto nr. 194: Plukhugst/( "plenterwald")-agtig bevoksning med bl.a. birk,
bøg, eg, rødgran og
ær i forskellige aldre.
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Figur 2. Blokken af
fotografier anvendt i
forbindelse med
befolkningens vurdering af bevoksningsstørrelsen.

Foto nr. 148:
StOIfladedrift med
144-årig bøg;

Foto nr. 184:
Frimæ rkeskovbrug
med 144-årig bøg,
17-årig ædelgran og
36-årig rødgran
inden for et lille
område.

bevidsthed (Jensen & Koch 1997, s. 56
f). De færreste er formodentlig klar over
den række af muligheder, skov- og landskabsforvalteren skal vælge imellem.
Den sidste og vigtigste grund til, at
emnet er vanskeligt at undersøge, er
imidlertid, at de udviklede målemetoder
først og fremmest sigter på at måle
"reducerede" problemstillinger. Her stø-

der vi ind i en af de mere generelle begrænsninger/ulemper ved de kvantitative (positivistiske) metoder (if. f.eks.
Enderud 1984, s. 248 ff). - Det er f.eks.
også vanskeligt ud fra parcelforsøg at
drage konklusioner om, hvilken form
for skovopbygning der er mest stormfast.
Emnet anses imidlertid for betydnings-
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fuldt, og det har derfor været afprøvet at
måle befolkningens præferencer for forskellige former for skovopbygning på
grundlag af sort/hvide fotografier. I
Koch & Jensen (1988, s. 307 -317) er der
endvidere redegjort for en række andre
undersøgelser af dette emne.
Antal træarter i bevoksningen

Gennem hedeskovbrugets konvertering
ændres sammensætningen af træarter
ganske radikalt, nemlig fra monokulturer af rødgran til blandskovsbevoksninger med lærk, douglasgran, alm. ædelgran, bøg og eg - samt rødgran.

Plukhugst - monokultur
I præferenceundersøgelserne er spørgsmålet om antallet af træarter belyst ved
tre sort/hvide fotografier.
Et fotografi der viser en plukhugst/
(" Plenterwald" )-agtig bevoksning bestående af bl.a. birk, bøg, eg, rødgran og
ær i forskellige aldre. Denne driftsform
var relativ populær i 1978-undersøgelsen; men dog ikke mere populær end en
monokultur af 149-årig bøg uden underetage, og lidt mindre populær end den
samme 149-årige bøgebevoksning
under skærmforyngelse.
Undersøgelserne i 1994 viser stort set
det samme resultat.
Sammenfattende kan det konkluderes, at
i 1994 er der ingen sikre forskelle i
befolkningens gennemsnitlige vurdering
af de tre bevoksninger - i modsætning til
1978-undersøgelsen, hvor bøgebevoksningen under skærmforyngelse med sikkerhed blev foretrukket.

Plukhugst - frimærkeskovbrug
Undersøgelserne giver ikke svar på,
hvor store områder man ønsker med de
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forskellige driftsformer. Som bl.a.
Oppermann (1897, s. 618) og Møller
(1965, s. 531) har påpeget, kan eksempelvis den plukhugstagtige driftsform
let få et ensformighedens præg, hvor
den forekommer over store områder.
I det flade Vestjylland kan synsindtryk
af den ordnede plukhugstdrift måske
sammenlignes med synsindtrykket af et
"salt-og-peber"-mønstret jakkesæt: Set
på afstand er det ensfarvet og gråt. I)
En anden del af undersøgelsen sammenligner befolkningens gennemsnitlige
vurdering af den plukhugst / ("Plenterwald")-agtige bevoksning med en varieret skov (''frimærkeskovbrug " med 144årig bøg, 17-årig ædelgran og 36-årig
rødgran inden for et lille område).
Dette leder til følgende konklusion: Ud
fra de udvalgte eksempler foretrækker
befolkningen i 1978 den variation, der
forekommer i "frimærkeskovbruget",
fremfor den variation som plukhugstdriften medfører.
Denne konklusion kan imidlertid ikke
drages i 1994, hvor de to driftsformer
vurderes ens. Disse konklusioner bør
imidlertid tillægges begrænset vægt, da
de to fotografier ikke tilhører den samme "blok". De er således ikke optaget
med det formål at danne grundlag for en
direkte sammenligning (if. Jensen &
Koch 1997, s. 19 f).

Andre blandinger
Flere træarter i en bevoksning forekommer desuden ofte ved skematiske blandinger af flere forskellige typer, af hvilke den rækkevise blandingsbevoksning

l) Statsskovrider Klaus Waage Sørensen har
givet ide til denne sammenligning.

formodentlig er den hyppigst benyttede
(jf. f.eks. Møller 1965, s. 4 J 5 ff).
Disse former for skovopbygning er ikke
søgt vurderet. Men der gættes på, at jo
mere let erkendelig det skematiske i en
træartsblanding er, des mindre foretrækkes bevoksningen - alt andet lige.
Endelig kan flere træarter i en bevoksning forekomme i forbindelse med
anvendelse af ammetræer(forkultur (se
nedenfor).

Antal aldre/etager i bevoksningen
samt forkultur

Underetage
Ved en sammenligning af den samme
149-årige bøgebevoksning uden underetage og med selvsået opvækst, viser det
sig, at befolkningen foretrækker den
ældre bøgeskov under regelmæssig
skærmforyngelse. For skovdyrkeren er
det naturligvis selvfølgeligt, at den
førstnævnte skov type kan blive til den
sidstnævnte, og at den to-etagerede
bøgeskov kun udgør et overgangsstadium.
Det skal dog bemærkes, at forskellen
mellem bøgeskov uden og med underetage kun kan konstateres med sikkerhed
i 1978. Forskellen i 1994-undersøgeJsen
er af en størrelse, der ikke er statistisk
sikker, og således ligeså godt kan tilskrives tilfældigheder.
Forkultur
To-etageret skov forekommer også, når
man benytter en forkultur. I det undersøgte eksempel på dette konstateres det
- analogt med de foranstående resultater
- at den to-etagerede skov foretrækkes
fremfor den uetagerede: Anvendelsen af
en forkujtur af birk foretrækkes efter
befolkningens gennemsnitlige vurdering
ved anlæg af en ædelgrankultur.

Træartsvalget - bøg kontra rødgran
Træartsva lget er som bekendt et af de
vigtigste valg i skovbruget. Befolkningens vurdering af dette spørgsmål er
således undersøgt relativt intensivt for
bøg og rødgran.
Emnet har generelt ikke en høj placering
i befolkningens bevidsthed . Men det
forhindrer ikke tydelige positive og
negative præferencer for forskellige
alternativer, således som det skal beskrives i dette afsnit.
Bøg og rødgran er sammenlignet ved
hjælp af en række sortlhvide fotografier,
idet de to træarter er sammen lignet ved
forskellige aldre, både so mmer og vinter. Det viser sig, at efter befolkningens
gennemsnitlige vurdering foretrækkes
bøg fremfor rødgran ved de undersøgte
aldre, og både sommer og vinter.
Ved at sammenligne "på tværs af blokkene" kan det konstateres - både i 1978
og 1994 - at en ældre rødgran bevoksning
ikke - som det måske kunne forventes foretrækkes fremfor en ung bøgebevoksning, hverken sommer eller vinter.
Det kan ligeledes konstateres - hvilket er
mindre overraskende - at de sa mme
bøge- og rødgran bevoksninger opnår en
betydeligt højere gennemsnitlig vurdering, når fotografierne er optaget om
sommeren end om vinteren. Der erindres om, at disse sammenligninger "på
tværs af blokkene" må formodes at være
mere usikre.
Endelig er der en generel tendens til, at
stort set alle fotografier af bøgeskov
opnår en højere vurdering i 1994 end i
1978; - mens det omvendte gør sig gældende for rødgran-fotografierne.
På denne baggrund må det forventes at
en ændring fra monokulturer i rødgran
til blandskov , hvori der indgår løvtræ,
vil vurderes positivt.

II

Information
Det kan mere generelt - og ikke uventet
- konstateres, at information om, hvorfor
en given foranstaltning er udført, kan
medføre, at foran staltningen bedre kan
accepteres.
De gennemførte præferenceundersøgelser viser en udvikling, der for stærker
dette forhold. Som eksempel omtales
her opsætning af et kulturhegn hvor der
blev givet tre forklaringer i forbindel se
med vi sning af et fotografi.
I 1994 er befolkningens vurdering således endnu mere entydig, end det var tilfældet i 1978: Jo mere forklaringlinformation - jo bedre accept: Teksten
l) "Et hegn sat omkring nogle unge
træer for at beskytte dem mod hjortevildtet"
vurderes mere positivt end
2) "Et hegn omkring nogle unge træer"
som igen vurderes mere positivt end
3) "Et hegn".
Samme resultat fås omkring forklaringer i relation til afbrænding af lyngarealer med det formål at genskabe hedeområder.
Såfremt man i den lokale skovadministration oplever en vis lokal "skepsis"
over for den pågående konvertering af
hedeskovbruget, kunne man - set i lyset
af ovenstående resultater - overveje en
lokal informationsstrategi, der forklarer
baggrunden og målet med de igangsatte
initiativer.

Konklusion
På baggrund af de gennemførte præferenceundersøgeiser må det antages, at
det skovbillede, der (efterhånden) vil
fremkomme som følge af den igangværende konvertering af hedeskovbruget, overordnet set vil opfattes positivt
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af hovedparten af skovgæsterne. Udviklingen i befolkningens ønsker til skovopbygningen, peger i retning af øget
popularitet til de blandede bevoksninger
samt en tydeligere præference for løvskov (bøg) i forhold til nåleskov
(rødgran).
Selvom der konkluderes, at man kan
forvente en positiv oplevel se af den
pågående konvertering fra mono- til
blandingskulturer, bør man ikke glemme , at den forandring af både det åbne
land og plantagerne, der i disse år kan
opleves i Vestjylland , kan rØre ved
noget meget centralt i lokalbefolkningen
- nemlig følel sen af lokal identitet og
fremmedhed over for de kommende
skovtyper:
Dette udtrykkes af Bonnemann &
Rbhrig, når de skri ver: "Eine e rhebliche
Verdnderung der Baumartenzusammensetzung stosst erfahrungsgemdss auf
h eftig en Widerstand der Bevolkerung,
dafiir vie le das Bild der Heimat zerstort
wird." (1971, s. 223). [En betydelig
ændring af træartssammen sæ tningen
støder erfaringsmæssigt på heftig modstand i befolkningen, da billedet af
hjemegnen for mange bliver ødelagt.]
En række analyser af befolkningens syn
på skovenes udformning opdelt efter
geografisk tilhørsforhold understøtter
dette.
Det viser sig således , at personer bosat i
Vestjylland er blandt de befolkningsgrupper, der sætter relativt lidt pris på
den plukhugstagtige bevoksning. Vestjyder har desuden om vinteren ingen
forkærlighed for løvskov i forhold ti I
nåleskov, modsat personer bosat i det
øvrige Danmark. Endelig kan det også
konstateres at fotografiet med birkeoverstandere foretrække s relativt lidt af
vestjyderne i forhold til østdanskerne. -

Foto 3. Det konkluderes at det skovbillede som fremkommer efter konvertering til
blandskov overordnet set vil blive opfattet positivt af hovedparten af skovgæsterne.
(Foto fra Tisvilde Hegn, SF).

Ganske tydelige eksempler på, at de
skovmiljøer, der er relativt fremmede,
også er dem, der værdsættes mindst.
(Analyserne er gennemført på 1978materialet. Der er dog ikke noget, der
taler for, at djsse resultater har ændret
sig for I 994-undersøgelsen, jdet skovbilledet i Vestjylland har været relativt
stabilt over den ca. IS-årige periode).
Forfatteren har på grundlag af de foranstående resultater samt på indtryk fra
svarpersoners spontane bemærkninger
på spørgeskemaer og ved personlige
interviews følgende subjektive opfattelse:
Såfremt man ønsker at begrænse risiko-

en for konfljkter, bør man så vidt muligt
undgå at forstyrre de besøgendes opfattelse af skoven som et stabilt og uforanderligt element i en i øvrigt ustabil og
foranderlig verden - eller i det mindste
informere om baggrund og mål for nye
forvaltningstiltag (if. ovenstående citat
fra Bonnemann & Rohrig). De her
nævnte resultater og subjektive betragtninger kan således tale for at konvertere
de vestjyske bevoksninger over et relativt langt tidsrum.
Endelig bør man afslutningsvjs ikke
glemme, at de vestjyske plantager med
deres karakter af storhed, ensartethed ,
lange lige linjer og et relativt lille besøg-
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spres giver mulighed for en række
anderledes og (efterhånden) sjældne
oplevelser, jf. de indledende bemærkninger omkring tilvejebringelsen af
variation i form at et spektrum af muligheder for friluftsli vet.
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Fra plantagedrift
mod naturnær skovdrift
- om skovning og kulturanlæg
Af Kjell Suadicani, Skov & Landskab (FSL)

Inspireret af Rio-konferencen og skovkonferencerne i Strassbourg og Helsinki
(Anon. 2000) blev målsætningen om
bæredygtig skovdrift formuleret og indført i skovloven. Bæredygtig skovdrift i
brundtlandsk forstand indebærer at skovene drives inden for nogle økologiske
rammer, at driften er økonomisk forsvarlig, og at der tages hensyn til skovens sociale funktioner.
Naturnær skovdrift ses generelt som et
skovdyrkningssystem, som tilgodeser
kravene til bæredygtig skovdrift. Ved
naturnær skovdrift søger man at udnytte
økosystemets naturlige processer til at
styre produktionen .
Systemet forudsætter anvendelse af
hjemmehørende arter eller i hvert fald
arter, som er lokalitetstilpassede og er i
stand til at forynge sig naturligt på lokaliteten. Der sigtes mod en høj biodiversitet og en varieret bevoksningsstruktur
med mange forskellige aldre og størrelser repræsenteret.

Rødgran og naturnær drift
Rødgrandyrkningen har i mange årtier
været anset for at være økonomisk mere
fordelagtig end dyrkningen af andre
træarter. Som følge heraf har dyrkningen af rødgran bredt sig udover et langt

større område end hvor rødgranen er
naturligt hjemmehørende (SchmidtVogt 1987). Således også i Danmark,
hvor rødgranen som den mest udbredte
træart dækker ca. 30% af skovarealet.
De seneste årtier har imidlertid været
skuffende. Priserne har udviklet sig
negativt sammenlignet med løvtræpriserne, og en række sygdomstegn og
svækkelser samt store stormfald har
yderligere svækket tilliden til rødgrandyrkningen
Hedeskovbruget i Danmark er dom.ineret af ensaldrende nåletræsbevoksninger, som ikke umiddelbart kan tilpasses
ti I naturnær skovdrift. Rødgranen er
dårligt tilpasset klimaet i Danmark.
De periodisk tilbagevendende storme og
almene svækkelser resulterer i stormfald
og andre former for sammenbrud af
bevoksninger og deraf følgende tab af
skovklima (Jakobsen & Emborg 2000).
Når først skaden er sket, og rødgranbevoksningen er gået i opløsning, er foryngelsesvilkårerne så vanskelige, at
rødgran ofte er den eneste mulige foryngelsestræart. Derved sluttes den onde
cirkel - plantagesyndromet (Clausen
1995).
Hvis naturnær skovdrift skal gennemføres i hedeskovbruget forudsætter det,
at der indføres træarter/træartsblandin-
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ger, som er i stand til at opbygge et stabilt økosystem . Den mest lovende metode til konvertering af ensaldrende
rødgranbevoksninger er skærmforyngelse i yngre eller mellemaldrende bevoksninger, eller udtrykt mere præcist i
bevoksninger som ikke er højere end
maksimalt 12-14 meter. Di sse bevoksninger er forholdsvis stabile, og såfremt
de er vitale, når skærmen etableres, vil
de reagere med god vækst og fortsat god
sundhed (Neckelmann 1995).
Under en skærm observeres næsten altid
lavere dødelighed end i andre foryngelsessystemer, men til gengæld kan væksten under skærm være langsommere på
grund af det reducerede lys. Følsomme
træarter som bøg og ædelgran kan kun
forynges under skærm, idet de uafværgeligt skades af frost og udtørring, hvis
de står fuldt eksponerede.

Forsøg med skærmforyngelse
I 1997-2000 gennemførte Forskningscentret for Skov & Landskab et omfattende studium af de tekniske aspekter
ved skærmforyngelse. Hele forløbet fra
etableringen af skærmen til og med
plantning og naturlig foryngelse blev
undersøgt, og i denne artikel trækkes de
vigtigste konklusioner frem.
Arbejdet er afrapporteret videnskabeligt
i Kjell Suadicanis Ph.D.-afuandling med
titlen "From plantation towards closeto-nature forestry - operational studies
of shelterwood regeneration and selection management in Norway spruce"
(Suadicani upubl. ).
Forsøget er gennemført på Klosterheden
statsskovdistrikt (afd. 68 a) i en 50 årig
rødgranbevoksning . Jordbunden var
sandet og dækket af et ca. 10 cm tykt
morlag. Før etableringen af skærmen
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var stamtallet ca. 1000 træer pr ha, og
skovbund e n var helt fri for ukrudt. Efter
etableringen af skærmen var sta mtallet
ca. 550 træer pr ha, og skovbunde n er
fortsat fri for ukrudt undtagen de steder,
hvor der var træk.
Skærmen blev etablere t ved almindelig
skovning af korttømmer og cellulosetræ
i en del af bevoksningen og ved heltræflisning (og integreret skovning) i en
anden del af bevoksningen. Skærmen
blev etableret ved rækkehugst i en hal vdel af bevoksningen og ved selektiv
hugst i den anden halvdel (Fig. l).
Der blev foretaget seks forskellige typer
jordbearbejdning i for søget (inklusiv
manuel fjernelse af en tørv samtidig
med plantning). Jordbearbejdningen
blev efterfulgt af manuel plantning af
barrodsplanter af bøg, almindelig ædelgran, eg og douglasgran.
Alle arbejdsoperationer blev fulgt med
tid ss tudier. Arbejdets kvalitet blev
bedømt, og skader forårsaget af arbejdsoperationerne blev registreret. Planternes overlevelse to år efter plantning blev
registreret, og en spontant fremkommet
naturlig foryngelse blev registreret to år
efter fremspiring.
Formålet med undersøge lserne var at
undersøge metoder til skærmforyngelse
af rødgran bevoksninger i hedeplantagerne med henblik på indbringelse af
andre træarter. Disse træarter er mere
følsomme i kulturfasen, men forventes
på længere sigt at kunne etablere en
bevoksningsstruktur, som muliggør
naturnær skovdrift.

Hugststyrke ved etablering
af en skærm
En god skærm skal begrænse udstrålingen og samtidig tillade tilstrækkeligt lys

Figur l. Skitse over studiearealet.

at passere igennem kronetaget. Hugststyrken er derfor et kompromis mellem
modsat rettede ønsker, hvor også risikoen for stormfald er en væsentlig parameter i overvejelserne.
Selvom hugststyrken ikke indgår i dette
forsøg som en variabel, er der en forholdsvis stor variation i hugststyrken
mellem parcellerne. Stamtallet varierede
således fra 300 til 700 træer pr. ha.
Den store variation i stamtal har ikke
medført forskelle i planternes overlevelse, og der er ikke registreret frostskader
nogen steder i bevoksningen. Derimod

er det tydeligt, at træk forringer planternes vækstvilkår, hvilket også er kendt
fra praksis.
Det er interessant at ingen af de fire
træarter, som er plantet under skærmen,
udviser symptomer på at skærmen er for
tæt eller for åben. Det er fremført at bøg
og ædelgran tri ves bedst under en tæt
skærm, som opretholdes i mange år,
mens eg og dougJasgran bedst trives
under en åben skærm, som afvikles forholdsvis hurtigt.
Forsøget sandsynliggør, at planternes tolerancegrænser er så vide, at de godt kan gro
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Tabel J. Indtægter og udgifter ved bilfast vej (kr/ha).
Hellræjlisning

Korllræskovning

Rækkevis SeJektiv
tynding tynding

Indtægter ved bilfast vej
Udgifter ved bilfast vej
Dækningsbidrag I

13159
9626
3533

13 159
9067
4092

under den samme skærm, i hvert fald i de
første fire til fem år efter plantning.

Korttømmersystemet,
flissystemet eller integreret
skovning
Med de dårlige priser på rundtræeffekter
kan det blive aktuelt at producere
brændselsflis i ældre bevoksninger end
hidtil. I bevoksninger uden væsentlige
rodfordærverangreb må rundtræsystemet forventes at give det bedste økonomiske udbytte, hvorimod produktion af
heltræflis til brændsel kan komme på
tale, hvis angrebene af rodfordærver er
udbredte og træerne er af dårlig kvalitet.
Integreret skovning (produktion af et
rundtræeffekt i rodenden og flishugning
af toppen) kan være fordelagtigt, hvis
der kan produceres et godt betalt korttømmereffekt i bunden og hvis topenden
ikke egner sig til produktion af rundtræeffekter eller hvis der ikke kan afsættes f.eks. cellulosetræ.
Der blev gennemført studier af rundtræskovning med engrebsskovningsma-
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Motormanuel
fældning

10886
9035
1851

Inlegrerel
skovning

Fældning Fældning
med
med
fælder- skovningslægger maskine

10886
8979
1907

]0886
12301
-1414

12934
1532
1402

J

skine (to hugstmåder), af heltræflisning
(tre fældemetoder) og af integreret skovning .
Indtægterne ved bilfast vej var størst for
korttræsystemet og integreret skovning,
mens udgifterne var størst for integreret
skovning og heltræflisning efter fældning i sildebensmønster med skovningsmaskine. Den største nettoindtægt blev
derfor opnået ved rundtræskovning
(Tabel l).
Den større indtægt ved korttræskovning
skyldes en forholdsvis høj andel korttømmer (62%). Var der f.eks. kun produceret ceIJulosetræ i bevoksningen, var
indtægterne i korttræsystemet faldet
med ca. 4000 kr/ha, og dækningsbidraget var blevet ca. O.
De store udgifter ved integreret skovning og heltræfli sning efter fældning
med skovningsmaskine skyldes problemer med at flishugge træerne, som lå i
sildebensmønster. Heltræflisning efter
fældning med fælder-lægger og motormanuel fældning havde omtrent de samme omkostninger til bilfast vej som
korttræsystemet. Forskellen mellem

Foto l. Kulturplov med to kraftige tallerkener. (Arkivfoto).

Foto 2. Polyteknik Skovsnegl. (Arkivfoto).

Foto 3. Hedeselskabets jo rdbo r.
(Arkivfoto).
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Figur 2. Rækkevis tynding kan udføres fra stikspor parallelt med rækkerne (l), eller fra
stikspor vinkelret på rækkerne (2), eller med en smal skovningsmaskine inden i bevoksningen (3).

korttræsystemet og de to effektive heltræflisningssystemer skyldes derfor alene forskellen i indtægter.
Integreret skovning, som det blev udført
i studiet, viste sig at være uhensigtsmæssig på grund af toppenes placering i
sildebensmønster.
Anvendelse af en kombimaskine (en
kombineret skovningsmaskine/udl(ørselstraktor) til integreret skovning forekommer interessant, navnlig hvis kombimaskinen bygges til at håndtere træer
opretstående. En kombimaskines præstation påvirkes mindre af hugststyrken,
da nmdtræeffektet læsses på laddet samtidig med skovningen.
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Rækkehugst eller selektiv hugst
ved etablering af skærm
Som det fremgår af figur 1 blev korttræskovningen udført som henholdsvis
rækkevis hugst og selektiv hugst. Begge
typer skovning blev udført fra stikspor
parallelt med rækkerne.
Det viste sig vanskeligt at udføre rækkevis hugst på denne måde. Rækkehugsten
betyder, at mange træer efterlades i den
nærmeste række ud til sporet, og disse
træer besværliggør skovningen længere
inde i bevoksningen. Et andet problem
er det, at maskinføreren har svært ved at
se rækkerne fordi han kigger vinkelret
ind på dem.

Rækkehugst bør foretages ved at køre på
den række, som fjernes, eller fra stikspor
vinkelret på rækkerne (Fig. 2).

Jordbearbejdning eller ej?
De forskeJlige udstyr til jordbearbejdning (figur 3 og foto 1-3) adskilte sig fra
hinanden ved forskellig bearbejdningsintensitet og ved forskellig basismaskine.
Tre trukne udstyr (Loft plov , Kulla kultivator og Polyteknik skovsnegl) og to
kran monterede udstyr (Hedeselskabets
jordbor og en Hanix gravemaskine med

50 cm skovl) blev afprøvet. Til sammenligning blev også plantet uden mekanisk jordbearbejdning, men med
manuel afgravning af en tørv.
Den mest intensive jordbearbejdning
blev foretaget med gravemaskinen, som
foretog en punktvis opgravning ned til
ca. 40 cm dybde hvorefter jorden blev
lagt tilbage i hullet med mori aget
nederst. Jordboret foretog også en meget
intensiv jordbearbejdning med omrøring
og ned til 40-50 em's dybde.
De tre trukne udstyr foretog alle en mere
overfladisk bearbejdning . Loftploven
bearbejdede et støn-e areal , da den bear-

Figur 3. Jordbearbejdningsudstyr. øverst fra venstre Kulla kultivator, Hedeselskabets
jo rdbo r, Hanix gravemaskine. Nederst fra venstre skovspade, Polyteknik skovsnegl og
Loft plov.
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Manuel

D Bøg

Loft, Kulla,
Skovsnegl

Gravemaskine,
Jordbor

Douglasgran D Alm. ædelgran D Eg

Figur 4. Dødeligheden et år efter plantning under skærm for fire træarter. Der er brugt
forskellige metoder til forudgående jordbearbejdning, og resultaterne er samlet i tre
grupper af bearbejdningsmetoder.

bejdede i striber, hvorimod Kulla kultivatoren og Skovsneglen bearbejdede
punktvis. Den manuelle afgravning af
en tørv var naturligvis den mest ekstensive jordbearbejdning.
Plantningen var en almindelig skrippeplantning med plantetal på 2500-3000
planter pr. ha. Klimaet i det første år
efter plantning var meget gunstigt for
plantningen, da sommeren 1998 var
kold med mange regnvejrsdage og ingen
lange tørkeperioder.
Det er vanskeligt at generalisere på baggrund af kun et forsøg, da klimaet varierer fra år til år, og da jordbundsforhold
og klimatiske forhold varierer fra lokali-
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tet til lokalitet. De dyrkningsmæssige
resultater skal tolkes med forsigtighed.
Bøg udviser den største dødelighed et år
efter plantning fulgt af douglasgran,
ædelgran og eg (fig. 4). Det svarer
omtrent til den generelle opfattelse, at
bøg er forholdsvis sårbar i kulturstadiet,
mens eg er meget robust.
Almindelig ædelgran har udvist en lav
dødelighed, hvilket kan forklares med
den våde sommer og med at planterne
var forholdsvis små (med stort rod/top
forhold). Der havde utvivlsomt været
højere dødelighed i ædelgran, hvis en
tørkeperiode var indtrådt det første år
efter plantning.

Douglasgran har haft en forholdsvis høj
dødelighed, hvilket måske skyldes planternes størrelse (og lille rodJtop forhold).
Jordbearbejdning reducerer dødeligheden, og en mere intensiv jordbearbejdning med gravemaskine eller jordbor
giver lavere dødelighed end de overfladisk bearbejdende udstyr. Den højere
dødelighed efter manuel afgravning af
en tørv skyldes sandsynligvis at plantningens kvalitet er ringere end der, hvor
der er foretaget mekaniseret jordbearbejdning. Alle typer jordbearbejdning
skaber grundlag for en bedre plantning.
Under mindre optimale klimatiske forhold kan man forvente at genfinde den
samme tendens, og forskellene i dødelighed må forventes at blive større.
I hele bevoksningen væltede kun ca. 45
træer ved spredt fald efter skærmstilling
og jordbearbejdning. I parceller hvor der

var brugt gravemaskine væltede der 18
træer mod 3-7 træer i de øvrige behandlinger, og det er tydeligt at gravemaskinen forringede skærmtræernes stabilitet
mere end de andre metoder. Færrest
træer væltede, hvor der ikke var foretaget mekanisk jordbearbejdning, eller
hvor jordbearbejdningen var foretaget
med Hedeselskabets jordbor.
Resultaterne er ikke statistisk sikre, men
all igeveJ kan det konkluderes, at opgravning med gravemaskine generelt
må frarådes under skærm.

Tidsforbrug ved jordbearbejdning
under skærm
De trukne udstyr har et langt mindre
tidsforbrug end de kranmonterede, og
navnlig der hvor skærmen er etableret
ved rækkevis hugst (fig. 5).

Figur 5. Tidsforbrug til jordbearbejdning.
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Skovsneglen havde en væsentlig ringere
produktivitet end Loft og Kulla .
Skovsneglen var monteret på en Systra
750h landbrugstraktor, som havde vanskeligt ved at manØvrere i bevoksningen, og dette sammen med førerens
manglende rutine med udstyret har medført en lavere produktivitet end hvad der
kunne forventes.
Kulla Kultivatoren lavede forholdsvis
mange skader på skærmtræerne, da den
var løst ophængt.
Produktiviteten i plantningen var ca.
150 planter/time (EO-tid), hvor der var
foretaget mekanisk jordbearbejdning,
men kun ca. 75 planter/time, hvor der
skulle afgraves en tørv før plantning.
Den økonomiske analyse viste, at
omkostningen til jord bearbejdning med
Loft og KulIa blev mere end opvejet af
de lavere plantningsomkostninger.
Modsat er jordbearbejdning med jordbor og gravemaskine væsentlig dyrere
end de øvrige metoder.
Overlevelsen er en vigtig faktor fordi
gentil plantning er dyr og ofte ikke
særlig effektiv. Derfor må hensynet til
lav dødelighed gives stor vægt i bedømmelsen af de forskellige systemer.
Ud fra dette synspunkt må jordboret og
gravemaskinen foretrækkes, men som
nævnt kan hulgravning med gravemaskine ikke anbefales, da bevoksningen
bh ver destabiliseret. Jordboret er særI ig
relevant for følsomme træarter og hvor
stabilitetshensyn gives vægt.
Plantning uden mekanisk jordbearbejdning kan anvendes, hvis stabilitetshensyn kræver det. I så fald må det dog
anbefales at anvende træarter, som er
robuste i kulturfasen og ikke anvende
for store planter.
Jordbearbejdning med Loft plov eller
Kulla kultivator kan anbefales, da begge
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er billige metoder. Kulla kultivatoren
skal dog stabiliseres, så aggregatet ikke
banker ind i skærm træerne, når traktoren kører op på et stød.

Naturlig foryngelse eller såning
Naturlig foryngelse blev opgjort i cirkulære prøveflader på I m 2 • I hver parcel
blev der lagt tre prøveflader ud over
bearbejdet jord og en prøveflade over
ubearbejdet jord.
Jordbearbejdningen øger den naturlige
foryngelse, og træartssammensætningen
i den naturlige foryngelse afspejler frøkilderne. Mere end 98% af den naturlige
foryngelse, som blev talt, var rødgran.
Naturlig foryngelse kan derfor ikke bruges, når der ønskes et træartsskifte, men
den naturlige foryngelse kan udnyttes
som udfyldning hvorved plantetallet og
foryngelsesomkostningerne kan reduceres. Planter starter langt hurtigere end
naturlig foryngelse, og det forekommer
mere naturligt at forsøge at billiggøre
foryngelsen ved at kombinere såning og
naturlig foryngelse.
En meget ekstensiv jordbearbejdning
evt. blot en kørsel rundt i bevoksningen
ser ud til at fremme den naturlige foryngelse og såningen.
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Flersidige driftsformers
betydning for flora og svampe
i nåleskove
Af Knud Tybirk

o.

I)

og Morten Tune Strandberg

Sammendrag

Artiklen omtaler undersøgelser i Neckelmanns forsøg i hhv. Gludsted og
F eldborg plantager (angående foryngelse på mid~jysk hedeflade, red.). Der
er her set på underskovsflora og svampe
i forbindelse med konvertering af ensidig traditionel hedeplantage til mere
varieret og stabil skov.
Undersøgelsen blevforetagetfør tynding
og 4 år efter tynding med henblik på to
forskellige skovtyper: l) en-etageret
blandskov af ædelgran og rødgran med
kortvarigt generationsskifte, og 2) .fieretageret blandskov med mange træarter
og kontinuert generationsskifte.
Vegetationen er domineret af en række
almindelige mosarter og Bølget Bunke.
Konklusionen på undersøgelsen er ret
entydig med hensyn til floraen: en tynding af en ca. 30-årig bevoksning som
er blandet af ædelgran, rødgran, skovfyr og lærk giver en signifikant Øgning

I) DMU Afd. for Landskabsøkologi
2) DMU Afd. for Terrestrisk Økologi
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2)

af tætheden af især mosvegetationen,
men der er ikke kommet.fiere arter. Der
er ikke konstateret forskelle somfølge af
de toforskellige hugststrategier. Derudover kan man forvente at mere lystilgang vil give bedre vilkår for flere arter,
men at de endnu ikke er indvandret.
Med hensyn til svampene er billedet
anderledes, og hugststrategien har her
afgørende betydning. På begge lokaliteter har det haft en effekt på forekomsten
af mykorrhizadannere at værtstræerne
fyr og lærk for størstedelens vedkommende er blevet fjernet. En blandskov
med fyr og lærk vil således kunne huse
flere svampearter end en ædelgranrØdg ran-bevoksning.

1. Indledning
Rio-konventionen fra 1992 om biodiversitet har sat mange ting i gang for at

Foto l. Bevoksningen i Feldborg 1997
før udtynding i et ret lysåbent parti med
god mosvegetation. Foto: Morten Tune
Strandberg.

integrere hensyn til produktion med
hensyn til den biologiske mangfoldighed (SNS 1994 a, b). Intentionen med
den naturnære og flersidige skovdrift er
at skabe mere stabil og varieret skov ved
at have forskellige aldre og træarter
repræsenteret på samme areal. Derved
kan man bibeholde en vedproduktion,
men samtidig give mere rum for nere
hensyn til biologi og æstetik end i traditionel skovdrift.
Interessen herhjemme knytter sig navnlig til løvskov (se oversigt i Rune 200 l,
Larsen et al. 200 l, Larsen & Madsen
200 I), men der er også potentialer i
hedeplantagernes konvertering fra homogene og artsfattige flader til mere stabil og varieret skov.
Vegetationen i nåleskove har ikke været
undersøgt herhjemme siden 1930erne
(Køie 1938) . Køie beskrev vegetationen
i danske nåleskove som plantesamfund
der både er beslægtet med nordiske og
sydtyske nå leskovsplantesamfund afhængig af jordbunden .
Plantesamfund i nåleskov har oftest også hvor de forekommer naturligt - en
ret artsfattig tlora med meget vidt
udbredte arter. -I ældre bevoksninger
hvor tyndinger har givet lys til skovbunden, indvandrer dog en karakteristisk
flora som har størst lighed med skandinaviske nåleskove, hvor man fx. på gode
og gamle lokaliteter kan finde orkideerne Hjertebladet Fliglæbe og Knærod.
Disse arter er indvandret fra Skandinavien efter at plantagerne er etableret herhjemme gennem de sidste 200 år. Ligeledes er Linnea indvandret i nåleskovene og har beriget vor flora.
Andre karakteristiske arter fra næringsfattige morbundslokaliteter i skove og
på heder kan også visse steder træffes i
gamle plantager. En lang række mosser
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og Bølget Bunke er generelt mest fremtrædende, men også hede- og egekratsarter som Hedelyng, Blåbær, Tyttebær, Lyngsnerre, Pillestar, Kohvede,
Caprifolie, Alm. Hvene og Fløjlsgræs
kan træffes hvor lys- og jordbundsforhold tillader det (Køie 1938, pers. obs.).
I de nordiske lande er der lavet en del
studier på forekomst af vegetation i
nåleskove bl.a . i relation til forskellige
driftsformer (se fx Bråkenhielm 1977,
Hannertz & HånelI 1993, 1997, Tonteri
1994,0kland 1996). Der foreligger også
en række svampestudier fra svenske
nåleskove (se Dahlberg 200 I), medens
der er meget få publicerede fra Danmark. Med inddragelsen af svampe i
nærværende arbejde er der rådet lidt bod
på dette.
Forekomsten af svampe i skov afhænger
af mange faktorer, fx jordbund, træernes
art og alder samt klimaet (Lange 1987,
Kåren 1997). I Sverige har man f.eks.
undersøgt forekomsten af ektomykorrhizadannere i Il skove. (Ektomykorrhiza er svampehyfer som omgiver
trærødder. Svampen optager vand og
næringsstoffer til træet, som til gengæld
leverer kulhydrater til svampen. Red.).
Der blev fundet færrest arter af sva mpe
i 30-40 år gammel skov efter renafdrift,
mens artsantallet i 150 år gammel uplejet skov og 30-40 år gammel skærmforyngelse var nogenlunde det samme
(Kåren 1997). Artssammensætningen
havde færrest ligheder mellem den uplejede og den renafdrevne skov. Mellem
45 og 90% af det fundne mykorrhiza
fandtes ikke som frugtlegemer.
Der foreligger meget få undersøgelser
som systematisk har studeret driftsformens betydning for svampene under
kontrollerede forhold. En undtagelse er
betydningen af at døde og døende træer

får lov at blive liggende/stående i skoven (Heil mann-Clau sen & Christensen
2000). Dette har særlig betydning for
svampe der lever på træ.
Formålet med at studere svampene på
Neckelmanns forsøgsplot i Gludsted og
Feldborg (Neckelmann 1995) var at
undersøge eventuelle forskelle mellem
år, og mellem forskellige forudgående
jordbehandlinger, samt at undersøge
hvad udtynding og reduktion af fyr og
lærk betyder kvalitativt og kvantitativt.
Studiet belyser effekter på undervegetationen og svampefloraen af driftsformer der sigter mod to forskellige typer
af naturnær drift. Resultaterne kan dog
kun betragtes som foreløbige - konverteringerne er relativt nye , og vores
viden på området er generelt meget
sparsom.

egnede metoder til konvertering af
rødgran. Det reviderede forsøgsmål fra
1997 fik to hovedbehandlinger som ud
fra samme udgangspunkt sigter mod at
udvikle to principielt forskellige skovtyper (Skovsgaard m.fl. 2000):
• en-etageret bland skov af ædelgran og
rødgran med kortvarigt generationsskifte,
• fler-etageret blandskov med mange
træarter og kontinuert generationsskifte
I vinteren 1997/98 er der gennemført en
række tyndinger efter disse to principper. De forskellige felter med forskellige jordbehandlinger og foryngelsessystemer i rødgranplantager er beskrevet i
Neckelmann 1995, og de videre udtyndinger af felterne beskrives i feltrapport
af Skovsgaard m.fl. (2000).

2. Materiale og metoder

2.2 Botanisk dataindsamling i
Gludsted og Feldborg

2.1 Undersøgelsesområder
Statens forstlige Forsøgsvæsen anlagde
i 1965 foryngelsesforsøg i hedeplantager i Gludsted Plantage 3) og Feldborg
Nørreskov 4). Begge lokaliteter findes
på næringsfattig og veldrænet hedeslettesand. En detaljeret beskrivelse af forsøgene, jordbund mv. kan findes i
Neckelmann (1995) og Skovsgaard mfl .
(2000) .
Der er sammenlignet renafdrift, kulissehugst og skærmstillinger, og forstligt set
har det vist sig at renafdrift med dybdepløjning og skærmforyngelse er vel-

3) fo rsøg 1072, UTM koord: EW521 346, NS
6215072
4) forsøg 1073 , UTM koord: EW 496628 ,
NS6246280

De botaniske feltundersøgelser er gennemført i juli/august 1997 og igen i
juli/august 2001.
Der er anvendt point intercept metoden, dvs . en
1 m' ramme udlægges tilfæ ldigt, og dækningsgraden af vegetationen bedømmes med berøringer af en tynd tråd, 50 stik/m'. Samtidig er 'bar
jord' registreret.
I alt blev der undersøgt 144 plots på Feldborg
og 143 plots på Gludsted i 1997. Antallene var
la vere i 200 I (i 27 plots på Feldborg og 115 på
Gludsted) da nog le felter ikke kunne genfindes
fordi markeringspindene var tjernet af vildtet,
eller feltet var dækket af tyndingskvas.

Samtlige behandlinger i Neckelmanns
forsøg havde ved undersøgelsens start
udpræget 'stribet' urtevegetation. Der
var næsten konsekvent tæt mosvegetation i de relativt lyse ædelgran-skovfyrlærk-rækker, mens de mørke rødgran-
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rækker kun havde sparsom eller ingen
vegetation. Det var meget vanskeligt at
finde velegnede kontrolplots med tilsvarende træalder og vegetation.
Som miljøparametre er der foretaget målinger
af bladarealindex (Leaf Area Index -LAl) som
et udtryk for den lysmængede der når ned til
skovbunden før udtyndingen i samarbejde med
Palle Madsen, FSL. Der har desværre ikke
været ressourcer til at gentage denne måling
eftelfølgende.
For alle plots er de 3 nærmeste træer målt med
Diameter at Breast Heigth (DBH) før og efter
tynd ingen samt afstand til plottet, for at få et
biologisk udtryk for den lysmængde, der når
skovbunden.
Databehandlingen har bl.a. bestået i en multivariat Detrended Correspondance An alysis (DCA)
analyse i programmet PC-ORD (McCune &
Mefford 1997) af datasættene fra 1997 og 200 I.
Standard analysemetoder har været anvendt,
men da det er meget artsfattige plots har multivariate analyser visse svagheder.

2.3 Svampe undersøgelser
I undersøgelsen indgår alle fundne
mykorrhizadannere, alle jordboende
basidiesvampe og alle bladhatte. Poresvampe, bægersvampe m.m. på træ og
kviste er udeladt.
Der er medtaget resultater fra 1997 og 2001,
medens undersøgelser fra 1999 er udeladt.

Undersøgelserne er foretaget ved at gå felterne
igennem og notere hver gang der er fundet et
eksemplar, en gruppe eJler en klynge af en
given art. Denne metode tæller ikke antallet af
frugtlegemer og bestemmer formentl ig heller
ikke nøjagtigt antallet af mycelier - dette
kræver principielt genetiske undersøgel ser.
Men metoden giver et sammenligneligt billede
af hyppigheden af de enkelte arter felterne i
mellem. Der er brugt ca. Y2 time på at gennemgå
hvert felt - lidt afhængig af hvor mange svampe der har været til stede.

Lokaliten i Feldborg blev besøgt tre
gange både i 1997 og 200 l. Lokali teten
i Gludsted blev besøgt to gange både i
1997 og 200 l. I 200 l faldt undersøgelsen ikke sammen med det optimale tidspunkt, eller det var et ret dårligt svampeår i Gludsted. Der var betydeligt færre
frugtlegemer end i Feldborg på det samme tidspunkt. Derfor er nogle af forskellene i Gludsted formentlig først og fremmest forårsaget af forskel mht. sæson.

3. Resultater
3.1 Vegetation
Vegetationen i de fleste plots er relativt
artsfattig (3-6 arter) og består typisk af
Bølget Bunke og 2-5 mosarter. Tabel l
viser det totale antal arter på de to lokaliteter.

Tabel 1. Oversigt over antal plOlS og arter fundet på de to lokalifeter.
G/udsted

# plots
# mosarter
# arter af karplanter
total artsantal
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Feldborg

1997

2001

1997

2001

143
17
6
23

115
13
6
19

144
21
6
27

127
19
6
25

Tabel 2. Ændringer i de dominerende arters dækningsgrader i Fe ldborgfra 1997-2001.
Dækningsgraden kan være over 100% når vegetationen er iflere lag. Tabellen viser kun
de mest dominerende arter, mens "total, planter" medtager alle målte arter.
Dækningsgrader (0/0)

Feldborg 1997
kOl/trol

103,3
Total , planter
Bar jord
24,8
Bølget Bunke (Deschampsia jlexuosa)
30,0
Cypresmos (Hypnum cupresiforme )
31,3
Trind Fyrremos (P/eurozium schreiberi) 14,0
Kostkløvtand (Dicranum scoparium)
13,3
Jomfruhår (Po/ytrichum spp.)
6,8
LophocoJea bidentata
0,9

Antallet af karpJanter er ens før og efter
behandling. Antallet af mosser er faldet
svagt på begge lokaliteter, men det kan
skyldes at der har været færre undersøgte plots i 2001.

Feldborg 2001

el/-etageret j7er-etageret

55.6
53,4
10,7
26.4
9,3
6,0
0,1
0,1

kontrol

80.1
37,1
17,1
32,7

93,0
37, I

15,3
10,5
0,2
0,8

10,5
2,9
10,4

31,3
23,4

6,5

en-etageret j7er-etagerer

118,8
19,3
26,0
58,0
16,4
11,3

127,6
21,9
30,8

0,2
1,4

0.7
3.6

52,5
20,7
9,7

K vantitativt er der sket store forandringer i vegetationen, som det fremgår af
tabel 2 (Feldborg) og tabel 3 (Gludsted).
På Feldborg er der sket en klar stigning
i vegetationens totale dækningsgrad på

Tabel 3. Ændringer i den dominerende vegetations dækningsgrader i Gludsted fra
1997-2001. Dækningsgraden kan være over 100% når vegetationen er (flere lag. TabelLen viser kun de mest dominerende arter, mens "total, planter" medtager aLLe.
Gludsled 1997

Dækningsgrader (0/0)

Total, planter
Bar jord
Bølget Bunke (Deschampsiaflexuosa)
Cypresmos (Hypnw'/1 cupresiforme )
Trind Fyrremos (Pleurozium schreiberi)
Jomfruhår (Polytrichum spp.)
Kostkløvtand (Dicramim scoparium)
Dicranum maja lis
Lophocolea bidenlala

G/udsled 2001

kontrol

(~n ~e{(lgere'

j7N-eTageret

konrrol

17,5

56,4
55,5
16,4
21,1
6,2

80,8
40,2
26,8
32,2
6,7
1,0

51,2
54,3
7,3

83,4
1,6
1,5
0,0
2,4
4,1
0,1
7,5

0,5
5,0
2,0
1,4

5,8
3,4

3,8
0,3
2,8
3,2
0 ,0

0,8

29,5

en -eTagerer j7er-etagerer
87,5
40,2
31,3
29,0
3,8
0,9
4,5
1,9
9,9

101,0
30,4
35,4
40,4
6,2
0,9
4,1
5,5
2,7
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begge behandlinger efter tyndingerne i
1997/98, mens den bare jord er tilsvarende indskrænket.
Fremgangen i dækning er især markant
for Bølget Bunke og Cypresmos der er
meget dominerende arter, og mindre
markant for Trind Fyrrernos. I kontrollen hvor der ikke har været foretaget
tyndinger, ses en svag tilbagegang i total
dækningsgrad af vegetationen, og der
forekommer enkelte forskydninger mellem de vigtigste arter, hvor fx Kostkløvtand, Trind Fyrrernos og Cypresmos er
gået tilbage, mens de mere skyggetolerante Jomfruhår og Lophocolea bidentaIa er gået lidt frem.
I Gludsted er der også sket en klar stigning i vegetationens totale dækningsgrad ved begge behandlinger efter tyndingerne i 1997/98, mens den bare jord
er tilsvarende indskrænket.
Igen har Bølget Bunke og Cypresmos
nydt godt af behandlingerne med markante stigninger i dækningsgraderne til
følge, mens billedet er mindre klart for
de øvrige arter. Her er der dog samtidig
sket en stigning i vegetationen i kontrolfeltet, specielt er Lophocolea bidentata
gået meget frem, da der her også har
været foretaget tyndinger i 1997/98.
På begge lokaliteter har der generelt
været lidt lavere dækningsgrad af vegetationen på de parceller, der er behandlet
mod en-etageret skov, og dette billede
holder efter behandlingerne. De statistiske DCA analyser af vegetationsplottene fra 1997 viser en klar gradient fra
mørke artsfattige plots til lysere og mere
vegetationsrige plots både på Gludsted
og Feldborg.
LAl (bladflade-) målingerne i 1997 viste
en klar korrelation med den dominerende akse i datamaterialet, og det bekræfter lysets store betydning for vegetatio-
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nens sammensætning. 12001 tegner den
samme lysgradient sig i materialet fra
mørke vegetationsfattige plots til lysere
og 'grønnere' plots, omend der ikke
foreligger LAl målinger til at bekræfte
indtrykket.
Situationen i 2001 giver ikke noget klart
billede af de to behandlingers betydning
for fordelingen af vegetationsplottene i
en DCA-analyse. Tværtimod er der
ingen tendens til en forskel - plottene i
den en-etagerede behandling ligner
meget plottene fra den fler-etagerede
behandling. Kontrolparcellerne derimod
skiller sig delvist ud, hvilket bekræfter
vanskeligheden ved at finde velegnede
kontrolparceller til sammenligning.

3.2 Svampe
3.2.1 Gludsted
Forskelle mellem år
I Gludsted ses en nedgang i det totale
antal af arter fra 1997 til 200 J i samtl ige
felter og også set over hele forsøgsparcellen (Figur I).
N ed gangen er fra 63 arter i 1997 ti I 41
arter i 200 l (350/0). Det er fordelt på en
nedgang i ektomykorrhizadannere fra
26 til 14 (460/0) og en nedgang i saprofytter fra 37 til 27 (270/0). (Saprofytter er
svampe som lever på dødt organisk
materiale, red.).
Dette billede går med en vis vanatlOn
igen i de fleste felter. Undtagelser er felt
5b og kontrolfeltet, hvor der er en lille
stigning i antallet af mykorrhizadannere.
En sandsynlig og vigtig forklaring er en
forskel i svampeforekomsten mellem de
to år.
En oplagt supplerende forklaring på forskellen inden for mykorrhizadannerne
er forskelle i hyppigheden af fyr og
lærk. De arter af mykorrhizadannere

som er knyttet til disse træarter er
næsten forsvundet. Her ses S arter med
tilknytning til fyr eller lærk at være forsvundet, medens kun I er tilbage, og I
(frostsneglehat) er kommet til (Figur 2).
(Der blev i kulturen indplantet skovfyr
og lærk som kappetræer over ædelgran,
hhv. hjælpetræer. En del af disse blev
fjernet i 1983, 16 år efter plantning,
red.).
Forskelle mellem felter
I 1997 er der næsten det samme totale
antal svampe i de behandlede felter (2330), medens kontrolfehet (21) synes at
være en anelse fattigere på arter. 1 2001
er variationen mellem felter større, samtidig med at artsantallet generelt er faldet - således er der nu mellem 9 og 19
arter i felterne. Kontrolfeltet ligger stadig i den lave ende med IO arter.
Mykorrhizadannerne varierede i 1997
mellem 6 og 14 arter i de behand lede
felter. Her skiller felterne S a og særligt
Sb sig ud med henholdsvis 9 og 6 arter
mod de øvrige felters 10 til 14 arter.
Kontrolfeltet lå med 2 mykorrhizadannere i 1997 markant lavere end de
behandlede felter.
Saprofytterne varierede i 1997 mellem
12 og 21 arter. Her ligger felt 2a og 2b i
den lave ende med henholdsvis 12 og 16
arter, medens Sa og Sb havde 21 og 17
arter - kontrolfeltet havde 19 arter, hvilket var det næsthøjeste antal. I 2001 er
antallet lavere (6 - 12). Igen er Sa og Sb
i den høje ende med henholdsvis 11 og
12 arter - kontrolfeltet indeholdt 7 arter.
Betydning af udtynding
Den mest synlige effekt af den udtynding der blev foretaget mellem 1997 og
200 l er tilbagegangen for mykorrhizadannere med fyr og lærk (Figur 3).

3 .2.2 Feldborg
Forskelle mellem år
I Feldborg ses en mindre nedgang i det
totale antal arter fra 1997 ti l 200 l (Figur
3). Nedgangen er fra S4 arter i 1997 til
SI arter i 2001 (6%). Dette skyldes en
nedgang i antallet af ektomykorrhizadannere fra 29 til 26, idet antallet af
saprofytter er uforandret 2S.
Kigger man på de enkelte felter er billedet mere varieret, således har S ud af 9
felter oplevet en nedgang i det totale
artsantal ( l a, I b, 2a, 2b, Sa), medens fire
har oplevet en stigning.
For mykorrhizadanneme ser man en nedgang i S felter (I a, Ib, 2b, Sa, kontrol),
uforandret antal i 2 felter (2a, 3a) og en
stigning i de to sidste (3b, Sb). Saprofytterne er der nedgang i 2 felter (l b, 2a), stigning i 6 felter (2b, 3a, 3b, Sa, Sb og kontrol)
og uforandret 13 arter i et felt (I a).
Som det ses af figur 1 er der i de fleste
tilfælde tale om små ændringer i det
totale artsantal i felterne fra 1997 200 I, som i de fleste tilfælde skyldes det
nævnte fald i antallet af ektomykorrhizadannere. Dette understøttes af at tre
arter af mykorrhizadannere med tilknytning til fyr ikke er fundet i 200 l (Chroogomphus rutilus, Suillus luteus og Suillus variegatus) (Figur 4).
Den samlede hyppighed af de 8 arter der
findes med fyr og lærk er faldet fra 80 til
IS fra 1997 til 2001. Kun 1 art, Prægtig
Skørhat Rusutla paludosa, er gået frem
i hyppighed fra l til 2, idet den nu både
findes i felt 3a og 3b.
Forskelle mellem felter
I 1997 var der totalt fra 16 til 29 arter på
de behandlede felter, og kun felt 3b lå
med 16 arter under 20. Kontrolfeltet lå
markant lavere end flertallet ved kun at
have 13 arter.
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Gludsted

Total1997 • Total 2001

D Myc . 1997 D Myc. 2001

.Sap.1997 oSap.2001

70
60
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~ 20

en
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O
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1b
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2b
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5a

3b

5b

Kontrol

Total
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12001 var forskellene mindre markante,
idet der nu er mellem 18 og 25 arter i de
behandlede felter og 15 i kontrolfeltet.
For mykorrhizadannerne var der i 1997
fra 4 til 17 arter i de behandlede felter,
dog havde kun felt 3b under 10 arter kontrolfeltet lå igen i den lave ende med
7 arter. I 1997 var der fra 10 tilIS arter
af saprofytter på de behandlede feIter,
medens kontrolfeltet havde 6 arter. I
2001 var der fra 9 til 15 arter på de
behandlede felter og 9 i kontrolfeltet.

Betydning af udtynding
Den mest synlige effekt af den udtynding der blev foretaget mellem 1997 og
2001 er tilbagegangen for mykorrhizadannere med fyr og lærk (Figur 2).
Specielle fund
På Gludsted fandtes i 2001 den rødlistede art Stereopsis vitellina (Stilklædersvamp), og det er hermed det sjette sted
i landet denne art findes i fø1ge Vesterholt (2001). Derudover fandtes i 1999 i
Feldborg den ret sjældne art Omphalina
g rossula (stød-navlehat).
En meget hyppig forekomst af rosenrød
slimslør Gomphidius roseus og i nogen
grad også brunrød slimslør Chroogomphus rutihlS i tilknytning til fyr i 1997 er
også værd at bemærke.

4. Diskussion og konklusioner
4. 1 Vegetationen
Vegetationen er generelt præget af
udpræget stresstolerante arter (sensu
Grime 1979). Reelt findes kun Bølget
Bunke af karplanter, og hertil kommer
et dusin almindelige og vidt udbredte
mosarter der er tilpasset næringsfattige
og skyggefulde forhold i skovene.
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Antallet af mos arter falder svagt efter
begge typer af tyndinger, men det kan
skyldes at der har været færre undersøgte plots i 2001. Der kan dog også være
en forklaring i at nogle meget skyggetolerante arter som fandtes før tyndingerne er blevet udkonkurreret af mere lyskrævende arter.
Undersøgelsen har vist en klar tendens
til at vegetationen reagerer på en tynding af kronedækket som giver mere lys
til bunden. Der er en klar gradient i
materialet som går fra relativt lyse plots
domineret af Bølget Bunke, Cypresmos,
Kostkløvtand mfl. til de meget mørke
plots domineret af bar jord med Lophocolea hidentata og andre levermosser,
eventuelt med opvækst af rødgran eller
lærk.
Konklusionen på undersøgelsen er ret
entydig mht floraen: en tynding af en ca.
30-årig bevoksning som består af en
blanding af ædelgran, rødgran , skovfyr
og lærk giver en signifikant øgning af
tætheden af mos- og urtevegetationen,
men der kommer ikke flere arter. Derudover kan man forvente at øget lystilgang vil give bedre vilkår for flere arter,
men at de endnu ikke er indvandret.
Der er udført et andet dansk studie af
vegetationen under en skærm af rødgran
4 år efter kraftig tynding og underplantning med Douglas, Lind , Ær, Bøg, Eg
og Ædelgran på sandet jordbund i Lovrup (v. Løgumkloster) og Løvenholm
.(på Djursland). Det viste sig her at en
tynding og forstyrrelse af jordbunden
med underplantning giver en opblomstring af underskovsfloraen (Tybirk et
al. upubl.).
I Løvenholm skovene var vegetationen
efter tynding og underplantning blevet
domineret af en kraftig opvækst af
Hindbær, Gederams og en række græs-

ser. I Lovrup er jorden så næringsfattig,
at selv med mere lys i skovbunden forblev vegetationen domineret af en række mosarter og Bølget Bunke 4 år efter
tynding og underplantning. Formodentlig vil der dog også her indvandre flere
arter på længere sigt. Situationen i Gludsted og Feldborg ligner uden tvivl mest
situationen i Lovrup på meget næringsfattig jord og med relativt beskedne
muligheder for stor variation i plantearter.
Det typiske billede i en traditionel
rødgranomdrift vil være at størstedelen
af vegetationen skygges væk i tilvækstfasen. Kronetætheden influerer kraftigt
på lysmængden og på fordampningstabet af vand. Endvidere kan mange mossers vækst i nåleskove være begrænset
af mængden af nedfaldne nåle.
Derfor kan det forventes at stØtTe tilgang
af lys og vand til skovbunden som følge
af en udtynding, sætter gang i en kædereaktion. Mikroorganismer, springhaler,
regnorme osv. i jordens øverste lag vil
begynde omsætningen af det tykke førnelag, og en del næringsstoffer bliver
frigivet med mere lys og varme (Hutha
et al 1967).
Vegetationen får efterhånden bedre vilkår omend vi i de første årtier kun kan
forvente at se ret opportunistiske arter. I
senere tyndinger vil der være muligheder for at meget skyggetolerante arter
samt arter med levende frøbank i jorden
og hurtige opportunister vil være hurtigst til at etablere sig (Bråkenhielm
1977).
Ved renafdrift vil de skyggetolerante
arter igen få meget vanskelige betingelser, og økosystemet er derved udsat for
særdeles drastiske udsving over en kort
rotationsperiode. Disse udsving vil ikke
være nær så drastiske ved opretholdelse

af permanent skovdække i flersidig
skovdrift (Hånnertz & Hånell ] 997).
Skærmstilling og naturnære driftsformer
kan således forventes at reducere de drastiske vegetationsskift i traditionel
rødgran omdrift ved at give mere stabile
betingelser for skyggetolerante arter af
karplanter og mosser.

4.2 Svampe
Med hensyn til svampene er billedet
anderledes. I Gludsted kan de observerede forskelle i svampenes forekomst
forklares dels ved en forskel mellem år,
hvor 2001 øjensynligt har været et dårligere svampeår end 1997, dels ved at
nogle arter er blevet sjældnere eller er
forsvundet fordi deres værtstræer er blevet fjernet.
Vi har ikke data der understøtter eller
afviser at 2001 er et dårligere svampeår
end 1997. Indsamlingstidspunktet har
sandsynligvis ikke været optimalt set i
forhold til svampenes forekomst i Gludsted - da det ikke lykkedes at foretage
indsamling i september, som normalt er
den rigeste svampemåned.
Samtidig har der af en eller anden årsag
også været tale om at svampefloret var
forsinket eller dårligere end i Feldborg,
måske pga. nedbørsforhold. I Feldborg
ser der umiddelbart ikke ud til at være
en udpræget effekt af året. Her er der da
også tale om at indsamlingerne begge år
har været tæt på det optimale. Den mest
iøjnefaldende forskel er nedgangen af
mykorrhizadannere med fyr og lærk.
På begge lokaliteter har det haft en
effekt på forekomsten af mykorrhizadannere at de fleste af værtstræeme fyr
og lærk er blevet fjernet. Dette viser at
der er en sammenhæng mellem svampefloraens og træernes diversitet, hvilket
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Foto 2. Grovporet rørhat (Suillus bovinus) og Rosenrød slimslør (Gomphideus roseus)
som begge var almindelige i både Feldborg og Gludsted før udtyndingen affyrretræerne - men de forsinder med udtyndingen af skovfyr. Grunden til at de ses sammen er at
Rosenrød sLimslør er afhængig af Grovporet rørhat. Foto: Morten Tune Strandberg.

ikke er overraskende. Yderligere studier
ville kunne kvantificere hvor stor fordel
man kan få i artsdiversitet på svampesiden ved at dyrke flere træarter sammen.
Forskellen på kontrolfeltet og de øvrige
felter antyder at diversiteten af ektomykorrhizadannere i Feldborg både i 1997
og 200 l cirka fordobles ved at have fyr
og lærk j felterne.
For saprofytterne er der også en positiv
effekt som dog er lidt mindre. I Gludsted er der tale om mere end en fordobling i 1997 . Denne er formindsket meget
j 2001 samtidig med at de fleste fyrre-
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og lærketræer er forsv undet. Dog er der
stadig tale om en klar tendens til at der
er færre mykorrhizadannere j kontrolfeltet end j de behandlede. Derimod ser det
både i 1997 og 2001 ud til at saprofytterne er lige almindelige i kontrol og
behandling.

4.3 Flersidighed
Dette studie har påvist positive effekter
på skovbundsvegetationen og sva mpevæksten ved at skabe øget miljømæssig
heterogenitet i kombination med pro-

Foto 3. Hvidbrun sneglehat (Hygrophorus olivaceoalbus), en art som er knyttet til
granskoven. Ojtest findes den på mosrige steder som på billedet. Den begunstiges derfor af at der kommer lys ned til skovbunden hvor mosset kan gro. Foto: Morten Tune
Strandberg.

Tak

dukti vt skovbrug. Ved at tynde efter forskellige naturnære principper kan man
opnå en produktionsskov som samtidig
tager hensyn til bevarelse af flora og
svampe og dermed en øget diversitet i
plantagedriften.
Navnlig for ektomykorrhiza-dannerne
viser studiet at det er af stor betydning
for diversiteten at skoven drives med
flere arter i samme kultur. Dette må i
høj grad forventes at være i overensstemmelse med ønskerne om god og
flersidig skovdrift og rekreative funktioner.

Studiet har været gennemført med delvis finansiering fra programmet "Jordbrugeren som Arealforvalter". Beate Strandberg, DMU, og Palle
Madsen, FSLlKVL, takkes for samarbejde i
projektets indledende fase.
Referencer

Bråkenhielm , S. 1977 . Vegetation dynamics of
afforested farmland in a district of Southeastern Sweden . Acta. Phytogeog r. Suec.,
63,1-101.
Dahlberg, A. 2001 Community ecology of ectomycorrhizal fungi : an advancing interdisc iplinary fieid. New Phytologist 150: 555-562.

39

Grime, J .P. 1979. Plant strategi es and vegetation processes. Chichester: Wiley.
Hannertz, M., and HånelI, B. 1993. Changes in
the vascular plant vegetation after different
cutting regimes on a productive peatland site
in central Sweden. Scand. 1. For. Res., 8,
193-203.
Hannertz, M., and HånelI, B. 1997. Effects on
the flora in Norway spruce forests foliowing
clearcutting and shelterwood cutting. For.
Ecol. Manage .. 90, 29-49.
Heilmann-Clausen, J. & Christensen, M. 2000.
Svampe på bøgestammer - indikatorer for
værdifulde løvskovslokaliteter. Svampe 42:
35-47.
Huhta, V. ]967. Effect ofsilvicultural practices
upon arthropod, annelid and nematode
populations in coniferous forest sod . Annales Zoologici Fennici. 4, 87-145.
Køie, M. (1938). The soil vegetation of the
Danish conifer plantations and its ecology.
Kg!. Vid. Se/sko Skr. , 9(VII, 2), 1-85.
Kåren, O. Effects of air pollution and forest
regeneration methods on the community
structure of ectomycorrhizal fungi. Ph.D.
thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 33. Swedish University of Agricultural
Sciences, Dept. of Forest Mycology and Pathology,
Uppsala ,
Sweden.
http://www.mykopat.slu.se/personal/ola/the
sis.htm
Lange, M. J 987. Mykorrhiza-svampenes
afhængighed af værtstræ og jordbund.
Svampe 16: 57-59.
Larsen, JB., Emborg, J., Rune, F. og Madsen,
P. 200 I. Skov og biodiversitet - bidrag til
handlingsplan for biologisk mangfoldighed
og det nationale skovprogram 200 I. Skovbrugsserien, no . 30.
Larsen , JB. & Madsen, P. 2001 Naturnær skovdrift - erfaringer, status for forskningen og

40

muligheder i Danmark. Skovbrugsserien,
no. 29.
McCune, B., & Mefford , M. J., 1997. PC-ORD.
Multivariate analysis of ecological data, version 3.0. MjM software dising, Gleneden
beach, Oregon, USA.
Neckelmann, J. 1995. To foryngelsesforsøg i
rødgran på midtjysk hedeflade. Skovbrugsserien 16-1995. 212s. Forskningscentret for
Skov og Landskab, Hørsholm.
Rune, F. (red.) 2001, Biodiversitet i dyrket
skov. Skovbrugsserien, no. 27.
Skovsgaard, J.P., Emborg, J., Sørensen, I.H.,
Lauritsen, D. & Callesen , I. 2000. Naturlig
foryngelse af nåleblandskov på midtjysk
hedeflade . Anlægsrapport nr. 549-2000.
73s. Forskningscentret for Skov og Landskab, Hørsholm.
SNS 1994a. Strategi for bæredygtig skovdrift.
Betænkning nr 1267. Miljøministeriet.
SNS 1994b. Strategi for de danske naturskove
og andre bevaringsværdige skovtyper.
SNSlMiljøministeriet.
Tonteri, T. 1994. Species richness of boreal
understorey forest vegetation in relation to
site type and successional factors . Ann.
Zool. Fenn .. 31,53-60.
Tybirk, K, Jakobsen, M.K., Strandberg, B.
1998. Understorey vegetation in two
Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.)
stands in relation to thinning, underplanting,
light and fertilisation. Unpublished manuscript
Vesterhoit, J. 2001. Database over danske
rødliste svampe . Fredningsudvalget, Foreningen til Svampekundskabens Fremme,
[http://www.mycosoc.dk]
0kland, T. 1996. Vegetation-environment relationships of boreal spruce forests in ten
monitoring reference areas in Norway. Sommerfeltia. 22, 1-349.

Indhold

Niels Heding:
Bæredygtig og flersidig træproduktion i hede- og klitplantager ................ . . 1
Frank Søndergaard Jensen:
Fra ensaJtethed til variation - hvordan vil befolkningen se på omstillingen af
hedeskovbruget fra ensaldrende rødgranplantage til blandskov? . .. ....... . ....... 5
Kjell SIladicani:
Fra plantagedrift mod naturnær skovdrift - om skovning og kulturanlæg . ...... . .. 15
Knud Thyu/lA (Jt5 Morfen Strandberg:
Flersidige driftsformers betydning for flora og svampe i nåleskove ... . .......... 26

ISSN 0905-295X. Udgives af Dansk SkovfoIaIW1g, AmalIevej 20, 1875 Frederiksberg C. Telefon 33 24 42 66,
telefax 33 24 02 42. Poatgiro 9 00 1984. e-post WoOskovforeningen.dk. Hjemmeside www.skovforeningen.dk

