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NB: Tekstens tal i parentes henviser til 
litteraturlisten side 96. 

1. Indledning 

I 1943 skrev skovrider Jørgen Abell en 
af de mest kendte og ofte citerede artikler 
om stævningsskove: "Vil Kratskovene 
på Fyn og Langeland helt forsvinde ?" 
(1) . 
Abell var skovrider på Hvidkilde. I en 
lang årrække fra 1936 til 1966 var han 
tillige statens tilsynsførende med de 
private skove i de fynske amter og fik 
derigennem et indgående kendskab til 
skovtilstanden i landsdelen. Han var en 
særdeles engageret skovbruger og meget 
optaget af skov- og naturtilstanden i de 
mange småskove, som Fyn og Langeland 
også dengang var så rig på, og som ofte 
blev drevet i stævningsdrift. 
Abell var bekymret for stævnings
skovenes fremtid. Utroligt mange blev 
konverteret til gran, og en hel del overgik 
til højskovsdrift med løvtræer som følge 
af manglende stævning. Og siden da er 
der yderligere forsvundet megen stæv
ningsskov, omend der i 1990-eme er 
tegn på, at udviklingen er ved at vende. 
Dels er der sket en drejning i skov
lovgivningen og dens administration i 
de sidste år, dels tages der både på Fyn 
og Langeland konkrete initiativer, som 
bevarer og viderefører den gamle drifts
form. 
I 1980 blev stævningsdriften systematisk 
genoptaget i de gamle gærdselsskove på 
Sydlangeland, som Miljøministeriet 
købte af Tranekær Gods. I andre af Øens 
stævningsskove, tilhørende præste
kaldene og private ejere, men f.eks . 
også på Home Land, holdes traditionen 
ligeledes i hævd i flere privatejede skov
parceller. 
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Sigtet med denne artikel er at give en 
summarisk orientering om dette lille, 
upåagtede hjørne af vores løvskovbrug 
og skitsere hvilke skovdyrkningsmæssige 
initiativer, der kan bidrage til at disse 
særprægede skove bevares for eftertiden. 
Vi begrænser os til de fynske og lange
landske stævningsskove. Manglende 
lokalkendskab til fx Lollands, Sønder
jyllands og 0stjyllands mange stævnings
skove afholder os fra at give nærmere 
beskrivelser heraf. 

2. Stævningsskovene generelt 

I mange år savnede vi en registrering af 
stævningsskovenes areal, deres beliggen
hed og tilstand i det fynske område. 
Ingen vidste hvor mange hektar, der 
egentlig kunne karakteriseres som 
stævningsskove. 
Men Fyns Amt foretog på vores opfor
dring en omhyggelig registrering og 
klassificering af alle stævningsskovene 
på Langeland i 1988 og på Fyn i 1990. 
Sønderjy llands Amt foretog i 1989 en 
registrering på Als. Takket være disse 
registranter og erfaringer fra vort arbejde 
med skovlovsadministration og skov
virksomhed i det fynsk-langelandske 
område har vi et grundlag at basere en 
status over skovenes tilstand på. Vi 
mener også at have en baggrund for at 
komme med forslag til den fremtidige 
drift af de mest bevaringsværdige af 
skovene. 
Men - hvorfor bevare den gamle drifts
form, hvorfor fokuserer vi så engageret 
og så intenst på stævningsskoven ? Er 
den egentlig bevaringsværdig - er den 
så unik, at der er grund til at beskæftige 
sig med den, og endda - direkte eller 
indirekte - at ofre penge på den her i 
nutidens frembrusende løvskovsbølge? 



En del af Langelands hatformede banker er fuldt bevoksede med stævningsskov, andre er 
som denne kun delvist bevoksede. Egebjerg ved Blandebjerg, Langeland. 

Typisk stævningsskov med hassel. Fruelund, Langeland. 



Som vedproducerende skover den som 
bekendt af meget lille betydning. 
Det kan der gives mange svar på -
afhængig af synsvinkel, specialinteres
ser og ejerforhold. Men set med nu
tidens flersidige krav til den danske 
skov mener vi, at der i højeste grad er 
grund til at gøre omverdenen og ikke 
mindst skovbrugets praktikere op
mærksom på dette lille, særprægede 
hjørne af vore skove. Her er nemlig 
både skovhistorie, kulturhistorie og 
naturhistorie samlet på er og samme 
lille areal. 
Miljøministeriet, Skov- og Natur
styreIsen, offentliggjorde 1992/93 en 
"Strategi for de danske naturskove og 
andre bevaringsværdige skovtyper". 
Ifølge denne strategi skal bl.a. alle statens 
stævningsskove bevares i denne drifts
form. På længere sigt skal der sikres 1 O 
% af Danmarks nuværende skovareal 
som naturskov , urørt skov eller med 
gamle driftsformer som fx stævnings
skov og græsningsskov. (37). Dette er 
naturligvis yderligere en tilskyndelse til 
at arbejde for sagen. 

3. Et historisk overblik 

Som driftsform er stævningsdriften æld
gammel - faktisk den ældste, den mest 
vellykkede og den mest udbredte form 
for skovdrift fra sen jægerstenalder og 
tidlig bondestenalder og op til begyndel
sen af IS00-tallet, både i Danmark og i 
store dele af Europa. 
Vore stævningsskove på de sydlige Øer 
er et levende og velbevaret stykke 
kulturhistorie . De er ofte små, af en 
størrelse fra en til nogle få ha, liggende 
spredt i landskabet. Udover deres ved
produktion har de derfor særlig stor 
betydning for faunaen , for landskabets 
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variation og skønhed og som biotop for 
en autentisk løvskovsflora. 
Abell omtalte dem i 1943 som " ... oaser i 
et til sidste kvadratmeter udnyttet land
skab ... ". Og det er paradoksalt, men 
meget karakteristisk, at de til trods for 
en umådelig intensiv - men bæredygtig 
- udnyttelse igennem årtusinder også 
den dag i dag rummer en rigdom af 
oprindelige naturværdier. Den særegne 
lavskovsdrift har bevaret en alsidig flora 
og fauna så godt som uspoleret fra arilds 
tid. 
Hvorvidt driftsformen har været nøjagtig 
den samme gennem de mange tusinde 
år, har vi selvsagt ingen eksakt viden 
om. Men den har bevaret sin primitive 
tekniske udformning uden kapital
investering. Den behøvede i al sin enkelt
hed ingen særlig skolet eller uddannet 
forstlig sagkundskab eller omstændeligt 
planlægningssystem til sin udførelse. 
Os bekendt er der ingen eksempler på 
spor efter landbrugsdrift i stævnings
skovene, og vi kender ingen eksempler 
på agersystemer. Da der ofte ligger 
store kampesten som isen har efterladt 
dem, fristes man til at påstå at stæv
ningsdriften er den ældste kulturpåvirk
ning af landskabet, der stedvis stadig 
praktiseres. 

3.1 Stævningsskovene og loven 

180S-forordningen (om bevarelse af 
fredskov) omfattede som bekendt kun 
såkaldt "overskov", altså mere eller 
mindre sluttet skov af højstammede 
træer. Dog tvivlede A. Oppermann i sine 
forelæsninger i 1896 på, om den kun 
omfattede "Fredning af Overskov" uden 
at kommentere det nærmere (33). 
Men Oppermann refererer samtidig, at 
" ... Administrationen og Domstolene 
faktisk har tilladt rydning af bevoksninger 



... hvor der ikke i 1805 var overskov", 
men altså krat. Og P. E. Muller skriver i 
sin skovbrugshistorie fra 1882 " ... at 
mange egnes fysiognomi siden 1805 er 
forandret ret betydeligt ved ... opdyrkning 
af kratskove ... idet disse sidste ikke 
ramtes af fredskovs-forordningen" (28). 
Som eksempel kan det nævnes, at der i 
1823 var 150 tdr. Id. gærdselsskov på 
Tåsinge (24) mod i dag nul, og Begtrup 
skriver i 1806 (47) at halvdelen af det 
fynske skovareal på ca. 40.000 tdr. Id., 
der var tilbage efter indfredningen, 
udgjordes af gærdselsskov . A. Opper
mann nævner, at der i 1840 var 10.000 
og i 1880 kun 5.000 tdr.Id. (33) - tal der 
taler for sig selv. 
Begtrup omtaler også den hyppige, men 
interessante konflikt, der var mellem 
fæstebønderne med deres rettigheder til 
gærdselshugst på den ene side, op mod 
godsejernes ejerforhold til træerne i 
overetagen på den anden side. "Fæste-

bonden elsker ikke Overskoven i sine 
Gærdselsskove, da den undertrykker 
Gærdselen, og af Højskoven har de selv 
ingen nytte" (citeret efter Pors mos e 
(36)). 

Modsat elskede godsejerne heller ikke altid 

bønderne, jfr. nedenstående afskrift af et brev 

fra Tranekær slot til Birkedommer, Krigsråd 

Wadsted, Leibølle (Langeland): 

" For at forhindre ingen i Fremtiden skal ind

finde sig i Fredsskoven Keppershuger i Sim

merbølle Sogn for at stjæle gjærdsel ...... , har 

jeg set mig nødsaget til at anlægge Selvskud 

forskjellige Stæder i ovenmeldte Stub-Have. 

Ligesom jeg har ladet denne Foranstaltning 

bekjendtgjøre i Rudkjøbing som ved Simmerbølle 

og Skrøbelev Kirkestævne, maa jeg tillige herved 

anmode Dem ved Grevskabets Birketings Ret til 

at publisere det fornødne angaaende de i 

Keppeshuger udlagte Selvskud fora! enhver 

uvedkommende kan vide at afholde sig fra 

Gang og Færdsel i omme/dIe Slub-Have, for at 

Boks 1. En interessant dom om kratskove og fredskovspligt. 
Ved en fredskovskonstatering for Sinebjerg Skov på Horne Land kom Skovnævnet i 
1953 til det resultat, at IO af skovens parceller ikke varfredskovspligtige. Afgørelsen, 
der bekymrede Landbrugsministeriet og Skovtilsynet (Abell), kunne danne præcedens 
for andre ejere af kratskove og dermed bane vejen for en rydning eller måske endog 
bebyggelse i de små skove. 
Da Landbrugsministeriet og Abell, imod Skovnævnets afgørelse, alligevelfastholdt, at 
de omtalte to parceller var undergivet fredskovspligt, lagde deres ejere sag an mod 
ministerietfor atfå den ophævet. Men østre Landsret giver i sin dom nr. 388/1963 af 
20/3 1963 ministeriet medhold i, at de to skovparceller er fredskovspligtige. Dommen 
afklarede dermed stævningsskovenes juridiske forhold i relation til 1935-loven, og 
reddede formentlig mange stævningsskove for rydning eller bebyggelse i efterkrigsårene, 
indtil skovloven kom i 1989 og gav rene linier. 
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Betegnelsen gærdselsskov stammer fra anvendelsen af stævningsskovens produkter til 
risgærder som hegn mellem markerne før udskiftningen. Her på Frilandsmuseet ved 
Lyngby. 

undgå de Ubehageligheder, som i modsatte 

Fald ville ramme dem ...... .. .. 

Tranekier Slot 24. Marti 1821 

Ahlefeldt Laurvig" 

Et selvskud var et ladt, fastsurret gevær s igtende 

mod den forventede skovgæst, som selv gennem 

snoretræk udløste aftrækkeren. Det var mest 

brugt j rævebekæmpel se. 

U nder og efter 2. verdenskrig gik Abell' s 
bekymring navnlig på to forhold. Stæv
ningsskovene - kratskovene som han 
også kaldte dem - blev i stigende grad 
konverteret til simpel grandyrkning, og 
han var i tvivl om de i det hele taget var 
undergivet fredskovspligt i henhold til 
skovloven af 1935 og dermed sikret 

58 

mod rydning. Først med skovloven fra 
1989 blev der ingen tvivl om at de er 
fredskovspligtige. 
Det var opmuntrende, at det med hjem
mel i skovloven fra 1989 blev muligt 
også økonomisk at understøtte private 
ejeres drift af stævningsskove. Og det er 
glædeligt at stævningsskovbegrebet er 
blevet indført i den nye skov lov af 22/5 
1996, § 16, stk. 9, hvor der står at 
" ... Stævningsskove kan drives efter de 
gamle driftsformer efter tilladelse fra 
ministeren". 
Det skal udlægges derhen, at man altså 
skal have statsskovriderens tilladelse til 
stævningsdrift i hver enkelt skov. Men 
det vil næppe blive en hindring i praksis, 



hvis der ellers er tale om en gammel 
stævningsskov med muligheder for opti
mal gennemførelse og opretholdelse af 
driften. 

4. Karakteristiske træk ved 
stævningsskovene 

Terminologi 
Den form for lavskovsdrift, vi møder i 
de fynske og langelandske skove, 
benævnes som regel stævningsskov, 
gærdselsskov, skovhave eller stubhave, 
undertiden også kratskov. De to først
nævnte termer må siges at være rigs
danske og faglige, mens betegnelsen 
skovhave er fynsk, og stubhave, eller 

slet og ret "stub" ("stø'bi" i den lokale 
dialekt) er en gammel langelandsk 
betegnelse, der stadig er i brug. 
N avnene taler for sig sel v. Betegnelsen 
stævningsskov er nutidig og fremhæver 
det karaktertræk, at skoven forynges ved 
stævning (afskæring af træet ved stub
ben), hvorefter nye stammer skyder op i 
modsætning til ved plantning. Beteg
nelsen styning betegner efter vor opfat
telse afskæring af grene og stammer 2-3 
meter over jorden. 
At stævne er sandsynligvis afledt af det 
gamle substantiv stajn, der betød en 
træstub (og egentlig er samme ord som 
stamme). (Udtrykket "at stævne en 
person" har en helt anden oprindelse og 

Ældgammelt askestød i Næs Præsteskov, nedhugget utallige gange. Efterhånden har det 
antaget en besynderlig form som tegn på askens vedholdende evne til at sætte nye skud. 
(Bemærk en gruppe tyndakset gøgeurt til venstre). 
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menes afledt af oldnordisk stef, tidsfrist). 
Ordet gærdselsskov er affødt af et af 
driftsformens særlige og mest almin
delige produkter, gærdsel. Det var 
materialet til de flettede gærder, som i 
fællesskabets tid fra middelalderen og 
indtil udskiftningen o. 1800 dannede 
hegn mellem landsbyens eller hoved
gårdens marker og indhegnede dem mod 
løsgående kreaturer. Benævnelsen finder 
vi fx i skovtaksationer fra 1682 og 1803 
for Longelse Bondegårdsskov (31), hvor 
der tales om "elle-, hesle- og tiømegier
sel" eller slet og ret "gærdsel", som i den 
langelandske dialekt bliver til "jæssel". 
Antallet af år mellem nedhugningen 
(stævningen) af lavskoven har i sin tradi
tionelle form været afhængig af, hvilket 
produkt, man ønskede fra skoven. 
Såfremt der var tale om brænde, typisk 
kvas til komfurbrænde om sommeren, var 
rotationen relativ kort, i reglen 1 0-20 
år. I de rene hasselskove, hvor produktet 
kunne være fletmateriale til hegn eller 
husbygning, har omdriftstiden fonnentlig 
været endnu lavere, 6-12 år. For den helt 
specielle stævningsdrift, der fandt sted i 
de engang så udstrakte ellesumpe i 
skovenes lavninger har omdriften været 
forholdsvis lang, måske 40-50 år. 
Den faglige betegnelse for skov driften i 
stævningsskovene er lavskovsdrift. Den 
er karakteriseret ved, at skovens bevoks
ning aldrig får lov at blive høj, men 
forynges fuldstændigt med korte mellem
rum, ofte 10-25 år og da (næsten) ude
lukkende ved stød skud, enkelte træarter 
også ved rodskud. 
Stævningsskoven består enten af træ
arter, der ikke kan blive høje, fx has
sel, tjørn og seljepil, eller også er den 
sammensat af træarter som ask, eg, elm, 
rødel, navr og avnbøg, der nok kan blive 
høje træer, men som ikke opnår deres 
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maksimale højde og drøjde i den korte 
omdriftstid, som stævningsdriften levner 
dem. 

Støds kuds danne Ise 
Det turde være en selvfølge, at kun de 
træarter, der kan sætte stødskud, findes i 
stævningsskoven, og det vil i Danmark 
sige at nåletræer ikke findes i den ori
ginale stævningsskov. 
Driftsformens fundamentale princip 
baserer sig på stødskudsdannelse. Gen
væksten sker helt overvejende fra proven
tivknopper - såkaldte sovende øjne - i 
barken på det efterladte stød, men i enkel
te tilfælde også fra adventivknopper, som 
fremkommer i sårranden i stødfladen. 
Når træets fysiologiske balance forstyrres 
ved fx afskovning, beskadigelse eller 
sygdom stimuleres adventiv- eller pro
ventivknopperne til at producere nye 
skud. Nye rodskud opstår typisk efter 
beskadigelser af rødderne ved fx grub
ning og kørsel. Talrige løvskovsarter er 
i stand til at formere sig vegetativt, kun 
meget få nåletræer er i Danmark i stand 
til det. 
Hvor længe og hvor mange gange kan 
man sætte en løvtræart på roden uden 
at vitaliteten i genvæksten fra det sam
me stød gradvist aftager - spørger man 
sig selvom, stående over for fx et 
århundredgammelt, besynderligt aske
stød. 

Produktion af ved 
Iflg. H. A. Henriksen indtræder der 
"med sikkerhed" en såkaldt degradering 
i lavskovens vedproduktion set på det 
lange sigt. Årsagen er - skriver han -
usikker og kan skyldes en udmarvning 
af jorden som følge af at al gren- og 

. kvistmasse bliver fjernet ved hugsterne, 
en forældelse af meristemet (vækst-



Lavskovsdriftens bærende - og vedvarende - princip er træarternes evne til at skyde fra 
stødene. Her ses proventivskud (skudene kommer ikke fra sårranden) på et askestød. 
Fruelund stubhave, Langeland. 

punkter i skudspidser, rodspidser mv., 
red.) eller et misforhold mellem rod
massen og den overjordiske del af træet 
(19). 
Ifølge tyske erfaringer har avnbøgen en 
ukuelig evne til stødskudsdannelse, 
mens bøgens evne går meget tilbage på 
lidt længere sigt (7). De såkaldte 
"gærdselsege" , altså gamle ege stående 
som overstandere over fx hassel og 
avnbøg under frodige vækstforhold bliver 
efter vor erfaring sjældent højere end 
22-24 m, selv efter 150 år. 
Os bekendt foreligger der ingen danske 

målinger over stævningsskovens ·pro-

duktion . Men flere forfattere har gis
ninger om volumenproduktionen. 
DengIer skriver - overraskende - i 
1930, at "die jdhrliche Holzerzeugung 
auf der Fldcheneinheit schwankt zwar 
je nach Holzart und Umtrieb in weiten 
Grenzen, ist aber im ganzen der des 
Hochwaldes nicht unterlegen". Han 
tilføjer, at man ikke kan afvise en 
forarmni ng (og dermed en nedgang i 
vedproduktionen) af jordbunden efter 
århundreders lavskovsdrift. I egestæv
ningsdriften, hvor bark til garvesyre
fremstilling var hovedproduktet og 
pæle og brænde sideprodukter, angiver 
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han den årlige tilvækst til 4-7 fm (m3) + 
l tons bark pr. ha (7) . 
Carl Mar: Møller er - som vi også er det 
- skeptisk overfor påstanden om, at 
lavskoven yder samme høje tilvækst 
som højskoven. Det sker ud fra den -
logiske - betragtning, at en del af tørstof
produktionen ikke bliver udnyttet, men 
falder uhøstet til jorden i rotationstiden 
(29). 
I Vestre Gulstav Skov på Sydlangeland 
blev en 54-årig blandet stævningsskov
bevoksning med eg, avnbøg, elm, navr 
og hassel fra 1940-rne på 0,40 ha 
totalskovet og fliset i 1996. Det gav 
efter svind 442 rm flis svarende til ca. 
135 m3 totalmasse. Pr ha altså ca. 335 

m3, produceret på 54 år eller en gns. 
årlig, udnyttet produktion på godt 6 m3 

totalmasse (5). 

Reguleret dr(ft 
Driften af stævningsskovene har været 
meget påvirket af befolkningstrykket og 
de behov, som lokalbefolkningen har 
haft gennem tiderne. Bo Fritzbøger 
skriver, at den oprindelige, gamle danske 
form for stævningsskovbrug var "uregu
leret" og indebar, at bonden planløst 
huggede netop og kun de træer, han 
havde brug for og overlod genvæksten 
til sig sel v. 
Fra Mellemeuropa og Storbritannien 
kendes imidlertid fra romertiden og 

De første år efter afskovningen er den årlige højdevækst særlig stor, mellem en halv og 
en hel meter om året (stangen er 3 meter lang). 5-årig hassel i Vester Gulstav. 



l den moderne stævningsdr{ft efterlades ofte spredte, bredkronede træer - her mest eg
for at give større biologisk variation og af æstetiske grunde. Antallet af træer må dog ikke 
blive så stort at skyggen fra dem kan dominere opvæksten af den nye generation. 
5-6 træer pr. ha er passende. øster Gulstav, Langeland. 

middelalderen reguleret lavskovsdrift, 
hvor man inddelte skoven i lige så mange 
årshugster, som der gik af år mellem de 
tilbagevendende hugster. 
I Tyskland er de ældste beretninger om 
"ordnet" lavskovsdrift iflg. Dengier fra 
l300-tallet, hvor behovet for lavskovens 
produkter til trækulsbrænding udløste 
regulerende indgreb fra statsmagten (7). 
Først i begyndelsen af 1800-tallet, efter 
udskjftningen, vandt det regelmæssige 
system indpas herhjemme (15). 
De biologiske og landskabelige inter-

esser, knyttet til stævningsskovene, som 
befolkningen i dag i langt højere grad 
lægger vægt på, og som vi senere vil 
pege på, har næppe tidligere været 
styrende for driftsformen. 

Mellemskovsdrift 
Overgangssystemet mellemskovsdriften, 
der sædvanligvis er lavskov mere eller 
mindre tyndt overbygget med flere etager 
af større lystræarter og med et alders
interval imellem etagerne, kan minde 
om lavskovsdriften. 
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Enkelte spredte ege kan være af stor æstetisk værdi. Snøde Hesselbjerg, Langeland. 

Mellemskov ses ret ofte under en eller 
anden form i stævningsskove, der er 
"vokset ud af lavskovsfasen", fordi der 
ikke har været foretaget den sædvanlige 
stævning til tiden, eller på steder hvor 
man bevidst i de tilbagevendende, sidst 
gennemførte stævninger har efterladt 
overstandere. Den har typisk en blanding 
af ask, elm og eg og undertiden avnbøg 
og fuglekirsebær i overetagen. 
Mellemskovsdriften findes i mange 
versioner fra næsten sluttet skov af høj
stammede lystræer med tæt og skygge
præget underskov af hassel, tjørn og 
andre løvtræer til tæt, veludviklet, 
skyggetålende kratskov/lavskov med få 
spredte overstandere af lystræer. I den 
klassiske (europæiske) mellemskovs
drift foretages der samtidig med den 
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totale nedhugning af underskoven en 
tynding i overetagen, der er efterladt fra 
tidligere nedhugninger. 
En af mellemskovsdriftens fordele kan 
være, at man på samme areal opnår en 
produktion af større dimensioneret 
gavntræ i overetagen samtidig med, at 
man får lavskovens produktion af brænde 
og tyndt gavntræ (fx vingårds- og hegns
pæle eller nis) i underetagen. 

5. Stævningsdrift i Danmark 

Fyn og Langeland er nok den del af 
Danmark, hvor den største areal andel 
anses for at være bevaret. Men der findes 
også stævningsskove i andre landsdele. 
Dels i Sønderjylland - specielt på Als -
dels i Storstrøms amt på Lolland. I 



Østjylland og omkring Mariager Fjord 
findes der ligeledes gamle stævnings
skove, der måske kan minde om de 
fynsk-langelandske. 
De findes normalt på overvejende frugt
bar, undertiden fugtig og ikke udgrøftet 
bund og består af et stort antal arter af 
løvtræer og buske, som har evnen til 
stød- (eller rod-)skudsdannelse. Rod
skud forekommer normalt kun, når asp 
og gråpoppel indgår i træartssammen
sætningen. 

I 

I mellemskovsdriften efterlades enkelte 
træer på arealet, som kan vokse videre. 
Her er det et enkelt skud fra et stort 
askestØd. Det bedste resultat i den u-adi
tianeIle mellemskovsdrift fås dog ved at 
efterlade træer som er spiret fra frø. 
Fruelund, Langeland. 

Stævningsdrift var uhyre enkel at prak
tisere for fortidens bonde, og det er da 
også den ældste kendte form for skov
drift her i landet (14) . Plantning og pleje 
(fx tynding, grøftning og vejanlæg) var 
aldeles unødvendig. Bonden kunne efter 
sin skovning vende ryggen til skoven og 
komme tilbage adskillige år senere for 
på ny at skove de samme mængder. 
Vi ved intet om hvorvidt der har været 
foretaget egentlig løv h øst eller løvengs
drift i det sydfynske område. Worsøe 
(48) belyser emnet meget detaljeret, 
herunder kombinationen af høslæt/ 
græsning i de første år efter stævning i 
andre egne af landet og nævner, at det 
formentlig har været almindeligt til op i 
1700-årene. I Lille Horns Løveng på 
Øland kan det stadig ses praktiseret. 
Bo Fritzbøger skriver, at løvhøsten 
formentlig ophørte allerede i middel
alderen, i modsætning til vore nabolande 
nord og syd for os, hvor den har været 
praktiseret til vor tid (15). Der er, os 
bekendt, ikke overleveringer om 
græsning i kombination med gærdsels
drift på Langeland og Fyn. 
Fra Holger Munk (27) og Chr. Vaupell 
(44B) har vi detaljerede beskrivelser af 
bøndernes udnyttelse af haslen i ege
skovene på Kalvehave-egnen , de senere 
Petersgård-skove. Lange, slanke hasseJ
stænger var efterspurgt i mange sammen
hænge til tækkekæppe, bygningsbrug 
ved lerklinede vægge og etagead
skillelser, tøndebånd og hammerskafter 
på Holmen m.m. 
Egnens bønder havde tilsyneladende 
allerede fra 1600-tallet og frem til 
begyndelsen af 1800-årene en meget 
indbringende praksis ved hugst af hassel 
i Kronens skove: Iflg. Vaupell skete det 
i seks- til otteårig omdrift med over
holdelse af enkelte tynde stammer i hver 
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Undertiden leveres specialprodukter fra stævningsskovene som her materiale til flet
hegn. Vester Gulstav Skov. L. Vester foto. 

hasselbusk til dens fortsatte forsyning 
med næring og til hugst ved næste skov
ning. Holger Munk omtaler i sin bog 
" Hasselskoven" navnlig de juridiske 
problemer. 
Der har været uenighed om, hvorvidt 
man skulle tynde i de mange skud fra 
stubbene, således at der til sidst kun 
kom en stamme fra hvert stød. Erland 
Pors mose antyder, at der i de fynske 
stævningsskove (formentlig i 1700-tallet) 
blev udtyndet i genvæksten og foretaget 
afgræsning eller høslæt (36). Det er 
vores opfattelse, at denne benyttelse og 
driftsform meget vel kan have været 
almindelig i nogle landsdele, men ikke i 
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de hasseldominerede stævningsskove på 
Fyn og Langeland i 1900-tallet. I statens 
og i de fredede stubhaver på Langeland 
anvendes metoden derfor ikke. 
Dengier omtaler tyske erfaringer om 
stor forøgelse af volumenproduktionen 
gennem en kraftig udtynding midtvejs i 
rotationen; men han nævner ikke i hvilke 
træarter, det sker (7). 
De jyske egekrat, som tidligere har 
været drevet i en form for stævnings
drift, undertiden kombineret med kreatur
græsning, er et andet eksempel på 
stævningsskov. I enkelte egekrat (Kolle
morten og Højris Mølle) er stævningen 
genoptaget med efterfølgende kraftig 



genvækst. Vi vil muligvis se flere arealer 
med stævning og måske også med 
græsning i de jyske egekrat i de kom
mende år fx i Grimstrup Krat (30). I 
Nordjylland findes særlige bøgekrat 
fremkommet ved stævning, især i Vend
syssel, hvor de benævnes "bøgerøller". 
Bøgen findes kun i meget sparsomt 
antal i de fynsk-langelandske stæv
ningsskove. Dens evne til stødskuds
dannelse er meget ringe på den gode 
jord; og den er uønsket i stævningssko
ven, fordi den som skyggetræ jo helt 
bortskygger underskovens eftertragtede 
træarter. 
Ellesumpe blev meget ofte udnyttet i en 
særlig form for lavskovsdrift. I år
hundreder blev de drevet som stævnings
skov i 30-50-årige rotationer ved 
afskovning på is, og i mange skove 
røber elletrunteme stadig de gentagne 
skovninger - sidst under 2. verdenskrig. 
Hvis de da ikke er blevet tørlagt og 
overgået til andre træarter i mellemtiden! 
Generelt betragtet må vi nok konkludere, 
at stævningsdriften (næsten) helt har 
mistet sin betydning for det vedproduce
rende skovbrug i løbet af de sidste 50 år. 
I Danmark blev arealet med lavskov af 
løvtræ (ekskl. egekrat) på basis af spØr
geskemaer i 1987 opgjort til ca. 2.000 
ha, altså under en halv procent af vort 
skovareal. (4). 

6. Stævningsskov i udlandet 

På internationalt plan er stævningsdrift 
en vidt udbredt form for skovbrug. Det 
er ikke en driftsform, som er nær udryd
delse, omend i tilbagegang. Lav- og 
mellemskovsdrift praktiseres således i et 
vist omfang i Storbritannien, i Mellem
og Sydeuropa, på Balkan, på Sørlandet i 
Norge og fx på Øland i Sverige. 

Nogle eksempler fra udlandet: 
I England var der 0.1905 135.000 ha og 
i 1947 ca. 80.000 ha stævningsskov (9). 
Iflg. Forestry Commission Bulletin nr. 
62 fra 1984 var der i Storbritannien 
11.500 ha stævningsskov med over
standere (coppice with standards) og 
25.700 ha i ren stævningsskov (coppice 
only); heraf udgjorde ægte kastanie 51 
% og hassel kun 8 %. 
Set i relation til det samlede løvskovs
areal (broadleaved high forest) angivet i 
samme publikation til 564.000 ha, lå 6 
% af Storbritanniens løvskovsareal altså 
i stævningsdrift i 1984; men arealet er 
gået tilbage siden da. En ny engelsk 
publikation oplyser, at stævningsdriften 
nu kun praktiseres på mindre end 2 % af 
skovareal et (6). 
I USA stammede store dele af løvskovene 
i New England i det nordøstlige USA og 
75 % af egeskovene i Pensylvanien o. 
1930-40 således fra stødskud (23). 
I Frankrig er der stadig store arealer 
med lavskov. Iflg. Inventaire Forestier 
National 1993 var det samlede skovareal 
med skov over en halv ha på 14 mio. ha. 
Heraf var 3,6 mio ha, eller godt en 
fjerdedel bevokset med lavskov med 
overstandere (melange futaie-taillis). 
Der stod i snit 135 m3/ha, og produk
tionen var angivet til 5,1 m3/ha. Hertil 
kom 2,3 mio ha lavskov/stævningsskov 
(tai liis simple) eller tæt ved 17 % af 
skovarealet med en stående vedmasse på 
kun 61 m 3/ha og en angivet årlig pro
duktion på 3 m3/ha. 
Foruden eg, avnbøg, ask og hassel ind
går også ægte kastanie og robinie i 
træartssammensætningen. 71 % af det 
franske skovareal er privatejet, ofte som 
bondeskov med små parceller (12). 
I 1953 angiver H. Perrin følgende tal for 
Frankrig: Lavskov 23 %, mellemskov 
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"Overgemt" stævningsskov på Korsika . Steneg, Quercus ilex, sidst stævnet under 2. 
verdenskrig og nu overladt til sig selv. Kun få steder praktiseres den gamle driftsform. 

36 % og højskov 37 % (34). Der er altså 
sket en lille forøgelse af højskovsandelen, 
men en meget stor del af det franske 
skovareal ligger stadig hen som lavskov. 
Og går man som turist i Nordfrankrig 
ind i en tilfældig løvskov, er det mere 
reglen end undtagelsen, at man havner i 
en frodig, "overgemt" stævningsskov 
med ask, eg, kirsebær og avnbøg. 

På en skovrejse til Korsika i marts'98, blev flere 

former for lavskovsdrift præsenteret. Først og 

fremmest naturligvis i makien, der domineres 

af steneg, Q. ilex, som indtil 2. verdenskrig 

blev drevet i stævningsdrift til bl.a. trækuls

brænding og garvesyrefremstilling, men hvor 

68 

tidens udvikling havde gjort driften urentabel. 

Disse særprægede egeskove står i dag som 

20-25 m høje, umådelig stammerige bevoks

ninger med små diametre og krogede former 

og udvikler sig langsomt til en besynderlig 

egehøjskov. 

På enkelte lokaliteter foretog man stævning til 

brændselsbrug, og på andre sås fremmedartet 

eucalyptus-Iavskov (Eucalyptus globulus) i 

IS-årig rotation. 

Og på en rejse til Vest-Agder i juni ' 99 sås en 

tilsvarende skovsituation i vintereg-bevoks

ningerne, som Sørlandet er så rig på. I Vest- og 

0stagder er der registreret i alt 3,7 mio. m3 

stående masse i vintereg, altså ret så store arealer 

med egeskov. 



Indtil midten af dette århundrede var stævnings

drift en meget udbredt praksis til forsyning af 

Vestlandets fiskerøgerier eller til garvesyre

fremstilling og naturligvis tillokalbefolkningens 

brænde. Men i dag er stævningsdrift i eg et 

sjældent syn. 

Dengier giver i sin Waldbau fra 1930 en 
grundig og meget detailleret oversigt 
over lavskovsdrift i Tyskland, der som 
nævnt omfattede 6,8 % af skovarealet i 
1900. I 1930 betragtede han dog skov
formen som Hein aussterbende Betriebs
form"! 
Hovedudbredelsen var i det vestlige 
Tyskland, i bonde-, kommune og privat
skove. Hovedtræarterne var - stadig iflg. 
Dengier - rødel, eg, avnbøg, pilearter, 
ægte kastanie og robinie. Men der 
fandtes også talrige blandskove med 
bøg, birk og på bedre jorder ahorn, elm 
og ask samt hassel. Pletvis gennemførte 
man suppleringsplantninger, og interes
sant er angivelsen af at en udtynding 
midtvejs i omdriften gaven kraftig for
højelse af vedmasseproduktionen. 
Stævningsdrift med avnbøg (til trækuls
svidning ?) var den dominerende skov
type, da avnbøgen - selv efter gentagne 
stævninger - havde en uforlignelig og 
usvækket evne til fortsat at kunne skyde 
nye skud fra samme stød. Egestævnings
driftens hovedprodukt var bark ti l garve
syrefremstilling, med hegnspæle og 
brænde som sideprodukter, i en 12-30-
årig rotation og med en vedproduktion 
på 4-7 m3 foruden 500-1000 kg bark/ha. 
Vintereg angives til at have givet en 
fyldigere bark end stilkeg (7). 
Fra vore meget sparsomme oplysninger 
om stævningsdrift i Tyskland i dag kan 
vi referere, at der i Schleswig-Holstein 
ligger mindre end 4 % af det samlede 
skovareal som Niederwald, der betragtes 

som en biologisk og kulturhistorisk 
værdifuld skovtype. Det kan være 
almindelig bondeskov såvel som en 
form for egekrat på de lette jorder vest 
på ved Itzehoe. 
For hele Tyskland angives, at 88 % af 
skovareal et i 1989 lå i højskovsdrift, 
resten som mellemskov og lavskov. 
Samme kilde oplyser ganske interessant, 
at der i hele EU kun var 55 % i høj
skovsdrift ! (44A) 
I de andre nordiske lande har stæv
ningsdriften også været almindelig. I 
"Lovtiikt och Stubbskottsbruk" v/Slotte 
& Goranson 1996 gives udtømmende 
beskrivelser af norsk og svensk løvengs
drift (40). 

7. Stævningsdrift i det fynske 
område i 1900-tallet 

Ved fremkomsten af ståltråd til hegn i 
slutningen af 1800-årene må vi antage, 
at brugen af flethegn, opsat af lav
skovens effekter stort set ophørte. Her
efter var stævningsskovenes væsentligste 
produkter hegnspæle og brænde, navnlig 
lettere komfur- og optændingsbrænde, 
det såkaldte "sommerbrænde" , oparbejdet 
med håndøkse eller kvashugger. Under 
2. verdenskrig blev stævningsskovene 
stærkt udnyttet til alm. brændeforsyning. 
Men så kom der nye energiformer ind i 
landhusholdningen i begyndelsen af 
1950-erne. Først flaskegas, senere el og 
olie, og delmed mindskedes interessen 
for brænde, specielt tyndt brænde til 
komfurer. Efterspørgslen på kvasbrænde 
ophørte i løbet af ganske få år, og i langt 
de fleste skove - navnlig i de små bønder
skove - ophørte man simpelthen med 
hugst og "overlod skovene til sig selv". 
Var der stort islæt af højstammede 
træarter som eg, ask, elm, kirsebær eller 
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Hassel går ofte ifoifald ved 60-70 års alderen. Vester Gulstav 1995, sidst stævnet under 
2. verdenskrig. Tilbagevendende stævning er forudsætningen for hasselskovens beståen. 
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avnbøg voksede skovene blot videre og 
blev til ranglede bevoksninger med 
dårligt udviklede træer. Men enkelte 
skovejere, der havde et langsigtet mål 
med deres skov og sans for bevoks
ningspleje eller som blev vejledt af 
skovfolk, begyndte udtynding og trans
formerede langsomt stævningsskoven 
over i en form for højskov. 
Bestod skoven kun af hassel, endte for
løbet ofte i et forfaldent skovbillede. 
Hassel kan nemlig ikke blive meget 
mere end 60-80 år som egentlig sluttet 
bevoksning. Den går i opløsning og 
vælter enkeltvist, sætter nye skud op 
hist og her, og ask, eg og avnbøg får 
måske en chance. 
Andre skovejere med mere kortsigtede 
mål med deres skovdrift fulgte med 
tidens mode. De konverterede deres 
stævningsskove til sitkagran eller 
rødgran i optimistisk tillid til at de der
ved fik en mere værdifuld produktion, 
og i bevidstheden om at de en gang for 
alle blev den besværlige løvtrævegetation 
kvit. 
I de første år holdt de den kraftige gen
vækst af løvtræet nede mekanisk eller 
kemisk, hvorefter granerne fik overtaget 
og bortskyggede totalt den gamle løv
skovs vegetation. Den frodige Ulteflora 
og det skjulte dyreliv, der havde været i 
skoven i måske årtusinder måtte vige. 
Nåletræerne var simpelthen "døden" for 
stævningsskoven. Højskovsdriften med 
gran var i de "rationelle" 60-ere den 
eneste driftsform, som uddannede skov
brugere (og bønder) kunne være bekendt 
at praktisere ! 
En tusindårig skovdriftsform havde 
pludselig udspillet sin rolle. 

Nu er skovdriftens tidshorisont som 
bekendt lang, og en lille, reduceret skov
biotop kan bevare tidligere tiders træer 

og buske, urter, svampe, insekter og 
fugle i små refugier langs skovveje og 
grøfter samt i fugtige lavninger i lange 
tider. 
Selvom et tidligere stævningsskov
areal er blevet til højskov med de 
oprindeligt forekommende træarter, er 
det ikke helt umuligt at genindføre 
stævningsdrift og den tilhørende biolo
giske tilstand, hvis det sker inden for et 
halvt hundrede år siden sidste afskov
ning. Dels kan frø fra løvtræer sprede 
sig ud over arealet igen, dels kan selv 
gamle træer på ny skyde fra stødene 
efter afskovning. 
Men hvor en granomdrift har ryddet 
grundigt ud i urte- og træfloraen fra 
den tidligere stævningsdrift, er genska
belse af biotopen fra stævningsdriften 
højst problematisk ad naturlig vej, for 
ikke at sige umulig. "Naturgenopret
ning" ved afvikling af granerne og 
reintroduktion af løvskoven ved selv
såning eller plantning - eventuelt med 
efterfølgende genoptagelse af stæv
ningsdriften - kan derfor både kultur
historisk og naturhistorisk set have en 
mening. 

Den nærmeste fremtid 
Hvordan tegner sig den nærmeste frem
tid sig for de privatejede, langelandske 
stævningsskove ? 
To studerende fra Skovskolen har i en 
eksamensopgave fra '98 om de lange
landske stævningsskove refereret inter
views med 19 private ejere af stubhaver 
på Øen (5). De udspurgte skovejere havde 
tilsammen 18 ha eller godt 25 % af Øens 
72 ha særligt værdifulde stævnings
skove. 
På spørgsmålet "hvad er det overordnede 
formål med Deres stubhave ?" svarede 
seks, at den tjente som jagtremise, en 
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angav, at den tjente som fristed for fugle 
og dyr, otte angav skovdrift som hoved
formålet. 
Om skovdriften i stævningsskovene 
viste undersøgelsen, at 13 ejere drev 
skoven gennem stævning, fire ved 
"plukhugst" og tre havde deres stubhave 
henliggende mere eller mindre urørt. 
Interessant er oplysningen om at ingen 
af de adspurgte ejere fremstillede flis, 
fem lavede stadig ris- eller kvas brænde, 
mens 18 aflagde reelt brænde af skov
ningen. Kun en fremstillede gærdsel. 
Det er også interessant, at to tredjedele 
af de adspurgte ville fortsætte med 
stævning og kun en ville konvertere til 
nål! Ingen ville overgå til traditionel 
højskovsdrift gennem rydning og 
plantning. 
Knap en tredjedel af de interviewede 
havde ingen egentlige planer med deres 
skovparceller, som fik lov at henligge 
mere eller mindre urørt. De to studerende 
konkluderer, at resultatet af spørge
undersøgelsen er "overvejende positivt". 
Kun ganske få viste interesse for til
skudsmulighed fra det offentlige, mens 
langt hovedparten foretrak fri rådig
hedsret over deres stubhave og frabad 
sig statstilskud. 

Tabel l. Areal med stævningsskove på Fyn. 

Omrctde areal i alt ha heraf offentligt ejet, ha 

Langeland 117 25 

Øen Fyn 335 4 

Fyns Amt 452 29 
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8. Arealer og fredning af fynske 
og langelandske stævningsskove 

C. Weismann skriver i "Skove og Skov
brug paa Fyn i det nittende Aarhundrede", 
at der omkring 1800 var 22.000 ha skov 
på Fyn, heraf var halvdelen gærdseIs
skov - og det er meget! I 1775 var 
arealandelen mindre, da en del høj
skovsarealer i 1700-tallets sidste årtier 
blev forvandlet tillavskov efter skov
ning af overetagen. 
I 1896 anslår Weismann arealet til 2700 
ha, og Abell opgør det i 1939 til 1800 ha. 
Interessant er Abell's og P. E. Miiller's 
samstemmende angivelse af, at mange 
kratskove/gærdselsskove blev ryddet i 
tiden 1805-1937, da de ikke ansås for 
fredskovspligtige efter 1805-forord
ningen, og formentlig også fordi den 
rationelle landbrugsdrift fordrede store 
marker uden spredte småbevoksninger. 
Efter Fyns Amts opgørelser kan der fra 
registranterne for Langeland 1988 og 
Fyn 1990 gives følgende nøgletal i ha
se tabel l. 
Registreringerne er alle foretaget af 
forstkandidat Aksel Rasmussen for Fyns 
Amt ud fra samme grundprincip. Men 
de kan rumme mindre definitionsmæssige 
usikkerheder på grund af de meget 

antal skove i alt gns.skovstørrelse ha 

80 1,5 

240 1,4 

320 1,4 



varierede skovforhold, der er vanskelige 
at beskrive skematisk. I perioden fra 
ca. 1940 til 1990 er arealet af stæv
ningsskove altså reduceret med en 
størrelsesorden på 75 % eller 9 ha pr. 
år i gennemsnit. (17). 
Skovarealet i Fyns Amt er i 1990 af 
Danmarks Statistik opgjort til 29.500 
ha. Der er således i dag stævningsskov 
på 1,5 %, men kun en lille del af dette 
areal er i aktiv stævningsdrift. 
Navnlig på Als og Lolland findes der 
stævningsskove, der kan minde om de 
fynsk-langelandske. Sønderjyllands 
Amt foretog en registrering af stæv
ningsskovene på Als i 1989 (16). Den 
viser bl.a. at på Als findes 364 ha, der 
kan karakteriseres som stævningsskov, 
eller ca. 15 % af Øens skovareal, et 
ganske betragteligt areal. I registreringen 
anføres, at der er hugst og udtynding i 
gang med overgang til højskov på ca. 95 
ud af de 364 ha. 
Efter flere besøg i 1996/97 i alsiske 
stævningsskove har vi indtryk af, at elm, 
ask og røde] er de dominerende træarter 
i en slags overgangsform til højskov, 
stedvis med indblanding af bøg og eg. 
Rene hassel skove som på Langeland er 
en sjældenhed. Såvidt vi kan bedømme, 
bevæger man sig gennem udtynding i 
den højstammede tidligere stævnings
skov på Als flere steder over i en form 
for højskovsdrift. 
I Storstrøms Amt er der ikke foretaget 
nyregistrering af stævningsskov. På 
Lolland er de nogenlunde velbevarede 
stævningsskove Stubtykket og dele af 
Købelev Skov fredet med opretholdelse 
af lavskovsdriften. 

8.1 Registrering af de fynske og 
langelandske stævningsskove 

Registreringerne i Fyns Amt og Sønder-

jyllands Amt er alene sket på basis af 
topografiske kort og besigtigelser. De 
giver et godt billede af, hvor de enkelte 
skove findes, men de er mindre hånd
terlige, såfremt man skal videre med 
kontakt til ejerne. 
Skov- og NaturstyreIsens netop afsluttede 
fredskovsregistrering på matrikelsniveau 
oplyser naturligvis også om der findes 
stævningsskov i de enkelte skove, men 
uden at den er skilt ud med særlig signa
tur eller "mærke". Ved en kombination 
af de to registreringer kunne man få et 
godt grundlag for det videre arbejde 
med at etablere en forbindelse til de 
mange ejere af stævningsskov. 
Det ville være ønskeligt om man hos 
skovtilsynet havde en særlig registrering 
af stævningsskovene i lighed med den, 
der efter skovlovsrevisionen i 1996 gen
nemføres for de bevaringsværdige, jyske 
egekrat. Men bevillingerne er små til 
sådanne projekter; en mere praksisnær 
løsning er derfor at Skovtilsyn og skov
konsulenterne oplyser og argumenterer 
om stævningsdriften over for ejerkredsen. 
Ud over at kende de enkelte skoves 
areal og beliggenhed, er det naturligvis 
også af betydning at have registreret 
deres træartssammensætning, den prak
tiserede skovdrift, aldersfordelingen og 
deres almindelige tilstand i det hele 
taget. Og er den enkelte stævningsskov i 
det hele taget værd at bruge kræfter på at 
bevare? ----- er det oplagte spørgsmål, 
man stiller sig ved indgangen til en gam
mel stævningsskov. 
Fyns Amt (16 & 17) har derfor ved begge 
sine registreringer foretaget en værdi
sætning skov for skov således: 
l. Stævningsskove af største betydning: 
Bevoksninger, som allerede er, eller 
som efter passende indgreb, vil kunne 
bringes til at være sunde og frodige 
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Tabel 2. Fordeling af de fire typer af gærdselsskov på Fyn. 

Værdiklasse Fyn 

ha % 

T 68 20 

Tf 83 25 

III 144 43 

IV 39 12 

I alt 334 100 

bevoksninger med god forekomst af 
hassel. Endvidere sunde og sluttede 
bevoksninger af andet løvtræ med 
regelmæssig stævning gennem længere 
tid. 
II. Stævningsskove af meget stor betyd
ning: Bevoksninger, som allerede er 
eller som efter passende indgreb, vil 
kunne bringes til at være sunde og fro
dige bevoksninger med rimelig god 
forekomst af hassel. Endvidere sunde og 
frodige bevoksninger domineret af andet 
løvtræ, med endnu tydelig karakter af 
stævningsdrift. 
III. Stævningsskove af stor betydning: 
Bevoksninger med noget spredt og ikke 
særlig livskraftig forekomst af hassel. 
Endvidere sunde og frodige løvtræbe
voksninger, der er på vej til at antage 
karakter af højskov. 
IV. Stævningsskove af betydning: 
Bevoksninger, som ikke kan indplaceres 
i ovennævnte værdiklasser. Det vil 
typisk være bevoksninger domineret af 
andet løvtræ med højskovskarakter, 
stærkt hugstforsømte bevoksninger eller 
bevoksninger med kun spredt løvtræ
forekomst. 
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Langeland i alt amtet 

ha % ha 

46 39 114 

33 28 116 

21 18 165 

17 15 56 

117 100 451 

Det gælder for alle bevoksninger i de 
fire kategorier, at de naturligvis skal 
være frembragt ved stævning. 
Fordelingen af de fire typer fremgår af 
tabel 2. 
Det er værd at bemærke, at amtet - som 
vi - lægger meget stor vægt på fore
komsten af hassel i sine værdinormer 
for de registrerede stævningsskove. Ren 
hasselskov er sjælden i Danmark. Haslen 
er for mange botanikere og skov
historikere særlig interessant, fordi dens 
forekomst i nutidens skove i Danmark er 
såre beskeden sammenlignet med, hvad 
der tidligere fandtes af hasselskov . 
I klassifikationen indgår også en vurde
ring af den pågældende skovs egnethed 
for opretholdelsen af fortsat stævnings
drift. Det skyldes, at en del stævnings
skove med overvægt af højstammede 
træarter er "vokset ud" af stævningsfasen 
på grund af manglende stævning og ikke 
altid lader sig føre tilbage til den gamle, 
egentlige stævningsdrift. 
Man skal være opmærksom på, at amtet 
i sin registrering af forekommende træ
og buskarter i de enkelte skove ikke har 
angivet i hvilket antal og med hvilken 



andel den pågældende art forekommer. 
Hvis en træ art fx blot findes i et ek
semplar i skoven, registreres den med 
samme styrke, som hvis den var domi
nerende. 
Af tabellen fremgår, at en fjerdedel af 
stævningsskovene på Fyn og Langeland 
anses for at være "af største betydning" 
for driftsformens bevarelse, og at en 
anden fjerdedel anses for at være af 
"meget stor betydning". Halvdelen af 
det registrerede skovareal i stævnings
drift er altså i høj grad bevaringsværdigt, 
nemlig 79 ha på Langeland og 151 ha på 
Fyn. 
Det fremgår af tabellens procentforde
ling at klassificeringen af de langelandske 
stævningsskove ligger højere end de 
fynske. Det skyldes bl.a. at der er relativt 
flere rene hasselskove på Langeland. 
Klassificeringen kan også bruges som 
indikator for, om et areal kan gå tilbage 
til stævningsdrift. 
Det er vores erfaring, at selv temmelig 
"overgemte" stævningsskove fra 1940-
erne og 50-erne med held kan stævnes 
igen. Selvom de fremtræder med en 
større eller mindre del hassel, som er 
skygget tilbage af overskovstræarter 
som avnbøg, elm, eg, navr m.fl., viser 
det sig, at haslen i løbet af få år efter 
stævningen igen kan komme til at domi
nere skovbilledet. Selv gamle aske, ege, 
avnbøge og navr, der tidligere har været 
stævnet, skyder villigt fra stødene. 
Efter vores opfattelse kan en skov, der 
er frembragt ved stævning, men ikke 
bliver forynget ved fornyet stævning 
efter ca. 75 år, ikke længere betegnes 
som en stævningsskov. 

8.2 Fredning af stævningsskov 

Skovrider E. St. Fløytrup, Tranekær, er 
den første, der umiddelbart efter 2. 

verdenskrig indser nødvendigheden af 
en egentlig, tinglyst fredning af nogle 
langelandske stubhaver, hvis driftsforrnen 
skulle opretholdes og sikres mod konver
tering til gran, der som nævnt var tidens 
løsen efter 2. verdenskrig. Det sker i 
1953. Senere er andre fredninger kommet 
til på amters og lokale skovfolks initia
tiver. 
De fredede stævningsskove i den fynske 
landsdel omfatter: 

Langeland: 
Gåsebjerg v. Herslev 1,0 ha, fredet 1953 
Stubhave v. Illebølle, 0,2 ha, 1953 
Snøde Hesselbjerg Stubhave, 1,5 ha, 
1988 
Næs: præstekaldets del 6,0 ha, 1953 
Næs: statens del 4,5 ha, 1953 

Fyn: 
Kratskov v. Røjle 1,4 ha, 1965 
Fredningsbestræbelser for Duereds 
V ænge på Horne Land blev desværre 
afvist af Overfredningsnævnet i midten 
af 1980'rne. 

9. Træartssammensætningen i 
stævningsskovene 

I figuerne side 76-77 ses fordelingen af 
træarter i de fynske og de langelandske 
skove på grundlag af Fyns amts to rap
porter (16 og 17). På Langeland fandt 
man 34 forskellige arter af træer og 
buske, mens antallet for Fyn er 42. For
skellen ligger i, at der på Langeland ikke 
er konstateret bl.a. spidsløn, alm. hæg, 
weichsel, lind og tørst, mens alle lange
landske arter også findes på Fyn. 
Det er vigtigt på ny at understrege, at 
tabellen alene dokumenterer træ arternes 
tilstedeværelse, ikke deres dominans 
(dækningsgrad). 
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Vedplanternes forekomst i de fynske stævningskove. Fyns Amt 's registrant 1990. 

Hvor det traditionelle, almindelige høj
skovsbillede er stærkt præget af skov
brugerens målbevidste arbejde med at 
skabe ensartede produktionsbevoksninger 
gennem en nøje styring af træsamfundene, 
er situationen i stævningsskoven den 
stik modsatte. Selv inden for meget små 
skovparceller kan man finde biotoper 
med den oprindeligt vildtvoksende 
danske træflora, det være sig træer eller 
buske. Der er ikke mange andre skov
typer i det fynske område, som har en så 
artsrig vegetation som stævningsskovene. 
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Nok er der ved de tilbagevendende, totale 
afskovninger og pludselige ændringer i 
skovtilstanden banet vej for en naturlig 
indvandring af nye arter eller individer 
udefra, men i store træk er artssammen
sætningen meget tæt · på at være "helt 
naturlig". Da vi også har ældgamle træ
stød, navnlig af avnbøg, ask, rødelog 
eg, som med stor vitalitet har sat nye 
skud efter hver afskovning, må den 
gamle danske genpulje være særdeles 
godt repræsenteret j stævningsskovene. 
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Hassel 
Hassel er den art, der set ud fra en bred 
kultur- og skovhistorisk synsvinkel 
måske påkalder sig den største interesse. 
På Langeland er 66 % af stævnings
skovenes areal hasseldomineret, kun l7 
% er rene hasselskove, mens haslen på 
Fyn kun dominerer skovbilledet i 31 % 
af arealet. Totalt taler vi om J 82 ha 
hasseldomineret stævningsskov. 
Da den i den sædvanlige danske løvskov 
ikke er særlig almindelig og mest fore
kommer som spredt undervækst under 
eg og ask, kan det være en særpræget 
oplevelse at færdes i de rene hassel-

bevoksninger, som især findes på Lange
land. 
Hassel er naturligt udbredt over hele 
Europa, fra Norge i nord til Middelhavet 
i syd. Sit optimum har den i Nord- og 
Midttyskland. Fra pollendiagrammerne 
ved vi, at hassel indvandrede til Dan
mark som det første skyggetræ omkring 
7.500 f. Kr. I en lang periode frem til o. 
6.000 f. Kr præger den skovbilledet øst 
for Israndslinien, måske spredt med 
menneskene, der kom sydfra, eller 
måske fordi den trivedes udmærket i den 
lyse birke-fyrreskov, der havde domineret 
skoven indtil da. 
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En typisk hassel stævningsskov på udspringstidspunktet. Hennetved Haver. 

Efterhånden som eg, elm og lind ind
vandrer, bliver haslen delvist overvokset 
og trængt tilbage. Fra at være det domi
nerende træ bliver den navnlig under
vækst i den lysåbne løvskov; den bliver 
egens tro følgesvend takket være sin 
skyggetålingsevne. Med sin beskygning 
af skovbunden vedligeholder den en god 
og muldrig jordbundstilstand og bidrager 
derved til den naturlige harmoni, der er 
så karakteristisk for den etagerede, 
blandede løvskov. 

" De første danskere levede i endeløse nødde

lundes tid , hvor man kunne høste uden at skulle 

så. Hele lag af nøddeskaller vidner om haslens 

betydning som føde .. ... " skrev Johs. Iversen så 

malende. (21) . Hassel har spillet en meget stor 
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rolle for danskernes naturalhusholdning helt fra 

jægers tenalderen og frem til forrige århundrede. 

Dens proteinrige nødder var eftertragtede og 

lette at opbevare. De lange s lanke grene og 

stammer blev brugt på utallige måder. 

Den ældste fundne åre i Danmark er fremstillet 

af hasse l og stammer fra Maglemosetiden, 5-

6000 år f. Kr. og under marinarkæologiske 

undersøgelser ved Ærø er Langelands Museum 

stødt på mange "fiskegårde" af hasse l, dateret til 

sen ertebølletid. Ved udgravninger fra vikinge

tiden er fundet kister, hvor bunden var hasse l

kæppe. Talrige er de redskaber, der forarbejdedes 

af haslens grene. I husbygningen anvendtes den 

til flettede vægge som underlag for lerklining. 

Også til fletning af risgærder havde den måske 

en af sine vigtigste anvendelser. 

På Lolland Falster indgik hasselnødder i 15-



1600-tallet i bondens landgilde (15); fra Lange

land blev der i 1510 sendt seks skæpper nødder 

til dronning Christine (25) . 

Efter at risgærderne blev afløst af 
trådhegn i slutningen af 1800-tallet, blev 
haslens store anvendelse komfurbrænde, 
det såkaldte sommerbrænde. Den blev 
hugget til kvas til landhusholdningernes 
komfurer - indtil flaskegassen holdt sit 
indtog i begyndelsen af 1950-erne. 
I dag finder den kun begrænset an
vendelse som brændsel, enten i form af 
flis eller som almindeligt brænde til 
brændeovne. 
Haslen er særdeles velegnet til stæv
ningsdrift, bl.a. fordi den med stor styrke 
og med mange skud sætter nye skud fra 
stødet efter afhugning; det første år op 
til trekvart meters længde. Med nutidens 
store råvildtbestand kan der være pro
blemer med at få de nye skud op over 
bidhøjde, og i maj-juli kan dyrene 
nedbide samtlige nysatte skud til få 
cm' s højde. Sker det år efter år, mister 
hasselstødet evnen til at sætte nye skud 
og dør. 
Hassel kan næppe blive meget ældre end 
70-80 år gammel, hvor den går i forfald. 
Vil man derfor bevare hasselskoven som 
skovtype, er det af fundamental betyd
ning, at den med passende mellemrum 
afskoves totalt og at genvæksten værnes 
mod vildtbid. 

Andre træarter 
Af de 41 træarter, som derudover fore
kommer i stævningsskovene, er der 
grund til at fremhæve nogle få som 
særlig typiske. 
Foruden hassel findes eg, tjørn og hyld i 
samtlige langelandske skove, og i 
næsten alle er der navr, vedbend og ask. 
De fynske iagttagelser viser, at det også 

her er tjørn og hyld, der findes i samtlige 
skove. Ask vokser i så godt som dem 
alle, mens hassel "kun" forekommer i 
95%, tæt fulgt af elm, eg og seljepil. 
Eg. (Stilk-)eg er overalt meget alminde
lig. Vi ser den i mange afskygninger, 
men to er typiske. Da den ivrigt skyder 
nye skud fra det afhuggede stød, frem
træder den i den nystævnede skov som 
en mangegrenet stor busk. 
Skoves den i takt med de omgivende 
hasler, bliver den kun et lille træ. Men i 
nogle tilfælde har det været praksis, at 
man for at få stort dimensioneret egetræ 
til bygningsbrug på gårdene har ladet 
enkelte stå tilbage som overstandere 
over de nye generationer underskov. I fx 
Snøde-Hesselbjerg stubhave på Lange
land kan man se store bredkronede, 
gamle ege af meget stor skønhed og 
naturværdi. Også i østre og Vestre 
Gulstav samt i Eget Skov på Sydlange
land efterlades ege som overstandere. 
Vester Skerninge Præsteskov , l km vest 
for Ballen ud mod Svendborg Sund, er 
en fascinerende, fredet 150-årig sluttet 
egeskov med tæt underskov af hassel. 
Indtil midten af 1800-årene var skoven 
antagelig en traditionel stævningsskov, 
men gennem en periode har man - uvist 
af hvilken grund - undladt at skove alle 
ege ved de tilbagevendende stævninger. 
Skoven er derved blevet en pragtfuld, 
tæt gammel egeskov med undervækst af 
bl.a. hassel. Skovrider Abell fik den 
lykkeligvis fredet i 1950. 
At egene er blevet stævnet mange gange 
gennem tiderne kan ses på stammernes 
knortede og fortykkede form umiddel
bart over jorden. 
TjØrn , såvel engriflet som flergriflet 
hvidtjørn, er særdeles almindelig enten 
indblandet enkeltvist i underskoven 
(den flergriflede), hvor den dog pga. 
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skyggen kun opnår en meget beskeden 
udvikling. Eller som en del af det ydre 
skovbryn, hvor den (engriflede) er en 
pryd. 
Slåen findes overvejende i skovbrynene. 
Den er for lyskrævende til at kunne vokse 
inde i bevoksningerne. 
Hyld er ganske vist registreret i samtlige 
skove, men den dominerer slet ikke 
floraen, tværtom. Vi gætter på at den 
bliver fuglespredt og når at spire samtidig 
med genvæksten fra de øvrige træer og 
buske. 
Langt mere interessant er forekomsten 
af vedbend, især på Langeland, hvor den 
er registreret i godt to tredjedele af 
stævningsskovene, mens den på Fyn 
kun optræder i halvdelen af skovene. 
Den indvandrede sydfra allerede i fyrre
skovstiden for ca. 9.000 år siden og 
havde i de varme perioder en større 
udbredelse end i dag. Dens store ud
bredelse på Langeland må sky Ides Øens 
milde vinterklima. 
Den varmekrævende navr er vidt 
udbredt i Mellem- og Sydeuropa, men i 
Danmark går grænsen for dens naturlige 
udbredelse gennem den sydøstlige del af 
landet. Navr trives i lysåben skov, fx i 
blanding med eg, og da den skyder endog 
meget villigt fra stødet, er den en naturlig 
del af træbestanden. Amtets registrering 
fortæller, som vi kunne vente, at den 
ikke er særlig udbredt i de fynske stæv
ningsskove, hvor den kun findes i knap 
IO % af skovene, men at den er meget 
udbredt i de langelandske, hvor den er 
konstateret i så godt som samtlige 
lokaliteter. 
I Gulstav-skovene er der i flere tilfælde 
efterladt smukke enkelttræer som over
standere. Dels er træet dekorativt, dels 
giver det mulighed for frøspredning. 
Asken er meget udbredt i alle stæv-

80 

ningsskovene. Den har været højt 
skattet i datidens naturalhusholdning. I 
mange af skovene kan men se, hvorle
des det samme stød har været nedhugget 
utallige gange og derfor ser højst ejen
dommeligt ud med sine mange over
voksninger. 

Et eksempel er en askedomineret stævningsskov 

på Vestfyn tilhørende en offentlig institution. 

Ved henvendelse til myndigheden lykkedes det 

at få genoptaget stævningen. På grund af de 

gamle, karakteristiske overvoksninger på de 

nedre dele, ville det alligevel ikke give et godt 

resultat at lade træerne vokse til højskovstræer. 

Et andet typisk eksempel er en parcel næsten 

ren askestævningsskov i den biologisk set 

meget værdifulde Torup Skov (Torup Krat) 

sydøst for Odense, hvor stævningsdrift måske 

bliver genoptaget. 

Det er interessant at trække en parallel 
til de alsiske stævningsskove, hvor en 
væsentlig del af arealerne er domineret 
af enten ask, elm eller rødel. 
Ær. Selvom vi principielt hilser æren 
velkommen i dansk løvskov, er det trods 
alt med nogen bekymring, vi konstaterer, 
at den findes i 37 % af de langelandske 
og i 70 % af de fynske stævningsskove. 
Æren kan med tiden blive problematisk 
og forrykke den oprindelige træartsfor
deling; i de fredede Næs Præsteskove 
bekæmpes den. 
Seljepil træffes i tre fjerdedele af stæv
ningsskovene. Den kan blive op til 10 
meter høj , vokser utroligt hurtigt efter 
en stævning, men formerer sig også 
ivrigt gennem sine vindbårne frø på de 
åbne flader. Seljepil kan stedvis virke 
dominerende, især i de første år efter 
stævning på grund af sin pionertræ
karakter, men i de senere aldersstadier 
optræder den mere indeklemt. 



I risgærdernes tid var den et værdifuldt 
materiale og blev i forrige århundrede 
også brugt som tækkekæppe til fast
gørelse af stråtagene. 
Hvidpil forekommer i 40 % af de fynske 
skove, kun i få af de langelandske, og 
ofte som meget store og robuste træer. 
Alm. hæg (på fynsk majtræ eller ulfsrøn) 
er almindelig i halvdelen af de fynske 
stævningsskove, men forekommer slet 
ikke i de langelandske. 
I en tid hvor fuglekirsebær er ved at 
genvinde popularitet i højskovsdriften, 
er det interessant at konstatere, at den 
træffes i knap halvdelen af de fynske 

stævningsskove, men i noget over halv
delen af de langelandske. Vi har set 
eksempler på, at den fuldstændigt domi
nerer skoven, eller at den pryder skov
brynene med sin blomsterpragt. 
Det kan ikke udelukkes, at den også hist 
og her kan bidrage til stævningsskovens 
nutidsværdi, hvis man gennem udtynding 
og opstamning favoriserer enkelte træer 
og lader dem vokse sig store som over
standere. 
Nok er bøg registreret i godt halvdelen 
af stævningsskovene, men det kan kun 
være som få , spredte individer, ikke som 
egentligt bestandsdannende træer. Som 

Navr findes en del steder i de langelandske stævningsskove. Her ses en kraftig genvækst 
efter nedskæring, omhyggeligt holdt nede af vildthid. Næs, Langeland. S. Fodgaaard 
foto. 



udpræget skyggetræ, der ikke levner 
vækstmuligheder for undervækst, blev 
den utvivlsomt bevidst borthugget i 
stævningsskoven. Og da den på vore 
næringsrige jorder næsten aldrig skyder 
nye skud fra det afhuggede stød (som fx 
i Vendsyssel), er den faktisk sjælden i 
disse skove. 
Lind findes kun i ganske få af skovene; 
der er en enkelt forekomst af skov lind 
på Fyn og få storbladet lind. 
Derimod er avnbøgen en vigtig træart i 
den langelandske stævningsskov, hvor 
den træffes ret udbredt i en tredjedel af 
skovene, i en enkelt skov (Ydbjerg) som 
dominerende. På Fyn blev den kun regi
streret i 20 ud af 239 skove. Det skyldes, 

at den ligesom navr er en sydlig, varme
krævende træart, der især træffes på 
Langeland, Lolland og Bornholm. 
I stævningsskoven har avnbøg ganske 
givet været meget værdsat. Dens ved er 
ekstremt hårdt og slidstærkt og kunne 
derfor bruges til specialanvendelser. Og 
på grund af dens høje brændværdi, højere 
end bøgs, har avnbøg været højt skattet 
til brænde. 
Vi bør nævne rødellen, der formentlig 
tidligere - før dræningen og udgrøft
ningens tid - var en dominerende træ art 
på alle de våde steder i de små skove. 
Men afvandingen har bevirket, at ellene 
sygnede hen og blev afløst af andre 
arter. I dag er der kun ganske få egentlige 

På Langeland er der - overraskende - registreret bævreasp i 25 af stævningsskovene, 
her i Eget på Sydlangeland. 



ellestævningsskove tilbage, typisk som 
elletrunter omkring et lille vandhul i 
skoven. 
Det er ovenfor nævnt, at elmen er den 
dominerende art i mange stævnings
skove på Als. På Fyn var der elm i 83 % 
af de undersøgte skove, på Langeland i 
lidt færre, nemlig 73 %, men kun sjæl
dent ser man massive elmebevoksninger 
som på Als. 
Fra 1997 har elmesygen været på hastig 
fremmarch også i det sydlige Danmark, 
så vi må forvente et drastisk fald i 
elmens forekomst. Amtets registreringer 
afspejler næppe den aktuelle situation; 
andre træarter vil indtage dens plads. 
Bævreasp, der ikke er en særlig udbredt 
træart i de almindelige , frodige, fynske 
skove, findes i næsten en tredjedel af de 
langelandske stævningsskove og i 40 % 
af de fynske - meget ofte som tætte og 
massive bestande fremkommet både 
gennem rodskud og stødskud. Også 
gråpoplen findes meget udbredt, i 
omkring 40 % af alle skovene. 
Benved og kvalkved er begge hyppigt 
forekommende, især på Fyn, og giver 
med deres høstfarver og rigelige frøsæt
ning stort bidrag til stævningsskovens 
flersidige afkast. 
Rød kornel er almindeligt forekommende 
på Sydlangeland. 
Ligeledes finder man skovabild, der især 
i brynene er dekorativ og som giver dyr 
og fugle værdifuldt kosttilskud. Skov
abild findes formentlig sjældent i den 
egentlige vildform, men ofte som en for
vildet form af vore dyrkede æblesorter. 
Vild kaprifolie, også kaldet vedvindel, 
er uhyre almindelig og er registreret i 
næsten samtlige skove. 
Denne overfladiske gennemgang af 
vedplanteme fremhæver på sin egen vis, 
at stævningsskovens træsamfund er et 

usædvanligt fint eksempel på en alsidig , 
oprindelig dansk flora, der på selv små 
arealer kan leve op til skovlovens ønsker 
om optimering af naturværdierne. 

10. Hvorfor bevare 
stævningsdriften? 

Vi har allerede i det foregående været 
inde på de kultur- og skovbrugsrustoriske 
værdier i stævningsdriften. 
Det er tillige redegjort for, at der i skov
ene er et meget stort arts antal af træer og 
buske pr arealenhed, næsten alle af 
dansk afstamning. Arealerne kan derfor 
også være frøbank i forbindelse med 
formering af ikke mindst buskarterne. 

10.1. Stævningsskoven i relation til 
landskab, skovmiljø og friluftsliv 

Landskab 
Ud over at vi har områder i Fyns Amt, 
hvor stævningsskovene findes som 
større samlede skovstrækninger, omend 
delt på mange ejere, findes der også 
spredt i det åbne land små skove og krat, 
der udgør værdifulde landskabselementer 
i bred betydning i modsætning til de 
mange små og forfaldne gran-"bevoks
ninger", som stadig ses mange steder. 
Disse små løvskove, med en størrelse 
fra en halv til et par hektar, er dårligt 
egnede til alm. hØjskovsdrift, ikke 
mindst til nåletræsdyrkning. Randvirk
ningen i skoven er for stor, skovbunden 
vil forarmes på grund af blæst og træk; 
flora og fauna får dårlige kår, og til
flugtsmulighederne for agerlandets dyr 
og fugle er begrænsede. 
Men den tætte, varierede og etagerede 
stævningsskov vil derimod med sine 
mange robuste og vindstærke arter give 
god dækning og føde for både fugle, 
insekter og pattedyr. 
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Kvalkved er almindelig i de fynske skove, hvor den er fundet i 80 af skovene - for oven 
blomster, for neden bær. På Langeland er kvalkved kun set i 10 skove. 
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SkovmiljØ 
Stævningsskoven kan være en ekstremt 
vigtig biotop for faunaen . Også den jagt
interesserede ejer kan derfor have stor 
interesse i at holde sin stævningsskov i 
god drift. 
Det er værd at huske, at stævningsdriften 
er en miljømæssigt skånsom drift , hvor 
der hverken sprøjtes eller gødskes. Og 
det kan ikke fremhæves for ofte, at den 
tilbagevendende totale afskovning af 
større eller mindre arealer ad gangen er 
den fundamentale forudsætning for hele 
dette særprægede skovdyrkningsystems 
bevaring. Derfor finder vi næsten altid 
bestemmelser om stævning m~d passende 
mellemrum indsat som et påbud i fred
ningsdeklarationerne. 
Ikke mindst sprøjtning kan være 
skæbnesvanger for stævningsskoven og 
de værdier, der er knyttet til den. Det er 
derfor sørgeligt at se konverteringer af 
stævningsskove til mislykkede og 
utrivelige granbevoksninger eller fort
vivlede forsøg på juletræsplantninger. 
Ofte har ejeren dog senere opgivet 
denne kamp mod naturen, men skov
naturen har lidt skade. Hvis indgrebet 
kun har omfattet en del af skoven er der 
mulighed for genindvandring af de 
værdifulde arter. 

Friluftsliv 
Fra enkelte sider hævdes det, at stæv
ningsdriften er uinteressant for rekrea
tions- og friluftsinteresser, i modsætning 
til oplevelsen i fx den gamle bøge
bevoksning ("bøgesøjlehallen") og i den 
varierede højskov med løv- og nåletræs
bevoksninger mellem hinanden . 
I en periode fra 3-4 år efter afskovningen 
er stævningsskoven ganske vist meget 
tæt og ofte uigennemtrængelig. Her er 
værdien størst som skjul for vildtet og 

den øvrige fauna, samt måske for børn, 
hvis fantasi bliver pirret af de urskovs
agtige bi lIeder. 
Men befinder man sig i et samlet stæv
ningsskovområde, der er drevet på klas
sisk vis, vil man have alle aldre inden 
for en kort afstand. Det enkelte års stæv
ningsstykke er sædvanligvis lille, ofte 
under en halv ha. Vi vil altså kunne finde 
nyligt stævnede stykker og fx 20-årige 
stykker ret tæt på hinanden. 
I den traditionelle stævningsdrift førhen 
efterlod man sjældent overstandere; 
total afskovning var for det meste 
hovedreglen. Men i den drift, der for 
tiden praktiseres i statsskovene, efterlades 
der ofte af æstetiske og naturmæssige 
grunde et begrænset antal overstandere. 
Gamle og vitale træer af navnlig eg, 
navr eller avnbøg overholdes på 40-50 
m ' s afstand, hvorved også den rumJige 
oplevelse forøges. 

10.2 Urtefloraen 

I den klassiske stævningsskov har den 
eneste menneskelige indgriben været de 
periodevist gennemførte afskovninger. 
Der har ikke været indplantet nye arter, 
der har ikke været brugt herbicider, ikke 
kørt med tunge maskiner eller været 
drænet. Vi står i et uspoleret, autentisk 
plantesamfund med en meget naturlig 
sammensætning. 
Det kan derfor ikke undre, at vi her finder 
et eksempel på en artsrig og varieret 
løvskovs-urteflora, typisk for de sydlige 
øer. 

Floraundersøgelser 
I Palle Gravesens "Foreløbig Oversigt 
over botaniske Lokaliteter i den fynske 
øgruppe fra 1979" er der floralister fra 
en del af stævningsskovene, men langt
fra alle (18). Og desværre indgik der 
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Selv små stævningsskove er tydelige i landskabet - men det kan være svært at bevare den 
særegne flora og fauna i så små skove. Mariendal, Langeland. 
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ikke floraregistreringer i amtets gennem
gang af de fynske stævningsskove. 
Men fra Langeland har vi et grundigt 
eksamensarbejde udarbejdet i 1988 af to 
RUC-studerende (20) i "Urtefloraen i 
stævningsskove på Langeland". De 
fandt 95 forskellige arter af urter i de 
undersøgte skove - og det er mange. Fra 
deres arbejde og navnlig fra vore egne 
iagttagelser kan vi give et overblik over 
floraen. 
At den undergår rytmiske forandringer i 
takt med de tilbagevendende totale 
afskovninger, siger sig selv. Det er især 

lysforholdene, der spiller en afgørende 
rolle. I det første forår efter nedhugningen 
ændres floraens vilkår fundamentalt. En 
del arter har ført så at sige en skygge
tilværelse i den gamle, mørke skov, 
andre har overlevet i det øverste jordlag 
som frø og får nu en chance for at spire 
efter at temperatur og lys pludselig har 
ændret sig til gunst for deres vækst. 
Atter andre vil hurtigt indså sig sammen 
med lystilgangen. 
Generelt må det konstateres at 
- artsantallet mindskes efterhånden 

som skoven gror til, 

Blandt den artsrige urteflora lægger man meget mærke til dansk ingefær med dens 
særprægede blomster (til venstre) og de prægtige, men giftige bær (til højre). Næs, 
Langeland. 
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- tilgangen af nye arter er størst i den 
nystævnede fase, 

- det samlede antal planter inden for de 
enkelte arter falder, efterhånden som 
der bliver mørkere i skoven efter 
stævningen, og 

- forårsfloraen er i særklasse. 
Forholdsvis få arter indgår i forårsfloret, 
men til gengæld i store mængder. Det 
gælder navnlig hvid anemone, vorterod 
og hulrodet lærkespore; men også 
guldstjerne, desmerurt og lungeurt ses 
sammen med spredte forekomster af 
dansk ingefær. På Langeland og Sydfyn 
findes hyppigt også storblomstret ko
driver og hist og her den ejendommelige 
skælrod, der her snylter på poppel. 
Gul anemone er meget sjælden og til
syneladende i tilbagegang i stævnings
skovene. Den er dog fundet i skovpar
celler på Horne Land. 
Sommerfloraen følger efterhånden som 
trævegetationen springer ud, men med 
få individer i relativ stor artsrigdom. Vi 
kan fx finde flitteraks, guldnælde, 
nyrebladet ranunkel, druemunke, alm. 
bjørneklo og stor konval. Hist og her ses 
også firblad og stor fladstjerne . Den 
meget dominerende ramsløg kan findes 
i stævningsskove på Ristinge på Syd
langeland og på Nordfyn. 
Af Danmarks ca. 38 fredede orkidearter 
møder vi tyndakset gøgeurt og ægbladet 
fliglæbe som de mest almindelige. Men 
også skovgøgelilje og den sjældne 
skovgøgeurt træffer vi i få langelandske 
skove. Den uanselige, næsten kloro
fylløse rederod forekommer i enkelte 
stævningsskove, hvor den med sit aparte, 
brune udseende skiller sig ud fra den 
øvrige flora under sin blomstring i juni
juli. Midt på sommeren kan skovhul
læbe forekomme sporadisk. 
Men på de nystævnede arealer, hvor der 
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er fuld lystilgang, er floraen en kort 
periode ganske artsrig, i hvert fald indtil 
trævegetationen har lukket sig over 
arealet. Foruden ovennævnte planter 
kan der være mosebunke, skovstar og 
lav ranunkel (forsumpningstegn ), eller 
der kan forekomme skovarve, prikbladet 
perikon, kongelys,lundrapgræs og 
brunelle. Der er alm. bjørneklo, knoldet 
brunrod, skovgaltetand, horsetidsel og 
skovburre. Stor nælde kan være almin
delig. Sjældenheder - i hvert fald i det 
fynske område - som strandloppeurt, 
tandrod og tusindgylden findes i skovene 
på Gulstav. 
Det er væsentligt at være opmærksom 
på, at stævningsdriften på trods af sine 
ret brutale indgreb gennem de totale 
afskovninger faktisk ikke påvirker 
floraens diversitet negativt - tværtimod. 
Takket være de relativt korte intervaller 
imellem stævningerne, bibeholder skov
ene deres store botaniske alsidighed. 

10.3 Insekt- og fuglelivet 

Insektlivet 
Igennem de sidste 40 år er der sket en 
katastrofal tilbagegang blandt dag
sommerfuglearter i hele landet. Årsagen 
er dels intensiveringen af driften i land
bruget (gødskning, sprøjtning), men 
også effektiviseringen i skovbruget med 
dræning, tilplantning af lysninger og 
storfladedrift har bidraget til forarm
ningen. 
M. Stoltze nævner (43) syv akut truede 
arter i stævningsskov: skovhvidvinge, 
kejserkåbe, skovperlemorssommerfugl, 
rødlig perlemorssommerfugl, brun plet
vinge, perlemorsrandøje og egesommer
fugl. De fleste af disse arter har behov 
for stævningsskov-lokaliteter i drift. 
Generelt er mange insektarter knyttet til 
og afhængig af skovens urteflora. Det 



I 1900-tallet faldt antallet af orkide-forekomster drastisk i hele Danmark som følge 
af ændrede dyrkningsformer. Af vore ca. 38 orkideer findes 6 i stævningsskovene, 
hvor de med uændret drift vil kunne hævde sig også ifremtiden. Til venstre ses skov
gøgelilje, til højre tyndakset gøgeurt. 

gælder ikke mindst de varmeelskende 
insekter, som kan få både sol og læ på 
nyligt stævnede arealer, og det er nød
vendigt, for at de kan fuldende deres 
livscyklus. 
Sommerfuglene kan imidlertid, ligesom 
urtevegetationen, reagere meget hurtigt 
på de forbedrede lysforhold på nystæv
nede arealer. Forekomst af brun pletvinge 
kan således øges til et antal på adskillige 
tusinde på to til tre år efter stævning 
(43). Seks år efter stævning forandres 
forholdene på grund af den øgede 

beskygning fra træ- og buskarterne. Det 
er derfor vigtigt, at der inden for få 
hundrede meters afstand stævnes nye 
stykker med minimum 2 års mellemrum. 
De første år efter stævning er det som 
nævnt sommerfugle, der dominerer. I de 
senere stadier, hvor stævningsskoven 
lukker sig, er det andre insektgrupper, 
der udnytter mulighederne. Bladene på 
stødskuddene menes at være et bedre 
fødegrundlag for insekterne end blade 
på små frøtræer. De er ofte både større 
og mere "saftige". Også i dette stadium 
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i stævningsskovens cyklus er der knyttet 
nogle bestemte arter til hver træ art eller 
træartsgruppe. Fx er der i England regi
streret et stort antal arter knyttet netop til 
hassel og avnbøg. 
I de ældre stadier af stævningsskov er 
rov-insekterne mere fremherskende , 
men også andre specialist-insekter, som 
fx lever af hasselnødder eller rakler på 
hassel, birk og rødel er almindeligt fore
kommende. 
De gamle stubbe fra gentagne stævnin
ger rummer utroligt værdifulde biotoper 
for biller. Sammensætningen med 
lys/skygge og levende/dødt ved giver 
mange muligheder for et rigt og varieret 
insektliv. 
Overstandere, hvor der af hensyn til 
beskygningen anbefales højst 10-12 pr 
ha og med en afbalanceret sammensæt
ning, har også en funktion i insektsam
menhæng. De danner en særlig biotop 
efter lysstillingen og kan fungere som 
refugium for nogle insektarter, som først 
får bedre livsbetingelser i et af stæv
ningsskovens senere stadier. 
Med ovennævnte lidt overfladiske angi
velser er det søgt belyst, at forskellige 
insektarter favoriseres på forskellige 
stadier af stævningsskovens cyklus, 
altså endnu en grund til at rotationsdriften 
bør gennemføres og at kontinuiteten 
sikres. 
Sammenhængen mellem insektliv og 
stævningsskov i Danmark er kun under
søgt i begrænset omfang; videngrundlaget 
burde forøges gennem dyberegående 
undersøgelser. 

Engelske erfaringer peger på, at driften bør til

rettelægges så ledes , at de stævnede stykker ikke 

er under en halv ha (bl.a. på grund af sideskygge 

og for lille udbud af værtsplanter) og ikke over 

to ha, samt at en størrelse mellem en halv og l 
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ha synes ideel. Og det er vigtigt, at de stævnede 

stykker ikke ligger for langt fra hinanden, samt 

at træk og blæst undgås (46). 

Fuglelivet 
Fuglefaunaen i denne skovtype afviger 
en del fra den højstammede, blandede 
løv- og nåleskov. Her er ingen høje, 
gamle træer i store bevoksninger til 
rovfuglenes foretrukne levesteder. Og 
med den korte omdrift, hvor træerne 
fældes længe før de er biologisk ud
levede, er der heller ikke plads til de hul
rugende fugle som natugle, stær, allike 
eller spætter. Mejserne, der jo ofte søger 
efter insekter i barken på gamle, svæk
kede løvtræer har også dårlige leve
vilkår. 
Men til gengæld har sangerne rige 
udfoldelsesmuligheder i stævnings
skovens varierede, lave og løvrige busk
og trævegetation. I den tætte skover de 
ganske vist vanskelige at få øje på og 
erkendes næsten udelukkende på deres 
melodiske sang i forsommeren . 
Stævningsskovene på Sydlangeland 
skiller sig stærkt ud fra alle andre ved at 
være meget vigtige rastepladser og 
overnatningssteder for efterårets store 
fugletræk, der fra sydspidsen af øen går 
videre mod syd. 

11. Handlingsplan for sikring af 
stævni ngsskovene 

Man kan spørge, om det nu også er til
strækkeligt for bevaringen af stævnings
skovene som driftsform og værdifuld 
skovtype, som landskabselement og 
"museumsskov", at Skov- og Natur
styreisen, få præstekald og enkelte pri
vate skovejere praktiserer den oprindelige 
eller en modificeret form for stævnings
drift ? 



Og vil den naturskovsstrategi, som 
miljøministeren lancerede, være en til
strækkelig katalysator? 
I følge de seneste registreringer findes 
der i den fynske landsdel kun ca. 29 ha 
stævningsskov i offentlig eje, primært 
tilhørende Fyns Statsskovdistrikt, et par 
præstekald og amtet. Ca. 16 ha af dem er 
fredet med den forpligtelse, at drifts
formen skal fortsættes aktivt. Men des
værre er der kun få private skovejere, 
der i større omfang af egen drift prakti
serer egentlig, original stævningsdrift. 
På Horne Land er der nogle "gamle" 
ejere som i respekt for traditionen på 
egnen foretager smuk stævningsdrift. På 
Langeland er der enkelte skovejere, der 
ligeledes holder traditionen i hævd, bl.a. 
Danmarks Naturfond og to af præste
kaldene i deres fredede skove. 
Men i de fleste tilfælde overkommer 
ejeren ikke at følge med skovens udvik
ling og foretage de stævninger, der er 
den helt afgørende forudsætning for 
fastholdelse af driftsformen. Så på trods 
af gode intentioner og forståelse er også 
disse skove på sikker vej mod højskovs
drift eller forfalden hasselskov. Heldigvis 
er konvertering til gran næsten ophørt. 
Som konklusion på vore overvejelser og 
arbejde med disse særprægede skove vil 
vi i følgende afsnit foreslå nogle kon
krete veje for at sikre de store kultur- og 
naturhistoriske værdier, som stævnings
skovene gemmer i så rigt mål. 

11.1 Sikring af stævningsskov med 
aktiv drift 

H vis der skal sikres et blot nogenlunde 
repræsentativt billede af driftsformen 
med dens biologiske, skovhistoriske og 
skovdyrkningsmæssige variation, må 
arealet være af en størrelsesorden på 200 
hektar fra værdi klasse I og II i amtets 

registrering, og helst samlet i ikke for 
små områder. 
Hvis der går gennemsnitlig 20 år mellem 
de enkelte stævninger, vil der skulle 
stævnes ca. 10 ha om året, og det kan 
ikke være uoverkommeligt. Ud af Fyns 
amts samlede skovareal på ca . 29.S00 ha 
er 200 ha en meget beskeden andel. I 
virkeligheden for lille, ville entusiasterne 
sige. 
Som det fremgår af amtsregistranterne 
er der mange gamle gærdselsskove at 
tage fat på; men det kræver megen over
talelse, tilskud og administration at 
påvirke de private ejere. 
I forbindelse med realisationen af Miljø
ministeriets førnævnte naturskovsstrategi 
har Fyns Statsskovdistrikt overført 10 
ha højproduktiv, sluttet egeskov, plantet 
i 19S0-erne efter hassel, til regulær 
stævningsdrift. 

11 .2 Geografisk prioritering 

Af hensyn til bl.a. flora og fauna er det 
vigtigt, at der er områder, hvor stæv
ningsskovene bevares i samlede, større 
komplekser, så der jævnligt foregår ny
stævning i området. Det er som tidligere 
belyst vigtigt for nogle insektarter og for 
fastholdelse af urtefloraen. 
I områder og skove, hvor der i forvejen 
er en god lokal tradition og forståelse for 
driftsformen, bør den understøttes og 
fortsat fremmes. 
Vi kunne pege på følgende områder: 
a) Sydlangeland. Her har vi mange af de 
mest værdifulde hasselstævningsskove, 
og der kunne bygges videre på det 
grundlag, som ligger i statsskovdistriktets 
skove. Men også på resten af Øen er der 
attraktive muligheder. 
b) Horne Land. Skovene på sydsiden af 
Horne Land (Hornenæs, Sinebjerg og 
Duereds Vænge) er alle gamle stæv-
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ningsskove, som det stadig er muligt at 
redde , om end flere parceller allerede er 
overgået til skæmmende grandyrkning 
eller "vokset ud af' stævningsfasen. Fra 
skovtilsynsarbejdet ved vi , at nogle af 
dem stadig søgesdrevet som stævnings
skove, og der synes også at være en 
ganske god lokal forståelse hos en del af 
de mange ejere. 
e) Fyn. I Tornehaverne ved Svanninge 
findes stævningsskove i drift, og i en del 
af Svanninge Præsteskov kunne drifts
formen også genoptages. 

11.3 Bedre afsætning af 
stævningsskovens produkter 

Det er oplagt, at det betyder meget for 
motivationen af den enkelte ejer, at 
stævrungsskovens produkter kan afsættes 
med positivt dækningsbidrag, enten til 
flis eller til brænde. 
Med regeringens biomassehandlings
plan og de gode erfaringer, der siden 
begyndelsen af 1980-erne er indhøstet 
med træflis som brændsel, vil det være 
oplagt, at et varmeværk eller en stor 
institution inden for Fyns Amt blev ind
rettet, så det kunne fyre med træflis fra 
de fynske skove, primært stævnings
skovene. 
De store skoventreprenører som fx Hede
selskabet kunne inddrages i flisnings
arbejdet med deres maskinkapacitet. 

11.4. Kontakt til ejerne 

Et oplysningsarbejde, specielt målrettet 
mod landmænd og skovejere, er natur
ligvis vigtigt, fx ved små artikler i 
landbrugsbladene eller mindre sommer
ekskursioner i samarbejde med landbo
foreningerne. 
En anden mulighed kunne være, at 
statsskovdistriktet som skovlovsmyn
dighed inviterede ejere i "stævnings-
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skov-områder" til fællesmøder for at få 
direkte kontakt, og gerne således at større 
områder kunne nås samtidig. Amtet, 
skovdyrkerforeningerne og Hedesel
skabet ville naturligt kunne indgå her. 
Specielt fra statsskovdistriktets side 
bør den individuelle kontakt til ejerne 
af stævningsskovene prioriteres højt. 
Grundlaget kunne være en sammen
kobling af amtets registrering med 
fredskovskonstateringen, således at 
der bekvemt kunne udskrives en liste 
over et områdes ejere af stævnings
skov. 
Det ville være fornuftigt - og nødvendigt 
- at der blev sat penge af til målrettet 
arbejde på et sådant projekt, der med 
sikkerhed ville åbne gode muligheder 
for at redde stævningsskov. 

11.5 Økonomisk og praktisk hjælp fra 
det offentlige 

Skov- og Naturstyreisen har i 1995 
lanceret en såkaldt plejeordning med 
hjemmel i skovloven. 
I den nye skov lov fra 1996 er tilskuds
reglerne ændret betydeligt, hvorefter 
tilskud til stævning fastsættes (efter 
vurdering) i størrelsesordenen 6-10.000 
kr/ha. Selvom et større beløb næppe i 
sig selv er nok til at overbevise en ejer, 
er det en god støtte og kunne også 
betragtes som en slags præmiering af 
ejeren for særlig naturvenlig skovdrift. 
Afsætning af flis med POSitivt 
dækningsbidrag vil være en mere 
betydende hjælp. 
Den praktiske hjælp kunne bestå i, at 
statsskovdistriktet, amtet, et kommunalt 
beskæftigelsesprojekt eller en skov
entreprenør udførte stævningen for ejeren 
og sørgede for produktets flisning og 
afsætning. En sådan løsning kunne være 
ønskeligt for hurtigere at opnå resultater 



Statsskovdistriktet afholder informationsmøder og ekskursioner for ejerne af stævnings
skovene og har ofte held med atfå lodsejerne til at videreføre driftsformen. Horne Land 
1996. 

og kunne også være et godt tilbud, hvor 
en ejer er positiv, men ikke selv har 
kapacitet til at udføre stævningen . 

11.6 Fredning eller opkøb 

I særligt værdifulde områder med stæv
ningsskov, eller hvor frivillige aftaler 
ikke kan føre til et ønsket resultat, bør 
Skov- og NaturstyreIsen søge stæv
ningsskove erhvervet og dermed sikret 
ud ifremtiden. Herved får ejeren fuld og 
endelig økonomisk kompensation en 
gang for alle, og man er ude over alle 
problemer med plejeaftalers ret arbejds-

krævende papirarbejde og den usikker
hed der trods alt ligger i deres gennem
førelse. 
Denne model har været afgørende for 
bevaringen af stævningsdriften på 
Gulstav på Sydlangeland, hvor skovene 
blev erhvervet af statsskovdistriktet i 
1980 og i dag er et at de mest værdifulde 
områder. Flere ejere af små og typiske 
stubhaver på Sydlangeland er rede til at 
sælge til staten, hvis midlerne kan skaffes 
og statsskovdistriktet kan afse tid til det 
tidskrævende arbejde i forbindelse med 
opkøb af jorden. 
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I Pleje indgreb Tilskud 

Stævning 6.000 -10.000 kr.lha 
Rydning af opvækst 2.000 - 6.000 kr./ha 
Slåning 500 kr,Jhalar 
Hegning 10 - 30 kr.fm 
Skånsom skovning 10 - 30 kr./m3 eller 1.000 - 7.000 kr.lha 
Selektiv tynding 2,000 . 3.000kr.Jha 
Retablering og oprensning 2 - 5 kr./m2 

Særlige plejeattaler Efter konkret vurdering 
Sikring af ege krat 0- 10.000 kr./ha. 
Urørt skov 5 - 50.000 Kr.7ha (vejledende) 
Friluftsliv Fastsættes individuelt (op til 100% af udgifter til 

materialer og arbejdsløn, ingen ti lskud HI administration). 
Forhøjet tilskud ved øget offentlig adgang 

Gengivelse af en side fra Skov-info hæfte nr. 210m tilskudsmuligheder. Men endnu har 
kun få benyttet sig af tilbud om tilskud til deres stævningsskove - og flere frabeder sig 
det (se s. 72)/ 

Det ideelle ville være, at erhvervelserne 
omfattede køb af samlede områder, så 
der kan sikres en passende helhed -
helst ikke mindre end fem ha pr. skov, 
hvorved der ikke sjældnere end hvert 
andet år kunne foretages stævning inden 
for området. 
Men også erhvervelse af de små, spredt 
liggende gærdselsskove ned til en ha's 
størrelse ville af landskabelige og natur
historiske grunde være meget ønskelig. 
Opkøb af alle parceller i en parcelskov 
behøver nødvendigvis ikke foregå på en 
gang. Hvis Skov-og Naturstyreisen har 
etableret sig i et område viser erfaringen, 
at der ofte løbende tilbydes naboejen
domme til arrondering. 
Fredning efter naturbeskyttelsesloven 
har været anvendt i meget begrænset 
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omfang til sikring af stævningsskoven 
jævnfør tidligere omtale. I slutningen af 
1980-erne blev det værdifulde område 
ved Duereds V ænge på Home Land søgt 
sikret ved fredning, men beklageligvis 
afviste Overfredningsnævnet det gode 
forslag, der kunne have bevaret stæv
ningsdriften for eftertiden. Incitamentet 
til at søge denne løsning anvendt i de 
førstkommende år er derfor lllle, selvom 
sikring af et samlet, attraktivt område 
ved fredning kunne være en effektiv og 
brugbar model. 

11.7 Lovgivningsmæssige initiativer 

Ved skovlovsrevisionen i 1996 lykkedes 
det at få bestemmelser om stævnings
skovene ind i lovteksten noget lignende 
som bestemmelser om egekrat. I § 16, 



stk. 9 står, at "Stævningsskove kan drives 
efter de gamle driftsformer efter tilladelse 
fra ministeren". Bestemmelsen er for
muleret, så den navnlig retter sig mod de 
skovarealer, hvor sporet af stævnings
drift stadig kan konstateres, eller hvor 
rester af den karakteristiske flora og fauna 
måske stadig findes. 
Genoptagelse af driften kræver altså 
dispensation - i første instans fra stats
skovrideren som skovlovsmyndighed. 
Generelt må det siges, at man næppe 
kan få tilladelse til at konvertere højskov 
i drift til stævningsskov , mens loven 
formentlig ikke vil være til hinder for 
genoptagelse af stævningsdriften i de 
"gamle" stævningsskove. 

11.8 Hvad skal vi så gøre ved de 
øvrige stævningsskove ? 

Selvom de her nævnte forslag blev 
realiseret fuldt ud, ville der fortsat være 
mange af de gamle stævningsskove, 
hvor det af forskelJige grunde ikke vil 
kunne lade sig gøre - eller er formåls
tjenligt - at genoptage den gamle drifts
form. 
Vi kunne tænke os, at disse skove blev 
videreført som løvskove enten i en slags 
mellemskovsdrift, eller i en form for 
plukhugstdrift eller blot i almindelig 
højskovsdrift med løbende udtynding 
blandt de forhåndenværende løvtræer
naturligvis uden ny indplantning. Her
ved ville en meget væsentlig del af det 
oprindelige, brede naturgrundlag kunne 
bevares i kombination med ejerens 
ønske om et økonomisk afkast af skoven 
- vel at mærke uden nogen form for 
investering. 
At vi ikke kan gå ind for overgang til 
grandyrkning, endsige pyntegrønts
produktion turde være en overflødig 
bemærkning. 

Afslutning 

Håbet må være, at vi får stoppet ned
gangen i arealet med stævningsdrift, og 
at vi på Fyn og Langeland, på Als og 
Lolland-Falster får sikret driftsformen 
og løvskovskarakteren i et rimeligt antal 
skove spredt i landsdelene og med et 
tilpas stort samlet areal. 

Litteratur 

Talrige er de forfattere, der har behandlet 
stævningsdrift, enten som led i en større 
sammenhæng eller som specielt emne. 
For læseren, der søger detaljerede og 
dyberegående oplysninger, vil vi pege 
på følgende kilder som velegnede til 
uddybende læsning: 
En solid og meget grundig fremstilling 
af lavskovsdrift set i europæisk og 
navnlig tysk sammenhæng, finder vi 
hos Dengier i "Waldbau" fra l 930 side 
475-492. I udgaven fra 1990 vlRohrig 
& Bartsch gives i bd. 2 en kort og aktu
el beskrivelse af lavskovsdrift i Tysk
land og dens konvertering til højskovs
drift . 

"Tre es , Woods and Man" af H. L. 
Edlin, 1966 er stævningsskove i Stor
britannien beskrevet grundigt. 

H. A. Henriksen fremhæver, at man 
finder en detailleret redegørelse om 
lavskovsdrift hos H. Penin: "Sylvi
culture", bd. II (Nancy), 1954. 

Fra svensk hold kan anbefales en ny, 
stor samling af afhandlinger: Hakon 
Slotte & Hans Goransson: "LovUikt 
och stubbskottsbruk. Manniskans 
forandring av landskapet - boskaps
skotsel och akerbruk med hjalp av 
skog", hvor en snes (nordiske) for
fattere har bidraget med meget 
udtømmende afsnit om stævnings-
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driftens talrige aspekter og historie, 
bl.a. i Skåne og Danmark. 

Chr. Vaupell giver i sin "Danmarks 
Skove" fra 1863, side 190 ff. ud
tømmende skildring af hasselunder
skovens udnyttelse i skovene ved 
Kalvehave. 

I Skov- og Naturstyreisens "Naturpleje i 
Skov", 1989, findes en beskrivelse af 
lav- og mellemskovsdrift. Eiler Wor
sØe behandler emnet udtømmende i 
sin bog "Stævningsskovene", dels 
driftsformen i al almindelighed, dels 
ved at gennemgå historiske kilder fra 
skove i Østjylland. 

Bo Fritzbøger giver i "Kulturskoven" en 
meget grundig omtale af stævnings
skovdrift i Danmark. Velkendt er 
Holger Munk's bog "Hasselskoven", 
hvor han fængslende behandler 
bøndernes rettigheder til båndkæppe
hugst i Petersgård-skovene og deres 
strid med godsejeren i slutningen af 
1700-tallet. Et emne der også er fint 
belyst af Bjarne Stoklund i "Bånd
kæppeskoven" . 

P . E. MUller har i sin autograferede 
Skovbrugs-Historie og Statistik fra 
1882 mange interessante oplysninger 
om lavskov i Danmark i 1800-årene, 
og i G. P. L. BrUel ' s "Bidrag til det 
praktiske Skovbrug" finder vi en 
praktikers beskrivelse af lavskovs
drift i Danmark o. 1900. 

I bd. 6 i Danmarks Natur fra Politikens 
Forlag har P. Chr. Nielsen flere steder 
behandlet stævningsskovbrug, og 
Erland Pors mose har i "De fynske 
landsbyers historie i dyrkningsfælles
skabets tid" gode redegørelser. 

C. Weismann kommer i "Skove og Skov
brug på Fyn i det 19. Aarhundrede" 
flere steder ind på gærdselsskovenes 
andel i skovarealerne, og hist og her 
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kan man hos Hugo Matthiessen i "Det 
gamle Land" finde fine beskrivelser. 

J. Abell's velskrevne artikel i DST fra 
1943 er næsten en klassiker. 

De to nedenfor under nr. 20 hhv. nr. S 
nævnte eksamensarbejder er særdeles 
aktuelle, velskrevne og praksisnære 
arbejder, der illustrerer situationen i dag. 
I Fyns Amts to værdifulde registranter 
findes kort over de enkelte skoves 
beliggenhed og skematiske oversigter 
over deres tilstand. 
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Det praktiske arbejde 
Af Henrik Staun og Ole Livbjerg Klitgaard 

Økonomien i stævningsdriften er trods 
alle idealistiske holdninger afgørende 
for de fleste ejere. Afsætning af skov
driftens produkter med et positivt 
dækningsbidrag er altafgørende. 
Hvorledes gribes det praktiske arbejde 
med gennemførelse af de tilbage
vendende hugster i stævningsdriften så 
an i det fynsk/langelandske område ?? 

En summarisk beskrivelse: 
Såvidt muligt tilrettelægges afskov
ningsarealerne fra skovens østs ide , evt. 
nordside - som ved almindelig høj
skovsdrift - og så vidt muligt altid i for
længelse af eller i forbindelse med for
rige skovning. Af hensyn til optimerin
gen af naturforholdene lægger vi megen 
vægt på at flora og fauna kan "cirkulere" 

Nutidig drift i stæ vningsskov. Samtlige træer og buske nedsaves retningsbestemt og 
motormanuelt i vinterperioden for at ligge til udtørring sommeren over, afventende flisning 
i september. Langeland. Den store stødhøjde giver frodig genvækst. 



rundt i skoven i takt med dens benyttelse. 
Der kan være konflikt mellem hensynet 
til rationel arbejdsteknik på den ene side 
og naturhensyn i bred forstand på den 
anden. Biologer ser helst afdrifter på 
kun en kvart til en halv ha, mens større 
afdriftsarealer naturligvis giver en bedre 
økonomi pr rm. 
Hovedanvendelsen er brændsel, enten til 
ovn og kedel eller som flis . 

Flisning 

Til illustration af, hvorledes driften i 
stævningsskovene kan gennemføres, 
vælger vi at beskrive, hvorledes Fyns 
Statsskovdistrikt arbejder i sine skove på 
Sydlangeland: østre og Vestre Gulstav 
Skov, Eget, Lunden og Næs Skov. 
l disse skove er stævningen genoptaget 
fra begyndelsen af 1980-erne på bag
grund af den nye mulighed for at produ
cere og afsætte brændselsflis nogenlunde 
rationelt. Den forrige ejer af skovene 
ophørte med egentlig stævningsdrift i 
1955, i Næs Skov dog først o. 1970, så 
der var "overgemte arealer" for stats
skovdistriktet at tage fat på. 

Arbejdsgang 
Arbejdsgangen forløber nu således: 
Nedsavningen (stævningshugsten) fore
tages i december-januar, senest i februar, 
og før saftstigningen begynder i marts. 
Et skovstykke på en halv til en ha 
nedskæres totalt, dvs . både store træer 
og tynde og tykke hassel stammer ned
saves med motorsav. Hvis der er stor
kronede træer blandt de skovede træer -
for store til at kunne gå i flishuggerens 
indmadning - gennemsaves kronens 
grene delvist på passende steder, hvor
ved grenene brækker ved indføring i 
huggeren. 
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Fældningen skal foregå retningsbestemt, 
således at træerne lægges parallelt i 
ranker. Dette er nødvendigt for senere at 
kunne arbejde rationelt med flishuggeren 
inde på arealet. Ligger træerne på kryds 
og tværs vil de besværliggøre mad
ningen af flishuggeren væsentligt. 
Der efterlades undertiden et lille antal 
overstandere (max 5-10 stk/ha) fx af eg, 
ask eller avnbøg. Det sker af biologiske 
grunde (større diversitet), æstetiske 
grunde, samt af hensyn til foryngelsen 
(frøfald som supplement til stødskud
dene) , og måske til reduktion af mulig 
overfladeforsumpning i de første år. 
Overstandertræer kan også være nyttige 
langs udkanter af hensyn til læforholdene 
på arealet. 
Af flere grunde er det vigtigt, at stæv
ningen ikke sker på for små arealer ad 
gangen. Dels bevirker det store råvildt
tryk, at genvæksten på for små arealer 
nedgnaves af rådyrene, mens de ikke 
kan overkomme at holde større arealers 
nye skud i ave. Dels er en vis areal
størrelse som før nævnt nødvendig for at 
tilgodese både flora og insektfauna. 
Økonomisk set er større arealer natur
ligvis også at foretrække. 
Principielt skal stødhøjden være 10-15-
20 cm over jordoverfladen, ikke højere. 
Hvis de nye skud kommer fra proventiv
knopper på stødets bark, vil lave stød 
give færre nye skud end høje stød. Er 
der tale om afskovning af ældgamle 
stød, der har været stævnet utallige gange, 
fx af eg og avnbøg, ask, elm og rødel, 
afsaver man naturligvis ikke hele stødet 
langs jordovelfladen, men ca. 10 cm 
over stedet for den forrige afskovning. 
Det er vigtigt, at samtlige stammer -
også de centimetertynde - i den gamle 
bevoksning skæres ned . 
De fældede træer bliver liggende på 



arealet foråret og sommeren over, hvor
ved vandindholdet i træerne falder 
væsentligt til 30-35 % af totalvægt. I 
august-september kører en traktor med 
flishugger og hydraulisk kran gennem 
rækkerne og hugger alt det nedsavede 
materiale til flis idet man forsøger at 
undgå skade på genvæksten. Kvaliteten 
af flisen er god, navnlig når omdriftstiden 
har været 30-40 år. 
Flisen oplagres i store roekulelignende 
stakke straks efter hugningen. De bør 
lægges i nogenlunde læ. Da flisen nor
malt er ret fugtig (ikke mindst hvis det 
regner under oparbejdningen), vil der 
være en del varmeudvikling og vandfor
dampning fra stakken. Der ventes der
for normalt 2-3 uger inden den afdæk
kes med plastic eller presenning og 
med en smal udækket stribe i stakkens 
top, således af vanddamp fortsat kan 
komme væk. 
Herefter kan brændselsflisen løbende 
afhentes af lastbiler til levering hos 
forbrugeren. Vandindholdet er efter et 
par måneder normalt faldet til 25-32 %, 
der bestemmes ved udtagning af en 
prØve til tørring og vejning samtidig 
med læsningen. 
Fyns Statsskovdistrikt har igennem årene 
haft en leverance til en fynsk skole. 
Aftalen er en nødvendig forudsætning 
for at flisning har kunnet foretages 
regelmæssigt hvert år, hvorved alle 
Miljøministeriets "glemte" hassel
stævningsskove på Sydlangeland atter 
behandles som den klassiske tradition 
byder. 

Økonomi og produktion 
Regnskabet for denne oparbejdnings
metode kan opgøres således (alle tal er 
pr. rm produceret flis og prisniveau ca. 
1996). 

Fældning/nedskæring: 
Flishugning: 
Lagerudgift: 

I alt fremstilling: 

30-75 kr 
55 kr 
10 kr 

95-140 kr 

Transport til forbruger: 20-32 kr 
Salgspris 135-140 kr. pr.solgt rm 
Svind under lagling 
og læsning: 1-21 %, i snit 10 % 
Resultat: meget nær balance. 

Stævningsdriften er økonomisk set mest 
lønsom, når bevoksningerne er så gamle 
- og dermed står med så tykke dimen
sioner - som muligt, men alligevel ikke 
så gamle, at der skal skæres bundstykker 
af træerne, fordi de er for tykke til flis
huggeren. En teknisk set velegnet alder 
under fynske forhold vil skønsvis være 
30-35 år. 
Af biologiske og historiske grunde vil 
en lavere omdriftsalder være at fore
trække. 15-30 år mellem stævningerne 
vil formentlig være et forsvarligt kom
promis. 
Udbyttet af flis pr hektar afhænger 
naturligvis af bevoksningens alder og af 
træernes dimensioner. Erfaringerne fra 
statsskovdistriktets drift viser en pro
duktion på 300-500 rm flis pr hektar 
(100-165 m'), mest på de "overgemte" 
arealer. Der er altså ikke tale om nogen 
høj udnytbar produktion pr arealenhed. 
Tallene siger lidt om produktionens 
størrelse i stævningsskoven. 300-500 rm 
flis svarer til 100-165 m3 fastmasse, pro
duceret over fx 30 år eller noget i ret
ning af 4 mJ/år. Tallet gives med alle 
forbehold uden basis egentlige 
træmålinger. 
Afsætningen af brændselsflis er en vig
tig forudsætning for en stævningsdrift, 
der skal være økonomisk og praktisk 
overkommelig. 
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Nedskæring til jlisning i østre Gulstav, Langeland. 

Kørsel med tunge maskiner ved flis
ningsarbejdet kan være en forsumpning
sårsag og beskadige den nye fremvækst, 
især hvis det sker under fugtige vejtfor
hold. Kørsel bør reduceres mest muligt 
og finde sted, når arealet er rimelig tørt 
ejler bundet af frost. 

Skovning til brænde 

Har man ikke mulighed for afsætning 
eller eget forbrug af flis er traditionel 
skovning til brænde løsningen, som 
praktiseres mange steder. Også her skover 
man samtlige stammer, opsamler og 
udnytter kun dem, der er tykkere end 4-5 
cm og lader resten ligge. Arbejdet skal 
ske i vintermånederne før saftstigningen 
begynder midt i marts, og nedsavningen 
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sker på samme måde som til flisning. 
Hvis det er selvskovere, der udfører 
arbejdet, afregnes det oparbejdede 
brænde til reduceret pris som kompen
sation for besværet med nedsavning af 
stammer under 5 cm's tykkelse. 

Genvækst og hjortevildt 

Det er velkendt, at de afskovede stød 
med deres meget store rodsystemer har 
en enorm evne til at forsyne de nye skud 
med en overflod af vand og næring, så 
de kan sætte op til trekvart meter høje 
skud det første år. Men en stor råvildt
bestand som i det fynsk/langelandske 
område kan være en meget begrænsende 
faktor for genvækstens etablering af den 
nye bevoksning. 



Det stigende råvildttryk gennem de sid
ste 10 år har haft meget uheldige konse
kvenser for genvæksten fra de nysatte 
stød som her et egestød. Vestre Gulstav, 
Langeland. 

Efterladelse af ris kan være tilstrække
ligt til at sikre genvæksten mod at blive 
nedbidt af rådyr - fordi de ikke går ind i 
risbunkerne. Der er dog sjældent ris nok 
til at dække hele det afskovede område, 
og ved stor råvildtbestand kan følgen 
nemt blive en uensartet og især utiL
strækkelig opvækst. Næs, Langeland. 
S. Fodgaardfoto. 
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Efter rådyrbestandens eksplosive ud
vikling med en fordobling siden midten 
af firserne og en femdobling siden halv
tredserne, er det blevet vanskeJigt - nogle 
steder umuligt - at få genvæksten op 
over vildtets bidhøjde. Gennem dyrenes 
forkærlighed for vinterknopper på eg og 
ask og især ved deres nedbidning af de 
nysatte skud i forsommeren på fx hassel, 
tjørn og navr, eg, ask og avnbøg kan de 
være en hindring for at genvæksten 
nogensinde kommer igennem. 
År efter år skyder træerne tålmodigt nye 
skud, men ligeså tålmodigt vender 
råvildtet tilbage og afbider skuddene. 
Haslen og de fleste andre træarter kan 
ikke tåle denne behandling år efter år og 
dør efter få års forløb. Genvækstens 
manglende lukning af arealet medfører 
ofte et uheldigt floraskifte til brombær 

104 

og hindbær, der kvæler træopvækst, til 
mosebunke, lundrapgræs etc., så frem
tiden kan tegne sig usikker for næste 
trægeneration, der i bedste fald kommer 
med langt mindre stamtal. 
Dyrenes bid kan i et vist omfang hindres 
ved at der placeres et tykt lag ris fra 
afskovningen hen over de nysatte stød, 
en praksis der med skiftende held er 
praktiseret på Langeland. Det kan, som 
før nævnt, også være en fordel ikke at 
stævne for små arealer ad gangen, så 
dyrenes skader spredes. 
Mest effektiv er naturligvis den kostbare 
og besværJige hegning, der dog kun 
behøver stå i få år --- eBer aBerbedst 
gennem fornuftig beskydning at holde 
vildttrykket nede på et for skovens tarv 
passende niveau. 
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