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1. Problemstilling 

Under fordelagtige jordbunds- og kli
maforhold lader bøg sig relativt ubesvæ
ret forynge spontant. Kombineres dette 
fordelagtige udgangspunkt med den for
nødne forstlige snilde, er det muligt - på 
en og samme gang - at gennemføre en 
økonomisk optimal afvikling af over
standere og samtidig skabe en ny foryn
gelse. 
Dette synkrone hændelsesforløb - også 
kaldet "cyc1isk bøgedyrkning" (Holten
Andersen, 1987) - kan, afhæ ngigt af 
forudsætningerne og ønskerne, gennem
føres i løbet af en periode på 15-30 år. 
Ved hvert oldenår under foryngelsesfa
sen tilføres nye planter, hvilket inde
bærer, at foryngelsens planter vil varie
re med hensyn til alder og højde. En 
pointe ved denne aldersspredning er 
bl.a., at man i et senere stadium for
holdsvis ubesværet kan skabe en under
etage. 
Imidlertid er foryngelse ss ituationen ofte 
mere besværlig end den ovenfor be
skrevne; det være sig på grund af de 
naturgivne omstændigheder eller på 
grund af bevoksningens tidligere be
handling . 
Situationen vil desuden ofte være den, at 
man - på grund af bevoksningens alder 

- er tvunget til en tidsmæssig kompri
mering af foryngel sesfasen for at undgå 
værditab. En tidsmæssig komprimering 
kan også være nødvendig for at udnytte 
aktuelle muligheder for afsætning af 
overetagen eller for at opfylde akutte 
økonomiske krav på ejendommen. 
Således anbragt med ryggen mod 
muren, vil jordbearbejdning i forskellige 
udformninger og intensiteter være nød
vendig for at opnå et sikkert resultat 
indenfor det begrænsede tidsl1.lm, man 
har til sin rådighed. I sin mest radikale 
udformning kan den forberedende jord
bearbejdning udføres med bulldozer 
efterfulgt af en nedmuldning med harve 
(Bjerregård, 1979). 
Ofte bliver resultatet af en sådan jordbe
arbejdning så vellykket, at foryngelsen 
fremstår som en tæt måtte af ensaldren
de planter. 500.000-1 .000.000 planter / 
ha er ikke usædvanligt. Et behageligt 
problem bliver derfor at tage stilling til, 
hvorledes det store planteopbud skal 
reduceres. 
Umiddelbar kan det måske forekomme 
fristende at lade problemet løse sig selv 
ved selvudrensning. Dyrkningstekniskt 
er dette i og for sig også muligt, men -
og det er det afgørende i sagen - med 
pass iviteten afskriver man sig samtidig 

109 



muligheden for - indenfor de tidsmæs
sigt snævre rammer hvorunder man 
arbejder - at skabe en bevoksning af den 
kvalitet og dimension, som er forudsæt
ningen for en lønsom bøgedyrkning. 
I det følgende skal derfor ski tseres, 
hvorledes man, i den specielle situation 
hvor planteantallet er både overvælden
de og ensaldrende, kan udforme et 
udrensningsprogram, som tager hensyn 
til såvel bevoksningsbiologiske faktorer 
som til økonomi. Udgangspunktet er 
dels ældre litteratur om emnet, dels nye
re udrensnings- og udhugningsforsøg 
samt praktiske erfaringer; sidstnævnte 
begrænser sig til de bedre bøgeboniteter 
- d.v.s. CMM-bonitet 2 og bedre. 
Det skal understeges, at de efterfølgende 
betragtninger er at opfatte som to prakti
keres overvejelser om og forslag til 
hvorles udrensningsspørgsmålet kan 
behandles. De gør således hverken krav 
på at være endegyldige eller for den sags 
skyld videnskablige; derimod skal de 
ses som et forsøg på at kombinere sund 
fornuft og praktiske erfaringer. 

2. Hvorfor udrensning? 

Udrensning er - ligesom udtynding - en 
betinget hændelse, der ikke kan betrag
tes isoleret. Som ethvert andet indgreb 
"under rejsens gang", skal den udformes 
med hensyntagen til det bevoksnings
mæssige udgangspunkt samt bevoksnin
gens ønskede fremtidige udvikling. 
Henriksen (1988) sammenfatter formå-

let med udrensning i følgende almene 
punkter: 
- Borttagning af uønskede individer 
("krukker", tveger og syge træer). 
- Afstandsregulering for at sikre bevoks
ningens kvalitative og diametermæssige 
udvikling. 
- Regulering af blandingsforholdet mel
lem forskellige træarter, om sådanne 
findes. 
- Grundlæggelse af bevoksningens 
fremtidige struktur - f. ex. underetage. 
- Forbedring af bevoksningens vitalitet 
og stabilitet - f . ex. mod snetryk. 
Hertil kan lægges: 
- Skabe fremtidig fremkommelighed i 
bevoksningen, så de efterfølgende ind
greb kan udføres rationelt og uden at 
skade foryngelsen. Dette sker i form af 
anlæg af stikspor samt udrensning i kor
ridorerne mellem stiksporene. 
Ovennævnte almene betragtninger om 
udrensning er imidlertid - operativt set
upræcise og skal suppleres med mere 
detaljerede forskrifter. En rationel hånd
tering af hvorledes disse bør udformes 
kræver dels detailkundskab om sam
menhængen mellem indgreb og konse
kvens, dels - eller snarere frem for alt -
en klar forestilling om det endelige mål: 
Hvad er det, vi ønsker at opnå med vor 
bøgedyrkning ? 

3. Målet med bøgedyrkningen 

Udrensningsfasen udgør kun en tids
mæssigt kort sekvens af bevoksningens 

Foto l. Den udhugningsstyrke og -form som kendetegner en C-hugst er udfra flere 
Lønsomhedskriterier det mest fordeLagtige resultat. Derfor er målet for udrensningsmo
dellen at ende med en C-grad som i Totterup-forsøget på Bregentved. 
Dette foto af C-parcellen er fra 1980 ved alder 61 år. Højde 23,1 m, diameter 30,0 cm, 
grundflade 19,5 m2/ha, salgbar vedmasse 224 m3/ha. 
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liv. Da formålet med bøgedyrkningen er 
en optimering af økonomien med hele 
omløbstiden som perspektiv, skal ud
rensningens økonomi naturligvis be
tragtes ud fra en tilsvarende synsvinkel. 
At se udrensningen som en selvstændig 
og tidsmæssigt isoleret fase uden blik 
for de senere indtægtsskabende faser og 
hvornår de tidsmæssigt indefinder sig, 
kan delimod let lede til fejlagtige kon
klusioner. 
Vort udgangspunktet for udformningen 
af en udrensnings-policy er derfor den 
indtægtsgivende del af omdriftsforløbet 
med hovedvægt på slutbevoksningen. 
Herudfra må man så arbejde sig baglæns 
for at klarlægge, hvilken udhugnings
og udrensnings praksis der kræves for at 
nå dette mål og derefter sammenholde 
udgifterne og indtægterne. 
Til støtte for sådanne overvejelser udgør 
FSL's langsigtede udhugningsforsøg i 
bøg (f. ex. Bryndum, 1980 & 1988) en 
central kilde. Sammenfattende kan man 
- på baggrund af disse undersøgelser -
anse det for relativt veldokumenteret, 
hvorledes forskellige udhugningsstyrker 
påvirker bevoksningsudviklingen. 
Omskrives resultaterne herfra i økono
miske termer, når man til - omend noget 
forenklet - at den udhugningsstyrke og -
form som karakteriserer "C-hugst", er 
den, som leder til det ud fra flere løn
somhedskriterier mest fordelagtige 
resultat. Dette gælder altsammen under 
den brutale forudsætning at dagens pris
relationer også gælder i fremtiden. 
At det forholder sig så enkelt beror på, at 
man ved denne hugstbehandling ikke 
alene skaber dimensions- og kvalitets
mæssigt værdifulde udbytter i en tids
mæssigt tidligt lagt slutfase (90-110 år), 
men også - eller rettere: især - fordi der 
i et endnu tidligere stadium under om-
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driften - d. v .s. ved SO-60 års alder -
falder værdifulde mellemudbytter i form 
af småkævler. 
Sidstnævnte tidspunkt er derfor et cen
tralt "pejlemærke" for ens overvejelser. 
Dels ved vi fra FSL's omfattende prØve
flader, hvorledes bevoksningsudviklin
gen frem til omdrift kan beskrives m.h.t. 
stamtal, diameter etc., dels ved vi, at 
man fra dette tidspunkt og videre frem 
har en fordelagtig økonomi. Her er vi 
med andre ord på kundskabsmæssigt 
fast grund. 
Vor opmærksomhed kan derfor samle 
sig om, hvorledes man med udgangs
punkt i meget planterige foryngeiser kan 
frembringe SO-60-årige bevoksninger 
med de fordelagtige karakteristika, som 
bevoksninger behandlet med C-hugst 
udviser. Det centrale er naturligvis her 
ikke alene den dyrkningstekniske side af 
sagen, men også den økonomiske: 
Hvorledes får vi med et minimum af 
omkostninger bragt foryngelserne / 
bevoksningerne frem til ovennævnte 
"pejlemærke" ? 
For at skabe sig et begreb herom, skal 
man gøre sig klart, hvorledes det nævn
te "pejlemærke" kan beskrives. En 
bevoksning behandlet med C-hugst er 
ved SO-60 års alder (højde: 23 m, d.v.s. 
CMM-bonitet ca. 1) karakteriseret ved: 

Stamtal: 

Diameter: 
Volumen: 

260-300 st./ha (ekskl. 
underetage) 
28-32 cm 
26S-280 m'f/ha 

Cirka halvdelen af disse træer vil følge 
bevoksningen ind i foryngelsesfasen. 
Derfor bør disse træer være fri for tveger 
på de nederste IO-IS m og desuden være 
af finerkvalitet op til minimum 6 meters 
højde. 



Foto 2. I den mellemaldrende bevoksning bør der være en veludviklet underetage. Den 
beskytter jordbunden og stiller dermed skovdyrkeren mere frit i udtyndingerne, og den 
forhindrer transport uden for sporene. Endelig giver den flere frihedsg rader i forbin
delse med foryngelsen. 
Dettefoto viser bøg der er forynget omkring 1930, foto september 1995. Fra Rand 
Skov ved Vejle Fjord. 

De øvrige træer - d.v.s. de fremtidige 
udhugningstræer - kan i og for sig have 
diverse fejl, bare disse er placeret højere 
oppe end apteringsgrænsen for sav
værks- og finerkævler. Som forsøgsre
sultater (Bryndum; l.c., s. 43) viser, er 
dette ikke et urealistisk mål, forudsat at 
man som udgangspunkt har en vellykket 
foryngelse. 
Hertil kan lægges - hvilket i særdeles
hed gælder på stive lerjorder - at den 
50-60 årige bevoksning bør have en vel
udviklet underetage. Den beskytter jord-

bunden og stiller dermed skovdyrkeren 
mere frit i udtyndingerne, forhindrer 
transport i bevoksningen udenfor stikve
jene, samt - hvilket er et hovedformål -
den giver frihedsgrader i forbindelse 
med foryngelsen. 
Undervæksten har utvivlsomt en stabili
serende effekt på vandbalancen i forbin
delse med tyndingsindgrebene. Derimod 
har underetagen næppe nogen afgørende 
betydning for kvalitetsudviklingen 
(Holmsgård; 1985). I øvrigt kan henvi
ses til Mørk-Hansen (1908) som med 
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udgangspunkt i den såkaldte "Schroder
ske udhugning" har gennemgået tanke
gangen bag underetagen. 
Det væsentlige i forbindelse med 
udrensning er, at underetagen grund
lægges allerede i et tidligt udrensnings
stadium. Det er afgørende at være 
bevidst om dette, så man ikke uforva
rende sætter mulighederne for at skabe 
en underetage over styr. Dette gælder i 
særdeleshed i ensaldrende planterige 
foryngeIser, hvor konkurrencen mellem 
individerne er benhård. 
Målet med udrensningerne og de tidlige 
udtyndinger kan derfor sammenfattes 
således: At skabe det "bevoksningsfun
dament" som muliggØr, at vi fra et tid
ligt stadium i bevoksningens liv kan 
praktisere C-hugst med samtidig bibe
holdelse af en underetage. 

4. Udrensningens dynamik -
indgreb og forventede resultat 

Synspunkterne på hvorledes udrensnin
gens i praksis bør udformes er stærkt 
varierende, hvilket grundlæggende beror 
på, at vores viden om udrensning savner 
et sikkert videnskabeligt fundament at 
stå på, hvilket videre har sin årsag i det 
enkle forhold, at der kun findes få - og i 
denne sammenhæng ufuldstændige -
systematiske udrensningsforsøg i bøg. 
Desuden findes - os bekendt - ingen 
forsøg som klarlægger den bagvedlig
gende konkurrence-dynamik i unge 
bevoksninger / kulturer. Sidstnævnte har 
den konsekvens, at man ikke kan opstil
le dynamiske modeller for diverse tænk
te udrensningsmetoder og deres konse
kvenser. 
Vi befinder os dermed på det hånd
værksmæssige niveau og er derfor tvun
get til - ud fra de spredte og usammen-
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hængende erfaringer som findes - at for
søge at sy disse sammen til en helhed 
vel vidende, at syntesen uvilkårligt bli
ver forenklet. 
Udrensningsspørgsmålet kan angribes 
ud fra i hvert fald to grundopfattelser: 

4.1 Passiv bevoksningspleje 
(tysk udrensning) 

Udrensninger anses her stort set som 
unødvendige indgreb, hvorfor bevoks
ningsplejen udskydes til udhugningsfa
sen (Astrup & Ohff, 1998). Bag dette 
synspunkt gemmer sig en grundlæggen
de forskel i økonomisk målsætning sam
menlignet med tankegangen bag den 
akti ve danske udrensningstradition. 
Dels indebærer synspunktet at omdrifts
alderen forlænges med heraf følgende 
rentetab og kvalitetstab i form af rødker
ne, dels - hvilket er en hovedpointe -
bliver kvaliteten ofte for dårlig på frem
tidstræerne (skæv vækst med reaktions
ved). Da vi ikke anser det for muligt at 
gennemføre en økonomisk optimal 
bøgedyrkning med udgangspunkt i en 
passiv udrensningspraksis, vil vi ikke 
behandle denne yderligere her. 
N år det er sagt, skal man på den anden 
side ikke glemme, at den passive 
udrensningstradition har sin funktion 
ved at danne en sund modpol til den af 
og til meget aktive - og dyre - udrens
ningspraksis som let bliver resultatet, 
hvor dyrkningsperfektionismen tager 
overhånd. Udrensninger skal i sagens 
natur reduceres til det absolut nødvendige 
- det være sig i antal og intensitet - og 
bør ikke udføres, bare fordi der er tradi
tion for det. 

4.2 Aktiv bevoksningspleje 

Den aktive bevoksningsp1eje kan udfor
mes på forskellige måder. Grund-



læggende er der imidlertid tale om vari
ationer over samme tema, hvor målet -
indenfor de givne tidsrammer - er at 
frembringe bevoksninger med træer af 
en sådan dimension og vitalitet, at man 
kan opnå markedets højeste priser. Ret
tesnoren man sigter efter er, at alle træer 
af blivende kævledimensioner bør være: 
1/ helt rette med genemgående akse 
uden tveger, 
2/ fli for deformiteter (basalsvaj og bar
kindvoksni nger), 
3/ uden snoning, 
4/ marven skal være centralt placeret, 
5/ stammen fri for reaktions ved, 
6/ stammen kvistfri og uden betydende 
kvistspor på de nederste 6 meter. 
Tankegangen i den aktive udrensning er, 
at et fremtidstræ aldrig må forhindres i 
sin udvikling. Udrensnings- og udhug
ningsprocessen kan beskrives som styret 
"Umsetzung" 1), hvor opgaven løbende 
er at sikre, at den til rådighed værende 
tilvækst placeres på fremtidstræerne og 
ikke spildes på kvalitativt dårlige træer. 
Konkret drejer det sig om at finde balan
cen: Hvor få og hvor stærke indgreb er 
nødvendige? 

5. Forsøgserfaringer 

Til belysning af udrensningsspørgsmå
let påkalder to forsøg sig interesse: 
"Totterup-forsøget" respektiv "Hacke
berga-forsøget". Heraf er det første for-

I) "Umsetzung" er et begreb i den tyske forstli

ge litteratur. Det kan forkl ares som en relativ 

forskydning gennem årene af de enkelte træers 

størrelse i en bevoksning. Se nærmere herom 

hos Holten, 1995. Red . anm. 

søg et langsigtet udhugningsforsøg, det 
sidste et egentligt udrensningsforsøg. 

5.1 "Totterup-forsøget" 

I "Totterup-forsøget" 2) findes data fra 
bevoksningens 19. år. Bevoksningen er 
etableret som en såningskultur og tør vel 
antages at have haft et plantetal på 
omkring 20.000 planter pr. ha på et tid
ligt stadium af sit liv. 
Inden udhugningsforsøget blev anlagt, 
var der genemført 3 udrensninger. Hvil
ken udformning disse 3 udrensninger 
havde er ukendt. Ifølge Bryndum (l.c .) 
har vi følgende udgangspunkt, når vi 
vælger C-parcellerne: 

Ved alder 19 år og efter 3 udrensninger: 

Højde: 
Stamtal: 
Dg: 

6,1 m 
6354 st./ha 
4,3 cm 

Videre har man ved alder 30 år og efter 
totalt 6 udrensninger / udhugninger: 

Højde: 
Stamtal: 
Dg: 

11,1 m 
1726 st.lha 
10,4 cm 

Disse få data i kombination med - som 
ovenfor nævnt - at C-hugsten korrekt 
udført medfører en høj kvalitet på den 
blivende bevoksning, giver os derfor et 
par værdifulde fixpunkter at styre 

2) Et langsigtet hugstforsøg i bøg i Totterup 
Skov på Bregentved. Bevoksningen er anlagt i 
1919 og fulgt med målinger siden 1938. Fotos 
og nøgletal kan ses i H.A. Henriksen: Skoven og 
dens dyrkning, side 359. Red. anm. 
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efter, når et udrensningsprogram med 
relevans for praksis skal designes. 

5.2 "Hackeberga-forsøget" 

I "Hackeberga-forsøget" 3) (Eko & Pet
tersson, 1992) er udgangspunktet som i 
'Totterup-forsøget" en rækkevis bøge
såningskultur - iøvrigt med stort set 
samme plantetal. 
Forsøget belyser et antal forskellige 
udrensningsprogrammer. Interessen 
samler sig efter vor bedømmelse i sær
deleshed om den behandling, der beteg
nes "modijierad rojningsprogram" 
(rojning = udrensning, red.), hvor første 
udrensning først sker ved ca. 4 meters 
højde (ca. J 5 år fra frø). Ved dette ind
greb fjernes "krukker", tveger og defek
te individer som åbenbart skader formo
dede fremtidstræer. Efter denne udrens
ning er der ca. 7000 planter pr ha tilba
ge. 
Yderligere udrensninger i bevoksningen 
sker herefter først - og det er det speci
elle ved netop denne behandling - når 
man sikkert kan vurdere kvaliteten på de 
nederste seks meter af stammen, d.v.s. 
ved en bevoksningshøjde på 11 - J 2 
meter. Her reducerer man så i eet ind
g reb antallet af træer ned til 1400 stk pr. 
ha. Det karakteristiske ved de 1400 
bevoksningstræer er, at de skal have en 
gennemgående akse uden tveger i op til 
6 meters højde. 
Behandlingen indebærer således, at 
antallet af udrensninger sammenlignet 
med 'Totterup-forsøgets" reduceres fra 
6 til 2, hvilket medfører en kraftig 
reduktion af udrensningsomkostninger-

3) Hackeberga Sareri, sydost for Malmo. Red. 
anm . 
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ne. Kvaliteten er - hvilket er det vigtige 
i sagen - trods det noget brutale indgreb 
på højde med den traditionelle udrens
nings. Samtidig - hvilket umiddelbart 
måske kan forekomme ejendommeligt -
reduceres diameteren på de ti.lbage
værende træer ikke. 
Behandlingen er inspireret af et ældre 
svensk udrensningsforsøg - "Borrestad
forsøget" (Carbonnier, 1979) - som 
synes at vise, at man næppe får nogen 
større diametermæssig effekt af en 
intensiv udrensningspraksis. Dette 
bekræftes som det fremgår af følgende 
måledata fra "Hackeberga-forsøget": 

"Modifierad rojning" ved 28 år: 
Højde: 12, l m 
Stamtal: 1400 stkJha 
Dg: 11,9 cm 

At man således ikke får nogen større 
diametermæssig kvittering for de mange 
udrensninger i "Totterup-forsøget" ber
or formentlig på det i og for sig vel
kendte forhold, at man ved ethvert 
udrensnings- eller tyndingsindgreb ska
ber et antal nye krukker / tveger, som 
man så senere tvinges til også at tage 
bort. Udrensningerne får derved karak
ter af hugst fra toppen. 
Man kommer i den sammenhæng til at 
tænke på Bavngård 's (1938) karakteri
stik af hårdthuggerne: De "laver selv de 
aller fleste krukker ved for tidligt at stil
le dem frit. Den rædsel hårdthuggerne 
har for krukker og piskere er forståelig, 
fordi sådanne samles i deres kølvand i 
flok og følge". 
Hertil bør imidlertid lægges, at man 
modsætningsvist ikke kan drage den 
konklusion, at udrensninger generelt er 
unødvendige. For ganske vist medfører 
ethvert indgreb, at der skabes nye tve-
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ger, men - og det er det essentielle -
ikke alle tilbageblivende træer bliver 
nye tveger; kun en procentandel af dem 
bliver det, og desuden er disse tveger 
placeret i større højde. 
"Hikkeberga-forsøget" viser, at man 
kan gå langt i forenklingen sammenlig
net med traditionel udrensning. Forsøget 
viser på den anden side også, at den 
stærke forenkling har sin pris: Man fra
skriver sig underetagen. Dette er en 
konsekvens af det lange tidsrum som går 
mellem de to udrensninger og som inde
bærer, at alle halvstore og mindre indi
vider skygges ihjel; kun den herskende 
etage overlever. 
Ønskes en fremtidig bevoksningsstruk
tur med veletableret underetage viser 
erfaringerne fra "Hackeberga-forsøget" 
således, at man i det såkaldte "modifie
rade rojningsprogram" har drevet for
enkl ingen for langt. 
I fig. ler stamtalsreduktionen i de to 
forsøg sammenstillet, og forskellen 
fremgår umiddelbart. 

5.3 Operative konklusioner 
af forsøgene 

Spørgsmålet er nu , om de konklusioner 
som forsøgene giver anledning til, inde
bærer at de opstillede mål for en 50-60 
årig bevoksning kan nås med hensyn til 
kvalitet, diameter og underetage? 
Begge behandlinger resulterer i bevoks
ninger, som efter overstået udrensnings
stadium kan videreudvikles i overens
stemmelse med det opstillede mål hvad 
angår bevoksningsdiameter og stamme
kvalitet. Det eneste problem er fraværet 
af underetage i den "modifierade roj
ningsmetoden". 
Sammenfattende har de respekti ve 
metoder følgende fordele (+) og ulem
per (-) : 
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Traditionel udrensning som i ''Totterup'': 
+ god kvalitet og diameter 
+ en god underetage 
- mange omkostningskrævende udrens
ninger. 
"Modifierad rojning" som i "Hackeber
ga" : 
+ god kvalitet och diameter 
+ meget lave omkostninger 
- fravær af underetage. 
Forsøgsresultaterne taler altså overbevi
sende til fordel for den "modifierade 
rojningsmodell" - dog med det væsent
lige forbehold, at den indebærer en ude
lukkelse af underetage. 
Et ubesvaret spørgsmål er derfor, om det 
er muligt at afhjælpe denne mangel ved 
at man indskyder en ekstra udrensning 
ved ca. 6 meters højde i den "modifiera
de rojningsmodell". På den måde lader 
man netop så meget lys slippe igennem 
til de undertrykte individer, at disse kan 
overleve og dermed danne grundlag for 
den fremtidige underetage. 
Tanken er således at det måske er muligt 
at gå en balacegang, hvor man nok redu
cerer antallet af udrensninger, men ikke 
reducerer dem så meget, at underetagen 
sættes over styr. 
Med udgangspunkt i såningskulturer -
som i de to forsøg - kan man altså kon
kludere, at det ved hjælp af en reduceret 
- men målrettet - udrensningsindsats er 
muligt at frembringe et bevoksnings
mæssigt udgangspunkt, som i det videre 
forløb kan kvittere for en C-hugst. Om 
det er muligt at kombinere dette med en 
bibeholdelse af underetagen vil derimod 
først vise sig i de kommende år. 

5.4 Konklusioner i relation til ekstremt 
planterige kulturer 

Endnu en mistelten, skal imidlertid 
tages i ed: Begge ovennævnte forsøg har 



som udgangspunkt haft rækkevise 
såningskulturer. I ensaldrende meget 
planterige kulturer har vi i forhold hertil 
en radikalt afvigende udgangsposition. 
Hvor man i såningskulturerne ved en høj
de på 1,5 - 2 m har et plantetal på måske 
20.000 planter pr ha, er det modsvarende 
plantetal i "intensive foryngelser" ved 
samme højde 200.000 - måske flere. 
For at bringe os i en position, hvor vi 
kan anvende ovennævnte forsøgsresul
tater på de planterige "intensive foryn
gelser" er det med andre ord nødvendigt 
allerede i kulturstadiet at genemføre en 
reduktion af plantetallet, så vi kommer 
nærmere udgangspunktet i såningskul
turerne - d. v. s. at vi helst skal ned 
omkring 20.000 planter pr ha ved ca. 2 
meters højde. 
Som udgangspunkt kan man udnytte det 
tidligere omtalte forhold, at man inden
for visse grænser tilsyneladende kan 
undlade at reducere plantetallet, uden at 
det får nævneværdige konsekvenser for 
diameterudviklingen. Denne allerførste 
udrensning kan derfor udføres som en 
skematisk reduktion af planteantallet, 
hvorved man samtidig skaber en frem
kommelighed i kulturen, så de senere 
udrensninger kan udføres til reducerede 
omkostninger. 

6. Syntese 

I det følgende er eliaringerne fra de to 
forsøg kombineret med eliaringer og 
overvejelser fra Københavns distrikt 
(Hareskoven) og Trolleholms / Knuts
torps godser (Skåne). Resultatet er formu
leret som een model, men med to alterna
tive tidspunkter for, hvornår den første 
bevoksningsudrensning kan udføres. 
Udgangspunktet er komplette og meget 
planterige ensaldrende foryngeiser. Det 

skal understreges, at hvor resultaterne 
fra Hareskoven i praksis leder til det 
ønskede resultat, så er det endnu for tid
ligt at sige endegyldigt, om man med 
Trolleholms / Knutstorps-altemati vet 
når det ønskede mål. 
Modellen er illustreret dels i fig. 2 som 
viser stamtalsreduktionen, dels i fig. 3 
som er en skitse af bevoksningen efter 
indlæggelse af korridorer og spor. 
Den praktiske udformning af vore over
vejelser kan sammenfattes således: 

6.1 Kulturudrensning 

(udrensning i kulturstadiet - d.v.s. højde 
under 1,3 m). 
Kulturudrensningen sker som en skema
tisk plantereduktion ved en højde på 
mellem 0,8 og 1,3 m. Plantetallet er 
efter operationen reduceret til mellem 
20.000 og 40.000 planter pr. ha. 
Der skabes ved indgrebet samtidigt et 
systematisk system af korridorer. Der
med lettes fældning og udtransport af 
overstandernes effekter, og skaderne på 
foryngelsen reduceres samtidig. 
Hvor brede man vil gøre korridorerne, 
og hvor tæt man vil placere dem afhæn
ger af vækstvilkårene og risikoen for at 
græs indfinder sig som følge af den sto
re lystilgang. Men vil man nå ned på 20-
40.000 stk/ha, bør man i en homogen 
foryngelse fjerne 60-70 % af planterne 
på arealet. 
En nærmere beskrivelse af hvorledes en 
udrensning teknisk kan løses ses i boks 1. 

6.2 Bevoksningsudrensninger 

(udrensninger i bevoksningsfasen -
d.v.s. højde over 1,3 m). 

6.2.1 Generelle udrensningsprincipper 
I modsætning til ovennævnte skemati
ske kulturudrensning er de efterfølgende 
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Fig. 2. Grafisk fremstilling af stamtalsreduktion for den foreslåede udrensningsmodel. 
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Foto 3. Eksempel på en meget tæt og komplet bøge foryngelse som er udgangspunktet 
for udrensningsmodellen. Det første indgreb i form af knusning af korridorer og spor 
vil formentlig blive foretaget om et par år. Herefter fjernes en del af overstanderne, 
idet man så vidt muligt vil udnytte sporene ved fældning og udslæbning for at begræn
se skaderne på foryngelsen. 
Dette foto er fra Store Hareskov, afd. 361 b, december 2002~ Der er foretaget harvning 
med Lindenborg harve i efteråret 1995 og besåningshugst samme vinter. 

bevoksningsudrensninger alle selektive. 
Når den efterfølgende beskrivelse foku
serer på plantetallet, skal dette ikke 
tages som et udtryk for, at plantetallet 
overskygger alle andre parametre. Det 
er kun en enkelt styringsparameter. 
Det er naturligvis vigtigt, at man i for
bindelse med stamtalsreduktionen både 
har kravene til fremtidstræernes kvalitet 

for øje, samtidig med at man successivt 
borttager "negative træer" - d.v.s. træer 
som er: 
11 vækstmæssigt defekte (kræft- og sår
dannelser), 
2/ skævtvoksende, 
3/ har basalbøjning, 
4/ er sammenvoksede eller hvor stam
merne gnaver hinanden, 
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Boks 1. Maskinel 
kulturudrensning 

På Københavns distrikt praktiseres i 
samarbejde med entreprenør Bjørn 
Sørensen en skematisk udrensning 
med en lille "Fendt"-traktor med på
monteret l,S meter bred grenknuser 
som knuser foryngelsen. 
Udrensningen udføres før overstan
deme er afviklede og foregår i to eta
per. Dels et princi pielt parallelt spor
system (3 meter bredt) med indbyr
des afstand på ca. 16 meter. Dels et 
system af l,S meter brede korridorer 
mellem køresporene hvor foryngel
sen knuses, idet man samtidig efterla
der en urørt zone mellem konidorer
ne på ca. 1 meters bredde. 
Udrensningen udføres således på et 
tidspunkt hvor man kan overskue 
foryngelsen. Det billiggør udrensnin
gen betydeligt og gør det lettere at 
indlægge korridorerne korrekt. 
Desuden indebærer systemet at ned
tagningen af overstanderne lettes og 
medfører færre skader i foryngelsen. 
En fordel er det selvsagt også, at man 
får de jordbundsskader som al ter
ræntransport medfører koncentreret 
til sporene. Derved skånes de øvrige 
dele af foryngelsen / bevoksningen. 

S/ tveger - i særdeleshed såkaldte 
"spids-" og "bukse"tveger, 
6/ ødelagte eller skadede under fældning 
af overstandere. 
I værste fald er et "negativt træ" natur
ligvis bedre end ingenting i og med at de 
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Boks 2. Bevoksnings
udrensning med trykluftsaks 

Siden 1992 har man på Københavns 
distrikt udført første bevoksningsud
rensning med try kJuftsaks. Værktøjet 
er Campagnola kompressor model 
SSO/4 med en stangsaks type F6. 
Kompressoren placeres på fast vej, 
og herfra trækkes 8 mm trykslanger 
langs udslæbningssporene. Herudfra 
- vinkelret på udslæbningssporet i de 
knuste korridorer - arbejdes der til 
begge sider ind i de ca. 1 meter brede 
foryngelsesfelter. Til hver kompres
sor kan der kobles S-6 sakse. 
Udrensningen udføres ved ca. 2 
meters højde. Udrensningen udføres 
kun i den øverste trediedel af plan
tespekret og kan kun udføres efter 
løvfald. Bedste tidspunkt er april når 
de gamle blade smides. Om somme
ren er det umuligt at udføre en kvali
ficeret udrensning. 
Perfektionisme skal bevidst undgås . 
Det er således vigtigt at man ikke 
saver fremtidige underetagetræer 
bort, bare for at få det til at se smukt 
ud. 
Arbejdsmiljømæssigt er der store for
dele ved metoden: Ingen støj, ingen 
udstødningsos og intet generende sik
kerhedsudstyr. Under kyndig vejled
ning kan der anvendes uøvet arbejds
kraft. 

har en opdragende effekt på nabotræer
ne ved at holde bevoksningen lukket. De 
"negative elementer" fjernes kun, når de 
skader eller indenfor de nærmest kom
mende år forventes at kunne skade frem
tidstræerne. 



Fig. 3. Oversigtstegning visende en bevoksning hvor udrensningskorridorer og stik
spor er indlagt før de sidste overstandere er hugget (tegning: Tove Vollbrecht). 

6.2.2 Første bevoksningsudrensning 
Ved den første bevoksningsudrensning 
kan man vælge mellem to fremgangs
måder som repræsenterer "traditionel" 
respektiv "henholdende" udrensning. 

Metode la -"Hareskoven" 
(- traditionel aktiv udrensning). 
Tankegangen bag denne er, at plant
ningskulturer er veletableret praksis, og 
at den udrensningspraksis som knytter 
sig hertil er velkendt. Med plantnings
kulturen som udgangspunkt er "Hare-

skoven" en udrensningsmodel, hvor 
man så hurtigt som muligt får den plan
terige foryngelse bragt ned på et plante
tal der svarer til plantningens. Herved 
får man sig bragt i en velkendt position 
med heraf følgende indarbejdede rutiner. 
Første bevoksningsudrensning udføres 
ved ca. 2 meters hØjde (mandshøje plan
ter) som en afstandsregulering kom
bineret med selektiv borttagning af 
kvalitativt dårlige individer. Målet er 
at give alle planter i den øverste 
trediedel af spektret mulighed for at 
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Foto 4. En bøgeforyngelse på 1'12-21/2 m højde hvor der fo rny lig er indlagt korridorer 
og spor. Der er efterladt bælter af bøg som i denne vinter bør udrenses manuelt. Bæl
terne mellem korridorerne bør være af en bredde på omkring 1 m; nogle af disse 
bælter er dog blevet bredere end ønsket. 
Dette foto er fra Lille Hareskov, afd. 394a, december 2002. Der er foretaget harvning 
med Lindenborg harve i efteråret 1989 og besåningshugst samme vinter. Der blev 
lavet knusning af korridorer med en bredde 1,6 m i efteråret 2000, og i den efteiføl
gende vinter blev de fleste overstandere fjernet. Valget af tidspunktet for indlæggelse 
af korridorer er ofte et kompromis mellem flere faktorer; dels hensynet til foryngelsen, 
dels ønsket om at undgå for meget rødkerne i de gamle bøge. 
Der er stort set ingen genvækst i korridorerne fordi der er anvendt en grenknuser som 
kan køre ret lavt over jorden. l Hareskoven findes mange jordfaste sten som er bela
stende for mange grenknusere. 

udvikle sig til rette stammer uden reak
tionsved og basalbøjninger. 
Plantetallet efter udrensningen er 8-
10.000 stklha, optalt blandt de hersken
de og medherskende træer. Undertrykte 
planter bibeholdes - og indgår ikke i 
ovennævnte talangi velser. 

124 

Udrensningen kan udføres med tryk
luftsaks eller udrensningssav og er nær
mere beskrevet i boks 2. 

Metode 1 b - "Trolleholm / Knutstorp " 
(- henholdende aktiv udrensning). 
Inspireret af Hackeberga-forsøget er 



Foto 5. Ud over de smalle korridorer inde i selve foryngelsen anlægges spor på ca. 3 
m bredde til brug for transport. I dette spor er der i modsætning til foryngelsen i foto 4 
kommet nogen genvækst, fordi der er brugt en mindre velegnet grenknuser som ikke 
kunne køres så lavt over jorden som ønsket. 
Dette foto er fra Store Hareskov afd. 363a, december 2002. Der er foretaget harvning 
med Lindenborg harve i efteråret 1989 og besåningshugst samme vinter. Der blev 
lavet korridorer og spor i efteråret 1997, og i den efterfølgende vinter blev de fleste 
overstandere fjernet. Der er foretaget udrensning i vinteren 2002 i en del af foryngel
sen, og resten skal udrenses i vinteren 2003. 

tankegangen den, at det ved hjælp af en 
mere henholdende plantereduktion, hvor 
man kombinerer foryngelsens selvtyn
dingsevne med selektive udrensninger, 
måske er muligt at nå et resultat, som 
modsvarer hvad der kan opnås ved tra
ditionel aktiv udrensning. Gevinsten er 
reducerede omkostninger. 
I forhold til ovennævnte udskydes tids
punktet for første bevoksningsudrens-

ning til 4-5 meters højde. Udrensningen 
sker som en selektiv udrensning, hvor 
"negative træer" som skader fonnodede 
fremtids træer fjernes. 
Med tanke på behovet for en senere 
underetage, er man opmærksom på at 
undertrykte individer ikke fjernes. 
Plantetallet efter udrensningen er igen 8-
10.000 stklha, optalt blandt de hersken
de og medherskende. 
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6.2.3 Anden bevoksningsudrensning 
Ved denne og de efterfølgende udrens
ninger er "Hareskoven" og "Trolleholm 
/ Knutstorp" identiske. 
Inden denne udrensning udføres, er alle 
overstandere fjernet. Indgrebet gennem
føres ved 6-7 meters højde som en 
selektiv udrensning, hvor "negative 
træer" der skader formodede fremtids
træer fjernes. Undertrykte træer bibehol
des derimod til den senere underetage. 
Stamtal efter udrensning er ca. 6000 
stk./ha. 
Et hovedformål med at indlægge denne 
udrensning er at sikre tilstrækkelig 
lystilgang til underetagen, så denne ikke 
skygges ihjel. Det skal understreges, at 
vi er usikre over hvorvidt denne udrens
ning behøves i alle situationer, eller om 
selvudtyndingen kan klare opgaven. I 
kvalitativt dårlige bevoksninger er vi 
dog overbevist om, at den ikke kan und
lades. 

6.2.4 Tredje bevoksningsudrensning 
Udføres ved 10-11 meters højde som en 
selektiv udrensning efter samme prin
cipper som foregående udrensning. 
Antal herskende og medherskende træer 
er efter udrensningen bragt ned til 1400-
1800 stk/ha. Selektionskriteriet er, at de 
blivende træer skal have en gennem
gående akse på de nederste 6 meter og 
iøvrigt være retvoksede og fejlfrie. 
Træer i underetagen bibeholdes. 

7. Udrensningens økonomi 

Den eneste forskel mellem de to varian
ter er tidspunktet for, hvor tidligt den 
første bevoksningsudrensning gennem
føres. Uanset tidspunkt leder begge 
metoder til det dyrkningsbiologisk 
ønskede resultat. Et hovedspørgsmål 
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ved valget mellem tidspunkt er derfor 
hvilke omkostninger, der er forbundet 
med de respektive metoder. 
Tabel l viser tal for præstationer og 
omkostninger. De baserer sig på erfarin
ger og skal opfattes som grove gene m
snit, hvortil der kan knytte sig store 
spredninger. 
Således tages der fex ikke hensyn til det 
velkendte forhold, at de fleste foryngeI
ser er områdevist uensartede. Det inde
bærer, at man i samme kultur / bevoks
ning tvinges til at udføre det samme ind
greb over flere omgange, og dette med
fører naturligvis øgede omkostninger til 
flytning og igangsætning. Ligeledes er 
der ikke taget højde for følgerne af for
skelle i foryngelsernes arealmæssige 
støn·else. 
Tabellen forudsætter - bortset fra kul
turudrensningen - at udrensningen 
udføres med eget mandskab. Det er 
naturligvis muligt at forbedre økonomi
en væsentligt i forhold til de viste tal ved 
hjælp af selvskovere eller ved maskinel 
tynding / flishugning i f ex. tredje 
bevoksn ingsudrensni ngo 
Tabellen viser de økonomiske konse
kvenser af de to fremgangsmåder og 
anskueliggør, at man ved en henholden
de udrensningsmetodik måske kan opnå 
en relativt stor besparelse. 

8. Forbehold 

Det er i ovennævnte sammenstilling til
stræbt at få sammenhæng og konse
kvens i overvejelserne og i deres prakti
ske udformning. For at skabe denne 
"røde tråd" , er der "snittet en og anden 
hæl og kappet en og anden tå". Følgen
de forhold baserer sig på antagelser og 
vurderinger og savner således forsøgs
mæssigt grundlag: 



Tabel l. Samlet tidsforbrug og omkostninger til udrensning, med to forskellige varian
ter af første bevoksningsudrensning. 

tidsforbrug omkostninger 
tim e rlha krlha 

Kulturudrensning 
Kan i dag gennemføres v.hj .a. entreprenør (se boks l) - 2.500 

Første bevoksningsudrensning 
a. Hareskoven - eller 
b. Trolleholm / Knutstorp 

Anden bevoksningsudrensning 

Tredje bevoksningsudrensning 

l alt 
a. Hareskoven 
b. TrolleholmlKnutstorp 

i. Vore kundskaber om selvtyndings
processen og dens dynamik i de tidlige 
stadier er stort set ikke eksisterende. 
Man burde nøje følge planterige kulturer 
fra 10 cm's højde til 4 meters højde og 
"kortlægge" deres strukturelle udvik
ling. Således vil man kunne få bekræftet 
/ afkræftet, om vi virkelig ikke har 
nogen større effekt af tidlige reduktioner 
af plantetallet samt hvorfor. 
2. Egentlig ved vi intet om, hvor meget 
lys, det er nødvendigt at lade slippe 
igennem under forskellige højdeudvik
lingsfaser, for netop at holde undereta
gen i live og få den til at udvikle sig. 
Forsøg ønskes. 
3. Vore betragtninger baserer sig på for
søgsresultater, hvor middelstammedia
meteren er den centrale parameter til at 

50 10.000 
25 5.000 

20 4.000 

30 6.000 

100 22.500 
75 17.500 

beskrive bevoksningen (dog med 
"Hackeberga-forsøget" som en eksem
plarisk undtagelse). 
Vi savner oplysninger om diameter
spredningen i såvel blivende bevoks
ning som i udrensningerne. Dette burde 
være muligt at fremskaffe fra grundma
terialet i forsøgene og vil give mulighed 
for en uddybende beskrivelse af indgre
bene. Hvorvidt det vil give anledning til 
korrektioner er i sagens natur uvist. 

9. Afslutning 

I tilslutning til de nævnte forbehold bør 
man gøre sig klart, at de ski tserede 
modeller naturligvis er forenklinger af 
virkeligheden. I praksis vil de beskrevne 
udrensninger ofte glide ind i hinanden, 
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Foto 6. Et sigtepunktfor udrensningsprogrammet ses her i enforyngelse hvor der er 
foretaget knusning af korridorer og den første manuelle udrensning. l stedet for den 
traditionelle plantningskultur hvor bøgene står på række, står de her i et bælte på 
omkring l m bredde. Den videre udrensning foretages ret let når man kan stå i de 
knuste korridorer og arbejde (H. C. Petersen står i en af disse korridorer, det næste ses 
i venstre side af billedet). 
Dette foto er fra Jonstrup Vang, afd. 452a, december 2002. Der er foretaget harvning 
med Lindenborg harve i efteråret 1983 og besåningshugst samme vinter. 
Der blev lavet knusning af korridorer og spor i efteråret 1992, og i den efterfølgende 
vinter blev de fleste overstandere fjernet. Der er foretaget udrensning i sommeren 
1996. (Sommeren viste sig at være. et helt forkert tidspunkt, men det var første foryn
gelse der stodfor behandling; udrensning bør laves om vinteren og allerbedst lige 
omkring løvspring hvor træerne har smidt de gamle blade). l vinteren 2001 er de sidste 
overstandere fjernet. 
Foryngelsen er nu mange steder 5-6 m høj og er klar til næste udrensning. Det bemær
kes at der findes en hel del små og spinkle træer som ikke generer de herskende træer 
og som kan danne underetage; de skal derfor ikke udrenses. 
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Foto 7. Spor i foryngelsen fra foto 6. 

og den beskrevne systematik derfor 
opleves meget skematisk. 
Målet med den skematiserede sammen
stilling er da heller ikke, at den skal 
opfattes som en imperativ forskrift; 
målet er i stedet at skabe overblik og 
udgangspunkt for overvejelser og meto
deforbedri nger. 
Vi forbeholder os med andre retten til -
om fornødent - i praksis at afvige fra og 
- om virkeligheden kræver det - at ænd
re modellen. 

10. Litteratur 

Astrup, l. & Peter Ohff, 1998: "Bevoksningsp
leje i ung bøg" . SKOVEN, s. 262-265 
Bavngaard, Aage, L938: "Udhugning". OST bd . 
XXIII, s. 195-215. 
Bjerregård, Jens, 1979: "Att skota bok - fOryn
gring". SV.S.T hf t. 3, s 6-37. 
Bryndum, Helge, 1980: "Bøgehugstforsøget i 
Totterup skov". OFF bd. XXXVIII s. L-76. 
Bryndum, Helge, 1988: "Hugstforsøg i bøg". 
OST bd . LXXIII , s. 9-33 . 
Carbonnier, Charles, 1979: "Att skota bok -
beståndsvård", SV.S.T. hf t. 3, s . 38-64. 
Eko, P.M. & N. Pettersson, 1992: "Ett rojnings-

129 



fbrsbk i bok" . SLU, Rapport nr. 32. 
Havelund, Steffen, 1994: "Udrensning i bøg 
med trykluftsaks". FSL-videnblad nr. 5.1-1. 
Henriksen, H.A, 1988: "Skoven og dens dyrk
ning", s. 310-319. 
Holmsgård, Erik, 1985: "Oprensning, vandris
dannelse m.v." DFF bd. XXXX, s. J-SI. 

130 

Holten, N.E., 1995: "Umsetzung". Dansk Skov
brugs Tidsskrift 1995, hf t. 1. 
Holten-Andersen, P., 1987: "Economic Evalua
tion of cyclic Regimes in Beech". Scand. 1. For. 
Res. 2: 215-225. 
Mørk-Hansen, K., 1905: "C.H. Schrbders 
Udhugning i Bøg". DFF bd. I, s. 379-397. 



Tillæg til OST december 2002 

OST 
Dansk Skovbrugs Tidsskrift 

87. årgang . 2002 

Dansk Skovforening. København 

Tryk: Litotryk, Svendborg 



Redaktionsudvalg: 
Skovrider Leif Madsen (fonnand) 
forstfuldmægtig Pernille Karlog 
lektor Jens Dragsted 
skovfoged Martin Petersen 
skovbrugslærer Tyge Kjær 
direktør Niels Elers Koch 

Redaktion: 
Søren Fodgaard (ansvarshavende) 

Oplag: 800 

ISSN 0905-295X. 

Udgives af Dansk Skovforening 
Amalievej 20 
1875 Frederiksberg C 

Telefon 33 24 42 66 
telefax 33 24 02 42 
Postgiro 9 00 19 64 
e-post info@ skovforeningen.dk. 
Hjemmeside www.skovforeningen.dk 

II 



INDHOLDSFORTEGNELSE side 

Signe Anthon og Bo Jellesmark Thorsen: 

Værdisætning af statslig skovrejsning - en husprisanalyse o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 073 

Niels Heding: 

Bæredygtig og flersidig træproduktion i hede- og klitplantager o o o o o o o o o o o o o o o o o ol 

Frank Søndergaard Jensen: 

Fra ensartethed til variation - hvordan vil befolkningen se på omstillingen af 

hedeskovbruget fra ensaldrende rødgranplantage til blandskov? o o o o o o o o o o o o o o o o 05 

Esben Maller Madsen og H. C. Petersen: 

Udrensning i meget planterige bøgeforyngeiser o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0109 

Christian Nørgård Nielsen, Bo Glent-Madsen, Morten Gaarde og Thomas Nord-Larsen: 

Udvikling i stormstabilitet imellemaldrende rødgrantræer efter stærk 

fritstilling ("Wind stability in semi-mature Norway spruce trees af ter 

extensive release in a shelterwood") o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Al 

Skov- og Naturstyrelsen: 

Trafikdræbte dyr o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0131 

Kjell Suadicani: 

Fra plantagedrift mod natumær skovdrift - om skovning og kulturanlæg o o o o o o o o 015 

Knud Thybirk og Morten Strandberg: 

Flersidige driftsformers betydning for flora og svampe i nåleskove o o o o o o o o o o o o o 026 

III 



Trafikdræbte dyr 

Skov- og Naturstyreisen 
(Uddrag af rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Skov- og Naturstyreisen) 

1. Indledning 

Hver eneste dag året rundt bliver mange 
dyr påkørt i trafikken. Det giver anled
ning til bekymring om, hvilke konse
kvenser det har for de lokale bestande 
og spredningen af en række vilde dyre
arter i Danmark. Samtidig har trafikken 
gennem mange år været støt stigende, 
hvorfor vi må formode at stå overfor et 
voksende problem. 
Der blev derfor i efteråret 200 l nedsat 
en arbejdsgruppe til at udarbejde en ak
tionsplan for at nedbringe antallet af 
dræbte og tilskadekomne dyr i trafikken. 
Gruppen har i en nyligt udgivet rapport 
(Trafikdræbte dyr: Aktionsplan 2002) 
beskrevet problemstillingerne ud fra den 
eksisterende viden. 
Den første del af rapporten indeholder 
en oversigt over den eksisterende viden 
om omfanget af trafikdræbte dyr og 
kendte tiltag til at begrænse trafikdrab . 
Denne del har i høj grad interesse for 
skovbruget, fordi mange af dyrene lever 
i skoven og bliver dræbt på veje der går 
gennem skoven. Disse afsnit er derfor 
gengivet i denne artikel i let redigeret 
form. 
Arbejdsgruppen har stillet forslag til en 
aktionsplan med henblik på at nedbringe 
antallet af trafikdræbte dyr. Denne del af 
rapporten kan læses på styrelsens hjem
meside (www.sns .dk. vælg Nyheder og 

25 . oktober 2002). Hele rapporten er 
også udgivet på tryk af Skov- og 
Naturstyreisen, ISBN: 87-7279-465-8. 
Arbejdsgruppen har haft følgende med
lemmer: 
Dyrenes Beskyttelse: Michael Carlsen 
Falck: Kurt Thomsen 
Danmarks Jægerforbund, Schweiss
sekretariatet: Trine Bengtsson 
Danmarks Naturfredningsforening: 
Bo Håkansson 
Vejdirektoratet: Niels Tørsløv 
Danmarks Miljøundersøgelser: Jesper 
Fredshavn og Aksel Bo Madsen 
Skov- og NaturstyreIsen, Hav- og 
Habitatkontoret: Anton Beck (formand 
fra l. marts 2002), Sten Asbirk 
(sekretær), Bent Andersen, Lisbeth 
Overgaard Jensen og Lena Bau 
Skov- og Naturstyrei sen, Vildtforvalt
ningskontoret: Søren Eis 
Skov- og Naturstyreisen, Frederiksborg 
statsskovdistrikt: Lars Toksvig 
Skov- og Naturstyreisen, Bornholms 
statsskovdistrikt: Tommy Hansen 

2. Trafik og dyr 

2.1 Problemstillinger 
Hvert år bliver mange millioner vilde 
dyr dræbt i trafikken. At dyr bliver dræbt 
i trafikken har en biologisk, trafiksikker
hedsmæssig og en etisk dimension. 
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Biologi 
Biologisk er der dels den direkte effekt 
på bestandene af selve antallet af tra
fikdrab, dels de indirekte effekter af de 
barrierer, som trafikanlæg skaber i land
skabet. 
Trafikdrab kan svække antallet af og be
grænse udbredelsen af nogle arter (f.eks. 
for odder, grævling, pindsvin, frøer og 
tudser), men de biologiske sanunenhæn
ge er komplekse. Trafikdrabenes effekt 
på bestandene afhænger således af be
standenes størrelse, deres formeringsev
ne, deres rumlige dynamik og trafikdra
benes eventuelle selektive effekt. 
Veje og jernbaner danner barrierer i 
landskabet, hvormed forbindelsen helt 
eller delvist afbrydes mellem forskellige 
bestande. Der er stor forskel på forskel
lige arters spredningsevne og sårbarhed 
overfor opdeling af bestanden og der
med på, hvor meget barriererne betyder. 
Hjortevildt og ræve har stor sprednings
evne (100 km skala), grævling, odder og 
bæver har en noget mindre sprednings
evne (lO km skala), de fleste padder og 
småpattedyr har en begrænset spred
ningsevne (1 km skala), mens andre dyr 
som landsnegle ligger på en 100 m ska
la. 
Amterne arbejder i planlægningen med 
økologiske spredningskorridorer (grøn
ne netværk) for, at arter kan nå egnede 
levesteder og for at sikre en genetisk ud
veksling inden for bestanden. I alvorlige 
tilfælde kan en barriere direkte true en 
dyrearts lokale overlevelse. Vigtige le
vesteder og forbindelseslinier i landska
bet er ofte knyttet til vådområder, vand
løb, skove, skovbryn og levende hegn. 

Trafiksikke rhed 
I forhold til trafiksikkerheden er vildt
ulykker i Danmark et mindre problem. I 
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perioden 1993-97 blev der på stats- og 
amtsveje i gennemsnit registreret 7 tra
fikuheld med personskader om året, 
hvor rådyr og/eller andet vildt var invol
veret. I perioden var der i snit 3350 tra
fikuheld med personskader om året på 
stats- og amtsveje; vildtulykkerne udgør 
således ca. 0,2 % af alle uheld. 
I Sverige er situationen markant ander
ledes. Her er påkørsel af vildt skyld i 2,3 
% af alle alvorlige trafikulykker. I peri
oden 1993-97 var der årligt 107 alvor
lige personskader, heraf 12 dræbte som 
følge af vildtulykker. Elge stod for 72 % 
af ulykkerne, mens rådyr og krondyr 
stod for 26 % og rener for 2 %. 
I Norge påkøres årligt omkring 1100 
elge på veje og 500 ved togbanerne, og 
6 % af påkørslerne på vej giver person
skader. Skades graden er væsentlig lave
re end for gennemsnittet af personskade
ulykker i Norge (0,1 mill. kr. mod 2 
mill. kr.). 

Etik 
At dyr påkøres i trafikken har også en 
etisk og dyreværnsmæssig dimension. 
Mange af de påkørte dyr dræbes ikke 
øjeblikkeligt, men kvæstes og dør først 
efter minutters eller timers lidelser. 
Dyrenes Beskyttelse alene anvender i 
størrelsesordenen 8 millioner kr/år på at 
afbøde skadevirkningerne for trafikska
dede dyr. 

2.2 Afgrænsning 

De trafikdræbte dyr kan inddeles i føl
gende grupper: 
store dyr: hjortevildt (rådyr, 

krondyr, sika, dådyr) 
mellemstore dyr: grævling, ræv, odder 

mindre dyr: 
og bæver 
pindsvin, hare, egern, 
mår, brud, væsel 
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Fig, 1. Udviklingen i vejtrafikken i Danmark. (Efter Vejdirektoratet 2001). 
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små dyr: 

fugle 

øvrige gnavere, 
padder og krybdyr 

flyvende insekter og andre hvirvelløse dyr 
kravlende insekter og andre hvirvelløse dyr 

De tre sidste grupper vil ikke blive be
handlet yderligere, da det ikke anses for 
muligt at reducere omfanget af trafik
drab inden for disse grupper. 
Den dyregruppe, som artiklen koncen
treres om, er de store dyr, altså hjorte
vildtet, idet det er denne dyregruppe, 
hvor den eksisterende viden er størst og 
hvor det med begrænsede ressourcer er 
nemmest at sætte ind. Det er også denne 
dyregruppe, som medfører de største 
psykiske konsekvenser for bilisterne 
samt dyreværnsmæssige konsekvenser, 
idet dyrene ligger og lider længere. 

2.3 Årsager 

Omfanget af trafikdræbte dyr er først og 
fremmest afhængigt af, hvor mange dyr 
der er (bestandsstørreiser) og af mæng
den af trafik (trafiktæthed). Samtidig har 
dyrenes års- og døgnrytmer stor betyd
ning for de perioder og tidspunkter, hvor 
der sker påkørsler. 
Sammenfaldet mellem dyrenes års- og 
døgnrytmer og trafikanternes døgnryt
mer er særlig kritisk. Dette ses typisk for 
rådyrene i oktober - november måned, 
hvor dyrenes skumringsaktivitet falder 
sammen med bilisternes myldretid om 
aftenen. 
Aktiviteter f.eks. i form af orienterings
løb og jagt kan også forstyn·e dyrelivet. 
En samkørsel af jagttider og kurvetop
pene på påkørsler i Thy statsskovdistrikt 
viser således et tydeligt sammenfald. 
Ved jagtforstyrrelser er der ofte tale om 
forsinket flugt, hvor rådyrene og kron
dyrene trykker i området, hvor de er ble-
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vet forstyrret, og så først forlader områ
det, når mørket falder på. 
Vores viden om, under hvilke omstæn
digheder dyr påkøres er dog yderst spo
radisk. Det betyder, at mulighederne for 
at lave afværgeforanstaltninger ikke er 
optimale. 

2.4 Vejtrafikken 

Vej trafikken er steget betragteligt gen
nem de sidste 20 år (fig. 1). 
Mens trafikken kun er steget lidt i byer
ne, er den steget næsten tre gange uden 
for byerne. Det er især det stadigt 
udbyggede motorvejsnet, der har båret 
stigningen, hvor der her er sket ca. en 
tre-dobling af trafikintensiteten . På de 
øvrige veje i det åbne land er trafikken 
blevet fordoblet. Stigningen har været 
stØlTe på landevejene og noget mindre 
på kommunevejene. 
Der er årstidsvariation i vej trafikken 
(fig. 2). På Bornholm kører der dobbelt 
så mange biler i juli som i januar måned. 
Tilsvarende dog med noget mindre 
udsving ses i resten af landet. I hoved
stadsområdet er års tids variationen 
mindst (15 %). 
Der er ligeledes variation i trafikjntensi
teten over døgnet, med en høj trafikin
tensitet om dagen og ringe trafibntensi
tet om natten. Derudover ses en stigning 
i trafikintensiteten ved morgen- og 
aftenmyldretiden (fig. 3). 

2.5 Dyrene 

Bestandene af rådyr og krondyr er steget 
gennem sidste halvdel af forrige århun
drede (fig. 4). 
Jagtudbyttet af rådyr er siden 1941 ste
get markant, hvilket dels afspejler at 
jagten er blevet mere bæredygtig, dels at 
bestanden er vokset. Ud fra en formod
ning om at jagtudbyttet nogenlunde 



afspejler størrelsen af bestanden, er der 
for rådyrene tale om en S-dobling af 
bestanden og for krondyrene en man
gedobling over en periode på 50 år. 
En lignende udvikling er set i vore na
bolande, og den større bestand har også 
ført til flere påkørsler. I det sydvestlige 
Sverige er påkørslerne af rådyr steget fra 
1000 til 7000 om året i perioden 1983-
1997. Stigningen er tydeligt korreleret 
med stigningen i jagtudbyttet. I Norge er 
elgpåkørslerne steget fra 110 til 1400 i 
perioden 1970 til 1996. I samme periode 
er jagtudbyttet 6-doblet, og vej trafikken 
er blevet fordoblet. 
Skov- og Naturstyreisen skønner, at 
antallet af påkørsler af rådyr i Danmark 
er steget til det S-dobbelte de sidste 30 
år, i takt med at rådyrbestanden er steget 
markant og trafikken på vejene er for
doblet. For krondyr må antallet af 
påkørsler også forventes at stige i takt 
med bestandens stigning i antal og ud
bredelse. 
Der er store regionale forskelle i 
bestandstætheden for rådyr og krondyr. 
Den største risiko for at påkøre et rådyr 
har man på Bornholm, på Fyn og i Fre
deriksborg og Vestsjællands amter. For 
krondyr er risikoen størst i Vestjylland. 
Se figur 5 og 6. 
For hjortevildt, der er blevet påkørt, er 
der en velfungerende eftersøgningsord
ning med schweisshunde. Ordningen er 
indført for at kunne opspore og aflive 
anskudt vildt. Der er i dag 148 hunde
førere til at dække eftersøgninger af 
påkørt og anskudt vildt i hele landet. 
I 2001 var der 2148 eftersøgninger efter 
påkørte rådyr, mens antallet af eftersøg
ninger efter anskudt vildt var dobbelt så 
stort. Vurderet ud fra data fra Søndeljyl
lands Amt er antallet af trafik-eftersøg
ninger dobbelt så stort som antallet af 

dødfundne dyr langs vejene (Madsen et 
al. 1998). 
Antallet af eftersøgninger af påkørte dyr 
med schweisshunde er på amtsniveau 
korreleret med bestandsstørrelsen (af
skydning af rådyr og kronhjorte i amtet) 
samt trafiktætheden i amtet. 
De forskellige dyr har forskellige aktivi
tetsperioder hen over døgnet, hvor de 
bevæger sig rundt i landskabet og der
ved risikerer at skulle passere veje. 
Afhængigt af aktivitetstidspunktet er der 
meget stor forskel på risikoen for at 
møde en bil. Om natten er trafikintensi
teten ringe, men alligevel kan der på 
dette tidspunkt være øget risiko for at 
blive påkørt bl.a. fordi bilisterne har rin
gere oversigtsforhold. 
Flere steder i udlandet og også herhjem
me er man begyndt at lave særlige pas
sager for vildtet for at begrænse på kør
sierne og undgå at isolere bestandene. 
Dyrene kan passere under vejen gennem 
en tunnel eller under en bro, eller man 
kan lave en bro hen over vejen hvor kun 
dyrene færdes. 
En undersøgelse af benyttelsen af fau
nabroer i Sydtyskland viser, at rådyr og 
harer bevæger sig mest over broerne i 
skumringen, mens ræve og grævlinger 
mest gjorde det i mørke (BMV 1997). 
Samtidig viste undersøgelsen, at der er 
store variationer i aktiviteten hen over 
året. Forskellene mellem marts og sep
tember måned var så store, at aktivitets
perioden for de fire arter ikke bare kan 
forklares ud fra dagslyset. 
Der er lavet forskellige danske under
søgelser af fordelingen af påkørte dyr 
over året og døgnet. For pindsvin er der 
årstidsvariation i antallet af trafikdræbte 
dyr, idet flest pindsvin dør på vejene i 
maj-juni og august-september (fig. 7). 
Bruun-Schmidts (1994) undersøgelse 
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Fig. 3. Døgnvariation i trafikintensiteten - set i forhold til døgn variation i padders 
aktivitets-mønster. (Efter Hels og Buchwald 2001). 
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Figur 5. Jagtudbyttet for rådyr 2000, 
fordelt på amter. Udbyttet i hvert amt 
sættes i forhold til amtet med størst 
udbytte (fuldt udfyldt cirkel). Kilde: 
DMU's jagtudbyttestatistikker. 

Figur 6. Jagtudbyttet f or krondyr 2000, 
fordelt på amter. Udbyttet i hvert amt 
sættes i forhold til amtet med størst 
udbytte (fuldt udfyldt cirkel). Kilde: 
DMU's jagtudbyttestatistikker. 

25 Trafikdræbte pindsvin i perioden 1993-1994 
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Fig. 7. Antallet af trafikdræbte pindsvin fordelt over året. (Efter Andersen et al. 1996). 
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Fig. 8. Den procentvise fordeling på dag- og nattimerne af trafikdræbte padder, fugle 
og pattedyr. (Efter Brun-Schmidt 1994). 

viser, at padder og pattedyr hovedsage
lig påkøres om natten , mens fugle 
hovedsagelig påkøres om dagen (fig. 8). 
Der er dog ikke alene variation i aktivi
tetsmønsteret over året og døgnet mel
lem forskellige arter. Samme art kan 
også have forskellig adfærd. Byræve er 
et kendt fænomen, og de må til en vis 
grad have tilpasset sig trafikken i byer
ne. Tilsvarende ses det i Odense, at 
rådyrene går langt ind i byen om natten 
og går tæt op til Ringvejen om dagen. 
Der ses også for nogle dyrearter en vari
ation i adfærden i forhold til de forskel
lige vej typer. En hollandsk undersøgelse 
viser til eksempel, at pindsvin undgår 
større veje, da de visuelt opfattes som en 
barriere. Derfor er der flest trafikdræbte 
pindsvin på de mindre veje. 

3. Omfanget af trafikdræbte dyr 

Vores viden om antallet af trafikdræbte 
dyr er i dag sporadisk . 
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Odderen udgør dog en undtagelse. Her 
er antallet af trafikdræbte dyr blevet 
registreret gennem de sidste 20 år. Tal
let har ligget ret konstant på 30-40 dyr 
om året. 
Tidligere toldede trafikdrab ca. 6 pro
cent af bestanden om året, og det var en 
væsentlig årsag til , at odderen var ved at 
uddø i Danmark. Etableringen af 
omkring 200 faunapassager har sammen 
med andre forvaltningsinitiativer for 
odderen reduceret de årlige tab betyde
ligt, og antallet af oddere er støt stigen
de. 

3.1 Veje 

Det vurderes bl.a. på baggrund af Mad
sen et al. (1998), at omfanget af tra
fikdræbte dyr er størst på komrnuneveje
ne, mens det er mest koncentreret på 
motorvejene. 
Den hidtidige indsats for afværgeforan
staltninger er hovedsagelig sket i forbin
delse med anlæg af nye motorvejs-



Tabel}. Skøn over trafikdrab, baseret 
på Bruun-Schmidt (1994). 

Padder: 
Fugle: 
Kat: 
Pindsvin: 
Hare: 
Ræv: 
Grævling: 
Hjortevildt: 
Andre pattedyr: 
Små pattedyr som egern: 

I alt: 

3.000.000 
1.100.000 

70.000 
55 .000 
55.000 
30.000 

1.500 
25.000 
20.000 

700.000 

>5.000.000 

strækninger, motortrafikveje og en ræk
ke amtsveje. Det skønnes, at disse for
anstaltninger har halveret trafikdrabene 
af store og mellemstore dyr på motorve
jene. 
Der er lavet flere forsøg på at estimere 
antallet af trafikdræbte dyr i Danmark, 
men der er endnu ikke givet nogle sikre 
tal (Bruun-Schmidt 1994, Andersen et 
al. 1996). I den nyeste undersøgelse 
(Bruun-Schmidt 1994) tager estimaterne 
højde for landskabstype, trafikintensitet, 
de dræbte dyrs holdbarhed på vejen 
m.m. Undersøgelsen viser, at der dræbes 
mindst 5 mio. dyr hvert år i trafikken, 
fordelt på en række grupper, se tabel l. 
Disse tal er højst usikre, da der er tale 
om 3 østjyske vejstrækninger, som er 
ganget op til at dække hele landet. Her
til kommer måleusikkerheden. Dyrenes 
Beskyttelse vurderer således, at det reel
le antal af trafikdræbte dyr kunne være 
2-3 gange højere. 
Ovennævnte undersøgelse estimerer 
antallet af trafikdræbte padder til 3 mio. 
om året. En senere undersøgelse med 

gennemgang af vejene flere gange i døg
net inden for et område har givet et esti
mat på mindst 15 mio. padder om året 
(DMUnyt, nr. 2, 1999). 

3.2 Baner 

Det danske jernbanenet udgør 2.547 km 
(heraf udgør privatbanerne 495 km). Til 
sammenligning udgør det danske vejnet 
71.663 km, som omfatter motorveje, ho
vedlandeveje, landeveje og kommune
veje, men ikke private veje (Danmarks 
Statistik 2001). Jernbanenettet udgør 
således mindre end 3,6 % af det offent
lige vejnet. 
Der er ingen præcise opgørelse over 
hvor mange rådyr og andet vildt, der 
dræbes på danske jernbanestrækninger 
årligt. 
DSB og Banestyrelsen anmoder tog
førerne om at indberette alle påkørsler. 
DSB har opgjort at der i 200 l var i alt 
104 påkørsler af dyr og andet (DSB 
2002); det er dog ikke alle påkørsler, der 
bliver registreret. Derudover foreligger 
der ikke oplysninger over omfanget af 
påkørsler på privatbanerne. 
Det vurderes (Vejdirektoratet - Vejre
gelrådet 2000), at omfanget af påkørsler 
ved jernbanedrift på landsplan er væs
entligt mindre end for vejtrafikken. Bl.a. 
ud fra den betragtning at antallet af for
bikørsler er væsentligt mindre end på 
vejene. Det maksimale antal forbikør
sler vil således normalt være 200-400 
tog i døgnet på de mest befærdede tog
strækninger. 
Oplysninger fra Gribskovbanen i Nord
sjælland (privatbane) indikerer, at om
fanget af påkørsler lokalt kan være højt, 
idet der årligt registreres omkring 50 
påkørsler af rå- og dådyr på den ca. 16,2 
km strækning gennem skoven. Til sam
menligning er der registreret ca. 100 
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Tabel 2. Skov- og Naturstyreisens skøn for omfanget af trafikdræbte dyr. 

Bestand Jagtudbytte Trafikdrab Trafikdrabenes andel Reference 
(2000/01) af bestanden 

Odder 800 O 35 5% 1 
Grævling 25.000 O 2.500 10% 2 
Rådyr 500.000 109.900 15.000 3% 2 
Krondyr 12.000 3.900 100 2% 2 
Padder 15.000.000 3 

I.Madsen (1996); 2. Skov- og Naturstyreisen har på baggrund af erfaringer fra statsskovdistrikterne 
skønnet, hvor stor en andel af bestandene, der omkommer i trafikken. Herefter er stØrrelsesordenen for 
antallet af trafikdræbte dyr beregnet. 3. DMUnyt, nr. 2 1999. 

påkørsler af rå- og dådyr på de offentli
ge vejstrækninger i Gribskov , som 
udgør ca. 32,3 km. 

3.3 Omfang 

På grundlag af den eksisterende, men 

dog begrænsede og usikre viden er det 
Skov- og Naturstyreisens umiddelbare 
skøn, at omfanget af trafikdrab på vej og 
bane pr. år for de større dyrearter/-grup
per er i størrelsesordenen som vist i 
tabel 2. 

Medarbejderne på Frederiksborg skovdistrikt henter i gennemsnit et trafikdræbt dyr 
hver 3. dag; distriktet omfatter bl.a. Grib Skov og Store Dyrehave. På distriktets hjem
meside (www.sns.dk/frederiksborg/) findes en række gode råd til at undgå påkørsel og 
forholdsregler hvis uheldet er ude. Billedet viser en påkørt då, foto: Ole Andersen. 

140 



Vejskiltet med den springende hjort ses mange steder hvor veje fører gennem skove. 
Eifaringsmæssigt er det dog sjældent bilisterne sætter hastigheden ned. 

I Holland har trafikdrabene været oppe 
på 25 % af grævlingerne om året. Det 
resulterede i en meget kraftig tilbage
gang for grævlingen. Det er kun ved en 
ekstraordinær indsat med hegning og 
grævlingerør, at det ser ud til at grævlin
gen bevares i Holland. 
I Danmark truer vej trafikken i dag næp
pe nogen art på nationalt plan, men der 
kan være særlige lokale problemstillin
ger. 

3.4 Omkostninger 

I Sverige anslås det, at vildtulykker ko
ster 1 milliard kr. om året. Det er bereg
net, at en vildtulykke i Sverige har føl
gende omkostninger: 

Hastighed: 
Elg 
Rådyr 

70 kmltime 
80.000 kr 
15.000 kr 

110 kmltime 
210.000 kr 

30.000 kr 

I Norge er det beregnet, at en elgkolIisi
on koster 85.500 kr. De årlige omkost
ninger til vildtulykker i Norge er på 120 
millioner kr. 
I begge tilfælde er der ikke taget hensyn 
til værdien af og produktionstabet for 
bestanden. I Norge løber det sidste op i 
65 millioner kr om året. (Der er ikke 
omregnet for valutaforskelle, ligesom 
der ikke er korrigeret for forskelle i bil
priser). 
I Danmark findes der ingen statistik for 
antallet af påkørsler af dyr. 
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Danmarks Statistik registreres således 
"påkørsel af dyr og andre faste genstan
de m.v." på kørebanen. 
Forsikring & Pension (Erhvervsorgani
sation for forsikringsselskaber og pensi
onskasser) har heller ikke en samlet sta
tistik for færdselsuheld, hvor dyr 
påkøres, eller uheld som skyldes undvi
gemanøvre i forbindelse med dyr på 
kørebanen. 
Forsikring & Pension henviser således 
til en undersøgelse foretaget i 1996. Un
dersøgelsen drejede sig om påkørsel af 
vildt og andre mindre dyr og var baseret 
på materiale fra et enkelt større dansk 
forsikringsselskab. (Den er omtalt i fag
bladet "Forsikring", nr. 5 11/3-1996). 
På baggrund af den markedsandel det 
større danske forsikringsselskab havde i 
1996, vurderedes det samlede antal 
anmeldelser til forsikringsselskaberne 
(hvor dyr optrådte som modpart) at være 
ca. 7.000, og de tilknyttede erstatninger 
ca. 60 mio. kr. i 1996. Forsikring & Pen
sion understreger dog, at der er en del 
usikkerhed forbundet med både antallet 
af ulykker og størrelsen af de udbetalte 
ers tatn inger. 
Det nævnte forsikringsselskab har siden 
over for Forsikring & Pension oplyst, at 
de tilsvarende tal for 2001 vurderes at 
være 3.000 - 3.500 uheld om året og 
erstatningerne ca. 40 mio. kr. Tilsynela
dende er der tale om et fald, men det 
skal præciseres, at tallene alene må 
betragtes som retningsgivende. Til sam
menligning kan det oplyses, at det sam
lede antal forsikringsanmeldte færdsels
uheld i Danmark udgør ca. 600.000 ska
der pr. år og de samlede erstatninger ca. 
7.4 mia. kr. 
Muligheden for kortlægning af antallet 
af trafikdræbte dyr varierer fra art til art. 
Jo større dyrene er, jo bedre er mulighe-
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derne. Små dyr vil hurtigt forsvinde, 
enten ved at de slides væk ved gentagne 
overkørsler, eller de køres af vejbanen 
og ligger skjult i rabatten, eller de bliver 
spist af rovdyr og ådselædere. 

4. Afværgeforanstaltninger 

Der er forskellige tiltag, som kan ned
bringe antallet af påkørsler. Nogle kan 
umiddelbart iværksættes, andre kan ind
arbejdes i vejledninger, planlægninger 
mv., som over tid vil få effekt, og ende
lig er der tiltag, hvor det er nødvendigt 
med mere viden, førend de kan gennem
føres med den rette effekt. 
Det svenske Vagverket har undersøgt og 
analyseret effekten af forskellige meto
der til at mindske antallet af trafikulyk
ker med vildt. Projektet har hovedsage
lig været baseret på vidensopsamJing af 
svenske og international litteratur (Lin
dqvist og Lundstrom 1997; Vagverket 
1996). 

4.1 Forskning og registrering 

En mere målrettet indsats overfor både 
bilisterne og dyrelivet kræver mere vi
den, dels om hvor i landskabet, der sker 
påkørsler af dyr, og dels under hvilke 
omstændigheder påkørslerne foregår. 
En systematisk kortlægning af "sorte 
pletter" i forhold til påkørsler af store og 
mellemstore dyr vil kunne bruges til 
konkrete afværgeforanstaltninger, så
som ændringer i beplantninger, vejde
sign m.m. 
En kortlægning af barrierer for dyr i for
hold til veje omfatter samtlige 'under
trykte' krydsningsbehov, som vejen og 
trafikken på vejen er årsag til. I praksis 
har barriereeffekt især været i fokus i 
forbindelse med fragmentering af dyre
og planteliv. 



Der er lavet undersøgelser på en del 
nyere vejstrækninger og bygennemfar
ter i forbindelse med planlægningsarbej
der og VVM-redegørelser. På en stor del 
af det ældre vejnet findes imidlertid 
meget lidt viden om problemernes ka
rakter og omfang. 
Århus Amt har i regionplan 2001 kort
lagt 165 barrierer, der hindrer sprednin
gen i amtets grønne netværk. Heraf er 
18 på statsveje, 74 på amtsveje, 44 på 
kommuneveje og 29 på banerne. 

4.2 Administrative reguleringer inden 
for gældende lovgivning 

Naturbeskyttelseslovens § 20 
Skov- og Naturstyreisen skal efter § 20 i 
Naturbeskyttelsesloven godkende linie
føringen af nye statsveje og alle veje 
indenfor de internationale naturbeskyt
telsesområder. Andre nye veje godken
des efter § 20 i Naturbeskyttelsesloven 
af amterne. I forbindelse med godken
delsen kan der stilles krav om etablering 
af faunapassager og andre afværgefor
anstaltninger. 
For de veje og baner, som der udarbej
des regionplantillæg for (VVM-proce
dure), har miljøministeren mulighed for 
at stille krav i forbindelse med amtets 
endelige godkendelse af regionplantil
lægget. 
Skov- og Naturstyreisens krav til etable
ring af faunapassager afhænger af en 
konkret vurdering. Hvor et trafikanlæg 
passerer vandløb, stilles dog altid krav 
om en faunapassage med minimum 0,5 
m brede banketter på begge sider af 
vandløbet. De pattedyr (bortset fra hjor
tevildt), der bevæger sig langs et vand
løb, får derved mulighed for at passere 
under vejen. 
Hjortevildt har væsentlig større krav til 
størrelsen af passagen for at bruge den. 

Der stilles derfor kun krav om hjorte
vildtpassager, hvor vigtigere grønne 
korridorer eller naturområder gennem
skæres. Hvor anlægget gennemskærer 
andre ledelinier i landskabet som f.eks . 
levende hegn stilles krav om faunarør, 
hvor det er teknisk muligt, dvs. hvis 
vejen ligger over det omgivende terræn. 
Skov- og Naturstyreisen anbefaler ikke 
generelt hegning, med mindre den er 
kombineret med faunapassager. På ste
der, hvor der forekommer hyppige 
påkørsler af vildt, bør der imidlertid 
hegnes. 

Vejdirektoratets handlingsplan 
I Vejdirektoratets handlingsplan for mil
jø og trafiksikkerhed er der fastlagt en 
række indsatsmål. Dette omfatter styr
kelse af den økologiske infrastruktur 
gennem reduktion af barriereeffekten og 
pleje af naturværdier på vejenes egne 
sidearealer, samt reduktion i antallet af 
trafikdræbte dyr med særlig fokus på 
sårbare og truede arter. 
I den forbindelse er der igangsat en kort
lægning af barriereforholdene langs 
statsvejene, under projektet "Fauna 
Statsvej". Projektet er i første omgang 
udført som pilotprojekter til metodeud
vikling i to udvalgte amter, hvor de vig
tigste barrierepunkter på statsvejene 
kortlægges med henblik på at indgå i en 
prioriteret handlingsplan for det samle
de statsvejnet. 

4.3 Fysiske anlæg og konkrete tiltag 

Hegning 
Hegning kan forhindre , at dyr kommer 
ind på vejen. Hvis målet er at sikre flest 
mulige arter, skal hegnet være et kombi
neret vildt-, grævlinge- og paddehegn. 
En sådan hegning koster 0,2 mill. kr. pr. 
km vej . Til sammenligning koster 
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Hegning holder vildtet væk hvis det er tæt. Problemerne opstår omkring til- og frakør
sler hvor der kan opstå fælder som vildtet ikke kan finde ud af Billedet er fra den 
svenske motorvej mellem Malmo og Stockholm, hvor der er opsat hegn på lange 
strækninger. 

anlæggelsen af en kilometer motorvej 
20-25 mil!. kr. 
Det er imidlertid vanskeligt at hegne 
omkring til- og frakørsler. Her opstår 
ofte fælder, der kan lede dyrene ind på 
den hegnede vej. En undersøgelse i Søn
derjylland viste, at en stor del af tra
fikdrabene skete ved tilslutningsan
læggene til motorvejen. Derfor er gene
rel hegning kun relevant på det overord
nede vejnet med få tilkørsier. Selektiv 
hegning kan være relevant omkring sor
te pletter. 
Ved hegning bør det sikres, at dyr der 
kommer på den forkerte side af hegnet 
kan komme ud igen (vildtspring, envejs
klapper til grævling). Det er ligeledes 
vigtigt, at hegn bliver vedligeholdt. 
Hegning, der ikke er kombineret med 
faunapassager, vil effektivt forøge barri
ererne i landskabet mellem levestederne 
og forringe den naturlige udveksling af 
gener mellem enkelte populationer. I 
al vorlige tilfælde kan barriereeffekten 
direkte true en dyrearts overlevelse 
lokalt. 
De svenske erfaringer viser at vildtulyk
ker reduceres lokalt ned til 20 % ved 
hegning. I Norge er der anbefalinger for 
hegning for elg som vist i tabel 3. 

Faunapassager 
Formålet med anlæg af faunapassager er 
at mindske den barriere, som vejen ska
ber, for at sikre den naturlige udveksling 
af individer og dermed gener mellem 
forskellige populationer. Ikke alle dyr 
benytter dog villigt faunapassager. 
Faunapassager er effektive til at mind
ske antallet af trafikdræbte dyr for de 
arter, der bevæger sig ad faste ruter eller 
langs ledelinier i landskabet. Gode ek
sempler er odderen og grævlingen samt 
padderne. 
For arter, der bevæger sig mere i "fla
den" i det åbne land - f.eks. hjortevildt, 
ræve og harer - har faunapassager langt 
mindre betydning i forhold til at reduce
re antallet af trafikdrab. 
På nye statsveje og baner vil Vejlednin
gen for Fauna- og menneskepassager 
(Vejdirektoratet - Vejregelrådet, oktober 
2000) sikre en standard for faunapassa
ger, så barrierevirkningen af disse anlæg 
begrænses. De nye amtsveje, der skal 
igennem en V VM-procedure, vurderes 
også at følge vejledningen. 
Kortlægningen af barrierer på det eksi
sterende vej- og banenet i Århus Amt 
viser, at der er et stort behov for at lave 
faunapassager for eksisterende infra-

Hvis vejen føres over en å ved en bro kan der etableres enfaunapassage, især hvis der 
er banketter på siden af åen. En sådan underfØring er meget velegnet for hjorte og 
vandlevende dyr, og udmærket egnet for ræv, grævling, odder og pindsvin. Foto af bro 
hvor HelsingØr-motorvejen krydser Mølleåen ved Nærum. 
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Tabel 3. Anbefalinger i Norge for hegning mod elg. 

Tiltag Anbefalet brug Effekt 

Hegning i kombination med sluser 
for krydsning af vejen i niveau ÅDT 5000-7000 60 procent reduktion 

Hegning i kombination med 
sluser for krydsning af vejen i niveau 
kombineret med varmesøgende 
sensorer/ad varselsi ys ÅDT 7000-10.000 60-70 procent reduktion 

Hegning i kombination med 
faunapassager ÅDT >10.000 85 procent reduktion 

ÅDT = gennemsnitlige antal biler pr. dag over året. 

strukturanlæg. Hvis Århus Amt er re
præsentati vt for hele landet, er der be
hov for ca. 1300 faunapassager på det 
eksisterende vejnet. 

Lavere hastighed 
Lavere hastighed især ved lokaliserede 
"sorte pletter" kan nedbringe antallet af 
påkørte dyr. En nedsat hastighed af tra
fikken vil kunne nedsætte påkørselsrisi
koen for de store og mellemstore dyr, da 
det vil give bedre tid for både bilisten og 
dyret til at reagere. 
Erfaringsmæssigt er det oftest lokale, 
der på småveje påkører råvildt. De fleste 
af de store eller mellemstore dyr er 
skumrings- eller nataktive. Det vil sige, 
at påkørslerne sker i perioder med ringe 
trafik på vejene. Informationskampag
ner vil i et vist omfang kunne medvirke 
til adfærdsændringer. 
Ofte har det dog vist sig, at der skal mere 
fysiske tiltag til, før der sker en hastig
hedsnedsætteise. Skiltning er ofte ikke 
tilstrækkeligt. Erfaringer har vist, at 
ønskes der en mere pennanent hastig-
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hedsnedsættelse over særligt udsatte vej
strækninger, er det nødvendigt med tiltag 
som vejindsnævringer, vejbump 0.1. 
Der må dog skelnes mellem vejtyper, da 
det ikke er realistisk at etablere vejind
snævringer, bump m.v. på det overord
nede vejnet. 

Bedre oversigtsforhold 
I Norge og Sverige er der for elge erfa
ringer med, at bedre sigt for bilisterne 
og for dyrene nedsætter antallet af 
påkørsler. I Norge er 20-70 procent 
reduktion dokumenteret gennem under
søgelser. De største effekter fandtes på 
strækninger med koncentreret elgkryds
ning og relativ lille trafik. I Norge anbe
fales det at benytte sigtrydning på veje 
hvor der 500-5000 biler i døgnet i snit. 
Svenske erfaringer viser, at det samme 
gælder for rådyr og kronhjort, idet over
sigtsrydninger på udvalgte strækninger i 
S verige har medført et fald i antallet af 
påkørsler med 25-30% (pers. comm. 
Lars Savberger 2002). 
Mange dyr færdes langs læhegn og vil 
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En tunnel anlagt til gående og cyklister kan i princippet også anvendes af vildtet. Den
ne tunnel er dog for lang og smal til at blive anvendt af de fleste dyr. Rådyr kræver 
således at tunnelindekset er over 0,75 (tværsnitsarealllængde), samt at højden er 
over 4 m og bredden er over 6 m (ifølge Vejdirektoratet - Vejregelrådet 2000). Foto 
fra HelsingØr-motorvejen ved Nærum. 

derfor krydse veje, hvor hegnene når op 
til vejen. Hvis hegnet standser f.eks. IS 
meter før vejen, vil der være bedre over
sigtsforhold for både bilister og hjorte
vildt, hvorved sandsynligheden for 
påkørsler kan nedsættes. Til gengæld 
kan det, at læhegnene stopper IS meter 
før vejen, være med til at skabe en bar
riere-effekt for andre dyregrupper. På 
steder med faunapassager er det således 
vigtigt, at ledelinjen føres helt op til 
vejen, da effekten af faunapassagen 
ellers forringes. 
Bedre sigt vil kunne opnås, hvis man 

f.eks. fastsatte en afstand fra vej for nye 
læhegn. Tilskud til læhegn reguleres af 
Fødevareministeriet. 
Tilsvarende kunne man fastsætte en 
afstand fra vej for skovrejsning, således 
at der sikres et åbent areal mellem skov 
og vej. Dette vil skabe bedre oversigts
forhold i forhold til især rådyr, men 
samtidig have en barrierevirkning i for
hold til andre skovarter. 

Skiltning 
Hvor der er stor risiko for påkørsel af 
vildt, er der opsat advarselsskilte med en 
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En af de bedste - men også dyreste - faunapassager er en bred bro som går over en 
vej og forbinder to naturområder. Det store skov- og hedeområde Veluwezoom ved 
Arnhem i Holland gennemskæres afflere motorveje, og der er anlagtflere sådanne 
broer for at undgå små isolerede bestande af dyr. Langs kanten af broen er der træer, 
og på selve broen er der kun græs. Enfaunabro skal være mindst 20 m bredfor at vir
ke over for hjorte, og den optimale virkning fås først ved over 50 m bredde. Faunabro
en er også velegnet for småpattedyr, og den er udmærket egnetfor ræv, grævling og 
pindsvin (ifølge Vejdirektoratet - Vejregelrådet 2000). 

springende hjort. Radarkontrol har vist 
at skiltet med den springende hjort ikke 
bliver taget alvorligt af bilisterne 
(Andersen et al. 1996). Der er således 
her igen behov for at få iværksat en 
adfærdsændring hos bilisten. 
Tilsvarende er der i Norge lille eller 
ingen dokumenteret effekt ved perma
nent skiltning, hvorimod periodevis 
skiltning og skiltning af kotte stræknin
ger fører til større opmærksomhed hos 
bilisten. 
Hvis advarselsskilte skal have en afvær
gende effekt bør det overvejes, om der i 
stedet skal laves midlertidig skiltning i 
de perioder, hvor der er øget risiko for 
trafikdrab af dyr. På sigt bør advarsels-
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skilte således kun forekomme ved de 
"sorte pletter". I den forbindelse skal 
bilisterne informeres om betydningen af 
advarselsskiltene, og hvilke forholds
regler de bør tage (lavere hastighed). 
Skiltene kan eventuelt bære præg af 
advarsels-/kampagneskilte, evt. i lav 
højde på særligt udsatte steder, da det 
vækker mere opmærksomhed. Et forslag 
kunne også være at forsyne advarsels
tavlen med den springende hjort med en 
hastighedstavle i risikoperioder. Under
tavlen skal vise "anbefalet hastighed -
firkantet tavle" f.eks. 70 km/t, ligesom 
det ses ved visse farlige vej kurver. Her
med har bilisten noget mere konkret at 
forholde sig til. 
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Afskrækning af hjortevildt 
Lysreflekser eller vildtspejle kan være 
opsat langs vejene for at skræmme/ 
advare dyrene om, at en bil nærmer sig, 
idet der kastes lysstriber ind i skoven. 
Ligeledes har man forsøgt at lave støj
striber i vejbelægningen. Lyden skal 
advare dyrene på længere afstand om at 
en bil nærmer sig, og støjen skal ligele
des gøre føreren af bilen opmærksom på 
faren for påkørsel af vildt. 
Både lysreflekser og støj striber har vist 
sig ikke at have nogen langsigtet 
afskrækkende effekt på rådyr; dyrene 
vænner sig til dem. 
En del amter anvender i dag vildtspejle 
på "vejpindene". 
Man har flere steder forsøgt med for
skellige lugtstoffer, såsom ulveurin, 
menneskesved osv., til at skræmme 
vildtet væk fra vejene. Forsøg med lugt
stoffer har givet stærkt varierende effek
ter. Generelt ser det ud til, at det kræver 
en vedvarende indsats samt at dyrene på 
sigt måske tilvænnes denne afværgefor
anstaltning. På Maribo kirkegård har 
man til eksempel ikke haft held med at 
skræmme rådyr med ulvedufte. 

4.4 Oplysning og formidling 

Bilisten er hoved aktør i forbindelse med 
trafikdræbte dyr. Det er således også 
bilisten, der har mulighed for at undgå 
påkørsler ved at være opmærksom på 
evt. faresignaler og tage de nødvendige 
forholdsregler. 
Flere af de trafikdrab af dyr, der sker i 
dag, ville kunne være undgået med en 
ændret adfærd fra bilisternes side. Dette 
kunne opnås ved f.eks. bedre viden om 
dyrs adfærd i trafikken, hvordan der skal 
reageres i farlige situationer, hvor de 
farlige steder er m. v. 
For rådyr sker der særligt mange påkør-
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sIer i maj - juni og i perioden oktober -
november. En registrering har samtidigt 
vist, at der er bestemte tidspunkter på 
døgnet, hvor der er en særlig høj risiko 
for påkørsler. Det er således muligt at 
pege på særligt kritiske perioder og 
advare om risikoen f.eks. i lokal- og tra
fikradioen, hvilket eventuelt kunne 
resultere i en forsigtigere kørsel hos en 
del trafikanter i disse perioder. 
Erfaringer fra andre lande viser, at man 
i Sverige lægger stor vægt på landsdæk
kende informationskampagner. Det er 
håbet, at man ved øget information kan 
få bilisterne til at sænke hastigheden på 
kritiske strækninger/steder, og at man 
kan få flere bilister til at bruge streame
ren, der bruges til markering af påkør
selssteder. 
Målsætningen for den svenske kampag
ne i efteråret 2002 er, at minimum 
100.000 bilister informeres og får uddelt 
informationsmateriale og streamer. Bå
de svenske myndigheder og organisatio
ner bidrager til kampagnen, med hver 
deres aktivitet. 
I Norge mener man, at information
skampagner ikke bør stå alene, men bør 
kombineres med andre foranstaltninger. 

5. Litteratur 

BMV, Bundesministerium fUr Verkehr (1998): 
Bio-okologische Wirksamkeit von Griin
briicken iiber Verkehrswege - Forschung 
Strassenbau und Strassenverkehrstechnik 

Hansen, L. (1982) : Trafikdræbte dyr i Danmark. 
- Dansk Ornitologisk Tidsskrift 76: 97-110. 

Hejs, T. (1999): Effects of roads on amphibian 
populations. Vejanlægs effekter på Javmobi
le hvirveldyr. PhD thesis. National Environ
mental Research Institute, Denmark. 80 pp. 

Hels, T. og Buchwald, E. (2001): The effect of 
Road kills on Amphibian Populations. -
Biological Conservation 99(3): 331-340. 

Madsen, A.B. (1996): Otter (Lutra lutra) morta-



lit y in relation to traffie and experiences 
with newly established fauna passages at 
existing road bridges. - LUTRA 39: 76-91. 

Madsen, A.B., Strandgaard, H. & Prang, A. 
(2002): Factors causing traffie killed roe 
deer Capreolus capreolus in Denmark. -
Wildlife Biology 8: 55-61 

Pertoldi, C, Loeschcke, V., Madsen, A.B., Ran
di, E. & Mucci, M. (200 I, in press): Effects 
of habitat fragmentation on the Etlrasian 
badge r (Meles meles) subpopulations in 
Denmark. - Italian Journal of Mammalogy. 

Ujvari, M., Baagøe, HJ. & Madsen, A.B. 
(1998): Effectiveness of wildlife warning 
reflectors in reducing deer-vehicle collisions 
- a behavioral study. - Journal of Wildlife 
Management 62(3): 1094-1099 

Ujvari, M., Baagøe, HJ. & Madsen , A.B. 
(submitted): Effectiveness of acoustic road 
markings in reducing deer-vehicle collisi
ons: a behavioural study. - Wildlife Biology 

Øvrige faglige artikler, rapporter og bogbidrag 

Andersen" M.H., Andersen, S., Baagøe, H., 
Madsen. A.B., Nielsen, M., Rattenborg, E., 
Schmidt, M. Staffeldt, G. & Thomsen, K. 
(1996): Dyr og trafik . - Foreningen til Dyre
nes Beskyttelse i Danmark og Falck Red
ningskorps NS. 32 sider. 

Danmarks Statistik (200 I). Nøgletal for trans
port. 24 sider. 

DSB (2002): Sikkerhedsberetning 200 l. 20 s. 
Hammershøj, M. & Madsen, A.B. (1998): Frag

mentering og korridorer i landskabet - en lit
teraturudredning. Danmarks Miljøunder
søgelser. 112 s. - Faglig rapport fra DMU. 
nr. 232. 

Jeppesen , J.L., Madsen, A.B ., Mathiasen, R. & 
Gaardmand, B. (1998): Faunapassager i for
bindelse med større vejanlæg, III. Feltunder
søgelser og litteraturudredning. Danmarks 
Miljøundersøgelser. 72 s. - Faglig rapport 
fra DMU, nr. 250. 

Lindquist M och Lundstrom R (1997): Metoder 
for att mindska vildtyckor. en oversigt -
Uminova Center, Umeå universitet. 

Madsen, A. B. (1990): Oddere Lutra lutra og 
trafik. - Flora og Fauna 96 (2): 39-46. 

Madsen, A.B. (1993): Faunapassager i forbin
delse med større vejanlæg, Il. Pindsvin, fla
germus, fugle og effektundersøgelser. -

Danmarks Miljøundersøgelser. 54 s. - Fag
lig rapport fra DMU, nr.82. 

Madsen, A.B., Fyhn, H.W. & Prang, A. (1998): 
Trafikdræbte dyr i landskabsøkologisk plan
lægning og forskning. Danmarks Miljøun
dersøgelser. 42 s. - Faglig rapport fra DMU, 
nr. 228. 

Madsen, A.B. (1999): Vejanlæg og fragmente
ring af landskabet. Pp 49-56 i Kristensen, L. 
& Petersen, E.H. : Transport og Landskab. 
Landskabsøkologiske skrifter nr. 13, 1999. 
Center for Landskabsforskning, Roskilde 
Universitet. 

Sal vig, J.C (1991): Faunapassager i forbindelse 
med større vejanlæg. Danmarks Miljøunder
søgelser. 67 sider. - Faglig rapport fra 
DMU, nr. 28 

Vagverkets beteckning (1996): Metoder fOr att 
minska antalet viltolyckor - TR40-A 
96:1841 

Vejdirektoratet (2001): Rådata hentet fra inter
nettet på Vejdirektoratets link : 
http://www.vd.dk/i n terstat/defaul t.asp?page 
=dept&objno=59296&tabeUd=88I &ka 

Vejdirektoratet (2001a): Trafikrapport 2000. 
Rapport nr. 233, 200 l. 48 sider 

Vejdirektoratet - Vejregelrådet (2000): Fauna
og menneskepassager, en vejledning . 

Specialer 
Bruun-Schmidt, J. (1994): Trafikdræbte dyr - i 

relation til landskab, topografi og vejtype. -
MSc-thesis . Odense Universitet, Biologisk 
Institut. 84 pp. 

Hammershøj M. (1995): Tunnelers og rørunder
føringers funktion som økologi ske korrido
rer samt vejskråningers betydning som 
levested for små pattedyr. - MSc-thesis. 
Århus Universitet, Biologisk Institut. 

Ujvari, M. (1996): Rådyr (Capreolus capreo
lus), dådyr (Dama dama) og motoriseret tra
fik på vej. - MSc-thesis. Københavns Uni
versitet, Zoologisk Museum. 

Mathiasen, R. (1998) : Undersøgelser af fauna
passager. Pattedyrs benyttelse af faunapas
sager og deres adfærd i relation til disse. -
MSc-thesis. Odense Universitet, Biologisk 
Institut. 75 pp. 

FSL-publikarioner vedrørende rrafik og natl/r 
Hels, T. (2000): Passager og hegn til frøer og 

1Sl 



tudser - Hvorfor? Hvordan? Dansk Vejtids
skrift 8: 33-36. 

Hejs, T. (2000) : Trafikken udgør en stor risiko 
for vilde dyr. Skov & Landskab Videnblade, 
Planlægning nr. 3.13-4 (2 pp). 

Hels, T. (2000): Optælling af trafikdræbte dyr. 
Skov & Landskab Videnblade, Planlægning 
nr. 3. I 3-5 (2 pp) . 

152 

Hels, T. (2000): Passager og hegn tiJ frøer og 
tudser . Skov & Landskab Videnblade, Plan
lægning nr. 3.13-6 (2pp). 

Hesselsøe, M. og Reh , U. (1994): Beskyttelse af 
vandrende padder j trafikken. Skov & Land
skab Videnblade, Planlægning nr. 3.13-3 (2 
pp). 



Postbesørget blad (0900 KHC) 

Indhold 

Esben Maller Madsen og H. C, Petersen: 
Udrensning i meget planterige bøgeforyngeiser ...... . ....... . . . ..... .. ..... 109 

Skov- og Naturstyreisen: 
Trafikdræbte dyr ... .. ............ .... ............. . . . ...... .. . . ...... 131 

Forsiden: Bøgeforyngelse fra 1989 hvor der er indlagt 1,5 m brede korridorer i 2000. 
De mellemliggende bælter af bøgeopvækst står nu foran udrensning. 
Foto december 2002, Lille Hareskov afd. 394a. 




