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1. Problemstilling
Under fordelagtige jordbunds- og klimaforhold lader bøg sig relativt ubesværet forynge spontant. Kombineres dette
fordelagtige udgangspunkt med den fornødne forstlige snilde, er det muligt - på
en og samme gang - at gennemføre en
økonomisk optimal afvikling af overstandere og samtidig skabe en ny foryngelse.
Dette synkrone hændelsesforløb - også
kaldet "cyc1isk bøgedyrkning" (HoltenAndersen, 1987) - kan, afhæ ngigt af
forud sætningerne og ønskerne, gennemføres i løbet af en periode på 15-30 år.
Ved hvert oldenår under foryngelsesfasen tilføres nye planter, hvilket indebærer, at foryngelsens planter vil variere med hensyn til alder og højde. En
pointe ved denne aldersspredning er
bl.a., at man i et senere stadium forholdsvis ubesværet kan skabe en underetage.
Imidlertid er foryngelse ss ituationen ofte
mere besværlig end den ovenfor beskrevne; det være sig på grund af de
naturgivne omstæ ndigheder eller på
grund af bevoksningens tidligere behandling .
Situationen vil desuden ofte være den, at
man - på grund af bevoksningens alder

- er tvunget til en tid smæssig komprimering 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.
S åledes anbragt med ryggen mod
muren, vil jordbearbejdning i forskellige
udformninger og intensiteter være nødvendig for at opnå et sikkert resultat
indenfor det begrænsede tidsl1.lm, man
har til sin rådighed. I sin mest radikale
udformning kan den forberedende jordbearbejdning udføres med bulldozer
efterfulgt af en nedmuldning med harve
(Bjerregård, 1979).
Ofte bliver resultatet af en sådan jordbearbejdning så vellykket, at foryngelsen
fremstår som en tæt måtte af ensaldrende 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
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muligheden for - indenfor de tidsmæssigt snævre rammer hvorunder man
arbejder - at skabe en bevoksning af den
kvalitet og dimension, som er forudsætningen for en lønsom bøgedyrkning.
I det følgende skal derfor ski tseres,
hvorledes man, i den specielle situation
hvor planteantallet er både overvældende og ensaldrende, kan udforme et
udrensningsprogram, som tager hensyn
til såvel bevoksningsbiologiske faktorer
som til økonomi. Udgangspunktet er
dels ældre litteratur om emnet, dels nyere 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 praktikeres 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 betragtes isoleret. Som ethvert andet indgreb
"under rejsens gang", skal den udformes
med hensyntagen til det bevoksningsmæssige udgangspunkt samt bevoksningens 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 bevoksningens kvalitative og diametermæssige
udvikling.
- Regulering af blandingsforholdet mellem 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 indgreb kan udføres rationelt og uden at
skade foryngelsen. Dette sker i form af
anlæg af stikspor samt udrensning i korridorerne mellem stiksporene.
Ovennævnte almene betragtninger om
udrensning er imidlertid - operativt setupræcise og skal suppleres med mere
detaljerede forskrifter. En rationel håndtering af hvorledes disse bør udformes
kræver dels detailkundskab om sammenhængen mellem indgreb og konsekvens, 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 tidsmæssigt 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 udrensningsmodellen 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 m 2/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 udrensningens økonomi naturligvis betragtes 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 konklusioner.
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 udhugningsog 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 økonomiske 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 lønsomhedskriterier mest fordelagtige
resultat. Dette gælder altsammen under
den brutale forudsætning at dagens prisrelationer også gælder i fremtiden.
At det forholder sig så enkelt beror på, at
man ved denne hugstbehandling ikke
alene skaber dimensions- og kvalitetsmæssigt værdifulde udbytter i en tidsmæssigt 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 centralt "pejlemærke" for ens overvejelser.
Dels ved vi fra FSL's omfattende prØveflader, hvorledes bevoksningsudviklingen 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 udgangspunkt 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 nævnte "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 forbindelse 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 savværks- og finerkævler. Som forsøgsresultater (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 særdeleshed gælder på stive lerjorder - at den
50-60 årige bevoksning bør have en veludviklet underetage. Den beskytter jord-

bunden og stiller dermed skovdyrkeren
mere frit i udtyndingerne, forhindrer
transport i bevoksningen udenfor stikvejene, samt - hvilket er et hovedformål den giver frihedsgrader i forbindelse
med foryngelsen.
Undervæksten har utvivlsomt en stabiliserende effekt på vandbalancen i forbindelse med tyndingsindgrebene. Derimod
har underetagen næppe nogen afgørende
betydning for kvalitetsudviklingen
(Holmsgård; 1985). I øvrigt kan henvises til Mørk-Hansen (1908) som med
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udgangspunkt i den såkaldte "Schroderske udhugning" har gennemgået tankegangen bag underetagen.
Det væsentlige i forbindelse med
udrensning er, at underetagen grundlægges allerede i et tidligt udrensningsstadium. Det er afgørende at være
bevidst om dette, så man ikke uforvarende 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 "bevoksningsfundament" som muliggØr, at vi fra et tidligt stadium i bevoksningens liv kan
praktisere C-hugst med samtidig bibeholdelse af en underetage.

4. Udrensningens dynamik indgreb og forventede resultat
Synspunkterne på hvorledes udrensningens 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 bagvedliggende konkurrence-dynamik i unge
bevoksninger / kulturer. Sidstnævnte har
den konsekvens, at man ikke kan opstille dynamiske modeller for diverse tænkte udrensningsmetoder og deres konsekvenser.
Vi befinder os dermed på det håndværksmæssige niveau og er derfor tvunget til - ud fra de spredte og usammen-
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hængende erfaringer som findes - at forsøge at sy disse sammen til en helhed
vel vidende, at syntesen uvilkårligt bliver 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 bevoksningsplejen udskydes til udhugningsfasen (Astrup & Ohff, 1998). Bag dette
synspunkt gemmer sig en grundlæggende forskel i økonomisk målsætning sammenlignet med tankegangen bag den
akti ve danske udrensningstradition.
Dels indebærer synspunktet at omdriftsalderen forlænges med heraf følgende
rentetab og kvalitetstab i form af rødkerne, dels - hvilket er en hovedpointe bliver kvaliteten ofte for dårlig på fremtidstræerne (skæv vækst med reaktionsved). 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 - udrensningspraksis 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 tradition for det.

4.2 Aktiv bevoksningspleje
Den aktive bevoksningsp1eje kan udformes på forskellige måder. Grund-

læggende er der imidlertid tale om variationer 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. Rettesnoren 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 barkindvoksni 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 udhugningsprocessen 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 balancen: Hvor få og hvor stærke indgreb er
nødvendige?

5. Forsøgserfaringer
Til belysning af udrensningsspørgsmålet påkalder to forsøg sig interesse:
"Totterup-forsøget" respektiv "Hackeberga-forsøget". Heraf er det første for-

I) " Umsetzung" er et begreb i den tyske forstlige litteratur. Det kan forkl ares som en relativ
forskydning gennem årene af de enkelte træers
størrelse i en bevoksning. Se nærmere herom

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 tidligt stadium af sit liv.
Inden udhugningsforsøget blev anlagt,
var der genemført 3 udrensninger. Hvilken 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 lang sigtet 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.

hos Holten, 1995. 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 & Pettersson, 1992) er udgangspunktet som i
'Totterup-forsøget" en rækkevis bøgesåningskultur - iøvrigt med stort set
samme plantetal.
Forsøget belyser et antal forskellige
udrensningsprogrammer.
Interessen
samler sig efter vor bedømmelse i særdeleshed om den behandling, der betegnes "modijierad rojningsprogram"
(rojning = udrensning, red.), hvor første
udrensning først sker ved ca. 4 meters
højde (ca. J 5 år fra frø). Ved dette indgreb fjernes "krukker", tveger og defekte individer som åbenbart skader formodede fremtidstræer. Efter denne udrensning er der ca. 7000 planter pr ha tilbage.
Yderligere udrensninger i bevoksningen
sker herefter først - og det er det specielle 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 indg 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 udrensnings. Samtidig - hvilket umiddelbart
måske kan forekomme ejendommeligt reduceres diameteren på de ti.lbageværende træer ikke.
Behandlingen er inspireret af et ældre
svensk udrensningsforsøg - "Borrestadforsøget" (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
Højde:
Stamtal:
Dg:

rojning" ved 28 år:
12, l m
1400 stkJha
11,9 cm

At man således ikke får nogen større
diametermæssig kvittering for de mange
udrensninger i "Totterup-forsøget" beror formentlig på det i og for sig velkendte forhold, at man ved ethvert
udrensnings- eller tyndingsindgreb skaber et antal nye krukker / tveger, som
man så senere tvinges til også at tage
bort. Udrensningerne får derved karakter af hugst fra toppen.
Man kommer i den sammenhæng til at
tænke på Bavngård 's (1938) karakteristik af hårdthuggerne: De "laver selv de
aller fleste krukker ved for tidligt at stille 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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Fig. J. Grafiskfremstilling af stamtalsreduktionen i "Totterup-forsøget" og "Hiickeberga-forsøget ".
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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 sammenlignet med traditionel udrensning. Forsøget
viser på den anden side også, at den
stærke forenkling har sin pris: Man fraskriver sig underetagen. Dette er en
konsekvens af det lange tidsrum som går
mellem de to udrensninger og som indebærer, at alle halvstore og mindre individer skygges ihjel; kun den herskende
etage overlever.
Ønskes en fremtidig bevoksningsstruktur med veletableret underetage viser
erfaringerne fra "Hackeberga-forsøget"
således, at man i det såkaldte "modifierade rojningsprogram" har drevet forenkl 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, indebærer at de opstillede mål for en 50-60
årig bevoksning kan nås med hensyn til
kvalitet, diameter og underetage?
Begge behandlinger resulterer i bevoksninger, som efter overstået udrensningsstadium kan videreudvikles i overensstemmelse med det opstillede mål hvad
angår bevoksningsdiameter og stammekvalitet. Det eneste problem er fraværet
af underetage i den "modifierade rojningsmetoden".
Sammenfattende har de respekti ve
metoder følgende fordele (+) og ulemper (-) :
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Traditionel udrensning som i ''Totterup'':
+ god kvalitet og diameter
+ en god underetage
- mange omkostningskrævende udrensninger.
"Modifierad rojning" som i "Hackeberga" :
+ god kvalitet och diameter
+ meget lave omkostninger
- fravær af underetage.
Forsøgsresultaterne taler altså overbevisende til fordel for den "modifierade
rojningsmodell" - dog med det væsentlige forbehold, at den indebærer en udelukkelse 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 "modifierade 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 reducerer 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 konkludere, at det ved hjælp af en reduceret
- men målrettet - udrensningsindsats er
muligt at frembringe et bevoksningsmæssigt 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 højde 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 forsøgsresultater på de planterige "intensive foryngelser" er det med andre ord nødvendigt
allerede i kulturstadiet at genemføre en
reduktion af plantetallet, så vi kommer
nærmere udgangspunktet i såningskulturerne - 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 indenfor 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 fremkommelighed 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 / Knutstorps godser (Skåne). Resultatet er formuleret som een model, men med to alternative 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 tidligt 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 overvejelser kan sammenfattes således:
6.1 Kulturudrensning
(udrensning i kulturstadiet - d.v.s. højde
under 1,3 m).
Kulturudrensningen sker som en skematisk 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. Dermed 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 afhænger af vækstvilkårene og risikoen for at
græs indfinder sig som følge af den store lystilgang. Men vil man nå ned på 2040.000 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 skematiske 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 bøgeforyngelse 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 begrænse 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 fokuserer 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 forbindelse 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 sårdannelser),
2/ skævtvoksende,
3/ har basalbøjning,
4/ er sammenvoksede eller hvor stammerne gnaver hinanden,
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Boks 1. Maskinel
kulturudrensning

Boks 2. Bevoksningsudrensning med trykluftsaks

På Københavns distrikt praktiseres i
samarbejde med entreprenør Bjørn
Sørensen en skematisk udrensning
med en lille "Fendt"-traktor med påmonteret l,S meter bred grenknuser
som knuser foryngelsen.
Udrensningen udføres før overstandeme er afviklede og foregår i to etaper. Dels et princi pielt parallelt sporsystem (3 meter bredt) med indbyrdes afstand på ca. 16 meter. Dels et
system af l,S meter brede korridorer
mellem køresporene hvor foryngelsen knuses, idet man samtidig efterlader en urørt zone mellem konidorerne på ca. 1 meters bredde.
Udrensningen udføres således på et
tidspunkt hvor man kan overskue
foryngelsen. Det billiggør udrensningen betydeligt og gør det lettere at
indlægge korridorerne korrekt.
Desuden indebærer systemet at nedtagningen af overstanderne lettes og
medfører færre skader i foryngelsen.
En fordel er det selvsagt også, at man
får de jordbundsskader som al terræntransport medfører koncentreret
til sporene. Derved skånes de øvrige
dele af foryngelsen / bevoksningen.

Siden 1992 har man på Københavns
distrikt udført første bevoksningsudrensning 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 kompressor kan der kobles S-6 sakse.
Udrensningen udføres ved ca. 2
meters højde. Udrensningen udføres
kun i den øverste trediedel af plantespekret og kan kun udføres efter
løvfald. Bedste tidspunkt er april når
de gamle blade smides. Om sommeren er det umuligt at udføre en kvalificeret 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 fordele ved metoden: Ingen støj, ingen
udstødningsos og intet generende sikkerhedsudstyr. Under kyndig vejledning kan der anvendes uøvet arbejdskraft.

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

har en opdragende effekt på nabotræerne ved at holde bevoksningen lukket. De
"negative elementer" fjernes kun, når de
skader eller indenfor de nærmest kommende år forventes at kunne skade fremtidstræerne.
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Fig. 3. Oversigtstegning visende en bevoksning hvor udrensningskorridorer og stikspor 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 fremgangsmåder som repræsenterer "traditionel"
respektiv "henholdende" udrensning.
Metode la -"Hareskoven"
(- traditionel aktiv udrensning).
Tankegangen bag denne er, at plantningskulturer er veletableret praksis, og
at den udrensningspraksis som knytter
sig hertil er velkendt. Med plantningskulturen som udgangspunkt er "Hare-

skoven" en udrensningsmodel, hvor
man så hurtigt som muligt får den planterige foryngelse bragt ned på et plantetal 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 planter) som en afstandsregulering kombineret 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 1'12-2 1/2 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. Bælterne 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 efteifølgende 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 belastende for mange grenknusere.

udvikle sig til rette stammer uden reaktionsved og basalbøjninger.
Plantetallet efter udrensningen er 810.000 stklha, optalt blandt de herskende og medherskende træer. Undertrykte
planter bibeholdes - og indgår ikke i
ovennævnte talangi velser.
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Udrensningen kan udføres med trykluftsaks eller udrensningssav og er nærmere beskrevet i boks 2.

Metode 1b - "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 foryngelsen, og resten skal udrenses i vinteren 2003.

tankegangen den, at det ved hjælp af en
mere henholdende plantereduktion, hvor
man kombinerer foryngelsens selvtyndingsevne med selektive udrensninger,
måske er muligt at nå et resultat, som
modsvarer hvad der kan opnås ved traditionel aktiv udrensning. Gevinsten er
reducerede omkostninger.
I forhold til ovennævnte udskydes tidspunktet 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 810.000 stklha, optalt blandt de herskende og medherskende.
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6.2.3 Anden bevoksningsudrensning
Ved denne og de efterfølgende udrensninger er "Hareskoven" og "Trolleholm
/ Knutstorp" identiske.
Inden denne udrensning udføres, er alle
overstandere fjernet. Indgrebet gennemføres ved 6-7 meters højde som en
selektiv udrensning, hvor "negative
træer" der skader formodede fremtidstræer fjernes. Undertrykte træer bibeholdes 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 udrensning behøves i alle situationer, eller om
selvudtyndingen kan klare opgaven. I
kvalitativt dårlige bevoksninger er vi
dog overbevist om, at den ikke kan undlades.
6.2.4 Tredje bevoksningsudrensning
Udføres ved 10-11 meters højde som en
selektiv udrensning efter samme principper som foregående udrensning.
Antal herskende og medherskende træer
er efter udrensningen bragt ned til 14001800 stk/ha. Selektionskriteriet er, at de
blivende træer skal have en gennemgående 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 varianter er tidspunktet for, hvor tidligt den
første bevoksningsudrensning gennemføres. 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 erfaringer og skal opfattes som grove gene msnit, hvortil der kan knytte sig store
spredninger.
Således tages der fex ikke hensyn til det
velkendte forhold, at de fleste foryngeIser er områdevist uensartede. Det indebærer, at man i samme kultur / bevoksning tvinges til at udføre det samme indgreb over flere omgange, og dette medfører naturligvis øgede omkostninger til
flytning og igangsætning. Ligeledes er
der ikke taget højde for følgerne af forskelle i foryngelsernes arealmæssige
støn·else.
Tabellen forudsætter - bortset fra kulturudrensningen - at udrensningen
udføres med eget mandskab. Det er
naturligvis muligt at forbedre økonomien 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 konsekvenser af de to fremgangsmåder og
anskueliggør, at man ved en henholdende udrensningsmetodik måske kan opnå
en relativt stor besparelse.

8. Forbehold
Det er i ovennævnte sammenstilling tilstræbt at få sammenhæng og konsekvens i overvejelserne og i deres praktiske udformning. For at skabe denne
"røde tråd" , er der "snittet en og anden
hæl og kappet en og anden tå". Følgende forhold baserer sig på antagelser og
vurderinger og savner således forsøgsmæssigt grundlag:

Tabel l. Samlet tidsforbrug og omkostninger til udrensning, med to forskellige varianter af første bevoksningsudrensning.
tidsforbrug
tim e rlha

omkostninger
krlha

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

-

2.500

a. Hareskoven - eller
b. Trolleholm / Knutstorp

50
25

10.000
5.000

Anden bevoksningsudrensning

20

4.000

Tredje bevoksningsudrensning

30

6.000

l alt
a. Hareskoven
b. TrolleholmlKnutstorp

100

22.500
17.500

Første bevoksningsudrensning

i. Vore kundskaber om selvtyndingsprocessen 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 udvikling. 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 højdeudviklingsfaser, for netop at holde underetagen i live og få den til at udvikle sig.
Forsøg ønskes.
3. Vore betragtninger baserer sig på forsøgsresultater, hvor middelstammediameteren er den centrale parameter til at
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beskrive bevoksningen (dog med
"Hackeberga-forsøget" som en eksemplarisk undtagelse).
Vi savner oplysninger om diameterspredningen i såvel blivende bevoksning som i udrensningerne. Dette burde
være muligt at fremskaffe fra grundmaterialet i forsøgene og vil give mulighed
for en uddybende beskrivelse af indgrebene. 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 foryngelse 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 bemærkes 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.

10. Litteratur
og den beskrevne systematik derfor
opleves meget skematisk.
Målet med den skematiserede sammenstilling er da heller ikke, at den skal
opfattes som en imperativ forskrift;
målet er i stedet at skabe overblik og
udgangspunkt for overvejelser og metodeforbedri nger.
Vi forbeholder os med andre retten til om fornødent - i praksis at afvige fra og
- om virkeligheden kræver det - at ændre modellen.
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fritstilling ("Wind stability in semi-mature Norway spruce trees after
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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 anledning til bekymring om, hvilke kon sekvenser det har for de lokale bestande
og spredningen af en række vilde dyrearter 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 aktionsplan 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 hjemmeside (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 medlemmer:
Dyrenes Beskyttelse: Michael Carlsen
Falck: Kurt Thomsen
Danmarks Jægerforbund, Schweisssekretariatet: 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, Vildtforvaltningskontoret: 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, trafiksikkerhedsmæ ssig og en etisk dimension.
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Biologi
Biologisk er der dels den direkte effekt
på bestandene af selve antallet af trafikdrab, dels de indirekte effekter af de
barrierer, som trafikanlæg skaber i landskabet.
Trafikdrab kan svække antallet af og begrænse udbredelsen af nogle arter (f.eks.
for odder, grævling, pindsvin, frøer og
tudser), men de biologiske sanunenhænge er komplekse. Trafikdrabenes effekt
på bestandene afhænger således af bestandenes størrelse, deres formeringsevne, deres rumlige dynamik og trafikdrabenes eventuelle selektive effekt.
Veje og jernbaner danner barrierer i
landskabet, hvormed forbindelsen helt
eller delvist afbrydes mellem forskellige
bestande. Der er stor forskel på forskellige arters spredningsevne og sårbarhed
overfor opdeling af bestanden og dermed på, hvor meget barriererne betyder.
Hjortevildt og ræve har stor spredningsevne (100 km skala), grævling, odder og
bæver har en noget mindre spredningsevne (lO km skala), de fleste padder og
småpattedyr har en begrænset spredningsevne (1 km skala), mens andre dyr
som landsnegle ligger på en 100 m skala.
Amterne arbejder i planlægningen med
økologiske spredningskorridorer (grønne netværk) for, at arter kan nå egnede
levesteder og for at sikre en genetisk udveksling inden for bestanden. I alvorlige
tilfælde kan en barriere direkte true en
dyrearts lokale overlevelse. Vigtige levesteder og forbindelseslinier i landskabet er ofte knyttet til vådområder, vandløb, skove, skovbryn og levende hegn.
Trafiksikke rhed
I forhold til trafiksikkerheden er vildtulykker i Danmark et mindre problem. I
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perioden 1993-97 blev der på stats- og
amtsveje i gennemsnit registreret 7 trafikuheld med personskader om året,
hvor rådyr og/eller andet vildt var involveret. I perioden var der i snit 3350 trafikuheld med personskader om året på
stats- og amtsveje; vildtulykkerne udgør
således ca. 0,2 % af alle uheld.
I Sverige er situationen markant anderledes. Her er påkørsel af vildt skyld i 2,3
% af alle alvorlige trafikulykker. I perioden 1993-97 var der årligt 107 alvorlige 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 personskader. Skades graden er væsentlig lavere end for gennemsnittet af personskadeulykker 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 trafikskadede dyr.
2.2 Afgrænsning
De trafikdræbte dyr kan inddeles i følgende grupper:
store dyr:
hjortevildt (rådyr,
krondyr, sika, dådyr)
mellemstore dyr: grævling, ræv, odder
og bæver
mindre dyr:
pindsvin, hare, egern,
mår, brud, væsel

Udviklingen i vejtrafikken
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Fig, 1. Udviklingen i vejtrafikken i Danmark. (Efter Vejdirektoratet 2001).

Indeks for sæsonvariationen i vejtrafikken
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små dyr:

øvrige gnavere,
padder og krybdyr

fugle
flyvende insekter og andre hvirvelløse dyr
kravlende insekter og andre hvirvelløse dyr
De tre sidste grupper vil ikke blive behandlet yderligere, da det ikke anses for
muligt at reducere omfanget af trafikdrab inden for disse grupper.
Den dyregruppe, som artiklen koncentreres om, er de store dyr, altså hjortevildtet, 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 mængden af trafik (trafiktæthed). Samtidig har
dyrenes års- og døgnrytmer stor betydning for de perioder og tidspunkter, hvor
der sker påkørsler.
Sammenfaldet mellem dyrenes års- og
døgnrytmer og trafikanternes døgnrytmer 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 orienteringsløb og jagt kan også forstyn·e dyrelivet.
En samkørsel af jagttider og kurvetoppene på påkørsler i Thy statsskovdistrikt
viser således et tydeligt sammenfald.
Ved jagtforstyrrelser er der ofte tale om
forsinket flugt, hvor rådyrene og krondyrene trykker i området, hvor de er ble-
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vet forstyrret, og så først forlader området, når mørket falder på.
Vores viden om, under hvilke omstændigheder dyr påkøres er dog yderst sporadisk. Det betyder, at mulighederne for
at lave afværgeforanstaltninger ikke er
optimale.

2.4 Vejtrafikken
Vej trafikken er steget betragteligt gennem de sidste 20 år (fig. 1).
Mens trafikken kun er steget lidt i byerne, 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 hovedstadsområdet er års tids variationen
mindst (15 %).
Der er ligeledes variation i trafikjntensiteten over døgnet, med en høj trafikintensitet om dagen og ringe trafibntensitet 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 århundrede (fig. 4).
Jagtudbyttet af rådyr er siden 1941 steget markant, hvilket dels afspejler at
jagten er blevet mere bæredygtig, dels at
bestanden er vokset. Ud fra en formodning om at jagtudbyttet nogenlunde

afspejler størrelsen af bestanden, er der
for rådyrene tale om en S-dobling af
bestanden og for krondyrene en mangedobling over en periode på 50 år.
En lignende udvikling er set i vore nabolande, 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 19831997. 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 fordoblet. For krondyr må antallet af
påkørsler også forventes at stige i takt
med bestandens stigning i antal og udbredelse.
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 Frederiksborg 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 eftersøgningsordning med schweisshunde. Ordningen er
indført for at kunne opspore og aflive
anskudt vildt. Der er i dag 148 hundeførere til at dække eftersøgninger af
påkørt og anskudt vildt i hele landet.
I 2001 var der 2148 eftersøgninger efter
påkørte rådyr, mens antallet af eftersøgninger efter anskudt vildt var dobbelt så
stort. Vurderet ud fra data fra Søndeljyllands Amt er antallet af trafik-eftersøgninger 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 (afskydning af rådyr og kronhjorte i amtet)
samt trafiktætheden i amtet.
De forskellige dyr har forskellige aktivitetsperioder hen over døgnet, hvor de
bevæger sig rundt i landskabet og derved risikerer at skulle passere veje.
Afhængigt af aktivitetstidspunktet er der
meget stor forskel på risikoen for at
møde en bil. Om natten er trafikintensiteten ringe, men alligevel kan der på
dette tidspunkt være øget risiko for at
blive påkørt bl.a. fordi bilisterne har ringere oversigtsforhold.
Flere steder i udlandet og også herhjemme er man begyndt at lave særlige passager for vildtet for at begrænse på kørsierne 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 faunabroer 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 september måned var så store, at aktivitetsperioden for de fire arter ikke bare kan
forklares ud fra dagslyset.
Der er lavet forskellige danske undersøgelser 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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Døgnvariation i aktivitet
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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 6. Jagtudbyttet f or krondy r 2000,
fordelt på amter. Udbyttet i hvert amt
sættes i forhold til amtet med størst
udbytte (fuldt udfyldt cirkel). Kilde:
DMU's jagtudbyttestatistikker.

Figur 5. Jagtudby ttet 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.
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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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Trafikdræbte dyr (dag/nat)
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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 hovedsagelig påkøres om natten , mens fugle
hovedsagelig påkøres om dagen (fig. 8).
Der er dog ikke alene variation i aktivitetsmønsteret over året og døgnet mellem 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 byerne. 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 variation i adfærden i forhold til de forskellige 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. Tallet har ligget ret konstant på 30-40 dyr
om året.
Tidligere toldede trafikdrab ca. 6 procent 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 betydeligt, og antallet af oddere er støt stigende.
3.1 Veje

Det vurderes bl.a. på baggrund af Madsen et al. (1998), at omfanget af trafikdræbte dyr er størst på komrnunevejene, mens det er mest koncentreret på
motorvejene.
Den hidtidige indsats for afværgeforanstaltninger er hovedsagelig sket i forbindelse 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 række amtsveje. Det skønnes, at disse foranstaltninger har halveret trafikdrabene
af store og mellemstore dyr på motorvejene.
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. Hertil kommer måleusikkerheden. Dyrenes
Beskyttelse vurderer således, at det reelle 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 døgnet inden for et område har givet et estimat 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, hovedlandeveje, landeveje og kommuneveje, men ikke private veje (Danmarks
Statistik 2001). Jernbanenettet udgør
således mindre end 3,6 % af det offentlige vejnet.
Der er ingen præcise opgørelse over
hvor mange rådyr og andet vildt, der
dræbes på danske jernbanestrækninger
årligt.
DSB og Banestyrelsen anmoder togførerne 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 - Vejregelrådet 2000), at omfanget af påkørsler
ved jernbanedrift på landsplan er væsentligt mindre end for vejtrafikken. Bl.a.
ud fra den betragtning at antallet af forbikørsler er væsentligt mindre end på
vejene. Det maksimale antal forbikørsler vil således normalt være 200-400
tog i døgnet på de mest befærdede togstrækninger.
Oplysninger fra Gribskovbanen i Nord sjælland (privatbane) indikerer, at omfanget 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 sammenligning er der registreret ca. 100
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Tabel 2. Skov- og Naturstyreisens skøn for omfanget af trafikdræbte dyr.
Bestand Jagtudbytte
(2000/01)
Odder
Grævling
Rådyr
Krondyr
Padder

800
25.000
500.000
12.000

O
O
109.900
3.900

Trafikdrab Trafikdrabenes andel
af bestanden
35
2.500
15.000
100
15.000.000

5%
10%
3%
2%

Reference

1
2
2
2
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 offentlige 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/-grupper 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 hjemmeside (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.
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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 tilbagegang for grævlingen. Det er kun ved en
ekstraordinær indsat med hegning og
grævlingerør, at det ser ud til at grævlingen bevares i Holland.
I Danmark truer vej trafikken i dag næppe nogen art på nationalt plan, men der
kan være særlige lokale problemstillinger.
3.4 Omkostninger

I Sverige anslås det, at vildtulykker koster 1 milliard kr. om året. Det er beregnet, at en vildtulykke i Sverige har følgende 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 elgkolIision koster 85.500 kr. De årlige omkostninger 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 bilpriser).
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 genstande m.v." på kørebanen.
Forsikring & Pension (Erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser) har heller ikke en samlet statistik for færdselsuheld, hvor dyr
påkøres, eller uheld som skyldes undvigemanøvre i forbindelse med dyr på
kørebanen.
Forsikring & Pension henviser således
til en undersøgelse foretaget i 1996. Undersøgelsen 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 fagbladet "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 & Pension 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. Tilsyneladende er der tale om et fald, men det
skal præciseres, at tallene alene må
betragtes som retningsgivende. Til sammenligning kan det oplyses, at det samlede antal forsikringsanmeldte færdselsuheld i Danmark udgør ca. 600.000 skader 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 nedbringe antallet af påkørsler. Nogle kan
umiddelbart iværksættes, andre kan indarbejdes i vejledninger, planlægninger
mv., som over tid vil få effekt, og endelig er der tiltag, hvor det er nødvendigt
med mere viden, førend de kan gennemføres med den rette effekt.
Det svenske Vagverket har undersøgt og
analyseret effekten af forskellige metoder til at mindske antallet af trafikulykker med vildt. Projektet har hovedsagelig været baseret på vidensopsamJing af
svenske og international litteratur (Lindqvist og Lundstrom 1997; Vagverket
1996).
4.1 Forskning og registrering

En mere målrettet indsats overfor både
bilisterne og dyrelivet kræver mere viden, 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, såsom ændringer i beplantninger, vejdesign m.m.
En kortlægning af barrierer for dyr i forhold til veje omfatter samtlige 'undertrykte' krydsningsbehov, som vejen og
trafikken på vejen er årsag til. I praksis
har barriereeffekt især været i fokus i
forbindelse med fragmentering af dyreog planteliv.

Der er lavet undersøgelser på en del
nyere vejstrækninger og bygennemfarter i forbindelse med planlægningsarbejder og VVM-redegørelser. På en stor del
af det ældre vejnet findes imidlertid
meget lidt viden om problemernes karakter og omfang.
Århus Amt har i regionplan 2001 kortlagt 165 barrierer, der hindrer spredningen 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 linieføringen af nye statsveje og alle veje
indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder. Andre nye veje godkendes efter § 20 i Naturbeskyttelsesloven
af amterne. I forbindelse med godkendelsen kan der stilles krav om etablering
af faunapassager og andre afværgeforanstaltninger.
For de veje og baner, som der udarbejdes regionplantillæg for (VVM-procedure), har miljøministeren mulighed for
at stille krav i forbindelse med amtets
endelige godkendelse af regionplantillægget.
Skov- og Naturstyreisens krav til etablering 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 hjortevildt), der bevæger sig langs et vandløb, 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 hjortevildtpassager, hvor vigtigere grønne
korridorer eller naturområder gennemskæres. 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 steder, hvor der forekommer hyppige
påkørsler af vildt, bør der imidlertid
hegnes.

Vejdirektoratets handlingsplan
I Vejdirektoratets handlingsplan for miljø og trafiksikkerhed er der fastlagt en
række indsatsmål. Dette omfatter styrkelse 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 kortlægning af barriereforholdene langs
statsvejene, under projektet "Fauna
Statsvej". Projektet er i første omgang
udført som pilotprojekter til metodeudvikling i to udvalgte amter, hvor de vigtigste barrierepunkter på statsvejene
kortlægges med henblik på at indgå i en
prioriteret handlingsplan for det samlede 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 kombineret 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 frakørsler 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 Sønderjylland viste, at en stor del af trafikdrabene skete ved tilslutningsanlæggene til motorvejen. Derfor er generel hegning kun relevant på det overordnede vejnet med få tilkørsier. Selektiv
hegning kan være relevant omkring sorte pletter.
Ved hegning bør det sikres, at dyr der
kommer på den forkerte side af hegnet
kan komme ud igen (vildtspring, envejsklapper til grævling). Det er ligeledes
vigtigt, at hegn bliver vedligeholdt.
Hegning, der ikke er kombineret med
faunapassager, vil effektivt forøge barriererne 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 vildtulykker 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 skaber, 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 mindske antallet af trafikdræbte dyr for de
arter, der bevæger sig ad faste ruter eller
langs ledelinier i landskabet. Gode eksempler er odderen og grævlingen samt
padderne.
For arter, der bevæger sig mere i "fladen" i det åbne land - f.eks. hjortevildt,
ræve og harer - har faunapassager langt
mindre betydning i forhold til at reducere antallet af trafikdrab.
På nye statsveje og baner vil Vejledningen for Fauna- og menneskepassager
(Vejdirektoratet - Vejregelrådet, oktober
2000) sikre en standard for faunapassager, 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 eksisterende 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

ÅDT

=gennemsnitlige antal biler pr. dag over året.

strukturanlæg. Hvis Århus Amt er repræsentati vt for hele landet, er der behov 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 trafikken vil kunne nedsætte påkørselsrisikoen 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. Informationskampagner 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 hastighedsnedsætteise. Skiltning er ofte ikke
tilstrækkeligt. Erfaringer har vist, at
ønskes der en mere pennanent hastig-
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85 procent reduktion

hedsnedsættelse over særligt udsatte vejstrækninger, er det nødvendigt med tiltag
som vejindsnævringer, vejbump 0.1.
Der må dog skelnes mellem vejtyper, da
det ikke er realistisk at etablere vejindsnævringer, bump m.v. på det overordnede vejnet.

Bedre oversigtsforhold
I Norge og Sverige er der for elge erfaringer med, at bedre sigt for bilisterne
og for dyrene nedsætter antallet af
påkørsler. I Norge er 20-70 procent
reduktion dokumenteret gennem undersøgelser. De største effekter fandtes på
strækninger med koncentreret elgkrydsning og relativ lille trafik. I Norge anbefales 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 oversigtsrydninger 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

ø;:;'
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En tunnel anlagt til gående og cyklister kan i princippet også anvendes af vildtet. Denne 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 oversigtsforhold for både bilister og hjortevildt, hvorved sandsynligheden for
påkørsler kan nedsættes. Til gengæld
kan det, at læhegnene stopper IS meter
før vejen, være med til at skabe en barriere-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 oversigtsforhold i forhold til især rådyr, men
samtidig have en barrierevirkning i forhold 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 virke over for hjorte, og den optimale virkning fås først ved over 50 m bredde. Faunabroen 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 permanent skiltning, hvorimod periodevis
skiltning og skiltning af kotte strækninger fører til større opmærksomhed hos
bilisten.
Hvis advarselsskilte skal have en afværgende 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 forholdsregler 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 advarselstavlen med den springende hjort med en
hastighedstavle i risikoperioder. Undertavlen skal vise "anbefalet hastighed firkantet tavle" f.eks. 70 km/t, ligesom
det ses ved visse farlige vej kurver. Hermed 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 støjstriber i vejbelægningen. Lyden skal
advare dyrene på længere afstand om at
en bil nærmer sig, og støjen skal ligeledes 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 forskellige lugtstoffer, såsom ulveurin,
menneskesved osv., til at skræmme
vildtet væk fra vejene. Forsøg med lugtstoffer har givet stærkt varierende effekter. Generelt ser det ud til, at det kræver
en vedvarende indsats samt at dyrene på
sigt måske tilvænnes denne afværgeforanstaltning. På Maribo kirkegård har
man til eksempel ikke haft held med at
skræmme rådyr med ulvedufte.

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 trafikradioen, 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 landsdækkende 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 streameren, der bruges til markering af påkørselssteder.
Målsætningen for den svenske kampagne i efteråret 2002 er, at minimum
100.000 bilister informeres og får uddelt
informationsmateriale og streamer. Både svenske myndigheder og organisationer bidrager til kampagnen, med hver
deres aktivitet.
I Norge mener man, at informationskampagner ikke bør stå alene, men bør
kombineres med andre foranstaltninger.

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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