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På naturområdet er Nationalpark Mols Bjerge forpligtiget til og ønsker at styrke og udvikle de særlige og truede arter 

og deres levesteder, og det gælder i særlig grad for de naturtyper, som Nationalpark Mols Bjerge er udpeget for, 

nemlig overdrev/hede og de gamle løvskove. Biodiversiteten skal både styrkes på de eksistrende levesteder og 

gennem udvidelser og bedre forbindelser mellem eksisterende levesteder. 

 
Logo for Nationalpark Mols Bjerges indsatsområde ”Råd til Råd” – med liggende løvtræstamme, vedtilknyttede biller og 
svampe og hulrugende dyr (flagermus, stær, flagspætte og mejse)  

Nationalparkerne har ingen myndighed og ingen særlige restriktioner. Derfor er vigtige virkemidler en tydelig vision, 

god formidling og frivillige aftaler – både med og uden økonomisk kompensation (i frivillige naturplaner). 

I Nationalpark Mols Bjerge ses de største bevarede gamle løvskove ved de gamle godser (Kalø, Møllerup, Lyngsbæk, 

Skærsø og Rugård), hvoraf kun Kalø’s godsskove (Hestehave og Ringsmose Skov) er offentlig ejede. Mindre men også 

gamle løvskove er oftest privat-ejede og ofte gamle bønder-parcelskove med flere ejere, utydelige matrikelskel og en 

meget forskellig og ofte ekstensiv forstlig drift. I de mindre skove er der også flere ikke-kommercielle lodsejere, der 

derfor lettere kan inddrages i dialog om biodiversitets-fremmende naturplaner. Denne rapport beskriver baggrund, 

formål, proces og resultater af et udviklings- og demonstrationsprojekt for biodiversitet i skov. 

I skrivende stund er der indgået urørt-skov-aftale med Syddjurs Kommune på 9 ha i Tolløkke Skov, samt frivillige 

naturplander, færdige eller på vej, i fire skove (Elsegårde Skov-Øst, Svampedamvej-Skov, Elsegårde Egeskov-Syd samt 

tre skove ved Holmegård (Eskeholmen, Fredskoven-Øst & Langkjær Bjerg). 

Denne rapport vil fremover komme i nye og udvidede udgaver, udvidet med resultater af overvågningen mm. 

 

1. BIODIVERSITET I GAMLE LØVSKOVE OG I NATIONALPARK MOLS BJERGE: 
I de seneste år er der kommet stærkt øget fokus på den store og truede biodiversitet, der er knyttet til Danmarks 

største naturlige naturtype, den tempererede løvskov. Det største og mest akutte problem er knaphed på stort dødt 

ved af de mest værdifulde og oprindelige løvtræarter (Bøg, Stilk-Eg, Ask, Skov-Elm og Rød-El). Vore gamle løvsskove 

er vores mest artsrige men også mest pressede naturtype - levested for næsten 60 % af vore rødlistede arter (Wind & 

Ejrnæs 2014). At det især er stort dødt ved af ædelløvtræarterne, der fjernes og derfor mangler, har sin naturlige 

årsag i, at det er det mest værdifulde træ, både som tømmer og brænde – derfor indsatsområdet ”Råd til Råd”. 
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De gamle løvskoves biodiversitet er også fra naturfaglig side højt prioriteret i NPMB (Miljøministeriet 2009; Ejrnæs et 

al. 2012; Kanstrup 2012). Fornylig har Danmarks Naturfredningsforening sat denne del af skovnaturen på 

dagsordenen via deres skovpolitik (Danmarks Naturfredningsforening 2017). Nationalparkplanen 2012-18 (især pkt. 

12) og bestyrelsens bevillinger 2014-ff til indsatsområdet ”Råd til Råd” (2014-16) understøtter dette. 

 

FORMÅL: 
Projektet vil bidrage til øget biodiversitet i Nationalpark Mols Bjerges indsatsområde ”Råd til Råd” ved at fremme 

særlige og truede arter og deres levesteder i en gammel kystnær løvskov i Nationalpark Mols Bjerge (NPMB). Det 

sker i lille og eksperimentel skala, med kortlægning og overvågning, og via frivillige og kompenserede aftaler med 

lodsejere. 

Projektets formål er at skabe og afprøve 

1. mere biodiversitet, via stort dødt hårdtræs-véd til fugle, nedbryderinsekter og -svampe 
2. mere biodiversitet, via øget variation i fysiske forhold (lys, klima og struktur) i lysbrønde til fremme af 

skovbundsvegetation og blomster, læ og varme til insekter 
3. flerstammet genvækst fra bøgestubbe 
4. gevinster for lodsejer, fx via mere græsning og dækning til vildtet 
5. udvikle, evaluere og formidle erfaringer med lodsejerdialog og naturpleje i gammel løvskov. 

 

2. RESUMÉ: 
Projektet er et lokalt demonstrations- og udviklingsprojekt under Nationalpark Mols Bjerges indsatsområde ”Råd til 

Råd”, til støtte for særlige og truede arter og deres levesteder i den højtprioriterede naturtype ”gammel løvskov”. 

Lokaliteten er den gamle bonde-parcelskov ”Fuglsø Skov” med veldokumenterede gammelskovs-naturværdier (Aude 

& Reddersen 2007). Naturtypen er ”Bøgeskov på muldbund (9130)”, jordbunden er sandet med kalkgrusindslag og 

terrænet mange stedet stærkt kuperet. Bøgen hævdes at være gammel dansk bøgeproveniens, selvsået eller via 

genskud fra stub (bøgerøller). Kronetaget er tæt, underskoven sparsom og artsfattig. 

Stort dødt ved var ved projektstart ikke optalt, men vurderet som sparsom og langt under anbefalet for ”gunstig 

bevaringsstatus”. Som følge heraf synes forekomsten af fx hulrugende fugle og vedsvampe at være meget sparsom. I 

starten af projektet blev den samlede mængde af ”stort dødt ved” i Fuglsø Skov bøgeskov estimeret vha 

linietaksering. 

I frivillige men kompenserede aftaler med to parcel-lodsejere aftaltes fældning af store bøge til to mindre lysbrønde. 

Kun den ene, areal 1260 m2  og estimeret 82 m3 vedmasse, blev realiseret (marts 2017). Her blev alle store træer 

fældet og efterladt uopskåret og med krone , på nær 5 træer, der i stedet blev ring-afbarket i hele eller størstedelen 

af periferien. Arealet svarer til ca. 0.8 % af Fuglsø Skovs samlede areal ca. 15,8 ha med bøg (9130), men skønnes at 

øge mængden af stort dødt ved i Fuglsø Skovs bøgedele fra i alt 45 m3 til 127 m3 (180%). Det hæver dermed 

niveauet af stort dødt ved fra 2,8 m3/ha til ca. 8 m3/ha – højere end landsgennemsnittet, men langt under anbefalet 

niveau for gunstig bevaringsstatus for EU-skovnaturtype 9130. 



 

 

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 18 – Reddersen J 2017: Mere dødt ved og biodiversitet i Fuglsø Skov.                                  |   5 

 Herigennem søges opnået: 

• en markant målbar straks-øgning af stort dødt ved indtil nyudlagt urørt skov på naboparcel (2d) om 10-50 år 
begynder at levere stort dødt ved 

• naturlig genvækst af bøgebevoksning, enten via genvækst fra stub eller fra frø – i overensstemmelse med 
skovens drifts- og kulturhistorie 

• lysbrønde, der bidrager med skovgræsning til vildtet og mere fysisk og biologisk variation i den ret ensformige 
højstammede bøgeskov 

• dækning for vildtet, via de liggende træer, stammer med krone. 

Projektet skal udvikle, demonstrere og evaluere nye veje til at sikre særlige og truede arter og deres levesteder, og fx 

bedre end urørt skov levere biodiversitet nu og her. Ved integration af jagtinteresser understøttes dialog og 

forankring hos lodsejerne. Effekten på skovbundsflora, vildtet, fuglefauna og svampeflora vil blive overvåget og indgå 

i evalueringen. 

 
Fig. 1: Fuglsø Skov er en gammel bonde-parcelskov med bøg af oprindelig dansk proveniens, overvejende selvforyng-
ende og næsten uden indplantning. Bøgene skyder ofte fra stub og danner flerstammede bøgeog bøgerøller. Skoven 
er mellemaldret og derfor tiltagende tæt og mørk, næsten uden stort dødt ved. 

 

3. FUGLSØ SKOV – STATUS OG HISTORIE: 
Fuglsø Skov var Mols’ eneste større gamle løvskov, bevaret efter rovdriften på skovressourcen i 15-1600-årene.  På 

de Kgl. videnskabers Selskabs Kort ses ca. 1760 kun meget små og isolerede skove/krat på Mols, nemlig ved godserne 

Isgård og Qvelstrup, neden for Vistoft By og NW for Fuglsø samt NE for Vrinners (Tornløkke/Tornholm, jf Worsøe 

1984). De eksisterer alle endnu i dag sammen med Skovbjerg N-for Toggerbo. 
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Gammel skov med lav træalder og uden stort dødt ved: I 1700-tallet var Fuglsø Skov i ringe forfatning ”dette …. 

Buskatse nævnes ved det foragtelig Navn Fugelsøe=Skrub1”. Al tømmeret var væk, men da skovens bøge skød rigt 

igen fra stødene, så  at ”unge Bøge i Mengde paa sandig Grund ere … oplöbne, at Folk eller Qvæg neppe kan trænge 

sig der igiennem, og ere alt over en Karls Höyde” (Pastor Begtrup 1760, cit. fra Reddersen 2010). Disse karakteristiske 

og gentagne flerstammede genskud fra stub ses endnu mange steder i skoven. 

Stort set ingen bøgestammer har helt store dimensioner. En af lodsejerne, Torben Nicholaisen, fortæller, at der skete 

en ekstremt intensiv skovning under 2. Verdenskrig, specielt til brændsel til bilers gengas-motorer. I nyere tid har der 

ikke foregået skovet egentlig kommerciel og stor-skala fældning i løvskovsdelen. Her er der alene  foretaget 

plukhugst til brændsel, hvor fx alle vindfælder er skåret op og udkørt til brændsel. Den moderate træalder og 

systematisk fjernelse af vindfælder o.ling. forklarer at der næsten intet stort dødt ved ses i skoven. 

En stor lodsejer, Ambjerg-fonden, har i 2015 indgået stats-aftale om urørt skov (bl.a. de bøgedominerede matr. 2d & 

2au). Igen pga den moderate træalder vil der imidlertid kunne gå mange årtier, før denne udlægning til urørt skov vil 

bidrage til en væsentlig øgning af det centrale levested, stort dødt ved.  

Gammel skov – artsrig mht gammelskovs-flora: Skoven er, dokumenteret ovenfor, gammel. Dens meget lange 

skovkontinuitet dokumenteres dog især af dens artsrige urteflora af ”gammelskovsindikatorer” (Aude & Reddersen 

2008 & upubl. data), herunder både Liden Lærkespore, Gul og Blå Anemone. Skoven er gammel bønderskov og siden 

Landboreformernes udskiftning opdelt i parceller, oprindeligt en til hver gård i Fuglsø. Parcelgrænser kan ikke 

erkendes. Skoven har uden tvivl været beskyttet mod opdyrkning, pga den magre jord (jf. Begtrup ovenfor), og det 

meget kuperede og kystnære terræn, især på den bakkekam, der løber tæt ved og parallelt med kysten. 

Natura 2000: Fuglsø Skov indgår i Natura2000-området 237 (H186) Mols Bjerge (jf. fx Naturstyrelsen 2014). Den 

består af to meget forskellige og velafgrænsede typer skov: 

• den gamle bøgedominerede skov  ”Bøgeskov på muldbund (9130)” – med få små indplantninger af nål 
• nyere skov via tilgroning af gamle marker og overdrev med enebær, nu med Eg, Birk og Kaprifolium (EU-

naturtype 9190 Stilkegeskov på mager og sur bund) med hensygnende Hedelyng og Ene i bunden.  

Bøgeskov på muldbund, ca. 16 ha: Den del af skoven, som dette projekt arbejder med, er dog bøgeskoven (EU-

naturtype 9130, Bøgeskov på muldbund). Ved rodvæltere ses, at jordbunden fremstår sandet og tør. I hele Fuglsø 

Skov - fra Sommerlyvej i nord og til Fuglemosen i syd – er der 4 områder med 9130-Bøgeskov. Arealet nordpå ved 

Sommerlyvej er dog ikke helt forbundet med den øvrige skov (Hybenvej/Udsigten m bebyggelse går imellem). De fire 

områder har et samlet areal på 158.500 m2 sv.t. næsten 16 ha – nemlig (fra N til S) 1.69, 2.52, 1.45 og 10.2 ha. 

 

4. MÆNGDEN AF STORT VED I FUGLSØ SKOV BØGESKOV – VED PROJEKTSTART: 
Stort dødt ved – langt under ”gunstig bevaringsstatus”: Vurderingen ved projektstart var, at skoven overalt 

fremstod fattig på stort dødt ved, jf ovenfor. For at dokumentere og kvantificere dette foretog NPMB medio februar 

2016 en opmåling vha international anerkendt opmålingsmåde – Line Intersect Sampling for Coarse Woody Debris 

(Marshall et al. 2000, 2003), der også er anvendt lokalt i Tolløkke og Elsegårde Skov i 2015 (Aude 2015). 

                                                                    
1 Skrub er gammelt navn for ”krat”, jf engelsk ”shrub” 



 

 

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 18 – Reddersen J 2017: Mere dødt ved og biodiversitet i Fuglsø Skov.                                  |   7 

 
Fig. 2: Luftfoto af (det meste af) Fuglsø Skov, nord for Fuglemosen/Kratstien. Blåbærvej (tv) og Fuglsøvej (ø tv) og 
Hybenvej (ø) ses. De tre transekter dækker hele skoven, og veksler i retning, da stormfald ofte orienterer dødt ved i 
bestemte retninger. Transekter går alene i Bøg (9130) og ikke i den yngre tilgronings-egeskov vestfor. 

 

Normalt udlægges adskilte knækkede 100 m deltransekter på tilfældig position og vinkel. Da der var meget lidt dødt 

ved, valgte vi her at gå lange sigtelinier med knæk ved skovbryn (bounces), alene inden for bøgeskoven (Naturtype 

9130), i alt (L) 2476 m. Langs transekten noteres diameteren (d) af alt ved med d>10cm i skæringspunktet, hvis 

længden af stykket er >2m. Der blev her opmålt i alt 22 stykker ved med gns. diameter på 14,8 cm, alle på nær 3 

stykker <20 cm, jf figur 3. Det svarede til 8,9 stykker pr. 1000 m transekt. 

Mængden (volumen VOL målt i m3/ha) af ”stort dødt ved” beregnes ved følgende formel: 

VOL = 𝜋𝜋2
8 𝑥𝑥 𝐿𝐿

 ∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑛𝑛
𝑗𝑗=1  = 2,83 m3/ha 

hvor L er den samlede transektlængde (m) og d er målt diameter (cm) af ved i skæringen med transekten. De 

kvadrerede diametre summes op (∑) over de n stykker. 

Estimatet på stort dødt ved for Fuglsø Skovs bøgeareal på 2,83 m3/ha. Forskere har fornylig – på baggrund af en stor 

mængde internationale studier - foreslået hhv. ” lempede kriterier” og ”skærpede kriterier” for ”gunstig 
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bevaringsstatus” for ”stort dødt ved” i danske skovtyper ift EU Habitatdirektiv (Heilman-Clausen et al 2014). For 

”bøgeskov på muldbund (9130) angiver de hhv. 20 og 50 m3/ha. Fuglsø Skovs bøgeareal rummer således kun dødt 

ved i mængder på hhv. 14% og 6% ift. de to kriterier. 

 

  
Figur 3: Antal af vedstykker efter 5cm-størrelsesklasser for de 22 stykker ”stort dødt ved” (diameter v skæring >10 cm; 
min. 2 m længde), kun 3 stykker havde diameter > 20 cm. 

 

NPMB estimerede på samme måde stort dødt ved i to andre gamle lavintensive gamle løvskove, hhv. Tolløkke Skov 

og (dele af) Elsegård Skov (Aude 2015) og fandt her gns. VOL på 10,6 m3. De fundne vedstykker var i begge skove 

både talrigere og større end i Fuglsø Skov.  

Skovdriften i Fuglsø Skov stort set ikke efterlader hele træer. Samtlige 22 opmålte stykker var, på nær 1 mindre træ, 

alene afbrækkede store grene og ikke dele af hele træer. En af årsagerne er utvivlsomt, at parcel-ejerne skover til 

brænde via periodisk plukhugst. Det betyder ikke mindst, at alle vindfælder udnyttes – både splintrede og uskadte 

rodvæltere -  hvor både stamme og store grene skæres op til brænde og udkøres. 

En akut øgning af mængden af stort dødt ved vil være et stærkt tiltrængt bidrag til at styrke og forbedre skovens 

biodiversitet. Bøgeskoven er på ca. 16 ha, og derfor vil mængden af stort dødt ved i skoven øges med 1 m3/ha, hver 

gang der tilføres 16 m3 stort dødt ved. Man kan udfra disse tal opstille målsætninger og faktisk måle om projektet 

bidrager positivt og substantielt til nationalparkens og N2000-målsætningerne. Projektet kan derfor designes til at 

leve op til Nationalpark Mols Bjerges målsætning om at fremme "særlige og truede arter og deres levesteder”. 

 

5. LYSBRØNDE I TÆT LØVSKOV 
Lysbrønde – mål eller middel? Skovlysninger med læ, rigt urtebunddække og mange nektarproducerende blomster 

er et truet og derfor ønskeligt levested i skovnaturen. I dette projekt ønskede vi derfor at skabe mere dødt ved i 

grupper, der efterlod lysbrønde, der således opfattes som et mål i sig selv. Blomsterrige skovlysninger kan i nogen tid 
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opretholdes vha store græssende dyr, vilde eller tamme.  I den tid kan her udvikles dels en rig skovbundsflora med rig 

blomstring hos urter, buske og småtræer, som tilsammen fremmer en rig insektfauna, fx dagsommerfugle som Skov-

Perlemorsommerfugl og Kejserkåbe. I Fuglsø Skov er der dog næsten ikke noget busk- og småtræslag, ud over 

stedvist en del Alm. Hyld. Der er ingen planer om skovgræsning, mens der dog er en betydelig bestand af hjortevildt, 

dog kun Rådyr, der dog tydeligvis bider på bøgeopvæksten. Det er derfor sandsynligt, at lysbrønde i Fuglsø Skov vil 

lukke sig igen i løbet af en 5-10 årig periode. Men det vil naturligvis blive fulgt. 

Lysbrøndene i dette projekt er dog også et middel. Skal der fældes/aflives et større antal træer for at sikre det 

primære formål – mere stort dødt ved – har vi skønnet, at det blev mindst generende for lodsejernes skovdrift, hvis 

det blev samlet på eet sted. Samtidig kunne en lysbrønd med græsning for vildtet samt vildremisepræg af væltede 

træer med krone have en positiv funktion ift lodsejernes mål med arealerne. 

 

 
Figur 4: Fuglsø Skov på Geodætisk Kort ca. 1920. Nuværende matrikler vist. Fuglsøvej ses ø.tv.Både nu og på tidligere 
kort (1870 og 1780) er der skovsignatur i området, men opdelt i fragmenter. Lang kontinuitet med skov på arealet ses 
i et højt antal ”gammelskovs-urter”. Grøn cirkel er nyskabt lysbrønd m stort dødt ved. 
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6. PROJEKT ”MERE DØDT VED I LYSBRØNDE” 
De gamle og bøgskovsdækkede dele af Fuglsø Skov har seks lodsejere. Alle matrikler er Syddjurs Kommune, Fuglsø 

By, Vistoft Sogn. De involverede lodsejere er de to første. Tidligere har NST udlagt et lille areal til urørt skov (nr. 3), 

som ved besigtigelse febr. 2016  ikke begyndt at levere stort dødt ved: 

1. Niels Andersen, Hybenvej 2, Skovens Hereford. Med matr. 1b, 4x og 5b 
2. Torben Nicholaisen, Elbjergvej 1 – matr. 6q 
3. Naturstyrelsen Kronjylland har – via Karpenhøj, Dragsmurvej 12 – Matr. 7b (urørt skov ca. 2000) 
4. Gunnar Kjems, Blåbærvej 3, Fuglsø – Matr. 5f 
5. Svend Aage Egelund, Elbjergvej 3, - matr. 3ad 
6. Ambjerg-fonden – matr. 1d, 1f, 1p & 2d og 2au (en del til urørt skov 2015). 

6.1 DELMÅL: 
1. At øge mængden af den vigtige men knappe ressource, stort dødt ved, af skovens primære løvtræart, Bøg, 

for at skabe flere og bedre levesteder for de tilknyttede insekter, svampe, mosser og fugle 
2. At øge diversiteten af stort dødt ved mht nedbrydningsalder, lysstilling, dødt/såret ved, mm. 
3. At sikre yderligere variation i skoven for biodiversitet og vildt ved at skabe lyse og varme ”lysbrønde”, 

omgivet af remiseagtige skjul (via liggende døde træer) og med rige fødemuligheder for insekter og vildt 
(via lysstilling af urtelag og underskov)  

4. At skabe en nu-forøgelse af stort dødt ved-ressourcen ift den 2015-udlagte ”urørt skov” 
5. At udvikle og evaluere dialog og aftaletyper med private skovejere, hvor interesser i biodiversitet og jagt 

mm afstemmes og integreres 
6. At sikre genvækst fra stubbe (gl. dansk bøgeproveniens og tradition på stedet) i rekruttering af nye træer  
7. At igangsætte en overvågning af koloniseringen af det døde og sårede ved på projektarealet. 

 
 
Tabel 1: Oversigt over de to planlagte projektarealer med fældning og/eller  ringbarkning af gamle bøge for at skabe 
lysbrønde i mørk urtefattig skov og stort dødt ved, liggende og stående. 
 

 Nordlig Lysbrønd (NA)  Sydlig Lysbrønd (TN) 
Matrikel (Fuglsø By, Vistoft) Nær grænsen 1b-4x 6q 
GPS Centrum (gns. 4 målinger) N56 11.839 E10 33.299 N56 11.614 E10 33.368 
Radius Cirkel 20 m 15 m 
Antal træer (dbh > 10 cm) 39 træer 18 træer 
Gns. diameter stamme (DBH cm) 35,0 cm 40,4 cm 
Beregnet2 ved-volumen (m3) 82 m3 42 m3 
Terræn Svag SSØ-skråning, m god 

vestdækning 
Stejl ØSØ-skråning m god 

vestdækning 
Bund Opmærksomhed på Brombær og 

Ørnebregne, fjernes manuelt 
Opmærksomhed på genvækst fra 

Alm. Hyld, fjernes manuelt 
Rekruttering af nye planter Rodskud fra stub & frøplanter, dog 

gnav fra hjortevildt? 
Rodskud fra stub & frøplanter, dog 

gnav fra hjortevildt? 
Gennemførsel Kontrakt indgået nov. 2016, fældet 

marts 2017, afsluttet nov. 2017 
Opgivet. Ejer fortrød efter dialog 

med familien. 

 
 

                                                                    
2 Beregningsmåden er præcis og upræcis: Præcis ved at alle træer i hvert område er optalt og målt omkreds, og derfra udregnet DBH (cm). 
Derudfra vedvolumen beregnet via G*H*formtallet (0,6) (Jørgen Nimb Lassen, pers. opl.). G (grundfladen m2) beregnes udfra DHB 
DBH*DBH*π/4. Upræcist ift H: H er højderne beregnet teoretisk for bøg via erfaringstal (ref.), men da det gav urealistisk høje tal er der til 
resultaterne fratrukket 5,5 m, så træer m. diam. 35 cm har højden ca. 22,5 m og m. diam. 41 cm har højden ca. 24,5 m (erfaringstal for 
bonitet III, Jørgen Nimb Lassen, pers. opl.). Volumen-tallene er således et bedste skøn, men i den rigtige størrelsesorden. 
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6.2 UDLÆGNING AF LYSBRØNDE - PLANLÆGNING: 
På møde og besigtigelse i skoven 10. februar 2016 blev der enighed om områder, hvor lysbrønde med stort dødt ved 

kunne udlægges. Til stede var lodsejere Niels Andersen og Torben Nicholaisen, skovfoged Jens Erik Engel 

(HedeDanmark) og Jens Reddersen (biolog, NPMB).  Der blev taget flg. hensyn: 

1. udlægning på arealer, der er mindre udsat for stormfald udfra lysbrønd (dvs fx ikke-vesteksponeret) 
2. udlægning på stejle skråninger hvor plukhugst og udslæbning er vanskelig i den normale skovdrift (TN) 
3. undgå arealer med brombær og ørnebregne i bunden (problematisk udvikling i lysstillet skovbund) (JR). 
 
Herudfra er der 19.2.2016 udlagt, opmærket og opmålt to cirkulære lysbrønde NA-Nordlig Lysbrønd og TN-Sydlig 

Lysbrønd. På skråningen (TN) blev feltet under opmåling reduceret til de mere ”spiselige” diam. 30 m. Tabellen giver 

diverse data opmålt på efterfølgende besøg. 

  
 

  
Figur 5: Stubbe og liggende stammer i lysbrønden. Mindre træer og risskud blev efterladt til ny skov (ø.tv.). Fem store 
træer er efterladt til ”stående stort dødt ved”, men ring-afbarket (ø.th.) Sverige har tradition og lovgivning, der 
fremmer lysbrønde – her med sol, varme, læ, stort dødt ved, blomstrende buske og urtelag (n.tv.). Allerede 8 mdr. 
efter fældning ses svampe på fældede træer – her Kløvblad (n.th., jf Tab. 2). 

 
Skønnet af ved-volumen er groft, baseret på opmåling af samtlige træer og deres stammediameter i brysthøjde 

(DBH). Herudfra er det beregnet, at fældningen i de to lysbrønde vil tilføre skoven ekstra 124 m3 stort dødt ved. Den 

ene lodsejer fortrød dog i september 2016, fældningen ville hermed kun give 82 m3 stort dødt ved. Opmålingen af 

stort dødt ved i hele bøgeskovens 15,8 ha gav 2,82 m3/ha, sv.t. 45 m3 stort dødt ved i hele skoven. Bidraget på 82 m3 

af stort dødt ved – og især et tilskud af store veddiametre – vil stadig udgøre en meget markant forøgelse (+180 %) af 

dette afgørende levested for det døde veds svampe og invertebrater. 
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Fældning i de to lysbrønde på godt 1% af skovarealet vil derfor – samlet set på bøgeskovens 15,8 ha – hæve niveauet 

fra 2,8 m3/ha til 8 m3/ha. Ultimo 2016 indgik Nationalpark Mols Bjerge og lodsejer endelig kontrakt om lysbrønd, 

stort dødt ved og økonomisk kompensation. 

6.3 UDLÆGNING AF LYSBRØNDE – KONKRET FORLØB: 
Marts 2017 fældede lodsejer NA selv træerne i Nordlige Lysbrønd. Aftalen er justeret et par gange undervejs, fx 

• ligger træerne både ind i og ud af lysbrønden, der derfor langfra alene er en urtedækket lysning 
• skoven udenom gennemgik samtidig en ret stærk plukhugst, hvor lysbrønden ikke længere er i markant kontrast 

til en meget mørk omkringliggende skov 
• mindre træer (DBH < 25 cm) fik lov til at blive stående 
• fire-fem store træer blev ikke fældet, men i stedet afbarket i en ring i ½-1 m højde, hele vejen rundt (3 træer) 

eller det meste af vejen rundt (2 træer) og samtidig brændt på det afbarkede stykke med gasbrænder. 
• der opsættes vildthegn omkring 8 stubbe med tydelig risskud fra stub som sammenlignes for effekten af vildtbid 

med 8 uhegnede stubbe med risskud. 
 

  
Figur 6: Fuglsø Skov bøgeskov var generelt rig på ”gammelskovs-indikatorer” i urtelaget – i projektområdet dog mere 
artsfattig tør bøgemorbundsflora som Lund-Rapgræs, Håret Frytle, Læge-Ærenpris, Hvid Anemone og Skovsyre (tv.). 
Manglen på stort dødt ved sås på vedsvampene. Fx forekom Tøndersvamp kun 1-2 steder i skoven. 

 

7. OVERVÅGNING MM. 
Alle stående og liggende døde eller sårede træer er tegnet ind på kort. November 2017 foretog NPMB den første 

registrering af bark- og védsvampe i lysbrønden, jf. Tabel 2. 

Tabel 2: Oversigt over de svampe, der blev fundet i forsøgsområdet (nordlige lysbrønd, diameter 40 m). Her alene 
arter, tilknyttet dødt/svækket ved eller bark. Ingen er særligt sjældne eller på Den danske Rødliste. 
 

Videnskabeligt navn Dansk navn Findested (diam.) 
Trametes versicolor Broget Læderporesvamp Gammel stub 
Nectria cinnaberina Alm. Cinnobersvamp Udbredt, 2-50 cm 
Ascocoryne culichunium Stor Sejskive Top af gammel stub 
Tremella mesenterica Gul Bævresvamp 3 cm 
Annulohypoxylon multiforme Sammenflydende Kulbær Gren, 8 cm 
Hypoxylon fragiforme Kuljordbær Flere, 5-65 cm 
Hypoloma fasciculare Knippe-Svovlhat Gammel stub 
Xylaria hypoxylon Grenet Stødsvamp Gammel stub 
Resupinatus applicatus Lysfiltet Barkhat 2 grene,  3 cm 
Schizophyllum commune Kløvblad Flere, 10-50-65 cm 
Macrotyphula fistulosa Pibet Rørkølle På jord under bøg 
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Der er november 2017 påbegyndt en rydning af Brombær i den VNV-lige periferi af lysbrønden. Lysstillingen har givet 

voldsom vækst i brombær, som kravler op i liggende kroner. Det vil i løbet af få år helt at overvokse det døde ved og 

lysbrøndens urteflora – og dels påvirke floraudviklingen og dels umuliggøre færdsel og overvågning. Der er også 

kraftig fremvækst af Hindbær, men her afventer vi udviklingen, da der også ses kraftigt vildtbid på disse. 

Et af træerne i lysbrønden havde to redehuller fra Stor Flagspætte. Dette er efterladt stående, og ring-afbarket i ca. 

80 % af omkredsen. 

Adspurgt bekræfter skovejer NA, at råvildtet ofte opholder sig i og omkring de fældede træer og hyppige vildtbid på 

Hindbær og bøge-risskud under bidehøjde samt forekomst af fald synes at bekræfte dette. 

I 2018 registreres urte- og busk-floraen i og omkring lysbrønden. 

8. TAK: 
Stor tak til Jakob Heilmann-Clausen (Københavns Universitet) for samtaler om stort-dødt-ved  og veteranisering. Tak 

til lodsejerne, Niels Andersen, Fuglsø, og Torben Nicholaisen, Vistoft for positiv medvirken og tid. Tak til Jørgen 

Christiansen og Jonathan Birk Rasmussen for praktisk hjælp og svampekortlægning (JC). 
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