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Lidt baggrund

Konsulent i HabitatVision (2005-2010)

Forsker i naturforvaltning, særligt biodiversitet i skov (siden 2010)

Svampeekspert, projektleder på Danmarks Svampeatlas (siden 2015) 



Hegn og småskove i det dyrkede landskab

• Små arealer, typisk afrundede eller linjeformede

• Stor randeffekt (vind, sol)

• Stærk næringspåvirkning
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Naturlige kvaliteter

• Høj diversitet af vedplanter, både buske og træer

• Mange insektbestøvede arter

• Mange arter med kødede bær eller nødder (inkl. agern)

• Ofte lang naturtypekontinuitet

• Uforstyrret jordbundsudvikling

• Gamle individer med unge skud (levende hegn)

• Ringe produktionsværdi

• Forekomst af dødt ved

• Naturlig våd bund (skov- og kratbevoksede moser)

Jægerforbundet.dk dvl.dk



Værdi for biodiversitet

• Levesteder og fødekilder

• Fugle, flagermus og andre små pattedyr

• Refugier for skovplanter

• Planteædende insekter

• Jord- og vedboende svampe, især nedbrydere

• Spredningskorridorer og trædesten

• Mindre pattedyr

• Skovplanter

Kelm et al. 2014. Acta Chir.
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Træerne vokser ikke ind i himmelen...

Størst naturværdi i løvskove og skovbevoksede moser

Intermediær i levende hegn

Mindst i nåleskove



Sådan øges biodiversiteten

• Plads – Større/bredere er bedre

• Randeffekter – Højere diversitet i økologisk landbrug

• Tid - Længere intervaller mellem beskæring af hegn

• Vand - Ophør dræning i moser og småskove

• Variation - Bevar overstandere, fx eg

• Variation – giv plads til naturlig opvækst hvor frøkilderne findes

• Variation – Vælg danske arter ved nyplantning

• Vildhed – +/- urørt drift i moser og småskove evt. kombineret med slåning

Afledte effekter:

• Læ

• Bedre bestøvning

• Øget kulstoflager



Træartsdiversitet – er alle arter lige gode?

Hjemmehørighed

Oprindelig dansk

Findes i nærområder

Europæisk

Oversøisk

Slægtsskab

Bestøvningsforhold & frugttyper

Størrelse og livslængde

Ved- og barkkemi



Donts:

• Erstat ikke gamle hegn med nye (undtaget hegn af indførte arter)

• Ryd ikke (hele) skoven til energitræ

landbrugsavisen.dk hededanmark.dk



Tak for opmærksomheden – spørgsmål er velkomne!


