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Projektområde: 
 
Nordre Stenholt Skov 37 ha fredsskov beliggende i den vestlige del af Silkeborg Kommune. 
Stenholtvej 14B Områdets placering er markeret med en rød cirkel på nedenstående  
7442 Engesvang oversigtskort. 

 
Her luftfoto af området (opdateret til 2018 udseende). 

 
 



Projektets formål: 
 
Projektets hovedformål er over en årrække, at ændre et stykke 'kedelig' dansk natur til et stykke 
spændende og varieret natur - til gavn for skovens dyreliv, til nydelse for den der ser og 
forhåbentlig med en positiv effekt set fra en jagtlig synsvinkel. 
 
Der ønskes variation i skovens sammensætning - både aldersmæssigt og artsmæssigt, og der 
lægges vægt på en variation, der til stadighed sikrer såvel dækning som føde til skovens dyreliv, 
samt en variation der gør skoven mere spændende at se på og færdes i. 
 
Projektets hovedformål tilstræbes opnået gennem opfyldelse af følgende delmål: 
 

 Større visuel variation i skovbilledet 
 Større artsmæssig variation i skovens træer og planter 
 Større aldersmæssig variation i skovens træer 
 Bedre betingelser/levevilkår for skovens dyreliv  
 Bedre betingelser for gode jagtoplevelser 

 
Det er endvidere håbet, at der som en sideeffekt af projektet kommer en større artsmæssig 
variation i skovens vilde dyreliv - lige fra små insekter til større pattedyr. 
 
Samlet set har alt dette ført til nedenstående konkrete arts - og levestedsmålsætninger for 
projektet. 
 
Artsmålsætning på fauna området: 
- At sikre en god og sund bestand af råvildt. 
- At gøre skoven attraktivt for større hjortevildt, så dette oftere kan opleves i skoven. 
- At sikre en fortsat stor bestand af harer. 
- Om muligt at skabe grundlag for at nye arter etablerer sig i skoven. 
 
Artsmålsætning på flora området: 
- Flere artsforskellige solitære træer. 
- Gennemsnitlig flere arter per ha. 
 
Levestedsmålsætning: 
- Bedre og kontinuerlig dækning for skovens dyr 
- Lettere adgang til føde og større fødeudvalg for skovens dyr 



Baggrunden for projektet 
 
Skoven er oprindelig etableret i 1993/94 som fredskov ved skovrejsning på tidligere landbrugsjord. 
Skoven var en af mange mindre skove, der vistnok blev anlagt som en del af et større skatteteknisk 
spekulationsprojekt, og sikkert derfor uden den store kreativitet - både når man ser på plante-
sammensætning og på skovens udformning. Luftfoto fra 1999 på forsiden illustrerer tydeligt, hvor 
monotomt og 'kedelig' skoven oprindeligt var opbygget. 
 
Dette ønskes der rettet op på, ved at skabe større variation i skoven. 
 
Skoven er oprindelig etableret i relativt store afdelinger med begrænset plantevalg og med et 
begrænset antal spor og åbne arealer. Se det oprindelige skovkort (bilag 1) og den oprindelige 
bevoksningsliste (bilag 2), samt luftfotoet på forsiden. 
To afdelinger (1b og 2b) var desuden oprindeligt hegnet med henblik på juletræsproduktion. 
 
Skoven blev anskaffet i 1999, og i 2002 overtog vi tillige den tidligere landbrugsejendom, der ligger 
midt i skoven. I efteråret 2003 flyttede vi ind på ejendommen, og ved næsten daglig færden i 
skoven opstod hurtigt ønsket om en "mere spændende skov", for såvel mennesker som dyr.  
 
Et af de første tiltag var indlægning af flere spor samt etablering af et par lysninger. Endvidere blev 
juletræsproduktionen, der havde været af begrænset størrelse, indstillet i 2003, og nedtagningen 
af de to hegn blev påbegyndt, for at give specielt hjortevildtet fri bevægelse i hele skoven. 
 
I årene frem til 2010 blev yderligere spor og enkelte åbne arealer etableret, ligesom de første 
vildtagre blev anlagt, og samtidig voksede ønsket om en mere langsigtet plan for skovens 
udvikling. 
 
Så i 2010 udarbejdede skovfoged Søren Strunge fra HedeDanmark et oplæg omkring udviklingen af 
skoven (bilag 3). Et oplæg som efterfølgende er brugt som inspiration for såvel udførte som 
planlagte tiltag i skoven, og som har været kimen til projekt "Større variation". 
 
 



Projektets udførelse: 
 
Opfyldelse af projektets formål planlægges opnået ved hjælp af mange mindre tiltag mange 
forskellige steder i skoven. Tiltag der på den ene eller anden måde tilgodeser et eller flere af 
projektets delmål. 
 
Det kan for eksempel være ”aktive” tiltag som: 
 
- afdrift og genplantning for at øge artsmangfoldigheden og etablere nye bevoksningstyper 
- udtynding og efterfølgende indplantning for at skabe større arts- og aldersmæssig variation 
- afdrift og etablering af permanente lysninger for at skabe større variation ved at 'åbne' skoven op  
- udtynding for at give mulighed for mere naturlig bundvegetation 
- afdrift og etablering af vildtstriber til gavn for skovens dyr (føde, dækning, levested) 
- udtynding for at holde træerne grønne helt ned til jorden, og dermed give læ for skovens dyr 
- afdrift og genplantning for større aldersmæssig variation, og fremtidig dækning til skovens dyr 
- udtynding for at opnå et mere solitært præg 
- afdrift og efterfølgende selvforyngelse 
 
eller ”passive” tiltag som: 
 
- lade områder af skoven passe sig selv (naturlig succession). 
 
Omkring tiltag i skoven generelt, skal det nævnes, at skoven på ingen måde får lov til at forfalde 
eller blive overmandet af uønsket plantevækst, men omvendt drives og passes skoven heller ikke 
efter de normer, som man typisk ser inden for traditionel skovdrift.  
 
Sagt meget kort, tænkes der sjældent i vedmasse og fremtidig indtægt, men meget på 
naturoplevelse og vildtets vilkår. For eksempel vil der i skoven næppe blive foretaget traditionel 
rækkehugst til hverken flis eller råtræ, idet resultatet som udgangspunkt ikke anses for at fremme 
hverken naturoplevelsen, vildtets vilkår eller jagtoplevelsen - snarere tværtimod.  
 
Men omvendt kan der f.eks. sagtens fældes træer i større mængde, når bare idéen på sigt er 
enten: 
 
- at gøre skoven mere spændende og varieret 
- at forbedre vilkårene for skovens dyreliv  
- at øge mulighederne for gode jagtoplevelser 
 
eller allerbedst, hvis alle tre fokusområder kan tilgodeses i det samme tiltag. 
 



Udførte tiltag: 
 
Siden projektets start er der, udover etablering af nye spor, lysninger og vildtstriber, indtil videre 
udført 25 større eller mindre tiltag i skoven med relation til projektet. Tiltag der er endt op i, at 
skoven pt. ser således ud. 
 

 
 
Med ganske få undtagelser er arbejdet gennemført uden brug af store og tunge maskiner, som 
ofte laver 'skader' i skoven. Fældning er typisk foretaget med motorsav, og plantearbejdet med 
spade. Udkørsel af fældede træer, der typisk anvendes til flis, er foretaget med egen traktor og 
skovvogn. 
 



De udførte tiltags placering og arealmæssige omfang er vist på nedenstående luftfoto. 
 

 
De forskellige farver har følgende betydning: 
 
Lysegrøn Område hvor der er foretaget udtynding i større eller mindre grad. 
 
Hvid Område hvor der er foretaget foryngelse. 

Enten ved indplantning eller ved afdrift og genplantning. 
 
Gul Område udlagt til selvforyngelse. 

Typisk efter en forudgående udtynding eller total afdrift. 
 

Sort Område udlagt til at passe sig selv (naturlig succession).  
 
En nærmere beskrivelse af de enkelte tiltag fremgår af bilag 4. 



Udover de tiltag der er beskrevet i bilag 4, er der etableret et utal af nye spor og lysninger, som 
typisk er blevet brugt til etablering af vildstriber/vildtagre - mindre eller større spor og arealer 
tilsået til gavn for skovens dyreliv. Formålet er at tilbyde skovens dyr og insekter en kombination 
af fødekilde, dækning og levested. Efter etablering får den enkelte vildtstribe typisk lov til at ligge 
brak i 1, 2 eller 3 år inden den tilsås igen. Der er lavet vildtstriber siden projektets start i 2010. 
 
Her to oversigtskort 
der viser, hvilke 
tiltag der er 
foretaget på dette 
område de sidste to 
år. 



I 2017 havde vildtagrene let ved at komme fra start og havde gode betingelser gennem hele 
vækstsæsonen. 
 
 

 
Her hvordan det så 
ud sidst i juni 2017 
på et sted hvor tre 
striber med 
henholdsvis helårs 
hjorteblanding, 
pollen og nektar 
blanding samt 
fodermarvkål støder 
op til hinanden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her et billede fra midt i juli måned 2017, 
hvor en stribe med blomsterbrak 
blanding rigtig har fået fat. 



Resultat i 2018 ser på grund af den lange periode med tørke, kombineret med høje temperaturer, 
desværre ikke helt så opløftende ud. 
 
Vildtstriberne fra 2017, som alle fik lov at ligge brak i 2018, klarede sig ellers godt i foråret, men 
har også lidt hårdt henover sommeren, selv om det startede rigtig lovende.  
 

 
 
Her et billede der 
viser hvor frodig en 
stribe der i 2017 blev 
tilsået med helårs 
hjortevildt blanding 
så ud sidste i maj 
2018 (faktisk samme 
stribe som er på 
billedet på forrige 
side, men her 
fotograferet fra en 
lidt anden position). 
 
 
 

En enkelt nyanlagt stribe med blomster blanding klarer sig dog godt, fordi den blev tilsået allerede 
sidst i april måned, og havde gode vækstbetingelser i starten. I modsætning til de resterende 
striber, som blev tilsået sidst i maj måned, og har haft utroligt dårlige vækstbetingelser. 
 
 
 
 
 
 
Her et billede fra 
juli måned af den 
vellykkede stribe 
med blomster 
blanding. 



Planlagte tiltag: 
 
I relation til projektet er der på nuværende tidspunkt planlagt 18 tiltag til udførelse inden for de 
næste 3-4 år. Tiltagenes placering og arealmæssige omfang er markeret på nedenstående luftfoto. 

 
De forskellige farver har følgende betydning: 
 
Lysegrøn Område hvor der er planlagt udtynding i større eller mindre grad. 
 
Hvid Område hvor der er planlagt foryngelse. 

Enten ved indplantning eller ved afdrift og genplantning. 
 
Gul Område planlagt udlagt til selvforyngelse. 

Typisk efter en forudgående udtynding eller total afdrift. 
 



Sort Område der indtil videre er planlagt til at passe sig selv (naturlig succession), men 
som måske på et senere tidspunkt kan skifte status og inddrages i den løbende 
udvikling af skoven. 

 
Rød Område hvor der er planlagt nyt forsøg med halvfældning. 
 
En nærmere beskrivelse af de planlagte tiltag fremgår af bilag 5. 
 
 



Aktuel delkonklusion: 
 
Det kan her 7-8 år efter projektets start konstateres, at tingene ikke altid går helt så stærkt som 
man kunne ønske sig. Dels er flere af de planlagte tiltag løbende blevet udskudt, og de tiltag der er 
udført, har ikke altid udviklet sig med den ønskede hastighed. 
 
Afvigelser fra 'tidsplanen' skyldes primært det faktum, at arbejdet som hovedregel udføres uden 
brug af store og tunge maskiner, så fældning er typisk foretaget med motorsav, plantearbejdet 
med spade og udkørsel af fældede træer er foretaget med mindre traktor/skovvogn - og der er 
grænser for hvad én mand kan nå, også selvom vennerne hjælper til et par dage om året. 
 
Det må ligeledes konstateres, at de tiltag der omfatter nyplantninger, for visse arters 
vedkommende, har haft det svært, når der ikke i stor stil benyttes kemisk bekæmpelse af 
konkurrerende plantevækst, og som udgangspunkt ikke hegnes for at undgå bideskader. 
Den manuelle/mekaniske bekæmpelse af den uønskede plantevækst er tillige arbejdskrævende og 
har også bidraget til at planlagte tiltag er blevet udskudt. Og som konsekvens af de mange 
bideskader, er der ved enkelte tiltag foretaget afvigelse fra den oprindelige plan, og efterfølgende 
foretaget hegning, for at give planterne bedre vækstbetingelser i nogle år. 
 
På positiv siden kan det omvendt konstateres, at variationen i skoven øges stille og roligt, og er 
dermed godt på vej i bestræbelserne på at opfylde projektets målsætninger og delformål  - til 
glæde for den der ser og tilsyneladende også til glæde for skovens dyr. 
 

 Råvildtet ser, efter en periode med stor dødelighed, igen ud til at være på vej mod en sund 
bestand. Der har i lokalområdet gennem en årrække været en overpopulation af råvildt, 
hvilket for få år siden fik bestanden til at kollapse med masser af faldvildt og syge dyr 
(diarre) til følge. Løseligt vurderet ud fra det antal dyr, der typisk kunne tælles på et givet 
område i et givet tidsrum, var der tale om en reduktion af bestanden på måske mere end 
80%. Der er nu blevet længere imellem, at der opleves syge og svage dyr, og det ser ud til, 
at bestanden er blevet stabiliseret og stille og roligt er på vej op igen. 
 

 Skoven er som sådan ikke det oplagte levested for fasaner, men gennem de sidste par år 
opleves der oftere og oftere fasaner på terrænnet, og det gælder såvel kokke som høner 
med kyllinger. Om det er den lettere adgang til føde og skjul, der har medført denne 
fremgang, kan man jo håbe på. 
 

 Dåvildtet har inden for den sidste håndfuld år bredt sig stille og roligt i lokalområdet, og 
det ser ud til, at dåvildtet i stor grad sætter pris på de muligheder, der findes i skoven - 



både i form af dækning og fødeudvalg. Der opholder sig nu ofte dåvildt i skoven i kortere 
og længere perioder - både som enkelt individer og i form af mindre rudler. 
 

 Siden de første små tiltag med tilsåning af skovveje og lysninger med kløver, har der været 
en relativ stor bestand af harer i skoven, og den er ikke blevet mindre. Det er ikke 
ualmindeligt, på visse tidspunkter af året, at observere 5-6 harer på samme tid, så den 
generelle snak om harens trange vilkår gælder ikke her.  
 

 Udover dåvildtet som nye 'brugere' af skoven, er det også med stor tilfredsstillelse, at der 
inden for de seneste par år er konstateret nye dyrearter i skoven, som ikke tidligere har 
været en del af skovbilledet. Det drejer sig om skovmår, egern, ugle og halsbåndsmus - 
arter der selv om de ikke er sjældne eller truede, er med til at øge artsvariationen i skoven. 
Her kan man igen håbe på, at nogle af projektets mange tiltag har haft en positiv effekt i 
forhold til disse arters valg af skoven som opholds- eller levested. 

 
Delkonklusionen er da også overordnet set, at projektet går den rigtige vej, og stille og roligt 
opfylder sit formål ved at skabe større variation i skoven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilagsliste: 
 
Bilag Indhold 
 
1 Oprindeligt skovkort 
2 Oprindelig bevoksningsliste 
3 Oplæg fra HedeDanmark omkring skovens udvikling 
4 Udførte tiltag 
5 Planlagte tiltag 
 













Bilag 4 – Udførte tiltag 
 
De udførte tiltags placering og arealmæssige omfang er vist på nedenstående luftfoto og er 
nærmere beskrevet på de efterfølgende sider. 
 

 
Lysegrøn Område hvor der er foretaget udtynding i større eller mindre grad. 
 
Hvid Område hvor der er foretaget foryngelse. 

Enten ved indplantning eller ved afdrift og genplantning. 
 
Gul Område udlagt til selvforyngelse. 

Typisk efter en forudgående udtynding eller total afdrift. 
 
Sort Område udlagt til at passe sig selv (naturlig succession).  



Beskrivelse af de enkelte tiltag: 
 
Tiltag nr. 0: Her er tale om tre arealer på tilsammen ca. 3,5 ha som er udlagt til at passe sig selv 
(naturlig succession). Område 0a er oprindeligt tilplantet med egetræer, mens område 0b og 0c 
oprindeligt tilplantet med bjergfyr, men hvor store dele af ukendt årsag senere er erstattet med eg 
(50%), fuglekirsebær (25%) og ask (25%). Det er dog ikke mange asketræer der har overlevet, og 
pt. består de to områder desuden af en meget stor mængde af selvsående træer som pil, birk, 
lærk, skovfyr samt forskellige granarter. 
Formål: Variation på naturens betingelser. 
 
Tiltag nr. 1: Her er fjernet et gammelt hvidgranhegn og nogle få rækker omorika for at give plads 
til et nyt område med selvforyngelse. 
Formål: Variation og foryngelse 
Udført: 2011 
 
Tiltag nr. 2: I en lille trekant i en afdeling med ellers tætte omorika er der tyndet, så området har 
fået lidt mere karakter af åben højskov, ligesom et mindre område løbende er ryddet for udgåede 
træer og derved har givet mulighed for etablering af mere bundvegetation og selvforyngelse. 
Formål: Skabe variation i skovbilledet ved at åbne skoven lidt op, samt sikre bedre forhold for ny 
bundvegetation og naturlig selvforyngelse. 
Udført: 2011-2018 
 
Tiltag nr. 3: I en afdeling med omorika er et område på ca. 50x60 meter blevet ryddet, og i midten 
af rydningen er der efterfølgende (i to faser) etableret det der med tiden skal blive til et lidt større 
pyramideformet ”krat”. Stykket er tilplantet med buske og mindre træer, på den måde, at der er 
brugt buske med lav højde i yderkanten og buske/træer med stigende højde mod "pyramidens" 
midte. Hele vejen rundt om tilplantningen er der friholdt et ca. 5-10 meter bredt bælte, som er 
udlagt som vildtstriber. 
I første fase af tilplantningen (den østlige halvdel) er der benyttet følgende arter: 
Virginiarose, Storbladet surbær, Fjeldribs, Sargents æble, Slåen, Blærespirea, Dunet gedeblad, Rød 
kornel, Syren og Hyld.  
I anden fase af tilplantningen (den vestlige halvdel) er der benyttet følgende arter:   
Surbær, Fjeldribs, Slåen, Syren, Hvid kornel og Bærmispel. 
På grund af konstant nedbidning fra hjortevildtets side, er tilplantningen i 2017 blevet midlertidig 
indhegnet, for at buske og træer kan få fred til at vokse sig større, og dermed mere 
modstandsdygtige over for de bideskader som uvilkårligt vil komme når hegnet nedtages om få år. 
Formål: Variation i skovbilledet ved hjælp af løbende foryngelse (aldersmæssig variation) som her 
tidlige medfører fremtidig dækning for vildtet samt omgående føde, i kraft af de omkringliggende 
vildtstriber samt yderlige fødemulig i form af bær og nye skud, når hegnet nedtages. 
Udført: 2012 (fase 1) og 2016 (fase 2) 



 
Tiltag nr. 4: To mindre "lommer" med buske etableret for at skabe lidt variation og fornyelse.   
Der er fra starten benyttet: Virginiarose, Storbladet surbær, Fjeldribs, Sargents æble, Slåen, 
Blærespirea, Dunet gedeblad, Rød kornel, Syren og Hyld.  
Da buskene på grund af nedbidning har haft svært ved at skyde i vejret, er begge stykker blevet 
hegnet i 2018, for at give planterne mulighed for at vokse sig over bidehøjde. Der er ligeledes på 
grund af bideskader fortaget løbende efterplantning med forhåndenværende buske. 
Formål: Variation i skovbilledet kombineret med arts- og aldersmæssig variation.  
Udført: 2012 
 
Tiltag nr. 5: På et mindre område i afdelingen med nordmannsgran er der tyndet så kraftigt, at kun 
de træer der er grønne til jorden er bibeholdt, og selvsåede træer er uanset art bibeholdt efter 
samme kriterie.  Et lille skridt i ønsket om at åbne skoven op, så den ikke virker så ensformig og et 
tiltag der også giver bedre mulighed for at se vildtet, når der drives jagt.  
 
Så således ud et par år efter udførelsen: 

 
 
Formål: Variation i skovbilledet og forhåbentlig artsmæssig variation i form af den løbende 
selvforyngelse (aldersmæssig variation).  
Udført: 2013 
 



Tiltag nr. 6: En afdrift i en afdeling med klippe-ædelgran (Abies lasiocarpa), som alle var ved at 
være godt visne i bunden. Efter afdrift er der med rødgran (90%) og nordmannsgran (10%) 
genplantet det der med tiden skal blive til en lille tykning på 25 x 45 meter.  I tykningens midte er 
træerne plantet meget tæt for hurtigt at opnå en dækningseffekt, mens de yderste rækker af 
træer er plantet med større og større afstand for at sikre, at de yderste træer på lang sigt, og uden 
vedligeholdelse, holdes grønne helt ned til jorden, og således kan give god læ inde i tykningen. 
Hele vejen rundt om tykningen er der efterfølgende anlagt små vildtstriber. 
Formål: Fremtidig dækning samt løbende foryngelse (aldersmæssig variation). 
Udført: 2013  
 
Tiltag nr. 7: Fældet 4 rækker omorika, så der på sigt kan etableres et 4 meter bredt bælte med 
foderpil. 
Arealet er efterfølgende blevet rodfræset og er midlertidig blevet tilsået som vildtstribe. 
Formål: Føde til vildtet 
Udført: 2013 
 
Tiltag nr. 8: I 2013 foretaget en større fældning og udtynding i en afdeling med rødgran - 
efterfølgende udvidet lidt ved stormen Bodils hjælp. I det berørte område er der etableret en 
række brede sammenhængende spor, som udover at kunne fungere som vildtstriber, også 
inddeler de tilbageværende træer i 4 felter. I de 4 felter er der i 2014 indplantet henholdsvis 
bjergfyr (8a), æblerose (8b sydlige del), rødgran (8c) og lærk (8d).  I tre af felterne er der desuden 
suppleret med buske som f.eks. fjeldribs, kalkved og hvid kornel, og i yderkanten af rydningen er 
plantet et tre-rækkers smalt "læbælte" af primært rødgran. 
 
I 2018 er der tyndet i alle fire felter for at sikre bedre vækstbetingelser (mere lys og mindre 
rodtryk) for de indplantede træer og buske. Der er endvidere indplantet yderligere bjergfyr (8a) 
samt rødgran (8c), samt efter fældning af eksisterende rødgraner etableret en ny lille tykning af 
rødgran (8b nordlige ende). 
Formål: Skabe visuel variation i skoven, skabe løbende foryngelse (aldersmæssig variation), sikre 
fremtidig dækning samt skabe gode fødemuligheder for vildtet. Åbningen af skoven giver også 
bedre udsyn for skytter og drivere i forbindelse med jagtudøvelsen, og medfører forhåbentlig 
større jagtoplevelser. 
Udført: 2013, 2014 og 2018 
 
Tiltag nr. 9: Et område på ca. 20 x 40 meter er ryddet i en afdeling med nordmannsgran. Her er i 
små spredte grupper genplantet nordmannsgran og nobilisgran. 
Formål: Variation i skovbilledet samt løbende foryngelse (aldersmæssig variation).  Området er 
endvidere placeret således, at det giver driverne bedre udsyn under jagt, og således chance for 
flere jagtoplevelser. 
Udført: 2013 



Tiltag nr. 10: I en afdeling med omorika er der lavet tre 6-10 meter brede snoede spor (2013) og 
efterfølgende foretaget delvis genplantning.    
Det nordlige spor er genplantet (2015) med en blanding af rødgran, omorika, nobilis, sibirica, lærk, 
eg, bøg, skovfyr, bjergfyr samt enebær. I sporets østlige del er der udelukkende plantet store 
selvsåede rødgraner opgravet andre steder i skoven, for at sikre at der relativt hurtigt etableres et 
lille nyt område med dækning. 
Det midterste spor er genplantet (2016) med en blanding af rødgran, normannsgran, nobilis, 
sibirisk ædelgran, lærk, bjergfyr og skovfyr. Alt sammen opgravede selvsåede planter. 
Det sydlige spor er indtil videre udlagt som vildtstribe (2017). 
Sporene vil endvidere i nogle år fremover være til stor glæde for driverne på jagterne, som får 
bedre udsyn og større chance for skudafgivelse. Der er ved genplantningen i hver af de to spor 
indlagt to ikke beplantede områder, således at driverne også om mange år har udsyn og plads til 
fornuftig skudafgivelse.  
Formål: Variation i skovbilledet kombineret med løbende foryngelse (her både artsmæssig og 
aldersmæssig variation), fremtidig dækning, føde til vildtet og bedre betingelser for jagten. 
Udført: 2013-2017 
 
Tiltag nr. 11: Fjernet 3-4 rækker rødgran for at give plads til de fra starten indplantede løvtræer og 
buske. 
Formål: Forbedre det visuelle indtryk (variation i skovbilledet). 
Udført: 2013 
 
Tiltag nr. 12: Her er etableret det der skal blive til en ny lille grantykning - i en afdeling der ellers er 
domineret af bjergfyr, eg, fuglekirsebær og selvsået birk og pil. Der er her benyttet rødgran 
suppleret med enkelte normannsgran. 
Formål: Sikre fremtidig dækning og skabe lidt variation i den pågældende afdeling. 
Udført: 2013 
 



Tiltag nr. 13: En mindre afdeling med rødgran og sitka, hvor der er fældet to brede langsgående 
spor og tre brede tværgående spor. De tværgående spor er udlagt som vildtstriber og er med til at 
danne 8 mindre felter i de langsgående spor. Disse 8 felter er efterfølgende tilplantet på forskellig 
vis og her beskrevet fra nord mod syd: 
 
 Lærk Bøg, røn og eg 
 
 Bjergfyr Omorika, sitka og diverse løvtræer 
 
 Rødgran Lidt bjergfyr samt diverse buske 
 
 Hassel og sargents æble Diverse granarter samt bjergfyr, skovfyr og lærk 
 
De tre tværgående spor benyttes endvidere som spor for driverne under efterårets jagter, og giver 
samtidig bedre udsyn og større chance for jagtoplevelser. 
Formål: Skabe variation i skoven ved at åbne den op, samtidig med at der laves løbende foryngelse 
(aldersmæssig variation), genplantes med nye træsorter (artsmæssig variation) samt sikres 
fremtidig dækning og føde til vildtet. 
Udført: 2013-2014 
 
Tiltag nr. 14: I en afdeling med sibirisk ædelgran (Abies sibirica), der var godt visne i bunden, er 
der ryddet en ca. 5 meter bred "hestesko" for at skabe lidt løbende fornyelse og variation. Her er 
genplantet rødgran, nordmannsgran, nobilisgran, lærk og bjergfyr, samt udlagt et lille område til 
selvforyngelse. Senere udvidet uden genplantning til at være ca. 7 meter bred, for at give lidt 
bedre vækstbetingelser. 
Formål: Variation i skovbilledet samt løbende foryngelse (aldersmæssig variation). 
Udført: 2014 
 
Tiltag nr. 15: Her er en fældet et antal rækker bjergfyr for at give lys og luft til de bagvedstående 
egetræer, og der er efterfølgende genplantet to rækker buske som en slags indre skovbryn - en 
række med forskellige rosenbuske og en række med lidt større buske (Snebær, Havtorn, Kvalkved 
og Bærmispel). Tiltaget er i første omgang udført for at forbedre det visuelle indtryk op langs den 
foranliggende allé, men har tillige medført at vildtet nu ofte kan observeres på arealet mellem 
allé-træerne og egene.  
Formål: Forbedre det visuelle indtryk af skoven samt skabe variation i skovbilledet. 
Udført: 2014 
 



Tiltag nr. 16: Et forsøg i en afdeling med klippe-ædelgran (Abies lasiocarpa), hvor alle træer var 
ved at være godt visne i bunden. På et ca. 15 x 20 meter stort område på blev alle træer 
halvfældet i ca. 1 meters højde og derefter væltet omkuld. Formålet var at sikre dækning for 
vildtet, men samtidig holde liv i træerne, så de bevarede de grønne grene "i toppen".  
 
Området så således ud umiddelbart efter halvfældning: 

 
 
Forsøget lykkedes ikke helt, idet træerne ikke var særlig fleksible i veddet og derfor knækkede 
over allerede i forbindelse med halvfældningen eller kort tid efter, og derfor hurtig visnede.  
De væltede træer gav dog god dækning de efterfølgende par år, inden de i 2018 blev fjernet for at 
give plads til selvforyngelse. I samme forbindelse blev yderligere træer fjernet, så der skabes 
selvforyngelse på et ca. 30 x 20 meter stort område. 
Formål: Dækning afløst af aldersmæssig og artsmæssig variation. 
Udført: 2015 og 2018 
 



Tiltag nr. 17: I et område på ca. 20 x 60 meter i en afdeling med nordmannsgran blev ca. 95 % af 
træerne fældet (forår 2015). På kort sigt for at give dækning til vildtet, idet de fældede træer fik 
lov at ligge i over et år inden de blev fjernet, og på lang sigt for at skabe løbende fornyelse og 
variation i skoven. I den sydlige halvdel (a) er efterfølgende indplantet 60 æbletræer, og i den 
nordlige halvdel (b) er der som et forsøg spredt frø fra en mængde nobiliskogler, men ellers er 
arealet udlagt til selvforyngelse. 
Formål: Variation i skovbilledet, artsmæssig variation samt løbende foryngelse (aldersmæssig 
variation).  Området er endvidere placeret således, at det giver såvel skytter som drivere bedre 
udsyn under jagt, og således chance for flere jagtoplevelser. 
Udført: 2015-2016 
 
Tiltag nr. 18: Udtynding så de store gamle Stenholt egetræer får bedre plads. 
Formål: Bevare de gamle træer og give dem et mere solitært udseende. 
Udført: 2016 
 
Tiltag nr. 19: På flere steder med ”unge” egetræer (plantet 1993/94) er der foretaget en kraftig 
udtynding så de tilbageblivende træer får et mere solitært præg, og som hovedregel er alle andre 
træsorter fjernet. 
Formål: Variation i skovbilledet samt foder til harer og hjortevildt i form af de nye friske grene der 
skyder frem fra stødene – specielt efter de fældede egetræer. 
Udført: 2016-2018 
 
Tiltag nr. 20: I et bredt egebælte med masser af selvsåede birketræer er der tyndet kraftigt for i 
den midterste del af bæltet at skabe en ”birkelund”. I et smalt bælte nord og syd for birkelunden 
er der bibeholdt et smalt bælte af udelukkende egetræer, og inde i birkelunden er alt andet end 
birk fjernet. 
Formål: Variation i skovbilledet samt foder til harer og hjortevildt i form af de nye friske grene der 
skyder frem fra stødene – specielt efter de fældede egetræer. 
Udført: 2017 
 
Tiltag nr. 21: Fældning af de oprindelige ammetræer (lærk og sikta) og efterfølgende indplantning 
af en række buske som en del af et ydre skovbryn.  
Formål: Bedre læ og forbedring af det visuelle indtryk. 
Udført: 2017 
 
Tiltag nr. 22: I en afdeling med omorika er der to steder påbegyndt en gængs udtynding for at 
sikre, at træerne ikke står og pisker hinanden til døde. 
Formål: Skabe lidt variation i skovbilledet i form af halvåben højskov, kombineret med almindelig 
skovdrift. 
Udført: 2017-2018 



Tiltag nr. 23: I en afdeling med omorika er der lavet afdrift på et ca. 35 x 50 meter stort område, 
og efterfølgende plantet en 3-rækket ”ring” af sitka for ”hurtigt” at give læ inde i ringen.  
Inde i den nordlige del af ringen er der plantet rødgraner som på sigt skal sikre dækning for vildtet. 
Inde i den sydlige del af ringen er der kun plantet enkelte spredte bjergfyr, for at sikre, at der er 
lysåbne områder til vildtet, og områder hvor en naturlig bundvegetation kan udvikle sig. 
Det er planen i årene fremover at friholde den sydlige del af ringen for selvforyngelse i form af 
træer og større buske. 
Formål: Fremtidig dækning kombineret med foryngelse (aldersmæssig variation), samt håbet om 
at den naturlige bundvegetation der fremkommer på de lysåbne områder, tilfører skoven større 
artsmæssig variation.  
Udført: 2017-2018 
 
Tiltag nr. 24: I en del af et smalt bælte tilplantet med eg og bøg, er der tyndet kraftig, så kun 
bøgetræerne står tilbage. 
Formål: Variation i skovbilledet samt foder til harer og hjortevildt i form af de nye friske grene der 
skyder frem fra stødene – specielt efter de fældede egetræer. 
Udført: 2018 
 
Tiltag nr. 25: I en afdeling med omorika er der lavet afdrift på et ca. 30 x 25 meter stort område , 
og efterfølgende genplantet, så der med tiden skabes en ny grantykning.  
Der er ved genplantningen anvendt rødgran suppleret med et mindretal af sitka. 
Formål: Foryngelse og fremtidig dækning for vildtet. 
Udført: 2018 
 
 
  
 



Bilag 5 - Planlagte tiltag: 
 
De planlagte tiltags placering og arealmæssige omfang er vist på nedenstående luftfoto og er 
nærmere beskrevet på de efterfølgende sider. 

 
Lysegrøn Område hvor der er planlagt udtynding i større eller mindre grad. 
 
Hvid Område hvor der er planlagt foryngelse. 

Enten ved indplantning eller ved afdrift og genplantning. 
 
Gul Område planlagt udlagt til selvforyngelse. 

Typisk efter en forudgående udtynding eller total afdrift. 
 

Sort Område der indtil videre er planlagt til at passe sig selv (naturlig succession), men 
som måske på et senere tidspunkt kan skifte status og inddrages i den løbende 
udvikling af skoven. 



Rød Område hvor der er planlagt nyt forsøg med halvfældning. 
 
Beskrivelse af de enkelte tiltag: 
 
Tiltag A, B (2 områder) og C: Fire områder i skoven der indtil videre er udlagt til at passe sig selv. 
Område A er tilplantet med Abies Bornmuelleriana. 
De to områder B er tilplantet med omorika. 
Område C er tilplantet normannsgran. 
Formål: Naturlig succession. 
 
Tiltag D: Areal syd for grantykningen i tiltag nr. 12 tyndes kraftigt. 
Formål: At give tiltag nr. 12 bedre vækstvilkår, primært i form af mere lys. 
Planlagt udført: 2019. 
 
Tiltag E: Plantning af første del af et skovbryn øst for det nu fældede hvidgran hegn der dannede 
skel mod vest. Der haves pt. 400 planter i indslag som forventes anvendt til formålet.  
Det drejer sig om følgende arter: spiræa (4 slags), potentilla (3 slags), surbær, syren. enebær, 
paradisæble, tjørn, navr og avnbøg. Der påtænkes plantet i 3 rækker. 
Formål: På sigt at give læ for vestenvinden. 
Planlagt udført: Forår 2019. 
 
Tiltag F: Traditionel udtynding i de tilbageværende 11 mindre felter med rødgran/sitka, 
Formål: Give de 11 felter udseende der minder om traditionel højskov samt lette rodtrykket en 
smule i forhold til de 8 mellemliggende felter med nyplantninger. 
Planlagt udført: 2018-2019. 
 
Tiltag G: Nyt forsøg med halvfældning. Denne gang på et areal på ca. 20 x 45 meter i en afdeling 
med normannsgran. 
Formål: At sikre dækning til skovens dyreliv. Mislykkedes forsøget og de væltede træer går ud, 
fjernes de efter 1-3 år, hvorefter der foretages en eller anden form for foryngelse - genplantning 
eller selvforyngelse. 
Planlagt udført: Efterår 2018 eller forår 2019. 
 
Tiltag H: I et bælte med fortrins vis egetræer, foretages en kraftig udtynding, så der flere steder i 
stykket satses på enkelte solitære egetræer. Udtyndingen planlægges udført før vinteren rigtigt 
sætter ind, og de fældede træer fjernes først det efterfølgende forår. 
Formål: At skabe variation i skoven i form af et mindre område med udpræget solitært udseende, 
samt kortvarigt at sikre nogle af skovens dyr let adgang til skud og kviste i tilfælde af en hård 
vinter. 
Planlagt udført: Efterår 2018 



Tiltag I: I en afdeling med omorika fortsættes den udtynding som er påbegyndt med tiltag nr. 22. 
Formål: At skabe lidt variation i skovbilledet med et stykke med halvåben højskov.  
Planlagt udført: 2018-2019. 
 
Tiltag J: I hjørnet af en afdeling med normannsgran foretages en kraftig udtynding. 
Formål: Forbedre det visuelle indtryk, ved at åbne skoven lidt op ud mod det foranliggende åbne 
areal, som anvendes til vildtstriber. 
Planlagt udført: 2019. 
 
Tiltag K: Nyt forsøg med halvfældning. Denne gang på et areal på ca. 25 x 30 meter i en afdeling 
med rødgran. 
Formål: At sikre dækning til skovens dyreliv. Mislykkedes forsøget og de væltede træer går ud, 
fjernes de efter 1-3 år, hvorefter der foretages genplantning. 
Planlagt udført: 2019 eller 2020. 
 
Tiltag L: På et område på ca. 25 x 50 meter i den sydlige kant af afdelingen med normannsgran 
tyndes meget kraftigt, så kun enkelte pæne træer står tilbage. De fældede træer planlægges først 
fjernet efter et år, hvorefter der foretages genplantning med rødgran. 
Formål: Skabe fornyelse og variation i en kultur der efterhånden er præget af større træer uden 
grønne grene til jorden. Formålet er endvidere på både kort og lang sigt at skabe dækning for 
skovens dyreliv. 
Planlagt udført: 2020-2021. 
 
Tiltag M: I et område på ca. 35 x 35 meter i afdelingen med sibirica tyndes løbende og nænsomt, i 
takt med at træerne mister værdi som dækning. Der satses efterfølgende på selvforyngelse, med 
mulighed for udpræget bundvegetation. 
Formål: Skabe variation i skovbilledet samt sikre løbende foryngelse. 
Planlagt udført: 2018-2021. 
 
Tiltag N: Rundt om to store områder der er udlagt til naturlig succession, foretages udtynding af 
primært pil og birk. 
Formål: 'Bløde' kanten lidt op, og med spredte solitære træer skabe større variation i skovbilledet. 
Tiltaget forventes også at give flere jagtoplevelser i form af bedre udsyn under jagtudøvelsen. 
Planlagt udført: 2019-2022. 
 



Tiltag O: Nyt forsøg med halvfældning. Denne gang på et areal på ca. 15 x 30 meter i en afdeling 
med Abies Bornmuelleriana. 
Formål: At sikre dækning til skovens dyreliv. Mislykkedes forsøget og de væltede træer går ud, 
fjernes de efter 1-3 år, hvorefter der foretages en eller anden form for foryngelse - genplantning 
eller selvforyngelse. 
Planlagt udført: Forår 2019. 
 
Tiltag P: Tilplantning af det 4 meter brede bælte der blev ryddet i forbindelse med tiltag nr. 7 med 
foderpil. Der forventes anvendt en eller flere af følgende sorter: Gudrun, Inger eller sort mandel 
pil. Alle sammen sorter som efterstræbes af hjortevildtet. 
Det er planen efterfølgende, at slå stykket en gang om året med brakpudser, for at sikre nye friske 
skud. Det kan også komme på tale, som et forsøg, at tilplante et mindre område med avnbøg, som 
en slags foderhæk. 
Formål: At sikre føde til specielt skovens hjortevildt. 
Planlagt udført: 2020.  
 
Tiltag Q: På to mindre arealer i afdelingen med normannsgran foretages kraftig udtynding med 
henblik på efterfølgende naturlig selvforyngelse. De fældede træer planlægges først fjernet efter 
et år. 
Formål: På lang sigt at skabe variation i skoven og sikre den løbende fornyelse. På kort sigt at give 
dækning til skovens dyreliv. 
Planlagt udført: Forår 2019 med oprydning forår-sommer 2020. 
 
Tiltag R: I et bælte med egetræer foretages henholdsvis kraftig og nænsom udtynding. 
Formål: At skabe variation i skovbilledet, samt at skabe bedre betingelser for den vildtstribe der 
ligger umiddelbart nord for egebæltet. På kort sigt endvidere at sikre nogle af skovens dyr let 
adgang til skud og kviste i tilfælde af en hård vinter, idet de fældede træer først planlægges fjernet 
det efterfølgende forår. 
Planlagt udført: Efterår 2019 eller efterår 2020. 
 
 


