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Af skovrider Ulrik Nielsen, Skovdyrkerne Øerne

Lange rækker af buske og træer skærer sig gennem land-
skabet og deler marker og enge op i små og store felter. 
Her bor vildt, padder, fugle og hasselmus – i den grad et 
levende hegn. Og den natur skal vi værne om.

I Danmark har vi en lang tradition for at skabe levende 
hegn til stor glæde for landets vilde dyr. Oprindeligt 
tjente hegnene som beskyttelse for landmandes afgrø-
der, men i dag er hegnene også med til at skabe et va-
rieret og spændende dyreliv. Særligt på de østlige øer 
er der fra gammel tid lang tradition for mange mark-
skel, som er bevokset med træer og buske. Disse blev 
indtil for 30-40 år siden hyppigt skåret ned og brugt til 
brændsel og hegnsmateriale. 

Men hegnene skal beskæres, såfremt de skal forblive 
det, de er – nemlig levende. Alligevel bliver folk ofte 
overrasket, når de ser resultatet efter stævning af buske 
og træer, som det hedder i fagsproget. For det grønne 
står selvfølgelig ikke så højt og tæt som før beskæringen.

Hvis det levende hegn stadigvæk skal kunne beskytte 
dyrelivet og blive ved med at være et fristed for padder, 
fugle og vildt, er det imidlertid nødvendigt med beskæ-
ring. På den måde kommer der lys til bunden, hvilket 
gavner blandt andet firben og blomster.

Skovdyrkernes beskæringsmetode er dog meget skån-
som. Vi bruger specialiserede maskiner med klippeag-
gregat og bælter. Vi bevæger os ikke oppe i hegnene, 
men på dyrkningsfladen langs med hegnene. Og mate-
rialet bliver som regel kørt ud og lagt i stak, så det ikke 
ligger ude i landskabet og skæmmer. Men det flyttes 
ikke hurtigere, end at faunaen har tid til at emmigrere 
andre steder hen. 

Naturlig sammenhæng
Heldigvis vokser buske og træer hurtigt, og når fagfol-
kene beskærer hegnet, skal man se det som kulturpleje. 
Vi anbefaler som regel lodsejerne at efterlade markante 
enkelttræer og grupper af buske i hegnet, så det land-
skabelige præg bevares. Vi anbefaler ikke, at man efter 
stævning fortsætter med årlig beskæring. Det er jo net-
op den udgift, man sparer, og hegnet skal have lov til at 
vokse op og danne biomasse igen.

Artiklen fortsætter på side 23

Selvom beskæringen af levende hegn kan virke voldsom, er den efterfølgen-
de effekt til stor gavn for både dyr og mennesker mange år ud i fremtiden.

Levende hegn 
- et stykke natur- og kulturhistorie
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Fortsat fra side 2

Levende hegn er et stykke dansk naturhistorie og ikke 
blot et stykke dansk natur. Og resultatet bliver et flot 
hegn, der kan stå de næste ti til tyve år, selv om det 
måske ser lidt trist ud de første 6 måneder. Det er billigt 
sluppet, når konsekvensen af ikke at beskære er dårligt 
miljø for dyrene og et generelt fald i biodiversiteten. 

Plejer man de levende hegn rigtigt, skabes der sammen-
hæng i naturen, og vildtet får nemmere ved at bevæge 
sig gennem landskabet. De såkaldte grønne korridorer 
forbinder store og små naturområder, og det gør naturen 
mere robust over for forandringer. Ifølge Miljøministe-
riet har Danmark i dag mere end 80.000 kilometer hegn, 
og hvert år plantes der 300 kilometer nye hegn.

Uanset om man er til jagt eller blot nyder at spadsere 
rundt og iagttage livet i de levende hegn, er det nødven-
digt med denne pleje, som mange steder stille og roligt 
er blevet forsømt gennem de sidste årtier. Desuden er 
flisen et glimrende biprodukt som alternativ energikilde. 
Derfor er klog beskæring en gang hvert femtende eller 
tyvende år en god og klima- og miljøvenlig investering 
på flere planer.

Beskæring af levende hegn foretages typisk i ugerne 
efter høst eller om vinteren langs ikke tilsåede marker. 
Grundet planlægning af maskinindsats er det en god ide 
at være i god tid med planlægningen. Vi anbefaler der-
for, at du allerede nu eller senest inden sommerferien 
kontakter din skovfoged for en aftale om beskæring af 
levende hegn. 

Rådgivning om juletræer 
… er du på forkant?
Juletræsdyrkerne står foran et travlt forår, hvor der er 
gang i arbejdet i juletræerne. Det er nu tid til at skrotte 
vragtræer, lave grundklip og reparationsklip med mere. 
Man skal så småt begynde at kigge efter ukrudt og ska-
dedyr, så man kan være på forkant. Snart står den på 
gødningsudbringning og forårssprøjtninger, og i den 
forbindelse vil vi opfordre til at lave en form for logbog 
over udbringninger og sprøjtninger.

Et oplagt værktøj for den seriøse dyrker er Mark On-
line, hvor Skovdyrkerne tilbyder at lave markplanen for 
juletræer og pyntegrønt. Via Farm Tracking kan du få 
direkte adgang til planen via smartphone, og du kan til-
med registrere udførte opgaver og tilføje diverse obser-
vationer. Alle data er sikret, og både rådgiver og even-
tuel entreprenør har direkte adgang til data.

Juletræsteamet arbejder sammen om både dyrknings-
rådgivning og afsætning og yder tilpasset rådgivning 
afhængig af netop din aktuelle situation. Skovdyrkerne 
Øernes juletræsteam består af såvel erfarne rådgivere 
som ivrige yngre kræfter (se bagsiden for kontaktinfo).

• Lau Uno Larsson (Syd-øst Fyn

• Bjørn Krüger Nielsen (Sjælland Nord)

• Jens Rasmussen (Sjælland syd og øerne)

• Kristian Valentin Olsen (Nord- og Vest Fyn

• Christian Ladefoged (Midt- og Nordfyn)

• Bjarke Brandt Helms (Fyn)

Foruden juletræsteamet har flere af foreningens skov-
fogeder mange års erfaring med dyrkning af juletræer 
og klippegrønt. Efter fælles overenskomst er Christian 
Mørk Hansen fratrådt per 31. januar, og Bjørn Krüger 
Nielsen varetager opgaver vedrørende juletræer på den 
nordlige del af Sjælland. 

Husk reception for Karsten Raae 
Onsdag den 15. marts kl. 14.00-16.00  
på foreningens kontor ved Gefion i Sorø.  
(se omtale i forrige nummer af Skovdyrkeren)

Sæt x i kalenderen  
Markvandringer i juletræerne 
 
Torsdag den 20/4 2017 kl. 16.00 på Sjæl-
land, hvor temaet er intensiv dyrkning

Torsdag den 4/5 2017 kl. 16.00 på Fyn, 
hvor temaet er topskudsregulering 
 
Sted og mere info om dagen tilgår per mail. 
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ID- nr. 42856
Magasinpost MMP

Medarbejdere
Skovrider Ulrik Nielsen
mobil 28 60 56 67 
uni@skovdyrkerne.dk

Souschef Øst Rasmus Gregersen
mobil 25 55 42 01 
rgg@skovdyrkerne.dk

Souschef Fyn Per C. Christensen
mobil 30 69 57 47  
pcc@skovdyrkerne.dk

Fyn
Skovfoged Peder Dammand
mobil 20 27 36 21 - fax 64 72 35 87
pda@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Klaus Kristensen
mobil 40 41 35 47 - fax 64 75 24 36
kkr@skovdyrkerne.dk 

Skovfoged Lau Larsson
mobil 27 12 28 64
lau@skovdyrkerne.dk 

Skovfoged Hans Thekilde Nielsen
mobil 61 55 21 23
htn@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Børge Nissen 
mobil 21 72 20 71
bni@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Kristian Valentin Olsen
mobil 22 56 90 31
kvo@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Jørgen J. Pedersen
mobil 24 23 28 13 - fax 62 24 27 83
jpe@skovdyrkerne.dk 

Skovfoged Stefan Petersen
mobil 23 42 33 82
spe@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Steen H. Skieller
mobil 20 16 29 91 - fax 62 61 65 63
shs@skovdyrkerne.dk 

Vildtforvalter Asbjørn Hellesøe-Jensen
mobil 25 14 47 47
ahj@skovdyrkerne.dk

Dyrkningskonsulent Christian Ladefoged
mobil 23 46 55 15
cla@skovdyrkerne.dk

Skovfogedass. Bjarke Brandt Helms
mobil 20 89 76 08
bbh@skovdyrkerne.dk

Nordsjælland
Skovfoged/vildtforvalter René Didriksen
mobil 25 55 42 02 
rdi@skovdyrkerne.dk

Midt- og Vestsjælland
Skovfoged Claus Boel
mobil 25 55 42 04 
cbo@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Bjørn Krüger Nielsen
mobil 25 55 42 06
bkr@skovdyrkerne.dk

Bornholm
Skovfoged Steffen Adelsten Jørgensen 
mobil 61 20 51 58 
saj@skovdyrkerne.dk

Sydsjælland og Møn
Skovfoged Rasmus Larsen
mobil 22 32 95 30 
rla@skovdyrkerne.dk

Lolland-Falster
Skovfoged Jens Rasmussen
mobil 61 63 22 13 
jra@skovdyrkerne.dk

Skovrider/seniorkonsulent Karsten Raae
mobil 25 55 42 00 - kra@skovdyrkerne.dk

Administration Øst
Helle Koziol 57 86 54 62 
Connie Rickens 57 86 54 60

Kontor Øst
Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Tlf. 57 86 54 62

Administration Fyn
Lisbeth Fahlén 63 62 16 75 
Tina Højrup Kristensen 63 62 16 72 
Lis Krogh Thomsen 63 62 16 71

Kontor Fyn
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 62 62 47 47 - fax 65 93 09 86

oer@skovdyrkerne.dk 
www.skovdyrkerne.dk/oer
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nylig at flytte Skovdyrkernes sekretariat fra 
København til Ry i Midtjylland.


