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STRUKTURRIGE
BEVOKSNINGER

Byens grønne områder skal
tilbyde flere og flere funk-

tioner, ofte på mindre og min-
dre plads. Og gerne uden at
man skal vente for længe på
det grønne gror til. Det er en
modsætning som ‘strukturrige’
bevoksninger kan hjælpe med
at løse. Allerede i ungdommen
skaber de en ægte skovkarak-
ter og naturfølelse og på min-
dre plads og kortere tid end
andre bevoksningstyper. Og
samtidig er der god gennem-
sigt i bevoksningernes indre.
Det øger tryghedsfølelsen som
er afgørende for mange af de
grønne områders brugere.

Strukturrige bevoksninger er
en betegnelse for vegetation
hvor forskellige slags træer,
buske og urter vokser sammen
i arts- og formrige miljøer der
præges af en lagdeling. Med
lagdeling menes løvets verti-
kale fordeling i mere eller min-
dre tydelige lag: øvre trælag
(kronetag), nedre trælag, mel-
lemlag, busklag og urtelag.
Lagdelingen forudsætter en
stor artsrigdom af træer, buske

Filbornaskogen, Helsingborg. Foto: Anders Busse Nielsen.

og urter, men fremmer også
selv denne artsrigdom.

Strukturrige bevoksninger er
rige på variation, biologisk
som oplevelsesmæssig, og til-
byder spændende legemiljøer.
De er gode at lege i. Artsrig-
dommen gør dem robuste
over for f.eks. klimaforandrin-
ger eller ny træsygdomme.
Men det er også en faglig ud-
fordring at udvikle strukturrige
bevoksninger. Især det afgø-
rende mellemlag. I naturen går
de biologiske processer nemlig
ikke mod en flerlaget struktur i
den unge skov.

20-30 årige-erfaringer
Allerede sidst i 1970’erne var
der idéer og forskning om at
udvikle strukturrige bevoksnin-
ger. Ved Sveriges Lantbruks-
universitet vendte folk som Ro-
land Gustavsson, Allan Gun-
narsson, Mårten Hammer og
Eva Kristenson sig mod den
traditionelle planteanvendelse
i udemiljøet. De fokuserede i
stedet på vegetationens form-
variation og hvordan den kun-

Den modne skovs kvaliteter kan skabes på
relativ kort tid på begrænset plads. Det kan
udnyttes i byens skove.

Trælag

Mellemlag

Busklag

og tillader derfor en vital un-
dervegetation af buske, små-
træer og skovbundsurter. Sig-
tet var - via passende artsblan-
dinger og opfølgende pleje -
at udvikle det artsrige og fler-
lagede miljø allerede i ung-
domsfasen.

Efter cirka 30 år er det nu
muligt at vurdere resultatet. I
2008 så vi derfor nærmere på
elleve af de nu 20-30-årige be-
voksninger. De ligger på hver
side af Øresund, bl.a. i Malmø,
Alnarp, Helsingborg og Ishøj.
Og de ser godt ud. Selv om be-
voksningerne økologisk set
stadig er teenagere, har de fle-
ste dannet  strukturer som kan
sammenlignes med den mod-
ne skovs. De har udviklet en
rig struktur med mere eller
mindre veludviklede trælag,
mellemlag og busklag. Bevoks-
ningerne er attraktive at op-
holde sig i og skaber allerede
nu muligheder for en mang-
foldighed af dyr og planter.

Ny efterspørgsel
I århundreder har man i skov-
bruget udviklet teoretisk og
praktisk kundskab om ensarte-
de og ensaldrende plantninger
med fokus på de økonomiske

Af Björn Wiström, Gustav Richnau, Anders Busse Nielsen,
Roland Gustavsson og Søren Holgersen

ne forme og berige udemiljøet
i sine forskellige livsfaser. Inspi-
rationen blev bl.a. hentet fra
det sydsvenske kulturlandskab,
især Blekinges, og fra Hollands
heemparker fra 1900-tallets
begyndelse hvor man forsøgte
at rendyrke traditionelle land-
skabs- og vegetationstyper.

Flere naturprægede bevoks-
ninger blev anlagt med ældre
skove og lunde som inspirati-
on, især den modne egeblan-
dingsskov. Den har et krone-
tag af eg og andre lystræarter



GRØNT MILJØ 9/2009 5

Flerlagede bevoksninger danner et indre rum og giver en ægte følelse af natur på begrænset plads. Der er også mulighed for stor variation,
biologisk som oplevelsesmæssigt. Bulltoftaparken, Malmø. Foto: Gustav Richnau.

værdier i træernes modne sta-
die. Med de seneste årtiers ur-
banisering er der efterspurgt
andre kvaliteter, f.eks. høj re-
kreativ værdi og biologisk
mangfoldighed. Alligevel præ-
ges bynære skove og grønne
områder stadig påfaldende tit
af få arter og enkle vegetati-
onsstrukturer.

Der tales også mere og mere
om naturens positive betyd-
ning for sundhed og velbefin-
dende. Samtidig øges presset
for at byudvikle i byranden.
Den natur som bliver tilbage,
skal derfor tilbyde flere funk-
tioner på stadig mindre plads.
Og så hurtigt som muligt. Der
er derfor behov for naturople-
velser på små arealer.

Hertil kommer spørgsmålet
om at udforme og pleje ude-
miljøet så det opleves sikkert
og trygt. Det har været debat-
teret kraftigt de seneste år bå-
de i Danmark og Sverige. Der
må ikke være for mange tætte
krat som nogle kan ligge på
lur bag. Der skal helst være
gennemsigt i øjenhøjde.

Strukturrige bevoksninger er
på mange måder et godt svar.

De tilbyder gode muligheder
for at skabe stor biologisk og
oplevelsesmæssig variation. Og
gør det ret hurtigt. Gennem
vekselvirkninger mellem de
forskellige arter kan en kom-
pleks vegetationsstruktur tage
form. Den giver en stærk na-
turfølelse på betydelig mindre
plads sammenlignet med an-
dre vegetationstyper.

Med en veludviklet lagde-
ling kan flora og fauna lettere
enes om plads og ressourcer
ved at udnytte forskellige ni-
cher. Lagdelingen medfører en
beskyttet, frodig karakter med
masser af fugle. Lagdelingen
muliggør også et indre rum
med den ønskede gennemsigt.
Det er især et spørgsmål om at
få et veludviklet mellemlag.

Hertil kommer en række si-
degevinster: Lagdeling og arts-
rigdom giver større økologisk
stabilitet mod sygdomme og
forandringer i omgivelser og
klima. En strukturrig bevoks-
ning hindrer også at uønskede
urter som f.eks. brændenælder
dominerer. Og takket være
den tætte struktur er struktur-
rige bevoksninger også gode

partikelfiltre langs forurenen-
de trafikårer.

Landskabet inspirerer
Det gode budskab er at man
ikke er tvunget til at vente næ-
sten hundrede år før træerne
er blevet gamle og det struk-
turrige miljø opstår. Det er
langt hen ad vejen muligt ak-
tivt at skabe den gamle skovs
strukturer og kvaliteter i unge
bevoksninger.

Udformningen og plejen af
bevoksningerne kræver dog vi-
den og forståelse for økologi-
ske processer. Man er nødt til
at bruge naturens egen dyna-
mik som reference. Viden om
arts- og strukturrige bevoks-
ningstyper er navnlig knyttet
til gamle skove og overdrev
der i forvejen er artsrige og
lagdelte. De inspirerer og viser
hvad der er muligt at skabe i
urban sammenhæng, men gi-
ver intet svar på hvordan man
gør for hurtigt at udvikle
strukturer med tilsvarende op-
levelsesmæssige og biologiske
kvaliteter i nyplantede og un-
ge bevoksninger.

Formentligt er det bedste

udgangspunkt at kombinere
systemøkologiske principper
med traditionel dyrkningsvi-
den og en arkitektonisk tanke-
gang. Her fokuserer man på
hvordan planteindividerne på-
virker hinanden og opbygger
en fælles rumlighed med vari-
erende udtryk både i det lod-
rette og vandrette plan. Det
centrale begreb er lagdeling.
Bevoksningernes karakter,
funktion og artsrigdom styres
af hvor dominerende de for-
skellige lag er og hvordan de
påvirker hinanden.

Udnyt processen
Det lyder svært og komplice-
ret, men de undersøgte be-
voksninger viser at det er til at
finde ud af. De rige strukturer
der er opstået i de fleste af
dem understreger de gevinster
man kan få hvis man bryder
den traditionelle tankegang
om planlægning og pleje af
udemiljøets vegetation. Fokus
lægges alt for tit på værdierne
i det modne stadium for siden
krampagtigt at forsøge at
holde på disse kvaliteter så
længe som muligt. Men plan-
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chance for at finde deres rette
plads i systemet.

Bevoksningens hovedtræer
bør domineres af lysarter. I de
studerede bevoksninger har
det drejet sig om løvtræer som
eg, ask og birk, men også nåle-
træer som fyr og lærk kan
blandes ind for at øge den op-
levelsesmæssige og biologiske
variation. Om vinteren kan de
stedsegrønne nåletræer live op
mellem de nøgne løvtræer.

Mere skyggetålende arter
som lind, avnbøg, spidsløn,
bøg og hæg danner alle dybe
kroner som hurtigt bidrager til
strukturrigdommen. Med tiden
kan disse skyggetræer danne
et nedre trælag under det lyse
kronetag. De kan også indgå i
mellemlaget som de ofte gør
det i modne egeskove.

Gennemgangen af bevoks-
ningerne viser dog at man skal
være forsigtig med at indplan-
te for mange skyggetræer. Er
der for mange - og hvis de ikke
udtyndes - danner de stadig
efter 30 år løv lige fra jorden
til kronetaget. Det kan de stør-
re buske og småtræer som has-
sel og tjørn ikke konkurrere
imod. Hvis man vil opnå tidligt
lagdeling, bør indblandingen
med skyggetræer derfor være
begrænset og gerne ske grup-
pe- eller punktvist.

Skyggetålende mellemlag
Mellemlaget opbygges om de
skyggetålende busktræer. Has-
lens flerstammede knipper er
med rette en hovedkarakter i
de studerede bevoksninger.
Også arter som tjørn, bærmis-
pel, røn og skovæble kan med
fordel indgå. Hyld hører også

hjemme i mellemlaget hvis jor-
den er næringsrig nok. Fugle-
ne får den tit til at indvandre
spontant.

Mellemlaget kan med fordel
suppleres med indslag af skyg-
getræarter som er en naturlig
del af modne egeblandings-
skoves mellemlag. For at und-
gå at de efterhånden helt
overtager kroneltaget, bør
man dog allerede i de tidlige
tyndinger tilgodese de mindre
individer. Primært bør man
fælde de skyggetræer som er
nået op i kronetaget så de må
begynde forfra fra roden.

Oplevelsen af et frodigt, va-
rierende og legevenligt miljø
forstærkes hvis det lykkes at
skabe et busklag under øjen-
højde. Til dette formål skal der
bruges skyggetålende og lavt
voksende buske. Her er arter
fra Ribes-slægten vigtige: fjeld-
ribs, ribs, solbær, stikkelbær.
Også dunet gedeblad kan bru-
ges hvor der er lidt mere lys.
Selv om disse arter spredes af
fugle, kan de med fordel få en
mere fremtrædende plads i
planteplanen end normalt.

Arter som hyld, almindelig
kvalkved og rød kornel er deri-
mod sjældent lave nok. De en-
der i stedet som en del af mel-
lemlaget hvor de med en krat-
agtig karakter kan hæmme
gennemsigten. I små grupper
kan de dog være med til at
skabe en spændende variati-
on. Det er op til plantning og
plejen at finde balancen.

Urtelaget savnes
Det farverige og frodige urte-
lag som kendetegner modne
egeblandingsskove er mindre

PLANTEFORSLAG
LAV BEVOKSNING MED OVERSTANDERE

Hovedblanding, i alt 90%

Lystræer (overstandere) 10% Tilfældig fordeling

Pionertræer (ammetræer) 45% Tilfældig fordeling

Busktræer (mellemlag) 25% Tilfældig fordeling

Lave buske (busklag) 10% Tilfældig fordeling

pære, birk, fyr, fuglekirsebær

rødel, birk, lærk

hassel, tjørn, vildæble, røn

fjeldribs, ribs, solbær, stikkelsbær

Indblanding, i alt 10%

Skyggetræer (mellemlag) <5% Gruppevis fordeling

Høje buske (busklag, mellemlag) <5% Tilfældig fordeling

Rodskudarter (undervegetation) <5% Gruppevis fordeling

lind, avnbøg, spidsløn

rødel, birk, lærk

hæg, rød kornel

En vellykket bevoksning forudsætter at andelen af de forskellige plante-
typer er rigtig. Hver type, ikke hver art, har derfor sin egen procentsats.
Arterne fastslås ud fra de lokale forhold og de ønskede karakterer.
Hovedblandingen er stammen i beplantningen. Indblandingen på 10%
skal tilføre yderligere kvaliteter og give bevoksningen mulighed for at
udvikle interessante egenskaber i alle sine livsfaser. Nogle plantetyper
bør plantes i mindre grupper på 3-10 planter. Husk at der med tiden tit
sker en spontan indvandring af arter.

PLANTEFORSLAG
TRELAGET BEVOKSNING

Hovedblanding, i alt 90%

Lystræer (overstandere) 40% Tilfældig fordeling

Pionertræer (ammetræer) 20% Tilfældig fordeling

Sidetræer (sidetræer) 5% Tilfældig fordeling

Busktræer (mellemlag) 15% Tilfældig fordeling

Lave buske (busklag) 10% Tilfældig fordeling

eg, birk, fyr, asp

rødel, birk, lærk

fuglekirsebær, lind, spidsløn

hassel, tjørn, vildæble, røn

Indblanding, i alt 10%

Skyggetræer (mellemlag) <10% Gruppevis fordeling

Høje buske (busklag, mellemlag) <5% Gruppevis fordeling

Rodskudarter (undervegetation) <5% Gruppevis fordeling

lind, avnbøg, bøg, spidsløn

alm. kvalkved, alm. tørst

hæg, rød kornel

fjeldribs, ribs, solbær, dunet gedeblad

Strukturrige miljøer tilbyder mange forskellige oplevelser og funktioner,
både i den store og den lille skala! Foto: Anders Busse Nielsen.

ter er i en stadig forandrings-
proces. Derfor bør planlæg-
ning og pleje ikke sigte efter
værdier med en begyndelses-
dato og en slutdato. Tværti-
mod bør man fremhæve mu-
ligheder og kvaliteter i alle
livsfaser.

Lys og skygge
Arternes reaktion på lys og
skygge hører til de vigtigste
egenskaber at kende når man
skal sammensætte og udvikle
strukturrige bevoksninger. Jo
højere oppe artens krone skal
være, desto mere lyskrævende
bør den være. I de første år ef-
ter etablering kan mange bu-
ske- og træarter dog have en

ret jævnbyrdig højdetilvækst
som gør det sværere at udvikle
lagdeling.

De fleste arter trækkes ger-
ne med opad i kampen om lys
når kronetaget begynder at
lukke sig. Mange arter har der-
for haft svært ved at finde sin
naturlige plads. De opfører sig
ikke som i modne skovmiljøer
hvor nye individer fra begyn-
delsen tilpasser sig de svagere
lysforhold under kronetaget.
Når alt plantes samtidig, må
man derfor være særlig op-
mærksom ved de første tyn-
dinger. Man bør bl.a. sætte alt
for store, skyggende individer
på rod så de begynder forfra
med nye stubskud og får en



GRØNT MILJØ 9/2009 7

Under mellemlagts lave kronetag i Tor Nitzelius Park dannes et intimt indre med god gennemsigt.
Det åbne og lave busklag af fjeldribs  bidrager til variation og frodighed uden at gennemsigten og
bevægelsesmulighederne begrænses. Foto: Gustav Richnau.

En af skovene er Tor Nitzelius
Park ved Sveriges Lantbruks-
universitet i Alnarp. Den er i
dag en del af Alnarps land-
skabslaboratorium og bruges
til at undersøge hvordan re-
kreation, biologisk mangfol-
dighed og produktion kan in-
tegreres i etablering og drift.

En af de mest vellykkede
bevoksninger er en lavskov af
hassel inspireret af de skån-
ske stævningsskove. Bevoks-
ningen danner et venligt
skovmiljø på et lille areal.
Store frodige hasselgrene
skaber sammen med rød kor-
nel og almindelig kvalkved et
sammenhængende lavt
kronetag med god gennem-
sigt under kronerne. Over
dem løfter sig enkelte større
eg, spidsløn, ask og rødel hvis
stammer danner en kontrast
til buskenes stammeknipper.

Oplevelsen af et frodigt og
varierende miljø forstærkes
af lave fjeldribs der giver den
indre rumlighed større
dybde. I 2003 blev udtrykket
forstærket yderligere da man
etablerede et urtelag. Alt i alt
har man skabt en skovfølelse

HASLERNE
I TOR NITZELIUS
PARK

på et lille areal hvor man føler at skoven er betydeligt ældre
end den egentligt er.

Bevoksningen blev plantet med en stor andel ammetræer
(50%) for hurtigt at få træerne til at stræbe opad. Da amme-
træerne blev afviklet var der kun få træer tilbage. Det gav god
plads til hasselbuske til at brede sig og danne et sammenhæn-
gende løvværk under træerne.

Oprindelig var det tanken at pæretræer med deres smalle
kroner og lyse løv sammen med almindelig røn skulle være en
vigtig del af overstanderne. Men begge de lyskrævende arter
har hele tiden haft svært ved at hævde sig. Derimod har den
skyggegivende spidsløn etableret sig fint. For at bevare mel-
lemlaget tæt og frodigt, skal en del af spidslønnene snart på
rod så de må begynde forfra og blive en del af lavere lag.
Samtidig skal hasselbuskene tyndes så de kommer på lidt
større afstand.

En bevoksning med en lignende artssammensætning, karak-
ter og driftshistorie finder man i Ishøj. Her er hasselbuskene
dog suppleret af tjørn og ikke af rød kornel og kvalkved.
Tjørnens mere knudrede vækstform skaber en spændende
kontrast til haslens knippeforme. Tjørnen har også tiltrukket
mange fugle som bidraget til variationen ved at sprede bl.a.
ribs, stikkelsbær og fjeldribs. Bærbuskene er nu ved at danne
et lavere busklag som ikke fandtes fra starten af.

TOR NITZELIUS PARK

Artsblanding 2008 Middelhøjde

Rødel 50% 1% 11,1 m
Spidsløn 5% 5% 12,1 m
Stilkeg 3% 4% 10,3 m
Pære 3% 3% 2,9 m
Ask 2% 1% 11,6 m
Seljerøn 2% 0%
Hassel 20% 30% 6,7 m
Rød kornel 5% 40% 6,2 m
Almindelig kvalkved 5% 6% 4,7 m
Fjeldribs 5% 6% 2,1 m
Spontan indvandring 0% 4%

Plantning 1985

Cirka 6600
planter/ha

Planteafstand
1,5 x 1 m

Cirka 2200
planter/ha

1985 Plantning i blanding på slump.
1986-88 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

1989 25-50% af rødellene ryddes.
1994 Cirka 50% af rødellene ryddes.
1996 Tynding med fokus på rødel, 75% ask og 50%

spidsløn og rød kornel.
2002 Sommerrydning og opstamning.
2003 Punktvis fjernelse af hassel, tynding af trælaget.

Rød kornel Alm. kvalkved Fjeldribs Hassel
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udviklet i de studerede bevoks-
ninger. En undtagelse er land-
skabslaboratoriet i Alnarp hvor
man aktivt har indført skov-
bundsurter. I de øvrige bevoks-
ninger præges urtelaget efter
30 år stadig af bar jord og trivi-
alarter som febernellikerod.

Billedet bekræftes af tidlige-
re forskning som også viser at
den spontane indvandring af
mange højt skattede skov-
bundsurter er meget langsom.
Hvis man hurtigt vil have et
rigt urtelag, skal man derfor
arbejde aktivt med at så eller
plante passende arter.

De rigtige forhold
At få de rigtige forhold mel-
lem arterne er mindst lige så
vigtigt som at vælge de rigtige
arter. De undersøgte bevoks-
ninger fra 70’erne og 80’erne
viser tydeligt at lagdelingen er
mest udviklet i bevoksninger
hvor hovedarter i hvert lag får
lov at dominere. En jævnere

artsfordeling skaber en mere
diffus karakter hvor arterne i
deres stræben efter lys afsøger
alle nicher og danner et tæt
løvværk fra bund til top.

I de studerede bevoksninger
træder egen frem som en vig-
tig hovedart i kronetaget,
mens hasselen har været nøg-
len til et veludviklet mellem-
lag. Fjeldribs, ribs, solbær og
stikkelsbær er de eneste busk-
arter som har etableret sig un-
der øjenhøjde. De kan derfor
med fordel få lov til at domi-
nere i antal i planteplanen.

I planteplanen skal man og-
så tage hensyn til hvor let eller
svært det er at etablere en art.
Eg og hassel kan være svære at
etablere. Her bør procentsat-
sen stige, mens den kan falde
for arter som hæg og spidsløn
der er lette at etablere. Erfarin-
gen viser også at arternes evne
til at sprede sig med f.eks. frø
eller rodskud, bør tages med i
beregningerne.

I Tor Nitzelius park har man indplantet skovbundsarter på udvalgte steder. Det har forøget oplevelsen af hele parken. Foto: Henrik Sjöman.

asp
poppel
fyr
lærk
havtorn
robinie
pil
slåen
blommer
pære
birk
mirabel

gråel
rødel
ask
navr
stilkeg
vintereg
seljerøn
vrietorn
benved

fuglekirsebær
alm. røn
syren
alm. hyld
vildæble
alm. hæg
tjørn
alm. tørst
kornel
liguster
dunet gedeblad
alm. kvalkved
bærmispel
hassel
spidsløn
ribs og solbær
fjeldribs

ær
snebær
avnbøg
lind
gran
bøg
taks

LYSTRÆER SKYGGETRÆER

LYS- OG SKYGGEEGENSKABER

Oversigten viser hvor skyggetålende en række forskellige slægter
og arter er. Skyggetolerancen stiger ned igennem kolonnerne.
Generelt skygger de skyggetålende arter selv meget, men f.eks.
tjørn er en skyggetålende art som selv skygger relativt lidt.
Arternes reaktion på lys og skygge er vigtig at kende for at forstå
hvordan en arts- og strukturrigdom kan udvikles i ungdomsfasen
og bevares i lang tid. Tabellen viser reaktionerne hos voksne indivi-
der. Ungdomsformer er ofte mere skyggetålende.
Listen er baseret på Roland Gustavsson og Torleif Ingelög (1994):
Det nya landskapet.
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På kun 25 år er der opstået et beskyttet, frodigt miljø i Bulltoftaparken. Den veludviklende lagdeling
forstærker følelsen af at opholde sig i et skovmiljø afskærmet fra byens larm. Foto: Gustav Richnau.

I begyndelsen af 1980’erne blev en gammel flyveplads i
Malmø til den naturprægede Bulltoftaparken. Siden har det
åbne landskab ændret karakter til et frodigt og varieret miljø
med et stort udviklingspotentiale.

En af de mest interessante bevoksninger er en egeblan-
dingsskov hvor undervegetationen forstærker følelsen af at
man opholder sig i et rigt skovmiljø fjernt fra byens larm. Be-
voksningen har udviklet en tydelig trelaget struktur med et
markant skovagtigt indre. Egene suppleres af fuglekirsebær,
bøg og småbladet lind. De danner i dag et sammenhængende
og højt løftet kronetag som giver rum og følelse af moden
skov.

Under kronetaget danner hasselbuske med indslag af navr
og rød kornel et mellemlag med varierende tæthed. Dette lag
danner sammen med de lave fjeldribs små rum i bevoksningen
uden at gennemsigten begrænses. Hullerne i kronetaget dan-
ner en lysmosaik og bidrager til en mere varierende oplevelse.
Mosaikken forstærkes af artsblandingen, og så må man leve
med at skyggearter som lind og bøg stresser mellemlaget lidt
mere.

EGESKOVEN I BULLTOFTA

Årsagen til den veludvikle-
de struktur er at hovedarter-
ne i hvert lag, eg, hassel og
fjeldribs, har fået lov at do-
minere artsblandingen lige
fra begyndelsen. Det er også
lykkedes at adskille trælaget
og mellemlaget på et ret tid-
ligt stadium. Det forklares
med den lave andel skygget-
ræer, og at man i plejen har
holdt kronetaget relativt
tæt. Det tætte trælag har
presset kronerne op og givet
plads til undervegetationen.

Det tætte trælag og rela-
tivt lange intervaller mellem
tyndingsindgrebene giver
dog nu dårligere lysforhold
længere nede hvor mellem-
laget begynder at blive stres-
set. Der er derfor nu behov
for at tynde i trælaget. Det
er et eksempel på den ba-
lance der skal være i plejen.
Lysforholdene skal balance-
res så mellemlaget kan ud-
vikles samtidig med at træ-
laget presses op.

Længere nede er der dan-
net et smukt lavt busklag un-
der øjenhøjde. Det er takket
være den lavtvoksende fjeld-
ribs der i modsætning til de
øvrige buske også er skygge-
tålende.

En lignende bevoksning
blev fundet  i Ishøj. Her var
der dog ikke plantet
skyggetræer og fjeldribs. Det
har bevirket en stor indvan-
dringen af spontan vegeta-
tion som har givet  en mere
kratagtig karakter.

Artsblanding 2008 Middelhøjde

Rødel 20% 0%
Stilkeg 30% 39% 15,0 m
Småbladet lind 10% 13% 15,6 m
Bøg 5% 3% 8,8 m
Fuglekirsebær 5% 4% 16,2 m
Navr 5% 1% 8,8 m
Hassel 10% 13% 6,0 m
Rød kornel 5% 8% 5,1 m
Almindelig kvalkved 5% 0%
Fjeldribs 5% 13% 1,5 m
Spontan indvandring 0% 3%

Plantning 1983

Cirka 6600
planter/ha

Planteafstand
1,5 x 1 m

Cirka 2200
planter/ha

1983 Plantning i blanding på slump.
1983-86 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

1989 Tynding 25-50%
1996 Tynding af navnlig ammetræer.
2000 Fremkommeligsbeskæring.
2004 Udrensning af dødt materiale.

BULLTOFTA

Rød kornel Fuglekirsebær Lind Fjeldribs Hassel Stilkeg
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Herover: Et godt udviklet mellem-
lag som dette i Ishøj er opstået
ved at man i plejen har skabt god
plads mellem træerne og ladet
undervegetationen brede sig. Det
giver en stabil bestand med god
gennemsigt og et indbydende
miljø. Foto: Anders Busse Nielsen.

Til højre: I denne bevoskning i
nærheden har man ryddet hele
undervegetationen fordi der var
for mange tornede buske. Resul-
tatet er blevet en massiv grøn væg
af nye frøplanter og rodskud som
man ikke kan se igennem.

Især evnen til at lave mange
rodskud har haft en stor rolle
for de undersøgte bevoksnin-
gers tidlige udvikling og karak-
ter. I bevoksninger hvor der er
plantet et højt indslag (over
10%) af stærkt rodskydende
arter som hæg, gråel og rød
kornel, dannes ofte tætte krat
af rodskud efter tynding. I
modne skovmiljøer er disse ar-
ter mere sporadiske og sættes
ikke på samme måde på stub.
Her er rodskudsforyngelse en
vigtig del af naturfølelsen og
skovdynamikken, men i nye
bevoksninger kan det blive for
voldsomt. En begrænset og
måske mere grupperet ind-
blanding af de rodskydende
arter kan derimod være et me-
get interessant indslag på bå-
de kort og lang sigt.

Den nødvendige pleje
Som andre bevoksninger kræ-
ver artsrige bevoksninger en
aktiv pleje i ungdommen in-
den de kan overlades til en fri-
ere udvikling. Bevoksningerne
fra 70’erne og 80’erne under-
streger at det er vigtigt med
aktive indgreb.

De bevoksninger som har
haft en forsinket eller mang-
lende pleje, har i dag et tæt

kronetag med et meget stres-
set mellemlag af større buske
og småtræer. I de bevoksnin-
ger hvor forvalterne aktivt har
styret udviklingen med rettidi-
ge tyndinger og rydninger, er
der derimod udviklet rigere
strukturer med livskraftige
busk- og mellemlag.

For at hindre uønsket op-
vækst kan man med fordel
tynde i flere omgange så ind-
grebene ikke bliver for store.
Som studierne viser, kan man
skabe en forstyrrende chok-
virkning i en bevoksning som
efter lang tid uden pleje lige
pludselig får den helt store
omgang. Biologisk set tager
det lang tid før man får en ba-
lanceret lagdeling igen.

Tynding er vigtige indgreb
for at få karakter og særpræg
frem i de enkelte bevoksnin-
ger. Hvor strukturerne er mest
udviklede, har plejen været
fokuseret på både bevoks-
ningsniveau, enkelte grupper
og karakterstærke individer.
Det har påskyndet udviklingen
af den naturlige variation og
stemning som man møder i
modne bevoksninger. Dér skif-
ter undervegetationen tit me-
get i tæthed og artssammen-
sætning takket være lokale

forskelle i voksested, naturlige
forstyrrelser og frøkilder.

Med modne bevoksninger
som inspiration bør det også
være interessant at forsøge sig
med forskellige tyndingsprin-
cipper så man får forskellige
karakterer frem i den samme
bestand. F.eks. kunne man
nogle steder fremme en jævn
artsfordeling og andre steder
fremme grupper og enkelte in-
divider. En sådan kreativ pleje
kan yderligere bidrage til at
berige og varierer unge be-
voksninger.

Man bør endvidere prøve at
videreudvikle det som i forve-
jen er godt. Karakterfulde in-
divider kan f.eks. løftes frem,
og man kan tilføre nye arter,
f.eks. lave buske, stedsegrønne
planter og smukke skovbunds-
urter. Visse steder kan man og-
så bruge eksotisk plantemate-
riale for at skabe et spænden-
de møde mellem skovens, par-
kens og havens karakterer. An-
dre steder kan man trylle en
jungleagtig karakter frem ved
at plante skyngplanter som
vild gedeblad og vedbend.

Fra krat til mellemlag
Der findes artsrige bevoksnin-
ger som kunne have haft en

attraktiv struktur, men ikke
har det, ofte på grund af for-
sømt pleje. Typisk møder man
en tæt undervegetation. Løs-
ningen er dog ikke at rydde
den i misforstået iver for at
forbedre gennemsigten.

Den tætte kratagtige under-
skov vil alligevel ikke forsvin-
de. Man skal tilbage gang på
gang for at rydde nye frøplan-
ter og rodskud som tilmed kan
gøre bevoksningen endnu tæt-
tere i øjenhøjde hvis man ikke
hele tiden er over den. Tilmed
har man fået en ny stor drifts-
opgave og mistet den velud-
viklede bevoksnings fordele:
fuglesang, naturoplevelser og
spændende legemiljøer.

Så er det bedre at udvikle en
tæt vegetation til et mellemlag
der sikrer gennemsigt og med
sin skygge kan være med til at
holde ny tæt undervegetation
nede. Det kan man gøre ved at
man i tyndingen fremmer høje
buskarter og skyggetræarter
som hassel, navr, tjørn, røn,
spidsløn, lind og hyld. Så kan
man efterhånden opnå den
ønskede gennemsigt.

I den første tynding kan det
være en fordel at bevare en
kort afstand mellem individer-
ne, højst nogle meter. Så får
man lettere løftet deres kroner
op over øjenhøjde. I de føl-
gende tyndinger kan man sta-
bilisere mellemlaget ved
successivt at øge afstanden i
takt med individerne bliver
større. Man kan samtidig afkvi-
ste de laveste dele af kronerne
på de dybkronede individer.
Det er en nem måde at forbed-
re gennemsigten på.

For at mellemlaget skal kun-
ne udvikles til et smukt og lavt
kronetag, kan det også være
nødvendigt at fælde enkelte
træer så trælaget ikke bliver
for sluttet. Det er især nødven-
digt på mager jord. ❏

Artiklen har i en længere form tidli-
gere været bragt i Gröna Fakta, Ute-
miljö 5/2009, under titlen ‘Strukturrika
planteringar - en möjlighet för stad-
ens grönska’. Søren Holgersen, Grønt
Miljøs redaktør, har oversat, forkortet
og omstruktureret denne artikel.


