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1 Pollenanalytiske undersøgelser i Tofte Skov  

Udarbejdet af Bent Aaby 

1.1 Indledning  

Naturgenopretning i Tofte og Høstmark skove skal baseres på så konkret viden 
som muligt om nutidige og fortidige naturforhold. Vegetationshistorisk infor-
mation i form af pollenanalyser er til dato den mest anvendte og sikreste natur-
videnskabelige kilde til oplysninger om fortidens skovnatur, hvor naturlig suc-
cession og menneskelig udnyttelse afspejler sig i pollensammensætningen (Aa-
by 1983).  

I Høstemark Skov er der foretaget en række pollenanalytiske undersøgelser af 
tykke morlag (Jensen 2005), som giver oplysninger om natur og kulturpåvirk-
ning gennem mere end 1000 år. Dette arbejde inddrages i planlægningen af na-
turgenopretningen i Høstemark Skov og antages at kunne give et generelt bille-
de af skovens fugtighedstilstand, næringsstatus, træartssammensætning og 
skovstruktur samt kulturpåvirkning gennem dette lange tidsforløb.  

Tilsvarende undersøgelser er ikke tidligere foretaget i Tofte Skov. Det kan dog 
forventes, at udviklingen på mange måder er forløbet efter de samme retnings-
linier, som konstateret i Høstemark.   

For med nogen ret at kunne drage paralleller med forholdene i Høstemark, er 
det nødvendigt at foretage en række pollenanalyser på egnede steder med tykke 
morlag i Tofte. Her findes desuden en række skovtyper, som kun er sparsomt 
repræsenteret i Høstemark. Det gælder gammel egegræsningsskov og skovpar-
tier med lind. Deres historie vil blive undersøgt ved enkelte pollenanalyser. Der 
vil også være behov for at få fastslået om højmosen har nået helt frem til Kra-
gelundsvejen øst for Toftegården, eller disse arealer har henligget som lavmose, 
som flere topografiske kort antyder.  

De nævnte undersøgelser omfatter kun 1-3 analyser på hver lokalitet. Så få ana-
lyser kan kun anvendes til at give et øjebliksbillede af skovnaturen engang i 
fortiden, mens der ikke kan opnås viden om skovens mere detaljerede successi-
on, ligesom den undersøgte prøves alder ikke kan bestemmes med sikkerhed. 
Analyserne forventes dog at give indtryk af skovens fugtighedsforhold, struk-
tur, kulturpåvirkning m.m., som i sig selv er værdifulde og vigtige elementer i 
planlægningen af de naturgenopretningstiltag, som udarbejdes for skoven. En 
række bestemmelser af den nutidige pollensammensætning på lokaliteter, som 
tilsammen spænder fra helt træfrie arealer til tæt skov, skal medvirke til at vur-
dere skovstrukturen i fortidens Tofte Skov.   
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1.2 Metodik og beskrivelse  

1.2.1 Feltarbejde 
Feltarbejdet i Tofte Skov er udført d. 1.-4. april 2006 og d. 30.-31. maj 2006. I 
den første periode indsamledes prøver fra fossile skovjorde med tykke mor- 
eller tørvelag. I den sidste periode blev der foretaget supplerende lokalitetsbe-
skrivelser og indsamlet overfladeprøver.  

Alle prøver opbevares i cylindriske prøveglas (diameter 1 cm) med plastlåg. De 
fossile prøver er indsamlet fra gravede, åbne profiler eller fra boring med halv-
cylinderbor. Overfladeprøver er indsamlet ved optagning af de øverste 2-4 mm 
af den mere eller mindre sammenhængende mor (A0-horisont) efter at løstlig-
gende førne er fjernet.  

Alle lokaliteter er stedfæstet ved bestemmelse af UTM koordinater med GPS 
udstyr. Lokalitetens højde (system DVR90) er bestemt ved laserscanning og 
oplyst af COWI. De enkelte lokaliteters placering er vist på kortet i Figur 1-1.  

1.2.2 Oversigt over de indsamlede prøver fra Tofte Skov 
Prøve nr. 1 og 2. Engskoven, Afd. 118b 
Naturtype og prøvelokalisering: 5 m NØ for tvejelind umiddelbart øst for skov-
vej og 10 m vest for grøft i afdelingens østside. 
Profil: 0  -32 cm  mor, nederst sandholdigt 
           32-     cm  lyst sand. Ret skarp grænse opad. 
Prøvetagning: Prøve nr. 1 er udtaget 30,5 cm under overfladen.  

  Prøve nr. 2 er udtaget 25 cm under overfladen 
Træer inden for radius 15 m: birk 3 stk., hassel 5 stk., røn 5 stk., eg 5 stk. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: mosebunke alm., anemone få, 
skovsyre få. 
Bunddække: ca. 10 %. Kronetag: lukket 
Formål: Efterspore lindens historie. Bedømme fugtighedsforhold i fortiden.  

Prøve nr. 3, 4 og 37, Afd. 108a 
Naturtype og prøvelokalisering: Åben blåtopmose i ege-elleskov. Ca. 10 m syd 
for vej, Prøvestedet danner overgang mellem klithede i nord og mosebunkefla-
de med ege-elleskov i syd. 
Profil: 0  -17 cm  brun hydromor/tørv, ret grov struktur 
           17-30 cm  mørkebrun stærkt destrueret mor, sandet i nedre del 
           30-38 cm  olivengrå lerholdig gytje? 
           38-     cm  lyst sand, marmoreret 
Prøvetagning: Prøve nr. 3 er udtaget 34 cm under overfladen.  

  Prøve nr. 4 er udtaget 22 cm under overfladen.  
  Prøve nr. 37 er en overfladeprøve. 

Træer inden for radius 15 m: eg dom., el 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: blåtop 
Bunddække: 100 %. Kronetag: lukket i skov. I N åbent areal m. hede. 
Formål: Bestemme sedimentdannelse. Bestemme fugtighedsforhold i fortiden.  
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Figur 1-1. Kort på foregående side. De centrale dele af Tofte Skov med fremhævning af 

lokaliteter for udtagning af pollenprøver anført med laveste prøvenummer og 
vist på ortofoto DDO2006, COWI ©, i skala 1:18.000.   

Prøve nr. 5 og 38. Engskoven, afd. 118b 
Naturtype og prøvelokalisering: Egeskov med hassel, el og lind. Øst for stor eg, 
ca. 150 m SØ for tvejelind (se prøve nr. 1 og 2) og 10 m nord for SV-NØ grøft i 
nordlige del af afd. 
Profil: 0  -25 cm  mor, nederst sandet 
           25-     cm  lyst sand. Øvre grænse skarp. 
Prøvetagning: Prøve nr. 5 er udtaget 18 cm under overfladen.  

  Prøve nr. 38 er en overfladeprøve. 
Træer inden for radius 15 m: eg 10 stk., røn 5 stk., tjørn 1 stk., birk 1 stk., has-
sel 2 stk. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: mosebunke alm., blåtop få, stor 
fladstjerne få, skovsyre alm. anemone en del, stinkende storkenæb enkelt. 
Bunddække: 20 %. Kronetag: ret lukket. 
Formål: Bestemme fugtighedsforhold i egeblandingsskov uden bøg. Indsam-
lingssted repræsentativt for området.  

Prøve nr. 6, Afd. 161a. 
Naturtype og prøvelokalisering: Plantet birkeskov iblandet enkelte grønel, ca. 
50 m vest for Langsigvej, ca. 70 m syd for Kragelundsvej. 
Profil: 0  -25 cm  mor, nederst lidt sandet 
           25-     cm  gråbrunt sand. Øvre grænse ret skarp. 
Prøvetagning: Prøve nr. 6 er udtaget 23 cm under overfladen. 
Træer inden for radius 15 m: birk alm., grønel få. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: blåtop almindelig, skovsyre få, 
håret frytle få, bølget bunke få. 
Bunddække: ca. 5 %. Kronetag: lukket 
Formål: Bestemme hvilken mosetype, der fandtes før dræningen.  

Prøve nr. 7. Østerskoven, afd. 193a 
Naturtype og prøvelokalisering: Gammel bøgeskov m. enkelte ege. Ca. 30 m 
vest for afd. østside, ca. 100 m N for Skolevej på fladt terræn.  
Profil: 0  -23 cm  mor 
           23-     cm  gråt sand jævn grænse opad. 
Prøvetagning: Prøve nr. 7 er udtaget 21 cm under overfladen. 
Træer inden for radius 15 m: eg 4 stk., bøg 5 stk., røn 7 stk., birk 18 stk. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: anemone få, dunet gedeblad få, 
håret frytle få, kristtorn få, blåtop få, bølget bunke få. 
Bunddække: 1-2 %. Kronetag: lukket. 
Formål: Bestemme tidligere fugtighedsforhold og vegetation. Trævegetation 
repræsentativ for området.  

Prøve nr. 8 og 33, Bønderskoven, afd. 200a 
Naturtype og prøvelokalisering: Åben egeskov m. lind. Ca. 20 m Ø for Lupin-
stykket, ca. 100 m syd for Skolevej. Ca. 8 m Ø for linde. 
Profil: 0  -16 cm  mor 
           16-22 cm  mørk humøst sand 
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           22-     cm  lysere sand 
Prøvetagning: Prøve nr. 8 er udtaget 13 cm under overfladen.  

  Prøve nr. 33 er en overfladeprøve. 
Træer inden for radius 15 m: el 7 stk., eg 3 stk., bøg 1 stk. Lav opvækst af bø-
gepur. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: blåtop dom., bølget bunke ret 
alm., skovsyre få, håret frytle få, hestegræs få, kristtorn få. Lidt urolig topografi 

 

kulturbetinget? 
Bunddække: 70 %. Kronetag: ret åbent. 
Formål: Belyse lindens historie. Bedømme tidligere fugtighedsforhold.  

Prøve nr. 9, 10 og 34. Bønderskov, egene afd. 200a 
Naturtype og prøvelokalisering: Egegræsningsskov med el. midt i afdelingen 
Profil: 0-25 cm  mor. Vand siver du ved 15-25 cm 
           25-   cm  humøst sand. Ret skarp grænse opad. 
Prøvetagning: Prøve nr. 9 er udtaget 23 cm under overfladen.  

  Prøve nr. 10 er udtaget 12 cm under overfladen.  
  Prøve nr. 34 er en overfladeprøve 

Træer inden for radius 15 m: eg 3 stk., el 7 stk., bøg 1 stk., opvækst af små bø-
gepur. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: blåtop dominerende, anemone få, 
bølget bunke få, skovsyre få, stor fladstjerne få, hønsebær flere. 
Bunddække: 100 %. Kronetag: ret åbent 
Formål: Bedømme fugtighedsforholdene og vegetationssammenhængen i forti-
den.  

Prøve nr. 11, 12 og 35. Bønderskoven, afd. 199a 
Naturtype og prøvelokalisering: Bøgeholm i elle-ege-bøge græsningsskov. Ca. 
15 m vest for N-S grøft, ca. 100 m S for sydgrænse for Lupinstykkets forlæn-
gelse. 
Profil: 0  -38 cm  mor, lidt sandet i nedre del 
           38-     cm  humøst sand. Gradvis grænse opad. 
Prøvetagning: Prøve nr. 11 er udtaget 33 cm under overfladen.   

Prøve nr. 12 er udtaget 20 cm under overfladen.   
Prøve nr. 35 er en overfladeprøve 

Træer inden for radius 15 m: bøg 8 stk., eg 1 stk., birk 3 stk., meget bøgepur. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: Intet. 
Bunddække: 0 %. Kronetag: ret tæt. Omkringliggende område med åbent kro-
netag. 
Formål: Bedømme fugtighedsforhold og vegetationssammensætning i fortiden. 
Belyse bøgens indvandringshistorie.  

Prøve nr. 13. Bønderskoven, afd. 199a. 
Naturtype og prøvelokalisering: Blåtoplavning i åben elleskov. Ca. 20 m Ø for 
N-S grøft, ca. 100 m S for sydgrænsen for Lupinstykkets forlængelse. 
Profil: 0  -18 cm  hydromor/sumptørv 
           18-     cm  lyst sand. Jævn grænse opad. 
Prøvetagning: Prøve nr. 13 er udtaget 15 cm under overfladen. 
Træer inden for radius 15 m: el 3 stk., meget bøgepur. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: blåtop dom., anemone få, bølget 
bunke få, håret frytle få. 



Bilagsrapport til Grøn driftsplan for Tofte Skov  

P:\62397A\DATA\Rapport Skovprojektet\Grøn driftsplan bilagsrapport.doc 

9 

.

 
Bunddække: 100 %. Kronetag: meget åbnet. 
Formål: Bedømme fortidige fugtighedsforhold og vegetation.  

Prøve nr. 14 og 36. Bønderskoven, afd. 199a. 
Naturtype og prøvelokalisering: Midt i næsten helt åben blåtopflade med ene. 
Profil: 0  -22 cm  gråsort blåtop sumptørv 
           22-     cm  lyst sand. Ret skarp grænse opad. 
Prøvetagning: Prøve nr. 14 er udtaget 19 cm under overfladen.   

Prøve nr. 36 er en overfladeprøve 
Træer inden for radius 15 m: ene 6 stk., lidt spredt bøgepur. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: mosebølle alm., blåtop dom., 
anemone få, skovsyre få, håret frytle få. 
Bunddække:  100 %. Kronetag: intet. 
Formål: Bedømme fortidig skovsammensætning og fugtighed.  

Prøve nr.  15. Gl. Sjældenglad, afd. nr. 213b. 
Naturtype og prøvelokalisering: Våd hedemose i krydsfelt mellem 4 blokke af 
skovfyrbevoksninger. 
Profil: 0  -22 cm  gråbrun blåtop sumptørv 
           22-     cm  humøst sand. Gradvis overgang opad. 
Prøvetagning: Prøve nr. 15 er udtaget 20 cm under overfladen. 
Træer inden for radius 15 m: ingen 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: Blåtop dom., klokkelyng, hede-
lyng alm., revling alm., hede-rensdyrlav cladina portentosa en del, børstesiv 
alm., tue-kogleaks alm., Sphagnum cusp. flere steder. 
Bunddække: 100 %. Kronetag: intet. 
Formål: Bedømme fortidig vegetation og fugtighedsforhold.  

Prøve nr. 16. Sjældenglad, afd. 208b. 
Naturtype og prøvelokalisering: Blåtopmose, ca. 15 m NØ for lav skrænt . 
Profil: 0  -22 cm  gråbrun blåtoptørv, sandet i nedre del. 
           22-     cm  lyst sand. Jævn overgang opad. 
Prøvetagning: Prøve nr. 16 er udtaget 19 cm under overfladen. 
Træer inden for radius 15 m: ingen. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: blåtop dom., bølget bunke få, tue-
kæruld få, anemone få, lysesiv få. 
Bunddække: 100 %. Kronetag: intet. 
Formål: Bedømme fortidig vegetation og fugtighed.  

Prøve nr. 17 og 18. Sjældenglad, afd. 208b. 
Naturtype og prøvelokalisering: blåtop hedemose i østlige del af afdelingen, ca. 
40 m SV for lav skrænt . 
Profil: 0  -17 cm  gråbrun blåtop sumptørv 
           17-22 cm  gråsort sandet humus 
           22-27 cm  ler- og gytjeholdigt? sand 
           27-     cm  lyst sand, marmoreret. 
Prøvetagning: Prøve nr. 17 er udtaget 24 cm under overfladen.   

Prøve nr.  18 er udtaget 20 cm under overfladen. 
Træer inden for radius 15 m: spredte skovfyr 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: blåtop dom., klokkelyng alm., 
tue-kogleaks ret alm. 
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Bunddække: 100 %. Kronetag: intet. 
Formål: Bedømme fortidig vegetationssammensætning og fugtighedsforhold.  

Prøve nr. 19, 20 og 21. Vesterskov, afd. 178a. 
Naturtype og prøvelokalisering: Bøgeholm i egeskov med bøg og el. Vest for 
stor ørnebregnebevoksning. 
Profil: 0  -38 cm  mor 
           38-47 cm  sandet mørk humus 
           47-54 cm  gråt marmoreret sand 
           54-     cm  gråsortbrun homogent leret jord. 
Prøvetagning: Prøve nr. 19 er udtaget 35 cm under overfladen.   

Prøve nr. 20 er udtaget 25 cm under overfladen.   
Prøve nr. 21 er udtaget 56 cm under overfladen 

Træer inden for radius 15 m: bøg 5 stk., birk 2 stk., el 4 stk., lidt bøgepur. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: skovsyre få, hestegræs få. 
Bunddække: 1-2 %. Kronetag: lukket. 
Formål: Bedømme fortidig vegetationssammensætning og fugtighedsforhold.  

Prøve nr. 22 og 23. Vesterskov, afd. 178a. 
Naturtype og prøvelokalisering: Ren gl. bøgeskov. Ca. 25 m S for V-Ø grøft, 
ca. 25 m Ø for stor rodvælter v. grøft. 
Profil: 0  -34 cm  mor 
           34-46 cm  sandet humus 
           46-     cm  lyst sand 
Prøvetagning: Prøve nr. 22 er udtaget 30 cm under overfladen.   

Prøve nr. 23 er udtaget 24 cm under overfladen. 
Træer inden for radius 15 m: bøg 15 stk. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: ingen 
Bunddække: 0 %. Kronetag: lukket. 
Formål: Bedømme fortidige fugtighedsforhold og vegetationssammensætning.  

Prøve nr. 24 og 25. Vesterskov afd. 178a. 
Naturtype og prøvelokalisering: bøgeholm med eg og el. Ca. 50 m N for åben 
eng m. gl. foderplads. 
Profil: 0  -35 cm  mor, svagt sandet i nedre del 
           35-     cm  humøst sand. 
Prøvetagning: Prøve nr. 24 er udtaget 30 cm under overfladen.   

Prøve nr. 25 er udtaget 16 cm under overfladen. 
Træer inden for radius 15 m: bøg 9 stk., el 5 stk., eg 1 stk., en del lav bøgepur. 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: intet 
Bunddække: 0 %. Kronetag: lukket. 
Formål: Bedømme fortidige fugtighedsforhold og vegetationssammensætning.  

Prøve nr. 26, 27 og 28. Afd. 138b. 
Naturtype og prøvelokalisering: Blåtopflade i sitkabevoksning. Ø for Enebær-
stykket, 6 m Ø for grøft. 
Profil: 0  -22 cm sumptørv 
           22-30 cm humøst sand 
           30-34 cm  marmoreret sand 
           34-     cm  lyst sand 
Prøvetagning: Prøve nr. 26 er udtaget 28 cm under overfladen. 
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Prøve nr. 27 er udtaget 21 cm under overfladen.   
Prøve nr. 28 er udtaget 12 cm under overfladen. 

Træer inden for radius 15 m: sitka 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: blåtop alm., tagrør alm., hindbær 
få, rose sp. enkelt. 
Bunddække: 100 %. Kronetag: ret åbent på indsamlingsstedet, ellers tæt. 
Formål: Bestemme om der findes højmosetørv på indsamlingsstedet.  

Prøve nr. 29. Østergabet afd. 126c. 
Naturtype og prøvelokalisering: Blåtopflade ca. 5 m øst for ende af grøft i sit-
kabevoksning. 
Profil: 0  -20 cm  gråbrun sumptørv 
           20-30 cm  humøst sand, ret jævn overgang opad 
           30-     cm  lyst sand 
Prøvetagning: Prøve nr. 29 er udtaget 7 cm under overfladen. 
Træer inden for radius 15 m: sitka 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: blåtop dom., hedelyng få, bølget 
bunke få. 
Bunddække: 100 %. Kronetag åbent. I plantage lukket. 
Formål: Bestemme om der findes højmosetørv på indsamlingsstedet.  

Prøve nr. 30, 31, 32. Afd. 162a. 
Naturtype og prøvelokalisering: Lille lysning med blåtopvegetation i tæt sitka-
bevoksning. 
Profil: 0  -27 cm  sumptørv 
           27-31 cm  humøst sand 
           31-     cm  lyst sand 
Prøvetagning: Prøve nr. 30 er udtaget 25 cm under overfladen.   

Prøve nr. 31 er udtaget 15 cm under overfladen.   
Prøve nr. 32 er udtaget 5 cm under overfladen. 

Træer inden for radius 15 m: sitka 
Bundvegetation ved prøveindsamlingsstedet: blåtop alm. 
Bunddække: 100 %. Kronetag: Åbent på prøvetagningsstedet, ellers lukket. 
Formål: Bestemme om der findes højmosetørv på indsamlingsstedet.  

1.2.3 Laboratoriearbejde 
Alle prøver til pollenanalyse fra Tofte Skov er præpareret på Geologisk Institut, 
Københavns Universitet. Der er anvendt standard præparationsmetode (Fægri 
og Iversen 1989), hvor alle prøver har fået HF behandling. Prøverne er indlejret 
i glycerin. Pollenbestemmelser er foretaget ved 400x forstørrelse. Hvor større 
opløselighed har været nødvendig for pollenbestemmelse, er der anvendt 630x 
eller 1000x forstørrelse.   

Til bestemmelse af pollentyper er bl.a. anvendt Fægri og Iversen (1989) og 
Moore et al. (1991).  

I hver analyse er den enkelte pollentypes relative hyppighed udtrykt som pro-
cent af en pollensum, hvori indgår alle pollentyper, som stammer fra landjor-
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den, uanset om den er våd eller tør. Obligate vandplanter, som f.eks. andemad, 
er holdt uden for pollensummen. Resultaterne er vist i bilag 1.  

Da næsten alle pollenspektre stammer fra skov, er der foretaget en omregning 
af de enkelte træpollentyper, således at de repræsenterer træernes relative hyp-
pighed. Ved omregning er anvendt korrektionsfaktorer, som angivet af Ander-
sen (1970, 1980), og resultaterne er vist i bilag 2.  

De korrigerede træpollen procenter er anvendt til tolkning af træarternes relati-
ve hyppighed.  

1.3 Resultater og tolkning af pollenprøver fra Tofte  

Engskoven, afd. 118b (prøve 2) 
Der er talt i alt 784 pollen. Resultaterne fremgår af bilag 1 og 2.  

Tolkning 
Skoven har været ganske åben, idet træpollen kun udgør ca. 45 % af pollen-
summen (se afsnit 2.6.). Den åbne skovstruktur har givet lys og gode blom-
stringsmuligheder for græsser og halvgræsser med star pollen type. Der har væ-
ret tale om en blandskov med el, birk, eg, ask og bøg, hvor bøgen har stået på 
de tørreste steder. Øvrige træarter er tilpasset fugtig bund. Løn (spidsløn/navr) 
har vokset i området sammen med lind. Pollen fra fyr og avnbøg anses for 
fjerntransport og har ikke vokset i skoven. Hedelyng er relativ hyppig (3,3 %) 
og kan have vokset på tørre og næringsfattige steder. På mere fugtig og næ-
ringsfattig tørvebund voksede pors. Ask, løn og bl.a. mjødurt antyder, at der 
også har været mere næringsrige forhold i nærheden. Det antages derfor, at om-
rådet har indeholdt både næringsrige og næringsfattige områder i et kompliceret 
mønster. Fund af flere arter af sumpplanter viser, at fugtigheden mange steder 
har været ganske stor. Åbne landbrugsarealer fandtes ikke i denne del af sko-
ven, men landbrug og rugdyrkning var til stede på egnen.  

Prøve 2 antages at stamme fra middelalder.   

Engskoven afd. 108a (prøve 3, 4 og 37) 
Der er talt omkring 7-800 pollen i hver prøve. Resultaterne fremgår af bilag 1 
og 2.  

Tolkning 
Prøve 3 afspejler en ret åben skov (70 % træpollen), hvor græsser og urter af 
star type og mangeløv har været almindelige. El og lind var de dominerede træ-
arter, mens birk, hassel, eg og ask spillede en mindre rolle. Fyr antages at være 
fjerntransporteret, men det kan ikke udelukkes, at der kan have stået enkelte fyr 
på de tørre klitarealer. Området har været vådbundspræget flere steder, som 
forekomst af vandranunkel viser. Pollensammensætningen viser, at næringsfor-
holdene har været middel, og egentlig næringsfattig bund kan ikke registreres. 
Åbne landbrugsarealer var ikke til stede i området. 
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Prøve 3 antages at stamme fra tiden før bøgens indvandring, som sker i 12-
1300-tallet.  

Prøve 4 stammer fra en skovtype med tættere kronetag end angivet for prøve 3, 
og bundvegetationen har derfor ikke indeholdt så mange blomstrende planter. 
Skoven var en blandskov med el, birk, eg og bøg som de almindeligste træarter. 
Der har også været enkelte hassel, ask og lind til stede. Hedelyng og pors af-
spejler næringsfattige forhold. Tørvemos er til stede, og det tyder på, at området 
også har været fugtigt. Kohvede har vokset på mere tør bund. Fund af lancet 
vejbred og ørnebregne, der gerne vokser, hvor der er lysninger og kulturpåvirk-
ning, ofte i form af græsning, men kulturpåvirkningen har været svag på lokali-
teten.  

Prøve 4 antages at stamme fra middelalder.  

Overfladeprøve nr. 37 afspejler skovens dominans og artssammensætning. Dog 
erkendes de åbne hedeagtige overdrevsarealer på klitarealerne nord for indsam-
lingsstedet næsten ikke i analysen. Alene blåmunke og ene viser det åbne land-
skab i nærheden. I overgangszonen mellem tørt overdrev og fugtig lavbunds-
skov vokser pors. Den træder tydeligt frem i analysen. Næsten total fravær af 
hedelyng og græsser skyldes sandsynligvis intensiv græsning af krondyr. Der er 
ikke fundet vådbundspollen, hvilket afspejler områdets ret tørre forhold i dag.  

Analysen bekræfter, at pollenkildeområdet i skov er ganske lille og har kun en 
radius på 20-30 m.  

Sammenligning af prøve 3, 4 og 37 
Det korrigerede træpollendiagram viser, at skoven først var domineret af el og 
lind, hvor lind nok mest har stået på den tørre bund. Herefter går linden mar-
kant tilbage, og bøgen viser sig i skovbilledet. Ask og hassel er også blevet 
sjældnere. Det tyder på en tiltagende næringsfattigdom og mere sur bund, hvil-
ket understøttes af forekomst af pors. Overfladeprøvens dominans af eg og 
sparsom forekomst af el og bøg skyldes selektiv hugst i nyere tid. Pollenprø-
verne viser ligeledes, at der har været en udvikling fra våd/fugtig bund til mere 
tørre forhold.   

Engskoven, afd. 118b (prøve 5 og 38) 
Der er analyseret ca. 650 pollen i hver prøve. Resultaterne fremgår af bilag 1 og 
2.  

Tolkning 
Prøve 5 afspejler en skov, hvor skovbunden er ret lys, muligvis fordi birk er 
den dominerende træart, men den relativt store mængde af græspollen og hede-
lyng kunne tyde på, at kronetaget var åbent. Træpollen udgør 75 % (bilag 1). 
Bøg var også almindelig, mens el spillede en mindre rolle. Eg og ask var sjæld-
ne og hassel voksede sparsomt i underskoven. Star type arter har været almin-
delige sammen med mangeløv. Skræppe arter voksede enkelte steder. Hedelyn-
gens almindelige forekomst afspejler områdets ret næringsfattige karakter. Det 
står i modsætning til nutidens skovvegetation, hvor hedelyng ikke forekommer, 
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og næsten heller ikke viser sig i overfladespektret (prøve 38). En udvikling til 
mere næringsrige forhold er usædvanlig og kan måske skyldes at Sorte Grøft 
nu afskærer surt og næringsfattigt højmosevand fra et øve indflydelse på områ-
dets vandkvalitet, som det gjorde tidligere. I stedet påvirkes området af vand, 
som stammer fra de nordfor liggende strandvoldssystemer, og som sikkert er 
mere basisk, idet strandvoldene indeholder marine kalkskaller. Det er vanske-
ligt at vurdere områdets fugtighedstilstand i ældre tid, men der er ikke påvist 
pollentyper fra våd bund.  

Prøve 5 antages at være 3-400 år gammel.  

Prøve nr. 38 viser, at eg er det dominerende træ. Der er også en del birk og lidt 
el, mens hassel er sjælden. Det svarer godt til det nuværende skovbillede, dog 
er birk ikke så almindelig, som det fremgår af pollenanalysen. Overrepræsenta-
tion i pollenanalysen af birk er også fremhævet af Jensen (2005) for Høste-
marks vedkommende. Urtespektret domineres helt af græsser. Stor fladstjerne 
og anemone er til stede både i vegetation og i pollenanalysen. Den sparsomme 
urtevegetation (88 %) indikerer, at kronetaget er ret lukket, hvilket er i overens-
stemmelse med feltobservationen.    

Sammenligning af prøve 5 og 38 
Sammenligningen viser, at skoven i dag er mere lukket end tidligere (% træpol-
len er stigende) og har en helt anden bundvegetation end tidligere (se ovenfor). 
Træartssammensætningen har også ændret sig. En stor del af forskellen kan 
muligvis tilskrives selektiv hugst af el og bøg, mens eg er blevet begunstiget. 
Det er vanskeligt at vurdere, om der er sket ændringer i fugtighedsforholdene.     

Afd. 161 a (prøve 6) 
Der er talt i alt 864 pollen. Resultatet fremgår af bilag 1.  

Tolkning 
Pollenspektret viser, at området har bestået af en åben birke-sumpskov med lidt 
el, og at lind (10 %) og enkelte eg og ask har indgået i den birkedominerede 
trævegetation. Bøg har spillet en vigtig rolle på de højtliggende arealer i områ-
det. Jordbunden har været ret næringsfattig og hedelyng, potentil og ørnebregne 
voksede i den græs- og star-dominerede bundvegetation, der har haft præg af 
fattigkær. Kohvede stod på tør, næringsfattig bund, og fund af tørvemos og an-
demad viser, at fugtighedsforholdene stedvis har været meget høje. Der er kun 
fundet få kulturtilknyttede urtepollen, så åbne landbrugsarealer har ikke været 
til stede.  

Prøve 6 antages at stamme fra middelalder.   

Østerskoven, afd. 193a (prøve 7) 
Der er talt i alt 774 pollen. Resultatet fremgår af bilag 1.  

Tolkning 
Pollenspektret viser, at området har været meget åbent og kun bevokset med 
spredte træer. Trævegetationen var præget af el, eg, ask og bøg. Den almindeli-
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ge forekomst af fyrrepollen kan næppe tages som udtryk for lokal til stedevæ-
relse, men skyldes, at fjerntransport spiller en større rolle i åbne områder. Store 
områder har været fugtig-våd og bl.a. mjødurt afspejler, at næringsforholdene 
har været middelhøje. Ene, pil og kvalkved har stået i det åbne kærområde, 
hvor lyngen også kunne ses. På de våde arealer voksede bl.a. andemad, tørve-
mos og vandnavle. Der er dyrkningsaktivitet i området, hvor der bl.a. dyrkes 
rug. Der er dog ikke tegn på landbrugsmæssig aktivitet på indsamlingsstedet og 
dets nærmeste omgivelser.  

Prøve 7 antages at stamme fra middelalder.   

Bønderskoven, afd. 200a (prøve 8 og 33) 
Der er talt i alt ca. 760 pollen i hver prøve. Resultaterne fremgår af bilag 1 og 2.  

Tolkning 
Den fossile prøve 8 viser, at skovstrukturen har været meget åben, idet kun 67 
% af pollensummen stammer fra træerne. Ene har været almindelig og tjørn var 
også til stede. Den sparsomme trævegetation var domineret af el, birk og ask. 
Bøg var også til stede, og den stod på de tørreste steder. Forekomst af ask tyder 
på at der var mobilt grundvand i området. Græsser, mangeløv og forskellige 
star-arter prægede bundvegetationen sammen med hedelyng. Næringsforholde-
ne har været middelgode, som det tolkes ud fra bl.a. til stedeværelse af mjødurt. 
Mere næringsfattige områder kunne også forekomme. Tørvemos og andemad 
indikerer, at der har været vådt på stedet og åbne vandflader var sikkert almin-
delige. De fugtige forhold understreges af ellepollens almindelige forekomst. 
De få kulturtilknyttede urtepollen viser, at kulturpåvirkningen var svag.  

Prøve 8 antages at være 2-300 år gammel.  

Prøve 33 afspejler et skovdomineret område (AP 85 %) præget af eg og med 
indslag af el og lidt birk, bøg, lind og gran. Urtedækket præges af græsser (9 %) 
med lidt kohvede, anemone, stor fladstjerne, lancet vejbred og star-type. Dette 
billede svarer ganske godt til de feltobservationer, der er gjort på stedet. Områ-
det virker mere åbent, end det fremgår af pollenanalysen, men skyggende for-
hold og blomstrende, lavthængende egegrene omkring indsamlingsstedet kan 
have bevirket, at andelen af træpollen er blevet særlig høj.  

Sammenligning af prøve 8 og 33 
Undersøgelserne viser tydeligt, at skovstrukturen nu er meget tættere og eg 
spiller en langt større rolle end tidligere, mens hassel og ask er blevet sjældnere. 
Lind har vokset kontinuerligt i området og været sparsom de seneste århundre-
der. Busk- og dværgbuskvegetationen er også gået tilbage. Vildgræsser spiller 
stadig en stor rolle, mens navnlig star-type og mangeløv er blevet meget sjæld-
ne, og vådbundsfloraen er forsvundet. De nævnte ændringer skyldes antagelig 
dræning og forstlig påvirkning, men samtidig er området blevet mere nærings-
fattigt og surt. Tilsammen har disse forhold bevirket, at der er sket store foran-
dringer i områdets vegetation i den forløbne tid. Området har aldrig været så 
tørt som nu. Landbrugsaktiviteten har altid været lav.   
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Bønderskoven, egene afd. 200a (prøve 10 og 34) 
Der er talt i alt 7-800 pollen i hver prøve. Resultaterne fremgår af bilag 1 og 2.  

Tolkning 
Prøve 10. Området har været skovpræget med et lukket kronetag. Eg og birk 
dominerede, og desuden var der lidt el. Bøg har vokset enkelte steder i området. 
Bundvegetationen var præget af græsser og star-arter. Jordbunden har været 
relativ tør med potentil, snerre, stor fladstjerne og kohvede. Tørvemos tyder på 
sure og fugtige/våde jordbundsforhold mange steder.  

Prøve 10 antages at være fra omkring år 1800.  

Prøve 34 domineres af pollen fra el og eg, mens øvrige træarter spiller en un-
derordnet rolle. Græspollen er meget almindelige (25 %). Sammen med den 
relativt høje andel af fyrrepollen (fjerntransporteret pollen) viser det, at området 
har et åbent kronetag med større åbninger. Pollenanalysen understøtter det ve-
getationsbillede, som feltobservationerne viser.  

Sammenligning af prøve 10 og 34 
En sammenligning af de to pollenspektre viser, at urtevegetationen er blevet 
mere fremtrædende og skovstrukturen mere åben end tidligere. Samtidig er der 
sket en ændring i træartssammensætningen, så el er blevet mere almindelig, 
mens birk og eg er gået tilbage. Fugtighedsforholdene tolkes som uændrede 
eller lidt tørrere end tidligere. Hovedparten af de nævnte ændringer skyldes an-
tagelig forstlig drift.   

Bønderskoven, afd. 199a (prøve 11, 12 og 35) 
Der er talt omkring 700 pollen i hver prøve. Resultaterne er vist i bilag 1 og 2.  

Tolkning  
Prøve 11. Pollenspektret domineres af træpollen (96 %), hvilket viser, at skov-
strukturen må have været tæt. Det korrigerede træpollenspektrum viser, at bøg 
var den hyppigste træart, men el og birk har også været almindelige. Bøgen 
stod på den lille holm, hvor prøven er taget, mens el og birk stod på lavere og 
fugtigere bund udenfor holmen. Eg og ask spillede en mindre rolle i skovbille-
det. Røn kan også have stået på holmen, som havde et sparsomt bunddække 
med enkelte græsser og mangeløv. Landbrugsaktiviteten var lav, at dømme ud 
fra de få urtepollen fra kulturarealer, der er fundet. Holmen havde en ret sur, 
næringsfattig og tør jordbund.  

Prøve 11 antages at være fra middelalder.  

Prøve 12. Pollenspektret domineres af træpollen (71 %). Området har derfor 
været ret lysåbent. Det korrigerede træpollenspektrum viser, at birk var langt 
den hyppigste træart. Desuden fandtes der lidt el, eg og bøg. Ene har været al-
mindelig og måske stået både på holmen og på lavere og fugtigere bund. Bund-
floraen var præget af græsser og star-arter. Kohvede stod tørt, ligesom rødknæ. 
Landbrugspåvirkningen var lav. Holmen var tør, næringsfattig og sur-
bundspræget.  
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Prøve 12 antages at være 3-400 år gammel.  

Prøve 35 indeholder så meget bøgepollen, at det er bedst at se på det korrigere-
de træpollenspektrum for at bedømme træartssammensætningen (bilag 2). Dette 
spektrum viser, at området domineres af bøg. Birk og eg er også almindelige. 
El spiller en underordnet rolle, og øvrige træarter er sjældne eller fraværende. 
Det svarer ganske godt til det billede, som trævegetationen viser på den højere-
liggende holm. Inddrages et større område, er el tilsyneladende mere almindelig 
end det fremgår af pollenanalysen. De relativt mange græspollen (15 %) må 
stamme fra den omgivende lavbundsskov, som har et åbent kronedække. Pol-
lenanalysen afspejler således først og fremmest skovstruktur og træartssam-
mensætning inden for de nærmeste 20-30 m, men har også indikation om de 
omgivende mere åbne lavbundsarealer.  

Sammenligning af prøve 11, 12 og 35 
Prøve 11 og 35 minder meget om hinanden, idet bøg i begge tilfælde dominerer 
på holmen. Der er dog også tydelige forskelle, idet el og ask var mere fremtræ-
dende i middelalderen end nu. Det tyder på, at de omgivende lave arealer er 
blevet mere tørre og næringsfattige. I dag er eg langt hyppigere end i middelal-
deren. Forstlig påvirkning af trævegetationen kan have indflydelse på dette for-
hold. Prøve 12 domineres som omtalt af birk. Den har invaderet holmen og 
omgivende arealer efter fældning af bøg og el engang i renæssancen. Birkens 
dominans med indslag af ene antages derfor at være et successionsstadie, som 
igen udvikler sig til bøgedominans. Det har samtidig bevirket, at skovstrukturen 
nu er tættere end for 3-400 år siden. Dræning af lavbundsarealer kan have be-
gunstiget eg på bekostning af el og ask.   

Bønderskoven, afd. 199a (prøve 14 og 36) 
Der er talt omkring 700 pollen i hver prøve. Resultaterne er vist i bilag 1 og 2.  

Tolkning  
Prøve 14. Pollenspektret præges af træpollen (92 %), hvilket indebærer at om-
rådet har været tæt skov. Det korrigerede træpollendiagram viser, at el domine-
rede, mens bøg, eg og birk var almindelige i området. Ask har også været til 
stede sammen med lidt hassel. Vildgræsser spiller en ringe rolle, og kun man-
geløv synes at være udbredt. Den almindelige forekomst af el tolkes, som at 
området har været meget fugtigt. Der er ingen tegn på landbrugsaktivitet i om-
rådet, som har haft præg af tæt fugtig elleblandskov på tørvepræget bund.  

Den rige forekomst af bøg kunne tyde på, at prøven er ældre end prøve 12 fra 
bøgeholmen, der ligger i kort afstand af denne lokalitet. Prøve 14 antages der-
for at være omkring 400 år gammel  

Prøve nr. 36 stammer som omtalt fra et næsten træfrit og stort fattigkærsområde 
domineret af blåtop. Det afspejler sig også tydeligt i pollenspektret, som domi-
neres af græspollen (53 %). Selvom ene er til stede med flere gamle individer i 
nærheden, så er der kun fundet få af dens pollen (1,3 %). Træpollensammen-
sætningen afspejler skovsammensætningen i et større område, idet der ikke er 
lokale pollenkilder. Det generelle billede er, at birk er den helt dominerende 
træart (57 %, bilag 2). Næsthyppigste træart er el (17 %), herefter følger bøg 
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(10 %), gran, eg og ask. En subjektiv kvantificering af træartssammensætnin-
gen tyder på, at birk er overrepræsenteret i pollenanalysen i forhold til feltob-
servationerne. Analysen understreger bøgens almindelige forekomst i området, 
skønt store arealer er med lav bund. Dræning har tydeligvis begunstiget bøgen.  

Sammenligning af prøve 14 og 36  
Der er tydelig forskel på de to pollenspektre, som viser, at området har udviklet 
sig fra tæt elleblandskov til åbent blåtop fattigkær med spredt forekomst af el, 
birk og ene. Denne ændring skyldes muligvis træfældning kombineret med højt 
græsningstryk og dræning. Det kan dog ikke udelukkes, at udviklingen er mere 
naturlig og viser en ændring fra skov til næsten træløs fattigkær, som også har 
fundet sted i vildmosen, før der blev dannet højmose. Denne udvikling er i gi-
vet fald forårsaget af tiltagende næringsfattigdom. Kun en række tætliggende 
pollenanalyser kan afklare dette spørgsmål.    

Sjældenglad, afd. 213b (prøve 15) 
Der er talt i alt 628 pollen. Resultaterne er vist i bilag 1 og 2.  

Tolkning  
Prøve 15. Træpollenspektret domineres af træpollen, og blandt disse er eg og el 
de almindeligste. Desuden findes lidt birk og enkelte hassel og ask (bilag 2). 
Derimod er der kun få pollen fra buske og dværgbuske. Bundfloraen har været 
ret sparsom og bestod mest af græsser, mangeløv og star-arter. Kongebregne 
har vokset i området. De mange træpollen (87 %) viser, at kronetaget har været 
ganske tæt, og fund af flere fugtigbundsarter peget på, at vandstanden har været 
høj mange steder og næringsforholdene så gode, at ask og hassel kunne vokse i 
området. Åbne kulturarealer har været sjældne.  

Fravær af bøgepollen viser, at prøve 15 må være fra tiden før 12-1300-tallet.   

Sjældenglad, afd. 208b (prøve 16) 
Der er talt i alt 710 pollen. Resultaterne er vist i bilag 1 og 2.  

Tolkning  
Prøve 16. Pollenspektret domineres af træpollen (85 %), hvilket viser, at sko-
vens kronetag har været ganske tæt. Bøg og el var de dominerende træarter, og 
desuden kunne man finde birk, hassel, eg og ask. Prøvetagningsstedet ligger 
kun få meter øst for lav erosionsskrænt, derfor antages det, at bøgen har domi-
neret på den højere og sikkert veldrænede skrænt, mens de øvrige træarter har 
stået på lav og fugtig bund omkring prøvestedet. Bundvegetationen var sparsom 
og mest præget af græsser og mangeløv. På de vådeste arealer med ofte blankt 
vand har der vokset vandrøllike. Åbne kulturarealer fandtes ikke i nærheden. 
Den almindelige forekomst af ask (bilag 2) tyder på, at grundvandet har været 
mobilt og relativt næringsrigt.  

Prøve 16 antages at stamme fra middelalder.   
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Vesterskov, afd. 178a (prøve 19, 20 og 21) 
Der er talt omkring 700 pollen i hver prøve. Resultaterne fremgår af bilag 1 og 
2.  

Tolkning  
Prøve 21. Pollenspektret er domineret af træpollen (87 %), hvilket tyder på, at 
skovens kronetag har været ganske lukket. El, eg og ask var de almindeligste 
træarter (bilag 2). Desuden var der lidt birk, hassel og lind. Eg og lind har sand-
synligvis stået på den lille holm med tør bund, hvor prøveindsamlingen er fore-
gået, men de øvrige arter stod på lavere og mere fugtig bund. Skovbunden var 
præget af bl.a. græsser, enkelte mangeløv, anemone og stor fladstjerne. Områ-
det har generelt været fugtigt, og den almindelige forekomst af ask (16 %) vi-
ser, at der fandtes et mobilt grundvand med relativt gode næringsstofforhold. 
Åbne kulturarealer var ikke til stede i området.  

Fravær af bøgepollen tyder på, at prøve 21 er ældre end 12-1300-tallet, og må-
ske er prøven omkring 2000 år gammel, bedømt ud fra morlagets tykkelse og 
pollenkoncentrationen.  

Prøve 19. Pollenspektret er domineret af træpollen (90 %). Birk og bøg var de 
almindeligste træarter, og el, eg og enkelte hassel og ask voksede også i sko-
ven. Bøg har stået på holmen, mens de øvrige træarter mest har stået på de om-
kringliggende, lave og fugtigere arealer. Enkelte røn og pil var også til stede. 
Bundfloraen var sparsom og mest præget af græsser, star-arter og mangeløv. 
Området har mest været fugtigt og ret næringsfattigt. Åbne kulturarealer var 
ikke til stede.  

Prøve 19 antages at stamme fra middelalder.  

Prøve 20. Pollenspektret er domineret af træpollen (87 %). Skovens kronetag 
har derfor mest været lukket. Bøg, el og eg dominerede (bilag 2) og var næsten 
lige almindelige. Desuden var der lidt birk. Bøg stod på holmens tørre mor-
bund, mens de øvrige træarter mest stod på de omkringliggende arealer med 
fugtig bund. Pollen fra hedelyng antages at stamme fra den nærliggende højmo-
se, idet der næppe var lys nok i skoven til at lyngen kunne blomstre. Det under-
streges af de ret få græspollen, som prøven indeholder. Området har således 
haft præg af blandskov på fugtig og ret næringsfattig bund. Åbne kulturarealer 
har ikke været til stede i området.  

Prøve 20 antages at være fra middelalder og yngre end prøve 19.  

Sammenligning af prøve 19, 20 og 21 
Prøve 21 repræsenterer antagelig en kun svagt kulturpåvirket skov, hvor eg og 
el naturligt dominerer de fugtigbundsprægede arealer. Det samme billede gen-
findes i den yngste prøve 20. I prøve 19 er birk usædvanlig hyppig, og det skyl-
des nok, at der har været fældet eg og el. Prøven viser således et successions-
stadium efter fældning. Bøg er indvandret efter tidspunktet for prøve 21, men 
før prøve 19 og har etableret sig på høj bund. Alle tre prøver viser en sluttet 
skovvegetation, som med tiden er blevet mere næringsfattig, idet bl.a. ask er 
forsvundet. Lind er ligeledes forsvundet efter bøgens etablering. Årsagen til 
lindens forsvinden er usikker og kan skyldes både naturlige og menneskeskabte 
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forhold. Fugtighedsforholdene synes at have været stabile og mere fugtige end i 
dag.   

Vesterskov, afd. 178a (prøve 22 og 23) 
Der er talt 703 pollen i prøve 23. Resultatet er vist i bilag 1 og 2. Prøve 22 er 
ikke talt.  

Tolkning  
Prøve 23. Træpollen dominerer pollenspektret (85 %), så skoven har haft et 
lukket kronetag. Bøg var det hyppigste træ, og birk, el og eg var også alminde-
lige. Hassel kan have vokset enkelte steder. Bøg stod tørt, mens de andre domi-
nerede på fugtig bund. Urtevegetationen var sparsom med lidt græsser og en-
kelte star-arter. På de vådeste arealer voksede tørvemos. Birkens fremtrædende 
rolle skyldes antagelig træfældning, hvor særligt el og eg kan være hugget om. 
Lokaliteten ligger nær holmen, hvorfra prøve 19 21 stammer. Prøve 19 er li-
geledes domineret af birk, og har samme karakteristika som prøve 23.   

Prøve 23 antages at være fra middelalder og er muligvis samtidig med prøve 
19.    

Vesterskov, afd. 177a (prøve 24 og 25) 
Der er talt omkring 800 pollen i hver prøve. Resultaterne fremgår af bilag 1 og 
2.  

Tolkning  
Prøve 24. Træpollen udgår 57 % (bilag 1), så området har kun haft spredt træ-
vegetation med et meget åbent kronetag. El og bøg var almindeligste træarter, 
desuden var der lidt birk og ask. Hassel og eg var sjældne eller manglede helt. 
Græsser var fåtallige, til gengæld var star-arter almindelige (40 %). Andemad 
fandtes også i området. Både den store mængde star-arter og andemad viser, at 
området har været meget fugtigt, og åbne vandflader var også til stede. Indsam-
lingsstedet er en lille holm, og her voksede bøg, mens lavbundsarealerne domi-
neredes af el, men overalt stod trævegetationen spredt. Askens almindelige fo-
rekomst viser, at der var mobilt og relativt næringsrigt grundvand til stede. Den 
meget lave repræsentation af eg kan skyldes selektiv hugst.  

Prøve 24 antages at stamme fra sen middelalder.  

Tolkning 
Prøve 25. Pollenanalysen viser (bilag 2), at birk var den helt dominerende træ-
art, og at skoven havde en lidt åben til lukket karakter (træpollen 78 %). El, eg 
og bøg er mindre almindelige. Enkelte aske kunne også findes. Bøgen stod på 
holmen, mens de øvrige arter stod på lavere og fugtigere bund rundt om. Her 
var der også enkelte røn og tjørn. Pollen fra pors og hedelyng stammer nok fra 
den nærliggende højmose og dens randzone. Græsser, potentil og star voksede i 
skovbunden, og enkelte steder var der også bevoksninger af mjødurt. Denne urt 
og ask viser, at næringsforholdene har været relativt gode, men på indsamlings-
stedet var jordbundet næringsfattig. Birkens fremtrædende rolle kan skyldes 
træfældning. 
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Prøve 25 antages at være 3-400 år gammel.  

Sammenligning af prøve 24 og 25 
Den ældste prøve menes at afspejle naturlig vegetation i området med ret højt 
næringsindhold på den lave og fugtige bund rundt om prøveindsamlingsstedet. 
Den yngre prøve 25 har foruden den omtalte dominans af birk også et lavere 
indhold af pollen fra el, ask og bøg, mens eg er mere almindelig. Den mest 
sandsynlige forklaring på disse ændringer er, at eg og bøg er blevet fældet, 
hvorefter birk er vokset frem. Det samme kan gælde for ask, men det er også 
tænkeligt, at denne træarts tilbagegang skyldes tiltagende udvaskning og næ-
ringsfattigdom. Egens fremgang kan alene skyldes, at den har stået nærmere 
indsamlingsstedet på tidspunktet for prøve 25 end tidligere. Havde der været 
tale om naturlige ændringer i vandstanden, så var det ikke forventeligt, at både 
el og bøg gik tilbage samtidigt. Selektiv hugst antages derfor at være årsag til 
en del af de påviste ændringer i træartssammensætningen. Ændringer fra star-
domineret til græsdomineret urtevegetation er derimod naturlig.   

Afdeling 138b (prøve 26 og 28) 
Der er talt omkring 700 pollen i hver prøve. Resultaterne fremgår af bilag 1 og 
2.  

Tolkning  
Prøve 26. Pollenanalysen viser, at skoven har haft et lukket kronetag (81 % AP) 
og at 4 arter: el, eg, ask og bøg, er de almindeligste, og de forekommer med 
næsten samme hyppighed (bilag 2). Desuden har der været lidt birk og hassel. 
Elm kan også have været i området som en sjælden art. Ene voksede på lysåbne 
arealer i nærheden. Skovbunden har været dækket af en sparsom græsvegetati-
on med anemone. Engelsød har måske vokset som epifyt, som det kendes fra 
gammel naturskov. Star-arter voksede på fugtig og våd bund, hvor også mjød-
urt og flere obligatoriske vådbundsarter også fandtes, bl.a. vandnavle, iris og 
pindsvineknop/smalbladet dunhammer. Andemad groede i de åbne vandflader. 
Området har således fremstået som en blandskov med en mosaik af tørrere og 
vådere arealer. Åbne kulturarealer har ikke været til stede i området.  

Prøve 26 antages at stamme fra middelalder.  

Prøve 28. Pollenspektret domineres af dværgbuske (42 %) og navnlig er hede-
lyng almindelig. Revling og arter med pollen af bølle-type er også ret alminde-
lige. Den relativt lave forekomst af træpollen (24 %) viser, at området har været 
helt uden trævegetation, og de fundne træpollen stammer fra den regionale pol-
lenregn, først og fremmest fra den nærliggende Tofte Skov. De mange pollen 
fra fyr antages dog at komme længere væk fra. Egnens trævegetation har såle-
des været domineret af bøg og birk med et stort indslag af el og lidt eg (bilag 
2). Stedets urtevegetation præges af græsser, almindelig syre, kohvede, potentil, 
star-arter, mangeløv og skræpper. Denne plantesammensætning tyder på, at der 
fandtes en næringsfattig og fugtig tørvebund, hvor hedelyng også var alminde-
lig. På de vådeste arealer fandtes bukkeblad og tørvemos. Begge arter er ud-
bredt i fattigkær, og pollenprøvens øvrige pollentyper støtter denne tolkning. I 
fattigkæret har der måske stået enkelte el og ene. 
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Prøven antages at være 2-400 år gammel.  

Sammenligning af prøve 26 og 28 
Der sker betydelige vegetationsændringer i perioden mellem de to tidspunkter, 
som prøverne repræsenterer. Den ældste prøve viser antagelig stedets naturlige 
vegetation i middelalderen efter at bøgen er indvandret til området. Senere har 
forsuring, tiltagen næringsfattigdom og vandstandsændringer bevirket, at skov 
blev erstattet af åbent fattigkær. Denne ændring anses for naturlig. Hvornår det 
er sket, vides ikke.   

Østergabet, afd. 126c (prøve 29) 
Der er talt i alt 707 pollen. Resultatet er vist i bilag 1 og 2.  

Tolkning  
Prøve 29. Træpollen udgør 72 %, så området har antagelig båret skov med et 
åbent kronetag, hvor der var en del lys på skovbunden. Birk og bøg er de al-
mindeligste træarter, mens el, eg, ask, lind og gran forekommer i mindre antal. 
Desuden har der været spredt forekomst af røn, og i lysninger voksede lidt he-
delyng, græsser, potentil og skræppe. På våd bund groede tørvemosser. Her 
stod også star-arter. Ask og el fordrer et vist næringsindhold i grundvandet, så 
det ser ud til, at der både har været områder med sure og næringsfattige forhold, 
som vekslede med mere næringsrige områder med bevægelse i grundvandet. 
Den megen birk tyder også på, at træ er blevet fældet, og i givet fald først og 
fremmest el og eg. Herefter har birk erobret de blotlagte arealer. Området har 
haft karakter af åben fugtigbundsskov og haft et udseende, der meget har lignet 
det, der kendes fra prøve 5 i Engskoven.  

Prøve 29 antages at være omkring 100 år gammel og stammer fra tiden efter at 
gran er plantet i området.   

Afdeling 162a (prøve 30 og 32) 
Der er talt omkring 700 pollen i hver prøve. Resultaterne fremgår af bilag 1 og 
2.  

Tolkning  
Prøve 30. Pollenspektret domineres af træpollen (75 %), og området har derfor 
været dækket af åben skov med en del lys på skovbunden. Birk dominerer, og 
bøg har også været almindelig. Desuden har der været en del el iblandet ask og 
eg. Enkelte hassel voksede i underskoven. Lokaliteten ligger på lidt højere 
bund, og det har tilsyneladende givet tilstrækkelig tørhed til at bøg kunne vokse 
på stedet. Den ret almindelige forekomst af ask tyder på mobilt grundvand med 
en del næringsstoffer. På tør og sur bund voksede tørst, mens tjørn, pil og 
kvalkved foretrak mere næringsrig bund. Urtepollenet afspejler også de veks-
lende næringsforhold, hvor kohvede, ørnebregne og potentil stod på mager 
bund, mens star-arter og mjødurt fandtes på rigere bund. Hvor det var meget 
vådt, voksede tørvemos og pindsvineknop/smalbladet dunhammer. Åbne kul-
turarealer var ikke til stede i området.  
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Prøve 30 antages at stamme fra middelalder.  

Prøve 32. Pollenspektret domineres af træpollen (52 %), så skoven har været 
meget åben eller nærmere haft karakter af spredt træbevoksning. Birk var al-
mindelig sammen med el, gran og bøg. De store åbne områder var domineret af 
hedelyng, græs og star-arter. Ene har ligeledes været almindelig. De nævnte 
arter samt pors og potentil viser, at området har haft karakter af fattigkær med 
en større eller mindre træbevoksning. Fugtigbundsarealer og mere våde partier 
med tørvemos var til stede, og jordbunden har været tørvedannende og næ-
ringsfattig.  

Prøve 32 antages at afspejle forholdene på stedet for omkring 100 år siden.   

Sammenligning af prøve 30 og 32 
Der er sket store vegetationsændringer på dette sted siden middelalder. Den 
blandede løvskov på fugtig bund er blevet så næringsfattig, at trævegetationen 
har måttet vige for mosevegetation med fattigkærspræg. En lignende udvikling 
kan påvises i afd. 138b, prøve 26-28. Den er ikke et resultat af kulturpåvirkning 
i form af dræning, træfældning eller højt græsningstryk, men anses for naturlig, 
fordi området er blevet så næringsfattigt og vådt, at trævegetation dårligt kan 
trives her. Lignende udvikling kendes fra højmosearealer i Lille Vildmose 
(Mikkelsen 1943, Aaby 1980, Jensen 2005).  

1.4 Træarternes vækstforhold og forekomst 
I det følgende beskrives de enkelte træarters vækstforhold og forekomst, som 
det kan bedømmes ud fra de pollenanalytiske analyser.  

El (rødel, Alnus glutinosa) 
Ellen har været udbredt i hele skovområdet i forhistorisk tid og siden hen. Den 
har stået på våd og fugtig bund, hvor jordbunden ikke har været alt for sur og 
næringsfattig. Dens hyppighed har varieret over tid. De antagelig ældste prøver 
(prøve nr. 3, 15 og 21) formodes at afspejle naturlig trævegetation i skovens 
tidlige fase, før der skete udvaskning af næringsstoffer fra jordbunden. Alle tre 
prøver har høje elleværdier (bilag 2). I de prøver, der formodes at stamme fra 
middelalder, efter at bøg indvandrede, er der spektre med såvel høje (prøve nr. 
20 og 26) som lave procent-værdier (prøve nr. 6, 19, 23 og 30). Denne tendens 
kan følges i de prøver, som formodes at være 3-400 år gamle (prøve nr. 12 og 
14), mens de prøver, der er 100-200 år gamle har relativ lav repræsentation af 
el. Hvor der er flere analyser fra samme lokalitet, er der også en tendens til at el 
bliver mere sparsom over tid (prøve 21-20). Ellens periodevise tilbagegang 
(prøve nr. 21-19-20) skyldes antagelig selektiv fældning af denne art, hvor 
navnlig birk herefter vinder frem. Hugst, dræning og fremadskridende forsuring 
og næringsfattigdom er antagelig de vigtigste hyppighedsregulerende faktorer. 
El indtager i dag en underordnet rolle på arealer, hvor den tidligere var almin-
delig (prøve nr. 3-4-37, 5-38, 14-36, 11-12-35). Det er tænkeligt, at dræning er 
den vigtigste årsag til den nutidige tilbagegang for el.  
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Birk (dunbirk, Betula pubescens og vortebirk, Betula verrucosa) 
Birk er i sine vækstkrav mindre krævende og formerer sig derfor villigt på 
mange typer jordbund. Den kaldes derfor også for en pionerplante. I de formo-
dentligt ældste prøver (prøve nr. 3, 15 og 21) er birk et underordnet element i 
skoven. I flere af prøverne fra middelalder er birk meget almindelig (prøve nr. 
6, 19, 23 og 30), ligesom der også er spektre med få birk (prøve nr. 20 og 26). I 
de yngre prøver er birk generelt et almindeligt træ. Birkens almindelige fore-
komst skyldes antagelig hugst af andre træarter, med mulighed for fremvækst 
af birk. Den fremadskridende forsuring og tiltagende næringsfattigdom er også 
medvirkende til birkens succes.  

Hassel (Corylus avellana) 
Hassel har overalt spillet en underordnet rolle i skovbilledet, men pollenanaly-
serne viser, at hassel har en tydelig tendens til aftagende hyppighed. Spektret 
med den højeste procent-værdi (bilag 2) for hassel er samtidig en af de ældste 
prøver (prøve nr. 3). Relativt høje værdier er også påvist i prøve nr. 21, der og-
så er meget gammel. I alle de formodentlig yngre prøver er hassel sjælden. Til-
bagegangen antages først og fremmest at være et resultat af aftagende nærings-
indhold i jordbunden.  

Eg (stilkeg, Quercus robur; vintereg, Quercus petraea??) 
Langt hovedparten af egepollen antages at komme fra stilkeg, og det er højst 
tvivlsomt om vintereg har været naturligt til stede i skoven.  

Eg har været og er stadig et vigtigt træ i skoven. I de formodentligt ældste prø-
ver (prøve nr. 3, 15 og 21) er eg almindelig, og med varierende hyppighed har 
den holdt sin position i skovbilledet frem til i dag. Den har særligt præget fug-
tigbundsarealerne. I nyere tid har dræning og plantning begunstiget egen. Såle-
des kan Bønderskovens store andel af ege tages som udtryk for kulturpåvirk-
ning af træartssammensætningen (prøve nr. 8-33, 11-12-35). Det samme gælder 
antagelig i Engskoven (prøve nr. 3-4-37, 5-38).  

Lind (skovlind, Tilia cordata) 
Lind var i ældre stenalder og mange steder også i yngre stenalder skovens hyp-
pigste træart. Siden er dens betydning aftaget meget, og i historisk tid er den 
forsøgt udryddet mange steder. Lind vokser både på tør og fugtig bund og kla-
rer stiv lerjord og næringsfattigt sand. I Tofte Skov har den tilsyneladende væ-
ret sparsom mange steder i tiden før bøg indvandrede (prøve nr. 3, 15, 21). Prø-
ve 3 viser desuden, at den nogle steder har været en dominerende art. Også i 
middelalder 

 

efter at bøgen var indvandret - var den sparsomt udbredt mange 
steder. Senere er den blevet sjældnere, og i dag er den en fåtallig art enkelte 
steder i Bønderskoven. I Engskoven er den mere almindelig og angives at være 
plantet. Lindens tilbagegang skyldes antagelig mest hugst og vanskeligheder 
med frøformering. Et højt græsningstryk kan også medvirke til artens tilbage-
gang, men den væsentligste årsag til den generelle tilbagegang er antagelig den 
begrænsede evne til kønnet reproduktion.  

Elm (skovelm, Ulmus glabra) 
Elmen har til alle tider været et sjældent træ i Tofte Skov, bedømt ud fra de pol-
lenanlytiske resultater.  
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Ask (almindelig ask, Fraxinus excelsior) 
Asken har vokset, hvor der fandtes relativ næringsrig bud, som var fugtig eller 
lidt våd, og hvor der var bevægelse i grundvandet. Asken trives ikke på meget 
våd bund. Den største udbredelse er fundet på lokaliteter, som ligger nær de 
større sig (naturlige drænløb), som gennemskærer Tofte Skov (prøve nr. 2, 7, 8, 
16, 21, 26 og 30). Hvor der er foretaget flere analyser på samme sted, er der en 
klar tendens til tilbagegang for ask over tid (prøve nr. 30-32, 21-19-20, 24-25 
og 26-28). Tilbagegangen er i flere tilfælde sket for flere hundrede år siden og 
antages at være forårsaget af tiltagende forsuring og næringsfattigdom. Opbyg-
ning og udvidelse af højmosen og det udenfor liggende fattigkær har formo-
dentlig bevirket, at der med tiden er blevet tilført større mængder næringsfattigt 
og surt vand gennem Tofte Skov. Hugst og højt græsningstryk kan tidvis have 
påvirket askens hyppighed, men næppe forårsaget artens generelle tilbagegang.  

Fyr (skovfyr, Pinus silvestris) 
Skovfyr kan have vokset som en sjælden art enkelte steder i skoven, særligt i de 
tidlige skovstadier efter dannelse af områdets strandvoldssystemer. Det kan væ-
re tilfældet i Engskoven (prøve nr. 34). De øvrige analyser giver ikke sikre in-
dicier på artens til stedeværelse. Høje procentværdier (Bilag 1 og 2) findes kun 
i områder, hvor trævegetationen har været sparsom eller fraværende (prøve nr. 
7 og 28), således at langtransporteret træpollen spiller en fremtrædende rolle.  

Gran (flere arter af slægten Picea) 
Gran er plantet i nyere tid (se Peter Friis Møllers rapport om skovhistorien).  

Bøg (almindelig bøg, Fagus sylvatica) 
De fleste steder i landet indvandrede bøg i ældre bronzealder, ca. 1300 f. Kr. 
(Aaby 1986). Siden har den bredt sig med varierende hyppighed afhængig af 
kulturpåvirkningen i området. Arten kommer påfaldende sent til Himmerland 
(Odgaard 1999). I Høstemark Skov antages den at etablere sig i 12-1300-tallet 
(Jensen 2005). Der er ikke viden om tidspunktet for bøgens indvandring til Tof-
te, men antagelig er den også her indvandret omkring 12-1300-tallet. Bøgen 
vokser både på næringsrig og næringsfattig bund, der er veldrænet. Den kan 
også stå på lidt fugtig bund, men tåler ikke større fugtighed i jorden. Pollenana-
lyserne viser, at bøg har været meget udbredt i skoven i middelalder og i senere 
perioder, og selv på små holme i lavbundsarealer med fugtig bund, har den 
formået at etablere sig med succes. Selv mindre forhøjninger i terrænet med lidt 
lavere fugtighed end omgivelserne, har således en plantefordelende rolle, som 
har stor betydning. Dens udbredelse i lavbundsskoven i Tofte har således været 
betydelig (prøve 5, 11, 19-21). Nutidens intense dræning har medført, at bøgen 
har kunnet indtage arealer, der tidligere var for fugtige. Bøgen har således al-
drig været så udbredt i skoven som i nutiden. Flere pollenspektre viser forbigå-
ende tilbagegang for arten (prøve nr. 21-19-20), som antagelig skyldes fæld-
ning.  

Asp (bævreasp, Popolus tremula) 
Bævreasp kan have vokset enkelte steder i Tofte Skov, men analyserne giver 
ikke grundlag for at antage, at arten har været til stede på de undersøgte lokali-
teter.  
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Avnbøg (almindelig avnbøg, Carpinus betulus) 
Der er fundet enkelte pollen af avnbøg, men der er ikke grundlag for at antage, 
at den har vokset i Tofte Skov.  

Vedbend (Hedera helix) 
Planten har været til stede enkelte steder (prøve nr. 5).  

Løn (spidsløn, Acer platanoides og navr, Acer campestris) 
Begge arter er naturligt hjemmehørende i Danmark, og deres hovedudbredelse 
er i den sydlige del af landet. Der er fundet 2 pollen i prøve nr. 2, som kan tol-
kes som til stedeværelse på denne lokalitet engang i middelalderen. Fugtig næ-
ringsrig løvskov er netop disse arters levested. Spidsløn/navr har i givet fald 
været sjælden i skoven. Enkelte løn-pollen er også fundet på andre lokaliteter i 
skoven, men kun som enkeltpollen. Disse pollen antages at været fjerntranspor-
terede.  

1.5 Skovstruktur 
For dels at få viden om hvorledes nutidens vegetation afspejler sig i pollenana-
lyser og for at få bedre grundlag for at tolke fossile prøvers udsagn om trævege-
tationens tæthed, er der indsamlet og analyseret i alt 6 overfladeprøver fra for-
skellige dele af skoven, hvor der også er indsamlet fossile prøver til pollenana-
lyse.  

På hver lokalitet er kronelagets tæthed vurderet skønsmæssigt som kronepro-
jektionens samlede andel af grundarealet inden for de nærmeste 20-30 m (Tabel 
1-1). Skovens struktur betegnes herefter som angivet i Tabel 1-1   

Tabel 1-1 

Betegnelse af nutidig skovstruktur inden for en radius af 20-30 m på grundlag 
af områdets kronedække samt relativ hyppighed af træpollen (AP). Kronedæk-
ket er subjektivt vurderet.  

Aktuelt krone-
dække, ca. % 

Skovstruktur % AP Overfladeprøve 
nr. 

75-100 Lukket-næsten lukket skov 80-100 33, 35, 37, 38 

50-75 Åben skov 60-80 34 

25-50 Spredt vegetation 40-60 - 

0-25 Træfrit - enkelte træer 0-40 36 
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De 4 pollenanalyser fra lukket skov har alle en andel af træpollen (AP), der er 
større end 80 % af den samlede pollensum. Prøven fra åben skov er på 70 %AP 
og prøven fra det næsten træfrie areal har 36 %AP (Tabel 1-1).  

De recente AP-værdier inddeles subjektivt i grupper og gruppeværdierne an-
vendes til at karakterisere skovstrukturen, som den afspejler sig i de fossile 
prøver (Tabel 1-2). Inddelingen er foreløbig, idet datagrundlaget er for spinkelt 
til en mere sikker afgrænsning af grupperne. Angivelserne af skovstrukturen i 
forbindelse med tolkningen af de fossile pollenprøver skal derfor tages med 
stort forbehold.   

Tabel 1-2. Fortidig skovstruktur bedømt ud fra relativ hyppighed af træpollen. Prøve-
numre er angivet med stigende værdi af %AP.  

%AP Skovstruktur Fossil prøve nr. 

75-100 Lukket-næsten lukket skov 26, 10, 4, 16, 23, 15, 20, 21, 19, 14, 11 

50-75 Åben skov 8, 3, 12, 29, 5, 30, 6, 25 

25-50 Spredt vegetation 2, 7, 32, 24 

0-25 Træfrit - enkelte træer 28 

  

1.6 Sammenfatning af de pollenanalytiske undersø-
gelser i Tofte Skov 

Sammenholdes oplysningerne fra Videnskabernes Selskabs kort fra 1793 med 
de nyligt foretagne opmålinger af Tofte-områdets topografi ved laserscanning 
ses det klart, at skoven dengang var en udpræget lavbundsskov. Den opfyldte 
det brede afløbsbækken, som ledte vand fra store dele af den østlige vildmose. 
Kun galleriskoven, som omkransede Tofte Bakke, stod på tør og veldrænet 
bund. Vandstanden har derfor generelt været høj, og fugtige og våde jorde har 
været almindelige siden det tidligere havområde blev blotlagt, og strandvolds-
dannelser blev etableret. Det skete i Subborealtid (yngre stenalder-jernalder), 
og i den første del af Subatlantisk tid (jernalder) var mange af de højereliggen-
de strandarealer dækket af skov (Mikkelsen 1943). Tofte Skov området var en 
del af disse arealer. Det er således muligt at følge vegetationsudviklingen mere 
end 2000 år tilbage i tiden på steder med aflejringer, der er egnede til pollen-
analyse.  

I Tofte Skov er der bevaret endog meget tykke morlag, og det antages, at nogle 
af disse kan gå tilbage til tidlig jernalder. Det er derfor tænkeligt, at de ældste 
prøver (nr. 3, 15 og 21) stammer fra jernalder. Denne antagelse er baseret på 
sedimenternes pollenkoncentration, pollenindhold (bl.a. fravær af bøg) samt 
morlagets tykkelse. 
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De ældste prøver afspejler en fugtigbundsskov, hvor el, eg, lind og ask var al-
mindelige. Hassel havde også plads i denne skov, der fremstod med et lukket 
kronetag.  

Middelalderens pollenspektre giver et mere varieret billede af skovnaturen. Bøg 
er indvandret og har etableret sig overalt i lavbundsskoven, hvor der var relativt 
tørt. På mere fugtig bund fandtes mange steder en blandskov med el som domi-
nerende træart sammen med eg, ask og birk. Lind fandtes en del steder, men 
spillede en underordnet rolle. Det samme var tilfældet med hassel. Skoven fik 
flere steder et åbent kronedække (prøve nr. 6, 23 og 30), eller der var tale om 
spredt trævegetation (prøve nr. 2 og 7). Hvor vi kan følge udviklingen i flere 
analyser fra samme sted (f.eks. nr. 21-19-20), kan der påvises en forbigående 
tilbagegang for el og eg, samtidig med at birk har fremgang. Det tolkes som 
successionsændringer forårsaget af selektiv træfældning.  

Pollenanalyser fra prøver, der er 2-500 år gamle (prøve nr. 5, 8, 12, 14, 25 og 
28) har overvægt af prøver fra åben skov, men med den samme træartssammen-
sætning, som synes at gælde for middelalder. Dog er el, hassel, ask og lind 
sandsynligvis blevet mere sjældne, og enkelte steder er skoven forsvundet og 
erstattet af fattigkær (prøve 28).  

De yngste prøver viser enten lukket skov (prøve 10) eller åben skov/træfri ve-
getation (prøve nr. 29, 32). Også her kan det vises, at fattigkær har bredt sig 
(prøve 32). Lind, ask og hassel er nu sjældne eller sparsomt til stede i skoven. 
El er ligeledes gået tilbage.  

Set over et længere tidsrum er lind, ask, hassel, elm og el gået tilbage i hyppig-
hed. Eg har holdt sin position i skovbilledet, mens bøg og birk kan vise klar 
fremgang. Samtidig ser det ud til, at skoven har fået en gradvis mere åben 
struktur indtil dræningen satte ind. Det skyldes øget kulturpåvirkning ved træ-
fældning og græsning, men naturlige processer er også medvirkende. Tiltagen-
de udvaskning af næringsstoffer og forsuring medfører en mere åben skovstruk-
tur (1994). Og denne proces kan medføre, at el erstattes af birk, som til sidst 
også forsvinder, og området bliver til fattigkær. Denne udvikling ses i Sjælden-
glad området, hvor fattigkærsområderne tidlige var tæt skov (prøve nr. 15 og 
16), i afd. 138b (prøve 28), afd. 162a (prøve nr. 32) og i afd. 199a (prøve nr. 
34).   

Dræning har i nyere tid bevirket, at de arealer, som bærer skov, har fået en tæt-
tere skovstruktur, bl. a. fordi bøg nu spiller en dominerende rolle mange steder.  

Højt græsningstryk kan uden tvivl forsinke tilgroning, men middelalderens og 
renæssancens græsningstryk har ikke formået at forhindre genvækst i områder, 
hvor næringsforholdene var tilstrækkeligt gode for trævækst. Således er skov 
genetableret efter kulturindgreb flere steder (se prøve nr. 3-4, 5-38, 8-33, 12-35 
og 24-25). Hvor der kan påvises en markant og vedvarende åbning af skov-
strukturen, eller skov er forsvundet, kan disse ændringer forklares ved naturlige 
processer (prøve nr. 30-32, 26-28, 15-nutid, 16-nutid). Det samme er muligvis 
også tilfældet i Bønderskoven (prøve nr. 14-36). Græsning kan således ikke 
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påvises at være en væsentlig årsag til skovens forsvinden i Tofte Skov i ældre 
tid.   

Undersøgelsen viser tillige, at åbne landbrugsarealer ikke har været til stede i 
nærheden af indsamlingslokaliteterne. Pollenanalyserne afspejler korndyrkning 
og anden landbrugsaktivitet, men disse arealer har været henlagt til de høje og 
mere veldrænede arealer udenfor skoven, som det bl.a. ses af Videnskabernes 
Selskabs kort.  

Vandstandsforholdene synes at have været relativt konstante frem til nyere tid, 
hvor der sker en sænkning af vandspejlet i hele området som følge af systema-
tisk dræning. Næringsforholdene har derimod været aftagende frem til nyere 
tid. Det har forårsaget en række vegetationsændringer (se ovenfor).  

1.7 Konklusioner, Tofte Skov 
På grundlag af de pollenanalytiske undersøgelser kan der drages følgende over-
ordnede konklusioner for udviklingen i Tofte Skov:  

 

Skovøkosystemet er blevet mere næringsfattigt og surt over tid 

 

Den naturlige træartsdiversitet er blevet mindre over tid 

 

Skovstrukturen har varieret over tid  

 

Fattigkær har bredt sig på tidligere skovjorder 

 

Bøg har aldrig tidligere indtaget så store arealer som nu og medvirker i 
dag til en tættere skovstruktur 

 

Bøg har været udbredt i lavbundsskov  

 

Græsning har ikke tidligere været i stand til at udrydde skov 

 

Dræning har en negativ påvirkning på skovens naturlige økosystem   
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2 Tofteområdets skovhistorie fra omkring år 

1600 til nu  

Udarbejdet af Peter Friis Møller 

2.1 Baggrund 
Aage V. Jensen Naturfond har, for at sikre optimal forvaltning af natur-
ejendommene i Lille Vildmose-området, igangsat udarbejdelse af en række for-
valtningsplaner med tilhørende baggrundsanalyser. For skovområderne, Tofte 
Skov og Høstemark Skov stiles mod udarbejdelse af grønne driftsplaner efter 
Skov- og Naturstyrelsens retningslinjer. For at tilvejebringe et nogenlunde fyl-
destgørende beslutningsgrundlag blev det besluttet at udarbejde udredninger og 
analyser af de skovhistoriske forhold i de to skovområder; dels pollenanalytiske 
undersøgelser v. professor Bent Aaby (Aaby 2006), dels den nærværende ud-
redning, baseret på undersøgelser af eksisterende forhold i skoven og gransk-
ning af historiske kilder og dækkende perioden fra begyndelsen af 1600-tallet 
og frem til nu.  

Formålet og hovedvinklingen i denne undersøgelse har været så vidt muligt at 
afdække, belyse og analysere især historiske forhold, tiltag og hændelser som 
har betydning for skovene og deres naturindhold.    

Bilag vedlagt i afsnit 2.9  
Skala 

Kort 1  Videnskabernes Selskabs Kort fra 1793  1:50.000 

Kort 2 Skovkort 1880, Generalstabens målebordsblad 1:30.000  

Kort 3 Skovkort 1924, Generalstabens målebordsblad 1:30.000 

Kort 4 Driftsforskrift 1924, Generalstabens målebordsblad 1:30.000 

Kort 5 Skovkort 2004 1:30.000  

2.2 Metode og kildegrundlag 
Udredningen bygger på feltundersøgelser i skoven (herunder registrering af ve-
getation, jordbundsforhold, fortidsminder, udnyttelsesspor, boringer m.v. til 
årringstælling), samtaler med nøglepersoner (især Birgit og Peter Knudsen) 
samt en række publicerede og upublicerede kilder. I sidstnævnte kategori først 
og fremmest arkivalier fra Lindenborg Godsarkiv, Rigsarkivet og Matrikelarki-
vet.  

Målet har været forholdsvis hurtigt at klarlægge hovedtrækkene. Der er ingen 
tvivl om at yderligere granskninger i navnlig Lindenborg Godsarkiv vil kunne 
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kaste yderligere lys over spørgsmålene om bl.a. omfanget af dyrehold, hugst, 
udnyttelse til løveng i især 17-1800-tallet.   

De benyttede kilder fremgår af kildeoversigterne.  

Birgit Knudsen, Tofte Skov samt Elisabeth Svendsen og Henrik Thorlacius-
Ussing, Lindenborg A/S har med stor hjælpsomhed og imødekommenhed stillet 
kort, driftsplaner og andet arkivmateriale til rådighed for undersøgelsen.  

2.3 Sammendrag 
De grundlæggende naturforhold i Tofteområdet med hævet havbund med flad-
grundede forhold og højtstående grundvandsspejl og til dels moseudviklingen 
minder om forholdene flere steder i Jylland, men udviklingen i Tofteområdet 
adskiller sig på mange måder markant fra det mønster, der har præget landet 
som sådan. Ejernes overvejende meget ekstensive forvaltning af området siden 
1800-tallet og oprettelsen af dyrehaven i 1906-8 har i helt usædvanlig grad væ-
ret med til at sikre naturværdier og landskabelig og økologisk kontinuitet, bl.a. 
arealer med lang kontinuitet i en form for græsningspåvirkning.   

Ikke alene er Tofte Mose bevaret nogenlunde intakt, langt størstedelen af den 
gamle løvskov er bevaret, løvskovsarealet er forblevet løvskov; kun mindre 
arealer heraf er forynget siden 1800-tallet og kun mindre dele heraf med ikke-
stedlige løvtræarter.   

Blandt markante begivenheder i forløbet kan fremhæves indfredningen af 
Øster- og Vesterskov i 1822, nedlæggelse af landbrug og bebyggelse fra om-
kring 1885, den omfattende nåletrætilplantning på disse arealer siden 1885, dy-
rehavehegningen fra 1906-8 og indsættelse af vildsvinene i 1926. 
Den ekstensivering af bebyggelsesgrad, dyrkningsomfang og udnyttelsesgrad i 
løvskoven som finder sted i området fra omkring 1889 er helt usædvanlig og 
går i stik modsat retning af den herskende tendens i tiden. Bortset fra oprettelse 
af militære øvelsesområder, er der næppe tilsvarende tilfælde fra 18-1900-tallet 
i Danmark.  

Lindenborgs ekstensive forvaltning, præget af vidtgående hensyn til jagt og na-
tur, fortsatte resten af århundredet, også efter at ejendommen var overtaget af 
forsikringsselskabet Codan i 1991 og ikke mindst med Aage V. Jensens Fondes 
erhvervelse af ejendommen i 2001, hvor naturbeskyttelse blev det primære 
formål med forvaltningen.  

2.4 Hovedtræk af Tofteområdets historie 
I sin oprindelse er udgangspunktet for jordbunds- og skovudviklingen i Lille 
Vildmoseområdet langt yngre end i landets øvrige dele, idet stort set hele om-
rådet, bortset fra Tofte Bakke har været havdækket indtil for godt 2000 år si-
den. 
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2.4.1 Bebyggelsen og dens afvikling 
Tofteområdet har været kulturpåvirket siden oldtiden. Selve Tofte Bakke har 
været en beboelig ø i oldtiden, mens de lavtliggende strækninger var havdæk-
kede. Tilsyneladende har der været mere udbredt bosætning i den ældste del af 
jernalderen, før moseudviklingen på ny gør de lave arealer ubeboelige.  

Landsbyen Kragelund (1551: Kraggelundt) der i 1500-tallet var områdets stør-
ste bebyggelse, lå dengang længere mod øst, tættere på havet, men blev delvis 
ødelagt af sandflugt o. år 1600. De fleste beboere flyttede til andre byer og sel-
ve bebyggelsen og stednavnet blev flyttet til den nuværende position.  
I 1644 var der én gård i Tofte (1454: Thofftegaardt) og én i Kragelund. I 17-
1800-tallet findes fire gårde i Tofte (Hedegaard 1980). Alt i alt var der omkring 
midten af 1800-tallet i alt 8 gårde og 7 boelssteder indenfor det nuværende 
hegn (Thomsen 1991), hvoraf Tofte, Knarmou, Sandhusene og Kragelund var 
de største. Fra at have været fordelt på flere ejere, samles ejerskabet til området 
i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet på én hånd: under Lin-
denborg hos Schimmelmann-slægten. Knarmou erhverves i 1809, som den sid-
ste af ejendommene øst for mosen.  

Udskiftning fandt sted i 1801-1803, men ejendommene forblev fæstegårde un-
der Lindenborg.   

Arealet under plov har været begrænset pga. naturforholdene. Området har væ-
ret en mosaik af dyrkede marker, græsmarker, enge, heder, moser, kær og min-
dre tørveskær samt løvskove. Og mod vest den store Tofte Mose, som kun blev 
udnyttet i begrænset omfang langs randen.   

Toftebønderne havde bl.a. studeavl, studeopfedning og dertil hørende græsning 
og høslæt samt kornavl (rug og byg). Helt klassisk har der været en væsentlig 
interessekonflikt mellem godsejernes jagtinteresse og det deraf afledte ønske 
om en høj vildtbestand på den ene side og bøndernes jordbrug og afgrøder på 
den anden.   

Toftebønderne måtte selv i fællesskab værne deres kornmarker mod vildtet og 
lønne en særlig nattevagt for med en skræmmeklokke at holde vildtet væk fra 
kornmarkerne. For at irritere lensgreven ansatte de egnens mest berygtede 
krybskytte til opgaven. Da bønderne tilmed nægtede greven at gå på jagt på fæ-
stejorderne, tilspidsedes konflikten og endte med at lensgreverne i 1880 erne 
besluttede sig for at få nedlagt by, landbrug og øvrig bebyggelse; ikke kun Tof-
te, men også Kragelund og Sandhusene (Hedegaard 1980). Det tog sin tid, ef-
tersom fæstemålene var livsvarige, både for fæstebonden og hans eventuelt ef-
terlevende enke, og lovgivningen i øvrigt satte en række begrænsninger for, 
hvad en godsejer kunne tillade sig i forhold til fæstemål og bøndergods i øvrigt.   

Gradvis overtages fæstemål og brug. Dyrkningen af de tilhørende landbrugs-
jorder indstilles og bygningerne rives ned eller benyttes som boliger for skov-
arbejdere og andre af godsets ansatte.  
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Af de 4 gårde i Tofte var der i 1901 kun ét fæstemål tilbage i Tofte By 

 
Tofte-

gården 

 
og da det i 1926 omsider ved den sidste enkes død blev ledigt, inddro-

ges det til nyt skovfogedsted.  

Skolen ved Skolevej i Bønderskoven blev nedlagt på et tidspunkt kort før 1909, 
hvorefter den tjente som skovarbejderbolig indtil den blev revet ned i løbet af 
1920 erne. Knarmougården blev som den sidste af gårdene nedlagt i 1957 (He-
degaard 1980).  

Stort set alle bygninger er nu revet ned og i dag er der kun skovfogedboligen i 
Tofte og det nyrenoverede Bakkehus tilbage af bygninger indenfor hegnet. 
Udenfor hegnet ligger Bækhuset og Sjældengladhuset fra 1910. 
Baggrunden for udviklingen var især jagt- og naturinteressen hos Lindenborgs 
ejere; navnlig hos lensgreverne Ernst, Carl og H. C. von Schimmelmann, der 
besad godset i hhv. perioderne 1833-1885, 1885-1922 og 1922-1971. Ernst og 
Carl von Schimmelmann boede på Ahrensburg i Tyskland og besøgte stort set 
kun Lindenborg og Tofte i forbindelse med jagt, mens sidstnævnte bosatte sig 
på Lindenborg og ofte opholdt sig i en fem ugers tid om efteråret på Jagtslottet i 
Tofte.   

Udviklingen i arealanvendelsen fremgår af Tabel 2-1. 

2.4.2 Mosens afvanding 
Lille Vildmose, som omslutter skoven mod vest og nord, har en væsentlig be-
tydning for lokalklima, hydrologi og påvirkningsmønster i hele området.   

I 1752 blev der nedsat en kongelig kommission, som havde til opgave, dels at 
klarlægge hvor stor en del af Lille Vildmose kongen ejede, og dels at undersøge 
mulighederne for nyttiggørelse, dvs. kultivering af mosen (Trap 1961).   

Den sidste rest af krongods i området, Knarmougård var ellers blevet afhændet 
over hundrede år forinden, i 1642, men når det overhovedet kom på tale at kon-
gen kunne have ejendomsret til mosen, skyldtes det bestemmelsen i Jyske Lov, 
III. bog, kap. 61, videreført i Chr. V. Danske Lov, om at det ingen mand ejer, 
det ejer kongen og langt størstedelen af højmosen henlå på dette tidspunkt som 
uudnyttet, tilsyneladende herreløs natur.  

Kommissionen kortlagde området i 1752 (Figur 2-1) og fastslog, trods naboers 
indvendinger, kongens ret til en væsentlig del af selve mosen, men fandt, at det 
intet var værd som krongods. I 1754 blev grænserne til den kongelige del af 
mosen afsat med pæle og arealet udbudt til salg. Men da ingen bød, skænkede 
kongen det i 1759 til grev A.G. Moltke, Lindenborgs daværende ejer. Med løfte 
om 20 års skattefrihed på ejendommen overtog han mosearealet og påtog sig at 
indlede afvandingen og opdyrkningen.  

Forudsætningen for at søerne kunne tømmes for vand og en egentlig afvanding 
af Vildmoseområdet kunne indledes, var at Strit, Stridt eller Strids Mølle, som 
havde retten til vandet i mosens østdel, blev nedlagt. Møllens forhistorie er ikke 
gransket nærmere i denne forbindelse, men havde på dette tidspunkt eksisteret i 
mindst 100 år. En kilde nævner at møllen ved matrikuleringen i 1664 var fæstet 
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af en Jens Møller, ligesom navnet Stritmølle nævnes i 1642 og Stridtz Mølle 
i 1688.  

Tilsyneladende med baggrund i oplysninger hos Rasmussen (1917) fremfører 
flere forfattere (bl.a. Madsen 1991, Jensen 1998 og Andersen 2004), at Strids 
Mølle skulle ligge ved og opstemme Strebæk, dvs. den bæk, der løber mod 
sydøst mellem Mulbjerge og Mosen. Det fremgår dog tydeligt af 1752-kortet, at 
Stridt Mølle lå ved en østgående kanal fra Møllesø, og at søerne i øvrigt var 
indbyrdes forbundne med kanaler og således uden tvivl kunne virke som reser-
voirdamme for vandmøllen.  

For at fremme målet og som en udløber af kommissionens arbejde, indgås der-
for i 1753 en overenskomst med møllens ejer, Høstemarks daværende ejer, om 
at møllen bliver nedlagt, hvilket sker kort efter. Vandmøllens funktion erstattes 
af Veir- og Hæstemøllen ved Høstemarkgården (Hedegaard 1980) og senere 
en vindmølle ved Tofte.   

I godsforvalter F.C. Roosens beretning fra 1760 til grev Moltke om resultatet af 
hans forundersøgelser til afvandingsprojektet anføres: Fra Møllesøen til Stridt 
Mølle er der en gammel grøft (eller rende), som skal gøres større, op til 12 alen 
bred og 4 alen dyb. Ligeledes skal de øvrige grøfter, der går fra den ene sø til 
den anden, opgraves på ca. samme størrelse og dybde, således at de kunne få 
aftræk til bemeldte Møllesø, hvor der er en 3-4 alen vand (det øvrige er mudder 
ligesom i de andre tre søer). Således kan vandet få sit aftræk og udløb forbi 
Stridt Mølle ud til havet (her gengivet i moderne retskrivning efter Thomsen 
1991 s. 29).  

Samme år indledes arbejdet med at håndgrave den 2 km lange og 7 m brede 
kanal mellem Kattegat og Møllesø. Allerede februar 1761 er Møllesø tømt for 
vand, efteråret 1761 kommer turen til Birkesø, 1765 Lillesø og i 1769 Toftesø. 
Herom skriver Pontoppidan & Hofman (1769):  Han har og i Aarene 1760 og 
1761 giort Begyndelse med at lade den til Baroniet Lindenborg hørende store 
Vildmose udskiære og indrette til frugtbar Ager og Eng, , hvilket nyttige Ar-
beid af nu værende Eier videre er fortsat   (Tomus V.1 p. 80).  

I foråret 1762 havde Moltke solgt hele godset med tilhørende besiddelser videre 
til Heinrich Carl Schimmelmann. Schimmelmann fortsatte ivrigt godssamlin-
gen for at sikre sig hartkorn nok til et grevskab. Sidst i 1700-tallet erhvervedes 
bl.a. Tofte, Kragelund, Sandhusene, Gl. Sjældenglad og Sellegårdene med til-
hørende jorder og i 1809 Knarmou. Selvom hartkornet ikke var fuldt, blev Lin-
denborg ophøjet fra baroni til grevskab i 1781.  

Omkring 1. verdenskrig var der fra flere sider planer og ønsker fremme om for 
alvor at indlede opdyrkning af mosen. Det skete dog først da Statens Jordlovs-
udvalg med virkning fra den 1. april 1937 overtog det meste af den nordlige del 
af mosen og allerede samme sommer påbegyndte en udgrøftning med påføl-
gende kultivering (Mikkelsen 1943). Det frasolgte areal omfattede 3096 ha for-
delt på 2705 ha uopdyrket mose, 372 ha allerede dyrkede arealer (herunder 
Vildmosegårds arealer) og Lillesøs 19 ha vandflade (Trap 1961).  
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Tofte Mose forbliver derimod i Lindenborgs eje og friholdes stort set helt for 
indgreb, selvom randområderne påvirkes af vandstandssænkning på naboarea-
lerne, bl.a. udretning og sænkning af Haslevgård Ås løb i 1953. Grøfterne i den 
sydøstlige del af mosen findes stort set alle også på 1880-kortet og følger ma-
trikulære grænser, som fremgår af kortet fra 1814.  

  

Figur 2-1. Udsnit af Kommissionens håndkolorerede kort fra 1752.  

Mosens og skovenes udstrækning samt Strids Mølles beliggenhed og tilhørende 
mølleløb med forbindelse mellem mosens fire søer, Møllesø, Lillesø, Birkesø og 
Tofte Sø. Desuden ses vindmøllen ved Høstemark. Fotografi af originalen i 
Lindenborg Godsarkiv. 
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2.4.3 Skovene 
Skovenes udnyttelse  
Med den bebyggelse, der fandtes i området, er der ingen tvivl om at skovene 
førhen er blevet udnyttet ligesom stort set alle andre skove på samme tid, som 
vedressource til bl.a. brændsel, gærdsel, byggeri, møbler, redskaber, bund-
garnspæle og bygning af småbåde, samt til græsning, høslæt og jagt. Flere af 
disse former for udnyttelse bekræftes af kilderne.  

Naturforholdene, den høje vandstand og mosens udstrækning lagde stærke be-
grænsninger på den landbrugsmæssige udnyttelse i området, bortset fra til 
græsning og høslæt. De store mængder af lettilgængelig tørv, der kunne anven-
des som brændsel, har uden tvivl i nogen grad mindsket presset mod skoven til 
brændselsformål.   

Omkring 1642 takseres Knarmous skovtilliggende til 7 svins olden (Andersen 
2004).  

I tidsrummet 1710-1762 nedskriver Rokkedrejeren , Søren Christensøn (1679-
1765) i Als en række oplysninger om sildefiskeri, røgning, saltsydning, udnyt-
telse af skovene og sandflugt.  

Der var tidligere et stort sildefiskeri fra kysten og kongelige salterboder i 1500-
tallet, der skulle indkøbe og nedsalte sild til hoffets og orlogsskibenes forbrug 
(Trap1961). I 15-1600-tallet blev der anvendt en del brændsel til saltsydning 
langs kysten. Rokkedrejeren skriver herom: Thi der gik ofverflødigt sild til 
for Gl. Kragelund i de dage saa vel som og siden for en 80 aar siden1, saa at 
mange  drog  derhen at fiske, og hængede de sildene i laaderne, saa de 
kunde om sommeren henge fulde fra den eene ende til den anden, og hafde de 
stedse ild under dem, og slog de undertiden lage i silden, at sildene skulde 
snart blive brune. Saa hafde de og saltpander alle vegne hos dem, som de ko-
gede udi hen mod hafsiden, ikke saa meged af aske-dryped lage eller bræm, 
som af det bar søe vand. Mig er vist af min s l fader2 toe hulveje norden for 
Knarmou mark, som hafde gaaed fra skoven og lige ud til hafved, hvor der var 
en saltpande i brug, af hvilked veje de kiørte vedd ud af til at koge ved. 
(Riismøller 1972, s. 23).  

Det vides at Gudumlund, som Tofte hørte ind under indtil slutningen af 1700-
tallet, om vinteren lod hente brændsel i Tofte Skov (Thomsen 1991).  

I meget stor udstrækning er skovene, især på den lave bund, blevet udnyttet 
som stævningsskov, både Engskoven, Elleskoven, Gl. Enge og den indfredede 
Øster- og Vesterskov, der, som det beskrives i skovtilsynets indberetninger, i en 
del af 1800-tallet blev drevet som stævningsskov med ca. 30 parceller i 30-årig 
omdrift.  Mange træer i hele området 

 

bl.a. stort set alle rødelle - bærer præg af 
stævning, senest fra omkring 1. og 2. verdenskrig, men er som hovedregel ble-

                                                  

 

1 Dvs. i midten af 1600-tallet. 
2  s(a)l(ig) 

 

faderen døde i 1722. 
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vet eftertyndet, således at de overvejende fremtræder enstammede. I Engskoven 
bærer stort set alle lidt ældre træer uanset art præg af stævning. Denne skov ser 
ud til at have været drevet i nogenlunde stævnings- og/eller løvengsdrift af 
Knarmoubønderne. De sidste stævninger finder, efter årringstællinger og plan-
oplysninger at dømme, tilsyneladende sted i 1880 erne. Dvs. kort før skoven 
fratages Knarmoubønderne og indgår i skovarealet, og antagelig nogenlunde 
ved samme lejlighed pålægges fredskovspligt.  

Skovareal og tilstand før 1822 
Skovene har førhen haft en væsentlig større udstrækning. En del er erobret af 
mosen 

 

i tørven er fundet en del vedrester af birk, el, fyr og eg, mens andre 
dele er forsvundet i historisk tid som følge af senere hugst og opdyrkning eller 
omvandling til eng.  

Rokkedrejeren skriver i tidsrummet 1710-1762: Der var megen skou her 
mod hafved i de dage, som strækkede sig næsten fra den eene fiord til den an-
den, særdeeles ved Kragelund tvende lunde, som blef kaldet Synder og Nøre 
Lund, af hvilke lunde Kragelund har faaed nafn, og staaede træerne saa nær 
hafved, at de bandt deris fiske koge3 derved. (Riismøller 1972, s. 26).  Om Sel-
legård (der ligger nær Sellegårdsbækkens udløb i sydøst) skriver han: Dog 
lader det sig ansee, som Sellegaard skal være ældre, den er først bygt paa et 
brægenholdt med skou mestparten omgived, og har de mænd, som nu boe der, 
for nogle aar siden, der de tog jord og førde i deres gaarde af det gamle skou-
jord strax ved gaarden, som sanden var afblæst, som tilforn var paablæst, fun-
det brægnerødder og løfværk og nødder. Samme jordbanker var mere end en 
alen dyb sort og rødagtig jord og det tæt synden for gaarden, hvor der for 100 
aar siden og lidet mere4 kunde plukkes nødder af mange hasseltræer, som der 
groede. Thi der var i forrige tider een stor tyk skou alt fra Huurup og til Selle-
gaard hen mod hafved, thi hafved gik da langt længere ind end det gør nu .. 
Samme skou var saa tyk, at de som vare ukiendte, ikke vel kunde kunde finde 
vej der igiennem. Det kaldtist Trangt, thi det var trangt at fare der igiennem. 
Der var, siden skofven blef ophugged, en lang brun bakke med lyng ofvergroed 
alt fra Hurup og til Kragelund. Siden blæste den gandske bort fra den eene en-
de til den anden, at det opfyldte baade hafved og landet. Det er ikke ofver 20 
aar siden, at hafved gik tæt til Hurup . (Riismøller 1972, s. 21).  

Det er egentlig interessant, at tilgroningsskoven langs kysten i dag har en ka-
rakter, der minder om 15-1600-tallets skov.  

En hovedkilde til skovenes tilstand er skovtilsynets indberetninger fra begyn-
delsen af 1800-tallet.  

I ekstrakten af skovtilsynets indberetninger fra 1805-9 anføres om Toft, Huu-
rup, Langrim og Sallegaards Skove: Bøg, Eeg, <ulæseligt> ikke opgivet. Area-
let ikke opgivet. Omkringliggende Beboere lade endeel af deres Creaturer 
græsse i Skovene, andet Fælledsskab findes ikke. Skovene ere ikke udskiftede 
eller indhegnede .   
                                                  

 

3 En fiske kog (kåg) er en særlig, klinkbygget, fladbundet jolle, som blev bygget og anvendt 
på egnen. 
4 Dvs. i begyndelsen af 1600-tallet. 
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Fredskoven 
Indfredningen i henhold til skovforordningen af 1805 fandt først sted i 1822 og 
omfattede mindre end halvdelen af det skovbevoksede areal. Fredskoven (Figur 
2-2) kom til at bestå af den sydlige del af Tofte Bys skov og den nordlige del af 
Hurup (Bys) Skov, således at det gamle bylaugsskel, Skovbækken, kom til at 
løbe gennem fredskoven. Arealet omfatter Østerskoven og Vesterskoven, de 
nuværende afdelinger 157 og 176-181, 193-195, 196a, b og 197a, b, c og østli-
ge dele af d.  

Indfredningen skete rent fysisk med et særdeles solidt, omkring 6 km langt 
jordgærde med tilhørende ydre, vandfyldt grøft. Dette hegn fremtræder i dag 
stadig særdeles markant og har ved opførelsen givetvis været særdeles effektivt 
med en yderhøjde ved grøften på omkring 1, 8 meter. Der har næppe været be-
hov for yderligere hegn på gærdekronen. Vejen, der fra Tofte By førte mod syd 
gennem skoven har uden tvivl været forsynet med solide led.   

I 1817 anføres i skovtilsynets indberetning: Toft Skov. Bestaar af Eeg, Bøge, 
Elle og Birk. Bønder i Als Bye har Græsnings-Ret og betydelige Enge i Skoven. 
Ingen Udskiftning foretaget. Eeg og Bøgene aftagende;  men Elle og Birk for-
planter sig <temmelig>.   

I 1828 (og enslydende i 1829 og 1830) anføres: 4. Tofte Skov. Bøg, eg, el, birk. 
I Aarene 1822 og 1823 er den udskiftet af Fællesskab med de tilgrænsende Fæ-
stebønder, for hvis Græsningsret der er udlagt forholdsmæssige Lodder uden 
for Fredskoven. De paa Lodderne staaende Træer ere tildeels overladt Bønder-
ne for en billig Taxationssum. 
Skoven er overalt hegnet med Jorddiger 11 à 12 Qwarterer5 høit og 4 à 5 alen 
Grøft foruden, der den meste tid af Aaret er fyldt med Vand, som trækkes fra 
Skoven. Overalt hvor fornødigen er Skoven besaaet med El og Birkefrø, der 
staaer i fortrinlig Grøde. Skoven, der nu for Størstedelen bestaar af Elle- og 
Birketræe, er inddelt i 30 Hugster, hvoraf eet aarligen afdrives .  

I 1847 anføres: 4. Tofte Skov. Bøg, eg, el, birk. 354 Tdr. Land. Udskiftningen 
er sket i 1821 og Træerne paa Græslodderne, saavidt de ikke ere overladte til 
de Græsningsberettigede, borthugne. 
Skoven er indhegnet med Jorddiger, og er aldeles i Fred. Skoven, nu meest be-
staaende af El og Birk, er inddelt i Hugster, hvoraf 1 aarlig afdrives. Den na-
turlige Besaaning er nu mere end Tilstrækkelig. Tidligere er udsaaet en stor 
Deel Eel og Birke Frøe.

  

                                                  

 

5 Én Qwart (kvart) er en fjerdedel alen, dvs. 15,7 cm. Gærdet er således omkring 1,8 meter 
(1,73 

 

1,88 m) højt og grøften omkring 3 meter (2,51 

 

3,14 m) bred. 
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Figur 2-2. Tofte Fredskov (original). Kort over Tofte Fredskov udi Als Sogn, 
Hindsted Herred. Opmaalt og udskiftet af G. Winther. Copieret i Anledning af 
Matriculeringen 1822. Fotografi af original i Matrikelarkivet.   

Der er med andre ord tale om elle- og birkedomineret skov inddelt i 30 
årshugster, således at den kunne drives i regelmæssig stævningsdrift i 30-årig 
omdrift.   

Birke- og rødellefrø til de omtalte kultiveringsarbejder er efter al sandsynlighed 
høstet lokalt i Tofte Skov, men det vides ikke med sikkerhed. Både såningskul-
turerne og stævningsskoven fordrer frihed for græssende dyr, men tydeligvis er 
hegningen effektiv.  

Tofte Skov omtales i 1832 af overkrigscommissair Christensen: Lindenborg 
Skove indbefatte: . og ved Tofte i Als Sogn, Hindsted Herred 354 Tønder 
Land . indeholdende tildeels Elle og Birke, samt noget Eeg og Bøg, Levnin-
ger af Skovens oprindelige Bestand. Det anføres desuden at skovene er un-
der Forstkultur og under Fredning og indhegnet (Christensen 1832, p. 
122).   

Arealet af fredskoven anføres i indberetningerne og i ovennævnte kilde til 354 
tdr. land. På fredskovskortet fra 1822 står arealet imidlertid angivet til 
3.555.610 kvadratalen, hvilket svarer til 254 tdr. land, svarende til nutidsarealet 
af området på ca. 141 ha. Der må således være tale om en skrivefejl, der blot er 
kopieret i de påfølgende årtier. Der var ikke andre fredskovsarealer i området 
på dette tidspunkt.  

De øvrige skove 
De øvrige skove, dvs. skovene langs Tofte Bakke, Bønderskoven, Bøndernes 
Egeskov, skovarealerne i og ved Gamle Enge samt Engskoven og Elleskoven 
ved Knarmou blev ikke udlagt til fredskov på dette tidspunkt, selvom der ind-
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gik højskov eller skov med højskovstræarter. Disse skove og græsningsretten 
forbliver tilsyneladende under fæstebøndernes benyttelse frem til slutningen af 
1800-tallet. Det er først i 1880 erne og senere at disse arealer og de nye skov-
rejsningsområder pålægges fredskovspligt - uden tvivl et vilkår for at kunne 
ophæve landbrugspligten på arealerne.  

De fleste steder i Danmark bliver langt størstedelen af den skov, som ikke bli-
ver udlagt til fredskov efter fredskovsforordningen, ryddet og opdyrket 

 

i 
Nordsjælland ryddes således 1/3 af det samlede skovareal. I Tofteområdet for-
svinder resterne af Hurup Skov syd for Sjældengladsgården og ned mod Lange-
rim, på nær nogle mindre arealer ved Gl. Enge. Ligeledes ryddes nogle mindre 
arealer, der falder udenfor gærdet mellem Tofte by og den nye fredskov, samt 
mellem fredskoven og mosen i vest. Men Bønderskoven og Bønderskovsegene, 
som var udlagt til bl.a. Hurupbønderne for tabte græsningsrettigheder, bliver, 
bortset fra en enkelt parcel eller to (bl.a. Lupinstykket), ikke ryddet.   

Forklaringen er formodentlig den ganske enkle, at skovgrunden stort set var 
uegnet eller i hvert fald meget vanskelig som dyrkningsjord, mens det var mere 
givtigt at satse på husdyr, herunder studeproduktion. Der var behov for fortsat 
græsning og høslæt, samtidig med at tørvegravning og stævning og tyndings-
hugst i skoven gav tilstrækkeligt med brændsel. Svinedrift nævnes ikke i kil-
derne på dette tidspunkt, og der er ikke umiddelbart noget der tyder på, at ol-
dendrift skulle have spillet en større rolle i disse skove eller for bevarelsen af 
den højere andel af eg i især Bøndernes Egeskov.  

Bønderskoven er på matrikelkortet inddelt i 11-12 nord-sydgående parceller af 
varierende størrelse. Nogle enkelte af disse har været adskilt af grøfter, som 
stadig ses. Bønderskovsegene er fordelt på 4-6 parceller.  

Tilsyneladende udfases de sidste eksterne rettigheder i disse skove i sidste 
halvdel af 1800-tallet, men bortset fra beskedne tyndingshugster og anlæg af en 
ca. ½ ha stor kultur af ædelgran og nordmannsgran i 1912 og en ½ ha stor ege-
kultur på skoletomten i 1996, kommer disse strækninger aldrig under egentlig 
forstlig tugt.  

I beskrivelserne i driftsplanen fra 1924 fremtræder Fredskoven, ikke overra-
skende, langt mere masserig end Bønderskoven og Bøndernes Egeskov. Selv-
om stamtallet per ha er nogenlunde det samme er vedmassen omkring 4 gange 
større/ha.   

Lindenborgs skovvæsen og forstlige virksomhed 
Lindenborg havde haft forstligt uddannede folk ansat på godset siden 
1770 erne; først den tysk uddannede skovrider Christopher Ahrns, dernæst fra 
1817 til omkring 1875 den danskuddannede forstkandidat, skovrider J.C.C. 
Kesler (1797-1875) og i sidste del af århundredet den tysk uddannede forst-
mester W. von Cossel (hvornår han virker helt præcis er ikke klarlagt, men det 
er von Cossel, som giver botanikeren O.G. Petersen adgang til området i 1890-
93 (Petersen 1896)).  

Fra 1904-1924 var den jagt- og vildthistorisk meget kyndige Carl Weismann 
(1871-1944) skovrider på Lindenborg. Han afløstes af den hidtidige skovfoged 
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i Tofte Skov, Chr. Emil Nielsen, der besad posten med titel af Skovforvalter og 
Overjæger fra maj 1924. Fra 1940-1976 var Hans Peter Foget Stougaard skov-
rider, i 1977-88 Per Krarup og fra 1988 frem til salget til Codan i 1991 Bo Mi-
chael Ravn.  

Det er ikke klarlagt, hvornår den første skovfoged ansættes i Tofte Skov. Må-
ske sker det i forbindelse med indfredningen og de beskrevne skovdyrkningstil-
tag. Før end et stykke ind i 1800-tallet havde en skovfoged ikke nødvendigvis 
en faglig baggrund, men mest til opgave at føre opsyn, forhindre skovtyveri og 
foretage udvisning af brænde, tømmer m.v. Det senere nedrevne skovfogedhus 
ved Gl. Skovfogedsted blev opført i 1860, og før da havde skovfogeden bolig 
på Sjældenglad.   

I hvert fald fra slutningen af 1800-tallet og fremover er der tale om forstligt ud-
dannede skovfogeder: Skovfoged Lynnerup (indtil 1880 erne?), Krogh (??), 
Chr. Emil Nielsen (fra 1899- 1924), Sofus Jensen (1924- ?), Andersen (om-
kring 1932), P. Larsen (omkring 1945-1970), Buch Jensen (1970-1980) og den 
nuværende skovfoged Birgit Knudsen siden 1980 (skovfogedassistent i Tofte 
1977-80).  

Skovrejsning og kulturer i 1884-1924 
I 1820 erne og 30 erne, i skovrider Keslers tid, indledtes omfattende tilplant-
ninger med især nåletræ på marginaljorder i Roldområdet (Qvistorff 2001), 
men ikke i Tofte. Bortset fra de såninger af birk og rødel i fredskoven, som om-
tales i tilsynsindberetningerne, er der intet i kilderne 

 

eller skoven, der tyder på 
nåletræplantninger, eller for så vidt mere omfattende forstlig virksomhed i Tof-
teområdet før omkring 1885. På målebordsbladet fra 1880, der bygger på et 
omfattende og meget nøjagtigt opmålingsarbejde i 1879-80, ses ikke antydning 
af nåletræsignatur i Tofteområdet (men derimod lidt i Høstemark). Den første 
driftsplan, 1924-planen bekræfter billedet: ingen nåletræbevoksning i Tofte er 
ældre end 1884.   

Det er først efter, at fæstemålene er inddraget, og bøndernes brugsret til area-
lerne dermed bragt til ophør i løbet af 1880 erne og frem, at jorderne kan ind-
drages i skovrejsningen. Gradvis pålægges arealerne fredskovspligt, og til-
plantningen påbegyndes. Frem til 1924 tilplantes omkring 300 ha med nåletræ, 
først og fremmest rødgran. Størstedelen af grantilplantningen finder sted om-
kring år 1900 (1894-1904). Selvom området i 1906-8 bliver indhegnet som dy-
rehave, og vildttrykket stiger voldsomt, fortsættes tilplantningerne, men under 
hegn.  

I Fredskoven tilplantes et areal (nuværende 180c) på 1,55 ha med rødgran om-
kring 1904 og et andet areal på 0,95 ha (nuv. 197a), ligeledes med rødgran om-
kring 1912. Af løvtrækulturer anlægges omkring 1906 i alt 1,55 ha med hhv. eg 
(nuv. afd. 177d), bøg, og andet løvtræ (herunder ær) i den nuværende afdeling 
177. Omkring 1912 anlægges desuden 4 kulturer på i alt 10,3 ha med rødel 
(193b, 194b øst) og birk (nv-del af 193) samt en rillekultur af eg, der mislykkes 
totalt og i stedet udvikler sig til birkeselvsåning (181b). Alle disse kulturer 
fremstår stadig på skovkortet fra 1924 som indhegninger (Kort 3).  
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I bøgeskoven på Tofte Bakke omtales i 1924-planen udover naturlig opvækst 
også en ca. 20-årig rillesåning i underskoven.  

Skovtilstanden omkring 1920 
Overførster Hauch karakteriserer i sit værk Danmarks Trævækst i 1921 Tofte 
Skov således: Endnu længere mod Nord ud til Kattegat i lille Vildmose ligger 
Tofte Skov. Der er her det samme Klima som ved Visborggaard6: Egnen har 
liden Nedbør, og den frostfri Periode er af lang Varighed7. Terrænet er meget 
fladt, Faldet er saa svagt, at Afgravning byder stor Vanskelighed, man ser 
overalt stillestående Vand i Grøfterne. Jordbunden bestaar af et tørveagtigt 
Lag, derunder er et Lerlag og under dette igen Sand. Bevoksningen er sammen-
sat af en Blanding af forskellige træarter: Rødel, Birk, enkelte Bøge og spredt 
forekommer en Del Ege. Væksten er i sin Helhed daarlig, der er hos alle Træ-
arter kun lav højde; frodig Vækst kan næppe tænkes paa et Terræn med saa 
vanskelige Afgravningsforhold, men Birk og Rødel kan dog trives; Rødellen er 
sund, og der forekommer frodige kulturer af Birk og Rødel, enkelte Steder ses 
velformede Ege, ganske vist med lave, men ranke Stammer. Det er en Lokalitet, 
hvor det Maal at frembringe egentlig god Skov, slet ikke kan stilles i Forgrun-
den, hvor man maa nøjes med at frembringe nødtørftige Bevoksninger af de 
Træarter: Rødel, Birk, til dels Eg, der selv under saa vanskelige Kaar, som her 
findes, formaar at friste Livet . (Hauch 1921 s. 67-68). Hauch nævner dog ikke 
nåletrædyrkningen, på trods af at der på dette tidspunkt siden 1880 erne var 
tilplantet i størrelsesordenen 250 ha med først og fremmest rødgran.  

Driftsplanen 1924-39 
Den første egentlige driftsplan for Tofte Skov, gældende for perioden 1924-
1939, er udarbejdet i tidsrummet april 1924 til juni 1926, som del af en samlet 
planlægning og korttegning for hele Lindenborg Skovdistrikt. Planen omfatter 
både bevoksningsbeskrivelser, taxationer, korttegning med afdelingsnet samt 
fysisk etablering af dette med nummererede betonpæle i terrænet. Enkelte af 
disse pæle findes stadig på deres plads, om end noget forvitrede.  

I den generelle beskrivelse af bevoksningsforhold i Taksationsprotokol og be-
skrivelse af Lindenborg Skovdistrikt i driftsplanen fra 1924 karakteriseres 
Tofteområdet således s. XVII: Toft Skovpart har en ganske anden Karakter 
end det øvrige Skovdistrikt, idet Lokaliteten er vidt forskellig herfra8. Terrænet 
er fladt og lavtliggende, oftest ret fugtigt; Overgrunden er som Regel mere eller 
mindre formuldet Tørv, og Undergrunden gammel Havbund; paa det lidt højere 
Terræn kan Overgrunden helt mangle.   

Den væsentlige Bevoksning i den egentlige Skov er her Rødel og Birk iblandet 
en Del betydeligt ældre Bøg og Eg samt sydøst for Jagthuset megen, ret god 
Ask. Mod Nordøst findes store Arealer med indtil 40 aarig Rødgran, der for 
største Delens Vedkommende er af meget ringe Kvalitet, og næppe bliver ret 
meget ældre. Paa et Strøg mod Øst findes paa lave Klitter indtil ca. 30 aarig 
                                                  

 

6 Nordøst for Hadsund. Omtales af Hauch umiddelbart forinden. 
7 Til dette bemærker B. og P. Knudsen 2007: Det forholder sig stik modsat. I Tofte er der 
meget ofte forårsnattefrost frem til Skt. Hans. Mosen er kold og varmeudstrålingen er på et 
minimum. 
8 Dvs. fra Lindenborgs dele af Rold Skov. 
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Bjergfyr i meget ringe Vækst, men dog for største Delen dækkende Jordbun-
den.

  
Planens forudsigelser om rødgranerne holdt dog ikke stik alle steder; omkring 
Langsig står endnu en del rødgran fra 1880 erne.  

1924-planen er dels en status, dels en fremtidsorienteret skovrejsningsplan, 
hvor hovedvægten er lagt på fortsat skovrejsning med nåletræ. Bortset fra over-
standerhugst i en nåletrækultur opererer planen slet ikke med foryngelse eller 
omvandling af gammel løvskov, men planlægger udelukkende nykulturer på 
opgivne agre, enge, sletter, hede, klithede og kulturpåvirket mose.    

Planen foreskriver af tiltag i 1. periode (Kort 4): 

 

Tilsåning (af mose) med birk: 1124, 1126-1129, 1133-1145, 1231-1234 
og de ubevoksede dele af 1280-1283. 

 

Tilplantning (af hede og slette) med nåletræ, hele afdelingen: 1132, 
1146, 1156, 1160-1163, 1165-1176.  

 

Tilplantning (af hede og slette) med nåletræ, ca. 10% af de enkelte af-
delinger: 1180-1188. 

 

Hugst af overstandere af løvtræ over ædelgrankultur i 1. periode: 0,6 ha 
i 1153 (Nordsiden af Bøndernes Egeskov). 

 

Hugst af 150-årige egeoverstandere over ung birk: 1307. 

 

Tilkultivering med forskelligt løv- og nåletræ af de vestlige dele: 1213, 
1214 (Tofte Bakke).  

Distriktet havde egen planteskole i Tofte Skov; i 1924-planen er afd. 1315 på 
0,76 ha ved Gl. Skovfogedsted (del af nuværende 197d) afsat som planteskole, 
og sandsynligvis bliver en del af de nye planter produceret her.   

Skovdriften 1924-1971 
Fra 1904-1924 var den jagt- og vildthistorisk meget kyndige Carl Weismann 
(1871-1944) skovrider på Lindenborg, men som P.C. Nielsen skriver i forordet 
til genudgivelsen af Jagtens og Vildtets historie (Weismann 1931/1985): I 
1922 døde den gamle lensgreve. Den nye ejer af Lindenborg var vild med 
jagt, og Weismann kunne ikke indordne sig under hans krav på dette område. 
Han tog sin afsked som skovrider Der var tydeligvis en nærmest klassisk 
strid mellem skovbruget, repræsenteret ved skovrideren, og jagten, repræsente-
ret ved ejeren, lensgreve H. C. Schimmelmann (1922-1971).   

Vildtet, jagten og naturen havde i Tofte helt klart den højeste prioritet for H. C. 
Schimmelmann, og indtil hans dødsdag gjaldt, at skovfolkene blev tålt indtil kl. 
17, men derefter havde de at holde sig væk 

 

ude af hegnet indtil næste morgen 
(Svendsen 2006). Peter Knudsen fortæller: i Tofte var lensgreven sin egen 
skovrider indtil omkring 1970. Godsets skovrider fik ikke lov (cit. P. Knudsen 
2006). Lensgrevens generelle holdning blev udtrykt i: Vildtet skal

 

være her, 
mennesket kan

 

være her (cit. P. Knudsen 2006). Ligeledes sagde han i januar 
1970, i forbindelse med udnævnelsen af Peter Knudsen til revirjæger: Nu får 
De Toft som ansvarsområde, og så vidt det er muligt hold da en fod på bremse-
pedalen hvad udvikling angår. Det har vi gjort i 100 år. Se hvad vi har opnå-
et! (cit. P. Knudsen 2006 og 2007).  
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Fra april 1924 til juni 1926 gennemførtes et omfattende planlægningsarbejde 
for distriktets skove. Størstedelen af de planlagte tilplantninger fandt sted i åre-
ne derefter, bl.a. tilplantningen med skovfyr ved Sjældenglad 1930-37. I tids-
rummet mellem 1924 og 1943 tilplantedes (ifølge en løs lap, som var lagt ind i 
driftplanbogen i Lindenborgs arkiv) således 108 ha med fyr, 79,4 ha med gran 
og 8,8 ha med eg.   

Driften af løvskoven var tilsyneladende ret skånsom. Brændselsbehov til de få 
tilbageværende ejendomme samt til imødekommelse af pligthugstkravene un-
der 1. og 2. verdenskrig er sandsynligvis imødekommet med bl.a. dødt ved og 
ellestævning. De få forskrifter om udnyttelse af overstandere af gammel eg 
(samt birk og bøg), som foreskrives i 1924-planen, ser ikke ud til at blive fulgt; 
de fleste overstandere står der endnu.  

Poul Herluf, der var skovfogedelev i Høstemark og på besøg i Tofte i 1943 
skriver i sine erindringer: Indtil krigen kom, med tilhørende pligthugst, blev 
der faktisk ikke foretaget skovning i Tofte Skov (Herluf 2002?). Også efter 2. 
verdenskrig var skovdriften indtil omkring 1970 meget ekstensiv. Peter Knud-
sen fortæller, at der blev foretaget plukhugst i naturskovene, bl.a. rødel til 
jagtbrænde 

 

den ydelse, som bønderne i Nørre Hurup fik som betaling for at 
udleje jagtretten på deres jorder9 til Lindenborg. Men også nåleskovene blev 
behandlet ret ekstensivt; selvom der siden midten af 1880 erne er foretaget ret 
omfattende tilplantninger med især rødgran, lader selve bevoksningsplejen frem 
til 1970 erne til at have været temmelig sparsom. I 1979 karakteriseres indsat-
sen således i forbindelse i den nye driftsplan i den almindelige beskrivelse: 
Skoven består af store flader med løvskov og mellem disse er der ved århund-

redeskiftet plantet rødgran, hovedsageligt på forladt agerjord. Det er således 1. 
generations gran vi har med at gøre i de ældre bevoksninger. Disse bærer 
imidlertid præg af ikke at have været drevet forstligt før 1972. Dette giver sig 
udslag i meget åbne bevoksninger, der giver græsset gode vækstmuligheder 
med deraf følgende kulturvanskeligheder i næste generation

 

(Pedersen & He-
degaard 1979, s. 7).  
På side 25: Den hidtidige udvikling har båret præg af at man overhovedet ikke 
har erkendt betydningen af tilstrækkelige og hyppige hugstindgreb.

 

Og på side 27: På grund af skovens dårlige opbygning og manglende pleje 
gennem tiderne .

  

Underplantning og omvandling af ca. 3 ha løvskov (207a) til sitkagran i 1948 
havde sandsynligvis til formål at skaffe dækning til vildtet.  

Skovdriften 1971-1991 
Skovrider Hans Peter Foget Stougaard (1905-81), der var skovrider for Linden-
borg Skovdistrikt 1940-1976, administrerede skoven med støtte i 1924-planen, 
sin gode hukommelse og en lommebog (cit. Svendsen 2006), men tilsynela-
dende var det ret begrænset, hvad han havde at gøre i Tofte Skov i den første 
lange tid. Nok først og fremmest fordi lensgreven, H. C. Schimmelmann, som 
omtalt i 4.3.7, nærmest værgede skoven mod forstlige indgreb.  

                                                  

 

9 Arealer syd for hegnet. 



Bilagsrapport til Grøn driftsplan for Tofte Skov  

P:\62397A\DATA\Rapport Skovprojektet\Grøn driftsplan bilagsrapport.doc 

46 

.

 
Men efter 1970 sker et markant skifte i indsatsen. Peter Knuden omtaler det 
flere gange som da forstvæsnet kom til efter 1970 . I januar 1970 gik skovfo-
ged Larsen af, hvorefter driften af Tofte Skov blev overtaget af Buch Jensen 
(skovfoged 1944-1980), samtidig med at lensgreven døde i 1971.  

Der foretages visse tyndingshugster og mindre foryngelser i løvskov, men kun 
med løvskov på ny, bl.a. i afd. 195a, 176d og 193a syd. I den østlige del, i 193b 
stod en fantastisk lind, som blev skovet efter, at forstvæsnet kom til efter 1970 
(cit. P. Knudsen 2006).   

I Engskoven foretages omkring 1977-78 en omfattende tyndingshugst for især 
at fremme egene. Målet var, at egene skulle fremstå ligesom egene i Bønder-
skoven (P. Knudsen 2006), og skovfoged Buch-Jensen havde givet skovarbej-
derne instruks om at skove alt andet end eg, startende ved Skelgrøften i syd . 
Også her fældes en stor lind. Hugsten blev indstillet da Birgit og Peter Knudsen 
gik direkte til skovrideren og klagede over indgrebet (B. og P. Knudsen 2006).  

Hugsterne havde mest til formål at fremme foryngelsen og kun i begrænset om-
fang økonomisk formål. Birgit Knudsen fortæller, at der blev skovet bøg i 
Østerskoven efter 1980, men at det ikke gav positivt dækningsbidrag. Kævlerne 
var pga. kvaliteten i praksis usælgelige (B. Knudsen 2006).  

Nye planer blev først udarbejdet efter H. C. Schimmelmanns død og Stougaards 
afgang. Under den nye skovrider, Per Krarup udarbejdede Hedeselskabets Plan-
tageregulering i 1977-78 et nyt skovkort med nyt afdelings- og litranet til afløs-
ning af det gamle fra 1924-planen. Arbejdet omfattede bevoksningsgennem-
gang, højdemålinger og bonitetsfastlæggelse samt udarbejdelse af kort og be-
voksningsliste, men nogen egentlig driftsplan blev ikke udarbejdet i denne om-
gang.  

En egentlig driftsplan for Toft Skov 1979-99 blev i 1979 udarbejdet af de da-
værende skovbrugsstuderende Leif Ricard Pedersen og Hans M. Hedegaard 
(Pedersen & Hedegaard 1979).  

Målsætningen for driften i Tofte Skov er i denne plan (s. 5) sammenfattet i syv 
punkter: 

1) Opbygning af et stabilt

 

højtydende nåleskovbrug med sitka som hoved-
træart (50-60-årig omdrift). Målet er på ca. 400 ha. 

2) Det accepteres, at skoven kræver en 10 

 

15-årig periode uden væsent-
ligt kasseoverskud pga. store nødvendige kulturudgifter, ikke mindst 
opbygningen af læbælter. 

3) På længere sigt kræves stigende nettoudbytte. Ejerne accepterer, at drif-
ten af Toft Skov, pga. vildtet, manglende sprøjtning samt bjergrørhve-
ne, er væsentlig dyrere end på det øvrige skovdistrikt. 

4) Der skal tages store hensyn til jagten. Denne beslaglægger det største 
areal. 

5) Løvskoven skal bevares som lystskov. Denne skal forynges 

 

arealet 
må ikke formindskes og/eller henligge ubevokset. 

6) Der skal lægges stor vægt på æstetiske værdier samt stabilitet. 
7) Brugen af kemikalier er forbudt i skoven.  
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Det omfattende stormfald i 1981, der gik hårdt ud over nåleskovene på Linden-
borg Skovdistrikt, inkl. Tofte Skov, rev grundlaget væk for den hidtidige plan-
lægning. I 1987-88 blev der derfor af Hedeselskabets Skovplanlægning udar-
bejdet en ny driftsplan for hele distriktet på baggrund af fremskrivninger af må-
linger m.v., som var blevet udført i 1977, samt indarbejdelse af mellemliggende 
foryngelser, kulturanlæg o.l.  

Sitkagran har været plantet på Lindenborg siden i hvert fald omkring år 1900 
(1924-planen), men blev i Tofte først taget i anvendelse omkring 1934 og i 
større skala først efter 1958 (P. Knudsen 2006). Ifølge Bevoksningsliste og Sta-
tus 1988 skulle der dog indgå mindre bevoksninger af sitkagran (og hvidgran) 
fra 1910 i Havfyrrene, beplantningen mod øst, men arten nævnes slet ikke i 
Tofte i 1924-planen.  

Skiftet fra rødgran til sitkagran som hovedtræart i Tofte er bl.a. begrundet i 
dens højere produktion: i Status 1988 ligger sitka i Tofte med bonitet 1,4 og 
produktionsklasse 20,0 over gennemsnittet for Lindenborg Skovdistrikt, mens 
rødgran med bonitet 2,9 og produktionsklasse 13 ligger under (Tilsvarende lig-
ger bøg i Tofte på bonitet 4,9 og produktionsklasse 4,0). Afgørende for valget 
var det dog, at den i modsætning til rødgranen kunne komme op uden hegn (B. 
Knudsen 2006) og i øvrigt er mindre tilbøjelig til at blive fejet og skrællet af 
kronvildtet end rødgranen. Af hensyn til vildtet 

 

og på grund af besværlighe-
den i øvrigt, ønskedes antal og omfang af indhegninger holdt på et absolut mi-
nimum.  

Skovdriften efter 1991 
I 1991 solgte Lindenborg A/S ejendommen med Tofte Skov og Tofte Mose til 
forsikringsselskabet Codan. I forhold til driften af skovene betød det ingen stør-
re ændring; i hele Codans tiårige ejertid var hovedformålet fortsat: jagt, natur 
samt repræsentation . Til varetagelse af sidstnævnte formål blev det gamle 
jagthus på Tofte Bakke nedrevet og erstattet af det nuværende hus på bakken.  
Kyststrækningen mellem Mulbjerge og campingpladsen blev fredet i 1991, og i 
1992 blev der rejst en endnu (i november 2007) ikke helt afsluttet fredningssag 
for den øvrige del af området.   

I praksis har det i hele forløbet været således, at ejendommen blot, som mini-
mum skulle hvile i sig selv, dvs. at den ikke måtte give underskud, men heller 
ikke behøvede at give (nævneværdigt) overskud (B. Knudsen 2006). Juletræ- 
og pyntegrøntproduktion har dog været overvejet, men er bortset fra en vis pro-
duktion af østrigsk fyr på Knarmou, ikke blevet iværksat; bl.a. pga. vildtet og 
hyppig optræden af sen forårsnattefrost.  

Kulturer af eg og bøg er i stor udstrækning etableret ud fra lokalt frømateriale.  

Codan solgte i 2001 ejendommen videre til Aage V. Jensens Fonde. Dermed fik 
naturen en ubetinget førsteprioritet, med kronvildtet og vildsvinene som nogle 
af de væsentligste instrumenter til sikring af den gode naturtilstand.  
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Da Tofte Skov var omfattet af stormfaldsforsikringsordningen10, blev der her 
efter stormfaldet i januar 2005 foretaget genkultivering i henhold til de krav til 
plantetætheder m.v., som ordningen indebærer.   

Tabel 2-1 Arealanvendelsen i Tofte gennem tiden fordelt på driftsklasser. 
Driftsklasserne i de enkelte år kan ikke helt sammenlignes, da de ikke opgjort 
efter de samme kriterier.  

Driftsklasser 1880 1924 1979 1988 2004 2007 
Rødgran 0 242 129 83 30 27 
Sitkagran 0 0 188 251 280 242 
Ædelgran 0   

54 

13 13 10 9 
Skovfyr 0 64 63 70 70 
Andet nåletræ 0 68 59 42 41 
             Nåletræ

 

0 296 462 469 432 389 

       

Bøg  7 86 85 97 109 
Eg  ½ 80 87 87 101 
Birk   

284 
86 91 87 87 

Rødel   107 108 140 139 
Andet løvtræ  8 2 1 4 
              Løvtræ (322) 292 367 373 412 440 

       

Ukultiveret   17  - - 
Uproduktiv 
skov,  krat, 
tilgroningsareal   

57 67 49 69 

Hus og have   3 3 3 3 
Ager   22 22 0 0 
Slette  369 330 288 232 232 
Eng  160 97 95 224 219 
Mose  222 21 66 75 75 
Hede  130 203 192 155 154 
Sø      

75 

1 1 2 2 
Søbred  14 14 3 3 
Vandløb  2 3 - - 
Privat vej  14 18 - - 
Div. ubevokset  23 23 3 3 
         Ubevokset

  

956 804 724 697 691 
I ALT *)  1544 1634 1634 1588 1588 
*) Arealer i mosen er udeladt af disse summer; ejendommens samlede areal er 3993 ha. 
Små uoverensstemmelser ved summering af delsummer i forhold til totalsummen skyldes 
primært afrundinger.     

                                                  

 

10 I modsætning til, fondens anden ejendom Høstemark Skov, der ikke er omfattet. 
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1880-arealet er opgjort på baggrund af målebordsbladets angivelser af skov, 
dvs. løvtræsignatur. 1924-opgørelsen omfatter kun de arealer, som er omfattet 
af driftsplanen. Løvtræarealet anføres i planen til 332 ha. Dette areal omfatter 
ca. 10 ha træbevokset mose, som ikke er medregnet i de efterfølgende opgørel-
ser.  

I 2004 og 2007 er arealer med blandskov, bl.a. de gamle naturskovs-
bevoksninger af bøg, eg, birk og rødel, fordelt til driftsklasse efter bevoksnings-
listens angivelse af dominerende træart.  

2.5 Betydende faktorer 
I det følgende vil nogle af de enkeltforhold, som har eller kan have haft stor 
betydning for naturtilstand og forhold i områdets skove i de sidste 3-400 år bli-
ve omtalt mere sammenfattende og konklusivt. Jordbundsudviklingen, fx den 
naturlige og menneskeskabte forsuring og påvirkninger fra kvælstofnedfald og 
anden forurening, har også betydning, men skal ikke omtales yderligere her.  

 

Sandflugt 

 

Hugst  

 

Græsningstryk fra vildt og husdyr  

 

Høslæt 

 

Vandstand og afvanding (udgrøftning) 

 

Brand 

 

Tilplantning  

2.5.1 Sandflugt 
Sandflugt er et velkendt og tidligere ret frygtet fænomen i Danmark. Fygesand 
kan bl.a. helt ændre dyrkningsbetingelserne i et område, og ved at dække jord-
bunde m.v. bl.a. ændre en overfladetilstand fra rig til fattig.  

I Tofte har sandflugt pga. den fremherskende vindretning især haft retning ud 
mod kysten. Langs hele østsiden og ind omkring Sellegårdsbækkens nedre løb 
vidner tykke sandlag og klitter dog om tidligere sandfygning fra øst. Her taler 
også stednavnet Sandhusene for sig selv. Sandet stammer dels fra den gamle, 
hævede havbund11, dels fra yngre aflejringer langs kysten. Sandfygningen va-
rede ved til ind i 1600-tallet. Landsbyen Kragelund (1551: Kraggelundt) som 
dengang var områdets største bebyggelse, blev delvis ødelagt og måtte flyttes o. 
år 1600 på grund af flyvesand. Den lå dengang længere mod øst, tættere på ha-
vet.  

Rokkedrejeren, Søren Christensøn beretter: Sidst i det 16. secolo eller først i 
det 17. som maaskee var ved det pas 1604, blef den gl. Kragelund, som stod tæt 
ved hafved syd øst fra dend gaard, som nu staar, ødelagt. Og var den da en 
temmelig bye. Den største deel af mændene, som der boede, flygtede til Hurup 
og blef der boelsmænd, som deris efterkommere endnu kaldis. Nogle flyttede til 
                                                  

 

11 I Sellegårdsbækkens erosive leje ses både havaflejret sand med Cardium-lag (hjertemus-
ling) og flyvesand.  
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Dokedal og maaskee een mand til Sellegaard .. og fortsætter (s. 23): Aarsa-
gen hvorfor den gl. Kragelunds beboer maatte flytte var, at der kom hull paa 
den bakke, som naaede fra Sellegaard eller og fra Hurup og alt hen til Krage-
lund og deromkring, og blef saa baade marken og byen ofverblest med sand 
ligesom det skeede med Gl. Hurup i vor tid. Der som bakkerne har væred, lig-
ger nu fuld med smaa steen, som kaldis nu Kragelunds Sand eller hen ad stee-
nene, naar mand rejser der. At der kom hull paa bakkerne var én gammel mand 
og nogle fremmede fiskere, tykke og feede, aarsag til, som giorde trapper i bak-
ken at stige opad, naar de vilde see ud ad hafved til deris garn og til dem, som 
drog garnene (Riismøller 1972, s. 22).  

Om sandflugten virkelig blev udløst således som Rokkedrejeren beskriver, er 
uvist. Andre faktorer, såsom skovrydning, fjernelse af tang og andet plantema-
teriale fra kysten og andet færdselsslid, samt evt. brand kan også have spillet en 
rolle.  

Sandflugten er ophørt eller dæmpet i løbet af 1700-tallet. De tidlige plantninger 
langs kysten, bl.a. havfyrrene fra 1910 havde bl.a. til formål at beskytte mod ny 
sandflugt. 

2.5.2 Hugst 
Hugst og foryngelse, herunder fjernelse af store, gamle træer, svækkede træer 
og dødt ved vil altid spille en rolle for naturindholdet. Skovene er naturligvis, 
som stort set alle andre skove i landet, blevet udnyttet som vedressource til 
mange forskellige formål op gennem århundrederne. Dog er der næppe tvivl 
om, at den lette adgang til tørv i området generelt har mindsket trykket på sko-
ven som brændselsressource.   

I meget stor udstrækning er skovene, især på den lave bund, tidligere blevet 
udnyttet som stævningsskov eller sandsynligvis især som løveng. Det gælder i 
udpræget grad mosens randskove, Engskoven, Elleskoven, Gl. Enge og den 
indfredede Øster- og Vesterskov, som tilsyneladende i en del af 1800-tallet blev 
drevet som stævningsskov med ca. 30 parceller i 30-årig omdrift og langt stør-
stedelen af Bønderskoven. Engskoven har øjensynlig været drevet som regulær 
stævningsskov indtil sidst i 1800-tallet. De ældste af disse stævnede træer (dvs. 
dem fra før ca. 1950) er som hovedregel blevet eftertyndet, således at de helt 
overvejende fremtræder enstammede.   

Den udbredte 

 

og efter mange af trunternes størrelse at dømme, ofte gentagne 
stævning betyder, at der som hovedregel først fra slutningen af 1800-tallet har 
været mulighed for udvikling af store stammer af arter som rødel, ask, lind og 
til dels birk. Bortset fra i Engskoven, hvor stort set alle ege er stødskudspræge-
de, har bøg og eg som regel ikke været stævnet, eller i hvert fald kun enkelte.  
Udover den gamle bøgebevoksning langs især nordranden af Tofte Bakke fin-
des, bl.a. derfor, en del spredte, store og gamle enkelttræer af bøg og eg i sko-
ven. Om det er et udtryk for en hævdelse af herremandens traditionelle ret til 
disse overskovens træarter, mens underskoven og gærdslen tilkom fæstebon-
den, eller om der er andre forklaringer, er ikke afklaret. Det er således ikke 
overraskende, at det kun er i tilknytning til disse træer på Tofte Bakke, at 
sjældne, vedvarighedsvisende laver som lungelav kan findes. 
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Skov kan fjernes gennem aktiv rydning og opdyrkning, men ellers skal der en 
kombination af hugst og græsning samt evt. afbrænding til, hugst alene gør det 
som regel ikke. Lindenborgs affolkning af området sidst i 1800-tallet og den 
påfølgende oprettelse af Dyrehaven indebærer tydeligvis en væsentlig nedgang 
i hugstintensiteten i løvskovene.  

2.5.3 Græsningstryk og høslæt 
Græsningstryk bruges her som en samlebetegnelse for direkte og indirekte 

påvirkninger fra husdyr og vildt gennem deres ædning (græsning, nipning, 
skrælning), fejning, færdsel, oprodning og anden fysisk påvirkning. Denne på-
virkning fra de store dyr er en meget stærk selektionsfaktor, som gennem tiden 
i høj grad kan påvirke bl.a. artssammensætning, fremvækstmulighed og -
hastighed, tæthed og struktur. Virkningen afhænger selvfølgelig af art og antal 
af dyr, og om de opholder sig i skoven hele året som vildtet, eller kun i dele af 
året, som husdyrene, og i hvilket omfang, der foretages tilskudsfodring. I Tofte 
er det aktuelt kronvildt og vildsvin og i lille omfang råvildt, som udøver græs-
ningstrykket (nipningen), men før år 1900 var det især husdyr.   

Den konkrete indvirkning af græsningsdyrene og betydningen af græsnings-
trykket og vildtbestandens størrelse på især opvæksten og skovens foryngelse 
er nærmere behandlet i delrapporten: Vedplanternes foryngelsesforhold i Tofte 
og Høstemark Skove (Møller 2007). Her skal hovedvægten lægges på en be-
skrivelse af forholdene historisk set.   

Tofte Skov har som helhed en lang græsningskontinuitet, både når det gælder 
husdyr og vildt, men med store lokale og tidvise forskelle. I modsætning til i 
andre dele af landet blev kronvildtet i Lille Vildmoseområdet ikke udryddet i 
1800-tallet, men blev opretholdt i Tofteområdet og kom senere til at indgå i 
dyrehavebestanden.   

I 1600-tallets matrikler takseres områdets skove i antal svin på olden, uden at 
det dog nødvendigvis betyder, at der rent faktisk har været holdt svin. Det er 
dog højst sandsynligt, at det har været tilfældet i 16-1700-tallet, mens der ikke 
umiddelbart er fundet nogen kildemæssige tegn på, at det skulle have været til-
fældet i 1800-tallet. Tamsvinenes påvirkning har i så fald haft et andet omfang 
end nutidens vildsvin. De var almindeligvis kun i skoven i oldentiden og skulle 
have ring i trynen for at forhindre dem i at rode i jorden og derved skade græs-
ningen.  

Bønderne i Tofte havde indtil slutningen af 1800-tallet en omfattende studeavl, 
og dyrene har, ligesom tydeligvis bl.a. Hurupbøndernes dyr, uden tvivl i perio-
der græsset i skoven. Indtil begyndelsen af 1900-tallet var der kohold på Sjæl-
denglad. Af omtale og fotografier hos Friis (1932) fremgår, at der stadig blev 
holdt kreaturer i Tofte omkring 1930, men de græssede formodentlig mest på 
de tilliggende landbrugsarealer (Møller 2007).  

Efter al sandsynlighed har dette store dyrehold også indebåret en væsentlig ud-
nyttelse af dele af skovene som eng og løveng, dvs. til bjærgning af store 
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mængder hø ved slæt af den frodige fugtigbunds-urtevegetation samt stævning 
og evt. styning af træer. Det gælder især lavbundsskovene og helt givet i ud-
præget grad også Engskoven. Efter al sandsynlighed har de vigtigste arealer i 
fremvækstperioden været holdt indhegnet med gærder, risgærder og grøfter og 
er i givet fald først åbnet for græsning efter at høet er bjerget, og stødskuddene 
er vokset over bidhøjde 

 

akkurat som det har været praksis på tilsvarende area-
ler på Øerne og i Østjylland.  

Indfredning fandt sted i 1822, men omfattede kun Vester- og Østerskov (Fred-
skoven). Fredskoven har formodentlig været behørigt afhegnet langt op i 1800-
tallet eller måske indtil Dyrehavens oprettelse. Efterfølgende er der blevet etab-
leret midlertidige, forstlige hegn i forbindelse med kulturanlæg o.l. i skoven.  

Det store spring i græsningspåvirkning sker da hele Tofte-området, inkl. Tofte 
Mose, blev oprettet som dyrehave i 1906-8 gennem opførelsen af et i alt 2412 

km langt hegn. Hegnet blev oprindeligt sat med høje egepæle med fem alen (3 
meter) i mellem og med fire lægter med en alens mellemrum fæstnet til de elle-
ve tråde hegnet havde i højden (Schimmelmann 1936, Hedegaard 1980). Herluf 
noterer i 1943, at det består af store egestolper og enestager flettet og monteret 
på glatte jerntråde (Herluf 2002?).   

I 1926 blev der ydermere anskaffet vildsvin til udsætning. Friis, der besøgte 
skoven i 1932, skriver, at der var tale om 3 stk. fra Hagenbeck og 6 fra Schle-
sien, mens H.C. Schimmelmann selv blot anfører, at der var tale om 6 dyr fra 
Tyskland 

 

3 af hvert køn, men da en orne og en so døde, blev den nuværende 
bestand grundlagt af de resterende 4 (Schimmelmann 1936). De sattes i en 
Indhegning på 10 Tdr. Land, hvor deres Antal i Løbet af 6-7 Aar kun steg med 
en Snes Stykker. Men da de i 1928-29 er bleven sluppet ud paa de ca. 6000 Tdr. 
Land, hvor Kronvildtet er indhegnet, er der kommen Fart i Forplantningen. 
Bestanden er nu steget til et Antal paa ca. halvandet Hundrede, plus en halv 
Snes Orner, som er bleven skudt. (Friis 1932 s. 328).  

Yderhegnet var, i løbet af de 2-3 år svinene opholdt sig i det lille hegn, blevet 
forstærket med et jordgærde langs hele hegnsfoden for i videst muligt omfang 
at gøre det vildsvinetæt. Trods de store anstrengelser, har det dog ikke været 
muligt at holde hegnet helt tæt, og der er mange tilfælde af udtrængende dyr; 
dels udbrydende vildsvin, dels udtrængende hjorte i brunstperioden. Blandt an-
det var en enkelt orne i sommeren 1932 brudt ud og på vej mod Sverige, men 
blev indfanget med båd og sat tilbage i hegnet (Friis 1932 s. 328). Derimod har 
hjortevildt udefra let kunnet komme ind i hegningen via de indspring, der blev 
bygget flere steder i hegnslinjen.  

Data for bestandene siden år 1900 er sammenstillet i Tabel 2-2. Den aktuelle 
tæthed er for tiden omkring 10 krondyr og 4 vildsvin/100 ha i Tofte Skov, Sø 
og Mose. Disse tal kan sammenholdes med, at tætheden i fritlevende danske 
hjortebestande ligger på omkring 1-5 dyr/100 ha (Buttenschøn 2007). Dette ni-
veau er dog præget af dels den lave bonitet i Vestjylland, dels af et meget højt 
jagttryk for bl.a. at begrænse markskader o.l. Undersøgelser og vurderinger i 
                                                  

 

12 Schimmelmann 1936 skriver 36 km, men den oprindelige længde var ca. 24,52 km og 
den nuværende 23,78 km. 



Bilagsrapport til Grøn driftsplan for Tofte Skov  

P:\62397A\DATA\Rapport Skovprojektet\Grøn driftsplan bilagsrapport.doc 

53 

.

 
andre dele af Europa tyder på bestandsniveauer i skovområder uden stort jagt-
tryk, der ligger på omkring 10 krondyr/100 ha (se bilagsrapport nr. 4, Atlas Flo-
ra Danica). I Jægersborg Dyrehave ligger hjortebestanden (kron-, då- og sika-
vildt) helt oppe omkring 275 dyr/100 ha (Buttenschøn 2007). Ved en nærmere 
vurdering skal tages højde for, at omkring halvdelen af arealet i Tofte udgøres 
af højmose, hvor dyrene kun opholder sig i begrænset omfang (B. og P. Knu-
den 2007).   

Som det fremgår af Tabel 2-2, skete der i de første år efter indhegningen en 
voldsom stigning i bestanden. Selvom billedet sløres af et varierende omfang af 
hegninger og tilskuds- og vinterfodring, er græsningstrykket pr. areal og tid ef-
ter hegningen givetvis højere end kreaturtrykket nogensinde har været. En væ-
sentlig forskel er bl.a., at vildtgræsningen er helårlig, mens kvæggræsning i 
langt de fleste tilfælde har været begrænset til den grønne årstid, og tamsvin 
almindeligvis kun var på olden i skoven om efteråret.  

Dyretallet og det effektive vildttryk per areal gennem tiden er dog meget svært 
at vurdere, bl.a. fordi omfanget af hegninger og områdernes udbud af føde og 
dækning har varieret så stærkt gennem tiden.   

Indtil nåletrætilplantningerne blev indledt sidst i 1800-tallet og opdyrkningen 
og afgravningen af mosen for alvor i 1900-tallet, har der været tale om et meget 
åbent, stort set træløst område (bortset fra de gamle skove i Tofte og Høste-
mark), hvor vildtet kunne vandre stort set frit.   

Større og mindre frahegninger har i perioder indskrænket det vildttilgængelige 
areal. Fredskoven (dvs. Vester- og Østerskov) har således antagelig været behø-
rigt hegnet fra 1822 til op mod år 1900, ligesom der efterfølgende er etableret 
midlertidige hegn i forbindelse med kulturanlæg og andre foryngelser o.l. i 
skoven, navnlig i forbindelse med løvtrækulturer.   

Arealerne ved Knarmou, nord for Engskoven (i alt ca. 57 ha), blev først åbnet 
for vildsvin og kronvildt i efteråret 2001. Indtil da har vildttrykket der været så 
lavt, at der kunne ske en naturlig tilgroning af opgivne arealer med birk, røn, 
bævreasp, eg m.v.  

Indenfor yderhegnet var det af hensyn til vildtets bevægelighed og jagten øn-
sket at holde antal og omfang af kulturhegn på et absolut minimum. Økonomi 
og det forhold, at sitkagran kunne etableres uden hegn, var en medvirkende 
grund til at denne art blev hovedtræart. Det store areal med sitkagran har nok 
kunnet give dækning for vildtet, men har bortset fra i de første år kun givet ret 
begrænset føde. Den har dyrene måttet finde andetsteds. 
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Tabel 2-2 Oversigt over vildt- og husdyrbestandene i de indhegnede dele af 
Tofte Skov. Sommertal er bestanden af voksne dyr og kalve m.v. efter ynglesæ-
sonen, men før afskydning. Vintertal er bestanden efter afskydning, dvs. efter 1. 
februar. Tallene skal relateres til et indhegnet areal på ca. 3655 ha i 1908 og 
senere 3687 ha ud af 3993 ha i Tofte. Fra 2001 i alt 3744 ha.   

TOFTE SKOV

   

1900-
07 

1920-35 1936 Efter 
1945  

1957 1960-91 o. 1995  2000 2001-2007 

Kilde H. C. Schimmelmann 
1936 

B. og P. Knudsen 2007 

      

Vinter Vinter Vinter Som. Vint. 
Kronvildt o. 200 o. 10001) 8004) 600  3005) 4005) 400 450 400-

500 
360-
400 

Råvildt  3002)  150 300 200 150 150 150 150 
Vildsvin 0 43)

 

400 300  356) 60 400 150-
180 

300 150 

Kreaturer + ?  0  0 0 0 0 0 
Heste ? ?  0  0 0 0 0 0 

 

1) Dette antal nås først sidst i perioden. 
2) Schimmelmann (1936) anfører: der gik vel en 300 stk, men da dette vildt på grund af 
indavl degenererede stærkt, blev alt råvildt skudt bort og udsat nyt fra Svenstrup og Hver-
ringe 

 

i alt 11 stk. . I følge B. og P. Knudsen (2007) kan alt råvildt næppe have været bort-
skudt, ligesom der ikke kan have været tale om indavl på så stort et areal. Måske var det 
snarere et spørgsmål om opsatsernes størrelse og form. Friis 1932 skriver: Her findes des-
uden en Mængde Raavildt.  
3) Fra 4 nordtyske dyr udsat i 1926 i et lille hegn og som i 1928-29 fik adgang til hele heg-
net. Den voksende bestand blev en overgang reduceret af et udbrud af lungeorm (Schim-
melmann 1936). 
4) Nedbragt til dette antal da de 1000 var for højt i forhold til områdets bæreevne (Schim-
melmann 1936, B. og P. Knudsen 2007). 
5) Omkring 1954 kom der sygdom i bestanden (indvoldsorm) og bestanden faldt fra om-
kring de 600 til 300 i 1957. Bestanden var påvirket af det i en længere periode, og først 
omkring 1975 var den oppe på de ca. 400 dyr, hvor den har været holdt siden (P. og B. 
Knudsen 2007).  
6) Trap 1961.  

2.5.4 Høslæt 
I en egn med åbenbart stort dyrehold har vinterfoder i form af hø uden tvivl væ-
ret en meget væsentlig 

 

og knap ressource. Derfor er der uden tvivl med stor 
flid blevet slået hø overalt, hvor det var muligt, og især på lave, næringsrige 
arealer med frodig urtevækst. Peter Knudsen fortæller eksempelvis, at Tofte Sø, 
før den fik vandet tilbage i 1973, blev anvendt til høslæt. Den gamle søbund 
blev inddelt i skifter, hvor høslætsretten blev solgt på auktion til bønder fra om-
egnen (P. Knudsen 2006).  
Områdets utallige skovenge og lysåbne fugtigbundsskove har uden tvivl været 
anvendt til høslæt. Da landbrugsdriften udfases, undlader man i stor udstræk-
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ning at tilplante disse mange små enge 

 
givetvis af hensyn til vildtet. Stednav-

nene Gamle Enge og Engskoven på arealer med træsignatur på gamle kort, 
mere end antyder en fortidig løvengsdrift 

 
med høslæt samt stævning, styning 

og måske engang løvhøst og periodevis græsning på de afslåede arealer.   

Engskoven vises på 1924-kortet med en struktur af brede træløse spor eller bæl-
ter, som stadig er synlige i 2007. Det mest nærliggende er at sætte det i forbin-
delse med Knarmoubøndernes brug af området til stævning og høslæt, måske 
ligefrem egentlig løvengsdrift. Engskoven er stadig en af områdets mest næ-
ringsrige og frodige strækninger og har givetvis ydet hø af væsentlig betydning.   

Hvor høproduktion og græsning er i højsædet, vil skyggetræarter som især bøg 
og måske hassel blive opfattet som problematiske og eventuelt følgelig blive 
holdt i ave. I Engskovens sydlige del er der hassel, men ikke bøg. Det samme 
gælder bl.a. Bønderskoven, hvor andelen af bøg, der rækker tilbage til 1800-
tallet er ganske beskeden. Det kan ikke umiddelbart dokumenteres om det er 
udtryk for en aktiv fjernelse. 

2.5.5 Vandstand og afvanding (udgrøftning) 
Tofteområdets naturlige afstrømningssystem er, som det så fornemt fremgår af 
højdescanningerne (Riis 2006) centreret om Sellegårdsbækken og orienteret 
mod sydøst. På grund af det lavtliggende terræn og det ringe fald, er vandstan-
den generelt høj og spiller en meget væsentlig rolle i store dele af Tofteområ-
det, både i forhold til fordelingen mellem skov og mose og i forhold til arts-
sammensætning og fordeling i skovområderne.   

Vand er en af de mest dynamikskabende og hurtigst virkende faktorer. Netop 
under sådanne forhold kan små topografiske og vandstandsmæssige forskelle 
være helt afgørende og selv en lille, grøftebetinget sænkning af vandstanden 
betyder meget væsentlige tærskelforrykkelser og ændringer i træarternes ind-
byrdes konkurrenceforhold. Det gælder navnlig mulighederne for bøg og kon-
kurrenceforholdet mellem bøg og rødel. Navnlig er det afgørende for udbredel-
sen af en træart som bøg (Møller 2000, 2001, 2005).   

Det høje vandsspejl og den vanskelige vandafledning bemærkes både af skov-
tilsynet i 1820 erne og af overførster Hauch i 1921.  

Hele området er i dag præget af et omfattende væv af forskellige grøfter, som 
imidlertid har en meget blandet historik og er etableret med vidt forskellige 
formål. Der er langtfra tale om eet sammenhængende afvandingssystem, men 
tale om en blanding af hegningsgrøfter (ind- såvel som udhegning af græssende 
dyr), skelgrøfter, landbrugsmæssige afvandingsgrøfter, skovbrugsmæssige af-
vandingsgrøfter, grøfter med flere af disse samtidige formål, samt jagtgrøfter.  

Der er dog slet ingen tvivl om, at områdets vandstand er påvirket i væsentlig 
grad af afvanding pga. alle disse grøfter.   

Fredskovsgærdet fra 1822 (se 4.3.3) er skovens mest markante eksempel på en 
hegningsgrøft, hvor en dyb, 2-3 m bred grøft sammen med det knap 2 m høje 
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gærde udgjorde et meget meget effektivt hegn, samtidig med at grøfterne sam-
men med Skovbækken indgik i afvandingssystemet.  

Skel og matrikulære grænser er i stor udstrækning markeret med grøfter, både i 
Østermose og i skovområdet. Skelgrøften (også kaldt Sorte Grøft) markerer 
grænsen mellem Fleskum og Hindsted Herreder. Derimod er det nordvestlige 
skel mellem Tofte Bys jorder og Vildmosen, som blev udstukket i 1752 og si-
den da har udgjort sognegrænsen, næppe nogensinde været markeret fysisk i 
terrænet, bortset fra afpælingen i 1754. Det har der ikke været behov for; dels 
kom arealet kort tid efter under samme ejer, dels havde Toftebønderne et stort 
fælles moseareal nord for deres lodder, som de kunne udnytte til tørveskær.  

Jagtgrøfter er tørre grøfter, hvori man uset og ubemærket af vildtet kan færdes i 
området, dels for at iagttage vildtet, dels for at nå frem til en post. Disse grøfter 
blev holdt renset for nedfaldne grene og kviste, således at færdslen kunne fore-
gå så lydløst som muligt. Peter Knudsen anslår, at omkring 15 km af Toftes 
grøftesystem i virkeligheden er sådanne jagtgrøfter; det gælder bl.a. de grøfter 
ved Langsig, som løber parallelt med Pindebækken (Knudsen 2006). De mest 
udprægede jagtgrøfter ses på hede- og slettearealerne syd for Bønderskoven. 
Grøften fra Toftesø og østpå, Skelgrøften, tjente i hvert fald i perioder i praksis 
som en sådan jagtgrøft. Peter Knudsen beretter, at da han tiltrådte som skytte i 
1958 var den nyoprenset og man kunne gå tørskoet i denne grøft hele vejen ud 
til Tofte Sø (der var tørlagt 1769-1973).  

Landbrugsgrøfter fra 17-1800-tallet ses på de tidligere marker og enge som tæt-
te systemer af grøfter, fx flere steder nord for Kragelundsvejen.  

Den øjensynlig største dræningsindsats gennemføres omkring 1890 gennem 
etablering af et regelmæssigt grøftesystem inden de store tilplantninger med 
gran i 1894-1904 i den nordlige del. Samtidig anlægges nye veje, bl.a. Krage-
lundsvejen. Derimod foretages der tilsyneladende ikke detaildræning i de gamle 
skove.  

En stor del af grøfterne er løbende blevet oprenset, men der er umiddelbart kun 
få eksempler på etablering af nye grøfter efter 1960; et eksempel ses i Vester-
skov (afd.157).  

Som lidt af en sensation benyttes allerede i midten af 1950 erne maskiner til 
grøftegravning 

 

og oprensning (P. Knudsen 2006).  

Andre grøfter er ikke blevet oprenset i årtier eller endda siden slutningen af 
1800-tallet, men selv stærkt forfaldne grøfter kan bevare en væsentlig vandled-
ningsevne i mange hundrede år (Møller 2000). Skovbækken, der tidligere blev 
udgrøftet, har dog på dele af sit forløb lige syd for Tofte Bakke nærmest udvik-
let sig til et naturligt fremtonende sig.  

Nogle grøfter er i tidens løb blevet lukket aktivt, bl.a. i Østermose, hvor Peter 
Knudsen allerede i 1960 erne stoppede grøfter til med halmballer af hensyn til 
mosen.  
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2.5.6 Brand  
Brand er en meget væsentlig økologisk faktor for hede og skov. Regelmæssig 
afbrænding har siden oldtiden været en del af driften af de jyske heder og i væ-
sentlig grad en forudsætning for deres opretholdelse som lyngheder (Odgaard 
1994).   

Af skovtræerne kan især tykbarkede træer som gammel skovfyr og eg tåle 
skovbrande, mens bøg pga. sin tynde bark er særdeles sårbar og har svært ved 
at overleve selv lette bundbrande. En art som bævreasp kan med sine rodskud 
ofte overleve på stedet og hurtigt rekolonisere. Ofte vil en skovbrand kunne 
medføre nærmest nulstilling af skovtilstanden og en stærk ændring af forholde-
ne for opvækst og urtevegetation. Men brand giver variation og skabe nye leve-
steder, bl.a. har arter som bævreasp og seljepil de bedste muligheder for at etab-
lere sig på brændt bund.  

I 1900-tallet forekom i hvert fald 6 tilfælde af større brande i Tofteområdet: i 
1921, 1944, 1945, 1972, 1982 og 1983 (Figur 2-3).  

Den store brand i 1921 omfattede både hedearealer og unge nåletræplantninger. 
Den tidligere traktorfører Niels Olsen har fortalt om denne brand til Peter 
Knudsen og 1924-planen omtaler den indirekte i bevoksningsbeskrivelsen; ny-
kulturer i daværende afdeling 1160 og 1161 (nuværende 198 syd og 214-215) 
blev ødelagt af branden, mens 1146 (nuv. 198 nord) omtales som hede, der er 
brændt i 1921 og i 1172 (nuv. 206b,e) et stykke ca. 15 årig fyr, der har und-
gået branden i 1921 .  

I 1944 var der brand i bevoksninger med gammel gran i Vestgabet, antændt af 
en tysk lysbombe (P. Knudsen 2006).  

I 1945 var der brand i den sydlige del af området, i og omkring afd. 224, 217-
211-209. Branden opstod da en skovarbejder (G. Mikkelsen) på hegnsarbejde i 
Tørvemosen (224b) i middagspausen faldt i søvn med piben tændt. Fra tørve-
mosen bredte ilden sig mod nordøst (P. Knudsen 2006).  

Branden i 1972 skyldtes en løbsk halmafbrænding nord for hegnet. P. Knudsen 
var med til at bekæmpe denne brand ved at tænde modild. Brandene i 1982 og 
1983 opstod i forbindelse med afbrænding af ris efter skovning som led i klar-
gørelsen af kulturarealer (B. Knudsen 2007).   
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Figur 2-3 Brande i Tofte Skov og Mose. Pilene angiver brandretningerne og 
krydset nedslagsstedet for den tyske lysbombe i 1944. Baseret på oplysninger 
fra Birgit og Peter Knudsen samt driftsplanen fra 1924.   

2.5.7 Tilplantning 
Arter som rødel, dunbirk, vortebirk, ask, stilkeg, bøg, alm. røn, bævreasp, små-
bladet lind, hassel, kristtorn er naturligt hjemmehørende i Tofte. Derudover er 
der, som det fremgår af Tabel 2-1, indplantet en række forskellige nåletræarter, 
først navnlig rødgran og senere sitkagran som led i skovrejsningen på de tidli-
gere større marker, enge og græsarealer samt på heder og overdrev, men kun i 
begrænset omfang i allerede eksisterende skov, ligesom det er meget karakteri-
stisk for Tofteområdet, at der kun i ret begrænset omfang er sket tilplantning af 
de særdeles mange engstrækninger, lysninger, som findes i de gamle skovom-
råder. Forklaringen skal uden tvivl søges i disse områders betydning for vildtet 
og jagten.  

Der forelå dog udarbejdede planer om tilplantning af bl.a. de åbne arealer ved 
Sandhusene og øst, syd og vest for Toftgården. Planerne blev fundet frem i 
1970 erne, men ikke gennemført (P. og B. Knudsen 2007)  
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2.6 Skovens træarter 
I det følgende omtales nogle af skovenes vigtige arter. Arternes opvækst- og 
regenerationsforhold er nærmere omtalt i delrapporten: Vedplanternes foryn-
gelsesforhold i Tofte og Høstemark Skove (Møller 2007).  

Rødel 
Rødel er oprindelig og meget almindelig i området og findes i alle de gamle 
løvskove på våd bund. El nævnes i kilderne siden begyndelsen af 1800-tallet. 
Der er navnlig i 1800-tallet foretaget såninger og enkelte plantninger af rødel 
flere steder i skoven, bl.a. i Fredskoven. Det er dog overvejende sandsynligt, at 
der er anvendt stedligt frømateriale.  

Stort set alle ældre træer er præget af stævning og udgår ofte fra meget store, 
gamle trunter, men langt de fleste er enstammede som følge af eftertynding.  

Rødel er ikke særlig efterstræbt af vildtet og flere steder ses opvækst undervejs. 
Rødel er den træart, som i Tofte har størst succes med at etablere sig og eks-
pandere i åbent land. Her rykker rødel eksempelvis frem langs grøfter i de åbne 
områder og mere omfattende på Toftemarken (156 og 158), Trekanten (159b), 
Ny Eng i Vesterskov (157b, 176c og 177c), på sydsiden af Tofte Bakke (155c), 
i moseranden syd for Tofte Bakke og Mads Berthelsens Mark (184b). Desuden 
i den sydlige del af Vesterskov, i de dele hvor bøgeskoven er stærkt svækket 
som følge af stigende vandstand.   

Hvidel  
Hvidel er indplantet flere steder i mindre omfang i 1900-tallet. Den breder sig 
lokalt med sine massive rodskud, der, ligesom rødel, kun bides i et begrænset 
omfang.  

Birk 
Dunbirk er langt den mest udbredte af de to birkearter, men vortebirk findes 
også flere steder. 
Birk nævnes i kilderne siden begyndelsen af 1800-tallet, men har givetvis fore-
kommet på fladerne stort set siden havet trak sig tilbage. Der er i 1800 og 1900-
tallet foretaget såninger og enkelte plantninger af birk flere steder i skoven, 
bl.a. i Fredskoven. 1924-planen foreskrev udsåning af birk på en del af mose-
arealet (Kort 4). Det er dog overvejende sandsynligt, at der i disse tilfælde er 
anvendt stedligt frømateriale.  

På grund af græsningstryk og lysforhold er det ret begrænset, hvad der kommer 
af birkeopvækst i de gamle løvskovsområder. Birk forekommer især udbredt 
som ung skov og opvækst i de østlige dele af Tofte Mose. I kulturhegn kommer 
den selvsået næsten overalt.  

Bøg 
Bøg nævnes i kilderne siden 16-1700-tallet, men har væsentlig længere konti-
nuitet i området. Rokkedrejeren omtaler stormfaldet i december 1744 af et 
meget stort bøge træ, som var det allerstørste i samme skou (Riismøller 1972, 
s. 19), hvorunder man fandt gravurner fra Jernalderen.  Den omtalte Tofte 
skou er enten skoven på Tofte Bakke eller Vesterskov. 
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. 
Bøgene på Tofte Bakke er formodentlig op mod 300 år gamle. Skovens formo-
dentlig ældste bøg står i Vesterskov i afd. 157 c. En gammel bøg står her på en 
lille højbundsholm med følgelig lille rodrum og vanskelige vækstforhold og en 
kronestruktur og fremtoning, der kun ses på meget gamle bøge. Den kan være 
400 år gammel.  

Flere ældre bøge i bl.a. Vesterskov bærer tydeligt præg af styning i 1½-2½ me-
ters højde.  

Det er ikke usandsynligt, at bønderne tidligere, af hensyn til græsning og hø-
slæt, aktivt har fjernet bøgeopvækst i fx Bønderskoven og Engskoven, men der 
foreligger ingen oplysninger herom.  

Bøgen forekommer bredspektret fra den ubetingede morænehøjbund på Tofte 
Bakke og til stedvis meget lav bund, hvor den udvikler et meget fladtstrygende 
rodsystem. I mere eller mindre urørte skovsystemer vil bøgen pga. sin udpræ-
gede evne til at tåle og give skygge have en meget stærk stilling i konkurren-
cen, men den er meget følsom over for høj vandstand. Flere steder er det et 
spørgsmål om få decimeters eller centimeters koteforskel, der afgør om bøgen 
kan vinde indpas og klare sig.   

Bøgen forekommer almindeligt og stedvis dominerende i alle de gamle skove. 
Gammel bøg er på tilbagetog i de lave dele af Østerskoven og Vesterskoven 
som følge af vandstandshævninger, men generelt har bøg været i fremgang i 
størstedelen af løvskovene. Flere forhold i Tofte Skov er med til at fremme el-
ler begunstige den:  

 

Vandstandssænkning. Bøgen er meget følsom overfor høj vandstand. 
Udgrøftning 

 

den være nok så begrænset 

 

og derved sænket vand-
stand har begunstiget bøgens udbredelse og ekspansion på også relativt 
lavtliggende arealer. 

 

Generel og selvforstærkende jordbundsudvikling i retning fra nærings-
rig muld til næringsfattig mor. 

 

Græsningstrykket fremmer indirekte bøg. Under de herskende forhold i 
skoven er bøgen en af de træarter, som bedst tåler det høje græsnings-
tryk. Bøgeopvæksten bides stærkt, men danner gradvis en bred og tæt 
busk 

 

som en bøgehæk 

 

der gradvis vokser i højden og til sidst er 
blevet så høj, at en eller flere stammer er over bidhøjde og hastigt vok-
ser.   

Undersøgelse i Høstemark (Møller 2001) tyder på en forsinkelse på omkring 60 
år. Tilsvarende undersøgelser på bøge i Tofte, fremspiret hhv. 1965, 1973 og 
1979 tyder på en tilsvarende forsinkelse på omkring 20-25 år.  Trods sin tynde 
og umiddelbart sårbare bark, er det kun begrænset, hvad der ses af vildtbid på 
bøgebark. Selv vildsvin æder kun sjældent planter eller bark af bøg. Allerhøjst 
ses gnubbeskader på bøge.  

Sammenlignet med Høstemark, er der dog ikke noget der tyder på at vildsvine-
nes jordoproden i særlig grad skulle fremme bøgen i Tofte.   
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Bøgen vil, selv ved fuldt normaliseret vandstand, uden tvivl stadig vil spille en 
væsentlig rolle i skoven, især naturligvis på den høje bund. Selvom bøgen helt 
aktuelt taber terræn til bl.a. rødel i dele af Øster- og Vesterskov, er der arealer 
af Bønderskoven, som bliver mere bøgeprægede. At bidtrykket indebærer en 
forsinkelse på fra 20-30 år og op til 70-80 år, før en bøg er kommet over 
bidhøjde er underordnet i denne sammenhæng.  

Stilkeg 
Eg nævnes i kilderne siden 1700-tallet, men har væsentlig længere kontinuitet i 
området, bl.a. er der fundet en del vedrester af eg. De ældste træer i skoven er 
skønsvis op mod 350 år gamle. Kun stilkeg forekommer naturligt i området.   

Græsningen er med til at begunstige egen ved at fastholde lysåbenheden og be-
grænse fremvæksten af konkurrenter. Den naturlige opvækst af eg er dog helt 
afhængig af spirely og kommer, som det ses i Bønderskoven og Bøndernes 
Egeskov samt stedvis på de tilgroende hede- og overdrevspartier, kun igennem 
i ly af ene og tjørn (Møller 2007). Men udenfor hegnet er der især på klitterne 
en meget stærk fremvækst af eg.  

Ask 
Ask findes på frodig bund flere steder bl.a. syd for Tofte Bakke, i randskoven 
på overgangen til ellesumpen, i Vesterskov, Bønderskoven og i Engskoven. 
Alle ældre aske er stødskudsprægede.  

Alm. røn 
Alm. røn findes spredt i området. Da både opvækst og bark på selv større træer 
er særdeles efterstræbt af vildtet, er røn ikke almindelig i området. Større ek-
semplarer findes i bl.a. Gl. Enge og Engskoven, hvor også denne art har indgået 
i stævningsdriften.  

I kulturhegn kommer den selvsået næsten overalt, ligesom den også er alminde-
lig i tilgroningsskovene udenfor hegnet og i de tilgroningsskove ved Knarmou, 
som først efter år 2000 er lagt ind under hegnet.  

Bævreasp 
Bævreasp forekommer hist og her, men er ikke almindelig pga. af vildttrykket, 
selvom den har et væsentligt potentiale som rodskud. Kun på Knarmou indgår 
en del bævreasp i tilgroningsskoven på den tidligere hede.  

Småbladet lind  
Småbladet lind forekommer i stort antal i Engskoven 

 

vel op mod 100 indivi-
der - og med et par individer i hhv. Bønderskoven og Bøndernes Egeskov.  Dis-
se træer er stødskudsprægede og kan sagtens have lang kontinuitet (vedvarig-
hed) i området. En meget stor lind i Engskoven blev fældet i 1977-78 og ligele-
des stod tidligere i 193b i den østlige del af Østerskoven en fantastisk lind, 
som blev skovet efter at forstvæsnet kom til efter 1970 (P. Knudsen 2006). Der 
er ikke fundet stødskud eller rester af disse to linde.   

Ingen af lindeforekomsterne nævnes dog i planer og bevoksningslister o.l. før-
end i 2004, hverken i 1924-planen eller i bevoksningslister m.v. fra 1978 og 
1988. 
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Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at lindene skulle være indplantet, 
selvom der er blevet plantet lind flere steder i andre af Lindenborgs skove 
(Svendsen 2006). Lindens holocæne forekomst i området er da også veldoku-
menteret gennem Bent Aabys pollenanalytiske arbejde (Aaby 2006).  

Lindens frøproduktion i forening med det høje græsningstryk gør det meget lidt 
sandsynligt, at er for til at den vil kunne sprede sig. Lokalt vil den sandsynlig-
vis kunne holde stillingen, selvom basalskuddene bides hårdt.  

Ene 
Enebær findes i spredte og tættere bestande flere steder på hede- og overdrevs-
arealer, især i den nordlige del og i mindre omfang som undervækst i Bønder-
nes Egeskov. På grund af græsningstrykket spiller enen en klassisk, men vigtig 
rolle som spirely for træarter som eg, ask, røn, bævreasp (Møller 2007).  

Slåen 
Slåen findes som krat på sletter og stedvis i underskoven i de mest lysåbne dele 
af skovene. Danner spirely for eg og bøg enkelte steder i Bøndernes Egeskov.  

Abild 
Abild findes spredt i løvskovene og på tilgroede hedearealer sammen med ene. 
Opvækst ses bl.a. ved Engskoven og i Bønderskoven. Abild er fint tilpasset 
kreaturer, fordi frøene kan overleve mavepassagen, og havde langt bedre vilkår 
i området indtil omkring år 1900, da kreaturerne blev fjernet fra skoven.  

Spidsløn 
Spidsløn forekommer dels i Engskoven, hvor der er mellemstore træer og op-
vækst, samt som et plantet, større træ ved Gl. Skovfogedsted. Forekomsten i 
Engskoven formodes at være naturlig.  

Hassel 
Hassel indgår i underskoven i løvskoven flere steder, bl.a. i Engskoven og 
Bønderskoven.  

Kristtorn 
Kristtorn er naturligt hjemmehørende i området og forekommer mange steder i 
de gamle løvskovsområder. Vaupell (1863, s. 57) nævner, at kristtorn er meget 
udbredt i skoven.  
Tilsyneladende begrænses artens forekomst i skoven dels af vandstanden og 
dels af vildttrykket, selvom den med sine tornede blade kan modstå et væsent-
ligt bidtryk.  

Ær 
Ær (ahorn) er indplantet i afd. 177 i 1906. De fleste er siden ryddet for at be-
grænse artens spredning, men der findes stadig enkelte frøtræer samt opvækst, 
der gradvis ekspanderer. Desuden står en gammel ær ved Gl. Skovfogedsted, 
som har en del opvækst i sin radius. Vildtet kan forsinke, men ikke forhindre 
dens ekspansion i skoven.  
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Vintereg  
Vintereg findes ikke naturligt i området, men vintereg af norsk herkomst er 
indplantet i kulturer.  

Rødeg 
Rødeg indgår i plantningen fra 1929 på Tofte Bakke (151b, 152a).   

Nåletræarter 
Bortset fra den hjemmehørende ene er alle nåletræarter indført og indplantet i 
området, og det er i alle tilfælde sket fra omkring 1884. Siden da er der indplan-
tet en række nåletræarter: rødgran. ædelgran (1912), nordmannsgran (1912), 
hvidgran, sitkagran, skovfyr, alm. bjergfyr, fransk bjergfyr, contortafyr og se-
nest østrigsk fyr.  

Rødgran var hovedtræart i skovrejsningen fra 1885 til 1950 erne, hvor denne 
rolle helt overtages af sitkagranen. Sitkagran blev i Tofte først for alvor taget i 
anvendelse i 193013 og i større skala først efter 1958 (P. Knudsen 2006). Ifølge 
Bevoksningsliste og Status 1988 skulle der dog indgå mindre bevoksninger af 
sitkagran (og hvidgran) fra 1910 i Havfyrrene i den sydøstlige del af afd. 186b 
og 188a, men arten nævnes slet ikke i Tofte i 1924-planen.  

Skiftet fra rødgran til sitkagran som hovedtræart i Tofte er dels begrundet i 
sidstnævntes højere produktion, dels i at den i modsætning til rødgran kunne 
komme op uden hegn (B. Knudsen 2006) og i øvrigt er mindre tilbøjelig til at 
blive fejet og skrællet af kronvildtet end rødgranen.   

2.7 Hovedtræk af skovhistorie og tilstand i udvalgte 
delområder 

2.7.1 Engskoven (Afd. 107 og 118) 
Frodig og artsrig løvblandskov af bl.a. stilkeg, rødel, dunbirk, ask, småbl. lind 
(skønsvis omkring 100 træer), spidsløn, skovabild, bøg, alm. røn, hassel, hvid-
tjørn og alm. hæg. Vedbend i enkelte ege. Stort set alle træerne er stødskuds-
prægede, men kun nogle af egene i hhv. syd og nord er lavbullede og flerstam-
mede. Træerne virker umiddelbart ældre, end de 110-120 år, som de ved borin-
ger og årringstællinger har vist sig at være. Træartsfordelingen er noget uens, 
ikke kun pga. vandstandsforholdene. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er 
bøg og stort set heller ikke rødel i afd. 118.  

Skoven indgår tilsyneladende i et større skovareal på 1752-kortet. Skoven vises 
med nogenlunde den nuværende udstrækning med (antagelig) lavskovssignatur 
på matrikelkortet fra 1804, men er ikke navngivet. Den matrikulære inddeling i 
begyndelsen af 1800-tallet, hvor skoven var delt mellem de to fæstemål i 
Knarmou, afspejles i de to afdelinger, som skoven aktuelt er delt i.    

                                                  

 

13 Sitkagran har været plantet på andre dele af Lindenborg Skovdistrikt siden i hvert fald 
omkring år 1900 (1924-planen). 
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Skoven hørte tilsyneladende til de to Knarmougårde helt frem til omkring 1884, 
hvor den kommer ind under skovdistriktet. Dvs. at skovsammensætningen i 
nogen grad stadig kan afspejle den drift, som de to gårde udførte. Stort set alle 
lidt ældre træer bærer præg af at være stødskud. Flere træer har tydeligvis været 
stævnet gentagne gange og efter årringstællingerne at dømme senest omkring 
1880-90, men der er ikke kun tale om en gammel stævningsskov.  

Påfaldende er de parallelle, omtrent sydvest-nordøstgående, træløse spor, som 
stadig ses i skoven og også vises på 1924-kortet. De er omkring 8-10-12 meter 
brede, og de mellemliggende skovbræmmer er typisk ca. 16 m brede, men fra 
15-25 meter. Det kunne have med jagten at gøre (flere af sporene slås stadig), 
men er efter al sandsynlighed en struktur, der rækker tilbage til Knarmoubøn-
dernes brug af området. Det mest nærliggende er at sætte det i forbindelse med 
høslæt eller måske ligefrem løvengsdrift (se 5.4) i skoven. Engskoven er stadig 
en af områdets mest næringsrige og frodige strækninger og har givetvis ydet hø 
af væsentlig betydning. Allerede navnet Engskoven mere end antyder den 
fortidige (løv)engsdrift.   

I 1924-planen beskrives afd. 1331, nuværende afd. 118b: 7,71 ha Andet løv-
træ, 40 år, højde 8,9 m, stamtal 7700, middeldiameter 12 cm, vedmasse 570. 
Bevoksningen er ca. 40-årig, sluttet rødel og birk iblandet en del eg, bøg, asp 
og ask. Der er spredt undervækst af hassel, græs, lidt mos o.a.  
Og afd. 1332, nuværende 107:  4,7 ha Andet løvtræ, 2,4 ha eng. 40 år, højde 
9,7 m, stamtal 3540, middeldiameter 14 cm, vedmasse 447 . Selve bevoks-
ningsbeskrivelsen er identisk med den for 1331.   

Tiden fra sidste stævning ser i nogen grad ud til at udgøre en tilgroningsfase. 
Peter Knudsen fortæller, at Engskoven var mere lukket, da han kom til i 1958. 
Men da forstvæsnet (skovrider og skovfoged Jensen) kom til efter 1970 , blev 
der hugget meget i skoven, især omkring afdelingsgrænsen og navnlig ask og 
lind, bl.a. blev hugget en meget stor, flot lind. Målet var at egene skulle fremstå 
ligesom egene i Bønderskoven (P. Knudsen 2006). Birgit Knudsen fortæller om 
stor hugst omkring 1977-78, hvor skovfoged Buch-Jensen gav skovarbejderne 
instruks om at skove alt andet end eg, startende ved Skelgrøften i syd . Hug-
sten blev indstillet, da Peter og Birgit Knudsen gik direkte til skovrideren og 
klagede over indgrebet (P og B. Knudsen 2006). Spor, f. eks stødskud o.l. efter 
den omtalte lind er eftersøgt, men ikke fundet. Derimod ses stadig frønnede re-
ster af bl.a. egestød.  

En af lindene i sydsiden står nede i grøften og er således etableret efter denne.  

I 1978 angives oprindelsesåret til 1780 og 118b (818b) til 80% eg, 10% ask og 
10% el og 107a (807a) til 60% eg, 30% ask og 10% birk.  

I 2004 angives bevoksningskvotienten i begge til 70 og hovedtræarten til eg 
med indblanding af lind, hassel og ask i 118b og bøg, ask, hassel og rødel i 
107a.  

Kontinuiteten bekræftes i hovedtræk af pollenanalytiske undersøgelser (Aaby 
2006). Skoven er, bortset fra de unge egeplantninger, genetisk set naturskov.    
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2.7.2 Elleskoven (Afd. 108-110) 
Meget varieret område i rimme-dobbelandskab med meget våde, elledominere-
de sumpskovspartier samt fugtigbundsskov af dunbirk, rødel, hassel, stilkeg, 
bøg i dobberne. Især rødellene bærer præg af tidligere stævning, med store 
gamle trunter. Udover rimme-dobberelief også varierende mikrotopografi, der 
er med til at give stor variation i træartssammensætningen, der spænder fra elle-
sump til bøg. På højbunden stormfaldsprægede nåleskovs- og hedepartier under 
krattilgroning. Uensaldrende hvidgran, rødgran, skovfyr, enstammet og alm. 
bjergfyr. 
Navnet Elleskov fremgår af matrikelkortet fra 1804, hvor skoven i hovedtræk 
er vist med højskovsignatur.   

I 1924-planen beskrives løvskoven som omkring 40-årig (1884) sluttet, ret tar-
velig el. dårligt formet, ca. 9 meter høj rødel iblandet lidt birk, eg og bøg med 
spredt undervækst af hassel, mens højbundsarealerne, rimmerne, der tilsynela-
dende alle mest har været hededækkede, er hede eller bevokset med plantninger 
af rødgran fra omkring 1884, hvidgran fra omkring 1899 og bjergfyr fra om-
kring 1909. 

2.7.3 Tofte Bakke (Afd. 149-156) 
På nordsiden gammel, 200-250-300-årig bøgeskov med mange hultræer, døde 
træer og jævn overgang med indblandet ask og abild til ellesump og birketil-
groningsskov ud mod mosen.  

Alle aske og rødelle i randskoven er præget af gentagen stævning, mens de 
gamle bøge, bortset fra enkelte i den sydvestlige del, helt overvejende ser ud til 
at være frøtræer.   

Skoven er kortlagt og afgrænset ret nøjagtigt på 1814-matrikelkortet og ud-
strækningen af bøgeskoven afviger ikke væsentligt fra nutidens.  

Selvom skoven i princippet hørte under Tofte By, således at bønderne der hav-
de retten til underskov og græsning, må Lindenborg have hævdet sin traditio-
nelle overskovs-ejendomsret til selve bøgene (og oldenretten). Mens ask og el 
får en traditionel underskovsbehandling: stævning, bevares bøgene som høj-
skov. Denne skov blev ikke udlagt som fredskov i 1822, selvom bøgene på det 
tidspunkt allerede har været op mod 100 år gamle.   

Jordsmonnet i skoven på nordsiden af Tofte Bakke er temmelig uregelmæssigt. 
Det var da også her byen hentede sit ler til byggeri og ved ligeholdelse af 
lerkliningen. På matrikelkortet fra 1814 ses angivelsen af en Fælles lergrav 
på den nordlige side af Tofte Bakke. Også til byggeriet af gården Adamshof, 
nær Hovedkanalens udløb i 1761, blev der anvendt ler fra Tofte.  

I 1924-planen beskrives skoven langs nordsiden som 16-18 m høj bevoksning 
af 200-årig, mere eller mindre velformet (og mod øst ret velformet) bøg iblan-
det ask. I den østlige del undervækst af ca. 20-årig bøg, dels selvsået, dels rille-
såning. Langs mosen 8-12 m høj, 30-50-årig, mere eller mindre velformet rødel 
iblandet lidt birk.  
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Selve plateauet på bakken var (bortset fra jagthuset og dets nærmeste omgivel-
ser) græsslette på den sydlige halvdel og dyrket mark på den nordlige halvdel, 
indtil de første tilplantninger, som forudskikket i 1924-planen finder sted i 
1920 erne (med bl.a. bøg, stilkeg, rødeg, alm. bjergfyr og fransk bjergfyr og 
senere sitkagran). 

2.7.4 Østerskoven og Vesterskoven (Fredskoven; afd. 157, 176-
181 og 193-197) 
Meget varieret skov med afvekslende topografi og afvekslende bevoksnings-
struktur med sumpskovspartier af rødel eller birk, lysninger og blandskov af 
gammel og aldersvarieret bøg, stilkeg, rødel og birk samt mod nordvest lidt ask. 
Desuden kristtorn, hvidtjørn og lidt hassel. Pletvis bøgedomineret højskov på 
morbund. Mindre arealer med yngre skov af bøg, røn, birk, el, eg fremkommet 
under hegn. Lysninger med ørnebregne.  

Størstedelen må betegnes som naturskov, selvom det fremgår af skovtilsyns-
indberetningerne, at der her blev udsået elle- og birkefrø. Efter al sandsynlighed 
er der tale om frø af stedlig herkomst.  

Gennemgående meget dødt ved af bøg, birk, både stående og liggende. Af birk 
i alle nedbrydningsklasser. Stedvis mange døde og døende, vandstandssvække-
de bøge og ret åbne partier. I selv græsdominerede åbne dele opvækst af rødel.  

I 1924-planen er skoven inddelt i en række afdelinger, der er mindre end nuti-
dens. Planens beskrivelser kan for skoven under et nogenlunde sammenfattes 
til: 40-60 og 60-80-årig rødel og birk (der dominerer i dele) samt ask i den 
nordvestlige del, iblandet varierende andele af gammel (150- og 200-årig) bøg 
og eg. Desuden er der enkelte kulturer fra begyndelsen af 1900-tallet: i nuvæ-
rende 180c et areal på 1,55 ha med rødgran fra omkring 1904 og et andet areal 
på 0,95 ha (nuv. 197a), ligeledes med rødgran fra omkring 1912. Af løvtrækul-
turer findes fra omkring 1906 i alt 1,55 ha med hhv. eg (nuv. afd. 177d), bøg, 
og andet løvtræ (herunder ær) i den nuværende afdeling 177. Fra omkring 1912 
desuden 4 kulturer på i alt 10,3 ha med rødel (193b, 194b øst) og birk (nv-del af 
193) samt en rillekultur af eg, der er mislykket totalt og i stedet har udviklet sig 
til birkeselvsåning (181b). Alle disse kulturer fremstår stadig på skovkortet fra 
1924 som indhegninger.  

Om bundvæksten anføres, at der er græs, ørnebregner, hindbær, nælder, iris, 
blåbær, mos, bregner og stedvis, at der opvækst af bøg, eg og ask (i nordvest), 
der i dele holdes nede af vildtet.  

Stamtal og vedmasse per ha i skoven under ét ligger, som anført i Tabel 2-3, på 
hhv. ca. 528 stk. og 156 m3. Rødel er både stamtalmæssigt og i henseende til 
vedmasse klart den dominerende art i skoven. 
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Tabel 2-3 Vedmasser og stamtal i Østerskov og Vesterskov (Fredskoven) i 
Tofte. Data fra 1924 er egentlige taksationsdata, mens data fra 2007 i høj grad 
er modelberegninger og behæftet med en væsentlig usikkerhed, navnlig når det 
gælder artsfordelingen.   

Taksationsdata fra 
Øster- og Vester-
skov i Tofte 

I alt Bøg Eg Rødel Birk Ask  Rød-
gran 

Sitka-
gran 

 

/ha        
Stamtal, stk 
1924 

Sum 77.807 528 5779 815 48.988 20.760 1465 - 0 
%   7 1 63 27 2   

Vedmasse m3

 

1924 
Sum 22.943 156 4803 1273 10.264 5656 947 85  
%   21 6 45 25 4   

Vedmasse m3 

2007 
Sum 17.463 118 9668 735 5968 625  80 392 
%   55 4 34 4  0,5 2 

  

2.7.5 Kamrene m.v. (Afd. 171b, 182, 183) 
Varieret blandingsløvskov med afvekslende topografi og afvekslende bevoks-
ningsstruktur med stødskudsprægede rødel og/eller birk og blandskov af gam-
mel eg iblandet rødel og birk, stilkeg, gammel (ca. 115-årig), dybkronet rød-
gran, kristtorn, abild, røn, alm hvidtjørn. Kun lidt bøg. 
I 1924-planen beskrives området som omkring 8,5 m høj, 30-50-årig, mere eller 
mindre godt sluttet birk og rødel, der veksler med mindre stykker eng, samt 
større og mindre grupper af ca. 35-årig, dårligt sluttet rødgran. Bundflora af 
græs og ørnebregne. 

2.7.6 Bønderskoven (Afd. 199) 
Varieret skov med afvekslende topografi og fugtighedsforhold (fra våd til tør 
bund). Sumpskovspartier af rødel eller birk på fugtig/våd bund og blandskov af 
bøg, stilkeg (flere store, bredkronede, lavbullede), rødel og birk med bl.a. abild, 
kristtorn, hassel, hvidtjørn, røn, slåen og en enkelt småbladet lind på højere 
holme.   

Mod sydvest mere udpræget lav sumpskov af flerstammede, krogede rødel med 
lidt dunbirk, ene, tørst og røn og mod syd yngre, mere tilgroningspræget elle-
sump under fortsat ekspansion sydover. Mod sydvest er skoven uden bøg, men 
mod nordøst med tiltagende andel af bøg, både ældre enkelttræer og tæt, purret 
opvækst.   

Bønderskoven og Bønderskovsegene blev ved indfredningen udlagt til bl.a. Hu-
rupbønderne for tabte græsningsrettigheder, men blev bortset fra en enkelt par-
cel, ikke ryddet. Bønderskoven er på matrikelkortet fra 1814 inddelt i 11-12 
nord-sydgående parceller af varierende størrelse. Nogle enkelte af disse har væ-
ret adskilt af grøfter, som stadig ses.  

Det er uvist, men ikke usandsynligt, at bønderne har holdt bøgeopvæksten i ave 
af hensyn til græsningen.  
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Tilsyneladende udfases de sidste eksterne rettigheder i skoven i sidste halvdel 
af 1800-tallet, men bortset fra anlæg af en ca. ½ ha stor sitkabevoksning på sko-
letomten i 1930 og foryngelse af denne med eg i 1996, kommer disse stræknin-
ger aldrig under forstlig tugt.  

I 1924-planen beskrives skoven som en delvis sluttet, lav og tarvelig bevoks-
ning af 40-60-årig, 6,7 til 8,7 m høje rødel og birk, iblandet enkelte noget æl-
dre, 10 m høje ege (angivet til 100 år). Med stærk græsvækst og en del ener og 
kristtorn. Bøg nævnes ikke, hverken som bestandstræ eller i opvækst; ask ej 
heller.  

Stamtal og vedmasse per ha i skoven under et, ligger på hhv. ca. 507 stk. og 41 
m3. Stamtalmæssigt udgør rødel og birk nogenlunde lige andele, mens der er 
omtrent dobbelt så meget vedmasse af birk som af el, mens egen kun andrager 
hhv. 0,8 % af stamtallet og 15 % af vedmassen. 

2.7.7 Bønderskovsegene (afd 200, 207b) 
Især mod øst åben, egedomineret mod sydvest elledomineret græsningsskov 
med lavbullede, storkronede og meget formdiverse stilkege og rødel. Iblandet 
gl. bøg, birk, rødel, ene, kristtorn og i nordvest en småbladet lind. Desuden i 
nord indblandede ædelgraner. I 2007 er vedmassen modelberegnet opgjort til 
238 m3/ha, med rødel andragende 66%.  

Bønderskovsegene er på matrikelkortet fra 1814 fordelt på 4-6 parceller.  

I 1924-planen beskrives skoven som en delvis sluttet, gennemgående tarvelig 
bevoksning af 40-60-årig, 7 til 9 m høje rødel og birk, iblandet en del ældre, 9-
10 m høje ege (angivet til 100 og mod sydøst (nuv. 207b) 200 år). Mod nord en 
kultur af ca. 12-årig ædelgran og nordmannsgran med overstandere af gl. eg, 
bøg, el og birk. Stærk græsvækst og i nuv. 207b en del ener og kristtorn.  

Stamtal og vedmasse per ha ligger på hhv. ca. 682 stk. og 32 m3. Både stam-
talsmæssigt og massemæssigt domineres skoven i 1924 helt af rødel med hhv. 
89 % og 56 %, mens egen kun andrager hhv. 6 og 26 %.  

Tilsyneladende udfases de sidste eksterne rettigheder i denne del i sidste halv-
del af 1800-tallet, men bortset fra anlæg af en ca. ½ ha stor kultur af ædelgran 
og nordmannsgran i 1912 kommer skoven aldrig rigtig under forstlig tugt. 

2.7.8 Gabet og Åbningerne (området mellem Pindebæk og Ind-
kastvejen) 
Overvejende store flader af 2. generationsskov af sitkagran på stærkt uddrænet 
bund. Under gradvis omvandling. Omfatter bl.a. tidligere marker, enge m.v., 
der blev tilplantet omkring år 1900. 

2.7.9 Arealet mellem Langsig og Fredskoven (Afd. 173-175) 
Dels gamle 1. generationsplantninger af rødgran fra slutningen af 1800-tallet, 
dels yngre 2. generations sitkabevoksninger og dels gammel, varieret åben 
blandskov med spredte, store gamle lavbullede græsningsege, flerstammede gl. 
rødel, dunbirk, vortebirk, enkelte gl. bøge, spredte store gamle rødgran. 
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Tildels de nordlige dele af de gamle skovarealer, som ikke blev indtaget til 
fredskov i 1822. I 1924-planen omtales dels 15- og 25-35-årige rødgran-
kulturer, stedvis med løvtræoverstandere, dels 40-60-årig birk og rødel iblandet 
enkelte gamle (150-årige) eg og bøg og åbne enge. 

2.7.10 Kystskoven (skoven mellem kysten og landevejen) 
Tilgroningsskove af bl.a. stilkeg, dun- og vortebirk, rødel, bævreasp, røn, abild, 
bøg, pil, ene og bjergfyr på varieret bund 

 

klithede, klitter, hede, strandover-
drev, strandenge og tidligere marker. Mod syd har dele af skoven karakter af 
udpræget tilgroningsegekrat. Arealerne er sprunget i skov efter ophør af den 
landbrugsmæssige udnyttelse op gennem 1900-tallet.   

Kystskoven lader i dag til stedvis at nærme sig den karakter, som den havde 
omkring år 1600.  

Den nordlige del er blevet græsset med husdyr (konik-heste og vildokser ) 
siden december 2003. Tilgroningsforløbet og græsningen er nærmere beskrevet 
af Sørensen (2007). 

2.7.11 Havfyrrene (Afd. 166b, 169b, 185c, 189b, 188b) 
Læbælte og sandflugtsdæmpning af bl.a. bjergfyr plantet omkring 1910 eller 
måske sidst i 1800-tallet. 

2.7.12 Gl. Sjældenglad Fyrrene (Afd. 209, 211, 212, 213 m.v.) 
Fyrreplantninger fra 1930 erne, overvejende etableret på tidligere hede og he-
dekær samt delvis tørvegravet fattigkær (Bøllemose, 211b). En del af arealet 
brændte i 1921.  

På arealet stod tidligere skov (Hurup Skov), som blev ryddet fra sidst i 1700-
tallet til omkring 1830 erne. 

2.7.13 Gl. Enge (Afd. 218, 219, 220d) 
Skoven består af spredte gamle, lavbullede ege samt bl.a. birk, rødel, alm. røn 
og en del abild. Langt de fleste træer er stødskudsprægede og de yngre fler-
stammede.   

Åben, varieret skov; dels ældre stødskudspræget blandskov af dunbirk, rødel 
med spredte gamle, lavbullede ege, abild, dels yngre tilgroningsskovarealer 
domineret af birk.  

220 d er en lille højbundsholm med meget lavbullede ege (store, men næppe 
ældre end 100-150 år; d = 50-70 cm) med tæt ørnebregnebund. Efter al sand-
synlighed er der tale om en tidligere løveng.  

Skoven er tilsyneladende dels de sidste, sydlige rester af Hurup Skov, dels yng-
re tilgroningsskove.   
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Beskrives i 1924-planen som spredt eller delvis sluttet bevoksning af forskelli-
galdrende (alderen sat til 30 og 35 år, dvs. fra omkring 1890) birk og rødel med 
større og mindre stykke ubevoksede enge. 

2.7.14 Sellegårdsskoven (Afd. 206) 
Skovområde i den sydøstlige del af ejendommen, som tilsyneladende er ryddet 
fuldstændig i begyndelsen af 1800-tallet og omdannet til hede og overdrev. 
Skoven er senere genrejst som triviel nåletræplantning.  

2.8 Kilder 

2.8.1 Trykte kilder  

Andersen, L. 2004: Lille Vildmose - en kulturhistorisk oversigt. Konsulentrap-
port udarbejdet for Pilotprojekt: Lille Vildmose Nationalpark og Nordjyllands 
Amt. 64 p.  

Christensen, C. 1832: Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærvæ-
rende Tilstand i oekonomisk Henseende. Syvende Stykke. Aalborg Amt.  

Danske Forstkandidaters Forening 1918: Danske Skovdistrikter og deres besty-
relse 1918.  

Danske Forstkandidaters Forening 1924: Danske Skovdistrikter og deres besty-
relse 1924.  

Danske Forstkandidaters Forening 1979: Danske Skovdistrikter 1979.  

Danske Forstkandidaters Forening 1984: Danske Skovdistrikter 1984.  

Frandsen, K-E 1983: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrar-
strukturer i Danmarks landsbyer 1682-83. Bygd. 296 pp.  

Friis, A. 1932: De Jyders Land. Bd. I . Gyldendalske Boghandel. Nordisk For-
lag. 473 pp.  

Hauch, L.A. 1921: Danmarks Trævækst. Hæfte II: Jylland og Sønderjylland. 
Gyldendal. 165 pp.  

Jensen, S. C. 1998: Lille Vildmose 

 

kultur og natur. Forlaget Tricolor. 167 pp.  

Madsen, H. G. 1992: Høstemarks historie. p. 10-13 i: Høstemark - Status 1991. 
Et resumé over undersøgelser i perioden 1988-91. Aage V. Jensens Fonde.  

Mentz, A. 1912: Studier over de danske mosers recente vegetation. Botanisk 
Tidsskrift 31: 177-464.  
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Meddl. Dansk Geol. Foren. 10: 329-364.  

Møller, P. F. 1990: Naturskove i Danmark. En foreløbig oversigt over natur-
skove udenfor statsskovene. Intern DGU-rapport nr. 39. Udarbejdet for Skov- 
og Naturstyrelsen.  (side 19; lok NOR-13).  

Møller, P. F. 2000: Vandet i skoven - hvordan får vi vandet tilbage til skoven? 
Belysning af afvandingens baggrund, omfang og naturmæssige betydning - 
med henblik på mulighederne for at opnå mere naturlige vandstandsforhold i de 
danske skove. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. Danmarks og Grøn-
lands Geologiske Undersøgelse Rapport 2000/62. 60 pp.  

Møller, P. F. 2001: Naturskoven Høstemark Skov i fortid og nutid. p. 10-37 i 
Hald-Mortensen, P. (ed.): Høstemark. Status 2001. Aage V. Jensens Fonde.  

Odgaard, B. 1994: The Holocene vegetation history of northern West Jutland, 
Denmark. Opera Botanica 123: 1-171.  

Olesen, C. R. 2004: Analyse af nuværende og potentielle store planteædere i 
Lille Vildmose. Konsulentrapport. Danmarks Miljøundersøgelser. Pilotprojekt 
Lille Vildmose Nationalpark. 64 pp.  

Petersen, O. G. 1896: Lille Vildmose og dens Vegetation. Botanisk Tidsskrift 
Bd. 20, 2. hæfte, p. 159-186.   

Pontoppidan, E. og Hofman, H. de 1769. Den Danske Atlas eller Konge-Riget 
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Tomus V; Første bind.  

Qvistorff, H. 2001: Rold Skov. Danmarks største. Skandinavisk Bogforlag. 249 
pp.  

Rasmussen, A. 1917. Vildmosegaardens Grundlæggelse. I: Fra Himmerland og 
Kjær Herred. Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aalborg Amt 1915-
1917 II, bind: 409-473, Aalborg.  

Riismøller, P. 1972: Rokkedrejerbogen. En himmerlandsk almuemands opteg-
nelser. Wormianum. 103 pp.  

Sørensen, U. Gjøl 2007:  Vildokser og konik-heste ved Knarmou Strandenge. 
Konsulentrapport udarbejdet for Aalborg Kommune. 60 pp.  

Thomsen, J. 1991: Historien om Lille Vildmose. Feder-Kristensens Forlag. 111 
pp.  

Thorning-Lund, F. og Worsøe, E. 1992: Nogle hovedtræk af Høstemark Skovs 
vegetation. p. 27-30 i Høstemark - Status 1991. Et resumé over undersøgelser i 
perioden 1988-91. Aage V. Jensens Fonde.  
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Vaupell, C. 1863: De Danske Skove. Philipsens Forlag. Kjøbenhavn. 309 pp.  

Warming, E. 1916-19: Dansk Plantevækst. Bd. 3. Skovene. Udg. af Dansk Bo-
tanisk Forening. I kommission hos Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.  

Weismann, C. 1931 (1985): Vildtets og Jagtens historie i Danmark. C.A. Reit-
zels Forlag. Anden udgave som fotografisk optryk af førsteudgaven i 1985 på 
Forlaget Skippershoved. 564 pp.  

Worsøe, E. 1992: Skovbiotoperne og deres historie. p. 24-26 i Høstemark - Sta-
tus 1991. Et resumé over undersøgelser i perioden 1988-91. Aage V. Jensens 
Fonde.  

Worsøe, E. 1994: Historiske driftsformer som relikter omkring Høstemark. m. 
bilag: Plantelister for ejendommen Høstemark juni 1994. p. 14-28 i: Høstemark 
1994. Status over de nyeste flora- og faunaundersøgelser. Aage V. Jensens 
Fonde. 

2.8.2 Trykte kort 
Videnskabernes Selskabs Kort, 1793: Kort over deel af Aalborghuus og 
Seiglstrup Amter samt af Vendsyssel (Kort 1).  

Målebordsblad H25 (H6321) Høstemark, målt 1880, tegnet af Holm. Trykt 
1880. 
Målebordsblad H24 (H6421) Tofte, målt 1879-80, tegnet af P. Hansen. Trykt 
1880. 
Målebordsblad H23 (H6521) Skelum, målt 1879, tegnet af Mulvad.  
Målebordsblad G23 (H6522) Haslev Gårde, målt 1879, tegnet af Gundlach.   

Målebordsblad M1314 Komdrup. Målt 1880, rettet 1923. Vejrevision 1943. 
Trykt 1943 
Målebordsblad M1315 Mulbjerg. Målt 1880, rettet 1923. Vejrevision 1943. 
Trykt 1945 
Målebordsblad M1414 Bælum. Målt 1879, rettet 1919. Vejrevision 1943. Trykt 
1946 
Målebordsblad M1415 Tofte Skov. Målt 1880, rettet 1919. Trykt 1922 
Målebordsblad M1415 Tofte Skov. Målt 1880, rettet 1919. Vejrevision 1943. 
Trykt 1943 
Målebordsblad M1515 Haslev Gårde. Målt 1879, rettet 1919. Vejrevision 1943. 
Trykt 1945 

2.8.3 Ikke-trykte kilder 
Lindenborg Godsarkiv 
Wildmosen udi Aalborghuus Amt med Paagrensende Eindomme. Opmaalt og 
afteignet Anno 1752 ved Niels Schelde.  
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Kort over Toft og Jorder under Grevskabet Lindenborg. Maalt og deelt Aar 
1800. Tegnet af N. Gregersen. (udskiftningskort).  

Taksationsprotokol og Beskrivelse af Lindenborg Skovdistrikt 1924. 
Driftsplan for Lindenborg Skovdistrikt 1924-1939. 
Lindenborg Skovdistrikt 1924. Toft Skovpart. Skovkort 1:8.000  

Matrikelarkivet 
(original) Kort over Tofte Byes Jorder beliggende udi Aalborg Amt, Hellum 
Herred, Als Sogn. Opmaalt fuldstændig i Aaret 1814 af C. J. Sparrevehn.  

(original) Kort over Tofte Fredskov udi Als Sogn, Hindsted Herred. Opmaalt 
og udskiftet af G. Winther. Copieret i Anledning af Matriculeringen 1822 af 
P.L. Krebs.  

(original) Kort over Nørre Huurup Sellegaarden Kragelund Langerimt Sandhu-
sene Huurup Skov med Skovhuuset udi Hinsted Herred, Aalborg Amt  Als 
Sogn.  Opmaalt Aar 1814.  

(original) Carte over Den vestlige Deel af Wildmosen udi Mou Sogn, Fleskum 
Herred, Aalborg Amt. Opmaalt i Aaret 1814 af G. Winther.   

(original) Kort over Knarmo Fælledsfang beliggende udi Mou Sogn, Fleskum 
Herred, Aalborg Amt.. Opmaalt Aar 1804 af N. Lyngby. Tegnet Aar 1810 af G. 
Høyer (original I)   

Rigsarkivet 
Rentekammeret. Skov- og Jagtvæsen. Forstkontorets Arkiv: 
3322.381: Anmærkninger til indberetninger om Skovenes tilstand i Aalborg 
Amt. 
3322.407: Extract af Indberetninger om Skovenes Tilstand efter Forordningen 
af 27de septemb. 1805. Indberetninger om de private skove. Hjørring og Aal-
borg Amter, 1805-09. 
3322.408: Indberetninger om de private skove 1805-48. 
3322.410: Indberetninger om de private skove. Aalborg Amt 1817-48.  

Tofte Skovs arkiv (Birgit Knudsen) 
Toft Skov 1978. Arbejdsplan. Status. Plantagereguleringen. Det Danske Hede-
selskab (EDB-lister og skovkort). 
Driftsplan for Toft Skov 1979-99 med bilag. Udarbejdet af Leif R. Pedersen og 
Hans M. Hedegaard. 3. delsopgave på skovbrugsstudiet, KVL. 
Lindenborg Skovdistrikt. Toft Skovpart. Status 1988 med bilag. Hedeselskabets 
Skovplanlægning.  

Skovkort og bevoksningsliste 2004, KW Plan.  

Andre ikke-trykte kilder 
Buchwald, Erik 2006: Rapport vedrørende vegetationsforholdene i og omkring 
Tofte Skov. 21 s. (upubl.).  
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Hedegaard, Hans M. 1980: Træk af Lille Vildmose og Toft Skovs Historie. Lil-
le opgave v. Skovbrugsstudiet.  

Herluf, Poul, udateret muligvis 2002: Jeg valgte skoven. Upubliceret og udate-
ret  manuskript med erindringer fra skovfogedelevtid 1942-47, herunder i Hø-
stemark 1942-44. Skovhistorisk Selskabs arkiv. 29 s.   

Møller, P. F. 2007: Vedplanternes foryngelsesforhold i Tofte og Høstemark 
Skove. Rapport til Aage V. Jensen Naturfond.  

Schimmelmann, H.C. 1936: Vildmosens vildt. Foredrag, holdt i Slagelse Jagt-
forening. Renskrift af håndskrevet manuskript v. Elisabeth Svendsen.   

Aaby, B. 2006: Rapport vedrørende pollenanalytiske undersøgelser af skovjord 
i Tofte og Høstemark Skove.   

Mundtlige kilder 
Hansen, Søren (Skovfoged i Høstemark; ansat siden 1976).  

Knudsen, Birgit (Skovfogedassistent i Tofte 1977, skovfoged siden 1980).  

Knudsen, Peter (Revirjæger i Tofte; ansat siden 1958).  

Mortensen, Poul Hald (Biolog i Aage V. Jensens Fonde).  

Nielsen, Lars Møller (Skovrider i Aage V. Jensens Fonde).  

Svendsen, Elisabeth (Jagtchef på Lindenborg siden 1972; datter af C. H. og B. 
von Schimmelmann).  

Thorlacius-Ussing, Henrik (Adm. direktør for Lindenborg A/S siden 1996). 
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3 Kulturhistoriske spor i Tofte-området  

Udarbejdet af Peter Brønnum, COWI  

Området omkring Tofte Bakke, på den hævede havbund, har ret få kulturhisto-
riske levn sammenlignet med, hvad der findes i morænelandskabet længere 
mod vest. Det skyldes sikkert i nogen grad de ringe og vanskelige jordbunds-
forhold for agerbrug.   

Desuden har området i størstedelen af perioden siden istiden har været dækket 
enten af hav eller af mose. Derfor er de fleste forhistoriske spor efter menneske-
lig aktivitet og bebyggelse fra en relativt kort periode, jernalderen, og ellers fra 
nyere tid, dvs. fra renæssancen og frem til i dag. Undtagelsen er Tofte Bakke, 
der har ligget som en moræneø i stenalderhavet.  

Endelig kan det spille en rolle, at jordbunden i det østlige Himmerland er ret 
fattig på sten (Knudsen 2007). Det har derfor ikke været almindeligt at anvende 
kampesten som hussokkel, sådan som det er almindeligt andre steder i landet. 
Det kan være grunden til, at der i dag stort set ikke findes tydelige hustomter i 
området, enten fordi mange huse ikke har haft en sokkel eller fordi (de værdi-
fulde) sokkelsten er blevet genbrugt andre steder. 

3.1 Stenalder 
Der er gjort enkelte (ikke-registrerede) fund af stenøkser og flinteflækker fra 
ældre stenalder på Tofte Bakke (Knudsen 2007). 

3.2 Jernalder 
Ifølge Søren Christensøns optegnelser i "Rokkedrejerbogen" fra første halvdel 
af 1700-tallet har Tofte været beboet i over 1000 år (Riismøller 1972). Bevis 
herfor blev angiveligt frembragt da ..."ao. 1744 den 4de søndag i advent, da 
den meget store storm skeede, som giorde ubodelig skade paa skoven, veirmøl-
ler og huuse, der omblæste og i Tofte skou et meget stort bøge træ, som var det 
allerstørste i samme skou, og røg en meged stor rod og jord op med sig. Lige 
under samme træe udi hullet fandtist tvende gryder eller potter, som først i he-
denskabet hafde været nedsatte med de dødes legemers brændte aske udi, som 
af samme folk bleve nedsatte i bakker og bringe..."  

Søren Christensøns noter om fortidens beboelse på stedet er senere blevet be-
kræftet yderligere af arkæologiske undersøgelser. Tofteområdet har i perioden, 
hvorfra de ældste arkæologiske fund stammer (dvs. keltisk til romersk jernal-
der; år 500 f. Kr. - 400 e. Kr.), ligget på et langstrakt stykke land (ø eller halvø) 
adskilt fra fastlandet af et smalt sund, der har strakt sig fra Mariager Fjord til 
Limfjorden. Sundet blev med tiden afsnøret til en kystlagune.  
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På den flade sandede slette har der været landbrug med gode græsningsmulig-
heder for husdyr, og fundet af f.eks. en skubbekværn viser, at der også har væ-
ret dyrket korn og andre kulturplanter, dvs. rug, byg og hør (Mikkelsen 1943). 
Desuden har det smalle sund og senere brakvandslagunen givet gode mulighe-
der for jagt og fiskeri (Andersen 2004). Der er da også fundet flere bopladser: 
På bunden af Tofte Sø har der været en boplads fra romersk jernalder (ca. år 0 - 
400 e. Kr.) (DKC14 2007 a) og på bunden af Møllesø (DKC 2007 b) og i selve 
Tofte Skov er der fundet spor efter bopladser fra keltisk jernalder (ca. 500 f. Kr. 
- år 0) (DKC 2007 c). Længere mod nord, ved Høstemark, er der bl.a. fundet 
spor af oldtidsagre (DKC 2007 d).  

Fra det 3. og 4. århundrede medførte et koldere og fugtigere klima begyndende 
dannelse af sphagnummose i lagunen og i det flade lave landskab, som siden 
skulle blive til Lille Vildmose. Denne udvikling fortrængte efterhånden jernal-
derbønderne fra området, og der er således stort set ikke fundet arkæologiske 
spor af menneskelig aktivitet i Tofteområdet fra resten af jernalderen, vikinge-
tid og middelalder. 

3.3 Senmiddelalder, renæssance og nyere tid 
Vi har fra skriftlige kilder og kortmateriale et forholdsvist sikkert kendskab til 
et antal bebyggelser, der har eksisteret i Tofte-området fra renaissancen og frem 
til i dag. Det drejer sig om bebyggelserne/gårdene Tofte m. vindmøllen, Knar-
mougårde, Kragelund, Frederikslund, Sandhuse, Gl. Sjældenglad, Gl. Skovfo-
gedsted og en unavngiven bebyggelse (muligvis Mosehuset) nær herved, samt 
skolen og en jagthytte.  

Det er kendt fra skriftlige kilder, at der i 14-1500-tallet var en omfattende pro-
duktion af sydesalt langs kysten fra Mou til Als. Saltproduktionen hang blandt 
andet sammen med kongernes behov for saltning af sild til hoffet og flåden. Det 
eneste arkæologiske fund, der findes af et egentligt saltsyderanlæg ligger dog 
syd for projektområdet, ved Fruerlund (Andersen 2004). Saltsydningen og især 
fiskeriet har derfor haft en stor betydning for egnens befolkning, også frem til 
nyere tid. F.eks. viser målebordsbladet fra 1879-80, at der var veje fra alle de 
kystnære bebyggelser i Tofteområdet til stranden (Figur 3-1).   

Det er meget sandsynligt, at saltproduktionen har haft katastrofale konsekven-
ser for nogle af bebyggelserne i Tofte-området. Brændselbehovet til sydningen 
er blevet dækket ved fældning af bevoksningen langs kysten og de nærliggende 
skove og førte til sandflugt og hededannelse.  

3.4 Bebyggelser 
Udover den arkæologiske registrering af jernalderbopladsen, bygger vores 
kendskab til de øvrige bebyggelser i Tofteområdet på flere historiske kort: Ni-
els Scheldes kort fra 1752, Videnskabernes Selskabs Kort fra 1793 og måle-
bordsbladet fra 1879-80 (Figur 3-1). Til denne rapport er stedfæstelse af byg-
ninger og deres koordinater bestemt ud fra målebordsbladet fra 1879-80, som 

                                                  

 

14 Det Kulturhistoriske Centralregister 
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anses for at være det mest præcise af de historiske kort. Lokaliseringen af jern-
alderbopladsen stammer fra sognebeskrivelse nr. 120401-3. Bebyggelserne med 
betegnelser, koordinater og nutidig status er vist i Figur 3-1og Tabel 3-1.  

 

Figur 3-1. De høje målebordsblade fra 1879-1880 i skala 1:20.000, også kaldet 
fodskort, er den første detaljerede kortlægning af Tofte Skov. De daværende skove 
er angivet med orange farve - her vist i skala 1:40.000, KMS ©.   

Jernalderboplads 
Ved en tidligere forstplanteskole nær Gl. Skovfogedsted er der i 1958 registre-
ret en boplads fra keltisk jernalder. Bebyggelsen har ligget på, hvad der ser ud 
til at være en borteroderet ø, der ligger som en svag forhøjning i landskabet. I 
jordoverfladen blev der fundet mange lerkarskår og flere oppløjede pletter af 
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brændt ler. Der blev ikke foretaget gravning, men skårene vurderes at stamme 
fra en hustomt (Marseen 1958).   

Tabel 3-1. Bebyggelser i og omkring Tofte Skov, samt deres lokalisering og nutidige 
status. Bygningernes omtrentlige centerkoordinater er angivet i UTM 
Zone 32 (ED50). Kilde: Målebordsblad 1879-80, KMS © og Det Kul-
turhistoriske Centralregister. 

Bygning Koordinater (m) Status 
Jernalderboplads 575051 / 6300069 Registreret, SB: 120401-3 

Tofte 1 574120 / 6301182 Nedrevet 

Tofte 2 574169 / 6301157 Delvis eksisterende 

Tofte 3 574208 / 6301126 Delvis eksisterende 

Tofte 4 574233 / 6301074 Delvis eksisterende 

Tofte, vindmøllen 574468 / 6301080 Nedrevet 

Knarmougårde, nord 576738 / 6303080 Nedrevet 

Knarmougårde, syd 576682 / 6303329 Nedrevet 

Kragelund, nord 576818 / 6301724 Nedrevet 

Kragelund, syd 576845 / 6301675 Nedrevet 

Frederikslund 576946 / 6300592 Nedrevet 

Sandhuse 1 576843 / 6300360 Nedrevet 

Sandhuse 2 576802 / 6300247 Nedrevet 

Sandhuse 3 576901 / 6300148 Nedrevet 

Sandhuse 4 576715 / 6299996 Nedrevet 

Sandhuse 5 576715 / 6299912 Nedrevet 

Sandhuse 6 576667 / 6299803 Nedrevet 

Sandhuse 7 * 576667 / 6229724 Nedrevet 

Skolen 575424 / 6299854 Nedrevet 

Skovfogedbolig 575008 / 6300108 Nedrevet 

Mosehuset 574934 / 6299991 Nedrevet 

Gl. Sjældenglad 574410 / 6299175 Nedrevet 

Jagthytte ** 573782 / 6301012 Nedrevet, men ny bygning 
opført på samme sted. 

Noter: * Angivet på kortet som "smedie", men placering usikker. ** Tilføjet på målebordsblad senere end 1879-80   

Tofte 
Bebyggelsen Tofte er i en kilde fra 1454 benævnt som Thofftegaardt og i 1514 
som Thoffte (Trap Danmark 1961). I flg. Chr. 5. matrikel fra 1688 blev eneste-
gården Toft drevet af 2 bønder (dvs. Tofte bestod af 2 gårde). Gårdene var da 
sammenlagt takseret til godt 17 tdr. hartkorn. I første halvdel af 1700-tallet blev 
gårdene delt i 4 (Riismøller 1972). Det fremgår også af Rasmus Lauritsøns fæ-
stebrev fra 1717. Hans gård er da takseret til ca. 4 tdr. hartkorn.  

Gårdene eller landsbyen er vist på Niels Scheldes kort fra 1752 som Toftbye. 
Folketællingen fra 1787 fortæller, at landsbyen da havde 31 beboere. Tofte til-
hørte på den tid hovedgården Gudumlund, men kom under godset Lindenborg i 
1798 i forbindelse med grev Schimmelmanns overtagelse af Gudumlund. På 
målebordsbladet fra 1879-80 er landsbyen vist med 4 gårde (1 tre-længet og 3 
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fir-længede), samt en mølle (Figur 3-1). I 1890 var indbyggertallet stort set 
uændret, nemlig 29. Møllen er formentlig opført i midten af 1800-tallet (Grethe 
Hald, pers. komm.).  

I slutningen af 1800-tallet opstod der en konflikt mellem ejeren, grev Schim-
melmann på Lindenborg, og gårdmændene, der var vrede over de skader, gre-
vens vildt påførte deres afgrøder. Konflikten endte med, at greven i 1889 star-
tede en overtagelse af gårdene, der herefter efterhånden blev afviklet og revet 
ned sammen med vindmøllen, og dyrehaven blev indhegnet i 1906-08.  

På det rettede målebordsblad fra 1919 ses bare en enkelt gård, der er betegnet 
"skovfogedbolig", samt to længer af en af de andre gårde. Fæstemålet for denne 
sidste gård (Ann's gård) ophørte ved fæsterens død i 1926 (Knudsen 2007) 

Knarmougårde 
Gården(e) har muligvis oprindeligt hørt under Mariager Kloster, men overgik 
ved reformation til kronen. Knarmougårde er nævnt i forbindelse med kongens 
salg af krongods i 1642, hvor gården "Knarmose" eller " Knarmoum" i Mou 
sogn sælges til Dorthe Juel på Kongstedlund med skov til 7 svins olden (Ander-
sen 2004).  

Søren Christensøn skriver i sine noter, at han ikke mener, at Knarmou er en 
gammel gård (i forhold til Gl. Kragelund), bl.a. fordi den "har eng iblandt de 
andre og ikke lige for deris egen grund" (Riismøller 1972). Stor har den dog 
næppe været - i matriklen fra 1688 er den takseret til knap 4 tdr. hartkorn og 
med 24 tdr. land under plov.  

Ved Knarmou er der i dag kun en dam og nogle få bærbuske. 

Kragelund 
Den oprindelige landsby, Gl. Kragelund har ligget et andet sted end den lokali-
tet, som vi i dag betegner Kragelund ved hovedporten til Tofte Skov. Landsby-
en må have haft en vis størrelse, idet Søren Christensøn i sine noter omtaler den 
som "Og var den da en temmelig bye" (Riismøller 1972). Den har angiveligt 
ligget tættere ved havet sydøst for den nuværende lokalitet.  

Gl. Kragelund blev i starten af 1600-tallet ødelagt af sandflugt. Herom skriver 
Søren Christensøn: " Aarsagen hvor den gl. Kragelunds beboer maatte flytte 
var, at der kom hull paa den bakke, som naaede fra Sellegaard eller og fra Hu-
rup og alt hen til Kragelund og deromkring, og blef saa baade marken og byen 
ofverblest med sand ligesom det skeede med Gl. Hurup i vor tid. Der som bak-
kerne har væred, ligger nu fuld med smaa steen, som kaldis nu Kragelunds 
Sand eller hen ad steenene, når mand rejser der."  

Årsagen til ulykken og de formastelige gerningsmænd udpeges også: " At der 
kom hull paa bakkerne var een gammel mand der af byen og nogle fremmede 
fiskere, tykke og feede, aarsag til, som giorde trapper i bakken at stige opad, 
naar de vilde see ud ad hafved til deris garn og til dem, der drog garnene." 

Den egentlige årsag til sandflugten var dog nok snarere, at man efterhånden 
havde fældet det meste af skoven langs kysten til brændsel til saltproduktionen.  
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Efter ulykken byggede to brødre fra den ødelagte landsby, Cristen og Niels 
Larsøn de to nye Kragelund-gårde. De har på det tidspunkt været krongods.  

Ligesom Knarmou blev Kragelund i 1642 solgt til Kongstedlund. Gårdene hav-
de i 1664 et samlet hartkorn på 11 tdr. I 1688-matriklen står der, at Kragelund, 
takseret til ca. 7½ td. hartkorn, drives af 3 bønder og i øvrigt nu tilhører Hr. 
Christen i Tved i Solbjerg sogn (Andersen 2004). Senere, i 1699, bliver Krage-
lund købt af Otto Marsvin til Trudsholm. De to tvillingegårde blev i hhv. 1882 
og 1883 overtaget af grev Schimmelmann på Lindenborg. Den ene gård vælte-
de i en julestorm i 1902, mens det er uvist, hvornår den anden er nedrevet.  

Gårdenes beliggenhed erkendes i dag kun pga. forekomsten af en rest af haven, 
dvs. nogle få bærbuske, en småbladet lind og et par spidsløn. 

Sandhuse 
Tidspunktet for bebyggelsen Sandhuses opståen er ukendt. Folketællingen fra 
1787 fortæller, at der boede 16 personer. Indbyggertallet var godt hundrede år 
senere, i 1890, vokset til 35. Sandhuse bestod da af 6 - 8 huse, i følge måle-
bordsbladet fra 1879-1880 (Figur 3-1). Det sydligste hus er angivet som en 
smedie, men det er ikke helt tydeligt på kortet, hvor den har ligget. Desuden er 
der nord for Sandhuse vist, hvad der på kortet ser ud til at være en lidt større 
gård, Frederikslund, men det er usikkert, om den har været regnet med til 
Sandhuse.  

Der findes tilsyneladende ikke andre informationer om Sandhuse udover, at de 
er opkøbt og nedrevet af grev Schimmelmann fra slutningen af 1800-tallet 
(smedjen i 1892) til begyndelsen af 1900-tallet i forbindelse med indhegningen 
af Tofte Skov og oprettelsen af dyrehaven.  

Ved selve Sandhusene findes nogle få havediger ("Byggepladsen") og en jord-
knold ("Sand-Marens skorsten"). Længere mod nord, ved Frederikslund ("Fer-
dinands have") ses også et havedige og en plantet eg. 

Sjældenglad 
Gården Sjældenglad er vist på Niels Scheldes kort fra 1752, men allerede nævnt 
i kirkebogen for Als sogn i 1696. Det er ikke lykkedes at finde yderligere op-
lysninger om gårdens oprindelse og faktiske alder. I 1741 indflyttede Laurits 
Ifversøn som den første skovfoged, og gården tjente herefter som bolig for ef-
terfølgende skovfogeder frem til 1860 (Grethe Hald, pers. komm.). Sjældenglad 
var i 1800-tallet en firlænget gård og ser ifølge målebordsbladet fra 1879-80 ud 
til hovedsageligt at have haft sin jord på et stykke af den lange rimme, der 
strækker sig fra Gl. Skovfogedsted til Langerim (Figur 3-1). I 1885 blev dele af 
gårdens jord indtaget til fredsskov, og bygningerne blev bolig for to skovarbej-
derfamilier. Gården blev dog helt nedlagt i 1910 efter grevens anlæg af dyreha-
ven.  

Ved Gl. Sjældenglad ses i dag kun nogle jordvolde, den lille sø "Rundedam", 
samt en stor bøg og eg.  
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Andre bygninger mm. 
Skolen, der er opført i 1870 fungerede som skole for landsbyen Tofte og nogle 
af egnens gårde og huse indtil 1912 (Larsen 1948). Herefter og frem til nedriv-
ningen i 1925 var skolen skovarbejderbolig (Grethe Hald, pers. komm.).  

Skovfogedboligen (Gl. Skovfogedsted) blev opført i 1860, i forbindelse med 
ansættelsen af en ny skovfoged, og dermed ophørte Sjældenglads mangeårige 
funktion som skovfogedbolig (Grethe Hald, pers. komm.).   

Der er ikke fundet informationer om en ubenævnt bygning, der i. flg. måle-
bordsbladet 1879-80 har ligget ca. 1300 m SSV for Skovfogedboligen (Mose-
huset).  

På Tofte Bakke findes nord for Toftehuset en forhøjning, der umiddelbart kun-
ne ligne en gravhøj fra bronzealder (koordinater: UTM Zone 32 (ED50) X: 573 
765; Y: 6 301 190). Bakken har været forsøgt udgravet i 1930'erne, indtil man 
erkendte at der var tale om en naturlig formation (Knudsen 2007). 

3.5 Erhverv og arealanvendelse 
De større gårde, Tofte, Kragelund, Knarmou og til dels vel også Sjældenglad 
har været drevet som landbrug. Der er dog næppe tvivl om, at skoven og ikke 
mindst fiskeriet fra kysten har haft stor betydning som indtægtskilde for egnens 
beboere. Saltsydervirksomheden langs kysten og dokumenter, der bl.a. beskri-
ver forskellige konflikter om fiskerettigheder, understreger fiskeriets store be-
tydning som erhverv udover landbruget (Riismøller 1972, Andersen 2004). Det 
gælder sikkert i høj grad beboerne i Sandhusene, da deres relativt små og ringe 
jordstykker næppe alene har kunnet brødføde dem.  

Målebordsbladet fra 1879-80 (Figur 3-1) viser, hvor store arealer, der enten har 
været landbrugsjord eller har været egnet som sådan (dvs. med tilstrækkelig 
drændybde). Det er dog usikkert, hvor store dele af landbrugsjorden, der har 
været egentlig agerjord, og hvor meget der har været overdrev15. Ligeledes vi-
ser kortet også en del engområder, især i randområderne langs mosen, der sik-
kert også har kunnet anvendes til græsning.  

O. G. Petersen (1896) beskriver dog arealerne nord og nordøst for Tofte Bakke 
som kulturland med græsning. Det samme gør Søren Christensøn, der samtidig 
dokumenterer et angiveligt lidt anstrengt forhold til skatter og afgifter: "Krage-
lunds eyendom og græsning har i forrige tider væred den heele mose vesten for 
gaarden tæt til Kongstedlunds skou og mark, og i synder til Sellegaards Bæk, 
men da landmåleren var her i landet, kiendtes de ikke ved den for saa vidt, og 
udi nør er deres eyendom til Knarmous mark, ....".  

                                                  

 

15 Den hvide signatur på målebordskortene er generelt ensbetydende med landbrugsjord. 
Derimod siger kortene intet sikkert om den landbrugsmæssige arealanvendelse. Målebords-
kortene var først og fremmest fremstillet med henblik på militært brug. Signaturerne angi-
ver derfor fortrinsvis informationer af militær betydning, f.eks. om et areal var så tørt og 
fast, at det kunne bære en rytter eller en soldat (den hvide signatur) i modsætning til f.eks. 
den våde og blødere eng (lys grøn) (Brandt 2004). 
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Målebordsbladet er gengivet i Figur 3-2i en forenklet form, der viser fordelin-
gen af landbrugsjord, skov, eng, hede og mose. Kortet viser desuden de be-
skrevne bebyggelser og de gamle veje i Tofte-området.                     

Figur 3-2. Forenklet udgave af målebordsbladet fra 1879-1880 med fremhæv-
ning af skov, ager, eng, hede og mose samt bebyggelser.   

Ud fra kortlægningen på Figur 3-2er der i 1879-80 opgjort et skovareal på 305 
ha, et dyrket areal på 461 ha, et engareal på 153 ha samt et hede- og overdrevs-
areal på 440 ha.  
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4 Vegetationsforholdene i og omkring Tofte Skov  

Udarbejdet af Atlas Flora Danica projektet 

4.1 Indledning 
Der foreligger kun ret få publicerede oplysninger om flora og naturtyper i Tof-
teområdet. En sammenstilling findes i Gravesen (1992) "Foreløbig oversigt 
over botaniske lokaliteter", bind 9.  

For at få et bedre grundlag for den planlagte naturforvaltning, samles og for-
midles her den nyeste tilgængelige viden om vegetationsforholdene i og om-
kring Tofte Skov, herunder resultaterne af omfattende feltundersøgelser udført i 
perioden 2003-2006 i forbindelse med Atlas Flora Danica. 

Det område, som behandles, er den hegnede del af Toftereservatet bortset fra de 
vestlige dele langs Haslevgård Å. Områderne langs kysten, som ligger udenfor 
vildthegnet, og de vestlige dele af højmosen og randskovene er således ikke 
behandlet.  

Tofte Skov er i hovedsagen en lavbundsskov på tidligere havdækkede arealer. 
Kun på Tofte Bakke er der højbundsskov på moræne. Hele undersøgelsesområ-
det præges af, at vildtet opretholdes med en artssammensætning og bestands-
tæthed, som efter alt at dømme er tættere på, hvad der fandtes i fortidens ursko-
ve end noget andet sted i Danmark; se afsnit 4.6. Der forekommer, bl.a. som 
følge af vildsvinenes påvirkninger og den meget naturvenlige drift gennem 
mange årtier, en usædvanligt rig og sjælden flora. F. eks. trives den i rødlisten 
akut truede småfrugtet vandstjerne i talrige store bestande, mens arten er stort 
set forsvundet fra resten af Danmark. Det er tydeligt, at vildsvinenes oproden af 
jordbunden er til stor gavn for denne og en række andre arter i området.  

4.2 Datagrundlag og metode 
Hovedkilden til data har været Botanisk Forenings landsdækkende projekt At-
las Flora Danica (AFD), som siden 1992 har samlet data om floraen i Danmark 
fordelt på ca. 2000 kvadrater på 5 x 5 km. Tofte-området ligger i fire forskellige 
5 x 5 km kvadrater og blev påbegyndt undersøgt i projektet i 2002. Undersøgel-
serne fortsætter endnu et par år. Inventør i alle fire kvadrater for Atlas Flora 
Danica er forstkandidat Erik Buchwald, som derudover har bidraget med en 
række supplerende oplysninger og vurderinger. Detaildata om arterne og deres 
voksesteder findes i AFD databasen og kun udvalgte fund af særlig interesse 
gengives i denne rapport. 

Skovfoged Birgit Knudsen og revirjæger Peter Knudsen har i en lang årrække, 
først for Lindenborg Gods og CODAN og sidenhen for Aage V. Jensens Fonde, 
stået for områdets daglige drift. Begge har usædvanligt stort kendskab til flora 
og fauna og har tydeligvis gennem deres arbejde været stærkt medvirkende til 
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at opelske og bevare de usædvanlige naturværdier. En væsentlig del af floraop-
lysningerne i denne rapport er stillet til rådighed af Birgit og Peter Knudsen og 
efterfølgende uden undtagelse verificeret i projektet Atlas Flora Danica.  

Med henblik på nærværende rapport er der endelig foretaget besigtigelser 3-5. 
juni og 27- 30. juni 2006 for at supplere Atlas Flora Danica og for at kunne 
kortlægge og værdisætte vegetationstyperne. Til støtte for kortlægningen er de-
taljerede luftfotos fra 1999, 2002 og 2004 anvendt. Steder er i vanskelige til-
fælde bestemt med håndholdt GPS (Magellan Explorist 100). 

4.3 Vegetationsforholdene 
Der findes flere systemer til beskrivelse af vegetationsforhold. Til denne opga-
ve er det valgt at tage udgangspunkt i habitatdirektivets naturtyper, da disse er 
præcist og internationalt defineret og desuden har forvaltningsmæssig betyd-
ning. De mere kulturprægede vegetationstyper dækkes ikke af habitatdirektivet. 
Der er derfor suppleret med sådanne, f.eks. plantagetyper og græsmark og lig-
nende. Typerne er listet i bilag 1 og gennemgås i det følgende afsnit. 

4.3.1 Naturtyperne og deres dominerende vegetation 
Naturtyperne fra habitatdirektivet har en firecifret talkode foran navnet. For 
disse typer er der en præcis definition og beskrivelse i DMU (2004), teknisk 
anvisning TA-N3 Kortlægning af terrestriske naturtyper .  

For de øvrige typer er der tale om bredere kategorier. 

For alle typer er der i Tofteområdet ofte tale om, at et areal rummer elementer 
af flere typer. Principielt burde man derfor operere med, at arealet f.eks. har 60 
% af én type, 25 % af en anden type og 10 % af en helt tredje type samt små-
arealer af endnu andre typer. Mosaikken kan være grov- eller finkornet, og om-
rådet fremviser også eksempler på overgangsformer mellem typer. Kortlægnin-
gen har ikke haft til hensigt at, eller har kunnet, afdække alle sådanne detaljer. 
Ved tolkning af kort 1 skal det derfor huskes, at der er tale om en skematisk 
fremstilling, som simplificerer den meget store diversitet, der opleves ude i om-
rådet. 

Klitter 

 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsvær-
klit) 16 

 

2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 

 

2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter 

 

2250 * Kystklitter med enebær 

                                                  

 

16 * markeringen henviser til prioriterede naturtyper i habitatdirektivet  
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Der er fundet ovenstående fire typer af klitvegetation i området. Se kort 1. Der 
er tale om gamle klitter og flyvesandsaflejringer fra udbredt sandflugt i histo-
risk tid. Sandflugten er ophørt bortset fra ved kysten udenfor undersøgelsesom-
rådet, hvor der fortsat er lidt sandflugt i forbindelse med de lave klitter på sand-
strandvoldene. 

Det største og vigtigste klitområde ligger øst og vest for Sellegårdsbækkens 
nedre løb, hvor meget smukke og varierede gamle klitter rummer en usæd-
vanlig artsrig vegetation med bl.a. mange bestande af den lave kurvblomst kat-
tefod, som er gået meget stærkt tilbage i Danmark. Flere områder har mange 
enebuske. 

De østligste dele af de kortlagte klitter syd for Kragelundsporten og ned til 
Øster Hurup har karakter af afblæsningsflade med en ekstremt næringsfattig og 
sporadisk grå klit vegetation, som på luftfotos adskiller sig tydeligt fra aflej-
ringsområdet lidt vest for. Laver og mosser udgør et vigtigt islæt i afblæsnings-
partierne, hvor der også ligger mange småsten i overfladen af sandet. Stenene 
viser, at sandflugten disse steder er nået ned til de oprindelige strandvolde. De 
øvrige arealer, kortlagt som type 2130, er frodigere aflejringsområder for sandet 
og har karakter af grøn klit. 

Langs Sellegårdsbækken ses det, at flyvesandet dér ligger i et flere meter tykt 
lag, som stort set når ned til bækkens niveau. Bækken skærer sig som en kløft 
gennem klitterne, som er flere meter tykke til begge sider. Enkelte steder i om-
rådet er der klitlavninger. Da disse rummer klithedevegetation, er de kortlagt 
som type 2140. 

Det er interessant, at klitterne syd for Kragelundsvej har holdt sig fri for væ-
sentlig tilgroning gennem snart 100 år. Dette må tilskrives effekten af vildtet, 
selvom dette har en relativt lav bestandstæthed i reservatet - i samme størrel-
sesorden som de mest naturlige vildtbestande kendt fra temperede skovzoner i 
f.eks. Bialowieza og Yellowstone Nationalparkerne (se afsnit 5). 

Modsætningsvis er klitterne nord for Kragelundsvej som følge af tilgroning 
blevet til, eller ved at udvikle sig til, skovklit (type 2180). Disse klitter har i en 
lang årrække været holdt udenfor vildthegnet. Tilsyneladende er der væsentlige 
mængder af flyvesand et godt stykke ind i Bønderskovegene, afd. 200a, som 
derfor også med en vis ret kunne være kortlagt som type 2180. 

Ud over ovennævnte arter er følgende arter i særlig grad nævneværdige for klit-
terne: blåmunke, enghavre, engelsk visse, alm. mælkeurt, sandskæg, kambreg-
ne, engelsød, hjertegræs, djævelsbid, katteskæg, klokkelyng, markbynke, vel-
lugtende gulaks, tandbælg, gul snerre, sandhjælme og smalbladet høgeurt. 

Enebærstykket, afd. 108a og store områder i sydøst ved Sandhusene indeholder 
fine eksempler på enebærkrat i klitter, type 2250. I Enebærstykket findes bl.a. 
guldblomme, bakkegøgelilje, hjertegræs og lancetbladet høgeurt, mens der mod 
sydøst er tale om ret næringsfattige områder bl.a. med kattefod. 
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Søer 

 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved 
bredden 

 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

 

3160 Brunvandede søer og vandhuller 

 

7110 * Aktive højmoser, søer på fladen 

På højmosefladen findes en række søer, som kan opdeles i de tre store søer Tof-
te Sø, Inderste Lune og Yderste Lune, som har ret høj pH og gytje som bundse-
diment, og en række mindre luner og sprækkesøer, som har lavere pH og er 
dannet i tørven. I sidstnævnte gruppe er der ikke fundet undervandsplanter 
bortset fra mosser, og vandet er brunligt (dystroft). 

Tofte Sø er en brunvandet sø, som er genskabt i 1973 efter at have været afvan-
det siden 1760-erne. Erosion af tørven i brinkerne har medvirket til at søen er 
meget humøs og brunvandet og dermed type 3160. Oprindelig må søen have 
været type 7110, da den lå som en del af den aktive højmose.  

Som følge af det uigennemsigtige vand er der kun sporadisk undervandsvegeta-
tion i form af akstusindblad, butbladet vandaks og liden vandaks. Disse vokser 
på ganske lavt vand, især i østbassinet. Rørsumpen er stedvis veludviklet med 
både tagrør, blågrøn kogleaks og bredbladet dunhammer. På udtørret dyndet 
tørvebund i øst-bassinet af søen voksede meget store bestande af den rødlistede 
kærfnokurt frem i 2006. Ifølge revirjæger Peter Knudsen har arten været i om-
rådet i mindst 50 år og svinger en del i hyppighed. 

De to andre større søer på højmosefladen (Inderste og Yderste Lune) er kortlagt 
som type 7110, idet denne type inkluderer uforstyrrede søer på højmoseflader. 
Deres vegetation svarer til type 3150, idet der vokser frøbid og liden andemad i 
overfladen, og vandet er for klart til type 3160. Både hvid og gul åkande vokser 
også i de to luner, som i øvrigt ikke er undersøgt for vandplanter på dybt vand. 

Uden for højmosefladen findes i Tofte området et par småsøer og nogle vand-
huller. Gadekæret ved Toftegården er type 3150 med udbredte bestande af 
vandrøllike og liden andemad. En lang historie som gadekær har medført, at 
vandet er ret næringsrigt. Vandet er dog ikke mere eutrofieret end, at det fortsat 
er klart. 

De øvrige undersøgte vandhuller og småsøer viste sig at være type 3130 med en 
række interessante og tildels ret sjældne arter som svømmende sumpskærm 
(mindst 3 søer rummer bestande), børstekogleaks, hårtusindblad, akstusindblad, 
liden siv, trådsiv, tudsesiv, alm. vandranunkel, vandnavle, aflangbladet vand-
aks, svømmende vandaks og liden vandaks. I endnu mindre pytter og småvande 
er stedvis fundet andre arter, som hører til type 3130, bl.a. de ret sjældne knu-
dearve, vandportulak og tusindfrø. Det vurderes, at arterne, som hører til type 
3130, er stærkt begunstiget af områdets bestand af vildsvin og krondyr. Dyrene 
holder vegetationen i og omkring vandhuller og pytter lav og sørger desuden 
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med deres tramp mv. for optimale spiringsbetingelser for de enårige arter. Det 
var ikke på forhånd kendt, at området rummer søtype 3130, så den er ikke med 
på listen over habitatområdets udpegningsgrundlag. 

Vandløb 

 
3260 Vandløb med vandplanter 

Sellegårds Bæk er det største vandløb inden for området, og det har en række 
større og mindre tilløb, som sammen med hovedløbet svarer til type 3260. 
Vandet er brunligt pga. af humusindholdet, men klart nok til at der vokser en 
rig flora i vandløbene bortset fra, hvor tæt trævækst skygger. Mest markant i 
bækken og dens tilløb er ofte storblomstret vandranunkel eller sideskærm, led-
saget af akstusindblad, fladfrugtet vandstjerne, liden vandaks, almindelig vand-
ranunkel eller almindelig kildemos. Derudover er bl.a. fundet stor og liden 
vandarve, billeboklaseskærm, spæd, enkelt og grenet pindsvineknop, samt 
småfrugtet og storfrugtet vandstjerne. Også i mange af grøfterne i området ses 
bestande af flere af disse vandplanter, men da grøfterne er helt kanaliserede, 
omfattes de ikke af type 3260. 

Småfrugtet vandstjerne er rødlistet som akut truet i Danmark. Det vurderes, at 
dens forekomst i området er stærkt begunstiget af vildsvinenes tramp og opro-
den af vandløbsbredderne, således at der er rige spiringsmuligheder. Den vok-
ser ikke i selve vandløbet, men på mudrede bredder og udtørrede steder. 

Heder 

 

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 

 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 

 

5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 

På de store gamle rimme-dobbe systemer i områdets nordøstlige og sydlige dele 
findes veludviklet hedevegetation. Størstedelen er ret fugtig og svarer til type 
4010. Her findes rige bestande af hedelyng, klokkelyng, tyttebær, blåbær, mo-
sebølle, rosmarinlyng og stedvis tranebær. Ledsagearterne plettet gøgeurt, vest-
lig tuekogleaks, blåtop og børstesiv er også talrige. I områderne syd for Bøn-
derskov har den smukke og sjældne klokkeensian store bestande, mens den kun 
er registreret sporadisk i de nordlige 4010-områder. I nord findes til gengæld 
rødlistearten klokkevintergrøn med en spredt bestand på en af rimmerne ved 
Blæsborghjørnet sammen med lav skorzoner, engelsk visse og plettet gøgeurt. 

Lyngbakkerne i afd. 198 og et par små arealer længere sydpå er så tørre, at de-
res vegetation svarer til type 4030. Her findes en meget artsrig og fin hedevege-
tation. Lyngen er ganske lav og tæt som følge af vildtets græsning. Kattefod har 
flere bestande på disse hedepartier, sammen med engelsk visse, blåmunke, alm. 
ulvefod, alm. månerude, katteskæg, sandskæg, sandstar, kornet stenbræk, djæ-
velsbid, lyngsnerre, vild hør og alm. mælkeurt. De sidstnævnte står i lavninger, 
hvor der åbenbart fortsat er adgang til noget kalk.  
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På dele af hederne er der vokset type 5130-enekrat frem, men faktisk er hoved-
parten af områdets større enekrat opstået ved tilgroning på toppen af meget sto-
re gamle blåtoptuer i de tidvis våde enge og i de sure overdrev. Mange steder er 
enerne så store og gamle, at de har dannet deres eget lille skovmiljø under hver 
busk. Sådanne steder er bl.a. hyppigt set skovstjerne og majblomst, men også 
tredelt egebregne og hønsebær. Vrietorn, kvalkved, abild, vild kaprifol, hyld og 
tørst vokser mange steder frem i enernes beskyttelse. Nord for Hestefoldsgra-
nerne findes et særligt artsrigt enekrat med en fin bestand af guldblomme og 
bakkegøgelilje. 

Overdrev 

 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund 

 

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

Ved Toftehuset på Tofte Bakke træder grus-sten-store stykker af skrivekridt 
frem i dagen i muldskud, og floraen er en veludviklet kalkoverdrevsflora. Som 
følge af vildsvinenes jævnlige oproden i dele af overdrevet er der usædvanligt 
gode spiringsbetingelser og dermed en ekstremt artsrig flora med 214 arter re-
gistreret indenfor ca. 50 meter fra Toftehuset ved besøg d. 4/7 2003. Bl.a. kan 
fremhæves stor knopurt, hulkravet kodriver, smalbladet klokke, dunet vejbred, 
nikkende limurt, knoldet mjødurt, tjærenellike, rundbælg, vrietorn, koralhvid-
tjørn, tornblad, liden museurt, vild stedmoder, flipkrave, blåmunke, sølvpoten-
til, vårvikke, alm. pimpinelle og slåen. Type 6210 er ikke fundet i væsentligt 
omfang andre steder indenfor undersøgelsesområdet, idet floraen selv på Tofte 
Bakke skifter til surt overdrev inden man fjerner sig ca. 100 m fra Toftehuset. 

Store dele af de tørre sletter i området er type 6230, surt artsrigt overdrev. De 
fleste af typens undertyper er konstateret, herunder både katteskæg-, bølget 
bunke- og hvene/svingel-undertyperne. Fælles for typerne er rig forekomst af 
hirsestar, fåresvingel, lyngsnerre, katteskæg, tormentil, lægeærenpris og hunde-
viol. Stedvis ses desuden bleg star, kratfladbælg, mosetroldurt, bakkegøgelilje 
eller alm. mælkeurt. Bedst udviklet ses disse overdrev i randzonerne rundt om 
og sydøst for Store Langsig, hvor næsten alle de nævne arter vokser. Derudover 
er der bl.a. hjertegræs og vild hør, som tyder på at der omkring Store Langsig er 
en lidt rigere bund. Flere steder ses også mange store tuer af gul engmyre i dis-
se områder. 

Der er ofte tale om komplicerede blandinger af type 6230 og 6410 i området, 
herunder med glidende overgange eller med f.eks. 200 kvadratmeter veludvik-
let 6230 midt i et stort område med typisk 6410. De fleste kortlagte forekomster 
af 6230 og af 6410 rummer faktisk større eller mindre elementer af den anden 
type, men det er ikke muligt at gengive sådanne detaljer på kort 1.  

Enge 

 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 

Meget store områder i og omkring Tofte Skov dækkes af tidvis våde enge med 
udpræget blåtopdominans. Der findes dog også flere andre undertyper af type 
6410 i området, f.eks. med dominans af engrørhvene eller med artsrig eng-
vegetation uden blåtop og uden nogen dominerende art. Sidstnævnte undertype 
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findes bl.a. i Trekanten, afd. 159b, med en blomster- og sommerfuglerig eng af 
bl.a. tormentil, djævelsbid, hirsestar, engviol, alm.star, vild hør, bleg star, kat-
teskæg, mangeblomstret frytle, lancetbladet høgeurt, sumpsnerre, hjertegræs, 
vellugtende gulaks, knopsiv og engrævehale. I engens kant mod skoven vokser 
desuden liden vintergrøn. 

Som følge af den svingende vandstand og vildtets påvirkninger er der ofte tale 
om stor variation i områderne og meget gode spiringsmuligheder på mudret 
blottet bund. Dette er medvirkende til, at der i mange af områderne er stor arts-
rigdom, selvom det umiddelbart kan se ensformigt ud, især hvor der er domi-
nans af de høje græsser. Mellem og på tuerne trives dog mange andre og min-
dre iøjnefaldende arter som f.eks. hønsebær, bakkegøgelilje, plettet gøgeurt, 
engviol, lancetbladet høgeurt, djævelsbid, engblomme, trenervet snerre, klok-
keensian og spidsblomstret siv.  

Engblomme og trenervet snerre er kun set i afd. 155b ved Rådden Røv, hvor de 
vokser sammen med store bestande af festgræs. Spidsblomstret siv har store 
bestande i vest- og nordkanten af Enebærstykket, afd. 139a, og er ikke noteret 
andre steder. I den tidligere høeng Nyeng, som ligger langs Skovbækken i 
Vesterskoven afd. 157 og 176, vokser der en del gul frøstjerne. Engen har me-
get blåtop, men også blågrøn star, engviol, kærhøgeskæg, bleg star, man-
geblomstret frytle, tormentil, kærmangeløv, vandnavle, krybende pil, trådstar 
og liden vandarve. 

Bemærk at der også er blåtopdominans i flere varianter af højmose, f.eks. type 
7120-arealer som har udviklet blåtopdominans grundet afvanding af højmose, 
og store dele af laggzonen af 7110. 

Højmose 

 

7110 * Aktive højmoser, fladen inkl. små luner, tuer, høljer  

 

7110 * Aktive højmoser, partier med sivende vand (seeps og soaks) 

 

7110 * Aktive højmoser, laggpartier uden skovdække 

 

7110 * Aktive højmoser, partier med tilløb til skov 

 

7110 * Aktive højmoser, søer på fladen (se afsnit om søer) 

 

7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 

Højmosens funktionelle dele er kortlagt i ovenstående særskilte undertyper, idet 
de har meget forskellig vegetation. 

Højmosefladen dækker de største arealer og rummer talrige og meget store og 
livskraftige bestande af karakteristiske arter som f.eks. langbladet, rundbladet 
og liden soldug, hvid næbfrø, rosmarinlyng, tranebær, tuekogleaks (begge un-
derarter registreret) og multebær. Derudover findes i kanten af den største af de 
små luner en bestand af de sjældne dyndstar og blomstersiv, mens benbræk 
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vokser et sted nær den inderste lune. Store centrale dele af højmosefladen har 
høljekarakter. 

Fra sydøsthjørnet af Tofte Sø og mod sydøst ses på luftfotos et svagt busk- og 
træklædt område, som ved besigtigelse har vist sig at indeholde et strøg med 
islæt af mere næringskrævende arter end normalt for højmoseflade, bl.a. øret 
pil, dunbirk, hirsestar, alm. star, kærranunkel, engkabbeleje, kragefod, tormen-
til, kærsnerre, engkarse og plettet gøgeurt. Området er tolket som et område, 
hvor vandet siver gennem overfladelagene. Længere mod sydøst går det lige-
frem over i en enklave af rigkærsvegetation ude midt i højmosen, se type 7230.  

Langs det meste af østsiden af højmosefladen er laggzonen forholdsvis upåvir-
ket af afvanding, sandsynligvis fordi grøftningen ikke er voldsomt dyb, og fordi 
ejerne og Peter og Birgit Knudsen gennem en årrække ved naturvenlig drift har 
opretholdt en høj og ret naturlig vandstand i disse delområder, bl.a. ved at op-
stemme visse grøfter og kanaler. Status er i hvert fald at laggzonen især i ned-
børsrige perioder står helt eller delvis under vand, og at den har en meget vel-
udviklet og rig flora med stor variation. Grænsen ind mod højmosefladen ses på 
luftfotos at have en interessant fliget eller delta-agtig form på de mest upåvir-
kede strækninger. Disse strøg vurderes ligesom højmosefladen at være helt 
unikke i Danmark, og meget sjældne også i resten af Europa.  

Den ikke-skovdækkede del af laggzonen rummer en lang række af forskellige 
varianter af mose- og kærvegetation, hvoraf de største arealer dog dækkes af 
samfund med meget blåtop eller engrørhvene. Som eksempel på afvigende par-
tier kan nævnes sydenden af mosen nord og vest for Gl. Enge, hvor laggzonen 
ved besigtigelse den 6/7 2005 fremstod som et ca 50 meter bredt og ca 10 cm 
dybt sø- og engagtigt vandløb med frodig vegetation af bl.a. bukkeblad, eng-
forglemmigej, kærdueurt, alm. skjolddrager, næbstar, vandnavle, alm. sump-
strå, glanskapslet siv, duskfredløs, alm. fredløs, smalbladet kæruld, 
kærfladstjerne, trævlekrone, alm. star, kærsvovlrod, kærranunkel, smalbladet 
ærenpris (begge underarter), dyndpadderok, engkarse og småfrugtet vandstjer-
ne. Alle disse arter var almindelige, og derudover var der mindre indslag af en 
stribe yderligere arter. Småfrugtet vandstjerne er rødlistet som akut truet i 
Danmark, men har livskraftige bestande mange steder i laggzonen.   

Visse steder på højmosen er der tilløb til skovvækst på en måde, som muligvis 
er nogenlunde naturlig, mens de store områder med skov- og trætilgroning, især 
i lagg-zonen, anses for et unaturligt resultat af udtørring, se type 91D0. Sand-
synlig naturlig trævækst ses på vestsiden af Inderste Lune. Muligvis kan tilsva-
rende lysåben birkebevoksning sydvest for Tofte Sø også opfattes som ret na-
turlig. Disse ganske lysåbne træbestande rummer i hvert fald en interessant flo-
ra med bl.a. butfinnet mangeløv, hønsebær, tredelt egebregne, pors, skovstjer-
ne, multebær, mosebølle, øret pil, tormentil, grå star og hundehvene. 

Udfra vegetationen er det konstateret, at væsentlige dele af højmosen er skadet 
af udtørring fra afvanding i form af gamle grøfter eller tørvegravning på nabo-
arealer. Disse dele, som præges af blåtop og en del birkeopvækst, og hvor leve-
dygtigheden af tørvemos er nedsat, er kortlagt som type 7120. I disse dele 
mangler de mere sårbare af højmosens specielle arter; f.eks. har langbladet og 
liden soldug ikke kunnet findes, mens multebær klarer sig. 
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Vildtets veksler over højmosen består i stor udstrækning af habitattype 7150, se 
nedenfor.  

Andre mose- og kærsamfund 

 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

 

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller 
blottet tørv 

 

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

 

7230 Rigkær 

 

Rørsump med dominans af tagrør 

 

Storstar kær 

 

ej fundet i væsentligt omfang 

 

Andre slags natureng (kortgræsset hestefold)  

 

Lysåbent område helt domineret af Ørnebregne 

Ved kortlægningen blev en mindre, aflang mose med hængesæk, type 7140, 
fundet i afd. 102b i Knarmou Hede. Her vokser bl.a. næbstar, kragefod og kær-
dueurt samt en del Sphagnum.  

Derudover er der et mindre område omkring Gåsehullerne i højmosen, som har 
udpræget hængesækkarakter med små indslag af arter, som normalt ikke vokser 
på højmoseflade, f.eks. lysesiv, næbstar, alm. star og grå star. Naturlig næ-
ringsberigelse fra en tidligere hættemågekoloni vurderes at være årsagen til fo-
rekomsten af de nævnte lidt mere næringskrævende arter. Sidstnævnte areal er 
sammen med de små hængesække rundt om lunerne på højmosen henført til 
type 7110, idet det fremgår af Corine Biotopes Manual fra 1991 at sådanne 
samfund (Corine kode 51.12) kan forekomme på højmose og hører med til 
højmosetypen.  

Habitattype 7150 har grundet lille arealudstrækning ikke kunnet kortlægges, 
men har mange forekomster i undersøgelsesområdet. Typen er afhængig af 
vildtets tilstedeværelse, idet det er dyrene, der blotter tørv og sand, hvor natur-
typens arter derefter kan spire og trives. Type 7150 findes således som ovenfor 
nævnt på veksler over højmosen, men også på og ved veksler gennem andre 
dele af undersøgelsesområdet, hvor tørv eller fugtigt sand passeres, især i type 
4010 og 6410. De største veksler kan skelnes på luftfotos. Rundbladet soldug er 
et gennemgående træk for naturtypen i området, mens hvid næbfrø kun er på 
vekslerne på højmosen. Mosetroldurt er hyppig i type 7150 udenfor højmosen, 
og virker udpræget favoriseret af de kår, som følger med habitattypen. Liden 
ulvefod, som også hører til i typen, er intensivt eftersøgt, men forgæves. 

På syd- og nordsiden af Tofte Bakke findes partier med kilder og væld, type 
7220. Et par steder på nordsiden, bl.a. udfor afd. 151b er der veludviklede kil-
defelter med små kildebække og rig vældflora, mens der på sydsiden mest er 
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tale om væld uden kildebække. Floraen rummer bl.a. vandkarse, småbladet og 

alm. milturt, samt tuestar, topstar og skovspringklap. De væld-indikerende arter 

har også sporadiske forekomster en del andre steder spredt i undersøgelsesom-

rådet, bl.a. udfor nordvestspidsen af Elleskoven, men disse væld er så små, at 

de ikke er kortlagt. 

Rigkær, type 7230, er kortlagt tre steder i området med meget forskellig ud-

formning og artsindhold, udover at der findes mindre partier ikke-kortlagt rig-

kær på bl.a. det gamle spor gennem Gl. Enge med rige bestande af små starer, 

bl.a. skedestar. Den ene af de kortlagte forekomster er midt ude i højmosefla-

den, hvor der åbenbart er en indflydelse fra sivende og ret kalkrigt vand. En 

anden forekomst er i Toftegårdens gamle høenge, sydøst for Toftehuset i afd. 

156a, og endelig er der et parti rigkær ved østspidsen af Tofte Sø. 

Rigkæret ude i højmosen er ekstremrigkær, idet et enkelt eksemplar af sump-

hullæbe er set der af Peter Knudsen for nogle år siden, men har ikke kunnet 

genfindes siden. I øvrigt kan fra rigkæret i højmosen fremhæves tvebo star, 

loppestar, krognæbstar, grøn star, trindstænglet star, topstar, skedestar, trådstar, 

spydpil, krybende pil, vibefedt, leverurt, engtroldurt, djævelsbid, plettet gøge-

urt, kærmangeløv, tuekogleaks og hjortetrøst. Det er markant, at de store be-

stande af lavtvoksende arter udelukkende ses de steder, hvor krondyr og vild-

svin færdes intensivt, herunder i særdeleshed på vekslerne gennem kæret. De 

ret sjældne arter vibefedt, leverurt, engtroldurt, tvebo star og loppestar er såle-

des udelukkende set på knolde og tuer på vekslerne, men til gengæld her i talri-

ge bestande. 

Rigkærene i den gamle høeng nedenfor Toftehuset og ved Tofte Sø er mere al-

mindelige i bevoksning med arter som majgøgeurt, alm. star, toradet star, 

topstar, næbstar, hirsestar, alm. sumpstrå, kærpadderok, trævlekrone, vandmyn-

te og engforglemmigej, samt spor af gamle grøfter. 

Som det fremgår af kortlægningen, findes der endvidere i undersøgelsesområ-

det andre typer enge, tagrørsumpe og ørnebregnesletter. Flere af disse arealer 

rummer sjældne eller rødlistede arter, som f.eks. småfrugtet vandstjerne. 

Skov 

Kortlægningen har opdelt skovene i følgende grupperinger: 

• Urskovsagtig gammel græsningsskov af eg, bøg, el og birk, inkl. lysninger 

< 0,5 ha-kompleks. Mosaik af habitatskovtyperne 9110, 9120, 9130, 9160, 

9190, 91D0 og 91E0. 

• Gammel naturskov svarende til ovenstående, men hvor de gamle træer trues 

af opvækst grundet hegning. 

• 91D0 * Skovbevoksede tørvemoser, tilsyneladende primær forekomst 

• 91D0 * Skovbevoksede tørvemoser, sekundær forekomst opstået pga. ud-

tørring 
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91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

Skovområderne i Vesterskov, Østerskov, Bønderskov og omkring Tofte Bakke, 
samt i Engskoven og ved Gl. Enge udgøres i stor udstrækning af meget gammel 
og veludviklet artsrig skov med urskovsagtig karakter, samtidig med at vildtet 
sørger for, at der er lys og luft og dermed en artsrig og frodig bundflora. 

Vesterskov 
Vesterskov rummer, som følge af den unikt urskovsagtige fremtoning med me-
get gamle træer, dødt ved, og næsten upåvirket hydrologi samt varieret jord-
bund, en meget righoldig flora med en del sjældne arter. Vildsvinenes og kron-
dyrenes græsning og oproden af jordbunden medfører, at der er optimale spi-
ringsmuligheder og tilpas lys i skovbunden. Derudover er der mange store og 
små lysninger i skovens kronetag. Både muldbund og morbund er meget ud-
bredt i Vesterskov, skønsvis med nogenlunde lige stor udbredelse. Der er store 
områder med ørnebregnedominans.  

Vesterskovs rige muldbundsflora under eg, ask, el og bøg udgøres i høj grad af 
springbalsamin, mosebunke, skovsyre, hvid anemone, stor fladstjerne, skovgal-
tetand, skovskræppe, dagpragtstjerne, miliegræs, skovviol, dunet egebregne, 
tredelt egebregne, akselblomstret star, skovspringklap, skovrørhvene og lund-
fladstjerne. Der er i især de nordvestlige dele af Vesterskov en rig buskvegeta-
tion af hassel (både meget gamle og helt unge, samt regulære små hasselkrat 
uden træer over), abild, slåen, benved, alm., koral- og engriflet hvidtjørn, fug-
lekirsebær, bævreasp, alm. hæg og kristtorn. Af sjældnere planter kan fremhæ-
ves kongebregne, kambregne, skovgøgeurt, storblomstret kodriver, fruebær og 
talrige bestande af liden steffensurt. I områder med morbund er der meget blå-
top eller ørnebregne, samt mindre bestande af bl.a. liljekonval, majblomst og 
blåbær.  

Vesterskov har en række steder helt naturlige og upåvirkede lavninger, kaldet 
sig, hvor vandet siver mod vandløbene. I disse vokser foruden rødel og ask, 
forlænget star, kærstar, tykakset star, alm. og småbladet milturt, rørgræs, gul 
iris, alm. mjødurt og de sjældne gul rævehale og småfrugtet vandstjerne. Det 
vurderes, at skoven udelukkende kan opretholde sin store artsrigdom af urter og 
buske på grund af vildtets græsning, som forhindrer træer i at dominere i sko-
vens underetage. Der er dermed talrige små lysninger, hvor urter og buske er 
helt fri af træernes kronetag. De fleste af træarterne findes både som meget 
gamle, halvgamle og helt unge individer. Det ser ud til, at de gode lysforhold 
gør, at ikke kun skyggetræarterne er i stand til at forynge sig. De unge træer 
bærer præg af, at de ofte skal bruge årtier som buskformede små individer, før 
de er istand til at vokse op over vildtets bidhøjde. Man føler, når man færdes i 
Vesterskov, at dele af den oprindelige urskov sagtens kunne have set ud på til-
svarende måde. 

Østerskov 
Østerskov har mange træk fælles med Vesterskov, men den er ikke helt så upå-
virket, artsrig eller rig på sjældenheder. Især i dens nordlige del, i afd. 174 og 
175, er der enkelte døde og levende ca. 100-årige rødgraner, men hovedind-
trykket er både her og i resten af Østerskov urskovsagtigt. Der er meget mere 
dunbirk og vortebirk i Østerskov end i Vesterskov, og der er også udstrakte om-
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råder, hvor rødel er næsten enerådende. Både eg og bøg opnår en meget smuk 
udvikling med majestætiske kæmpetræer i bl.a. områder med ørnebregnedomi-
nans, f.eks. dele af afd. 193a. Denne afdeling er interessant ved, at næsten alle 
de træarter, der findes i Tofte skovområdet, kan ses som både unge træer og 
som meget gamle træer (for flere af arterne på over 1 meter i diameter) samt i 
aldersklasser derimellem. Det gælder f.eks. bøg, stilkeg, ask, rødel, dunbirk, 
alm. røn, hassel, bævreasp, spidsløn, alm.hæg, abild, kristtorn og tørst. Det vur-
deres, at det er samspillet af vildtgræsning på passende niveau med bl.a. de 
mange ørnebregner, der giver den nødvendige lysmængde til skovbunden, så 
alle disse træarter kan forynge sig og trives til høj alder sammen. 

Af bundfloret i Østerskov kan nævnes dunet egebregne, skovstjerne, maj-
blomst, dunet og liden steffensurt, forlænget og akselblomstret star, vedbend, 
alm. milturt, gul frøstjerne, hvid anemone, stor fladstjerne, dagpragtstjerne, 
springbalsamin, bredbladet mangeløv, fjerbregne, blåbær, blåtop, hønsebær, 
ørnebregne, skov- og bjergrørhvene, skovviol, kratviol, lundfladstjerne, liden 
pileurt, kæmpesvingel, miliegræs, skovspringklap og den rødlistede småfrugtet 
vandstjerne. 

Tofte Bøge og tilgrænsende elle-, aske- og birkeskov rundt om Tofte Bakke 
Rundt om Tofte Bakke ses et usædvanligt naturligt og upåvirket eksempel på, 
hvordan skovens sammensætning ændrer sig efter jordbunds- og fugtighedsfor-
hold fra næsten ren bøgeskov på høj veldrænet bund til elle-aske-skov på næ-
ringsrig våd bund og til sidst til ren dunbirkeskov på den sure mosebund i kan-
ten af højmosen. Bøgeskoven er hovedsagelig på muldbund med skovrørhvene, 
miliegræs, lundrapgræs, skovhundegræs og skovsyre. Elle-askeskoven ligger 
ud til højmosens laggzonebæk og er meget artsrig med bl.a. kranskonval, fir-
blad, storblomstret kodriver, tuestar, forlænget star, stiv star, akselblomstret 
star, dunet og liden steffensurt, skovskræppe, stor fladstjerne, springbalsamin, 
lundfladstjerne, hundekvik, skovrørhvene, knoldet brunrod, liden pileurt, kær-
høgeskæg, krybende baldrian, nyrebladet ranunkel, rosendueurt og den rød-
listede småfrugtet vandstjerne. Birkeskoven er domineret af blåtop ledsaget af 
mosebølle, tuekæruld, klokkelyng, smalbladet mangeløv og tranebær. 

Bønderskov 
Bønderskov er meget rig på eg, og rummer i modsætning til de tre ovennævnte 
skove også småbladet lind. Det tolkes ofte som, at skoven aldrig har været ryd-
det helt eller været særligt intensivt udnyttet. Der er dog kun tale om få indivi-
der af lind, hvoraf i hvert fald nogle ser ud til at være af stor alder selvom de 
enkelte stammer ikke er særlig tykke. De fleste af egene er gamle, men der er 
også unge og mellemaldrende ege, som, uden undtagelse, er vokset frem be-
skyttet af slåenkrat. Dette er i overensstemmelse med den teori om egens for-
yngelse i urskoven, som er fremsat af Vera (2000) (se afsnit 4.6). Sådanne slå-
enkrat med unge ege ses bl.a. i afd. 207b, i 200a og i afd. 199a. I kraft af egens 
evne til at blive meget gammel, og slåenkrattets evne til at vandre omkring i 
skoven, delvis hekseringsagtigt, ser det ud til, at denne foryngelsesform er den 
absolut vigtigste for egen i denne del af Tofte. Skoven er, som følge af vildtets 
græsning, tilpas lysåben til at slåenbuskene kan etablere sig mange steder under 
og mellem de gamle egetræer.  
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Bundfloraen er rig i Bønderskov, med en del partier der minder om Vesterskov, 
men også en speciel næsten ren stilkegeskov mod øst, som muligvis står på et 
ret tykt lag flyvesand, som forhindrer de mere næringskrævende træarter i at få 
fodfæste. I den østlige, sandede del af Bønderskov er der alm. kohvede, lilje-
konval, hønsebær, dagpragtstjerne, majblomst, smalbladet mangeløv og blåbær. 
I de vestligere dele ses bl.a. hassel, kranskonval, skovspringklap, stor fladstjer-
ne, hønsebær, festgræs, kristtorn, enebær, blåtop, glat hunderose, benved, alm. 
hæg, kvalkved, abild og alm. hvidtjørn. Endvidere er der talrige små og større 
lysninger med engagtig vegetation, med f.eks. engkabbeleje, alm. mjødurt og 
blåtop, hvor den gamle træbestand er gået til af ælde. Busklaget inkl. de små 
træarter er veludviklet, bl.a. med smukke store gamle abild, som står frit.  

Engskoven 
Engskoven afviger fra de ovenstående ved at have en noget lavere maksimalal-
der på træerne, og ved at have en meget frodig muldbund i store dele, samt ret 
store indslag af småbladet lind. Den er dog ligesom de ovenstående meget 
blandet i sin træartssammensætning, og har meget stilkeg, rødel, ask, bævreasp 
og dunbirk, men også bøg, alm. røn, seljepil, abild og hassel. Af bundfloret kan 
særligt fremhæves stor konval, skovrørhvene, ørnebregne, alm. kohvede, lilje-
konval, majblomst, miliegræs, skovspringklap, alm. bingelurt, alm. guldstjerne, 
stor frytle og skovgøgeurt. 

Type 91D0, 91E0 og øvrige partier med naturskov 
Ud over de ovennævnte naturskove er der talrige andre mindre naturskovsstyk-
ker med store floristiske kvaliteter, ikke mindst de mange områder med skov-
bevokset tørvemose, 91D0, og elle-skov, 91E0, som er kortlagt. Det vil dog 
føre for vidt at gå i detaljer med dem alle. Generelt kan det siges, at områder 
med 91D0 ofte rummer hønsebær, butfinnet mangeløv og multebær, og at 91E0 
ofte rummer småfrugtet vandstjerne og en lang række halvsjældne arter. For 
type 91D0 er der ved kortlægningen forsøgt at skelne mellem de arealer, som 
vurderes kun at være skovtilgroet som følge af kunstig udtørring, og arealer, 
som sandsynligvis er stort set naturlige eksempler på naturtypen. I et sådant 
eksempel på 91D0 ude ved Ydre Lune på højmosen vokser en bestand af den 
sjældne orkide hjerteblade fliglæbe. 

Plantager og andre kulturprægede arealer 

 

Plantageagtig skov af hjemmehørende danske løvtræarter 

 

Skovfyrplantage 

 

Plantage af ikke-hjemmehørende træarter, inkl. stormfaldsarealer fra de se-
neste år. 

 

Græsmark, kultureng, have, ruderat og tilsvarende  

I de plantageagtige skovområder er der fundet en noget mere forarmet og al-
mindelig flora end i naturskovene. Visse steder ses dog også eksempler på bed-
re flora og ligefrem arter, som ikke er set i naturskoven. Det gælder f.eks. 
skovhullæbe, som vokser i den plantede egeskov i afd. 161f, og femradet ulve-
fod i afd. 159c. 
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I skovfyrplantagerne ses meget blåtop, plettet gøgeurt, klokkelyng og tyttebær i 
bundfloret, og et sted i afd. 211a vokser en pæn bestand af den ret sjældne lin-
nea. Store dele af skovfyrplantagen er oprindeligt plantet i våd hede, type 4010, 
som ser ud til at kunne komme igen, hvis plantagen blev helt eller delvis ryd-
det, idet dens arter i høj grad holder stand under fyrrene. 

De udstrakte granplantager af især sitka er meget fattige på interessant bund-
flor. På visse af stormfaldsarealerne er fremspiret småfrugtet vandstjerne i pyt-
ter i kørespor. Endvidere er der registreret enkelte eksemplarer af otteradet ul-
vefod, hjertebladet fliglæbe og kambregne på kanten af grøfter beskygget af 
granplantage, bl.a. syd for Kragelundsmarken. 

Der er ikke nævneværdige fund fra arealerne kortlagt som græsmark mv., bort-
set fra, at der i Firkanten, afd. 170b vokser lidt dværgperikon, hvor vildsvin har 
rodet i marken. En art som i øvrigt kun er registreret i vildsvineskrab i tidvis 
våd eng i Lupinstykket, afd. 199d. 

4.3.2 Særligt bemærkelsesværdige arter  

Rødlistede arter 
I området er fundet følgende rødlistede arter:  

National status Lokal status  
1990 1997  

Småfrugtet vandstjerne

 

Sjælden (R)

 

Akut truet (E)

 

Mange store bestande

 

Langbladet soldug

 

Sjælden (R)

 

Sårbar (V)

 

Mange store bestande i 7110

 

Blomstersiv

 

Sårbar (V)

 

Sårbar (V)

 

Ca. 100 ekspl. i én bestand

 

Otteradet ulvefod

 

Sårbar (V)

 

Sjælden (R)

 

Ca. 5 ekspl. i én bestand

 

Kongebregne

 

Sjælden (R)

 

Sjælden (R)

 

Ca. 3 ekspl. i én bestand

 

Klokkevintergrøn

 

Sjælden (R)

 

Sjælden (R)

 

Ca. 50 ekspl. i ét halvstort område

 

Multebær

 

Sårbar (V)

 

Sjælden (R)

 

Mange store bestande i 7110 og 91D0

 

Engklaseskærm

 

Sjælden (R)

 

Udgået

 

Stor bestand ude ved kysten

 

Hjertebladet fliglæbe

 

Sjælden (R)

 

Udgået

 

To bestande på hhv. ca 40 og 1 ekspl.

 

Knudearve

 

Sjælden (R)

 

Udgået

 

Én bestand på ca. 50 ekspl.

 

Kærfnokurt Sjælden (R)

 

Udgået

 

Flere store bestande

 

Liden steffensurt

 

Sjælden (R)

 

Udgået

 

Mange store bestande

 

Linnea

 

Sjælden (R)

 

Udgået

 

Én stor bestand

 

Tuestar

 

Sjælden (R)

 

Udgået

 

Flere store bestande

 

Blodstillende bibernelle

 

Sjælden (R)

 

Udgået

 

Et ekspl. set i vejkant, Kragelundsvej

  

Det er særligt bemærkelsesværdigt, at småfrugtet vandstjerne har så mange og 
store bestande i området, når den stort set er uddød i resten af landet. Det vur-
deres, at den er ekstremt begunstiget og åbenbart afhængig af vildsvinenes ro-
den i jorden på fugtig-våd muldbund. Den vokser hyppigt som en lysegrøn 
plæne ud over mudderet sådanne steder, hvor svinene tidligere har rodet. Arten 
er kun i enkelte tilfælde konstateret i grøfter og slet ikke ude i de regulære 
vandløb eller vandhuller, og må derfor karakteriseres som en art knyttet til 
mudder og pytter snarere end til vandløb og søer. Den trives fint både i fuldt 
dagslys og i halvskyggen inde i græsningsskoven. 
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Liden steffensurt ser også ud til at være stærkt begunstiget af vildsvinenes akti-
viteter, og har ofte store trivelige bestande, hvor svinene nogen tid forinden har 
været i gang. Enkelte steder i området vokser den på gammelt trøsket ved, men 
de fleste fund er direkte på våd muld. 

Generelt vurderes det, at alle de rødlistearter, der er fundet i undersøgelsesom-
rådet, er mere eller mindre begunstigede af den ret naturlige vildtbestand og 
dennes aktiviteter, samt af en høj vandstand med så naturlige vandstandssving-
ninger som muligt. 

4.3.3 Lokaliteter af særlig stor bevaringsværdi - Generelt 
Skov- og Naturstyrelsen har i 1994 udgivet Oversigt over botaniske lokalite-
ter. Status og forvaltningsbehov , som bl.a. beskriver et system til vurdering af 
den botaniske værdi af lokaliteter i Danmark. I dette system er både Tofte Skov 
og Lille Vildmose vurderet som hørende til blandt Danmarks mest værdifulde 
botaniske lokaliteter (Skov- og Naturstyrelsen, 1994, bilag XVI). Området er 
pga. af de fine naturskove og højmosen også af stor international betydning. 

For at kunne detaljere de botaniske værdier er der til nærværende rapport taget 
udgangspunkt i Skov- og Naturstyrelsens vurderingssystem. Hermed er det mu-
ligt at opdele den bedste klasse (I) i tre underklasser (1, 2 og 3) ud fra om et, to 
eller alle tre mulige kriterier for at havne i klasse I er opfyldt. Betegnelser og 
definition af de tre underklasser er specifik for nærværende rapport. 

1 Unik  Unik flora og vegetationsstruktur. Urskovsagtigt landskab 
med meget lang kontinuitet, således at artsindhold og strukturer er uden væ-
sentlige tegn på menneskers indflydelse. Hovedparten af arealet opfylder desu-
den alle Skov- og Naturstyrelsens 3 mulige kriterier for at være en botanisk lo-
kalitet af største betydning. 

2 Fornem Fornem flora og vegetationsstruktur. Opfylder 2 ud af 3 kri-
terier for at være en botanisk lokalitet af største betydning. 

3 Fin  Fin flora og vegetationsstruktur. Opfylder 1 ud af 3 kriterier 
for at være en botanisk lokalitet af største betydning. 

Alle tre ovenstående klasser svarer til lokaliteter af største betydning i Skov- og 
Naturstyrelsens system til vurdering af national betydning af botaniske lokalite-
ter.  De tre kriterier for at være af største betydning fremgår af Skov- og Natur-
styrelsen (1994) og er: 

 

Forekomst af en botanisk vigtig vegetationstype (kvalitativ betingelse) 

 

Mindst 20 sjældne eller biotoptypiske arter (kvantitativ betingelse) (Arterne 
listes op.cit.) 

 

Forekomst af rødlisteart (kvalitativ betingelse)  

Hvis blot et af kriterierne er opfyldt, anses lokaliteten for at være af største be-
tydning på nationalt niveau. Rødlistearter inkluderer alle plantearter, som har 
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været rødlistet som mindst sjælden i rødliste 1990. I bilag 2 listes de vegeta-
tionstyper, som i Tofteområdet har været med til at betinge værdisætningen. 

Endvidere opererer Skov- og Naturstyrelsen med følgende tre kategorier af la-
vere værdi.  

II Lokalitet af stor betydning (5 - 19 sjældne eller biotoptypiske arter) 

III Lokalitet af betydning (1 - 4 sjældne eller biotoptypiske arter) 

IV Potentiel lokalitet (ingen sjældne eller biotoptypiske arter registreret) 

I nærværende projekt er disse tre sidste klasser tilsammen kortlagt som klasse 
4, således at hele undersøgelsesområdet på kort 2 er fordelt til følgende fire 
klasser: 

1 Unik 

2 Fornem 

3 Fin 

4 Potentiel 

For klasse 4 kan generelt siges, at nåleskovsplantagerne er af lavest botanisk 
værdi, men selv i disse er der stort set altid mindst et par af de biotoptypiske 
arter tilstede, således at de er af botanisk betydning i Skov- og Naturstyrelsens 
system.  De mange og hyppige forekomster af biotoptypiske arter i områdets 
græsmarker, vejkanter og grøftekanter mv. medfører, at disse generelt svarer til 
klasse II, dvs. af stor botanisk betydning. Den store hyppighed vurderes at 
skyldes spredning fra de biotoptypiske arters meget store bestande i delområ-
derne i klasse 1 til 3, fraværet af sprøjtning og gødskning gennem mange år, 
samt effektiv spredning og gode spiringsvilkår som følge af vildtets aktiviteter 
og tæthed.  

I et større perspektiv vurderes det, at potentiel er bedst dækkende som be-
skrivelse af arealerne i klasse 4, idet deres botaniske værdi har enormt potentia-
le for forbedring ved at udbrede den naturvenlige drift til også disse arealer ved 
at udfase plantagedriften over tid, og ved at græsmarkerne i fravær af gødsk-
ning og sprøjtning mv. udvikler sig mod mere naturlige plantesamfund. 

4.3.4 Lokaliteter af særlig stor bevaringsværdi - lokaliteter 
Det fremgår af kort 2, at meget store dele af Tofte området har unik botanisk 
værdi.  

Ca. 10 kvadratkilometer af højmosefladen på Tofte Mose er af unik botanisk 
værdi. Det gælder dermed ikke hele højmosen, fordi dele af den er forringet af 
tidligere afvanding eller af tørvegravning og afvanding på naboarealer. Dette 
har typisk bevirket, at værdien er faldet en klasse. Der er potentiale for forbed-
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ringer ved at genoprette mere naturlig hydrologi. Hvis det gennemføres, vil are-
alet i klasse 1 kunne øges. 

De flere kvadratkilometer store gamle naturskovsområder i Vesterskov, Øster-
skov, Bønderskov, Elleskoven og rundt om Tofte Bakke, samt naturskoven ved 
Gl. Enge (afd. 218-220) er alle af unik botanisk værdi. I den forbindelse må det 
bemærkes, at en væsentlig årsag til den høje værdi er, at der er tale om lysåben 
gammel græsningsskov med ret lavt kronedække af træer i selve skovbevoks-
ningerne, samt talrige store og små lysninger i skovene som helhed. Disse for-
hold bevirker tilpas lysmængde i skovbunden og stor variation, hvilket begun-
stiger floraen. Floraen er helt anderledes og af flere klasser lavere værdi i de 
enklaver af naturskoven, hvor man har hegnet og forynget. Dette gælder også 
de steder, hvor der ikke blev plantet, men blot satset på naturlig foryngelse og 
opvækst under hegn. Årsagen er åbenlyst, at træernes kroner 

 

især i underskov 
og mellemetage 

 

lukker sig så tæt sammen, at variationen og lysmængden på 
skovbunden bliver forringet. 

Endelig er der en række eng-, hede-, mose- og klit-strækninger i området, som 
er af unik værdi. Det gælder bl.a. rimme-dobbe-systemet med en mosaik af he-
de-, eng- og mose-typer i nordøsthjørnet af reservatet, klitområderne i sydøst, 
og en række mose og hedepartier, som støder op til naturskovsområderne med 
en helt naturlig overgang til disse. 

Også delområderne i klasse 2 og 3 vurderes at være af særlig stor bevarings-
værdi (se kort 1), idet det drejer sig om stort set resten af undersøgelsesområdet 
bortset fra plantager og græsmarker. 

4.4 Sårbarhed overfor ændringer i drift eller hydro-
logi 

Det vurderes, at hovedårsagen til den unikke og rige flora i området er områ-
dets store skala og helt usædvanligt naturvenlige drift gennem mange årtier 
koblet med forekomsten af sjældne og specielle habitattyper som bl.a. højmose 
og urskovsagtig naturskov. 

4.4.1 Tilgroning, vildtforvaltning og invasive arter 
De meget udbredte trusler mod flora og habitater i Danmark, tilgroning og in-
vasive arter, har ingen væsentlig betydning i undersøgelsesområdet på grund af 
bestanden af krondyr og vildsvin, som kan konstateres at være stor nok til at 
modvirke disse trusler. Samtidig er vildtbestanden lav nok til, at naturskovene 
er i stand til at opretholde sig selv gennem dels naturlig foryngelse i selve sko-
vene, dels foryngelse i dele af de lysåbne biotoper, samtidig med at andre dele 
af skovene lysnes til lysåbne biotoper i takt med, at visse træbestande dør af 
ælde eller sygdom uden træopvækst nedenunder.  

Det vurderes ud fra besigtigelserne og analyser af luftfotos, at der er tale om en 
fin balance mellem skov og lysåbne biotoper, hvor begge vil kunne opretholdes 
på lang sigt med et græsningstryk omkring det nuværende, inklusive variatio-
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ner. Skov og lysåbne biotoper vil ikke i alle tilfælde være permanente, idet en 
del af arealet skifter fra skov til lysåben og omvendt over tid. Undersøgelses-
området vil således være sårbart overfor ændringer i vildtforvaltningen, idet 
både væsentligt højere og væsentligt lavere vildtbestand må vurderes som risi-
kabel. Det er dog kendt fra helt naturlige økosystemer, at der optræder store 
variationer fra år til år som følge af svingninger i klima og prædatorer. Sving-
ninger af den art bør således ikke opfattes som kritiske, da det er vildtbestan-
dens påvirkninger af området på en tidsskala af årtier, der er det afgørende.  

For en række af de fundne arter og visse af habitattyperne er vildtets fourage-
ring, tramp eller oproden af jordbunden en afgørende forudsætning for fore-
komsten. Disse arter og typer er således meget sårbare overfor eventuelt væ-
sentligt fald i vildtbestanden. Eksempler er den rødlistede småfrugtet vandstjer-
ne, som vurderes at være helt afhængig af vildsvinebestandens påvirkning af 
området og habitattype 7150 (tørvelavninger) og 7230 (rigkær), som vurderes 
helt afhængige af krondyrenes tramp og fouragering. 

4.4.2 Hydrologi og afvanding 
En lang række af arterne og naturtyperne i området er betinget af høj vandstand, 
af naturlige svingninger i vandstand eller af begge dele. Der er ikke konstateret 
arter eller naturtyper, som er afhængige af den nuværende afvanding, idet der er 
tilstrækkelige niveauforskelle selv i de fladere dele af området til, at tørbunds- 
og tørkeelskende arter og typer har rigelig plads. 

En eventuel naturgenopretning med hævet vandstand vurderes således at være 
til stor gavn for næsten alle de arter og typer, som betinger områdets meget høje 
botaniske værdi, og neutral for de øvrige. 

4.5 Tilplantning, kulturhegning og anden drift 
Det er ved undersøgelserne konstateret, at den botaniske værdi er meget væ-
sentligt reduceret i områder, hvor der har været tilplantet med træer, uanset om 
der er tale om plantage af nåletræer eller løvtræer, eller om der er tale om dan-
ske eller fremmede træarter. Så længe bevoksningerne tydeligt kan erkendes at 
være plantede, er det markant, at de har en lavere botanisk værdi end natur-
skovsbevoksninger på tilsvarende bund. Det kan dog ikke udelukkes, at arealer 
tilplantet med danske løvtræer med tiden kan få en høj botanisk værdi, f.eks. 
arealer tilplantet med birk, rødel eller stilkeg. I givet fald tager det dog snarere 
100 end 50 år og vil utvivlsomt forudsætte en ret hård og uregelmæssig hugst, 
som kan fremelske en bevoksningsstruktur med mange små og store lysninger, 
svarende til strukturen i naturskoven. På kort sigt vurderes det relevant at over-
veje om væsentlige dele af stormfaldsarealerne kan overgå til naturformål uden 
tilplanting, eller i hvert fald med en meget spredt/ekstensiv form for tilplant-
ning med lokale løvtræer. 

Hegning af delarealer for at holde vildtet ude (kulturhegning og lignende) kan 
også ses af undersøgelserne at være meget effektivt til at nedsætte den botani-
ske kvalitet. Indenfor hegnede, ugræssede delarealer er der ikke fundet rød-
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listearter eller andre sjældne arter, selv ikke i de tilfælde, hvor der ikke er til-
plantet, og det var gammel urskovsagtig græsningsskov forud for hegningen. 
Dette skyldes, at opvæksten af bl.a. birk, røn, pil og andre træer bliver så tæt, 
når vildtet er hegnet ude, at floraen bliver endog særdeles forandret og mister 
de sjældne og usædvanlige arter. I stedet bliver bundfloret meget mere lig den 
flora, man ser i normale forstligt drevne skove, og med stor dominans af ret få 
almindelige arter.  

Habitattyperne og deres flora må således anses for meget sårbare overfor alle 
typer hegning, som forhindrer vildtet i at færdes og fouragere. Den tætte op-
vækst af unge træer kan desuden ses som en trussel mod en del meget gamle 
egetræer, som vokser indenfor disse hegn, og som risikerer at blive udkonkurre-
ret og tilsidst dræbt af den tætte opvækst af unge træer. Det kan derfor anbefa-
les, at fjerne de få resterende indre kulturhegn, i hvert fald de som findes i de 
gamle naturskove. 

4.5.1 Luftforurening og andre generelle trusler 
Ligesom alle andre steder i Danmark er påvirkningen fra luftforurening væsent-
lig og kan være en trussel mod de botaniske værdier. Dette er ikke undersøgt i 
nærværende opgave, ligesom trusler fra byggeri mv ikke anses for aktuelt. 

4.6 Vildtbestanden og vegetationen 
Undersøgelserne af floraen har vist, at vildtet spiller en afgørende rolle for den-
ne, jf. eksempler i de forrige afsnit. Derfor redegøres der i dette afsnit lidt nær-
mere for nogle forhold i relation til vildtet og samspillet med vegetationen. 

4.6.1 Vildttætheden i forhold til naturlige økosystemer 
Det er en vanskelig disciplin at opgøre bestandstætheder af hjortevildt og andre 
dyr. I et hegnet område er dette dog ret let, selvom der knytter sig usikkerheder 
til bl.a. opgørelsen af antallet af dyr, og hvor intensivt dyrene udnytter forskel-
lige dele af området. Vildttætheden i naturlige økosystemer er endnu vanskeli-
gere at belyse, men der findes dog forskning på området, jf. nedenfor. 

Skovfoged Birgit Knudsen har oplyst, at vildtbestanden indenfor Tofte-hegnet i 
undersøgelsesperioden 2003-2006, udover en del mindre vildt som rådyr og 
harer mv., har bestået af følgende:  

Areal (ha) Vinterbestand

 

Tæthed / km2

 

Afskydning / år 
Krondyr ca. 3800 ca. 400 10 120 - 130 
Vildsvin ca. 3800 ca. 150 4 120 - 130  

Maroo & Yalden (2000) har, til sammenligning, undersøgt de sandsynlige tæt-
heder af dyr i den midt-holocene urskovstid i nordvestlige Europa med England 
som eksempel og forskning i Bialowieza, Polen, som vigtig dataleverandør. De 
når frem til, at tæthederne for krondyr og vildsvin i urskovslandskabet må have 
været i størrelsesordenen hhv. 6,4 og 5,9 voksne/km2 samtidig med, at der også 
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var urokser (0,5 voksne/km2) og elge (0,3 voksne/km2). Tætheden var dermed 
af samme størrelsesorden som i Tofteområdet i dag, og der er dermed ikke ba-
sis for at sige, at tætheden af vildt i Tofte er urimelig eller unaturligt høj.  

Amerikanske undersøgelser i Yellowstone-økosystemet har dokumenteret, at 
krondyr er i stand til at skabe og opretholde lysåbne biotoper i skovlandskab, 
også selvom der er rige bestande af ulve (samt prærieulv, puma, to arter los, 
sortbjørn og grizzlybjørn). Prædation fra ulve kunne kun i mindre grad påvirke 
denne evne, men medførte snarere en forøget variation i landskabet i kraft af 
varierende græsningsintensitet (Ripple & Beschta 2003; Ripple & Beschta 
2004). Tætheden af krondyr i deres undersøgelsesområde i og ved Yellowstone 
National Park var 9 voksne/km2 i 1919. På den tid var ulve en alvorlig plage i 
området, som stadig var meget svagt påvirket af mennesker, efter at det i år-
hundreder havde været ingenmandsland mellem et antal indianerstammer og 
efterfølgende blev udnævnt til nationalpark inden væsentlig påvirkning fra den 
hvide mand, bortset fra næsten komplet udryddelse af bison (Martin & Szuter 
1999). I perioden 1919 

 

1996 svingede krondyrtætheden generelt mellem 5 og 
13 voksne/km2. Udryddelsen af ulve i midten af 1920 erne medførte ikke en 
varig forøgelse af krondyrbestanden, men førte tværtimod efterhånden til en 
mindre krondyrbestand, fordi hjortene overgræssede væsentlige dele af deres 
fourageringsområde.  

Ligesom tallene fra England peger tallene fra Yellowstoneområdet på, at kron-
dyrbestanden i Tofte må anses for at være på et ret naturligt niveau og ikke hø-
jere end, hvad der måtte forventes, selv hvis der var ulv, los og bjørn tilstede i 
økosystemet. 

4.6.2 Vera's teori om urskovens fremtoning og samspil med 
græssende dyr 

Ved de botaniske undersøgelser har der, som en sidegevinst, kunnet ses på om 
Tofteområdet kan bidrage til belysning af den teori om den oprindelige urskovs 
fremtoning, som er fremsat af Frans Vera (2000). Han fremsatte teorien, at ur-
skoven i nordvestlige Europa var væsentligt præget af græssende vilde dyr, som 
hjorte, urokser, vildsvin og vildheste, og at skoven gennemgik en række faser i 
en cyklisk udvikling. Cyklussen inkluderede faser med lysåbne biotoper afløst 
af krat, hvori skovtræerne så bagefter kunne vokse frem beskyttet mod vildtets 
bid. Når skovtræerne i bevoksningerne blev gamle, senile og til sidst døde, blev 
bevoksningerne omdannet til lysåbne biotoper igen, fordi de græssende dyr i 
skovfasen undertrykker foryngelse af træer inde i skoven på grund af deres fou-
ragering. I de lysåbne biotoper indvandrede med tiden stikkende buske og krat, 
således at cyklussen kunne fortsætte. 

Eg og hassel indtager en fremtrædende plads i Veras argumentation for teorien, 
idet begge arter var meget udbredte og dominerende i urskoven ifølge pollen-
studier. Vera fremhæver, at disse to arter i nutidens urørte skovreservater ikke 
er istand til at forynge sig og med tiden uddør lokalt, mens de trives og foryn-
ger sig i reservater med urørt naturskov sammen med græssende dyr. Urørt 
skov uden væsentlig græsning kan derfor ikke være særlig tæt på urskovens 
betingelser. 
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Kirby (2004) har ved hjælp af en række forskellige GIS-modeller og scenarier 
på landskabsniveau forsøgt at kvantificere Veras hypotese. Han fandt, at den 
følgende arealfordeling er ret sandsynlig på landskabsniveau, hvis de fremher-
skende styrende processer er i overensstemmelse med Veras teori: Skovbe-
voksninger 50 %, senil skov i forfald 10 %, græsland 25 % og krat 15 %. Ly-
såbne biotoper og krat skulle således dække størrelsesordenen 40 %, mens ca. 
60 % skulle være skov. 

Der er meget få områder i nordvesteuropa, som har store gamle urskovsagtige 
skove og nogenlunde naturlige vildtbestande, så de kan bruges til at belyse Ve-
ras teorier i praksis. Hvis Veras teori er rigtig, kunne det forventes, at man i et 
område som Tofte Skov kunne se nogle eller alle af faserne i hans foreslåede 
skovudvikling, da området er så stort og urskovsagtigt, samtidig med at der i 
århundreder har været væsentlige bestande af store græssende dyr. De græssen-
de dyr har tidligere været især kvæg og heste, mens det i de seneste 75-100 år 
har været især krondyr og vildsvin. Det diskuteres i disse år videnskabeligt, om 
hjorte og vildsvin er nok til at skabe den af Vera foreslåede cyklus, eller om det 
er nødvendigt også med kvæg eller heste. 

4.6.3 Observationer af Vera's typevegetationsfaser i Tofteområdet  
Alle fire faser i Veras cyklus er repræsenteret hyppigt i Tofte, men der ses også 
mindre skovpartier med en udvikling, som ikke svarer til hans teori, men snare-
re til mere klassiske teorier om skovens udvikling. Det er meget sandsynligt, at 
hverken Veras teori eller de mere klassiske konkurrerende teorier dækker den 
fulde sandhed, idet Toftelandskabet i tid og rum har en variation, som er stor 
nok til flere teorier.  

Skovfase: Der er store arealer med unge, mellemaldrende og gamle naturskovs-
partier svarende til Veras skovfase. I væsentlige dele af disse er der sparsom 
eller ingen foryngelse af træer, mens der i andre og især de frodigere dele fin-
des 

 

kraftigt bidt 

 

opvækst af træer. Særligt bøg og rødel er konstateret at væ-
re istand til at stå og overleve i skovbunden i de lysere dele af skoven på trods 
af græsningstrykket. Individerne udvikler en busket vækst og kan efter mange 
års eller årtiers vegeteren blive så brede eller livskraftige, at de formår at vokse 
over bidhøjde. I de skovpartier, hvor der er sådan underskov, er det ikke sand-
synligt, at en Vera-cyklus ville udspille sig. På den anden side kan det tænkes, 
at det er fraværet af kvæg, hest og elg, der giver bøg og el chancen for at klare 
sig. 

Sammenbrudsfase: Der er væsentlige partier med gammel senil naturskov, hvor 
træerne er døde eller døende, og hvor skoven derved er afløst eller er ved at bli-
ve afløst af lysåbne biotoper 

 

oftest i form af ret frodigt græsland af en type, 
som nærmest er en mellemting mellem eng og overdrev, men også indeholder 
en række klassiske skovbundsurter. Der er konstateret eksempler på denne 
sammenbrudsfase både i birke-, bøge- og egeskov. 

Græslandsfase: Der er store arealer med lysåbne biotoper i form af eng og 
overdrev, svarende til Veras græslandsfase. Pollenundersøgelser udført i 2006 
af Bent Aaby har vist, at flere af disse arealer indenfor de seneste par hundrede 
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år har båret skov, og at det kan være en naturlig udvikling, at skoven mangler 
nu. 

Kratfase: Endelig findes der store arealer, hvor stikkende buske og krat har 
etableret sig i græslandsbiotoper, herunder udstrakte enebærkrat, mange fore-
komster af tjørn, vrietorn, abild og roser, samt ikke mindst en del større og 
mindre krat af slåen. Flere steder ses det også, som beskrevet af Vera, at eg og 
hassel forynger sig succesfuldt i disse buske og krat, f.eks. er der meget udpræ-
gede eksempler på det i Bønderskov, afd. 199a, 200a og 207b. Faktisk er det 
markant, at der i hovedparten af undersøgelsesområdet ikke kan konstateres 
unge individer af eg større end en halv meter, bortset fra i slåenkrat eller i ly af 
andre buske, svarende til Veras teori. 

4.7 Konklusion 
Tofte Skov og Mose med omgivelser indenfor vildthegnet er af unik botanisk 
betydning nationalt. Især naturskoven og højmosen er også af stor international 
betydning. 

Der er ved undersøgelserne konstateret 15 rødlistede plantearter og 13 forskel-
lige naturtyper, som hver især ville være nok til at bringe området ind på Skov- 
og Naturstyrelsens liste over Danmarks mest værdifulde botaniske lokaliteter.   

Bestanden af krondyr og vildsvin i området er en afgørende forudsætning for de 
høje botaniske værdier. Vildtbestanden vurderes at være af en størrelsesorden 
og sammensætning, som er nærmere den oprindelige urskovs sammensætning 
end noget andet steds i Danmark. Bestandstætheden er sammenlignelig med 
forholdene i Bialowieza skovene og Yellowstone National Park, og der er iføl-
ge britiske forskere grund til at antage, at bestandstætheden i Nordvesteuropas 
lavland i urskovstiden har været i samme størrelsesorden.  

Uanset, at området har så stor botanisk værdi, er der store delarealer med lavere 
værdi, som har et stort potentiale for forbedring. Forbedringer af de botaniske 
kvaliteter kan dels ske ved at bringe områdets hydrologi nærmere det naturlige, 
dels ved at udvide arealet tilgængeligt for vildt og med naturvenlig drift til de 
hidtil frahegnede områder, samt endelig ved at lade plantagearealerne overgå til 
natur.  
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4.9 Bilag 
Kort 1: Fordeling af naturtyper og vegetation 

Tofteområdet er ved kortlægningen fordelt til følgende naturtyper og vegetati-
onstyper. Typerne baserer sig på habitatdirektivets naturtyper suppleret med 
typer for anden vegetation, herunder plantager og diverse kulturmark.  

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)  
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)  
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter  
2250 * Kystklitter med enebær  
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks  
3160 Brunvandede søer og vandhuller  
3260 Vandløb med vandplanter  
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng  
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)  
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter  
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund  
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund  
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop  
7110 * Aktive højmoser, fladen inkl. små luner, tuer, høljer   
7110 * Aktive højmoser, partier med sivende vand (seeps og soaks)  
7110 * Aktive højmoser, laggpartier uden skovdække  
7110 * Aktive højmoser, partier med tilløb til skov  
7110 * Aktive højmoser, søer på fladen  
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse  
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand  
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv  
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand  
7230 Rigkær  
Rørsump med dominans af tagrør  
Stor-star kær 

 

ej fundet i væsentligt omfang  
Andre slags natureng (kortgræsset hestefold)   
Lysåbent område helt domineret af Ørnebregne  
Urskovsagtig gammel græsningsskov af eg, bøg, el og birk, inkl. lysninger < 0,5 ha 

 

kompleks mosaik af skovtyperne 9110, 9120, 9130, 9160, 9190, 91D0 og 91E0  
Gammel naturskov svarende til forrige, men hvor gamle træer trues af opvækst 

grundet hegning  
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser, tilsyneladende primær forekomst  
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser, sekundær forekomst som følge af udtørring  
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld  
Plantageagtig skov af hjemmehørende danske løvtræarter  
Skovfyrplantage  
Plantage af ikke-hjemmehørende træarter inkl. stormfaldsarealer fra de seneste år   
Græsmark, kultureng, have, ruderat og tilsvarende  
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
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Kort 2:  Lokaliteter af særlig stor bevaringsværdi 

Skov- og Naturstyrelsen har i 1994 udgivet Oversigt over botaniske lokaliteter. 
status og forvaltningsbehov (Skov- og Naturstyrelsen 1994), som bl.a. beskriver et 
system til vurdering af den botaniske værdi af lokaliteter i Danmark. 

De tre kriterier for at være af største betydning er: 

 

Forekomst af en botanisk vigtig vegetationstype (kvalitativ betingelse) 

 

Mindst 20 sjældne eller biotoptypiske arter (kvantitativ betingelse) (Arterne 
listes op.cit.) 

 

Forekomst af rødlisteart (kvalitativ betingelse)  

Hvis blot et af kriterierne er opfyldt, anses lokaliteten for at være af største betyd-
ning på nationalt niveau.  

Nedenfor listes de vegetationstyper, som i Tofteområdet har været med til at betin-
ge værdisætningen. Rødlistearter inkluderer alle plantearter, som har været rødlistet 
som mindst sjælden i rødliste 1990. De relevante for Tofte fremgår af nærværen-
de rapports afsnit 3.2.1. 

I Tofteområdet er følgende vegetationstyper konstateret, som hver for sig er nok til 
at betinge største botaniske betydning i Skov- og Naturstyrelsens system: 

 

Ekstremfattigkær 

 

Overgangsfattigkær med veludviklet vegetation 

 

Overgangsrigkær med veludviklet vegetation 

 

Ekstremrigkær (lokaliteten for bl.a. spydpil, tvebo star, krognæb star og 
sumphullæbe) 

 

Gammelt overdrevs- og græsningsland 

 

Højmose  

 

Lichenhede   

 

Lynghede med sammenhængende dværgbuskvegetation 

 

Naturlig elleskov 

 

Naturskov 

 

Ulvefodsspiringssted  

 

Vandløb med veludviklet rankegrøde 

 

Vældområder med primærvegetation  



2130* Stabile Kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)

Gammel naturskov, hvor de gamle træer trues af opvækst grundet hegning

Urskovsagtig gammel græsningsskov af eg, bøg, el og birk, inkl. lysninger <0,5 ha
- kompleks mosaik af habitattyperne 9110, 9120, 9130, 9160, 9190, 91D0 og 91E0

91D0* Skovbevoksede tørvemoser, sekundær forekomst opstået pga. udtørring

Skovfyrplantage

3130  Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden

Plantage af ikke-hjemmehørende træarter inkl. stormfaldsarealer fra de seneste år

Plantageagtig skov af hjemmehørende danske løvtræarter

Græsmark, kultureng, have, ruderat, grusvej og tilsvarende

6230* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

7110* Aktive højmoser, partier med sivende vand (seeps og soaks)

6210  Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund

2180  Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter

3150  Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter

7110* Aktive højmoser, fladen inkl. små luner, tuer, høljer

6410  Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

91D0* Skovbevoksede tørvemoser, tilsyneladende primær forekomst

7140  Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

7120  Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse

7220* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230 Rigkær

Rørsump med dominans af tagrør

Andre slags natureng (kortgræsset hestefold)

Lysåbent område helt domineret af ørnebregne

91E0* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

2140* Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

7110* Aktive højmoser, laggpartier uden skovdække

5130  Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

4010  Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

7110* Aktive højmoser, partier med tilløb til skov

Signaturforklaring

2250* Kystklitter med enebær

3160  Brunvandede søer og vandhuller

3260  Vandløb med vandplanter

4030  Tørre dværgbusksamfund (heder)

7110* Aktive højmoser, søer på fladen

Vegetationsforholdene i og omkring Tofte Skov
beskrevet ved habitatdirektivets naturtyper ud fra
registreringer udført i Atlas Flora Danica projektet
for Aage V. Jensens Fonde i 2006

Kort 1

Skala 1:25.000



Signaturforklaring

Klasse 1 - Unik botanisk værdi

Klasse 2 - Fornem botanisk værdi

Klasse 3 - Fin botanisk værdi

Klasse 4 - Potentiel botanisk værdi

Botaniske værdier i og omkring Tofte Skov
beskrevet ved opdeling i 4 forskellige klas-
ser udført af Atlas Flora Danica projektet
for Aage V. Jensens Fonde i 2006

Kort 2

Skala 1:40.000
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5 Vedplanternes foryngelsesforhold i Tofte og 

Høstemark skove  

Udarbejdet af Peter Friis Møller   

5.1 Baggrund 
Aage V. Jensen Naturfond har for at sikre en naturmæssigt optimal forvaltning 
af skovejendommene i Lille Vildmose-området igangsat udarbejdelse af for-
valtningsplaner for skovområderne, med tilhørende baggrundsanalyser, herun-
der bl.a. udredninger om skovhistorie, kortlægning af nøglebiotoper og den 
nærværende undersøgelse og udredning vedr. træarternes foryngelsesforhold i 
området.   

Formålet med nærværende undersøgelse og udredning har været at belyse og 
vurdere de aktuelle og potentielle regenerationsforhold for vedplanterne i om-
rådet, herunder analysere de faktorer, der har betydning for foryngelsen.   

Analyse af træarternes foryngelsesforhold er bl.a. relevant ved vurdering af så-
vel den fremtidige, langsigtede udvikling i de træbevoksede områder, de åbne 
naturområder og de store arealer med især nåletræplantninger på stærkt dræ-
ningspåvirket, der skal omstilles til naturarealer med genoprettede vandstands-
forhold.  

Problematikken er tosidig: dels den i tid og rum ønskede eller accepterede op-
vækst og foryngelse, dels det modsatte: uønsket tilgroning eller etablering af 
problematiske arter af vedplanter.  

5.2 Metode og grundlag 
Udredningen bygger på observationer og feltundersøgelser i skovene, herunder 
registreringer i aktuelt indhegnede og tidligere hegnede arealer, suppleret med 
oplysninger fra Naturfondens ansatte, navnlig Søren Hansen samt Birgit og Pe-
ter Knudsen.   

Formålet er at give et forholdsvis hurtigt rids af situationen og ikke en længere, 
videnskabelig udredning. Derfor er inddragelsen og brugen af litteraturreferen-
cer stærkt begrænset.  

5.3 Målsætninger 
Med Aage V. Jensens Fondes erhvervelse af Høstemark Skov i 1988 og Tofte 
Skov i 2001 samt fredningen fra 2007, er naturbeskyttelse blevet det primære 
formål med forvaltningen af ejendommene. Målsætningen kan til dels sammen-
fattes som:  
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sikring af højeste grad af naturlighed i mose, hede, enge, overdrev, skov 
og øvrige naturtyper, således at det er en samvirken af naturlige fakto-
rer: klima (i bred forstand), naturlig vandstand og jordbund i forening 
med en passende vildtbestand, der vil være rammesættende og styrende 
for bl.a. skovenes og de øvrige træbevoksede arealers fordeling og ud-
vikling. 

 

sikring af græsningsskovens karakter og gunstig bevaringstilstand i de 
målsatte naturtyper. 

 

afpasning af vildtbestand og vildttryk, således at det sikrer græsnings-
skovenes naturkvaliteter og så vidt muligt bl.a. højmose, fattigkær, he-
der, enge og overdrev mod uønsket tilgroning, samtidig med at dette 
græsningstryk ikke på længere sigt er til hindring for en opretholdelse 
af træbestande og træ- og skovtilknyttede levesteder.  

Det indebærer for løvskovenes vedkommende overvejende en status som urørt, 
hhv. ekstensivt plukhugstdrevet (græsnings)skov, dvs. som ekstensiv græs-
ningsskov med et absolut minimum af indgreb og en høj grad af naturlig dyna-
mik, dvs. urørt skovs dynamik med genoprettede vandstandsforhold og ind-
virkning af hjortevildt (kron- og råvildt) og vildsvin i systemer, hvor træerne 
har mulighed for at gennemløbe fulde livscykler, inklusive de økologisk og le-
vestedsmæssigt set særdeles vigtige dele af forløbet, der omfatter forfald, død 
og omsætning.  

I urørt skov skal al foryngelse og ekspansion ske naturligt, dvs. ved selvspredte 
frø, frugter o.l. eller ved rodskud, basalskud og anden vegetativ formering. Det 
er derfor væsentligt, at græsningstrykket ikke vedvarende er så stort, at det på 
langt sigt helt forhindrer foryngelse.  

Ideelt set bør der i området som helhed til stadighed forekomme alle dimensio-
ner, aldre, former og udviklingstrin og alle nedbrydningsstadier af døde stam-
mer af de pågældende arter, således at der vedvarende vil være et rigt udbud af 
levesteder til rådighed for de arter af især svampe, insekter, spindlere, laver, 
mosser osv., som er knyttet til de pågældende arter og stadier.  

5.4 Foryngelsesbehovet  
I skovøkosystemer, hvor træaldrene kan runde 100-300-600 år, skal foryngel-
sesspørgsmålet, dvs. fremkomsten af opvækst og regeneration, der kan sikre 
kontinuiteten i systemet, ses i et vist tidsperspektiv, som driftsformålet sætter 
afgørende rammer for. Hvad enten dette er forstligt eller naturorienteret, er der 
flere niveauer i hvad, der kan betegnes som foryngelsesbehovet , dvs. behovet 
for fremvækst over tid:  

 

Skovens opretholdelse som system versus de enkelte arters opretholdel-
se af grebet og andelen på stedet gennem bl.a. opvækst.  

 

Skovens og de enkelte arters mulighed for kolonisering, dvs. etablering 
på og erobring af egnede, ledige voksesteder, som vel at mærke øn-
skes eller tåles koloniseret. 
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5.4.1 I almindelig, forstlig skov 
Forstlige foryngelser og kulturer (plantninger) har som regel et økonomisk-
produktionsmæssigt sigte. Derfor ønskes hurtig, succesfuld og komplet etable-
ring, maksimal og hurtig slutning, god oprensning og formudvikling og stiler 
principielt mod en god vedkvalitet og høj værdiproduktion. Derfor hegnes for 
at sikre god etablering og oftest foretages plantning. Bestandsplejen består bl.a. 
i borthugst af opvækst af økonomisk værdiløse arter og dårligt formede indivi-
der. Der stiles desuden mod en kort omløbstid, hvor foryngelsen iværksættes på 
et stærkt fremrykket stadium i forhold til en given bevoksnings levetid (for bøg 
typisk omkring 90-120 år mod en mulig levetid på 150-300 år).   

5.4.2 I urørt skov i Tofte og Høstemark 
Med den overordnede, naturorienterede målsætning for Naturfondens ejen-
domme i Lille Vildmose, hvor hovedforvaltningsprincippet på de fleste skov-
arealer er urørt skov , er tidshorisonten helt anderledes end i den forstligt 
drevne skov.  

I urørt skov skal al foryngelse og ekspansion ske naturligt, dvs. ved selvspredte 
frø, frugter o.l., ved rodskud (f.eks. bævreasp), basalskud (f.eks. lind) og anden 
vegetativ formering. Og det har slet ingen hast for den, som tror , når blot det 
i et længere tidsforløb ikke umuliggøres, at en vis løbende eller episodisk op-
vækstetablering og foryngelse kan finde sted. I urørt græsningsskov er det der-
for væsentligt, at græsningstrykket ikke vedvarende er så stort, at det på langt 
sigt helt forhindrer foryngelse. Ligeledes er det ønskeligt med en divers struktur 
med vådområder, lysninger osv. og ideelt set, at der til stadighed kan forekom-
me alle dimensioner, aldre, former og udviklingstrin samt ligeledes alle trin af 
nedbrydningsstadier af døde stammer af de pågældende arter, således at der til 
stadighed vil være et rigt udbud af levesteder til rådighed for de arter af især 
hulrugende fugle, flagermus, svampe, insekter, spindlere, laver, mosser m.v. 
som er knyttet til de pågældende arter og stadier.   

Det vil sige, at foryngelsesbehovet har et helt andet areal- og tidsperspektiv, 
ligesom at det ikke er ønskeligt at foryngelsen kommer i store ensaldrende bøl-
ger, men for at sikre alle levesteder er det væsentligt, at i princippet så vidt mu-
ligt at alle stadier vedvarende er til stede i området som helhed.   

I urørte skove vil der kunne være årtier og århundreder at løbe på. Med leveal-
dre hos bøg på 2-350 år, hos eg på 3-600 år, ask 100-200 år, rødgran 100-150 
år, skovfyr 150-300 år, birk på 80-150 år og rødel på 100-200 år er det ikke 
umiddelbart et problem, at der måtte hengå nogle årtier uden nævneværdig for-
yngelse.  

I området som helhed vil det ud fra en teoretisk betragtning være ideelt med en 
nogenlunde jævn aldersfordeling og ditto tilgang af nye individer over tiden 
således, at i princippet alle levesteder til stadighed vil være repræsenteret. Men 
i praksis vil foryngelse i den enkelte bevoksning som regel ikke ske løbende, 
men episodisk og mønstret afhænge af bl.a. stormfald og anden dynamik i kro-
netaget, navnlig for skyggetræarter som bøg.  
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I modsætning til i den ofte mødte, forstligt tonede opfattelse, vil det således ik-
ke nødvendigvis være noget problem, at der ikke er nævneværdig opvækst til 
stede i en nogenlunde sluttet, gammel bøgeskov. I den nordvendte bøgeskrænt 
på Tofte Bakke er der sandsynligvis ikke lys nok til udvikling af flere etager. 
Men opvækst af bøg ser ud til at indfinde sig i lysbrønde i takt med at gamle 
enkelttræer falder fra som følge af svampeangreb, stormfald o.l. - og udvikler 
sig i et indenfor målsætningen fuldt ud acceptabelt omfang.   

5.5 Potentiale og styrende faktorer for foryngelsen i 
Tofte og Høstemark 

Arten og omfanget af træopvækst afhænger af en lang række forskellige, til dels 
samspillende forhold, der bl.a. omfatter:  

 

Frøfaldet, dvs. arten og produktiviteten af og afstanden til frøkilder og 
vektorernes virksomhed på det relevante tidspunkt (vind, stormepiso-
der, fugle). 

 

Lysforhold (navnlig skygge fra overskoven)  

 

Konkurrence fra andre vedplanter i opvæksten 

 

Konkurrence fra urtevækst 

 

Jordbunds- og næringsforhold 

 

Vandstands- og fugtighedsforhold 

 

Andre forhold på etableringsstedet 

 

Vildttryk (græsningstryk)  

Mens flere af de fysiske rammebetingelser ikke umiddelbart lader sig påvirke, 
er der til gengæld to væsentlige og tilmed hurtigt reagerende, regulerbare sty-
ringsparametre: vandstand og vildttryk, som i højeste grad er nøgleparametre 
for naturudviklingen i området.  

5.5.1 Frøkilder og spredningsmuligheder 
Frøkilder af de fleste hjemmehørende arter findes allerede på arealerne eller i 
deres nærhed (Tabel 5-1). Flere arter, som bl.a. røn, bævreasp og seljepil, der 
bl.a. pga. vildttrykket kun findes i begrænset omfang i selve hegnet, findes i 
Tofte ofte i stort omfang udenfor hegnet, både mod nord, syd, øst og vest, hin-
sides mosen langs med Haslevgård Å, hvor randskoven udenfor hegnet domine-
res af dunbirk, bævreasp og alm. røn med mindre indslag af bl.a. stilkeg, stor-
bladet elm og seljepil. De allerede etablerede bevoksninger og kulturer af bl.a. 
eg og bøg vil ligeledes påvirke situationen langt frem i tiden.  

Der er væsentlige forskelle i de enkelte arters strategier . Nogle arter er for-
holdsvis kortlivede pionerarter, typisk letspredte lystræarter med en meget stor 
frøsætning som f.eks. birk, pil og røn, der kan etablere sig i åbent terræn; andre 
er langlivede, ofte sværere spredte klimaksarter , typisk skyggearter, som kan 
etablere sig i de andres skygge og siden hen udkonkurrere dem, f.eks. bøg; 
mens en træart som eg og til dels ask indtager en mellemstilling, og har egen-
skaber fra begge kategorier; egen er lyskrævende og kan virke som pionerart på 
fattig bund, men er langlivet og forholdsvis svært spredt. I naturlige dynamiske 
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systemer vil arter afløse hinanden, betinget af udvikling og konkurrence om 
bl.a. lys og næring.  

De fleste arter har, som anført i Tabel 5-1, vind- eller fuglespredte frø og har 
gode muligheder for fjernspredning over store afstande. De typiske pionerarter 
som birk, røn, el og pil har en tidlig og årlig, stor, letspredt frøsætning, mens 
arter som bøg, eg, rødgran er mere sene og har flere år mellem hvert frøår.   

I Høstemark ligger stort set alle arealer og i Tofte væsentlige dele indenfor de 
fleste frøbærende arters umiddelbare spredningsradius, men der vil, afhængig af 
bl.a. afstanden, være store forskelle i frøfaldstætheden på arealerne og dermed i 
den potentielle etableringssuccesrate.  

Birk, rødel, seljepil, gråpil, øret pil og femhannet pil vil kunne nå store dele af 
området ved vindens hjælp og bl.a. røn, tjørn, kristtorn og tørst ved fugles 
hjælp. Vektorer for bog og agern er til stede i form af bl.a. mus og skovskade, 
men frøfaldstætheden vil være en brøkdel af de førstnævntes.   

Småbladet lind, der kun findes i Tofte (i Engskoven, Bønderskoven og Bønder-
nes Egeskov) har, som i det øvrige land, kun ringe frøsætning og vil kun sjæl-
dent være i stand til at frøsprede sig i området. Den ville dog i nogen grad kun-
ne brede sig med basalskud, men disse bides aktuelt meget hårdt.  

Abilds væsentligste vektor, kreaturer er, bortset fra i den græssede, nordlige del 
af kystskoven ved Knarmou, ikke længere til stede. Hjortene æder også æbler-
ne, men frøene kan næppe overleve passagen. Sandsynligvis vil ræv, grævling 
og fugle være de væsentligste vektorer for abild i området, ligesom fugle, ræv, 
grævling og mår er vektorer for en række andre bær- og stenfrugtbærende træer 
og buske.   

Pionerarterne vil derfor, indlysende nok, have størst mulighed for at etablere sig 
på brat opståede flader som f.eks. renafdrifter, stormfaldsflader og brandtomter. 
Selvom visse arter kun har haft begrænsede foryngelsesanslag i de senere år, 
tegner stort set alle arter i Tabel 5-1 under de nuværende klimaforhold m.v., 
umiddelbart til at være til stede som frøkilder i området i flere århundreder frem 
i tiden.   

Tabel 5-1 

Oversigt over de vigtigste arter af træer og større buske i Tofte og Høstemark 
skove. Invasive og problematiske arter er sammenstillet i Tabel 5-5. Fore-
komstangivelsen af opvækst er ufuldstændig.  

De mest udbredte løvtræarter er i begge skove: rødel, dunbirk, bøg og stilkeg, 
mens bl.a. vortebirk, alm. røn, ask og bævreasp udgør mindre andele. Småbla-
det lind forekommer kun i Tofte. Det helt dominerende nåletræ er i begge skove 
sitkagran og desuden indgår bevoksninger og indblandinger af rødgran og 
skovfyr samt mindre andele af bl.a. bjergfyr, fransk bjergfyr, contortafyr og 
østrigsk fyr samt hvidgran, lærk og omorikagran. 
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ART Spredningsform Aktuel forekomst 

  
Rod-
skud 
o.l. 

Frø Frøtræer

 
Opvækst

  
Frøsæt- 
nings-
alder 
fri/skov 

år 

Frøspredningsform  
Max. 
afst.  

meter 

Tofte Høste-
mark 

Tofte Høstemark 

V
ind 

F
ugle 

A
ndre dyr 

  
U

hegnet 

I hegn 

U
denfor 

U
hegnet 

I hegn 

U
denfor 

Ask 0 20/30 ++  + 100 + + 1      

Birk, dun- 0 10/20 +++   500 +++ +++ 1 3 3  3 3 

Birk, vorte- 0 10/20 +++   500 + +   3  3  

Bævreasp +++ 15/20 ++   

 

(+) + 0  3   3 

Bøg 0 25/40 + + +++ 20-

 

++ +++ 2 2 2 2   

Eg, stilk- 0 10/30  ++ +++ 20-

 

+ ++   2   ? 

El, hvid- +++ 10/20 ++ +  200 + + 2     2 

El, rød- 0 10/20 ++ +  200 +++ +++ 2    1 2 

Fyr, bjerg- 0 10/20 +++   200 + ++ 1      

Fyr, fr. bjerg- 0 10/20 +++   200 + + 1      

Fyr, skov- 0 10/30 +++   200 + ++ 1   1 2  

Gran, hvid- 0 15/30 +++   300 + + 1   1   

Gran, rød 0 15/30 +++   300 ++ +++ 1 1  1   

Gran, sitka- 0 10/20 +++   300 +++ +++ 2 2 2 2 2  

Kirsebær, fugl-

 

++ 10/20  ++ ++ 

   

- - -    

Lind, småbl. + 25/40 ++   100 + 0 0 0 0 - - - 

Løn, spids 0 10/25 ++   200 + 0 1   - - - 

Røn, alm. + 10/20  +++ ++ 

 

+ ++ 0 3 2 1 3 2 

Skovabild 0 10/25  + +++ 

 

+ + 1 1 ?    

Ene 0 15  +  

 

++ + 2 ? 2    

Gyvel + 5    20  +       

Hassel 0 10  ++ +++  + + 1 ? 2   1 

Hvidtj., alm. + 10  ++ + 

 

++ ++ 1   1 1 1 

Hvidtj., engr. 0 10  ++ + 

 

+        

Hyld, alm. 0 5  +++ + 

 

+        

Hæg, alm. + 5  +++ ++ 

 

+        

Kristtorn 0 20  +++ + 

 

++ ++ 2   1   

Kvalkved + 10  +++ + 

 

+ +       

Pil, femhannet

 

+ 10 +++   

 

+  1      

Pil, grå- + 5 +++   

 

+        

Pil, selje- 0 10 +++   

 

+  0 1 1 0   

Pil, øret 0 5 +++ +++ + 

 

+ +       

Rose, hunde-  5  +++ + 

 

+        

Slåen +++ 5  +++ ++ 

 

++  1      

Tørst + 5  +++ ++ 

 

+ +  1 2    

Vrietorn + 5  +++ + 

 

+        

Symboler:  0: ingen/intet,  +/1: lidt (dvs. er observeret),   ++/2: meget,   +++/3: særdeles meget.   
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5.5.2 Vedplanternes etableringsmuligheder 
I princippet vil alle jordbunde i Tofte og Høstemark kunne være træbevoksede, 
dvs. kunne springe i skov, selv de mest sandede og fattige. Af rammebetingel-
serne vil det kun være vandstand (men den er helt afgørende flere steder) og ud 
mod kysten saltet, der vil kunne hindre det. Store arealer, der nu er åbne, vil 
således kunne springe i skov i løbet af kortere eller længere tid.  

Selvom der generelt er et omfattende frøfald af vind- og fuglespredte frø 

 

mange hundrede eller tusinde frø/m2 om året, er der meget store forskelle på 
etableringsmulighederne. Spirings- og anslagsforholdene er gennemgående 
bedst på blottet mineraljord og blottet, fugtig humus lige efter afdrift, jordbear-
bejdning, tørvegravning, brand, stormfald og anden oprodning.   

Naturlige blotninger forekommer i form af rodkager hos stormfaldne træer og 
som følge af vand- og vinderosion og i Tofte skaber vildsvinenes roden i jorden 
udbredte blotninger under alle jordbunds-, fugtigheds- og belysningsforhold.  
Der er træartsforskelle i spirings- og anslagsprocenterne på forskellige jordbun-
de; eg og bøg er bredspektrede, røn kommer fortrinsvis på sur bund, mens arter 
som bævreasp og seljepil som frøplanter især etablerer sig på brændt og mere 
basisk jord. For birk (og gran) udgør oprodet, fugtig humus (mor og tørv) et 
ideelt såbed. Det ses bl.a. ved kørespor, på renafdrifter, og hvor vildsvinene har 
rodet i jorden. Om dette skriver Schimmelmann (1936): I et stykke af mosen, 
som lå fuldstændig bar, er der ved hjælp af vildsvinene nu opstået ca. 100 tdr. 
land birkekrat . I de frigivne fenner i Mellemområdet i Lille Vildmose, hvor 
hydrologien er forstyrret, og tørven blotlagt, og frøkilderne rige langs mange af 
grøfterne, er frøfaldet stort 

 

og kim- og småplantetætheden ligeledes, er der 
umiddelbart lagt op til en omfattende og hurtig tilgroning med især birk og pil.   

På grund af driftsomlægningen vil der aktuelt og i den nærmeste fremtid være 
langt de bedste muligheder for ekspansion og kolonisering på afdrifter og kul-
turarealer, navnlig på de oprodede og opkørte dele. Renafdrifterne efter nåletræ, 
først og fremmest sitkagran, har langt de fleste steder udover en ofte tyk nåle-
førn, også en sur, moragtig bund. Men selv uden jordbearbejdning vil der ofte 
være en stor variation med blotlagte arealer, kørespor, rodvælterhuller og rod-
kager.  

I de fleste tilfælde er det et meget kort tidsrum, at vinduet er åbent , og mulig-
hederne for en succesfuld etablering er til stede. På blottede arealer, her især 
afdriftsarealerne, vil det være lidt af et kapløb mellem træopvækst og urtevege-
tation om at komme først; hvis der først er etableret et dække af især bjergrør-
hvene eller ørnebregne, vil trævegetationen i lang tid have meget vanskeligt 
ved at etablere sig og komme igennem.  

For træarter, hvis frøsætning ikke er stor, årlig og nogenlunde regelmæssig, kan 
det være et spørgsmål om tilfældigheder om etablering finder sted. F.eks. sam-
menfald med lejlighedsvis god frøsætning (eg, bøg, rødgran, lind) eller storm-
episoder, der bringer frøene ud 

 

eller som i et tilfælde fra Draved Skov, kom-
binationen af både frøsætning, egnet såbed og storm fra den rigtige retning på 
det rigtige tidspunkt.   
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Hvor trævæksten kommer først, og vildttrykket er lavt, vil der kunne udvikle 
sig indtil karsebakke tætte opvækstmassiver. Det får man et vist indtryk af flere 
steder i området (data samlet bagest i bilaget): Under gunstige og beskyttede 
forhold, dvs. hvor opvæksten kan etablere sig på en nyryddet flade og som føl-
ge af hegning eller lignende er beskyttet mod vildtbid, kan bl.a. birk og sit-
kagran på fugtig humus så sig med tætheder på op mod hundrede småplan-
ter/m2. På en renafdrift i Høstemark sås således i 2007 allerede sommeren efter 
småplanter af sitka og dunbirk og spredte ege med en tæthed på helt op til 150 
stk./m2 

 

mellem 30.000 og 1½ mio. stk./ha.  

I kulturhegn ses ofte meget omfattende opvækst af især birk og røn, som regel 
med bøg i underskoven 

 

fra 10-25.000/ha til omkring 100.000/ha, der nyder 
godt af beskyttelsen. I egekulturer kan denne selvsåede opvækst ofte tage mag-
ten fra selve kulturen.  

Udenfor hovedhegnene ses udbredte eksempler på naturforyngelser og tilgro-
ningsskove:  

Langs østkysten ved Tofte er strandoverdrev, strandenge, enkelte marker samt 
hede- og klitterræn sprunget i skov efter ophør af den landbrugsmæssige udnyt-
telse. Denne skov er særdeles varieret pga. de varierende jordbunds- og fugtig-
hedsforhold og omfatter bl.a. stilkeg, dun- og vortebirk, rødel, bævreasp, røn, 
abild, bøg, pil, ene, bjergfyr, men udover disse har også bl.a. rynket rose, 
glansbladet hæg, syren og hvidel vundet indpas.  

En del af jorderne under Knarmou i Tofte 

 

ca. 61 ha - blev først indlemmet i 
det store hegn i efteråret 2001. Før da udgjordes græsningspåvirkningen efter 
opgivelsen af landbrugsdriften på disse arealer stort set kun af rådyr. På den 
tidligere Knarmou Hede (afd. 102, 105, 119, 120) står nu en varieret 50-70-årig 
tilgroningsskov af bl.a. stilkeg, bævreasp, birk og røn. I Leanderklitterne nord 
for Knarmou er en egedomineret tilgroningsskov under etablering (tilgronings-
egekrat).  

Sammenligning med Draved Skov 
Til sammenligning kan nævnes Draved Skov, der bl.a. har en række jordbunds-, 
træarts- og vandstandsmæssige fællestræk med skovene ved Lille Vildmose, 
men som er helt uden ydre og indre hegn, og har en vildtbestand, der udgøres af 
rådyr og lejlighedsvise strejfere af krondyr. Dette blot for at illustrere et tilgro-
ningspotentiale, hvor vildttrykket er meget lille, svarende til situationen i de 
frahegnede afdriftsarealer i Tofte og Høstemark.  

I Draved blev en række arealer på fattig bund med nåletræ kort før år 2000 ren-
afdrevet som led i naturskovsstrategien, hvorefter fladerne blev overladt til na-
turlig tilgroning. Tæt opvækst af især birk (begge arter, men mest dunbirk), røn 
og tørst samt bl.a. enkelte stilkege, sitkagraner, ædelgraner og kristtorn m.v. 
indfandt sig stort set omgående på fladerne, og kun mindre pletter blev erobret 
af ørnebregne m.m. Bøg er indvandret efterfølgende.   

Vildttrykket har ikke kunnet begrænse tilgroningen af afdriftsfladerne, og efter 
ca. 10 år var der en 2- 4 meter høj, overvejende ret tæt opvækst med fra 3 til 18 
vedplanter/m2, svarende til mellem 30.000 og 180.000 planter/ha. På dette tids-
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punkt har plantetallet allerede kulmineret på de tættest besåede dele, og en ty-
delig uddifferentiering er i gang - de konkurrencestærke individer bliver domi-
nerende, og de udkonkurrerede dør. På dette stadium er skyggearter som bøg og 
kristtorn stadig under etablering og på vej i underskoven. Men dette er ved sto-
re, samtidige flader. På mindre arealer og inde i bevoksningerne er bidningen af 
opvæksten mere markant, navnlig bides ask samt røn. I lyshullerne forsinkes 
asken af bidningen, men når i flere tilfælde op over bidhøjde efter 15-30 års 
forløb.  

På en tilgroende, i 1996 opgiven, ca. 2 ha stor mark i vestsiden af skoven (385 
l) er bidtrykket større, men arts- tætheds- og strukturdiversiteten er meget høj. 
På arealet findes opvækst af stort set alle skovens træarter (rødel, vorte- og 
dunbirk, bævreasp, bøg, stilkeg, småbladet lind, hassel, kristtorn, tørst, alm. og 
engriflet hvidtjørn, grå-, selje- og øret pil). Trods bidpåvirkningen virker det 
umiddelbart som om, at vildttrykket på dette niveau i Draved Skov er til kon-
kurrencemæssig fordel for bl.a. både eg og lind.  

5.5.3 Vandstanden 
Det er tydeligt, at vandstanden pga. af det generelt højtstående grundvandsspejl 
er en nøgleparameter i træartsfordelingen i begge skove. Få decimeters eller 
centimeters koteforskel kan være afgørende for, om eksempelvis bøg eller rødel 
råder, men i størstedelen af området har grøfternes vandstandssænkning rykket 
grænserne til bøgens fordel. Bl.a. har bøg (og andre steder i landet især ask) 
hidtil kunnet etablere sig i mange elleskove (ellesumpe) i både Høstemark og 
Tofte pga. af dræningspåvirkningen.  

Målsætningen om retablering af naturlige vandstandsforhold i hele området vil 
ved at genskabe en helt central, naturlig dynamik generelt indskrænke det træ-
potentielle areal, men især vanskeliggøre kårene for bl.a. bøg, der som nævnt 
generelt har nydt godt af dræningen og bedre kårene for en art som rødel. Der 
vil dog stadig være mange arealer med velegnede voksesteder for bøg tilbage i 
skovene.  

5.5.4 Vildtpåvirkning og vegetationens respons og tilpasning 
Vildtet, først og fremmest kronvildt og vildsvin, og i mindre grad råvildt, er en 
nøglefaktor i Tofte og Høstemark 

 

både i forhold til at fastholde og udvikle 
den værdifulde græsningsskovstruktur og de levesteder den afføder 

 

herunder 
for floraen (Buchwald 2006) - og i opretholdelsen (naturplejen) af de åbne na-
turtyper.  

De store planteædere påvirker vegetationen direkte og indirekte gennem deres 
ædning (græsning, nipning, skrælning), fejning, færdsel, oprodning og anden 
fysisk påvirkning og gennem deres selektive valg af fødeplanter blandt både 
vedplanter og urter. Vildt- og græsningspåvirkning er således en meget stærk 
selektionsfaktor, som i høj grad kan påvirke bl.a. artssammensætning, frem-
vækstmulighed og -hastighed, tæthed og struktur.   
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Nipning (ædning af vedplanter) 
Udenfor hegnene spiller landbrugsafgrøder en væsentlig rolle for især hjorte-
vildtets ernæring, men denne ressource er ikke tilgængelig i hegnene, hvorfor 
vildtets fødebehov i Tofte og Høstemark i overvejende grad må dækkes fra 
vedplanter og vilde urter.   

Der er flere forskelle på ædepåvirkningen fra de enkelte dyrearter, ligesom fø-
devalget og dermed bidpåvirkningen varierer over året. I det sene forår og om 
sommeren, hvor den løbende produktion og tilgang af foder er størst, spiller 
brydende knopper og løv samt urter en stor rolle i kosten. Hos kronvildt spiller 
rødgranskud samt lyng og andre dværgbuske fra hede og mose i vintertiden og 
de nyudsprungne, bløde skud af sitkagran i det sene forår og forsommeren en 
væsentlig rolle af føden (Hald-Mortensen, mdtl. opl. 2007).  

Gennemgående udgør vedplanter i følge Buttenschøn (2007) i størrelsesorde-
nen 10-15 % af føden hos skovgræssende heste og kvæg, 40 % hos dåvildt, 70 
% hos kronvildt og 80 % hos råvildt. Rådyr regnes således for at være den mest 
udprægede vedplanteæder (nipper) af de større dyr. Tilsyneladende var blot ét 
enkelt rådyr i en nyanlagt, hegnet kultur på ca. 1,4 ha ved Knarmou (120d) i 
september 2007 i stand til at bide stort set samtlige planter (lind, kirsebær osv.) 
samt de fleste af de selvsåede røn og birk.   

Stort set alle vedplanter er udsat for et vist bidtryk, men med store artsforskelle. 
Røn er særdeles efterstræbt, både løv, knopper og bark - rønnetræer af indtil 12-
15 cm s tykkelse fejes og skrælles intenst, mens en art som rødel kun ædes og 
skrælles i meget begrænset omfang og bøgebark ligeledes kun sjældent. Erfa-
ringer med vildtets præferencer er sammenfattet i Tabel 5-2.  

Blandt urterne spiller det en rolle for vegetationsfordelingen, at arter som f.eks. 
bjergrørhvene, lysesiv og katteskæg kun ædes i meget begrænset omfang.  
Nogle arters forekomst reduceres stærkt på kort eller længere sigt, andre begun-
stiges direkte eller indirekte, afhængig af trykket og arternes tålegrænser og re-
sponsevne. På arealerne ses især to former for overlevelsesmulighed for den 
efterstræbte del af træopvæksten: purredannelse og torn- og kvasforyngelse.  

En skyggefølsom art som eg har stort set overalt i Danmark vanskeligt ved at 
etablere sig som opvækst inde i bevoksninger, men kan til gengæld etablere sig 
effektivt på især lysåben, fattig bund. Dér har den ofte fordel af et moderat 
græsningstryk, idet mængden af konkurrenter som birk og røn nedbringes, og 
egen i øvrigt formår at reagere på et moderat bidtryk ved buskning og purre-
dannelse, som det ses i tidlige faser af tilgroningsegekrat en del steder i Jylland 
og på Øerne (Møller et al. 2002). Etablering af eg og tilgroningsegekrat ses så-
ledes i udpræget grad flere steder nord og øst for Tofte-hegnet, mens bidtrykket 
inde i selve hegnet ser ud til at være for højt.   

Bøgen har en stærk konkurrencefordel i sin evne til dels at tåle skygge, dels at 
danne tætte buske ved bidpåvirkning (ligesom hos en havehæk). Bøg er meget 
sårbar og efterstræbt som kimplante, men hvis den når ud over det stadium, vil 
den som følge af bidpåvirkningen gradvis kunne danne en bred og tæt busk, der 
gradvis vokser i højden og til sidst er blevet så høj, at en eller flere stammer når 
over bidhøjde og hastigt kan vokse i højden. En undersøgelse i Høstemark 
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(Møller 2001) tyder på en forsinkelse på omkring 60 år og tilsvarende undersø-
gelser på bøge i Bønderskoven i Tofte, fremspiret hhv. 1965, 1973 og 1979 ty-
der her på en tilsvarende forsinkelse på omkring 20-25 år. Takket være sin 
skyggetålingsevne ses bøgen udvikle disse purbuske i både nogenlunde sluttet 
elle-birkeskov, i lysåben skov og stedvis i åbent terræn. Det ses i udpræget grad 
i både Tofte og Høstemark (Møller 2001).  

Hos andre arter er torne, stikkende nåle o.l. med til at begrænse bidtrykket i et 
vist omfang. Det ses bl.a. hos sitkagran, rødgran, bjergfyr og skovfyr, ene, 
tjørn, kristtorn (bides især i hårde vintre og i maj måned, lige når de nye skud er 
sat), rose og slåen, samt i et vist omfang abild. Kun den indførte berberis på 
Tofte Bakke ser ud til at gå helt fri. Ved det høje græsningstryk, hvor ubeskyt-
tede planter af attraktive arter bides så voldsomt, at de kun yderst sjældent når 
over bidhøjde, kan tornforyngelse, dvs. opvækst i spirely blive helt afgørende 
for en række arter. Jævnfør ordsproget torn er skovs vugge kan de stikkende 
vækster som ene, tjørn, slåen, rose danne spirely for græsningsfølsomme træar-
ter som f.eks. ask, røn og eg, der tilfældigvis er spiret frem i deres favn. I Bøn-
derskoven og Bøndernes Egeskov er det især tjørn og slåen, som har denne 
funktion, og i deres favn ses eg, bøg og ask.  

I flere af Toftes enebærstykker og sletter o.l. med en vis ene-tilgroning ses bl.a. 
både ask, stilkeg, abild, æble, alm. røn, bævreasp, kvalkved, tørst og vedvindel. 
Flere steder ses en form for spirelyforstærkning , hvor ellers tornede vækster 
som rose og slåen har etableret sig i ener.  

Da tjørn og slåen fortrinsvis er begrænset til de kalk- og næringsrige dele, er 
deres betydning dog mindre her end på mere næringsrige lokaliteter. På sydsi-
den af Tofte Bakke kommer ær op i spirely af tjørn, og i afd. 150a og b ses 
bjergfyr og fransk bjergfyr at udfylde denne rolle for bl.a. bøg, røn og ær. I 
Havfyrrene vil bjergfyr kunne virke på samme måde, men der er aktuelt stort 
set kun sitkagran og lidt røn og meget få ege. Men i fremtiden vil fyrrene her 
formodentlig i tiltagende omfang kunne virke som spirely for bl.a. eg.  

På overdrevet ved Bjergskov nær Åbenrå har kristtorn samme spirelyfunktion, 
men det ses ikke eller kun i meget begrænset omfang her i skovene.  

Sitkagran vil umiddelbart vurderet effektivt kunne yde samme tornbeskyttelse, 
men det er ikke observeret i praksis. Den er formodentlig for skyggerig. Det 
kunne overvejes at iværksætte eksperimenter med eksempelvis unge sitkakultu-
rer, hvor f.eks. størstedelen af stamtallet fjernes og en del topkappes.  

Tornforyngelsens succes vil på længere sigt føre til at den lyskrævende ene ud-
konkurreres og at især de tidligere overdrevsområder bliver mere skovagtige, 
med dominans af bøg.  

Tilsvarende spiller også kvasforyngelse, hvor opvæksten kommer op i ly af 
grene, kvas og kroner fra eksempelvis døde graner (herunder døde, unge sit-
kagraner) og stormfaldne træer også en vis rolle, selvom vildtet har en utrolig 
evne til at trænge ind til planterne. 



Bilagsrapport til Grøn driftsplan for Tofte Skov  

P:\62397A\DATA\Rapport Skovprojektet\Grøn driftsplan bilagsrapport.doc 

127 

.

 
Tabel 5-2 

Vildt og husdyrs efterstræbelse af forskellige vedplanter. Kreaturer er inkl. 
vildokser . Oplysninger vedr. kronvildt overvejende fra Søren Hansen på 

baggrund af forholdene i Høstemark. I øvrigt oplysninger fra bl.a. Hald-
Mortensen, Knudsen, Møller Nielsen, Gjøl Sørensen og Friis Møller.   

Art 
Kronvildt Råvildt Vildsvin Kreaturer Hest 

L
øv 

K
nopper 

og kviste 

B
ark 

L
øv 

K
nopper 

og kviste 

B
ark 

L
øv 

K
nopper 

og kviste 

B
ark 

L
øv 

K
nopper 

og kviste 

B
ark 

L
øv 

K
nopper 

og kviste 

B
ark 

Ask 3 3 1 3 2 0    2   3 3 3 

Birk 3 2    0    2 1 0 1 1 1 

Bævreasp 3 3  2 2 0          

Bøg 2 2 1 1  0 0 0 0 1      

Eg 3 3 1 2 2     2 2 2 2 2 2 

El, rød- 2 1 1 1 1 0    0 0 0 1 0 0 

Fyr, bjerg- 2 1    0          

Fyr, skov- 2 1             0 

Gran, rød- 2 1 2 2 2 0          

Gran, sitka- 1# 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

Lind, 3 3              

Løn                

Røn, alm. 3 3 3 3 3     2 2 3 3 3 3 

Skovabild 3 2 1 2 2     2 2 2 2 2 3 

Ær 3 2              

Berberis 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

Ene    0 0 0    0 0 0    

Gyvel 2 1              

Hassel 3 2  2 2     2 2  2 2 2 

Hvidtjørn 2 1              

Hyld, alm. 3 3     0 0 0       

Hæg, alm. 3 3              

Hæg, glansbl.                

Kristtorn 2 1 1 2#            

Kvalkved 3 3  3 2           

Pil 3 2 1       2 2     

Pors 2 1              

Rose, hunde- 2 1              

Rose, rynket                

Slåen 2 2 2             

Tornblad 0 0 0             

Tørst 2 1 1             

Vrietorn                

Vedbend 3               

Vedvindel 3               

Symboler:  0: ingen/intet, 1: lidt, dvs. er observeret,  2: meget,  3: særdeles meget.  
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Barkskrælning 
Barkskrælning ses især om vinteren samt om foråret, når barken er løs og let 
kan flås af. Især heste samt hjorte kan skrælle bark, mens kreaturer især æder af 
unge træer. Omfanget afhænger af træalderen og dermed barkstrukturen, men 
generelt er bl.a. røn, ask og ung eg de mest udsatte, mens bøg, på trods af sin 
tynde og umiddelbart sarte bark, kun er udsat for meget lidt barkgnav. Vildsvi-
nene gnaver også kun meget lidt på bøg, højst ses barkskader fra gnubning. Det 
samme gælder i væsentlig grad rødel. Rødgran er mere skrælningsudsat end 
sitkagran. Kristtorn bides især i hårde vintre.  

Påvirkningen er størst, hvor træerne brat udsættes for dyrene, f.eks. ved at en 
hegning åbnes eller dyr sendes ind i en etableret, ugræsset skov. I kystskoven 
udfor Knarmou ses effekten af det sidste, i den del af arealet hvor heste og krea-
turer ( vildokser ) er sat ud i en etableret tilgroningsskov. Birgit Knudsen vur-
derer (mdl. opl. 2007), at kreaturerne især går til biddet om vinteren og priorite-
rer abild højest, røn næsthøjest og unge ege på en tredjeplads. Der kunne også i 
2007 ses udpræget hestebegnavning af barken på røn og eg, hvorimod rødel slet 
ikke var rørt.  

Barkskrælning kan være så omfattende, at den indebærer ringning og dermed til 
træets død; det ses især hos stærkt efterstræbte arter som røn og til dels ask. 
Men det er også væsentligt at være opmærksom på, at bid- og skrælleskaderne 
er med til at skabe flere levesteder, f.eks. for arter knyttet til dødt ved og hule 
træer. Skadede træer vil langt tidligere kunne udvikle hulheder og andre biolo-
gisk vigtige strukturer, end sunde, uantastede træer.   

Oprodning 
Jordoproden er en indirekte påvirkning, som især udøves af vildsvinene, dvs. 
kun i Tofte. Der skaber de udbredte blotninger under alle jordbunds-, fugtig-
heds- og belysningsforhold.   

Traditionelt opfattes svin i skoven som fremmende for bøg, dels fordi jord-
oprodningen giver bogene bedre spiringsbetinger, dels fordi også vildsvin bort-
set fra kimplanter kun sjældent æder planter eller bark af bøg. Det har dog væ-
ret tydeligt at se i september 2007, at svinene til at begynde med ikke roder ef-
ter agern, men længe æder dem fra jordoverfladen, hvor vegetationen hurtigt 
bliver trampet fuldstændig flad af deres søgning. Noget lignende gør sig uden 
tvivl gældende for bog. Jordoprodningen finder tilsyneladende især sted i søg-
ning efter rødder, larver, orme, mus, frødepoter osv. Her vil oversete bog under 
fødesøgningen blive rodet ned i jorden og komme i god kontakt med mineral-
jorden.  

Der synes dog ikke umiddelbart vurderet at være nogen nævneværdig forskel 
på bøgs (og egs) foryngelse i Tofte sammenlignet med Høstemark, hvor der 
ikke er vildsvin.   

Derimod er rødellens foryngelse tydeligvis langt mere succesfuld i Tofte. For-
klaringen er uden tvivl, at svinenes oprodning bereder et godt såbed, samtidig 
med at el ikke er særlig efterstræbt. Rødel kommer desuden i tilknytning til 
grøfter og på lejlighedsvis oversvømmede enge, hvor svinene har rodet jorden 
op.  
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En anden påvirkning er, at vildsvinene i nogen grad æder ørnebregnens under-
jordiske dele og derfor stedvis begrænser den.   

5.5.5 Græsningstrykket i Tofte og Høstemark 
Både Tofte Skov og Høstemark har tilsyneladende en lang græsningskontinui-
tet, både når det gælder husdyr og vildt. I modsætning til i andre dele af landet 
blev kronvildtet i Vildmoseområdet ikke udryddet i 1800-tallet; en vis bestand 
blev opretholdt og kom senere til at indgå i dyrehavebestanden i Tofte Skov.   

Indfredningen i begyndelsen af 1800-tallet omfattede også kun mindre dele af 
skovene. I Tofte således kun Vester- og Østerskov (Fredskoven). Bønderne i 
Tofte By havde indtil slutningen af 1800-tallet en omfattende studeavl, og indtil 
begyndelsen af 1900-tallet var der kohold på Sjældenglad. Omkring 1930 blev 
der stadig holdt kreaturer ved Tofte, men de græssede formodentlig kun på de 
tilliggende landbrugsarealer (Møller 2007). I Høstemark har der været kreatur-
græsning i skoven helt frem til 1940 erne, hvor de sidste vilde kreaturer blev 
bortskudt (Møller 2001).   

Græsningstrykket pr. areal og tid efter hegningen er dog givetvis langt højere, 
end kreaturtrykket nogensinde har været. En væsentlig forskel er bl.a., at vildt-
græsningen er helårlig, mens kvæggræsning i langt de fleste tilfælde har været 
begrænset til den grønne årstid. Desuden har høslæt givetvis spillet en meget 
væsentlig rolle og udelukket et for intensivt græsningstryk (Møller 2007). Om-
fanget af svinehold i skoven er ukendt, i hvert fald har der næppe været noget 
efter år 1800. Førhen var tamsvin almindeligvis kun i skoven i oldentiden og 
skulle bære ring i trynen for ikke at rode og derved skade græsningen.  

Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der har været vildsvin i området 
i århundrederne op til (gen)udsætningen. Carl Weismann, der var skovrider 
over Tofte frem til 1924, nævner ikke antydning af forekomst her. Han skriver 
om vildsvinet generelt i Danmark i 1560'erne: "Hvis der altså dengang i det he-
le taget har været vildsvin tilbage her i landet, har bestanden ikke været stor".   

Kongen indforskrev på dette tidspunkt vildsvin fra Sachsen, som med held blev 
sat ud på de kongelige vildtbaner. Der er således vildsvin ved Skanderborg, 
Silkeborg og Hald (Viborg) - til stor gene og brok fra bønderne fra sidst i 1500-
tallet og til midten af 1700-tallet. Det sidste af disse jyske vildsvin skydes vist-
nok ved Silkeborg i 1801 eller på Meilgård nogle år senere (Weismann 1931). 
Til gengæld huserede ulvene voldsomt i Lille Vildmose omkring 1739-40 og 
tog angiveligt adskillige køer, hopper, føl mv. (Weismann 1931).  

Både Tofte og Høstemark har således, selvom billedet sløres af et varierende 
omfang af tilskuds- og vinterfodring, i århundreder haft et vist græsningstryk af 
vildt og husdyr. Men græsningstrykket blev forøget stærkt efter indhegningen 
af Tofteområdet i 1906-8 og Høstemark i 1933. I Tofte blev der udover det til-
stedeværende kron- og råvildt, i 1926 også udsat vildsvin. Data for bestandene 
er sammenstillet i Tabel 5-3. Som det fremgår af Tabel 5-3, skete der i de første 
år efter hegningen en voldsom stigning i disse bestande, og de har undergået en 
del svingninger gennem tiden.  



Bilagsrapport til Grøn driftsplan for Tofte Skov  

P:\62397A\DATA\Rapport Skovprojektet\Grøn driftsplan bilagsrapport.doc 

130 

.

 
Tabel 5-3 

Oversigt over vildt- og husdyrbestandene i de indhegnede dele af Tofte og Hø-
stemark Skove. Sommertal er bestanden af voksne dyr og kalve m.v. efter yngle-
sæsonen, men før afskydning. Vintertal er bestanden efter afskydning, dvs. efter 
1. februar. Tallene skal relateres til det indhegnede areal på ca. 3749 ha ud af 
3993 ha i Tofte og 461 ha af 568 ha i Høstemark. I hele perioden har der været 
varierende andele af frahegnede kulturer m.v. inde i hegnene.  

TOFTE SKOV

   

1900-07 1920-35 1936 Efter 
1945  

1957 1960-91 o. 1995  2000 2001-2007 

Kilde H. C. Schimmelmann 1936 B. og P. Knudsen 2007 

      

Vinter Vinter Vinter Som. Vint. 
Kronvildt o. 200 o. 10001) 8004) 600  3005) 4005) 400 450 400-

500 
360-
400 

Råvildt  3002)  150 300 200 150 150 150 150 
Vildsvin 0 43)

 

400 300  356) 60 400 150-
180 

300 150 

Kreaturer + ?  0  0 0 0 0 0 
Heste ? ?  0  0 0 0 0 0 

 

HØSTEMARK SKOV 

 

o. 1900 1933-34 o. 1957 1999 2007 
Kilde Skøn Madsen 1992 Trap 6)

 

Søren Hansen 2007 

    

Sommer

 

Vinter Sommer Vinter 
Kronvildt + 18 70 280 180-200 ca. 220 ca.170 
Dåvildt 0 12 25  0 0 0 
Sikavildt 0 12 20  0 0 0 
Råvildt ? ? ?  +7) + + 
Kreaturer +++ + 0 0 0 0 0 
Heste ? ? 0 0 0 0 0 

 

1)  Dette antal nås først sidst i perioden. 

2)  Schimmelmann (1936) anfører: der gik vel en 300 stk, men da dette vildt på grund af indavl degenererede stærkt, 
blev alt råvildt skudt bort og udsat nyt fra Svenstrup og Hverringe 

 

i alt 11 stk. . I følge B. og P. Knudsen (2007) 
kan alt råvildt næppe have været bortskudt, ligesom der ikke kan have været tale om indavl på så stort et areal. 
Måske var det snarere et spørgsmål om opsatsernes størrelse og form. Friis 1932 skriver: Her findes desuden en 
Mængde Raavildt.  

3)  Fra 4 nordtyske dyr udsat i 1926 i et lille hegn og som i 1928-29 fik adgang til hele hegnet. Den voksende bestand 
blev en overgang reduceret af et udbrud af lungeorm (Schimmelmann 1936). 

4)  Nedbragt til dette antal, da de 1000 var for højt i forhold til områdets bæreevne (Schimmelmann 1936). 

5)  Omkring 1954 kom der sygdom i bestanden (indvoldsorm) og bestanden faldt fra omkring de 600 til 300 i 1957. 
Bestanden var påvirket af det i en længere periode, og først omkring 1975 var den oppe på de ca. 400 dyr, hvor den 
har været holdt siden (P. og B. Knudsen 2007).  

6)  Trap 1961. 

7)  Råvildtbestanden er lavere indenfor hegnet end udenfor i Høstemark (Hald-Mortensen mfl. 2001). 
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Den aktuelle tæthed er for tiden omkring 10 krondyr og 4 vildsvin/100 ha i Tof-
te og ca. 37 krondyr/100 ha i Høstemark (mod 50 dyr/100 ha omkring år 2000).   

Disse tal kan sammenholdes med, at tætheden i fritlevende bestande ligger på 
omkring 1-5 dyr/100 ha (Buttenschøn 2007). I Oksbøl, der er mere næringsfat-
tigt end Vildmoseområderne og uden nævneværdig forekomst af løvskov, er 
bestandstætheden omkring 5 dyr/100 ha (Hald-Mortensen m.fl. 2001). I Jæ-
gersborg Dyrehave ligger hjortebestanden (krondyr, dådyr og sika) helt oppe 
omkring 275/100 ha (Buttenschøn 2007).  

Det effektive vildttryk per areal gennem tiden er svært at vurdere, bl.a. fordi 
områdernes udbud af føde og dækning har varieret så stærkt gennem tiden. Ind-
til nåletræ tilplantningerne blev indledt sidst i 1800-tallet og opdyrkningen og 
afgravningen af mosen for alvor i 1900-tallet, har der været tale om et meget 
åbent og stort set træløst område hvor vildtet kunne vandre stort set frit, bortset 
fra de gamle skove i Tofte og Høstemark.   

Større og mindre frahegninger har i perioder indskrænket det vildttilgængelige 
areal. Fredskoven (dvs. Vester- og Østerskov) har således antagelig været behø-
rigt hegnet fra omkring 1820 til op mod år 1900, ligesom der efterfølgende er 
etableret midlertidige hegn i forbindelse med kulturanlæg og andre foryngelser 
o.l. i skoven, navnlig i forbindelse med løvtrækulturer. Arealerne ved Knarmou 
på ca. 61 ha blev først inddraget i hegningen kort efter årtusindskiftet. Dvs. at 
vildsvin og kronvildt først for nylig har fået adgang til disse arealer.   

Det store areal med sitkagran har nok kunnet give dækning, men bortset fra i de 
første år kun ret begrænset føde. Den har dyrene måttet finde andetsteds.  

Trods megen diskussion om emnet (jf. Atlas Flora Danica 2006) er det næppe 
muligt at fastlægge, hvad der fortidigt, historisk og for så vidt aktuelt kan be-
tegnes som et naturligt græsningstryk i Danmark. Områdernes vildtbæreevne 
såvel som det optimale græsningstryk er meget vanskelig at fastlægge. Det vil 
også variere over året og fra år til år, afhængig af vækstvilkår og biomassepro-
duktion i de enkelte år.  

Under alle omstændigheder er bestandsdynamikken i en naturstyret bestand 
anderledes end i en indhegning, hvor der kun er begrænsede vandringsmulighe-
der, ingen naturlig prædatorregulering, og hvor jagttryk og tilskudsfodring hol-
der bestanden sund og nogenlunde konstant, uden voldsomme bestandssving-
ninger med lejlighedsvise sammenbrud som følge af overbefolkning, epidemier 
o.l. og deraf følgende perioder med meget lavt græsningstryk.  

Billedet af bestandenes græsningstryks indvirkning sløres af omfanget af til-
skudsfodring (vinterfodring). I Høstemark fodres med hø og roer om vinteren, 
og i Tofte tilskudsfodres hele året med bl.a. majs (vildsvinene) og hø. Majsen 
andrager skønsvis omkring 10 % af svinenes energiindtag (Knudsen 2006). 
Fodringen giver mulighed for en højere bestand end områdets umiddelbare bæ-
reevne tilsiger og begrænser trykket på vedplanterne, navnlig omfanget af 
skrælning i vintertiden (Hansen). I 1990 erne blev der i Tofte desuden foretaget 
suppleringsfodring med kraftfoder aht. trofæudviklingen.  I de senere år er fod-
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ringen i Tofte dog blevet indskrænket. Birgit Knudsen oplyser (2007), at denne 
reduktion i tilskudsfodringen ret hurtigt førte til, at der blev sat færre kalve.  

5.5.6 Foryngelsen i Tofte og Høstemark  

Førhen 
Indtil 1800-tallet har skovenes foryngelse sandsynligvis været præget af tilfæl-
digheder. Tydeligvis er store arealer, bl.a. tilsyneladende stort set al ældre elle-
skov i hele området, blevet forynget gennem stævning gennem flere hundrede 
år. Dette gælder også alle arter i Engskoven, der indtil slutningen af 1800-tallet 
har haft karakter af en egentlig stævningsskov for Knarmoubønderne. Denne 
skov kan således i lange perioder kun have været udsat for et meget lille græs-
ningstryk.  I Øster- og Vesterskov (fredskoven) i Tofte blev der efter indfred-
ningen, udover fortsat, regelmæssig stævningsdrift, foretaget besåninger med 
birke- og ellefrø og senere, gennem 1900-tallet besåninger og plantninger i 
mindre hegn, men tilsyneladende ikke i den øvrige løvskov (Møller 2007).   

Mens løvskoven i begge skove i 1900-tallet har været drevet ret ekstensivt med 
en vis plukhugst, har den forstlige indsats begge steder siden slutningen af 
1800-tallet især været fokuseret på produktionsbevoksninger af nåletræ, der 
helt overvejende er etableret ved plantning på tidligere marker, overdrev, enge, 
hedearealer og i lysninger o.l.  I begge områder var hovedtræarten først rødgran 
og derefter sitkagran. Skiftet til sitkagran har begge steder været begrundet i 
dens højere produktion, men helt afgørende for valget var det dog, at den i 
modsætning til rødgranen kunne komme op uden hegn (B. Knudsen 2006) og i 
øvrigt var væsentlig mindre tilbøjelig til at blive fejet og skrællet af kronvildtet 
end rødgranen. Af hensyn til vildtet 

 

og på grund af omkostninger og besvær-
ligheden i øvrigt, ønskedes antal og omfang af indhegninger holdt på et absolut 
minimum.   

Langt de fleste nåletræbevoksninger er således blevet etableret ved plantning, 
men der er desuden en del selvsåede holme, indblandinger og opvækst af sitka- 
og rødgran.  

Aktuel foryngelse i områdets græssede del 
Græsningstrykket har pga. vildtbestanden været højt i Tofte i 100 år og i Hø-
stemark i 75 år.   

Det er tydeligt, at vildtpåvirkningen, navnlig græsningen (nipningen): 

 

nedsætter opvæksttætheden meget. 

 

reducerer opvækst- og tilgroningshastigheden. 

 

virker stærkt begrænsende og selekterende på opvæksten og kan for-
rykke konkurrenceforholdet til gavn for enkelte arter. I begge områder 
er det opvækst af sitkagran og bøg samt i Tofte rødel, som klarer sig 
bedst. 

 

fremmer lysåbenhed og strukturel variation. 

 

virker konserverende eller bremsende, forhalende på et skovøkosystems 
tilgronings- og opvækstdynamik og kan således f.eks. længe fastholde 
strukturen og forlænge en egedominans i en gammel græsningsskov.  
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skaber udbredte blotninger under alle jordbunds-, fugtigheds- og belys-
ningsforhold i Tofte Skov ved især vildsvinenes roden i jorden. En an-
den væsentlig effekt er, at vildsvinene stedvis ser ud til at begrænse ør-
nebregnen ved at æde dens underjordiske dele.  

Selvom man, som vist i Tabel 5-4, kan finde opvækst af mange arter i de for-
skellige naturtyper i Tofte og Høstemark og givetvis ved en nøjere gennem-
gang, vil kunne finde enkelte eksempler af opvækst af alle eller de fleste arter, 
måske bortset fra småbladet lind, er det tydeligt at græsningstrykket medfører 
en meget stærk begrænsning af flere arter, navnlig birk og røn som ellers vil 
kunne så sig myrende tæt på jordbunde som de fremherskende. Birk, navnlig 
dunbirk forekommer dog selvsået i fattigkær og på dræningspåvirket og på an-
den måde forstyrret højmose.  

Græsningstrykket medfører, at tornforyngelse i især tjørn, slåen og ene spiller 
en afgørende rolle for ask, eg og røn, mens bøg, kristtorn og sitkagran begge 
steder og rødel i Tofte klarer sig udmærket, om end med en vis forsinkelse. I 
Tofte er det paradoksalt nok de to økologiske modsætninger, bøg og rødel, som 
har størst succes med at etablere sig og ekspandere i åbent land, navnlig ellen. 
Her rykker rødel eksempelvis frem langs grøfter i de åbne områder og mere 
omfattende på Toftemarken (156 og 158), Trekanten (159b), Ny Eng i Vester-
skov (157b, 176c og 177c), på sydsiden af Tofte Bakke (155c), i moseranden 
syd for Tofte Bakke og Mads Berthelsens Mark (184b). Desuden i den vestlige 
del af Vesterskov, i de dele hvor bøgeskoven er stærkt svækket som følge af 
stigende vandstand. I Høstemark har bøg, på grund af den sænkede vandstand, 
generelt været under ekspansion ind i elleskovsområderne (Møller 2001), men 
det vil retableringen af vandstanden uden tvivl ændre. Bøgen vil, selv ved fuldt 
normaliseret vandstand, uden tvivl stadig vil spille en væsentlig rolle i skoven, 
især naturligvis på den høje bund. Selvom bøgen helt aktuelt taber terræn til 
bl.a. rødel i dele af Øster- og Vesterskov, er der arealer af Bønderskoven, som 
bliver mere bøgeprægede. At bidtrykket indebærer en forsinkelse på fra 20-30 
år og op til 70-80 år før en bøg er kommet over bidhøjde er underordnet i denne 
sammenhæng.  

5.5.7 Styring af vildtbestanden  
Vildtbestanden er nøglefaktoren, både når det gælder opretholdelsen af græs-
ningsskovenes strukturelle variation og funktion som lysåbne levesteder med de 
værdifulde, åbne halvkulturtyper som heder, overdrev, enge, kær og sletter. 
Vildtbestanden bør ideelt set betragtes som en ventil, der kan drejes både op og 
ned for i takt med behovet i naturplejen.  

Generelt er den store opgave i åbentland forvaltningen i Danmark, at forhindre 
eller begrænse tilgroningen og ikke det modsatte. Det er en generel erfaring, at 
kreaturgræsning 

 

der holder sig inden for dyreværnslovens rammer 

 

i sig selv 
nok kan forhale, men ikke på længere sigt forhindre tilgroning, hvor der er frø-
kilder i nærheden. Det kan derimod en høj bestand af hjortevildt, ikke råvildt, 
men flokdyr som bl.a. kron- og dåvildt. Det ekstreme vildttryk i eksempelvis 
Jægersborg Dyrehave er således langt over foryngelsesgrænsen. 
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I Tofte og Høstemark er udfordringen så vidt muligt at finde en balance mellem 
et græsningstryk, der kan tilgodese såvel ønsket om åbenholdelse af visse area-
ler som ønsket om en vis, passende opvækst og foryngelse på andre. Fra at have 
været et væsentligt primærobjekt pga. den jagtlige udnyttelse for de tidligere 
ejere op gennem især 1900-tallet, er vildtbestanden efter Naturfondens overta-
gelse blevet et sekundærobjekt 

 

først og fremmest et instrument i naturplejen. 
En genoprettet vandstand vil uden tvivl mindske behovet for et naturplejegræs-
ningstryk, både arealmæssigt og tidsmæssigt samtidig med, at omvandlingen af 
mørke, fødeløse granbevoksninger til lyse og mere føderige naturtyper vil 
trække i den modsatte retning.   

Der er lagt op til den hidtil største omstilling 

 

og naturliggørelse - af forholde-
ne. Indenfor kort tid foretages en afvikling af flere hundrede hektarer sitkagran 
samtidig med, at vandstanden i området højnes gennem en aktiv nedlæggelse af 
drængrøftsystemet. De tidligere nåleskove vil på meget kort tid blive omvandlet 
til eller overgå til mose, fattigkær, slette, eng, hede eller naturlig tilgronings-
skov. I denne fase er det særdeles vigtigt at være opmærksom på den rolle, som 
vildtet spiller for naturudviklingen, bl.a. i forbindelse med den naturlige skov-
udvikling. I forhold til opvæksten af træer og buske vil det tidsmæssigt set flere 
steder være et ret begrænset tidsrum, hvor etableringsmulighederne er gunstige, 
inden arter som især bjergrørhvene og ørnebregne etablerer sig.   

Der vil såvel nu som fremover fortsat være behov for styring af vildttrykket 
generelt og på konkrete arealer. Der er flere mulige styringsinstrumenter, der 
kan overvejes:  

 

Hegning 

 

Plantning 

 

Rydning 

 

Fodring 

 

Jagttryk  

Hegning er den klassiske metode til beskyttelse af plantninger og opvækst mod 
vildt. I Tofte har hegningstiden for løvtrækulturer typisk været omkring 10-20 
år (B. Knudsen 2006).   

Indre hegn er et instrument til at skabe variation i græsningstryk og etable-
ringsmuligheder og dermed diversitet. Det bør fortrinsvis være små hegn, der i 
en periode friholder arealer for vildtpåvirkning, således at opvækst kan etablere 
sig. Mindre arealer f.eks. på afdriftsarealer, kan i perioder indhegnes for at give 
en variation i tilvækstgraden. Disse enkelthegn bør højst omfatte 0,5-2 ha. 
Hegnene bør fjernes, når nogle af opvækst træerne har opnået en diameter på 
omkring 10-15 cm eller derover, dvs. efter op mod 10-15 års forløb, eller når 
over halvdelen af opvæksten har opnået en højde på mindst 3-4 meter.  

Løsningen med planterør, som med fordel bruges, hvor der kun er tale om rå-
dyr, skønnes slet ikke brugbar her.   
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En anden mulighed er periodevis opdeling af de store hegn, som foreslået i Hø-
stemark (Møller 2001), således at der er mulighed for forskellige græsningstryk 
i delarealerne.  

Plantning. Kunstig opformering og plantning eller indplantning i småhegn af 
besåningstræer af f.eks. skovfyr, eg, røn, lind osv. er en mulig metode til dels at 
indbringe arter, hvor de ønskes, dels en mulighed for hurtigt at etablere tyknin-
ger. Så vidt muligt bør naturlig opvækst dog foretrækkes pga. målsætningen om 
naturlighed.  

Rydning. Rydning er det væsentligste instrument ved omvandling af skov til 
andre naturtyper, f.eks. nåletræplantninger til mose, hede eller overdrev eller til 
løvskov. Da vildttrykket ikke vil kunne forventes at friholde alle åbent-ønskede 
arealer for tilgroning eller opvækst af bestemte arter, vil det også fremover væ-
re nødvendigt at foretage lejlighedsvise rydninger og bekæmpelser. Det gælder 
jf. afsnit 5.6 først og fremmest invasive arter som glansbladet hæg o.l., men i 
høj grad også arter som især sitkagran, hvidgran og bjergfyr, hvor de optræder 
på nuværende og kommende §3-arealer som højmose, fattigkær, eng og hede. 
På mange af disse arealer er det sitkagran, som besidder det største tilgronings-
potentiale på grund af dens store frøproduktion, høje grad af tilstedeværelse og 
store bidresistens.  

Fodring. Fodring er ligeledes et styringsinstrument, der bl.a. giver mulighed 
for en højere bestand, end områdets umiddelbare bæreevne tilsiger; f.eks. giver 
vinterfodring mulighed for at bringe en højere bestand gennem vinteren og 
dermed sikre en højere bestand i vækstperioden, hvor naturplejebehovet er 
størst. Men tilskudsfodring indebærer også en skadelig nettotilførsel af bl.a. 
kvælstof og fosfor til disse næringsfattige og sårbare naturområder og bør be-
grænses til det mest nødvendige.  

Jagttryk. Jagttryk, dvs. bortskydning, er (bortset fra nulløsningen hegning) re-
elt den eneste metode til generel styring af vildttrykket i området. En form for 
fortsat regulering af bestanden vil under alle omstændigheder være påkrævet i 
hegninger som disse; spørgsmålet er blot at fastlægge det hensigtsmæssige ni-
veau fra år til år.  

I overvejelsen af de fremtidige bestandsstørrelser og reguleringer kunne f.eks. 
større, cykliske forløb, hvor bestanden i perioder på f.eks. 5-10-15 år nedbrin-
ges betragteligt, således at mulighederne for opvækstetableringen (herunder af 
spirelyarter og bl.a. eg, røn, ask, abild) forøges, f.eks. i overgangsfasen.  

Den endelige fredningskendelse for Lille Vildmose (Naturklagenævnet 2007) 
fastlægger, at der skal holdes en forårsbestand i Tofte Skov på mellem 200 og 
400 krondyr og mellem 50 og 150 vildsvin. I Høstemark Skov skal der til sam-
menligning være mellem 100 og 300 krondyr. Der må ikke fodres uden for vin-
tersæsonen, bortset fra kortvarig fodring i forbindelse med regulering eller ind-
fangning af dyr.   
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Tabel 5-4 

En ufuldkommen oversigt over forekomst af selvetableret opvækst (frøplanter, 
rodskud m.v.) i forskellige, ret grove kategorier af natur- og bevoksningstyper i 
Tofte og Høstemark Skove.   

G
l. bøgeskov 

E
gedom

ineret løvskov 

L
øvblandskov  

B
irkesum

p og birkedom
. skov  

E
llesum

p og elledom
. skov 

L
øvtræ

kulturer  

R
enafdrifter efter nåletræ

    

R
ødgranskov    

F
yrreskov 

H
eder og overdrev m

. ene 

H
eder og overdrev 

Sletter o.l.,  græ
s-dom

inerede 

E
nge o.l., græ

s-dom
inerede 

F
attigkæ

r m
.v.  

H
øjm

ose, dræ
npåirket 

 
H

øjm
ose, lagg ograndskov   

H
øjm

ose 

 

T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H T

 

H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

Ask       X

  

X

          

X

                

Birk, dun-              X

         

X

     

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

  

Birk, vorte-

              

X

     

X

                

Bævreasp                   X

                

Bøg X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

   

X

  

X

 

X

 

X

 

X

   

X

            

Eg, stilk-              X

 

X

    

X

                

El, rød- X

  

X

    

X

  

X

            

X

  

X

  

X

      

X

    

El, Hvid-         X

                          

Fyr, bjerg-                   X

   

X

 

X

 

X

     

X

  

X

  

X

  

Fyr, fr. bjg-

                   

X

                

Fyr, contor.

                      

X

  

X

           

Fyr, skov-                   X

   

X

  

X

   

X

        

Hvidgran                   X

        

X

  

X

 

X

 

X

  

X

 

X

 

Rødgran               X

  

X

  

X

 

X

  

X

 

X

 

X

   

X

 

X

 

X

 

X

  

X

   

Sitkagran X

            

X

  

X

  

X

  

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

   

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Kirsebær                                   

Lind, småbl.

                                   

Løn, spids     X

                              

Røn, alm.         X

  

X

 

X

     

X

  

X

    

X

            

Skovabild    X

   

X

  

X

          

X

 

X

     

X

          

Ær X

                      

X

            

Berberis                       X

            

Ene   X

                

X

  

X

 

X

 

X

            

Gyvel                  X

                 

Hassel     X

 

X

           

X

                  

Alm. hvidtj   X

  

X

  

X

 

X

  

X

             

X

        

X

    

Engr. hvidtj.

                       

X

            

Hyld, alm.   X

              

X

  

X

                

Hæg, alm.   X

  

X

                              

Hæg, glansb
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L
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T
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T
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H

 

T

 

H

 

T

 

H

 

Kristtorn X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

           

X

                  

Kvalkved                   X

                

Pil, grå-          X

                         

Pil, selje-           X

 

X

           

X

            

Pil, øret          X

                         

Hunde-rose

                   

X

    

X

            

Rynket rose

                                   

Slåen   X

  

X

 

X

 

X

 

X

           

X

    

X

            

Tornblad                       X

            

Tørst   X

                

X

                

Vrietorn                   X

                  

5.6 Problematiske arter af træer og buske 
En række indførte arter kan pga. af stor spredningsevne og invasiv adfærd op-
fattes som problematiske eller i hvert fald som besiddende et væsentligt pro-
blempotentiale. Det gælder, som anført i Tabel 5-5, især glansbladet hæg, torn-
blad og rynket rose samt ær (ahorn), der i disse områder medregnes til denne 
kategori.  

Flere af disse arter er på den ene og anden måde kommet ind i området, især i 
Tofte (Tabel 5-5), men har især på grund af vildttrykket kun opnået en begræn-
set udbredelse indenfor hegnet. Udover de velkendte arter glansbladet hæg, 
tornblad og rynket rose er der tale om en art af berberis. Rynket rose og glans-
bladet hæg har desuden en mere omfattende forekomst i kystskoven.  

Ær (ahorn) er siden begyndelsen af 1900-tallet indplantet enkelte steder i Tofte, 
både i skoven (149a, 177) og nær bebyggelse (156b, 196c). Bevoksningen i afd. 
177 er siden ryddet for at begrænse artens spredning, men der er stadig enkelte 
frøtræer samt opvækst. Ær har en stor frøsætning og tåler en vis nedbidning. 
Vildtet kan øjensynlig forsinke, men ikke forhindre dens ekspansion i skoven 
og på Tofte Bakke, hvor den nyder godt af spirely i tjørn.  

Berberis er som den eneste art helt upåvirket af vildtet - den bides øjensynlig 
hverken af hjorte eller svin. Det gør rynket rose derimod, som dyrene tilsynela-
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dende er i stand til at nedkæmpe totalt på få år, som det ses nær huset på Tofte 
Bakke. 
   
Det må dog stærkt anbefales, at disse begrænsede forekomster bekæmpes i tide, 
inden de ved ændret vildttryk eller lignende måtte udvikle sig til et større pro-
blem.  

En række andre arter er ligeledes indført og indplantet, f.eks. hvidel og hesteka-
stanie. Selvom hvidel breder sig ved rodskud, skønnes det grundløst at forsøge 
at komme den til livs.  

Af de anvendte frøspredende nåletræarter er det især contortafyr, hvidgran og 
sitkagran samt bjergfyr og i mindre omfang rødgran, som kan være problemati-
ske. Under ugræssede eller svagtgræssede forhold kan disse og andre nåletræar-
ter medføre en forholdsvis hurtig tilgroning af især heder. Det nuværende vildt-
tryk begrænser takten, og aktuelt ses de største problemer i de vandstandsfor-
styrrede dele af højmosen. Især sitkagranen vil dog også fremover pga. 
frøspredningen kunne være problematisk på andre §3-arealer.   

Tabel 5-5 

Oversigt over problematiske vedplanter i Tofte og Høstemark skove.   

1) Bekæmpet (ryddet) sommeren 2007.       

Rod-
skud 
o.l. 

Frøsæt-
nings- 
alder 
fri/skov 

år 

Frøspredningsform Frø 
spred- 
nings- 
afstand 

m 

Aktuel forekomst 

Frøtræer Opvækst 

 

Vind  
Fugle

 

Andre  
dyr  

Tofte Høste- 
mark 

Tofte Høste- 
mark 

Contortafyr 0 10/20 x   300 x x x x 

Sitkagran 0 10/20 x   300 x x x x 

Ær 0 10/20 x   200 x  x  

Berberis + 5  x x 

 

x  x  

Glansbl. hæg + 5  x x 

 

x  x  

Rynket rose +++ 5  x x 

 

x  x  

Tornblad ++ 5    20 x1

  

x  
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5.7 Konklusioner  

Udviklingen og foryngelsesdynamikken i Tofte og Høstemark skove skal ses i 
et langt tidsperspektiv, historisk såvel som fremadrettet. De aktuelle forhold og 
tilstande i områderne afspejler århundreders udvikling med en lang række for-
skellige påvirkninger, bl.a. kreaturgræsning, høslæt, stævningsdrift, anden 
hugst, dræning, ind- og tilplantning og siden begyndelsen af 1900-tallet ind-
hegning som dyrehave med høj bestandstæthed af kronvildt og i Tofte tillige 
vildsvin. Bestandsniveauet i hegninger som disse vil ikke kunne være naturligt, 
men vil også i fremtiden være udtryk for målsætningsstyrede bevidste valg og 
reguleringer.  

Det er især det høje vildttryk, som gennem de sidste 75-100 år har givet områ-
derne en væsentlig del af deres karakter og været med til at fastholde de værdi-
fulde levesteder.  

Med målsætningen: urørt græsningsskov med genoprettede vandstandsforhold, 
hvor træerne har mulighed for at gennemløbe fulde livscykler, inklusive den 
økologisk set særdeles vigtige del af forløbet, der omfatter forfald, død og om-
sætning, vil størstedelen af foryngelsen og eventuel ekspansion, skulle ske na-
turligt, dvs. ved selvspredte frø, frugter o.l. eller ved rodskud, basalskud og an-
den vegetativ formering.   

Med træernes levealdre på op til flere hundrede år er foryngelsen her, i mod-
sætning til ved almindelig forstlig drift, en proces, der kan og skal ses i et me-
get langt tidsperspektiv.   

På dette lange sigt er det nødvendigt, at der sker en vis, divers, men ikke for 
voldsom og kohortepræget tilgang af træopvækst, således at der i princippet til 
stadighed vil forekomme alle dimensioner, aldre, former og udviklingstrin og 
alle nedbrydningsstadier af døde stammer, der vedvarende vil kunne sikre et 
rigt udbud af levesteder til bl.a. de mange forskellige træ- og skovtilknyttede 
arter.  

Stort set alle områdets træarter sætter jævnligt frø og har potentiale til naturlig 
foryngelse og etablering. Det gælder især birk, røn, rødel, bøg, eg, ask, tjørn, 
tørst, pilearterne, kristtorn samt rød- og sitkagran og i store dele desuden bl.a. 
skovfyr. Kun småbladet lind, der ligesom i det øvrige land kun har ringe frø-
sætning, vil kun sjældent få mulighed for at frøsprede sig i området. Den ville 
dog i nogen grad kunne brede sig helt lokalt med basalskud.   

I Høstemark ligger stort set hele arealet og i Tofte væsentlige dele indenfor de 
fleste frøbærende arters umiddelbare spredningsradius, men der vil, afhængig af 
bl.a. afstanden, være store forskelle i frøfaldstætheden på arealerne og dermed i 
den potentielle etableringssuccesrate. Pilearterne, bævreasp, gran, fyr, birk og 
rødel, vil kunne nå store dele af området ved vindens hjælp, eller tillige ved 
vandets ad vandløb, og bl.a. røn, tjørn, kristtorn og tørst samt bøg og eg ved 
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fugles og pattedyrs hjælp, ligesom bævreasp har et væsentligt potentiale med 
rodskud.   

Som det kan ses under gunstige etableringsforhold 

 
på rydninger uden større 

vildttryk 

 
vil træarter som bl.a. dun- og vortebirk, røn og tørst kunne etablere 

sig i meget høje tætheder 

 

over 100.000/ha.  

Uden vildtpåvirkningen ville skoven ændre karakter og størstedelen af de åbne 
arealer, bortset fra de vådeste, uden tvivl gro til med skov, der sandsynligvis vil 
være domineret af birk, røn, sitkagran, rødgran med indslag af især rødel, bæv-
reasp, eg samt ask og på den høje bund i stigende grad bøg, der evner at etable-
re sig sekundært i tilgroningsskoven.  

Det høje vildttryk (græsning og nipning) har imidlertid en helt afgørende ind-
flydelse på foryngelsen og omfang og fordeling af opvæksten i begge områder. 
Bidtrykket er så højt, at en bidstærk, men problematisk art som sitkagran sted-
vis bliver dominerende eller enerådende i opvæksten. Hjemmehørende arter 
som især rødel slår dog også an og kan komme igennem uden beskyttelse, lige-
som bøg (og kristtorn) etablerer sig gennem purredannelse og en vis forsinkelse 
på 20-70 år. Birk kan etablere sig på forstyrret mosebund. Men som hovedregel 
har vedplanteopvækst meget svært ved umiddelbart at etablere sig på grund af 
vildttrykket. De fleste andre arter, bl.a. eg, røn og ask er afhængige af dækning 
fra en form for spirely. Det kan enten være levende spirely i form af stikkende 
vækster (tornforyngelse) eller kvas, ris, grenværk (kvasforyngelse).   

Det er væsentligt, at græsningstrykket ikke på alle arealer vedvarende er så 
stort, at det på langt sigt helt forhindrer foryngelse af arterne. Selvom det på det 
lange sigt lykkes for de fleste arter at forynge sig i et vist omfang, vil det for 
bl.a. at sikre alders- og artsspredning og variation, være oplagt stedvis bl.a. at 
foretage periodevise små frahegninger. Vegetationsdækningen af et åbent areal 
sker meget hurtigt og på en rydning har træopvæksten kun et forholdsvis kort 
tidsrum til at etablere sig i i større omfang. Når først arter som især ørnebregne 
og bjergrørhvene og i nogen grad også blåtop og engrørhvene har etableret sig 
på et areal, vil det være meget vanskeligt for vedplanter at vinde fodfæ-
ste/indpas i større omfang. De steder, hvor der ønskes naturlig skovrejsning ef-
ter især granafdrifter, vil det derfor være hensigtsmæssigt at sætte sådanne hegn 
umiddelbart efter at hugst og udkørsel m.v. er afsluttet. Erfaringerne fra områ-
det tyder på, at med det herskende vildttryk skal røn, for ikke at lide dødelig 
overlast, opnå en diameter på mindst 12-15 cm og birkene gerne mindst 5-10 
cm, før hegningerne kan nedlægges, og vildtet få adgang, dvs. efter ca. 10-15 
år.   

Sitkagran er til gengæld så bidresistent, at der flere steder, så længe frøfaldet af 
arten forbliver højt, vil være behov for løbende opvækstrydning af hensyn til 
naturbevarelsen.  
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5.8 Anbefalinger  

 
Naturlige vandstandsforhold skal så vidt muligt retableres overalt i hele 
området og så tidligt som muligt i forløbet. 

 

Arealer, hvor naturlig tilgroning ønskes eller kan accepteres, udpeges i 
forvaltningsplanen, herunder arealer hvor hegning kan anvendes. 

 

Små, indre hegn bør indgå som middel til med bl.a. naturlig skovrejs-
ning, at skabe variation på udvalgte steder. Ligeledes bør forekomster 
af sjældnere arter, både af meget græsningsfølsomme urter m.v. og af 
en træart som f.eks. lind løbende kunne sikres med mindre hegninger.  

 

En væsentlig vildtbestand skal fortsat opretholdes for at sikre de åbne 
naturtypers og græsningsskovens naturkvaliteter. Det bør løbende føl-
ges og vurderes, om bestanden og græsningstrykket er passende i for-
hold til målsætningen.  

 

Bestandene af kronvildt og vildsvin bør holdes på et niveau, der i for-
ening med de genoprettede naturlige vandstandsforhold kan sikre en 
gunstig bevaringstilstand i især de lysåbne naturtyper - uden på det lan-
ge sigt at forhindre opvækst og foryngelse af områdernes naturligt 
hjemmehørende træarter og buske. Cykliske bestandsreduktioner, der 
sikrer periodevis mulighed for større fremvækst, bør overvejes. 

 

Tilskudsfodring (ud over saltsten o.l.) af vildtet vil i et vist omfang fort-
sat være nødvendigt i vinterhalvåret for at sikre, at sommerbestanden er 
tilstrækkelig høj til at udøve en optimal naturpleje. Men omfanget bør 
begrænses mest muligt for bl.a. at undgå næringsstofberigelse af de næ-
ringsfattige og sårbare naturtyper. 

 

Blandt andet af hensyn til muligheden for at kunne studere forskellene i 
påvirkning, bør der fremdeles ikke indsættes vildsvin i Høstemark. 

 

Lindebestandens genpulje bør sikres gennem stiklingeopformering. 

 

Udviklingen i områderne bør følges med overvågning. Bl.a. bør opvæk-
sten følges gennem udlæg af en række mindre prøveflader og transekt-
linjer under forskellige forhold i området, hvor der regelmæssigt foreta-
ges optællinger m.v. Ligeledes bør det overvejes at følge frøfaldsinten-
siteten forskellige steder. 

 

Forekomster af problematiske eller potentielt problematiske, spredende 
arter bør løbende overvåges og bekæmpes aktivt med ringning o.l. af 
større træer og nedklipning. Det gælder især glansbladet hæg, tornblad, 
berberis, rynket rose og ær. Stedvis vil det ligeledes være relevant fort-
sat at kunne foretage fjernelse af bl.a. sitkagran, hvidgran og contorta-
fyr.                                                                                                                                                                                   
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5.10 Bilag  

Eksempler på opvæksttætheder på prøveflader i Høstemark og Tofte Skove. September 2007. På arealer 
med ung opvækst er optælling typisk sket i 10 tilfældigt udlagte prøveflader á 1 m2.  

Sted Ha Forhistorie Arter i opvækst

 

Tæthed Vildtpåvirkning Kommentar 
Høste-
mark  
2k 

2,1 Kultur fra 1994 af 
lokal eg samt skovfyr 
efter rødgran fra 
1968. Hegnet i 12 år 
fra 1994 til juli 2006. 

 

Røn og birk 
samt skovfyr  

Efter åbning ses 
meget voldsom 
skrælning på især 
røn, men også på 
birk.  

Høste-
mark  
12a 

0,5 Kultur fra 2002? af eg 
med overstandere af 
dunbirk og bøg efter 
borthugst af gammel 
gran i løvskov. 

Dunbirk (46%), 
vortebirk (7%), 
røn (25%),  
Bøg (21 %), eg, 
sitka, rødgran 

11/m2

  

(3

 

21/m2)  
Ingen pt. Frøtræer på og 

tæt ved arealet. 
Bøgeandel øger

 

Høste-
mark 
15f 

0,6 Kultur af spredte lærk 
m.v. fra omkr.1980. 
Tidligere hegnet. 

Birk, røn, eg, 
contortafyr 

Stamtal 
faldende pt. 
1-2/ m2  

Rønne stærkt 
barkbidte, flere 
døde  

Høste-
mark 
15g 

0,6 Renafdrift fra vinte-
ren 2006/7 af sitka fra 
1971. Ingen jordbear-
bejdning. 

Dunbirk og sit-
ka, eg  

Uens; fra 0 
til 5-35/ m2 

Op til 150 
sitka/m2 

Ikke hegnet. Bir-
kene bidt. 

Meget små 
planter (1. års). 

Høste-
mark  
16h 

0,8 Kultur af spredt eg fra 
1992? på renafdrift 
efter gran fra 1985? 
Tidligere hegnet. 

90 % birk (beg-
ge arter), 10% 
røn. Enkelte 
sitka, få bøge 

Stamtal 
faldende pt. 
1-2/m2  

Hegn fjernet. Lidt 
barkskræl på røn 

Én prøveflade á 
25 m2. De fleste 
ege overvokset 
af birk (5-7 m). 

Høste-
mark   
17c 

2,0 Renafdrift fra vinte-
ren 2006/7 af sitka fra 
1957. Ingen jord-
bearb. Nyhegnet 

Dunbirk, sitka 1-2/m2.   

Tofte 
120d 

1,4 Kultur fra 2006 af 
blandet løvtræ efter 
opfuring. Renaf-
drift/stormfald af rød-
gran fra 1960. 

Vorte- og dun-
birk, eg, røn, 
rose, seljepil, 
tørst, asp (rod-
skud) 

I snit mel-
lem  2-3 og 
10 stk.  
selvsået/m2.

 

Eet rådyr i hegnet 
har bidt stort set 
alle plantede og 
selvsåede pltr.  

Tofte 
171c 

2,5 Egekultur fra 1997 
med selvsået, nu 3-4 
m høj opvækst, der 
over-vokser egene. 

Dunbirk, røn og 
vortebirk. 

Mellem ca. 
5 og 20 stk.  
selvsået/m2 

Hegnet; ingen pt. På samme bund 
- udenfor hegn 
kun sitka. 

Tofte 
191b 

1,7 Egekultur fra 1999 
med 1-2 m høj selv-
sået opvækst. Hegnet.

 

Birk og røn 0,1 til 10-15 
stk.  selvså-
et/m2 

Hegnet; ingen pt.  

Draved

 

Skov   
Naturlig tilgroning fra 
1994-97 efter afdrevet 
nåletræ. Efter ca. 10 
år tæt, 2-4 m høj. Bøg 
og kristtorn stadig 
under etablering. 

Birk (mest dun)  
røn og tørst 
samt eg, sitka, 
ædelgran, bøg, 
kristtorn m.v.  

Fra 3 til 18 
/m2.  

Rådyr. Vildttryk-
ket har ikke kun-
net begrænse til-
groningen. 

- Vist til sam-
menligning 
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6 Registrering af nøglebiotoper i Tofte Skov  

Udarbejdet af Peter Friis Møller og Bent Aaby   

6.1 Baggrund 
Aage V. Jensen Naturfond har for at sikre optimal forvaltning af naturejen-
dommene i Lille Vildmose-området igangsat udarbejdelse af en række forvalt-
ningsplaner med tilhørende, omfattende baggrundsanalyser. For skovområder-
ne, Tofte Skov og Høstemark Skov stiles mod udarbejdelse af grønne driftspla-
ner efter Skov- og Naturstyrelsens retningslinjer. Som en integreret del af den 
grønne driftsplan indgår en registrering af nøglebiotoper i henhold til Skov- og 
Naturstyrelsens vejledning herom.   

Nøglebiotoper er "områder, der er vigtige for bevaring af den biologiske mang-
foldighed, fordi de indeholder eller kan forventes at indeholde naturtyper, 
strukturer eller arter, der har vanskeligt ved at overleve ved almindelig drift af 
arealet, og som kræver særlige hensyn i form af drift eller pleje".  
"Status som nøglebiotop forudsætter, at der findes nøgleelementer fra mindst 3 
nøgleelementkategorier, og at disse indgår i en naturlig (biotopsbestemt) sam-
menhæng (Skov- og Naturstyrelsen 2000).  

Registreringen er udført af professor Bent Aaby og forstkandidat Peter Friis 
Møller, Skov- & Natur Rådgivning som underleverandører til COWI A/S.   

6.2 Metode og registreringens forløb 
Nærværende rapport bygger på foreliggende skovkort, driftsplaner, bevoks-
ningslister, botaniske registreringer, pollenanalytiske og andre skovhistoriske 
undersøgelser (Aaby 2006, Møller 2007), planforarbejder samt ikke mindst 
feltundersøgelser i Tofte Skov, fortrinsvis udført sommer og efterår 2007.   

Registreringens kategorier og betegnelser følger Skov- og Naturstyrelsens vej-
ledning 1a herom fra februar 2000 samt Skov-info nr. 24: Nøglebiotoper i skov. 
Betegnelserne for hhv. nøglebiotopstyper og nøgleelementer fremgår af Tabel 
6-1 og Tabel 6-2.  

Endvidere er i vejledningen anført en række signalarter, der er en særlig slags 
indikatorarter, der i nøglebiotopsammenhæng er udvalgt som 'signaler' for 
særlige og beskyttelsesværdige tilstande i skoven. Arterne er udvalgt, så de re-
præsenterer et stort antal værdifulde 'stedfaste' arter. Herved er antallet af ar-
ter i registreringssammenhæng reduceret til et antal, der er til at håndtere og 
kan læres af de fleste. Ikke alle signalarter er lige anvendelige i alle dele af 
landet. Man må derfor på hver enkelt lokalitet skønne, om enkelte af dem er for 
almindelige eller for sjældne.

 

(Skov- og Naturstyrelsen 2000). Disse lister er 
gengivet i Tabel 6-3 og Tabel 6-4.  
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Tabel 6-1 Oversigt over de naturtyper, som vejledningen om nøglebiotopsre-
gistrering (Skov- og Naturstyrelsen 2000) opererer med.   

Mulige nøglebiotoper 
   Sluttede bevoksninger:  

- bøgeskov med flere etager og dødt ved  
- gammel løvskov, tydeligt overmoden (f.eks. bøgeskov nær sammenbrud)  
- kontinuert skov (skov med rig bundflora; signalarter se senere)  
- blandingsløvskov med flere etager og dødt ved  
- lindeskov (sluttet skov med lind på gammel løvskovbund)  
- gammel nåleskov (mindst 100-årig gran m. bundveg. og naturforyngelse, evt. fyr)  
- stævningsskov  
- græsningsskov  
- skovbryn (etageret bryn med brynbuske, både ydre og indre skovbryn)  
- holme (ældre løvtræholme i nåleskov, få hundrede kvm.) 

   Krat:  
- egekrat  
- andre løvkrat (f.eks. birk, hassel, pil eller blanding) 

   Skovsumpe:  
- ellesumpe  
- askesumpe  
- birkesumpe  
- andre træbevoksede sumpe (f.eks. pil, blandingsskov eller lign.) 

   Vådområder:  
- søer og damme  
- moser  
- kildevæld  
- vandløb (mere eller mindre naturligt)  
- tilgroningsgrøft (gammel grøft med naturligt præg kontra ny grøft)  
- strandeng/strandrørsump 

Lysåbne miljøer:  
- skrænter  
- lyngpletter  
- overdrev  
- enge (f.eks. gamle skovenge med engflora/sommerfugle og græsning/slåning) 

   Andet:  
- gamle stengærder, jorddiger og kulturspor, der kræver hensyn for at bevares  
- voksesteder for fredede og rødlistede plante- og dyrearter  

         

Tabel 6-2 Oversigt over de nøglelementer, som vejledningen om nøglebio-
topsregistrering (Skov- og Naturstyrelsen 2000) opererer med (se næste side).  
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Nøgleelementer - kategori/type:                                                          

  
STORE TRÆER: GLELM - gammel elm (diameter >70 cm) 
      GLASK - gammel ask (diameter >70 cm) 

      GLASP - gammel bævrasp (diameter >40 cm) 

      GLBØG - gammel bøg (diameter >80 cm) 
      GLGRA - gammel gran (Picea, Abies, diameter >70 cm) 

      GLHAS - gammel hassel (diameter >20 cm) 

      GLLIN - gammel lind (diameter >40 cm) 
      GLLØN - gammel løn/ær (diameter >60 cm) 

      GLEG - gammel eg (diameter >80 cm) 

      GLFYR - gammel skovfyr (diameter >50 cm) 
      GLLØV - gammel løvtræ af andre arter end ovenstående 

      GLNÅL - gammelt nåletræ af andre slægter end ovenstående 

 

SÆRLIGE TRÆER: REDE - træ med rovfuglerede 
      SPÆT - træ med spættehul(ler) 

      DØDT - dødt stående træ 

      STÆVN - stævnet eller stynet træ 
      SOLGRAN 

 

gammel solitær gran i løvskov 

      SOLLØV 

 

gammelt solitært løvtræ i nåleskov 

      VANRIS 

 

solitær, gammel eg med særdeles mange vanris 

 

BEVOKSNINGER M.V:URPRÆG - bevoksning med urskovspræg 

   

ETAGER - etageret bevoksningsstruktur 

      LØVBR - skovbryn med buske og bryntræer i forskellig højde 
      BÆRHEGN - hegn af bærbærende buske/træer 

   

HOLM - holm af træer (100-1000 kvm), der afviger i alder eller art 

      ELLETRU - elletrunter >1 meter i diameter 

 

DØDT VED:  BØGFÆ## - liggende vindfælde af bøg; ## = diameter i brysthøjde 

     EGEFÆ## - liggende vindfælde af eg; ## er diameter i brysthøjde 

      LØVFÆ## - liggende vindfælde af andet løv; ## = diam. i brysthøjde 
      NÅLFÆ## - liggende vindfælde af nåletræ; ## er diameter i brysthøjde 

      LØVGR## - store nedfaldne grene af løvtræ (diameter >20 cm) 

      NÅLGR## - store nedfaldne grene af nåletræ (diameter >20 cm) 
      HØJSTUB - et stød med mindst 150 cm højde og 20 cm diameter 

         KÆMSTØD - meget store stød efter alm. savfældning (>80 cm) 

      RODVÆLT - rodkage efter stor rodvælter 

 

YNGLESTEDER M.V: HUGORM - solbeskinnet bakke eller gærde med hugorme 

      GRÆVL - grævlingegrav 

      RÆV - rævegrav 
      SØLE - søleplads for vildt 

      MYRE - meget stor myretue (1 meter eller højere) 

      SOMFUGL - eng eller lysåbning med flere arter sommerfugle 

 

STEN OG TERRÆN: KÆMSTEN - store, ikke særlig mosklædte blokke (diameter >1 meter) 

      MOSBLOK - blokke med >50% mosdækning og diameter >50 cm 

      STENDYN - stendynge, mindst 1 kubikmeter 
      STENGÆR - stengærde, mindst 40 cm højt 

   

JORDDIG - jorddige, evt. af tørv, tang, grus og småsten 

         GRAVHØJ - gravhøj, der har været fri for skovdrift gennem flere år 

   PLANTER:   MOSDÆKK - tæt mosdække i skovbunden 
      LAVHÆNG - stammer med meget kraftig bev. af buskformede laver 

   VAND:   HÆNGE - hængesæk 

      VANDHUL - vandhul (højst 100 kvadratmeter) eller ej permanent       
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Fremfor de håndskrevne feltskemaer, er det valgt at sammenfatte de relevante 
og ønskede data på en nogenlunde overskuelig form i et skema med fem kolon-
ner som en del af rapporten. I dette skema er hver nøglebiotop tildelt et løbe-
nummer, der refererer til indtegningen på skovkortet, en angivelse af de pågæl-
dende afdelings- og litranumre, en angivelse af biotopstype, hvor vejledningens 
noget generelle naturtypebetegnelser jf. Tabel 6-1 er anført, en kolonne med 
beskrivelse, hvor der anvendes mere specifikke eller præcise betegnelser end i 
Tabel 6-1, således f.eks. fattigkær eller højmose i stedet for blot mose . Desu-
den er træarter, vegetation og strukturer karakteriseret i hovedtræk og eventuel-
le fund af rødlistearter samt signalarter fra Tabel 6-3 og Tabel 6-4 anført. I sid-
ste kolonne er anført de nøgleelementforkortelser, som fremgår af vejledningen 
og er gengivet i Tabel 6-2.   

Arealer, der allerede har status som urørt skov, eller er planlagt at overgå til 
urørthed i nærmeste fremtid, er afgrænset i større helheder og ikke på enkelt-
strukturniveau. Ligeledes har vi, da den overordnede driftsmålsætning er natur-
bevarelse med hovedvægt på urørt, græsset skov, ikke fundet det fornødent at 
detailregistrere de enkelte strukturer og småbiotoper, men fokusere på større 
helheder i disse områder.  

Arealet er afgrænset således, at den egentlige højmose og nærmeste randområ-
de, dvs. afdelingerne 122, 146, 147, 222, 223 og 224 ikke er inddraget i regi-
streringen. Disse arealer er alle omfattet af NBL § 3.   

Tabel 6-3 Oversigt over de signalarter fra skov, som vejledningen om nøgle-
biotopsregistrering (Skov- og Naturstyrelsen 2000) opererer med.  

Signalarter i skov:                                                                                  

KARPLANTER:_Anemone, Blå (Anemone hepatica) 

  

_  Anemone, Gul (Anemone ranunculoides) 

  

_  Bægerbregne, Skør (Cystopteris fragilis) 

  

_  Desmerurt (Adoxa moschatellina) 

  

_  Druemunke, Almindelig (Actaea spicata) 

  

_  Dunbregne, Skov- (Phegopteris connectilis) 

  

_  Firblad (Paris quadrifolia) 

  

_  Fladbælg, Krat- (Lathyrus linifolius) 

  

_  Fladbælg, Sort (Lathyrus niger) 

  

_  Fladbælg, Vår- (Lathyrus vernus) 

  

_  Fruebær (Rubus saxatilis) 

  

_  Frytle, Stor (Luzula sylvatica) 

  

_  Hejre, Tidlig Skov- (Bromus benekenii) 

  

_  Klokke Bredbladet (Campanula latifolia) 

  

_  Klokke, Nælde- (Campanula trachelium) 

  

_  Kodriver (Primula spp.) 

  

_  Kohvede, Blåtoppet (Melampyrum nemorosum) 

  

_  Konval, Stor (Polygonatum multiflorum) 

  

_  Konval, Krans- (Polygonatum verticillatum) 

  

_  Lærkespore, Finger- (Corydalis pumila) 

  

_  Lærkespore, Liden (Corydalis intermedia) 
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_  Milturt, Almindelig (Chrysosplenium alternifolium) 

  
_  Ramsløg (Allium ursinum) 

  
_  Rapunsel, Aks- (Phyteuma spicatum) 

  
_  Rørhvene, Skov- (Calamagrostis arundinacea) 

  
_  Sanikel (Sanicula europaea) 

  
_  Skælrod (Lathraea squamaria) 

  

_  Snylterod (Monotropa hypopitys) 

  

_  Springklap, Kronløs (Cardamine impatiens)  

  

_  Springklap, Skov- (Cardamine flexuosa)   Desuden registreres orkidéer 

  

_  Star, Finger- (Carex digitata)      (der alle er fredede) 

  

_  Star, Forlænget (Carex elongata)   som signalarter pga. deres ringe 

  

_  Steffensurt, Liden (Circaea alpina   sprednings- og etableringsevne. 

  

_  Strudsvinge (Matteuccia struthiopteris) 

  

_  Svingel, Skov- (Festuca altissima)    Sildig Skov-Hejre (Bromus ramosus), 

  

_  Tandrod (Dentaria bulbifera)     Skovbyg (Hordelymus europaeus), 

  

_  Ulvefod, Femradet (Lycopodium annotinum)  Skov-Star (Carex sylvatica) og 

  

_  Ulvefod, Otteradet (Huperzia selago)   Akselblomstret Star (Carex remota) 

  

_  Vedbend (Hedera helix) massiv forekomst  har vist sig så almindelige i nogle, 

  

_  Vikke, Skov- (Vicia sylvatica)     muldrige skove, at de ikke kunne 

  

_  Vintergrøn, Enblomstret (Moneses uniflora)  anvendes; andre steder fungerer de 

  

_  Vintergrøn, Liden (Pyrola minor)  udmærket 

MOSSER:     Etagemos, Almindelig (Hylocomium splendens) 

  

_  Fladmos, Almindelig (Neckera complanata) 

  

_  Glansmos (Homalia trichomanoides) 

  

_  Kortkapsel, Skov- (Brachythecium salebrosum) [store bev.] 

  

_  Kransemos, Ulvefod- (Rhytidiadelphus loreus) 

  

_  Kransemos, Almindelig (Rhythidiadelphus triquetus) 

  

_  Rottehalemos, Lille (Isothecium myurosoides) [>1 m op ad stammen] 

  

_  Rottehalemos, Almindelig (Isothecium myurum) [>1 m op ad stammen] 

  

_  Silkemos, Kruset (Homalothecium sericeum) 

  

_  Tørvemos (Sphagnum spp.) 

LAVER:  _  Gammelskovslav (Pachyphiale cornea) 

  

_  Kernelav, Glinsende(Pyrenula nitida) 

  

_  Lungelav, Almindelig(Lobaria pulmonaria) 

  

_  Nålelav (Calicium salicinum) 

  

_  Pletlav (Arthonia didyma) 

  

_  Skurvelav, Forskelligfarvet (Schismatomma decolorans) 

  

_  Slørkantlav, Almindelig (Thelotrema lepadinum) 

  

_  Thelopsis rubella 

SVAMPE: _  Ildporesvampe (Phellinus) [dog ikke Almindelig I. (P. igniarius)] 

  

_  Lakporesvamp, Skinnende (Ganoderma lucidum) 

  

_  Oksetunge (Fistulina hepatica) 

  

_  Porcelænshat (Oudemansiella mucida) 

  

_  Rørhat, Kogle- (Strobilomyces strobilaceus)  

  

_  Rørhatte af slægten Boletus s.str. [dog ikke Karl-Johan (Boetus edulis) og Xerocomus] 

  

_  Skærmhatte på dødt ved (Pluteus) [dog ikke Sodfarvet S. (P. cervinus)] 

  

_  Slørhatte med slimet hat (Cortinarius subgen. Phlegmacium) 

  

_  Stjernebolde (Geastrum) 
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Tabel 6-4 Oversigt over de signalarter fra vådområder, enge og overdrev, 
som vejledningen om nøglebiotopsregistrering (Skov- og Naturstyrelsen 2000) 
opererer med.  

Signalarter i vådområder, på enge og overdrev:  

KARPLANTER: Benbræk (Narthecium ossifragum) 

  

_  Engblomme (Trollius europaeus) 

  

_  Forglemmigej, Eng- (Myosotis scorpioides) 

  

_  Guldblomme (Arnica montana) 

  

_  Gøgeurter (Dactyorhiza spp.; Orchis spp.) 

  

_  Iris, Gul (Iris pseudacorus) 

  

_  Kobjælde (Pulsatilla spp.) 

  

_  Kæruld (Eriophorum spp.) 

  

_  Melbærris, Hede- (Arctostaphylos uva-ursi) 

  

_  Mynte, Alm. Vand- (Mentha aquatica) 

  

_  Nellikerod, Eng- (Geum rvale) 

  

_  Padderok, Elfenbens- (Equisetum telmateia) 

  

_  Ranunkel, Knold- (Ranunculus bulbosus) 

  

_  Snerre, Sump- (Galium uliginosum) 

  

_  Soldug (Drosera spp.) 

  

_  Soløje (Helianthemum nummularium)  

  

_  Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi) 

  

_  Vibefedt (Pinguicula vulgaris) 

  

_  Viol, Eng- (Viola palustris) 

MOSSER:      Tørvemos (Sphagnum spp.) 

  

6.3 Naturstatus (Sammendrag) 
Tofteområdet omfatter knap 4000 ha mellem Kattegat i øst og Haslevgård Å i 
vest. Over halvdelen af arealet udgøres af højmosen Tofte Mose - den sydlige, 
intakte del af Lille Vildmose. Den øvrige del af arealet er en varieret mosaik 
med gammel naturskov, mose, kær, hede, eng, overdrev, tilgroningsarealer og 
plantninger. Størstedelen af området har været hegnet som dyrehave siden 1906 
og er afgræsset af en varierende bestand af kronvildt og fra 1929 tillige vild-
svin. Kun kystskoven i øst og nogle mindre områder i nord og langs Haslevgård 
Å ligger uden for dette hegn.  

Jordbunden er overvejende fattig, præget af marint sand og grus og flyvesand 
samt tørv og udbredte mordannelser, men pletvis findes mere leret og kalk- og 
næringsrig jordbund. Trods udgrøftning er området generelt præget af et højt-
stående grundvandsspejl, som pga. de topografiske forhold giver udprægede 
fugtigheds- og jordbundsgradienter. Det giver i forening med vildtgræsningen 
og en, i de sidste ca. 100 år meget ekstensiv udnyttelse af løvskovene, nogle 
helt enestående naturforhold. Vildtbestanden er gennemgående så høj, at tilgro-
ning af de åbne arealer er stærkt begrænset og forløber meget langsomt.  

Løvskovene er overvejende naturlige blandskove og bevoksningsmosaikker 
domineret af rødel, birk, bøg og eg med indslag af ask og abild samt hassel, 
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kristtorn og isprængt større og mindre lysninger og vådområder. Der er gen-
nemgående tale om lang skovkontinuitet, uforstyrrede jordbunde (bortset fra 
vildsvinepåvirkning o.l.) med afvekslende topografisk-vandstandsmæssige gra-
dienter, en høj andel af gamle træer, men også en jævn tilgang af især bøg samt 
rødel. Dødt ved af især el og birk samt bøg forekommer i alle nedbrydnings-
klasser. Urskovsagtige strukturer er flere steder meget veludviklede.   

Skovene har tilsyneladende i væsentlig udstrækning en fortid som løveng,   
skoveng, græsningsskov og stævningsskov. Navnlig har Engskoven i udpræget 
grad været stævnet indtil slutningen af 1800-tallet. De sidste 100 år har skovene 
i tiltagende grad fået karakter af græsningsskov. Dele af den ugræssede kyst-
skov har karakter af varieret og artsrig tilgroningsblandskov og tilgroningsege-
krat.  

Med Aage V. Jensens Fondes erhvervelse af Tofte Skov i 2001 er naturbeskyt-
telse blevet det primære formål med forvaltningen af ejendommen. Blandt an-
det Habitatdirektivet og dets krav om sikring af gunstig bevaringstilstand i en 
række målsatte naturtyper, naturbeskyttelseslovens § 3 og fredningsafgørelsen 
fra 2007 afstikker nogle rammer for den fremtidige forvaltning af store dele af 
arealet.  

Den fremtidige forvaltning til sikring af naturværdierne, herunder de registrere-
de nøglebiotoper vil følge en forvaltningsplan, der har langt større fokus på na-
turværdierne, end en almindelig grøn driftsplan . Denne forvaltningsplan byg-
ger på tre hovedsøjler:  

 

Opretholdelse af en hensigtsmæssig, høj vildtbestand, der kan sikre 
græsningsskoven og de åbne naturtypers særpræg og tilknyttede art-
sindhold. 

 

Genopretning af de naturlige vandstandsforhold i området, først og 
fremmest gennem lukning af i princippet alle områdets grøfter, således 
at afstrømningen vil ske ad siig og de naturlige vandløb i tilknytning til 
Sellegårdsbækken. Denne genopretning indledes i Tofte Mose og fort-
sættes nedstrøms i Tofte Skov, således at hydrologien får et helheds-
præg og bliver så naturlig som muligt. 

 

Udlæg af skov til urørthed eller ekstensiv plukhugst og omvandling af 
nåleskov til andre naturtyper.   

Ifølge fredningskendelsen (Naturklagenævnet 2007) indebærer det for 40-60 % 
af løvskovenes vedkommende overvejende en generel status som urørt (græs-
nings)skov, dvs. en ekstensiv græsningsskov med et absolut minimum af ind-
greb og den højeste grad af naturlig dynamik, dvs. urørtskovsdynamik under 
medvirkning af i disse tilfælde hjorte og vildsvin. Træerne har her mulighed for 
at gennemløbe fulde livscykler, inklusive den økologisk set særdeles vigtige del 
af forløbet, der omfatter forfald, død og omsætning. Så vidt muligt bør der i 
området som helhed til stadighed forekomme alle dimensioner, aldre, former og 
udviklingstrin og alle nedbrydningsstadier af døde stammer af de stedlige træ-
arter, således at der vedvarende vil være et rigt udbud af levesteder til rådighed 
for de arter af især svampe, insekter, spindlere, laver, mosser osv., som er knyt-
tet til de pågældende arter og stadier. I urørt skov skal al foryngelse og ekspan-
sion ske naturligt dvs. ved selvspredte frø, frugter o.l. eller ved rodskud, basal-
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skud og anden vegetativ formering. Det er derfor målet, at græsningstrykket 
ikke vedvarende er så stort, at det på langt sigt helt forhindrer foryngelse.   

Det er målet at også de arealer, der ikke er registreret som nøglebiotoper, dvs. 
nåletræplantninger, yngre løvskovplantninger, græsmarker og andre mere trivi-
elle naturtyper gennem udmøntningen af forvaltningsplanen (herunder vand-
standshævningen) sikres en langt højere grad af naturindhold og bl.a. overgår til 
mose, kær, overdrev, løvskov, vildttykning o.l.  

Det skønnes, at den planlagte vandstandsgenopretning i forening med vildt-
græsningen i stor udstrækning vil være tilstrækkelig til at opretholde gunstig 
bevaringstilstand i de målsatte naturtyper, og at områder, der er registreret som 
§3-områder i henhold til NBL, vil kunne opretholdes som sådanne ved et mi-
nimum af indgreb. 
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6.4 Bevoksningsliste; nøglebiotopsregistrant   

Nr. Afd. Biotopstype Beskrivelse Nøgle-
elementer 

1

 

101b, 
102a 

Hede- og klit-
areal 

Klitterræn, klithede og hede med hedelyng, tyttebær 
og spredt tilgroningskrat af bl.a. eg, ene, birk. 

Hugorm 

2

 

103e Dam Lille, kunstig dam; tidligere vand- og branddam i den 
nedlagte Knarmou by.  

3

 

102b Mose Doppe med fattigkær (hængesæk). Omgivet af yngre, 
birkedomineret tilgroningsskov. 

Hænge 

4

 

108b,c 
109a,b 
110a,b,
c 

Ellesump 
Sumpbland-
skov 

Elleskoven 
Afvekslende mosaikagtig skov i rimme-
doppelandskab med meget våde, elledominerede 
sumpskovspartier og fugtigbundsskov af bl.a. dun-
birk, hassel, stilkeg, bøg og tidligere tilplantede he-
dearealer på sandede og grusede rimmer. Størstedelen 
af træerne bærer præg af tidligere stævning. Udover 
rimme-doppe-relief også varierende mikrotopografi, 
der er med til at give stor variation i træartssammen-
sætningen, der spænder fra ellesump til bøg.  

Glbøg, 
Gleg, 
Glgra, 
Elletru 
Urpræg 
Vandhul 
Søle 

5

 

109c Hede lyngplet Rimme med hedevegetation under tilgroning. Hugorm 
6

 

107a 
118b 

Ellesump og 
vådbunds-
blandskov   

Engskoven 
Artsrig, varieret blandskov af stilkeg, småbl. lind, rø-
del, alm. røn, abild, ask, spidsløn, bøg (i nordlige del), 
alm. hæg, alm. hvidtjørn. Fugtig- og vådbundsskov 
med ellesumpskovspartier. Tidligere stævningsskov - 
næsten alle træerne er stødskud. Aktuel max. stamal-
der omkring 100 år. Døde træer, rodvæltere; enkelte 
store vedbend. 

Gleg 
Dødt 
Løvfæ 
Søle 

7

 

107c Eng Åben græshede domineret af katteskæg med blåtop og 
ørnebregne.   

8

 

108a Hede, Lyngplet

 

Enebærstykket 
Klitterræn og klithede med hedelyng og spredt til-
groningskrat af eg, asp, kvalkved, ene, abild, birk. 

Hugorm, 
Ræv, 

9

 

111 Mose Fattigkær domineret af blåtop med pletvis klokke-
lyng, mosebølle og spredte ener, hvidgran, unge rødel 
og bidte dunbirk. Mod nord yngre tilgroningsskov af 
rødel, pil og pors .  

10

 

112c Ellesump Bræmme af ellesump omkring tilgroningsgrøft..  
11a

 

113, 
114a,  

Eng, Mose Hestefoldene 
I øst forholdsvis triviel græsmark på tør bund, vest-
over mere fattigkærpræget, domineret af blåtop. 
Enkelte lave ener, hvidtjørn, slåen og i grøfter rødel. 
Pletvis djævlesbid og hjertegræs   

11b

 

124b, 
125b 

Mose, eng Nordgabet  
Stort, åbent fattigkær domineret af blåtop. Store soli-
tære rødgran og enkelte yngre sitkagran. Rødgran 
danner stedvis tætte grupper. I sydlig del mere tæt 

Højstub 
Nålgr 
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nåletræsdække. 

12

 
116a, 
117 

Eng Indkastet 
Græsdomineret slette med enkelte spredte ener, hvid-
tjørn og gran. Langs grøfter opvækst af rødel.  

13a

 
134a Overdrev Åben græsdomineret slette med enkelte solitære unge 

rødgran. Tørbundspræget. 
Hugorm 
Myre 
Somfugl 

13b

 

135a 
129b 

Overdrev 
Hede 

Græsdomineret slette med mange solitære ener. Des-
uden lidt seljepil, dunbirk, røn, abild, kvalkved, rød-
gran, sitkagran og rose i spirely. Flere af træerne dan-
ner tætte bestande (tilgroningskratskov), særligt i 
nordlig del af 135a og sydlige del af 129b. 

Glnål 
Hugorm 
Myre 
Somfugl 

13c

 

130a Skovfyrskov Stedvis åben skovfyrbevoksning iblandet dunbirk, 
enkelte rødgran og hassel, røn. Flere rodvæltere. 

Solgran 
Dødt 
Spæt 
Løvgr 
Nålgr 
Højstub 
Rodvælt 
Jorddig 

13d

 

130c Birkeskov m. 
slettepræg 

Meget åben birkeskov med solitær ene, gl. rødgran og 
skovfyr. 

Glfyr 
Glnål 
Dødt 
Solgran 
Højstub 
Nålgr 
Løvgr 
Rodvælt 
Somfugl 
Jorddig 

13e

 

134b Elleskov 
Græsningsskov

 

Lille holm med rødel og hvidel. Enkelte sitkagran og 
dunbirk. Ingen underskov. 

Løvgr 
Stæv 

14a

 

135c,e Dam 
Mose 

Kunstige vandhuller med bl.a. krans-tusindblad. En-
kelte yngre hvidel, skovfyr og stilkeg. Opvækst af 
hvidel. Smal zone med sumpvegetation omkring 
dammene. 

Somfugl 

14b

 

127b 
137d 

Slette Slette/fattigkær med flere solitære gl. ene, gl. skovfyr 
og grupper af yngre rødgran og sitkagran. Opvækst af 
sitkagran. Blåtop og bjergrørhvene alm. 

Hugorm 
Højstub 
Nålgr 
Rodvælt 

15

 

139a Mose 
Overdrev, he-
de/lyngplet 

Åben slette/fattigkær med stedvis mange og store gl. 
ene, som flere steder danner holme. Solitær ældre 
rødgran. Enkelte røn, dunbirk og bøg. Opvækst af sit-
kagran. 

Glnål 
Søle 
Dam 
Somfugl 

16

 

140a Mose 
Overdrev, he-
de/lyngplet 

Stærkt tilgroet slette med solitære gl. rødgran og 
grupper af rødgran. Desuden åbne arealer domineret 
af bjergrørhvene og blåtop. Opvækst af tjørn, sit-
kagran, bøg, rødgran og dunbirk. 

Glnål 
Højstub 
Nålgr 
Somfugl 
Rodvælt 
Søl 
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Dam 

17a

 
141a 
(del) 

Eng   

17b

 
143c, 
141a 
(s-del) 

Fattigkær 
Eng 

Åbent fattigkær/eng med solitær gl. ene og yngre sit-
kagran og rødgran 

 
ofte i grupper. Blåtop og mose-

bunke almindelig. 

Nålgr 
Søle 
Rodvælt 
Højstub 

18

 

149b,c 
155a 

Ellesump 
Elle/askesump 
Stævnskov 
Tilgronings-
grøft 

Elle-askesumpskov. Tidligere stævningsskov. Varie-
rende fugtighedsforhold. I dele høj vandstand. 
Enkelte meget store elle i syd, store stødskudspræge-
de ask i nordøst. Lidt opvækst af rødel. Starsump-
partier. Kranskonval. 

Glask 
Glløv 
Glløv 
Elletru 
Holm 

19

 

149b 
(del) 

Kildevæld  
Stævnskov 

Vældområde (med vandindvinding) med stødskuds-
rødelle. 

Elletru 

20

 

149a Bøgeskov med 
flere etager og 
dødt ved 
Gammel løv-
skov 
Græsningsskov

 

Tofte Bakke; Bøgeskrænten. 
Nord- og vestvendt skrænt med gammel, 200-250-
årig bøgeskov med mange hultræer, døde træer, rod-
væltere og jævn overgang iblandet ask, enkelte ege og 
enkelte abild til ellesump og birketilgroningsskov ud 
mod mosen. Muld- og morbund. Skovrørhvene fore-
kommer udbredt flere steder. Enkelte bøge med Loba-
ria. Bl.a. ynglende rødstjert og huldue. 

Glbøg, 
Urpræg 
Bøgfæ 
Rodvælt 
Højstub 
Spæt 
Bøgfæ 
Rede 

21

 

155b Kildevæld 
Eng 

Sydeksponeret skrænt med flere mindre væld, spredt 
elleopvækst.  

22

 

157b, 
176c, 
177c 

Eng Åben, græsdomineret (engrørhvene, bjergrørhvene) 
eng med i sydvest spredte mangestammede 
stødskudsrødel og i øvrigt tilgroning med rødel fra 
randene. 

Elletru 

23a

 

157a,c  Gl. løvskov 
Kont.skov 
Blandløvskov 
Stævnskov 
Græsningsskov

 

Skovbryn 
Ellesump 
Birkesump  
Mose  
Sø 
Vandløb 
Tilgronings-
grøft  

Del af Vesterskov 
Varieret skov med afvekslende topografisk-
vandstandsmæssige gradienter og afvekslende be-
voksningsstruktur med sumpskovspartier af rødel el-
ler birk og blandskov af gammel og aldersvarieret 
bøg, stilkeg, rødel og birk med kristtorn, hvidtjørn og 
bøgedomineret højskov på morbund. Flere store 
og/eller meget gamle enkelttræer af bøg, eg og ask. 
Mindre arealer med yngre skov af bøg, røn, birk, el, 
eg til dels fremkommet under hegn. Lysninger med 
ørnebregne. Gennemgående meget dødt ved af bøg, 
birk, både stående og liggende. Af birk i alle ned-
brydningsklasser. Stedvis mange døde bøge, lysninger 
og åbne partier. I de åbne dele opvækst af rødel. 

Glbøg, 
Gleg, 
Glask 
Elletru 
Rede 
Spæt 
Dødt 
Stævn 
Urpræg 
Højstub 
Bøgfæ 
Egfæ 
Løvgr 
Jorddig 
Vandhul 

23b

 

176a,b,
d 

Ellesump 
Birkesump 
Græsningsskov

  

Del af Vesterskov 
Åben, varieret blandskov af eg, bøg, birk og rødel, 
med en del abild. Meget store, bredkronede ege og 
elledominerede sumpskovsområder. Med flere lys-
ninger med døde træer (bøg samt birk). Desuden høj-
bundsholm med bøg på morbund. Og mod øst yngre, 
bøgedomineret blandskov med eg, birk under spredte 

Glbøg, 
Gleg, 
Spæt 
Dødt 
Stævn 
Urpræg 
Højstub 
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overstandere af eg, bøg, rødel. Stedvis kristtorn, hvid-
tjørn og opvækst af bøg 
Trævlekrone forekommer stedvis. 

Bøgfæ 
Løvfæ 
Jorddig 
Søle 

23c

 
177a,b 
178 

Løvblandskov 
Gammel løv-
skov 
Ellesump 
Urpræg 
Græsningsskov

  
Del af Vesterskov 
Åben, varieret, gammel blandskov af bøg, rødel, dun-
birk og stilkeg. I dele bøgedomineret højskov på mor-
bund og mere rene ellesumppartier. Vestover død og 
døende og svækket bøgeskov og birk med spredt og 
tiltagende opvækst af rødel. Pletvise lysninger domi-
neret af ørnebregne og blåtop. Hvidmos (Leu-
cobryum) på morbund. Festgræs og i syd flere fore-
komster af kongebregne.  Huldue. Gammelt jorddige 
mod syd (Fredskovsgærde fra 1822). 

Glbøg, 
Gleg, 
Spæt 
Dødt 
Stævn 
Urpræg 
Højstub 
Bøgfæ  

23d

 

179, 
180a,b
181a 

Blandløvskov 
Bøgeskov 
Ellesump 
Birkesump 
Græsningsskov

 

Del af Østerskov 
Varieret skov med lysninger og åbne partier med bl.a. 
døde, gl. bøge, spredte, overvejende lavbullede ege og 
tættere elle- og birkesumpe. Stor gammel eg (Ørnee-
gen) i 181a. Mod sydøst mere udpræget, bøgedomine-
ret højskov med nøgen bund. Gennemgående er bun-
den højest i sydøst og lavest mod nord og vest. 
Spredte bøgepurrer, hvidtjørn og elleopvækst 

Glbøg, 
Gleg, 
Spæt 
Dødt 
Stævn 
Urpræg 
Højstub 
Bøgfæ 
Holm 

23e

 

181b Blandløvskov Del af Østerskov 
Sluttet, yngre blandskov af birk og røn med overstan-
dere af ældre ege. 

Gleg 

23f

 

193 Blandløvskov 
Bøgeskov 
Ellesump 
Birkesump 
Græsningsskov

  

Del af Østerskov 
Mod nord varieret blandskov af bøg, eg, rødel, dun-
birk med åbne partier, spredte gl. bøge og ege, tættere 
ellesump/skove. Naturlig træartsfordeling og urskovs-
agtig struktur med flere gamle, hullede, døde og dø-
ende træer. Mod syd forholdsvis tæt ungskov (frem-
kommet under hegn) af bøg, birk og røn med spredte 
overstandere af gamle ege.  

Glbøg, 
Gleg, 
Glhas 
Glløv 
Bøgfæ 
Egfæ 
Dødt 
Højstub 
Spæt 
Urpræg 
Etager 
Holm 

23g

 

194 Blandløvskov 
Bøgeskov 
Ellesump 
Birkesump 
Græsningsskov

  

Del af Østerskov 
Varieret skov med åbne partier, spredte gl. bøge og 
ege, tættere elle- og birkesumpe og mod sydøst ud-
præget, bøgedomineret højskov med flere gamle, hul-
lede, døde og døende træer. Ellene ofte flerstammede 
(ikke-eftertyndede stødskud). Navnlig bøgene virker 
meget uensaldrende, indtil 2-300 år. I syd holme af 
ungskov, etableret under hegn.  

Glbøg, 
Gleg, 
Bøgfæ 
Dødt 
Højstub 
Spæt 
Urpræg 
Holm  

23h

 

195c, 
196b, 
197b 

Ellesump 
Birkesump 
Græsningsskov

 

Del af Østerskov 
Åben rødellesump med dunbirkedominerede partier 
og enkelte døde bøge. Pletvis ørnebregne. 

Glgra, 
Stævn 
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23i

 
197c,d Blandløvskov 

Græsningsskov

 
Del af Østerskov 
Meget åben bevoksning af store gamle dunbirk, bøge, 
ege, rødel og abild med åbne, ørnebregnedominerede 
partier.  

Glbøg, 
Gleg, 
Bøgfæ 

24a

 
174, 
175a,c 
173b 

Blandløvskov 
Ellesump  
Birkesump 
Græsningsskov

 
Varieret, åben blandskov med spredte, store gamle 
lavbullede, metertykke græsningsege, flerstammede 
gl. rødel, dunbirk, vortebirk; spredte store gl. bøge og 
gamle rødgran. 
Partier af yngre birk, eg, kristtorn, røn, alm. hvidtjørn 
og mod syd opvækst af rødel. Mod vest (175c) yngre, 
ret tæt skov af vorte- og dunbirk og røn med én gam-
mel eg som overstander. Overvejende morbund med 
bl.a. blåtop, skovsyre og skovstjerne. 

Glgra 
Gleg 
Elletru 
Spæt 
Solgran 
Urpræg 
Højstub 
Myre 
Rede 
Spæt 
Søle 

24b

 

175b Gammel nåle-
skov 

Åben, aldersvarieret rødgranskov med dybkronede 
graner; selvsået bøgepur, rødel, kristtorn m.v.  

Glgra 

24c

 

173e (Slette) Lysning (slette) med spredte rødgran, dunbirk, rødel, 
kristtorn på morbund med tæt ørnebregnedække. 

Løvfæ 

25

 

162c Gammel nåle-
skov 

Åben, aldersvarieret rødgranskov med dybkronede 
graner. 

Glgra  

26a

 

160c 
175d,e 

 

Gammel nåle-
skov 

Gammel, i dele åben og dybkronet, aldersvarieret 
gran med en del døde træer. Mindre, tætte opvækst-
grupper. Fattig bund med blåtop, skovsyre, skovstjer-
ne og mosser. Opvækst af gran samt lidt bøg. Mod 
sydvest (175e) en slette med enekrat og spredte rød-
gran og sitkagran. 

Glgra 
Nålfæ 
Dødt 
Mosdækk 

26b

 

173a Gammel nåle-
skov 

Åben aldersvarieret granskov med 115-årige graner. 
Meget dødt ved. Enkelte gamle ener.  

Glgra 
Nålfæ 
Højstub 
Dødt 
Mosdækk 
Rede 

27

 

171b,d
182, 
183 

Blandløvskov 
Ellesump 
Gl. stævnings-
skov 

Varieret blandingsløvskov med afvekslende topografi 
og bevoksningsstruktur med stødskudsprægede rødel 
og/eller birk og blandskov af gammel eg iblandet rø-
del og birk, stilkeg, gammel rødgran (100-120-årige) 
og mod sydvest og vest ask. Desuden kristtorn, abild, 
røn, alm. hvidtjørn; lidt vedbend samt ene i de mere 
åbne dele. Kun lidt bøg. I den nordlige del små græs-
dominerede sletter på højbund med talrige engmyre-
tuer. 

Elletru 
Dødt 
Løvfæ 
Nålfæ 
Højstub 
Spæt 
Glgra 
Gleg 
Solgran 

28

 

166c, 
169c 
170e 

Klit/overdrev 
lyngpletter 

Åben græsdomineret klit med lyngpletter og enkelte 
rødgran og sitkagran. Opvækst af sitkagran. Bjergrør-
hvene alm. 

Ræv 
Grævling 
Somfugl 

29a

 

195b, 
196a 

Overdrev Sletter i løvskoven med enkelte ældre dunbirk, I øv-
rigt hovedsagelig domineret af ørnebregne.  

29b

 

197a Gammel nåle-
skov 

Holm af åben gammel, urørt rødgran (ca. 100-årig). 
Lysninger domineret af ørnebregne. 

Glgra 
Nålfæ 
Højstub 
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30

 
197d (overdrev) Gl. Skovfogedmark 

Slette på tidligere mark, hovedsagelig domineret af 
ørnebregne.  

31a

 
199a Blandløvskov 

Græsningsskov

 

Ellesump 

Bønderskoven 
Varieret skov med afvekslende topografi og fugtig-
hedsforhold. Sumpskovspartier af stødskudsprægede 
rødel eller birk på fugtig/våd bund og blandskov af 
bøg, stilkeg (flere store, bredkronede, lavbullede), 
rødel og birk med bl.a. abild, ene, tørst, kristtorn, has-
sel, hvidtjørn, røn, slåen og en enkelt småbl. lind på 
mere tør bund.  
Mod sydvest lav sumpskov  af flerstammede, krogede 
rødel med lidt dunbirk, ene, tørst, røn 
Mod sydvest uden bøg, men mod nordøst med tilta-
gende andel af bøg, både ældre enkelttræer og tæt, 
purret opvækst. 

Gleg 
Glask 
Glbøg 
Rede 
Spæt 
Elletru 
Dødt 
Stævn 
Løvfæ 
Holm 
Rodvælt 
Vandhul 
Søle 

31b

 

199e Ellesump Gl. ellesumpskov med enkelte gl. bøg, tjørn og ene. 
Blåtop og Ørnebregne almindelig. 
Især mod syd yngre, mere tilgroningspræget ellesump 
under ekspansion sydover. 

Glløv 
Spæt 
Dødt 
Stævn 
Elletru 
Løvgr 
Højstub 
Vandhul 
Søle 

31c

 

199c Mose 
Lyngplet 

Grevindens Plads 
Stort åbent fattigkær domineret af blåtop med flere 
solitære ene samt lave krat af slåen. Enkelte røn. 
Mindre holm af el.  

Holm 
Hugorm 
Myre 
Somfugl 

31d

 

198d Overdrev 
Fattigkær 

Lyngbakkerne 
Åbent overdrev på klit- og strandvoldsdannelse. 
Vekslende fugtighed. Enkelte gl. ene. Lidt opvækst af 
tjørn, rødgran og el. hedelyng og græsser på klit. 

Ræv 
Somfugl 
Myre 

32a

 

200a Blandløvskov 
Græsningsskov

 

Bønderskov Egene 
Ret åben løvblandskov præget af gl. lavbullede, stor-
kronede og meget formdiverse stilkege og gl. ofte 
flerstammede elle. Eg dominerende på tør bund; el på 
fugtig. Iblandet enkelte gl. bøge, en enkelt lind i 
nordvest, gl. ædelgran i nord. Ene og kristtorn flere 
steder som undervegetation. Abild, slåen, tjørn, ene 
og hyld i krat i lysninger. 
Overvejende græsdomineret urteflora. 

Glbøg 
Glgran 
Gleg 
Dødt 
Stævn 
Solgran 
Holm 
Elletru 
Nålfæ 
Løvgr 
Højstub 
Rodvælt 
Vandhul . 
Ræv 
Myre 
Somfugl 
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Spæt 
Jorddig 

32b

 
207b Blandløvskov 

Græsningsskov

 
Ret åben elle-domineret løvblandskov m. spredt un-
dervegetation af tjørn, ene, tørst, røn, slåen, brombær, 
vedvindel og enkelte hæg. Varierende fugtighed med 
stilkeg på tørrere bund og el på fugtigere bund. 

Gleg 
Elletru 
Dødt 
Stævn 
Løvgr 
Højstub 
Ræv  
Myre 
Somfugl 
Søle 

32c

 

207c Elleskov Ret åben elleskov på fugtig bund. Spredt underskov af 
enkelte hæg, abild samt en del tjørn. Åben bundvege-
tation med engrørhvene og dagpragtstjerne 

Dødt 
Stævn 
Elletru 
Løvgr 
Højstub 

33a

 

190a Overdrev  Åben græsdomineret slette (tidligere mark) med par-
tier med dværgbuske. Enkelte solitære ener. Spredt 
opvækst af sitkagran. 

Somfugl 
Hugorm 
Myre 

33b

 

191a Overdrev  Åben græsdomineret slette (tidligere mark) med par-
tier med dværgbuske. Enkelte solitære ener og lave 
hvidtjørn. Spredt opvækst af sitkagran. Langs grøft 
står enkelte rødel og ask 

Somfugl 
Hugorm 
Myre 

34a

 

201b Overdrev 
Hede 

Dværgbuskhede på strandvoldsslette med mange gl. 
ene af varierende form. Opvækst af sitkagran i øst. 
Laver tilstede. 

Hugorm 
Ræv 
Myre 
Somfugl 

34b

 

189c 
188a 

Hede 
Overdrev 

Hede-overdrevsareal på tør grusaflejring. Området 
under tilgroning flere steder. Solitære gl. skovfyr. 
Opvækst af rødgran, sitkagran, bjergfyr og skovfyr. 
Laver og mosser alm. 

Løvgr 
Grangr 
Dødt 
Ræv 
Myrer 
Somfugl 

35

 

(299b) Vandløb Sellegårdsbækken. 
Især sydover meget fint, naturligt mæandrerende bæk 
med erosive partier (bl.a. i gl. flyvesandsklitter og 
strandvolde). Langs store dele af strækningen med 
galleriskov af rødel. 

Elletru 

36

 

201a Overdrev 
Klitter 
Lyngpletter 

Stor åben slette med flere flyvesandsflader og højere 
klitter nær Sellegårdsbækken. En del enkeltstående gl. 
ene. Få krat med rose, tjørn og hyld. 

Glnål 
Hugorm 
Ræv 
Myre 
Somfugl 

37

 

204d, 
205, 
206d 

Overdrev, 
lyngpletter. 

Åbent, overvejende næringsfattigt overdrev og klithe-
de.  

38

 

207d Eng, mose, 
Overdrev 

Åbent, græsdomineret område, med vegetation der 
spænder fra fattigkær med blåtop og kragefod over 
mere rigkærspræget vegetation med trævlekrone til 

Myre 
Ræv 
Somfugl 
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fattig katteskæghede og triviel græsmark. 
Enkelte solitære træer (el, stilkeg, tjørn, ene). 

39a

 
208b Fugtig hede 

Fattigkær 
Overdrev, hede, 
eng, mose 

Åbent fattigkær med holme domineret af dværgbuske 
i nordlige del. Sydlige del mest fugtig hedemose med 
dværgbuske. Enkelte gl. ene. Lidt opvækst af skovfyr. 

Hugorm 
Ræv 
Søle 
Myre 
Somfugl 

39b

 

209b Fugtig hede Fugtig hedemose med enkelte ene samt opvækst af 
sitkagran, skovfyr og lidt birk. 

Ræv 
Somfugl 

40a

 

214a Slette 
Overdrev 

Åben græsdomineret slette med enkelte ene, gl. bøg 
og skovfyr. Lille holm af gl. eg. Enkelte tjørn. Op-
vækst af rødgran og skovfyr. 
Tilgroningsgrøft med bræmme af rødel. 

Glbøg 
Gleg 
Dødt 
Holm 
Løvgr 
Myre 
Hugorm 
Somfugl 

40b

 

214b Dam Runde Dam 
Kunstigt vandhul (gammel vandingsdam til nedlagt 
gård) omgivet af bræmme af el. 

Elletru 
Vandhul 
Løvgr 
Stævn 
Jorddig 

40c

 

216b Mose 
Hede 

Blåtopdomineret fattigkær med enkelte yngre ene. 
Flader domineret af dværgbuske. Opvækst af bjerg-
fyr, skovfyr og birk (stedvis meget tæt). 

Hugorm 
Myrer 
Somfugl 

40d

 

216a Mose Fattigkær/mose med engrørhvene.  
41a

 

213b Hede 
Mose 

Åbent fattigkær/fugtig hede domineret af blåtop. Bl.a. 
hedelyng, mosebølle og tranebær tilstede. Flere soli-
tære gl. ene, gl. rødgran. Opvækst af skovfyr og sit-
kagran. 

Glnål 
Hugorm 
Holm 
Myre 
Somfugl 

41b

 

212b Hede 
Mose 

Åbent fattigkær/fugtig hede domineret af blåtop. Bl.a. 
hedelyng, mosebølle og tranebær tilstede. Flere soli-
tære gl. ene, gl. rødgran. Opvækst af skovfyr og sit-
kagran. 

Glnål 
Hugorm 
Holm 
Myre 
Somfugl 

42a

 

211b Mose Bøllemosen 
Fattigkær og højmose (sphagnum, tuekæruld, klokke-
lyng, rosmarinlyng, soldug) med spredte skovfyr. 
Spor af tidligere tørvegravning i området. 

Hænge 
Vandhul 

42b

 

210b Løvblandskov 
Krat 

Blandskov med enkelte ældre skovfyr. Ung bævreasp, 
dunbirk, stilkeg, el, gråpil og røn, der danner under-
skov. 

Etage 
Løvbr 

43

 

217b, 
218c 

Hede Åben fugtig hede vekslende med holme af ung birk. 
Solitær skovfyr. Opvækst af birk og skovfyr. 

Holm 
Somfugl 
Hugorm 

44a

 

218a Mose Gl. Enge 
Åbent fattigkær med blåtop, engrørhvene og alm. 
fredløs. Lidt spredt opvækst af el. Enkelte gl. ene og 
bredkronede gl. ege i bryn 

Gleg 
Løvgr 
Søle 
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44b

 
218b Ellesump 

Birkesump 
Blandløvskov 

Gl. Enge 
Ret åben varieret skov; dels ældre stødskudspræget 
blandskov af dunbirk, rødel med spredte gamle, lav-
bullede ege og en del abild og lidt tjørn, dels yngre 
tilgroningsskovarealer domineret af dunbirk. Bund 
domineret af blåtop og mosebunke. 

Gleg 
Glløv 
Spæt 
Dødt 
Stævn 
Elletru 
Løvgr 
Højstub 
Vandhul  
Somfugl 

45

 

220d Blandløvskov Åben gl. egeskov. Flere gl. dunbirk, enkelte røn og 
flerstammede elle. Ørnebregne alm. 

Gleg 
Dødt 
Løvbr 
Løvgr 
Højstub 
Spæt 
Somfugl 

46a

 

220c Slette 
Mose 

Græsdom. slette med mange solitære tjørn. Længst 
mod vest fattigkær med engrørhvene og grupper af gl. 
eg. 

Somfugl 
Hugorm 
Myre 

46b

 

220b Birkeskov 
Græsningsskov

 

Åben birkeskov uden underskov. Mineralbund. En-
kelte røn, el og tjørn. Stor bævreasp. 

Glløv 
Dødt 
Løvgr 
Højstub 
Vandhul 
Somfugl 

47

 

219c Blandløvskov Skov af spredte, storkronede ege og flerstammede 
elle. Tæt underskov af røn, dunbirk og stilkeg. 
Området ligger udenfor hegnet og græsses derfor ik-
ke.  

Gleg 
Spæt 
Dødt 
Stævn 
Urpræg 
Løvgr 
Elleru 
Egefæ 
Højstub 
Rodvælt 
Jorddig 

48

 

121a Strandeng Åben, græsset strandeng. Myrer 
Somfugl 

49 121b Åbent krat 
Græsset krat 

Åbent krat med lav, flerstammet eg og birk. Desuden 
bævreasp, gråpil, røn, abild og hyld. Holme med bæv-
reasp. Åbne arealer med brombærkrat. Gråpil almin-
delig i bryn mod øst. Alle træer stærkt præget af 
barkbid og skrælning. Derfor mange døde træer. 

Dødt 
Løvgr 
Højstub 
Somfugl 
Myrer 

50

 

132a Birkeskov 
Strandkrat 

Ret tæt birkedomineret blandskov/ældre krat med 
bl.a. rødel, eg og røn og spredt undervækst af eg, grå-
pil, abild, mirabel, ædelgran og kaprifolium (vedvin-
del). Mange birke krogede og flerstammede. Grupper 
af selvsået birk eller bævreasp. Enkelte røn, bøg og eg 
nær vej. Lysninger med hedelyng og ene. Den nord-

Holm, 
Dødt 
Løvgr 
Højstub 
Ræv 
Somfugl 
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ligste del har sammen med en del af 49 været græsset 
med heste og kreaturer ( vildokser ) siden 2003. 
Træer, bortset fra rødel, er præget af bid. 

51

 
132b Strandeng Åben strandeng. Myrer 

Somfugl 
52

 

168a Strandfælled 
Strandeng 
Strandkrat 

Åben strandfælled og strandeng. Nærmest vej er der 
strandkrat af lav, mangestammet eg, gråpil, rynket 
rose, birk, glansbladet hæg, skovfyr og bjergfyr, som 
ofte danner tætte bestande. Strandfælled uden høje 
træer, dog lidt opvækst af eg. 

Somfugl 
Myre 
Ræv 

53

 

168b Strandkrat 
Hede med op-
vækst 

Strandkrat domineret af lav og bred stilkeg og birk 
iblandet bjergfyr. Enkelte røn. Krattet er stedvist 
åbent med hedelyng, revling og bølget bunke. Her 
vokser også enkelte ene og skovfyr. Partier med ryn-
ket rose i øst. 

Dødt 
Somfugl 
Hugorm  

54

 

187a Birkekrat Tæt birkekrat med krogede, flerstammede birke. En-
kelte ældre eg. Stedvis holme med stilkeg, røn, gråpil 
og enkelte bøg, bjergfyr, og bævreasp. Døde ene. 
Danner østvendt bryn. 

Dødt 
Løvgr 
Stævn 
Holm 
Bryn 

55

 

187b Hede Svagt kuperet dværgbuskhede på klitter og strand-
voldsdannelser. Spredt forekomst af mangestammet 
og bredkronet dunbirk og stilkeg. Desuden en del 
bjergfyr og enkelte røn. Opvækst af sitkagran. Tættere 
bevoksning af birk og sitkagran mod 187d. Hedelyng 
almindelig. 

Stævn 
Somfugl 
Hugorm 

56

 

187c Strandeng 
Strandkrat 
Strandsump 

Svagt kuperede klitter og strandeng med krat af øret 
pil, gråpil, seljepil og dunbirk. Opvækst af bjergfyr. 
Partier med rynket rose. Bjergrørhvene, bølget bunke, 
sandstar, strandasters, marehalm og hjelme alminde-
lig. Laver flere steder. 

Somfugl 
Vandhul 
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Vejledning nr. 1: Foryngelse af skov og driftsplanlægning. Tillæg om: Regi-
strering af nøglebiotoper.  

Aaby, B. 2006: Pollenanalytiske undersøgelser i Tofte Skov, 27 s. (upubl.).    

6.6 Bilag  

Kort 1:30.000 med indtegnede arealer udpeget som nøglebiotoper. 
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Kortlægning af nøglebiotoper i Tofte Skov
efter Skov- og Naturstyrelsens vejledning.
Farvelægningen af områderne er vilkårlig.

Bilag 1

Skala 1:30.000
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