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Læsevejledning:  

De konkrete planer for området fremgår af kapitel 2, mens kapitel 1 omhandler status og bag-

grund, herunder forudsætningerne for, hvorfor området er udvalgt som et af landets områder til 

biodiversitetsskov. De centrale plan kort er nr. 5 og 6. Bilag 2 viser alle kort i lidt større format 

end de små kort, som er indlejret i teksten. Kapitel 3 gennemgår forholdet til hidtidig beskyttel-

se og andre planer. 

 

 

Resume:  

Som led i Naturstyrelsens udmøntning af Naturpakken fra 2016 er Hammersholm og Slotslyn-

gen skovene udpeget til anden biodiversitetsskov. Nærværende forvaltningsplan gennemgår 

de tiltag, som vurderes nødvendige for at leve op til Naturpakken og dens forudsætninger. Det 

drejer sig om omkostningseffektivt at give arealerne et forbedret udgangspunkt for deres frem-

tidige formål med at fremme forholdene for en lang række truede arter af dyr, planter og 

svampe og dermed bidrage til at standse tilbagegangen i biodiversitet.  

 

Planen skal sikre områdets truede arter, som især er knyttede til arealer med græsning og 

lysåbne biotoper eller til blandingen af skov- og lysåbne biotoper. Der er fokus på at forbedre 

levestederne for vandhulsarter, forbedre hydrologien i skovene, fjerne oversøiske træarter og 

kun fælde træer af hensyn til biodiversiteten eller fortidsminder. Skovgræsning er højt priorite-

ret af biologiske årsager og planen rumme udvidelse af de eksisterende hegn, så nye arealer 

omfattes af fælles græsning af skov og lysåbne arealer. 
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1. Status 

1.1 Beskrivelse 
 

1.1.1 Skov til biodiversitetsformål 

 

En øget naturindsats i de danske skove vil have en væsentlig effekt for biodiversiteten, og den 

vil fremme levevilkårene for en række dyre-, plante- og svampearter. Den daværende regering 

(Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik derfor i maj 

2016 - som en del af Naturpakken  - en aftale om at udlægge skov med biodiversitet som 

hovedformål på yderligere 13.300 ha af de statslige skovarealer. Med aftalen kommer det 

samlede areal af skov med biodiversitetsformål på statens arealer op på i alt 22.300 ha.  

 

I 2018 blev den konkrete udpegning besluttet, og 45 statslige skove og skovområder blev 

udlagt til skov med biodiversitetsformål. Udpegningen af de 45 skove og skovområder medfø-

rer, at der udpeges yderligere 13.800 ha statsskov til biodiversitetsformål. Det giver sammen 

med statens tidligere udlagte biodiversitetsskove et totalt areal på 22.800 ha. De nyudlagte 

arealer inkluderer en række hele skove og dele af større skove, inklusive mindre lysåbne area-

ler som skovmoser og skovenge, som er en naturlig del af skoven og gavner livsvilkår for 

arter, der er afhængige af f.eks. skovlysninger. Naturpakkens måltal og udpegningen findes i 

tabel 1. 

 

Tabel 1: Arealtal for udpegning af skov til biodiversitetsformål 

  
Virkemiddel 

Løvskov og nåletræs-

plantager 

Naturpakkens 

arealmåltal (ha) 

Endelig udpeg-

ning (ha) N
a
tu

rp
a
k
k
e
n

 

N
y
u

d
p

e
g

n
in

g
 

Urørt skov 

Løvskov 6.700 6.900 

Nåletræsplantager 3.300 3.300 

 
  

Biodiversitetsskov Primært løvskov 3.300 3.600 

  I alt 13.300 13.800 

 

Med urørt forstås forstligt urørt – dvs. skovdriften ophører, og skoven overlades i vidt omfang 

til den naturlige dynamik. Der kan gennemføres græsning og i et vist omfang andre plejetiltag 

til fordel for biodiversiteten, ligesom hensyn til bl.a. friluftslivet og fortidsminder tilgodeses. 

Overgangen til urørt skov sker i en overgangsperiode: 10 år i løvskov og 50 år i nåletræsplan-

tager. Den forstlige drift i de udpegede skove og skovområder, der skal overgå til urørt skov, 

ophører dermed med udgangen af 2026 for løvskove og udgangen af 2066 for nåletræsplan-

tager. Efter overgangsperioden fældes, som udgangspunkt, ikke træer. Træer, som vurderes 

at være til fare eller gene for borgerne og friluftslivet, eller som er problematiske i relation til 

beskyttelse af fortidsminder eller biodiversitet, f.eks. invasive arter, vil dog også blive fældet 

efter 2026. Fældede træer efterlades i givet fald i skoven som dødt ved.  

 

Anden biodiversitetsskov er en del af den samlede indsats (jf. Naturpakken). Som anden 

biodiversitetsskov forstås primært løvskovsarealer, hvor hensynet til biodiversiteten kombine-

res med en fortsat, men nedsat, træproduktion. Der efterlades minimum 15 træer pr hektar til 

død og henfald. 
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Forvaltningen af biodiversitetsskovene skal understøtte indsatsen for at fremme biodiversite-

ten, og der vil være et særligt fokus på at sikre levesteder for kendte forekomster af truede 

arter på statens skovarealer.  

 

Der er udarbejdet en række ”Overordnede retningslinjer for forvaltningen af skove til biodiver-

sitetsformål”, hvorigennem det sikres, at forvaltningen af skovene på tværs af geografi og over 

tid sker indenfor ensartede rammer til fordel for biodiversiteten. I de overordnede retningslinjer 

beskrives f.eks. hugst i forbindelse med overgangen af skov til biodiversitetsformål, plejetiltag, 

den fremtidige hugst i de skove og skovområder, der udlægges som anden biodiversitetsskov, 

mulige biodiversitetsindgreb i urørt skov og andre relevante hensyn, som f.eks. sikring af kul-

turhistoriske værdier og muligheder for befolkningens fortsatte adgang.  

 

1.1.2 Forvaltningsplanens indhold og tidshorisont 

For hvert skovområde udarbejdes der en forvaltningsplan indenfor rammerne af de overord-

nede retningslinjer. I forvaltningsplanerne beskrives den fremtidige forvaltning af den enkelte 

skov eller det enkelte skovområde. Planen indeholder en arealstatus, en målsætning, indsat-

ser for at sikre og øge udviklingen af naturværdier, samt plan for afvikling af hugsten i over-

gangsperioden. Forvaltningsplanerne følger Naturstyrelsens sædvanlige proces for planforslag 

- med lokal inddragelse og høring. 

 

Naturstyrelsen udarbejder driftsplaner for alle arealer, som Naturstyrelsen forvalter. Der udar-

bejdes en driftsplan dækkende hver af Naturstyrelsens lokale enheder. Driftsplanerne gælder 

for en 15 årig periode, men revideres løbende med en cyklus på 6-8 år. Naturstyrelsens gæl-

dende forvaltningsplan for området gælder til 2030 

 

Forvaltningsplanerne indgår i den samlede driftsplanlægning, hvor de i planperioden vil erstat-

te den enkelte driftsplan i forhold til det konkrete areal. Forvaltningsplanerne udarbejdes i 

perioden medio 2018 til ultimo 2019. Fremadrettet følger forvaltningsplanerne den pågælden-

de enheds driftsplancyklus, hvorved forvaltningsplanerne for skove udpeget til biodiversitets-

formål revideres i sammenhæng med enhedens driftsplan. 

 

1.1.3 Forvaltningsplanens område 

Denne forvaltningsplan omfatter Hammersholm og Slotslyngen. De skovklædte delområder, 

som ikke i forvejen var udpeget som græsningsskov eller urørt skov under naturskovsstrategi-

en er i forbindelse med Naturpakken udpeget som anden biodiversitetsskov.  

 
Forvaltningsområdet ligger på Nordbornholm vest for Allinge–Sandvig (se kort 1). Størstedelen 
af arealet grænser op til anden statsskov og en mindre del til privatejet skov. De udpegede 
skovområder er omgivet af lysåben natur, landbrugsarealer samt allerede urørt skov (ca. 50 
ha) og græsningsskov (ca. 10 ha), hvorved udpegningen skaber et større sammenhængende 
areal til biodiversitet på i alt ca. 158 ha. 
 

Naturgrundlaget er givet af klippegrunden, som resulterer i et tyndt, surt og næringsfattigt 

jordlag. Jordbunden har flere steder været uforstyrret over en længere periode, og i nogen 

dele af området har træerne forynget sig selv, mens andre dele af skoven er plantet. Området 

er domineret af ege- og blandskov i flere aldre, hvoraf de ældste træer er ca. 170 år gamle. 

Egen findes i mosaik med bøgeskov og mindre lysåbne naturarealer med søer, enge, over-

drev, hede og blottede klipper.  

 
Arealet ligger i udpeget Natura 2000-område og forvaltes efter den gældende plejeplan. 

 

Forvaltningen af den resterende del af Hammersholm og Slotslyngen fremgår af driftsplanen 

for området kaldet Hammeren. 

 

 

http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/natura-2000-plejeplaner
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/bornholm/omraadeplaner/hammeren/


 

 6   Naturstyrelsen / Skov til biodiversitetsformål /Forvaltningsplan  

Hammersholm og Slotslyngen er udpeget til biodiversitetsskov på baggrund af forekomsten af 

en lang række arter, som er truet enten på EU-niveau eller i Danmark. Arterne er primært 

knyttet til egeskov og lysåbne arealer, som overdrev og klipper, og findes dels i det ny udpe-

gede område, dels i de tidligere urørte og græsningsskovsområder. Med den ny udpegning får 

arterne større samlede arealer med egnede levesteder (se afsnit 1.4.4 tabel 3). 

Nedenstående kort 1 viser med lilla farve området udpeget som anden biodiversitetsskov, i alt 

98 ha, heraf 84 ha nyudpeget. Direkte i tilknytning dertil ligger ca. 50 andre hektar med tidlige-

re udlagt urørt skov og græsningsskov, så det skovareal, der kan forvaltes sammen er på i alt 

ca. 150 ha. 

 

 

Kort 1: Areal udpeget til biodiversitetsskov er markeret med lilla, mens arealer forvaltet af 

Naturstyrelsen er markeret med rød. (Større kort findes i bilag 2) 

 

Nedenstående kort 2 og tabel 2 viser den nuværende arealanvendelse og fordelingen på skov 

og lysåbne arealer samt træarter og naturtyper, der har potentiale for bevarelse og udvikling af 

biodiversitet. Den nye udpegning inkluderer ca. 14 ha, som tidligere er udpeget som græs-

ningsskov. Det ses, at løvskov dominerer forvaltningsområdet med egeskoven som den mest 

udbredte. Der er mindre områder med nåleskov bestående af skovfyr og rødgran samt mindre 

områder med oversøiske arter som omfatter rødeg, sitkagran og douglasgran. De mest ud-

bredte lysåbne naturtyper er hede og overdrev. Der findes også eng i den tidligere græsnings-

skov og et antal mindre vandhuller. Herudover findes der et antal veje og publikumsarealer. 
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Kort 2: Nuværende arealanvendelse. Lysåbne arealer er opdelt på beskyttet natur og øvrige. 

(Større kort findes i bilag 2) 

 

 

Tabel 2: Arealoversigt for ny udlagte arealer indenfor afgrænsningen på kort 2. Der er opdelt 

på skovbevoksede, beskyttede lysåbne og øvrige lysåbne arealer. Tidligere udlagt græsnings-

skov (13,8 ha) er ikke medregnet.  

Areal i hektar Over-

søiske 

arter 

Bøg Eg Ask og 

Ær 

Andet 

løv 

Skov-

fyr 

Rød-

gran 

Bjerg- 

fyr 

Øvrig 

nål 

Lysåbne 

arealer 

Total 

Hammers-

holm og 

Slotslyngen 5 8,1 32,7 0,9 20,5 0,6 3,1 0 0 13,8 84,7 

 

Areal i hektar 

 

Hede Mose Eng Overdrev Søer m.v. Øvrige Delsum 

Hammersholm 

og Slotslyngen 4,8 0 0 3,3 1,4 0,3 9,8 

 

Areal i hektar 

 

Krat  Slette Ager Vej Brandlinje Andet* Delsum 

Hammersholm 

og Slotslyngen  1,1 0,4 0 1,3 0 1,2 4,0 

*Kategorien ”Andet” i tredje del af tabellen udgøres af klipper. 
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1.2 Landskab, jordbund og hydrologiske forhold 
1.2.1 Landskabsdannelse og jordbund 

Jordbunden omkring Hammersholm er domineret af moræneler, mens jordbunden i Slotslyn-

gen er domineret af morænesand. De fleste steder indenfor området bærer jordbunden præg 

af at grundfjeldet mange steder ligger i eller tæt på overfladen, og jordlaget derfor er tyndt og 

begrænser tilgang til næring og vand. Dette præger skovens tilvækst og tilgodeser sure, næ-

ringsfattige, nøjsomme plantesamfund. Kombineret med tætheden til vindeksponeret klippe-

kyst resulterer det i, at træerne får en langsom vækstrate. Jordbunden har mange steder ikke 

været bearbejdet i en længere periode. 

  

Stenbrydning i form af små lokale brud i Hammersholm området har efterladt en række mindre 

stenbrudssøer. 

 

1.2.2 Arealernes hydrologi 

Vandet i området finder vej gennem små sprækkedale og naturlige lavninger. Hammersholm 

og Slotslyngen har kun været grøftet i begrænset omfang, idet klippen ligger højt, og der for 

størsteparten er tale om selvgroet skov på tidligere højlyng. 

 

Der er derfor få grøfter. Det vurderes dog potentielt muligt at tilkaste ca. 1 km grøfter i den 

nyudpegede biodiversitetsskov og i den eksisterende urørte skov. 

 

Der er mulighed for at arbejde med mere naturlig hydrologi i området omkring Hammersholm-

engen, hvor der er en del grøfter. 

 

 

1.2.3 Sammenhæng i landskabet 

De nyudpegede områder er ligesom det omkringliggende landskab en del af et stort kuperet 

landskab, hvor lysåben natur og skov ligger i mosaik mellem hinanden, og indlandsklippe 

mange steder bryder jordoverfladen og byder på højdedrag med storslået udsigt. Den frie 

dynamik hersker langs klippekysten med fuglefjelde. Det bagvedliggende krat og skov præges 

af vinden og den sparsomme jordbund. De lysåbne arealer domineres af næringsfattig hede, 

overdrev og klipper med små partier af mere fugtig natur, herunder eng. Sydskråningerne ved 

Hammershus er den artsrigeste, kendte biotop på Bornholm, hvorfra et væld af sjældne plan-

tearter kan have mulighed for at sprede sig ud i det græssede landskab. 

 

 

1.3 Natur 
1.3.1 Skoven 

En stor del af området er beklædt med selvgroet blandet egeskov i kuperet terræn, hvor der 

tidligere var lyngarealer. Der har stedvis været mindre plantninger, men hovedparten af træer-

ne stammer fra frøfald af lokale hjemmehørende træarter. Skovdriften har hidtil været meget 

ekstensiv og koncentreret omkring den nordøstlige del af Slotslyngen og områder omkring 

Hammersholm, som tidligere har været udlagt til plukhugst. 

 

Skovarealer, der er kortlagt som skovhabitatnatur, har iht. Natura 2000- plejeplanen målsæt-

ning om skovnaturtypebevarende drift og pleje bl.a. i form af græsning og bevarelse af træer til 

henfald. 

 

I naboskovene omkring Hammershus findes bl.a. rød dværgmispel, sort dværgmispel, koral-

hvidtjørn og tarmvrid-røn, der er rødlistet som sjælden. Mht selve områdets truede arter henvi-

ses til afsnit 1.3.5. 
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1.3.2 Lysåbne arealer 

Den lysåbne natur indenfor arealet ligger i mosaik med skoven og findes i form af eng, hæn-

gesæk, overdrev, hede og vandhuller. 

 

Naturarealer, der er kortlagt som lysåben habitatnatur og for vandhullernes vedkommende 

som potentielt levested for stor vandsalamander, har iht. Natura 2000- plejeplanen målsætning 

om naturtypebevarende pleje i form af bl.a. græsning og rydning samt sikring af levesteder for 

stor vandsalamander i form af rydning af bredopvækst. 

 

Der knytter sig en lang række sjældne og truede arter af dyr, laver og planter til områdets 

lysåbne biotoper, se afsnit 1.3.5. 

 

1.3.3 Beskyttet og registreret natur 

Nedenstående kort 3 og 4 viser registreret beskyttet lysåben natur og skov. Indenfor området 

er der registreret Natura 2000 skovtyperne bøg på muld, bøg på mor, egeblandskov og elle-

askeskov. Ege-blandskoven dominerer både Hammersholm og Slotslyngen. Bøg på mor fin-

des i et mindre sammenhængende område syd for Hammersholm bygningerne samt i mindre 

partier i Slotslyngen. Mindre arealer vest for Moseløkken Stenbrud omfatter bøg på muld. 

Småarealer med aske-ellesumpskov findes nord for Russersletten. Herudover er der registre-

ret et antal små skovbevoksede tørvemoser i lavninger i det allerede urørte skov i Slotslyngen. 

En del af skoven ved Russersletten samt et mindre areal vest for Ankermyr er kortlagt som 

anden værdifuld skov (§25 skov) i form af egeskov på klippepræget bund.   

 

Nørreskoven samt Hammersholm engen og skoven vest herfor er udlagt til græsningsskov.  

De lysåbne habitatnaturtyper indenfor området omfatter tør hede, indlandsklippe, tidvis våd 

eng og vandhuller, som er kortlagt som levesteder for stor vandsalamander. 

 

Heden findes i Slotslyngen på et klippefyldt, kystnært areal og som mosaik med indlandsklip-

perne inde i skoven, mens engen er et vådt skovomkranset strøg kaldet Hammersholm 

engen. Vandhullerne ligger spredt i området, med en stor koncentration af små stenbrudssøer 

i den østlige dele af Nørreskoven.  

 

Kort 3: Arealer registreret som § 3 naturtype, eller særlig naturmæssigt værdifuld skov. (Stør-

re kort findes i bilag 2) 
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Omkring Hammersholm bliver der med det nye udlæg af biodiversitetsskov skabt sammen-

hæng til tidligere græsningsskov i Nørreskoven og eksisterende græsningsskov omkring 

Hammersholm. Der har tidligere været foretaget plukhugst ved Russersletten og Anebjerghøj 

(kort 4) 

 

I Slotslyngen skaber de nyudpegede områder sammenhæng med den nordlige del af Slots-

lyngen, som blev lagt urørt i 1994, og med græsningsskov, som omfatter hele den sydligste 

del af Slotslyngen. 

 

 

 

Kort 4: Andre typer i forvejen udpeget skovnatur. (Større kort findes i bilag 2)  

 

 

 

 

1.3.4 Sammenhæng mellem naturelementerne 

De nyudpegede arealer er alle beliggende indenfor samme Natura 2000 område, som også 

omfatter Hammerknuden og Hammershus. De kuperede områder er dækket af en mosaik af 

lysåben natur og skov og rummer samlet set et væld af levesteder og biologisk diversitet, 

hvilket giver gode muligheder for en samlet forvaltning til fordel for biodiversiteten og under 

hensyn til friluftsliv, landskab og fortidsminder.  
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1.3.5 Truede og sjældne arter 

Udlægningen af skov til biodiversitetsskov bygger på forskellige analyser, heriblandt et er-

hvervs-ph.d.-projekt 2015-2018, som bl.a. sammenstillede fund af truede arter i Danmark fra 

1991-2015 og arternes økologiske behov. Områdets truede arter vises i tabellerne nedenfor 

opdelt efter, om de er truet globalt, på EU-niveau eller blot i Danmark. Tabellerne er sorteret 

efter arternes hyppighed, så arter kendt fra færrest statsskove kommer først. 

 

 

  

Tabel 3a: Liste med områdets* globalt truede arter. 

Arts-

gruppe 

Artens navn Økologiske behov Antal statsskove 

med arten 

Ingen - - - 

* I fjerde kolonne skal antal statsskove med arten forstås som, hvor mange af Naturstyrelsens 

976 delarealer (både skov og lysåbne) arten er kendt fra i perioden 1991-2015. Da der er en 

usikkerhed forbundet med præcision i artsdata, er det ikke muligt at stedfæste og henføre alle 

arter præcist til de udpegede arealer. Listen indeholder derfor arter, der er fundet på Natursty-

relsen arealer i området såvel udenfor som indenfor udpegningen. 

 

 

 

Tabel 3b: Liste med områdets* arter på habitatdirektivets bilag 2, 4 eller 5, samt fugle på fug-

lebeskyttelsesdirektivets bilag 1 

Arts-

gruppe 

Artens navn Økologiske behov Antal statssko-

ve med arten 

Fugle Vandrefalk Beskyttet redeplads i stor højde 15 

Pattedyr Sydflagermus Insektrig skov-lysåben mix, huler 16 

Lav Gulhvid rensdyrlav Lysåbent, næringsfattigt. 20 

Mosser Rødbrun tørvemos Vådt, lyst, næringsfattigt 23 

Mosser Spraglet tørvemos Vådt, lyst, næringsfattigt 24 

Mosser Fedtet tørvemos Vådt, lyst, næringsfattigt 28 

Fugle Lille fluesnapper Gammel løvskov 35 

Padder Løvfrø Rent klart ynglevand fri for fisk 40 

Mosser Almindelig hvidmos Uforstyrret morbund 42 

Fugle Engsnarre Lysåbent græs-urteland 45 

Mosser Brodspids-tørvemos Våd mose 49 

Mosser Frynset tørvemos Våd mose 51 

Mosser Almindelig tørvemos Våd mose 60 

Lav Hede-rensdyrlav Ren fugtig luft.   65 

Fugle Trane Mose, sumpskov, fred og ro.  72 

Fugle Natravn Insektrig tør lysning m. spredte træer 87 

Fugle Hedelærke Insektrig tør lysning m. spredte træer 105 

Fugle Sortspætte Dødt ved og gl. bøg, fyr, gran, asp mv.  113 

Padder Grøn frø Ret rene vandhuller og småsøer. 120 

Krybdyr Markfirben Solåben sandjord til æglægning 124 

Padder Stor vandsalamander Rent klart ynglevand fri for fisk 142 

Fugle Rødrygget tornskade Insektrig lysning m. kvas / buske 201 
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Tabel 3c: Liste med områdets* dansk truede arter, som ikke også er globalt eller EU-truede. 

Artsgruppe Artens navn Økologiske behov Antal statssko-

ve med arten 

Karplanter Bakke-potentil Lysåbent, næringsfattigt. 1 

Lav Flod-prikbladlav Lysåbent, næringsfattigt. 1 

Lav Gelé-hindelav Kalkrige sten eller klipper 1 

Lav Pyntelig orangelav Lysåbent, næringsfattigt. 1 

Lav Skov-punktlav Ren fugtig luft.   1 

Lav Soral-fuscidea Ren fugtig luft.   1 

Lav Bark-blegskivelav Ren fugtig luft.   2 

Biller Bøgeløber Gammel løvskov 2 

Lav Glinsende skjoldlav Lysåbent, næringsfattigt. 2 

Sommerfugle Grå landmand Lysåbent, næringsfattigt. 2 

Lav Koral-prikvortelav Lysåbent, næringsfattigt. 2 

Lav Liden tanglav Lysåbent, næringsfattigt. 2 

Lav Mørkebrun skållav Sten eller klipper at vokse på 2 

Lav Oliven-bogstavlav Ren fugtig luft.   2 

Svamp Porfyrbrun rødblad Lysåbent, næringsfattigt. 2 

Lav Ru prikvortelav Ren fugtig luft.   2 

Edderkopper Segestria bavarica Lysåbent, næringsfattigt. 2 

Lav Tynd prikvortelav Ren fugtig luft.   2 

Karplanter Enblomstret fladbælg Lysåbent, næringsfattigt. 3 

Lav Grønpudret bogstavlav Ren fugtig luft.   3 

Lav Gulgrøn kantskivelav Ren fugtig luft.   3 

Karplanter Hylde-gøgeurt Lysåbent, næringsfattigt. 3 

Lav Kalk-gulskivelav Lysåbent, næringsfattigt. 3 

Karplanter Kantbælg Lysåbent, næringsfattigt. 3 

Karplanter Lav rapgræs Lyst, trampet, fx grusplads, 

græssti. 

3 

Lav Tykløvet kantskivelav Lysåbent, næringsfattigt. 3 

Karplanter Vår-spergel Lysåbent, næringsfattigt. 3 

Lav Kliddet navlelav Lysåbent, næringsfattigt. 4 

Lav Turners blegskivelav Ren fugtig luft.   4 

Karplanter Finsk røn Lys skov  eller skovbryn 5 

Lav Glat navlelav Lysåbent, næringsfattigt. 5 

Lav Klippe-kantskivelav Lysåbent, næringsfattigt. 5 

Lav Svovlgul kantskivelav Lysåbent, næringsfattigt. 6 

Karplanter Vår-ærenpris Lysåbent, næringsfattigt. 6 

Lav Klippe-porina Lysåbent, næringsfattigt. 7 

Lav Knudret skållav Sten eller klipper at vokse på 7 

Lav Gul skyggelav Lysåbent, næringsfattigt. 8 

Lav Småknoppet skållav Lysåbent, næringsfattigt. 8 

Lav Sort foldekantlav Lysåbent, næringsfattigt. 8 

Sommerfugle Uldhale Gl krat på overdrev 8 

Sommerfugle Snerle-charmeugle Lysåbent, næringsfattigt. 9 

Lav Soral-bredskivelav Lysåbent, næringsfattigt. 9 

Lav Gul trådkantlav Ren fugtig luft.   10 

Lav Messing-skållav Lysåbent, næringsfattigt. 10 

Lav Grønlig porina Ren fugtig luft.   11 

Svamp Gulfodet vokshat Lysåbent, næringsfattigt. 13 

Lav Kvist-kantskivelav Ren fugtig luft.   13 

Sommerfugle Tjørnespinder Lysåbent, næringsfattigt. 13 
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Lav Nåleprikket bogstavlav Ren fugtig luft.   15 

Lav Almindelig kantskivelav Ren fugtig luft.   16 

Lav Rudret skivelav Lysåbent, næringsfattigt. 17 

Lav Stengærde-kantskivelav Lysåbent, næringsfattigt. 17 

Lav Stjerne-pletlav Ren fugtig luft.   17 

Dagsommerfugl Svalehale Lysåbent, næringsfattigt. 22 

Karplanter Plettet kongepen Lysåbent, næringsfattigt. 24 

Lav Spids bægerlav Lysåbent, næringsfattigt. 24 

Lav Bitter prikvortelav Ren fugtig luft.   26 

Fugle Drosselrørsanger Store kraftige tagrør i søer. 26 

Svamp Spiselig mælkehat Næringsfattig skovbund, især 

gl nål. 

32 

Fugle Svaleklire Skovsump, vand, fred og ro.  40 

Dagsommerfugl Skovperlemorsommerfugl Blomsterrigt eng-skov-mix 

med violer 

46 

Fugle Karmindompap Lysåbent med buske og små-

træer. 

51 

Dagsommerfugl Guldhale Solåbne slåen / mirabel 

+blomster 

54 

Dagsommerfugl Markperlemorsommerfugl Lysåbent, næringsfattigt. 72 

Dagsommerfugl Argusblåfugl Lysåbent, næringsfattigt, lyng. 75 

Sommerfugle Metalvinge Lysåbent, næringsfattigt. 96 

Dagsommerfugl Det hvide w Lysåbne elmetræer 97 

Dagsommerfugl Kejserkåbe Blomsterrigt eng-skov-mix 

med violer 

132 

Pattedyr Hare Mix af div biotoper nær hinan-

den 

321 

 

Ovenstående tabeller viser, at området (inklusive de tidligere udpegede urørte og græsnings-

skove) rummer en lang række arter knyttet til områdets lysåbne enge, overdrev, moser og 

klipper eller en blanding mellem skov og lysåben natur. Der er kun enkelte af de mange truede 

arter, som primært er afhængige af skov, og kun sortspætten (som fornylig er uddød på Born-

holm efter sin indvandring i 1960’erne) er knyttet til dødt ved. De mest sjældne arter domine-

res af laver knyttet til klipper eller træer i ren luft samt bakke-potentil, bøgeløber, grå land-

mand, porfyrbrun rødblad og en edderkop uden dansk navn. Sortspætte er senest registreret i 

ca. 2004, men kan evt. genindvandre. 

 

 

1.4 Kulturmiljø 

Området ved Hammersholm er beliggende i et sammenhængende kulturmiljø, der går fra 

helleristningerne ved Madsebakke i øst til Hammershus i vest.  

I den nordligste del af området findes Anebjerghøj og to andre unavngivne gravhøje, samt et 

antal helleristninger, hvoraf de fleste er skåltegn. I skovene syd herfor findes der spredte helle-

ristninger, en stendysse, en rest af en brolagt vej langs med Hammersholm engen, tomten af 

Hammersholm vandmølle og nedenfor denne en dæmning. 

Der findes en stor koncentration af gamle hulveje i egeskoven langs med Slotslyngsvejen. De 

vidner om en livlig trafik til og fra Hammershus. Der findes også en gammel dæmning ved 

Ålekistebro samt en bautasten i den nordlige del af Slotslyngen. 
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1.5 Friluftsliv 
De fleste brugere af området er stille skovgæster, som er på kortere vandreture. En del går 

gennem området for at komme fra Allinge til Hammershus eller til stenbrudsmuseet ved Mose-

løkken eller til helleristningsfeltet. I sommermånederne er brugerne især turister. I forårs- og 

efterårsmånederne drejer det sig især om lejrskoler. Der er desuden vandrere, ryttere, løbere 

og en del cyklende på de kommunale cykelruter og grusveje samt mountainbikes (ofte ulovligt) 

på trampestierne. I sommerferien arrangeres der guidede rideture gennem dele af området. 

Forsvaret afholder desuden jævnligt øvelser i Slotslyngen. 

 

Den markerede vandresti Cirkelstien, som fører fra Madsebakke til Hammershus, passerer 

igennem området ad en bred sti via Russersletten og forbi driftsbygningerne. Desuden er der 

et lille markeret stiforløb hen over helleristningsfeltet. Langs stien er der anlagt i alt 3 runde 

udsigtsplatforme i egetræ, to af dem ligger inden for udpegningen. I Slotslyngen passerer den 

markerede vandrerute Finnens Fodspor og den kommunale Kyststien gennem området, lige-

som der flere steder går kommunale cykelruter gennem området, både ved Hammersholm 

engen og i Slotslyngen. Der er flere mindre parkeringspladser i området. Det er tilladt at køre 

bil på skovvejen Finnedalsvejen. 

 

 

 

2. Mål og planer 

2.1 Målsætninger 
2.1.1 Overordnede målsætninger 

 

Formålet er at sikre og forbedre forholdene for områdets truede arter, herunder at fremme 

mulighederne for gunstig bevaringsstatus for områdets Natura 2000 udpegningsgrundlag. 

Desuden at samle, forbinde og udvide de tidligere udpegede græsningsskovsarealer, så de 

biologiske samspil mellem skovpartier og lysninger fremmes. Grundet de mange truede arter 

knyttede til græsning og lysåbne biotoper eller til blandingen af skov- og lysåbne biotoper er 

målsætningen at områdets karakter af ret åbent landskab vekslende med skovpartier opret-

holdes, f.eks. ved fælles græsning af skov og lysåbne biotoper. Dødt ved er ikke en stor priori-

tet i området, men vandhuller er, grundet padderne og svaleklire. Af hensyn til lille fluesnapper 

og de sjældne laver er det endelig målsætningen at holde hugst i de selvsåede tilgroningssko-

ve på et minimum eller om muligt overlade eventuel udtynding af skovpartierne til dyrenes 

græsning. 

 

 

2.1.2 Planlagte naturtiltag 

Nedenfor listes de større naturtiltag, som planlægges gennemført i overgangsperioden for at 

øge kvalitet og potentiale for områdets natur og truede arter. 

 

Kategori 1 tiltag forventes gennemført i forvaltningsplanens gyldighedsperiode. Kategori 2 

tiltag forventes gennemført under forudsætning af, at de rette rammer vil være til stede, her-

under at der vil være økonomisk råderum til en gennemførelse. 

 

Stederne for hvert tiltag kan ses på kort 5 og nærmere beskrivelse i afsnit 2.3. Ud over disse 

angivne stedfæstede naturtiltag vil en væsentlig del af hugsten (se afsnit 2.1.3) bidrage til at 

skabe variation, lysninger og skovrande. 
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Tabel 4a: Liste med planlagte naturtiltag, der forventes gennemført (kategori 1). 

Tiltag 

(nr.)  

Tiltag Tiltagsbeskrivelse 

N2 Rydning Forbedring af levested for stor vandsalamander og andre vandhulsarter 

N4 

Rydning 

Forbedring af levested for stor vandsalamander, stor kærguldsmed og 

andre vandhulsarter 

N7 Rydning Forbedring af levested for stor vandsalamander og andre vandhulsarter 

N8 Rydning Rydning af opvækst på hængesæk 

N13 Hydrologi Grøftelukning i askebevoksning. 

N15 Hydrologi Grøftetilkastning i ege-blandskov 

N16 Hydrologi Lukning af grøfter i ege-blandskov og skovbevokset tørvemose 

N17 Hydrologi Lukning af grøft i lavning mellem skovbevoksede tørvemoser  

N18 Hydrologi Tilkastning af grøft i ege-blandskov 

 

Tabel 4b: Liste over planlagte naturtiltag, der kun kan gennemføres i planperioden, såfremt de 

rette især økonomiske forudsætninger er tilstede (kategori 2). 

Tiltag 

(nr.)  

Tiltag Tiltagsbeskrivelse 

N1 Rydning Forbedring af levested for stor vandsalamander og andre vandhulsarter 

N3 Rydning Forbedring af levested for stor vandsalamander og andre vandhulsarter 

N5 Rydning Forbedring af levested for stor vandsalamander og andre vandhulsarter 

N6 Rydning Forbedring af levested for stor vandsalamander og andre vandhulsarter 

N9 Rydning Forbedring af levested for stor vandsalamander og andre vandhulsarter 

N10 Rydning Rydning af sitkagran i bøgebevoksning 

N11-1 

N11-2 Græsning 

Hammersholm. Helårsgræsning. Udvidelse af eksisterende hegn. Antal 

dyr og artssammensætning justeres for optimal effekt af græsningen 

N12 

Græsning 

Slotslyngen. Helårsgræsning. Udvidelse af eksisterende hegn. Antal dyr 

og artssammensætning justeres for optimal effekt af græsningen. 

N14 

Hydrologi 

Genskabelse af naturlig hydrologi ved Hammersholm engen vil kræve 

omlægning eller hævning af den eksisterende cykelvej og skulle kombi-

neres med stort græsningshegn. 
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Kort 5a: Kortet viser de samlede naturtiltag. (Større kort findes i bilag 2) 

 

Kort 5b: Kortet viser naturtiltag for hydrologi og græsning, beskrivelsen af tiltagene kan ses i 

tiltagslisten. (Større kort findes i bilag 2) 
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Kort 5c: Kortet viser naturtiltag for plantning, rydning og andre biodiversitetstiltag, beskrivel-
sen af tiltagene kan ses i tiltagslisten. (Større kort findes i bilag 2) 

 

2.1.3 Planlagt hugst 

I Naturpakken er en del af projektet forudsat finansieret gennem udtag af træ. Fældningen af 

træer anvendes aktivt til fordel for biodiversiteten, ved at der skabes mere lys og variation i 

skoven. Det sker f.eks. ved afdrift af oversøiske træarter, hvorved der gives mere plads til 

hjemmehørende arter, der i højere grad understøtter dansk biodiversitet. Andre eksempler er 

reduktion af skyggetræer til fordel for mere biologisk værdifulde lystræer, eller hugst i tætte 

ensartede bevoksninger, hvor der skabes huller i størrelsen 0,1 – 0,5 ha og dermed mere lys 

til jordbund og underskov. Træerne, der friholdes fra hugst i den enkelte bevoksning, er dem 

med flest mikrohabitater (levesteder for forskellige arter). 

 

Hugsten planlægges med udgangspunkt i 10 hugstmodeller (bilag 1). I nogle bevoksninger vil 

der ske afdrift af ikke-hjemmehørende træarter. I andre bevoksninger undlades hugst helt. 

Sidstnævnte vil være bevoksninger med stor variation og et særligt højt naturindhold. Hugsten 

i nogle hugstmodeller varieres i intensitet fra mild over meget kraftig til afdrift, hvilket fremgår 

af valget af hugststyrke (kort 6). 

 

Urørt skov: I områder, der skal overgå til urørt løvskov, vil mild strukturhugst betyde, at 10 – 

25 % af vedmassen tages ud af bevoksningen i løbet af overgangsperioden, mens 25 - 75 % 

tages ud ved kraftig og 75-90 % ved meget kraftig strukturhugst. Den hugststyrke, som giver 

bedst grundlag for udvikling af naturværdierne vælges. F.eks. øges styrken i tættere bevoks-

ninger, og hvis der er mange ikke-hjemmehørende træarter eller for at hjælpe lyskrævende 

truede arter. Ved udgangen af 2026 skal der på skovniveau være minimum 75 % af den sam-

lede stående vedmasse af hjemmehørende træarter over 80 år i forhold til vedmassen ved 

forvaltningsplanens udarbejdelse. I urørt nåletræsplantage er overgangsperioden indtil 2066, 

så hugsten vil blive strakt over en længere årrække. Mere præcise hugstprocenter fastlægges 

ved den løbende hugstplanlægning under hensyntagen til naturindholdet.  

Anden biodiversitetsskov: I anden biodiversitetsskov kombineres hensynet til biodiversiteten 

med en nedsat træproduktion. Denne mere ekstensive skovdrift har ikke en udløbsdato, som 
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tilfældet er med overgangsperioden til urørt skov. I anden biodiversitetsskov kan hugststyrken 

derfor strækkes over længere tid, samtidig med at der skabes variation i skovstruktur herunder 

lysninger på 0,1-0,5 ha. Andelen af oversøiske træarter vil blive reduceret til fordel for hjem-

mehørende træarter. Det tilstræbes løbende at fastholde et relativt højt antal gamle træer, og 

der bevares derfor bl.a. mindst 15 livstræer pr ha i bevoksninger fra 80 – 200 år. 

 

Størstedelen af skovene i området består af egeskove, hvoraf mange er selvgroede skove, 

som er vokset frem efter tidligere tiders græsning ophørte. For alle bevoksninger gælder det, 

at der udelukkende hugges af hensyn til biodiversiteten. 

 

I egeskovene holdes hugsten på et absolut minimum af hensyn til de mange sjældne, træbo-

ende laver samt lille fluesnapper, som tidvis er registreret syngende i området, dvs. at der 

udelukkende hugges af hensyn til biodiversiteten eller friluftslivet (Hugstmodel 9). Det samme 

gælder de små arealer med birk og elle-aske-skove. 

 

Gamle bøgebevoksninger hugges kun af hensyn til biodiversitet og friluftsliv (Hugstmodel 8), 

mens yngre bøgebevoksninger også hugges med mild eller kraftig strukturhugst (Hugstmodel 

4). Områder med bøg, hvor der findes hulveje og andre kulturspor, lægges urørt med mulig-

hed for at pleje kultursporene. Derudover lægges et mindre areal med avnbøg også urørt 

(Hugstmodel 0). 

 

I yngre bevoksninger med birk benyttes hugstmodel 3 med kraftig strukturhugst for at skabe 

variation og lys i bevoksningerne. 

 

Bevoksninger med rødgran strukturhugges meget kraftigt for at skabe lys og variation i den 

ellers mørke rødgranskov (Hugstmodel 5). 

 

Der er gennem tiderne plantet en del oversøiske træarter som rødeg, sitkagran, douglasgran 

og nobilis. Bevoksninger med disse afdrives og arealerne overlades til selvsåning fra de om-

kringliggende bevoksninger med hjemmehørende arter (Hugstmodel 1). Enkelte douglas og 

nobilis kan efterlades for variationens skyld. 

 

I de bevoksninger, hvor der hugges for at forbedre skovens strukturer, gøres det på en måde 

så de skarpe linjer mellem de forskellige skovafdelinger med tiden udviskes. 

 

 

Forklaring på hugst begreber: 

Afdrift: Hovedparten af træerne på et areal fældes og fjernes. 

Renafdrift: Alle træer på et areal fældes og fjernes. 

Livstræer: Træer som hverken nu eller i fremtiden udsættes for hugst, idet de ønskes at nå så 

høj alder som muligt, og derpå dø og forfalde naturligt uden indgreb. 

Mikrohabitater: Særlige små levesteder, som er vigtige for en lang række arter af specielle dyr. 

F.eks. træers hulheder, sår, afskallende bark og partier med dødt ved på træet. 

Strukturhugst: Hugst som fokuserer på naturformål ved at skabe lysninger og øget variation i 

bevoksningens tæthed og sammensætning af træarter, samt ved at give mere plads til biolo-

gisk vigtige træindivider og buske.    
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Kort 6a: Viser hugstmodellerne (Større kort findes i bilag 2) 

 

 

Kort 6b: Kortet viser hugst-styrke (Større kort findes i bilag 2) 

 



 

 20   Naturstyrelsen / Skov til biodiversitetsformål /Forvaltningsplan  

2.2 Landskabsplan 
Der er ikke planlagt særlige tiltag i relation til landskabet. Det landskabelige særpræg i form af 

lysåbne egeskove, brudt af højere liggende klippepartier og fugtige lavbundsområder fasthol-

des gennem naturplejen. 

 

2.3 Naturtiltag 
Større tiltag i relation til græsningsskov er prioriteret på landsplan for at sikre, at de i Natur-

pakken afsatte midler opnår størst mulig biodiversitets effekt, idet græsning i skov er omkost-

ningstung og kræver løbende indsats. Prioriteringen er sket på baggrund af bl.a. de praktiske 

muligheder i skoven, de truede arter i skoven og skovens tidligere græsningshistorie. Tilsva-

rende gælder for større hydrologi projekter, hvor skovens træarts sammensætning, tidligere 

hydrologiske forhold og juridiske forpligtelser til afvanding tages med i betragtning. 

 

Naturtiltagene fremgår af ovenstående tabel 4 og gennemgås her nedenfor. 

 

Græsning 

Hammersholm området optræder på listen over Naturstyrelsens arealer, hvor skovgræsning er 

højt prioriteret af biologiske årsager. Det primære naturtiltag i området er derfor græsning, som 

også har været praktiseret i området hidtil. Den skal sikre, at områdets karakter af åbent land-

skab vekslende med skovpartier opretholdes til gavn for de mange truede arter knyttede til 

græsning. Det biologiske samspil mellem skovpartier og lysninger styrkes yderligere, hvis der 

kan findes ressourcer til det, ved at forbinde og udvide de tidligere græsningsskove og urørt 

skov.  

 

Den kontinuerte græsning er vigtig for at opretholde biodiversiteten og sikre livsduelige be-

stande af arter, der trives med græsning. Det gælder også for egeskovene som i længden ikke 

trives uden græsning. 

 

Såfremt den nødvendige finansiering opnås, kædes de nuværende græsningsarealer sammen 

til to store hegn. Der kan lægges yderligere 26 ha til de eksisterende græsningsarealer ved 

Hammersholm (N11-1 og N11-2), mens græsningen i Slotslyngen kan udvides med ca. 69 ha 

(N12). 

 

De tidligere udpegede græsningsskove ved Nørreskoven og skov samt eng syd for Hammers-

holm, kædes sammen med Langebjerg nord herfor og det nyudlagte område. Den nuværende 

græsning omkring Hammersholm sker hovedsageligt med kvæg, samt en mindre andel geder, 

får og heste. I fremtiden ønskes helårsgræsning. Antallet af dyr og artssammensætning vil 

blive løbende justeret, i forhold til at opnå den bedst mulige effekt for natur og dyrevelfærd. 

Det vurderes, at de samlede arealer er i underkanten til satsning på større vilde græssere, så 

græsningen forventes gennemført med forskellige husdyr. 

 

Tidligere urørt skov i den nordlige del af Slotslyngen kan tilsvarende sammenkædes med de 

nye arealer og eksisterende græsningsskov i den sydlige del af Slotslyngen, så vidt muligt 

med helårsgræsning. Hegnslinjer, antal dyr og artssammensætning vil blive løbende justeret i 

forhold til ressourcerne for at opnå den bedst mulige effekt for natur og dyrevelfærd. 

 

Rydning 

For at fremme udbredelsen af hjemmehørende arter foretages der rydning af den nordameri-

kanske træart sitkagran i en bøgebevoksning syd for Hammersholm (N10). Der ryddes op-

vækst af vedplanter på naturtypen hængesæk, for at sikre den lysåbne natur herunder tørve-

mosserne, som er omfattet af habitatdirektivet (N8). 

 

Der findes en række af små stenbrudsøer i Nørreskoven ved skovkanten ud til de lysåbne 

arealer mod øst. De er kortlagt som potentielle levesteder for stor vandsalamander, som er på 
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Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Stor vandsalamander er tidligere fundet i bl.a. 

Skyttedam nord for Hammershus og i dammen ved Hammersholm. Der ryddes bredvegetaion 

omkring et antal vandhuller både ved Hammersholm og i Slotslyngen for at forbedre dem som 

levesteder for vandhulsarterne. Rydningen kombineres med græsning (N1-N7 og N9). 

 

Forbedring af hydrologi 

Det vurderes muligt at tilkaste i alt ca. 1 km grøfter i den nyudpegede biodiversitetsskov og 

den eksisterende urørte skov (N13 og N15-N18), såfremt de nødvendige midler kan opnås. 

Der er mulighed for at fremme en mindre sumpskov ved Hammersholm samt fremme naturlig 

hydrologi i lavninger i egeskoven i Slotslyngen. Det vil bl.a. gavne svaleklirre, som er afhæng 

af skovsumpe, og det vil fremme tørvemosser og gunstig tilstand i naturtypen skovbevokset 

tørvemose. En prioriteret naturtype som ses spredt i flere lavninger i den sydlige del af Slots-

lyngen. 

 

Der er også mulighed for at arbejde med mere naturlig hydrologi i området omkring Hammers-

holm engen. Det vil i givet fald medføre en øget vandstand og derfor kræve udvidelse af 

græsningen med et større hegn og desuden en omlægning eller hævning af den eksisterende 

cykelvej (N14). 

 

2.4 Plejetiltag for kulturmiljøet 
For alle områdets fredede fortidsminder gælder, at Staten har plejepligt. Det betyder, at 

vedopvækst løbende fjernes. Ved afdrift af rødeg vest for Ålekistebro tages hensyn til hulveje-

ne i området. Bøgearealerne i samme område friholdes for strukturhugst og veteranisering, 

idet hulvejene som peger mod Hammershus bedst formidles i en bøgesøjlehal. Den eksiste-

rende pleje fremgår af nedenstående oversigt over fortidsminder og plejetiltag. Bilag med 

oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her. 

 

2.5 Friluftsliv 
De lovgivningsmæssige muligheder for friluftsliv vil fortsat være de samme i de udpegede 

skove. Da friluftsliv og naturbeskyttelse er sidestillede i naturbeskyttelsesloven er adgangsreg-

lerne uændrede, og borgerne har i statens skove derfor fortsat uændret ret til at færdes til fods 

overalt døgnet rundt, at cykle på veje og stier, hvor man kan cykle med en almindelig cykel, og 

i al væsentlighed ride overalt med heste på stier og veje, i skovbunden m.v. Ligeledes må man 

benytte de faciliteter, som måtte være etableret. 

 

Naturstyrelsen skal fortsat arbejde for at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig 

i naturen, samt forbedre mulighederne for friluftslivet og varetage formidling og information om 

arealernes værdier. Friluftslivets muligheder er bl.a. inddraget i overvejelserne i forbindelse 

med indsatsen for skov til biodiversitetsformål, ved udpegningen af skov til biodiversitetsformål 

og inddrages ligeledes i nærværende planlægning for og forvaltning af arealerne. Derfor vil 

f.eks.  stiforløb som udgangspunkt ikke blive ændret af, at et areal udlægges som urørt skov 

eller anden biodiversitetsskov. 

 

Eksisterende friluftsfaciliteter kan fortsat vedligeholdes, ligesom nye kan etableres, i det om-

fang der er ressourcer til det. Det vil ske efter en konkret vurdering af beliggenhed og hensyn 

til naturværdier på samme måde som i alle andre skove, jf. skovloven, og heri kan indgå f.eks. 

hensyn til borgernes mulighed for at opleve og bevæge sig rundt i de udpegede skove. Ud-

lægningen af skov til biodiversitetsformål giver nye muligheder for friluftslivet i forhold til natur-

formidling, undervisning, forskning, turisme, flere særlige og unikke naturoplevelser m.fl., men 

det kan ikke afvises, at mulighederne ændres for andre. Det må bl.a. forventes, at skovene 

kan blive mindre tilgængelige grundet flere væltede træer, flere våde områder i skoven m.m. 

sammenlignet med den naturnært drevne skov. 

For friluftslivet er målet fortsat at vedligeholde de eksisterende friluftsfaciliteter, primært van-

drestierne og disses tilknyttede faciliteter samt cykelvejene, og justere eller tilpasse disse ved 

https://naturstyrelsen.dk/media/167039/fortidsmindebilag-bornholm.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/167039/fortidsmindebilag-bornholm.pdf
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behov. Der er ikke aktuelle planer om at anlægge flere friluftsfaciliteter, men dette kan ske 

efter en konkret vurdering, hvis behovet opstår.  Der tillades fortsat små og store sports-, kul-

tur- og friluftsarrangementer i området efter konkret vurdering. 

 

Ved udarbejdelsen af driftsplaner for Naturstyrelsens arealer udlægges der 3 typer af frilufts-

zonering: facilitetszone, stillezone og friluftszone. Fælles for alle 3 zoner gælder, at de er et 

planlægningsredskab, og man kan fortsat færdes frit i alle 3 zoner i overensstemmelse med 

alle gældende adgangsregler.  

 

For de 3 zoner gælder følgende:  

Facilitetszone – hvor Naturstyrelsen, eller et partnerskab med Naturstyrelsen, prioriterer place-

ring af flere mindre enkelte faciliteter eller større faciliteter til gavn for friluftslivet, fx et shelter 

kombineret med bålplads og toilet, eller en naturskole.  

Stillezone – hvor Naturstyrelsen søger inden for lovgivningen og de forvaltningsmæssige 

rammer at fremme skovgæstens muligheder for en stille naturoplevelse. Her kan der fore-

komme et begrænset antal faciliteter fx et borde-bænkesæt eller en parkeringsplads.  

Friluftszone – er alle øvrige arealer, der ikke er en del af ovenstående 2 kategorier. Der kan 

forekomme enkelte mindre faciliteter fx et shelter, eller et bord-bænkesæt. I modsætning til 

stillezonen, så planlægger Naturstyrelsen med brug for alle og ikke kun den stille naturople-

velse. Undtaget er arealer med f.eks. særlige fredninger, der regulerer adgangsretten. 

  

Friluftszoneringen er udlagt med baggrund i den nuværende friluftsmæssige benyttelse af 

området samt med muligheder for fremtidig udvikling. Friluftszoneringen fremgår af nedenstå-

ende kort.  De nyudpegede arealer er alle udlagt til friluftszone, med undtagelse af et mindre 

areal ved bygningerne omkring Hammersholm, som er udlagt til facilitetszone og kystarealet i 

Slotslyngen som er udlagt til stillezone. I friluftszonen vedligeholdes en række stier og udsigts-

platforme, mens der ingen større faciliteter findes. Hammersholm er bygningsfredet. Der for-

søges skaffet eksterne midler til en istandsættelse og fremtidig brug af Hammersholm bygnin-

gerne. 

 

Kort 7: Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyt-
telse. (Større kort findes i bilag 2) 
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3. Gældende kortlægninger 

3.1 Natura 2000-udpegninger 
 

Hammersholm og Slotslyngen er en del af Natura 2000-område nr. 184 Hammeren og Slots-

lyngen. Området er udpeget for at beskytte et antal lysåbne naturtyper herunder tør hede, surt 

overdrev, tidvis våd eng, hængesæk samt flere typer vandhuller. Skovnaturtyperne på udpeg-

ningsgrundlaget omfatter ege-blandskov, bøg på mor og bøg på muld samt de våde skovtyper 

skovbevokset tørvemose og elle-askeskov. Området er også udpeget til at beskytte en enkelt 

art: stor vandsalamander. 

 

De planlagte tiltag vurderes at understøtte den gældende Natura 2000-plan og ikke have ne-

gative konsekvenser for Natura 2000-udpegningsgrundlaget. Naturstyrelsen vil sikre, at even-

tuelle tiltag, som måtte kræve tilladelse eller dispensation, kun gennemføres såfremt en sådan 

opnås. 

 

Naturtyper og arter er omfattet af en Natura 2000 plejeplan, der giver de overordnede mål og 

rammer for plejen. 

 

 

3.2 § 25 – naturmæssigt særlig værdifuld skov 
 

I skove med arealer kortlagt efter skovlovens § 25 – naturmæssigt særligt værdifulde skove - 

vil beskyttelse af grundlaget for denne registrering være helt central for hvilken hugst, der kan 

forekomme i indfasningsperioden. En evt. hugst på disse arealer vil være med henblik på at 

kunne sikre en høj biodiversitet fremadrettet. 

 

 

Tabel 5: § 25-arealer kortlagt som naturmæssigt særlig værdifuld skov. 

Skovnavn Type §25 beskrivelse Antal Areal 

(ha) 

Hammersholm Egeskov Skov uden plantningspræg på klippegrund. 

Diameter over 20 cm og mindst 50 % 

hjemmehørende og potentielt hjemmehø-

rende arter. 

1 3,5 

Hammersholm Birk og krat Skov uden plantningspræg på klippegrund. 

Diameter over 20 cm og mindst 50 % 

hjemmehørende og potentielt hjemmehø-

rende arter. 

1 0,3 

Hovedtotal   2 3,8 

 

Se kort 3 i afsnit 1.3.3 for beliggenhed af arealerne. 

 

 

 

3.3 §3-områder 

§3-områder er naturområder beskyttet mod tilstandsændringer af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Omkring Hammersholm findes der overdrev. Hammersholm engen er beskyttet eng, og i 

Slotslyngen ligger et større areal med beskyttet hede. Derudover ligger der en mængde min-

http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/natura-2000-plejeplaner
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dre vandhuller spredt i arealet, med den største koncentration nordøst for Hammersholm, hvor 

lokal stenbrydning har efterladt en mængde små vandhuller. Se kort 3 i afsnit 1.3.3. 

3.4 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner  

Hammersholm og Slotslyngen er beliggende i Bornholms Regionskommune. Området ligger 
indenfor kystnærhedszonen og er udpeget som værdifuldt kystlandskab. Det ligger ligeledes 
indenfor geologisk interesseområde pga. sprækkedale og kystklipper og er nationalt geologisk 
værdifuld område pga. klippekysten ved Slotslyngen. 

Området ligger indenfor særligt naturområde og interesseområde for naturbeskyttelse. Skov-

rejsning er uønsket på overdrevet sydøst for Hammersholm. 

 

Området indgår i kommunens udlæg af besøgs- og oplevelsesområder. Ligesom det er en del 

af et kulturmiljøområde pga. fortidsminder med Hammershus, som det mest markante, samt 

sporene efter granitindvinding. 

 

 

3.5 Fredninger og vildtreservater 
 

Der findes ingen vildtreservater i det udpegede område. 

 

Nørreskoven, Russersletten, Anebjerghøj og en del af arealerne omkring Hammersholm er 

fredet og indgår i en fredning der hedder Hammersholm (fredningsnummer 00241.00). Det er 

en æstetisk og rekreativ fredning med forbud mod udstykning, bortsalg samt etablering af 

bebyggelse og anlæg af fabrikker, og med krav om fri adgang til arealet. En anden fredning 

omfatter gården Hammersholm og tilsiger at ejendommen kun må benyttes til avlsbrug. Der er 

forbud mod etablering af fabrikker og industrielle anlæg (fredningsnummer 05911.00). 

 

Stuehuset på Hammersholm er omfattet af en bygningsfredning fra 2013 for at sikre en egns-

karakteristisk gård på Bornholm, samt i kraft af relationen til Hammershus. En gammel fler-

stammet hvidtjørn 30 m øst for gården er fredet mod fældning mv. (fredningsnummer 

00241.00). 

 

 

3.6 Drikkevandsinteresser 
 

Hammersholm, nærmere bestemt området ved Hammersholm engen, ligger i et område med 

særlige drikkevandsinteresser i vandforsyningsområdet Brogård. Der var tidligere en vand-

værksboring i Hammersholm engen, men den er blevet sløjfet. 

 

 

3.7 Råstofplaner 
 

Der er ingen råstofinteresser i området. 
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3.8 Naturskovsstrategien 
 

Udpegninger i henhold til naturskovsstrategien er vigtige kerneområder, som kan være ud-

gangspunkt for truede arters spredning til de nyudpegede arealer. De sammenfattes på kort 4 i 

afsnit 1.3.3.  Plukhugst er ophørt som selvstændig kategori og derfor ikke indtegnet på kortet.  

Beskyttelsesniveauet for naturskovsstrategiens plukhugst afveg nemlig ikke væsentligt fra det 

generelle beskyttelsesniveau for Naturstyrelsens skovarealer, efter at beskyttelsen for sidst-

nævnte blev øget ved overgangen til certificeret naturnær skovdrift. 

 

Både de tidligere udpegninger af græsningsskov og urørt skov samt det nyudpegde område 

med biodiversitetsskov er domineret af egeskov. Indenfor området er der tidligere udlagt ca. 

13 ha til græsningsskov omkring Hammersholm og Hammersholm engen. Den nye udpegning 

knytter de eksisterende græsningsskove ved Nørreskoven (ca. 10 ha) og Slotslyngen (ca. 39 

ha) samt de ca. 49 ha urørt skov (1994) i Slotslyngen sammen. Området dækker herved sam-

let set ca. 185 ha over en strækning på ca. 4 km. 

 

Se kort i afsnit 1.3.4.  

 

 

3.9 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer 
Forsøg og frøavl må ikke være til skade for biodiversitetsformålet i skoven, og arealerne be-

handles derfor som udgangspunkt i overensstemmelse med de almindelige overordnede ret-

ningslinjer for biodiversitetsskov. Frøavl ophører, hvis det ikke er praktisabelt indenfor de ret-

ningslinjer. Såfremt der undtagelsesvis i forsøg er behov for særlig behandling aftales dette 

med den relevante forskningsinstitution, så forsøget konflikter mindst muligt med biodiversi-

tetsformålet. 

 
Der er ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer i området.  
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Bilag 1. Modeller for hugst 

 
Hugstmodellerne er vejledende og relaterer som udgangspunkt til bevoksningens registrerede 

hovedtræart og alder. De uddyber og konkretiserer emner fra de overordnede retningslinjer. 

Ved forvaltningsplanlægningen afgøres bevoksningsvis hvilken model der  danner udgangs-

punkt for hugsten og eventuelle modifikationer af modellerne. Generelt gælder, at de træer, 

der har størst økonomisk værdi, skoves. Det vil normalt være træer med rette stammer med få 

eller ingen grene eller skader. Naturmæssigt særligt værdifulde træer og trægrupper skånes 

for hugst. Det er f.eks. veterantræer og træer med relativt mange mikrohabitater, f.eks. hulhe-

der, skader, svampe, lavt siddende grene, bredkronede træer mv., jf. definitioner i katalog over 

mikrohabitater på træer, samt gældende økologiske retningslinjer for statsskovene. Hugstmo-

dellerne skal ikke ses som retningslinjer, men som et værktøj i forbindelse med hugstens plan-

lægning og udførelse. Modellerne skal derfor benyttes i sammenhæng med forholdene i den 

enkelte bevoksning, og de fremadrettede ønsker for bevoksningens udvikling i henholdsvis 

urørt skov og anden biodiversitetsskov. Modellerne kan således tilpasses den enkelte bevoks-

ning eller helt fraviges ved planlægningen. De overordnede retningslinjer for hugsten sætter 

de overordnede rammer og fraviges generelt ikke. 

 

Oversigt over hugstmodellerne  

Nr. Gruppe Aldre Hugstmodel stikord 

0 Urørt  Ingen hugst, dvs urørt straks, f.eks. i en del ekstra biologisk værdifulde bevoksninger. 

1 Oversøi-

ske arter  

Alle aldre Afdrift af oversøiske arter med bevaring af øvrige træarter samt enkelte douglas, thuja 

og Abies overstandere. 

2 Bjergfyr Alle aldre Gradvis afvikling aktivt eller passivt til lysåben biotop eller hjemmehørende træarter. 

Bevoksninger ældre end 100 år som regel passivt.   

3 Løv + 

skovfyr 

< 80 år Gruppevis hugst (stærk strukturhugst), Overstandere bevares. Hugst af lysbrønde + 

veteranisering af meget ensartede bevoksninger. 

4 Løv + 

skovfyr 

80-150 år Gruppevis hugst (strukturhugst). Hugst af lysbrønde + veteranisering. Fremme dødt 

ved. 

5 Rødgran 0-150 år Delvis afdrift, 10-30% af bevoksning uden hugst; i øvrigt stærk strukturhugst.  

6 Øvrig nål < 80 år Afdrift med bevaring af mindre utyndede grupper samt overstandere, skovfyr og løv-

træer. 

7 Øvrig nål 80-150 år Hugst af lysbrønde og frihugst af evt. indblandede løvtræer og skovfyr. 

8 Bøg > 150 år Friholdes generelt for hugst, bortset fra frihugst af evt. indblandede lystræarter, som eg, 

asp, skovfyr. 

9 Øvrig løv 

og nål 

> 150 år Friholdes generelt for hugst, bortset fra hugst af evt. truende bøg, ær eller gran 

 

Foruden standardhugstmodellerne skal der i en række tilfælde ske mere konkret planlægning 

f.eks. i bevoksninger registreret som særligt naturmæssigt værdifuld skov. Der vil også ske 

hugst for at rydde arealer som klargøring til græsning eller hydrologi genopretning. Disse tiltag 

beskrives i forbindelse med det konkrete græsnings- eller hydrologi tiltag. 
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Model 0. Urørt straks.   

For en række bevoksninger vil det være relevant at undlade hugst, f.eks. hvor forholdene 

allerede er varierede og naturlige, eller for visse typer særligt naturmæssigt værdifuld skov. 

Det kan også gælde andre bevoksninger, f.eks. gamle bjergfyr med forekomst af truede arter.  

 

Model 1. Alle aldre oversøiske træarter (rødeg, robinie, contortafyr, cryptomeria, cypres, 

douglasgran, grandis, hvidgran, langnålet ædelgran, nobilis, ponderosa fyr, sitkagran, 

thuja, tsuga, veitchi og weymouthsfyr). 

”Afdrift”: Oversøiske træarter (dem fra andre kontinenter end Europa) fjernes generelt i forbin-

delse med overgangsperioden, både hvor de udgør hovedtræarten, og hvor de forekommer 

som indblanding. De kan repræsentere en stor økonomisk værdi og har meget mindre interes-

se for truede arter end de europæiske træarter. Bevoksninger afdrives med størst mulig hen-

syntagen til bevaring af eventuelle indblandede hjemmehørende løvtræer, skovfyr og buske. 

Desuden kan indblandede europæiske træarter bevares, hvis de optræder i mindre omfang og 

vurderes at kunne medvirke til bevarelse af skovklima og naturværdi. Redetræer for store 

fugle beskyttes efter styrelsens generelle regler. Døde træer og dødt ved bevares. Såfremt der 

optræder douglasgran, thuja eller oversøiske ædelgranarter kan et mindre antal af disse beva-

res, idet de ikke optræder invasivt og kan bidrage som overstandere til mere varieret skov-

struktur, redeplaceringsmuligheder og bevaring af et vist skovklima ved store afdrifter. Eksiste-

rende store markante overstandere af douglasgran, thuja og ædelgranarterne bevares i større 

antal. I de skove, der udlægges til urørt løvskov, udfases de oversøiske træarter over en kort 

periode (inden udgangen af 2026). Dermed vil det være nødvendigt at renafdrive bevoksnin-

ger, der endnu ikke har opnået en økonomisk optimal alder. I urørt nåletræsplantage og i an-

den biodiversitetsskov kan og bør udfasningen strækkes over en længere årrække for at sikre, 

at udfasningen er omkostningseffektiv, og for at sikre et skovklima, hvor der kan indbringes 

hjemmehørende træer og buske. 

 

Model 2. Alle aldre bjergfyr. 

Bjergfyr afvikles gradvis aktivt eller passivt samtidig med opretholdelse af skovklima, så 

hjemmehørende træarter og buske kan plantes eller etablere sig i ly af fyrren. Især yngre be-

voksninger som spreder frø til tilgrænsende lysåbne biotoper afvikles aktivt (afdrift) som led i 

naturpleje eller skabelse af lysåbne biotoper, herunder for at skabe bedre muligheder for 

græsning. Bevoksninger ældre end 100 år afvikles især passivt ved at lade den naturlige suc-

cession forløbe. Langt de fleste bjergfyr arealer findes i skove med 50 års indfasning, hvorfor 

deres behandling revideres efter behov i perioden. 

 

Model 3. Bevoksningsalder < 80 år, alle løvtræarter plus skovfyr (dog ikke rødeg). 

Gruppevis hugst (stærk strukturhugst), overstandere bevares. Hugst af lysbrønde + veterani-

sering. Formålet i disse unge - mellemaldrende bestande er at fremme heterogenitet, struktur- 

og artsvariation ved at udføre hugsten markant forskelligt fra delareal til delareal med fokus på 

at udviske kunstige lige linjer og fremme lysninger, tykninger samt træarter og buske, som ikke 

har været så hyppige i forstlig drift. Derfor fældes følgende træarter som udgangspunkt ikke, 

men gives i stedet øget plads til fri udvikling: abild, ask, asp, elm, hassel, hæg (den danske), 

kirsebær, kristtorn, lind, løn, navr, pil, pære, røn og tjørn. Oversøiske arter fjernes til gengæld 
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generelt. Døde træer og væltede træer bevares så vidt muligt urørt. Endvidere frihugges en-

kelte af hver af arealets træarter, for at de hurtigere kan udvikle sig til store individer med fri 

kronedannelse i mange år, dvs. de skal have mindst 10 - 15 meter frihugst omkring sig. Det 

gælder i særdeleshed fåtallige indblandingstræarter i skov domineret af bøg eller andre skyg-

getræer. I bevoksninger af lystræer, som eg, el, birk og skovfyr hugges hårdt i eventuel under-

skov af bøg, gran eller ær, mens lystræarten hugges uensartet, så den får øget variation. I 

øvrigt hugges uensartet i arealets hovedtræart. Uensartet vil sige, at der stedvis laves små 

afdrifter, andre steder uregelmæssig tynding med nævnte frihugst af indblanding, mens andre 

delarealer slet ikke hugges. Størrelse og facon af uhuggede, huggede henholdsvis afdrevne 

delarealer tilpasses det lokale terræn, men som udgangspunkt varierende størrelser på 0,1 til 

0,5 ha svarende til 35-80 meter i diameter – størst i store ensartede bevoksninger og mindre i 

bevoksninger under 0,3 ha. I huggede delarealer søges strukturvariationen øget ved at bevare 

de største og de mindste træer, samt træer med skader, lianer eller afvigende form. I meget 

ensartede bestande skades desuden et antal blivende træer bevidst for at skabe udgangs-

punkt for organismer knyttet til dødt ved og skadede træer. Delarealer, som i forvejen er min-

dre forstligt prægede, f.eks. skovbryn, bevares med minimal hugst – primært af oversøiske 

arter. Træer ældre end bevoksningsalderen (overstandere) bevares, hvis der ikke er fastsat en 

specifik hugst af nogle af dem i forvaltningsplanen. Der må i givet fald ikke fældes flere end 

der kan efterlades mindst 20 af overstanderne pr. ha. 

 

Model 4. Bevoksningsalder 80 - 150 år, alle løvtræarter plus skovfyr (dog ikke rødeg). 

Gruppevis hugst (strukturhugst). Hugst af lysbrønde + veteranisering. Fremme dødt ved.  

Formålet i disse mere modne bestande er ligesom i model C at fremme heterogenitet, struktur- 

og artsvariation, men desuden fremme større dødt ved. Anvisningerne for model 3 gælder 

derfor, suppleret med at der aktivt skabes og efterlades dødt ved i form af hele træer i et om-

fang af 15-25 m3 pr ha. Det kan ske ved en kombination af metoderne fældning, basal af-

brænding, ringbarkning, oversvømmelse og sprængning. Derudover skades aktivt mindst 5 

blivende træer pr. hektar, for at de kan blive levende træer med dødt ved. Hugstniveauet for 

hver enkelt skov tilpasses, så der på skovniveau efterlades minimum 75 % af vedmassen for 

hjemmehørende træarter over 80 år (inklusive det skadede og døde ved). Som udgangspunkt 

hugges der ikke i birke- og ellebevoksninger ældre end 100 år. Hvor stor en andel, der i øvrigt 

udtages af den enkelte bevoksning afhænger af bevoksningens tæthed og biodiversitetspoten-

tiale. Der hugges så vidt muligt de træer som har størst økonomisk værdi.  

 

Model 5. Rødgran < 150 år. 

Rødgran bevares i skoven grundet sine truede arter, men strukturhugges stærkt med 10-30 % 

uhugget areal. Hugsten udføres med henblik på at bevare rødgran som vigtigt langsigtet ele-

ment i skoven, men med mere uregelmæssige bugtede bevoksningsafgrænsninger mod veje, 

lysninger og mod andre bevoksninger, således at der dannes længere indre bryn i en periode. 

I den forbindelse afdrives en del af arealet, 10-30 % hugges slet ikke (bortset fra fjernelse af 

oversøiske arter som sitka og douglas), mens resten strukturhugges, så de største og mindste 

træer bevares, samt skovfyr, løvtræer og træer med skader eller uregelmæssig stamme. An-

delen med afdrift afstemmes efter skovens rødgranandel, behovet for ny lysåbne partier og 

hvilke truede arter, der findes i skoven. Døde træer bevares. Størrelsen på de forskellige par-

tier tilstræbes at være 0,1-0,5 ha og så vidt muligt med varierende uregelmæssig facon. Det er 
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ikke et mål i sig selv at de strukturhuggede bevoksningsdele skal være stabile overfor storm-

fald, idet de kan få stor biologisk værdi også efter stormfald. De uhuggede partier ønskes til 

gengæld at kunne udvikle sig som urørt rødgranskov, som efter få år bliver relativt stormfast. 

De kan bl.a. placeres omkring kendte reder af rovfugle, jf. Pas På Kort. 

 

Model 6. Bevoksningsalder < 80 år, andre ikke oversøiske nåletræarter. 

Afdrift med bevaring af mindre utyndede grupper samt overstandere, skovfyr og løvtræer. 

Disse andre nåletræarter omfatter lærk, nordmannsgran, omorika, alm. ædelgran og østrigsk 

fyr, dvs. arter, som ikke er fra oversøiske kontinenter. Bevoksninger afdrives i løbet af over-

gangsperioden med størst mulig hensyntagen til bevaring af eventuelle indblandede hjemme-

hørende løvtræer, skovfyr og buske. Et mindre antal af de kraftigste og mest stabile af de 

omhandlede nåletræarter bevares desuden som kommende overstandere i et antal og møn-

ster, som skal være uregelmæssigt. Redetræer for store fugle beskyttes efter styrelsens gene-

relle regler. Desuden bevares i bevoksninger større end ½ ha mindre utyndede grupper med 

en diameter svarende til ca. 1-2 gange træhøjden på steder i terrænnet, hvor de vurderes at 

kunne medvirke til bevarelse af skovklima, variation og naturværdi, f.eks. omkring redetræer. 

De bevarede træer og trægrupper behøver ikke være stabile, idet ustabile træer kan tilføre 

biologisk værdi ved at svækkes eller dø. Døde træer og dødt ved bevares så vidt muligt uden 

indgreb.  

 

Model 7. Bevoksningsalder 80-150 år, andre ikke oversøiske nåletræarter. 

Hugst af lysbrønde og frihugst af evt. indblandede løvtræer, rødgran og skovfyr. Disse relativt 

gamle nåletræsbestande af europæiske arter hugges uensartet. Der hugges for indblandede 

løvtræer, rødgran og skovfyr og for tilsvarende underskov eller opvækst. Der hugges desuden 

for at udtage træer med stor økonomisk værdi. Ved arealer større end ½ ha dannes eller udvi-

des en eller flere lysbrønde på 1-2 gange træhøjden. For arealer mindre end ½ ha hugges 

eller udvides en mindre lysbrønd. Der efterlades generelt mindst 20 af de gamle træer pr. 

hektar. Sammenlagt kan hugsten alt efter de lokale forhold fjerne hovedparten eller blot en 

mindre del af hovedtræarten. 

 

Model 8. Bevoksningsalder > 150 år bøg. 

Friholdes generelt for hugst, bortset fra frihugst af evt. indblandede lystræarter, som eg, asp 

og skovfyr. Bøge kan hugges for at give mere plads til indblandede lystræarter, som eg, asp 

eller skovfyr. Der kan også hugges indblandede nåletræer bortset fra rødgran og skovfyr. 

 

Model 9. Bevoksningsalder > 150 år, alle træarter undtagen bøg og oversøiske. 

Friholdes generelt for hugst, bortset fra hugst af evt. truende bøg, ær eller gran. Truende bøg 

og andre skyggetræer kan hugges for at give mere plads til lystræarter som eg, asp eller skov-

fyr. Der kan også hugges indblandede nåletræer bortset fra skovfyr og rødgran ældre end 150 

år. 
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Bilag 2.  Kort i større format 
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