
Fugle som bevoksningsudviklere

Fugles spredning af frø, bær og nød-
der kan bruges til at fremme den na-
turlige tilgroning i bynære skove og 
andre steder, hvor man etablerer el-
ler forynger skov med fokus på na-
turværdier og naturoplevelser. Et 
ph.d.-projekt på IGN undersøger, 
hvordan man med få tiltag kan un-
derstøtte den naturlige tilgronings-
proces og samtidig skabe oplevel-
ses- og naturværdi.

Skovrejsning udgør det største – og 
også et af de vigtigste – udlæg af 
nye arealer, hvor naturen i varieren-
de grad kan tilgodeses, og biodiver-
siteten kan få lov til at udvikle sig 
på egne præmisser. Målet med skov-
rejsningen er typisk flersidigt, og 
forskellige måder at etablere skov på 
kan kombineres for at tilgodese for-
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skellige behov og skabe variation 
indenfor et skovrejsningsareal. Den 
naturlige successionsproces er én af 
metoderne, man kan udnytte, når 
man etablerer og udvikler skovarea-
ler og naturprægede bevoksninger. 
Men områder, der er udlagt til na-
turlig tilgroning, er ofte længe om 
at gro til. Der kan være langt til 
gammel løvskov eller andre naturli-
ge frøkilder. Mange opfatter des-
uden processen som rodet, og area-
let kan virke ‘glemt’. Fuglespredning 
kan være med til at fremskynde til-
groningsprocessen og øge områdets 
oplevelsesværdi. 

Hidtidige erfaringer
Fugles spredning af frø, bær og nød-
der spiller allerede en rolle i naturlig 
foryngelse af eksisterende skove.  

Rastepladser tiltrækker fugle og faciliterer 

derved den naturlige tilgroningsproces. 

Her har bl.a. tjørn etableret sig omkring 

gamle telefonpæle (Elmelund skov, Odense)

Med en naturnær tilgang til etablering af rekreativ skov udnyttes de naturlige succes sionsprocesser. Det kan bl.a. ske ved at stimulere 

fuglespredning af træer og buske. Metoderne er mindre ressourcekrævende end traditionel skovrejsning. Der er mere fokus på proces og 

variation fremfor traditionel skovstruktur. Illustrationen viser forskellige eksempler på elementer, der kan danne grundlag for spredning 

af vedplanter og samtidig skabe rum i tilgroningens unge fase.
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kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t 
inst itut  for  geov idenskab  og  natur forvaltning
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