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Resumé 
I sommeren 2019 blev 17 af de kommunale skove i Slagelse Kommune kortlagt, af skovbiologer fra 
HabitatVision. Skovene har et samlet areal på ca. 300 hektar, og blev gennemgået med henblik på at 
kortlægge biologisk værdifulde områder og arter. 
 
Rapporten indeholder i starten en gennemgang af de generelle faktorer, som er af betydning for skovens 
naturværdi. Herefter er resultatet af hver enkelt skov beskrevet med detaljeret kort og foto, og sluttelig et 
bilag med artslister m.m. 
 
Der blev i alt kortlagt 21 nøglebiotoper med særlig værdifuldt naturindhold svarende til 4,61 % af det 
samlede skovareal. Der blev desuden registreret flere end 347 livstræer.  
 
Samlet set blev der registreret 431 forskellige arter af karplanter og mosser i de 17 skove, heraf 58 forskellige 
arter af mosser. Derudover blev der registreret 6 indikatorarter af svampe og 4 laver, og der blev registreret 
25 forskellige gammelskovsarter, der flere steder indikerer lang skovkontinuitet. I alt blev der desuden 
registreret 30 nøglebiotoparter, der indikerer biologisk særlig værdifuld skov, og der blev fundet 4 af de 7 
indikatormosser, som anvendes i den nationale skovovervågning. Slutteligt blev der registreret 19 § 25-arter. 
Ved kortlægningen af de 17 skove, må det konkluderes, at skovene samlet set bidrager betydeligt til den 
biologiske mangfoldighed i Slagelse Kommune.  
 
Udover denne rapport, med gennemgang af alle skove, afleveres et GIS-lag, hvor de enkelte skove, de 21 
udpegede nøglebiotoper og livstræer fremgår.  
 

 
En tæt bestand af Skovsyre vidner om lang skovkontinuitet. 
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Læsevejledning 
I skovrapporten, for de 17 undersøgte skove, gennemgås resultater af kortlægningen samt 
forvaltningsforslag til fremtidige tiltag, der kan højne biodiversiteten i skovene.  
 
Rapporten beskriver i indledningen baggrunden for opgaven. Herefter de faktorer, der har betydning for 
naturindholdet i skoven, eksempelvis geologi og jordbund, skovklima, vandets betydning i skovene, 
veterantræer og dødt ved, trævalg, vedvarighed og forstyrrelsesdynamikker, m.m. 
 
I resultatafsnittet gennemgås resultaterne på tværs af de 17 undersøgte skove, og under hver enkelt skov, 
opsummeres resultatet for den pågældende skov. Forvaltningstiltag, der specifikt knytter sig til en bestemt 
skov, findes under den pågældende skovs skovbeskrivelse. 
 
I bilagsafsnittet er der indsat bilag med hhv. artslister med frekvens og type, nøglebiotopskemaer samt det 
feltskema der anvendes til kortlægningen. 
 
De anvendte fotos i rapporten er alle fra de undersøgte skove. Under hver skovbeskrivelse er der indsat 
relevante fotos fra den pågældende skov, som understøtter teksten. 
 
I rapporten er der brugt følgende forkortelser: DBH = Diameter i brysthøjde; NB = Nøglebiotop.  

 

 

 

 
Værdifuld Elle-askesump langs Skovsø Å. 
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Introduktion 
Slagelse Kommune ønsker at tage hensyn til biodiversiteten i forvaltningen af de kommunale skove. I den 
forbindelse blev skovenes naturværdier kortlagt i sommeren 2019 af erfarne skovøkologer fra HabitatVision 
A/S.  
 
Forud for kortlægningen, blev der i slutningen af 2018 foretaget en stikprøvebaseret opgørelse over 
mængden af det døde ved i de 17 skove. 
 
Slagelse Kommune har udpeget 16 skovarealer (Tabel 1) med et samlet areal på ca. 299,7 ha til 
undersøgelsen. Antallet af skovene udgør i rapporten 17 skove, idet Skælskør Lystskov og Koldstubbe 
behandles hver for sig, da de er geografisk adskilt af en større vej, og med et meget forskelligt skovbillede. 
 
Skovene varierer meget i størrelse, hvor den mindste har et areal på under 1 ha (Halkevad Mindelund) og 
den største (Korsør Skov) har et areal på 129 ha.  
 
Tabel 1: Liste over de undersøgte skove, deres areal og skovnummer. 

Skovnummer Skov 
Areal 
(ha) 

1 Korsør Lystskov 129 

2 Tårnborg skov og golfbane 35 

3 Rødhøjlund Skov 8,3 

4 Bildsøe Skov 31 

5 Vejsager 3 

6 Atlanterhavsskoven 8,5 

7 Skalsbjerg Skov 2015 3,3 

8 Skalsbjerg Skov 2018 6 

9 Ravnebækskoven 19,4 

10 Halkevad Mindelund 1 

11 Skælskør Lystskov 14,5 

12 Kold Stubbe 2 

13 Odensevej Skov 1 

14 Skovsø Naturpark 9 

15 Grønningen* 4 

16 Teglparken* 2 

17 Kællinghoved* 4 

 Total 299,7 
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Skovenes beliggenhed 
De undersøgte skove er beliggende i hele kommunen med en lille overvægt omkring Korsør (Figur 1). 
 

 
Figur 1. Oversigtskort over placeringen af de 17 undersøgte skove i Slagelse Kommune.  
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Faktorer af betydning for naturindholdet i skov  
Skove i Danmark omfatter en række forskellige naturtyper, som er defineret ud fra jordbunds- og 
vandstandsforhold, klima og forekommende træarter. Fælles for alle skovtyper er, at de er tredimensionelle, 
lagdelte strukturer med mange forskellige levesteder tilknyttet skovbund, busklag, stammelag og trækroner.  
Desuden indgår mange forskellige typer af småbiotoper, såsom væld, vandløb, skovlysninger, dødt ved og 
gamle træer med hulheder. Disse småbiotoper har ofte stor betydning for skovens biologiske mangfoldighed.  
Nedenfor gennemgås, med fokus på de undersøgte områder, en række nøglefaktorer, der har betydning for 
såvel udviklingen af overordnede skovtyper, som for den strukturelle variation og dermed for den biologiske 
mangfoldighed inden for disse. 

Geologi  
Det geologiske udgangsmateriale og landskabsformer spiller en afgørende rolle for biodiversiteten i skoven, 
og egentlig kan det siges så kort, at heterogenitet giver højere biologisk mangfoldighed. I de efterfølgende 
afsnit er der en kort beskrivelse af de forskellige delfaktorer, og deres betydning for forskellige artsgrupper.  

Geologi og jordbundsdannelse  
Lerede jorde har generelt et højere indhold af kalk og andre kationer, mens sandjord typisk er meget fattig 
på lettilgængelige mineralske næringsstoffer. Det er således helt forskellige biologiske forhold, der findes på 
henholdsvis sand- og lerjorde. Heterogenitet i udgangsmaterialet er derfor med til at forøge den potentielle 
biodiversitet i modsætning til et homogent udgangsmateriale.  
 
Generelt findes den mest frodige og artsrige urtevegetation på lerjorde, mens sandjorde er kendetegnet ved 
smalbladede græsser og dværgbuske. Hvor kalkindholdet er højt, bindes de organiske næringsstoffer (særligt 
fosfor) til jordpartiklerne, og der forekommer på sådanne jorde en særpræget, ofte artsrig flora og funga 
tilpasset de særlige forhold. En anden jordbundstype udvikles i naturlige, vandmættede lavninger, hvor 
organisk materiale gradvist omdannes til rent organisk tørvejord, der over årtusinder kan nå en tykkelse på 
adskillige meter. Tørvejorde er meget fattige på mineralske næringsstoffer, men har en formidabel 
vandholdende evne og derfor en naturlig flora af nøjsomme og fugttolerante plantearter. Jorde med højt 
organisk indhold kan også opbygges i form af morbund på tør bund, særligt på næringsfattig sandbund eller 
på forblæst lerbund, hvor de næringsrige blade efter løvfald blæses væk. Morbund har typisk en artsfattig 
karplanteflora, men kan være meget artsrig på mosser og mykorrhiza-svampe, især på skrænter, hvor 
morbund over korte afstande veksler med væld- eller erosionsprægede partier med højt mineralindhold.  
Jordbundsforhold kan også på mere indirekte vis påvirke den biologiske mangfoldighed. På udviklede 
muldjorde, dvs. på jordbund af høj bonitet, er forholdene for vækst af løvtræer optimale, hvilket kan 
resultere i lave og ugunstige lysforhold i stammerummet og på skovbunden, som derved kan føre til en 
meget sparsom flora af laver, mosser og karplanter. Men træerne kan opnå meget store dimensioner, hvilket 
kan give vældigt gode forhold for vedboende svampe og insekter, hvis skoven drives ekstensivt eller 
henligger som urørt skov.  

Landskabsformer  
Terrænvariation har stor betydning for jordbundsudvikling og mikroklima i skoven. Som udgangspunkt giver 
skrånende skovbund større mulighed for erosion og forstyrrelse end en plan skovbund, hvilket som 
udgangspunkt medfører et højere indhold af mineralske næringsstoffer, afhængigt af det geologiske 
udgangsmateriale. Skrånende terræn er dog samtidig mere vindudsat end plan skovbund. Det kan betyde, at 
nedfaldent løv blæser væk, hvilket lokalt fjerner næringsstoffer, hvorved udvikling af morbund fremmes. 
Resultatet er typisk, at skrånende skovbund fremstår med meget varierede jordbundsforhold, hvor 
mineralrig muldbund over få meter afløses af næringsfattig morbund. Med hensyn til mikroklima indebærer 
kuperet terræn typisk, at der forekommer lavninger med stillestående luft og dermed et fugtigt skovklima til 
gavn for fugtighedskrævende arter som fx visse mosser og laver. Kuperet terræn er ensbetydende med stor 
variation i lys- og vindforhold afhængigt af eksponering, hvilket igen har betydning for jordbundsudvikling og 
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biologiske forhold. Sydvendte skrænter er alt andet lige karakteriseret af et varmt og tørt mikroklima, hurtig 
omsætning, høj pH, højt mineralindhold og forøget erosion, og dermed større åbenhed end nordvendte 
skrænter. Nordvendte skrænter resulterer omvendt i et køligere og mere fugtigt mikroklima, større 
udvaskning af næringsstoffer og dermed lavere pH, der alt i alt medfører et større indslag af surbundsarter 
samt boreale (nordlige) og fugtighedselskende arter. Udover ovenstående faktorer skal det tilføjes, at nogle 
stejle skrænter samtidig er begunstiget af trykvandsområder, som bidrager meget til biodiversiteten.  
I Slagelse Kommune er de undersøgte skove uden den store terrænvariation.  
 

 
Dunet steffensurt en værdifuld gammelskovsart. 

 

Skovklima og næringsstofberigelse 
Et gunstigt skovklima er vigtigt for mange udtørringsfølsomme skovorganismer og helt afgørende for mosser 
og laver, som vokser på stammen af træer; de såkaldt epifytiske organismer.  
 
For disse organismer er der tre faktorer, som har afgørende betydning for et gunstigt skovklima. For det første 
skal luften være fugtig og stillestående. Dernæst er det vigtigt, at den luft, som alligevel bliver udskiftet i 
skoven, er ren og fri for luftforurening (fra bl.a. landbrug, trafik og industri). Endelig er det vigtigt, at der 
kommer tilstrækkeligt lys ned til skovbund og stammer (mindst 2 % af sollyset).  
 
Overordnet betyder det, at store skove tilbyder bedre leveforhold end små, forblæste skove. Tilsvarende er 
aflange, smalle skove mindre velegnede levesteder end cirkulære eller kvadratiske skove, der i forhold til deres 
størrelse beskytter bedre mod udtørring og luftforurening.  
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Inden for skoven er renafdrifter, større stormfalds-områder og juletræskulturer faktorer, der kan have en 
negativ effekt på skovklimaet og epifytfloraen og bør derfor undgås.  
Også meget mørke og ensartede bevoksninger udgør dårlige levesteder på grund af ugunstige lysforhold.
  
Den rette balance mellem lys og luftfugtighed kan findes i skove med naturlig forekomst af vådområder og 
en småskaleret forstyrrelsesdynamik ved naturlige stormfald eller gruppevis foryngelse. Endelig er det vigtigt 
med lægivende skovbryn, som hindrer vindens udtørrende virkning, og som kan virke som filter for 
forurenende partikler.  
 
Flere af de undersøgte skove i Slagelse Kommune er bynære og/eller beliggende tæt på det intensive 
landbrugsland, og her fremtræder skovene mange gange næringsberigede.  
I de meget bynære skove ses desuden en næringsberigelse fra efterladenskaber fra hunde og luftforurening 
fra trafikken.  
 
De undersøgte skove har vidt forskelligt areal fra 1 til 129 ha, forskellige former og forskellig afstand til byer 
og landbrugspunktkilder, og er dermed i varierende grad udsat for næringstilførsel. 

Vand  
Væld, vandløb og vandhuller udgør en nøglefaktor for biodiversitet i skov, fordi disse våde småbiotoper i sig 
selv er levested for mange arter, og fordi de giver et mere fugtigt skovklima til glæde for udtørringsfølsomme 
organismer i de omgivende bevoksninger. Derudover bevirker vandløb og vandhuller, at kronelaget åbnes til 
glæde for arter, som har brug for sollys til overlevelse (fx karplanter og laver).  
Ferskvandsbiotoper har generelt været i voldsom tilbagegang i danske skove med store tab af biologisk 
mangfoldighed til følge.  
 
Lukning af dræn og grøfter er derfor en nem, hurtig og meget anbefalelsesværdig måde at genoprette en 
bedre naturtilstand på, mens gravning eller uddybning af vandhuller ikke nødvendigvis er en god ide, da det 
kan risikere at ødelægge eksisterende naturværdier tilknyttet naturlig fugtig bund. Temporære vandhuller i 
mindre lavninger og vældpartier med dyndet bund er således meget værdifulde skovbiotoper, der bestemt 
ikke forbedres ved uddybning.  
 
Lukning af fraførende dræn og grøfter kan gradvist føre til en mere fugtig og gunstig tilstand i naturligt 
fugtige biotoper. Som sidegevinst kan der ofte opnås en lokal bortdøen af træer, som skaber nye levesteder 
(se nedenfor) og mere gunstige lysforhold. 
 

Forekomst af livstræer og dødt ved 
Dødt ved og livstræer (veterantræer) er meget vigtige substrater og udgør levesteder for op imod 1/3 af alle 
skovlevende arter. Veterantræer opfattes her som gamle træer, der indeholder mikrohabitater, som 
sjældent findes hos yngre træer, dvs. hulheder, rådne partier, større sår eller en særlig grov og tyk bark. 
Disse mikrohabitater er af afgørende betydning for insekter, fugle og flagermus, der yngler, hviler eller lever i 
hulheder og vedsmuld, samt for vedlevende svampe, der typisk etablerer sig i gamle, levende træer.  
Også for epifytter er livstræer yderst værdifulde, dels fordi mange epifytarter er langsomme kolonisatorer, 
dels fordi gamle træer på grund af skader og en grov barkstruktur byder på mere gunstige levevilkår end 
yngre træer med glat bark.  
 
Den fulde biologiske værdi af livstræer kan for nogle træarter opnås efter mere end 300 år. Som en 
tommelfingerregel skal træer have en alder af mindst 150 år for at have værdi som veterantræer, men 
adskillige faktorer har indflydelse på, hvor hurtige træer opnår veteran-karakteristika. Løvtræer som Birk, 
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Selje-pil og El, der sjældent bliver mere end 150 år gamle, opnår således veterankarakteristika væsentligt 
hurtigere end langlivede træarter som Eg, Bøg og Skov-fyr.  
 
Det er vigtigt at understrege, at livstræer ikke nødvendigvis er store træer. Langsomt voksende træer 
indenfor de forskellige træarter udvikler typisk veterankarakterer hurtigere end deres hurtigt voksende 
naboer. Gamle undertrykte træer og træer med marginale vækstvilkår, på grund af højt grundvandsspejl 
eller meget fattig jordbund, er således ofte meget værdifulde på trods af deres beskedne dimensioner.  
Der fokuseres især på de store træer, som findes spredt i hele skoven, men også mindre yngre træer, så der 
sikres en aldersvariation i livstræerne. Løvtræer er især velegnede som livstræer, men også gamle Skovfyr er 
egnede som livstræer. Det er også en god ide at medtage træer med huller og andre hulheder eller træer 
med laver, svampe og mosser. 
 
I den naturnære skovdrift anbefales, at der udpeges min. 3-5 træer pr. ha til naturlig død og henfald (Skov- 
og Naturstyrelsen 2005), og det anbefales at de udpegede livstræer markeres med emblem med nummer 
(Figur 2). På den måde kan livstræernes størrelse, antal og alder følges løbende og samtidigt kan 
markeringen give vigtig information til skovpersonalet om at undlade fældning og oparbejdning. 

  
Figur 2. Markering af livstræer med hhv. nummer og Naturstyrelsens emblem (th). 

 
Mange vedboende organismer har snævre økologiske nicher og en udpræget præference for særlige typer af 
dødt ved. Artssammensætningen i vednedbrydende samfund af svampe, mosser og insekter er således 
bestemt af adskillige faktorer, hvor især træart, veddimension, nedbrydningsstadium, mikroklima og position 
(stående, liggende, i jorden) spiller afgørende roller. Artsrige samfund af vedlevende organismer er således 
afhængige af en rigelig og kontinuer tilgang af dødt ved, så udbuddet af forskellige levesteder er stabilt og 
varieret. De mest sjældne vedboende arter er ofte tilknyttet meget snævre økologiske nicher, som kan være 
vanskelige at finde i forstligt drevet skov. Sådanne arters overlevelse varetages derfor bedst i skove med 
særlige naturhensyn, fx i urørt skov. 
 
Både dødt ved og livstræer er blevet sjældne biotoper i de danske skove, hvilket også gælder skovene i 
Slagelse Kommune. De undersøgte skove er generelt forstligt prægede og derfor fattige på dødt ved og store 
veterantræer. Mængden af dødt ved begrænses især ved oparbejdelse af de væltede træer.  
Undtagelser findes dog flere steder i kommunen, som gennemgås senere, men de undersøgte skove har et 
glimrende potentiale for forøgede mængder af dødt ved over de kommende år, men det kræver, at den 
nuværende oparbejdning og fjernelse af dødt ved ophører.  
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Flere forskere (Heilmann Clausen m.fl. 2014) vurderer at flere skovtyper kræver 45 m3/ha dødt ved for at 
opnå ”gunstig bevaringsstatus”. Den gennemsnitlige volumen af dødt løvtræ i danske skove er på 4,1 m3/ha 
(Johannsen m.fl. 2015).  
 
De fleste af de undersøgte skove har et indhold af dødt ved som er mindre end landsgennemsnittet og ingen 
af skovene har mere end det anbefalede (45 m3/ha) for at opnå gunstig bevaringsstatus (Bennett m.fl. 2018) 
Fordi mængden af dødt ved er vigtig for biodiversiteten foreslås, at følge udviklingen i mængden af dødt ved 
fremover. Det vil gøre det nemmere, at opsætte konkrete målsætninger for skovenes udvikling. 
Registreringen kan gøres ved en stikprøvebaseret metode (Aude, 2015, Bennett m.fl. 2018) eller en total 
registrering af det døde ved (Aude m.fl., 2017).  
 

 
Dødt ved i Skælskør Lystskov giver liv til mange værdifulde organismer. 

Træartsvalg  
Som udgangspunkt er det vigtigt at anvende hjemmehørende træarter i skove, hvor hensynet til biodiversitet 
prioriteres. Det skyldes, at mange arter, ikke mindst insekter og svampe, evolutionært er tilpasset et samliv 
med bestemte træarter. En stor del af Danmarks skovareal (44 %) er tilplantet med eksotiske, indførte 
nåletræer. Derudover kommer andelen af nål fra blandet løv- og nåleskov, som udgør 11 % af arealet. 
 
Af nåletræerne udgør Rød-gran og Sitka-gran 56 % af vedmassen (Nord-Larsen 2015). Dette er til stor skade 
for den naturligt hjemmehørende biodiversitet. Ganske vist har nåletræerne bidraget med levesteder for en 
lang række nye arter i Danmark, og de har dermed forøget den samlede danske artsmangfoldighed, men 
samtidig har nåletræerne fortrængt hjemmehørende arter og naturtyper i betydeligt omfang. Derved er 
Danmarks samlede bidrag til den globale biodiversitet formindsket.  
 
Et andet problem er, at de fleste nåletræer har en forsurende virkning på skovbunden, og at de typisk drives 
i meget skyggende bevoksninger helt uden bundflora. Sådanne tætte nåletræsplantager har karakter af 
biologiske ørkener, der ligesom en intensivt dyrket bygmark kun indeholder få naturværdier.  
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Selv løvtræer har træartsvalget en afgørende betydning for artssammensætningen, og det kan generelt 
anbefales at anvende naturligt hjemmehørende arter og provenienser med en lang historie i de lokale skove. 
Eksempelvis har studier fra Storbritannien vist, at den hjemmehørende Almindelig eg (Quercus robur) har 
tilknyttet 284 arter af insekter, hvorimod den indførte Ahorn (Acer pseudoplatanus) kun har tilknyttet 15 
insektarter (Barbosa og Wagner 1989).  
 
Ahorn er inden for de sidste år erklæret administrativt hjemmehørende i Danmark, men det ændrer ikke 
ved, at Ahorn forekommer invasivt i mange skove, hvor den til dels fortrænger andre træarter, navnlig Eg og 
Bøg, og den dertilhørende vegetation.  
 
Det er dog vigtigt at pointere, at stort set alle de undersøgte skove, med enkelte undtagelser, er domineret 
af hjemmehørende træarter, særligt Almindelig eg og Bøg.  

Vedvarighed og forstyrrelsesdynamik  
Mange forskere har i tidens løb påpeget vigtigheden af vedvarighed for skovens biodiversitet (fx Aude og 
Reddersen 2008). At der forekommer flere arter i skove med lang kontinuitet kan skyldes mindst to faktorer. 
For det første er mange arter langsomme til at sprede sig til nye voksesteder. Det gælder især plantearter 
med tunge frø undtagen, hvis de spredes over lange afstande af fugle eller andre dyr. For det andet kan det 
skyldes en naturlig succession, hvor bestemte levevilkår (økologiske, fysiske og kemiske) først opstår efter 
lang tids naturtypekontinuitet. Endvidere ses det ofte, at nogle arter er med til at bane vejen for 
etableringen af andre.  
 
Men der er også faktorer, der virker modsat. Betydningen af konkurrence i et økosystem stiger ofte med 
tiden, og det kan føre til dominans af højtvoksende eller tæppedannende arter i plantesamfund, mens lavt 
voksende, konkurrencesvage arter forsvinder.  
 
Et vist mål af forstyrrelser, der kan bryde de konkurrencestærke arters dominans, antages derfor at give en 
højere artsdiversitet i en lang række naturtyper. Sådanne forstyrrelser kan være menneskeskabte eller 
naturlige, og de omfatter i danske løvskove navnlig afdrift og naturligt stormfald. Skovdrift er ofte baseret på 
ensartede forstyrrelser i stor skala, enten i form af renafdrifter eller skærmforyngelser. Renafdrifter og 
skærmstilling medfører en meget voldsom ændring i levevilkårene, som kortvarigt giver plads til en 
opblomstring af konkurrencesvage, forstyrrelsestolerante arter. Så snart den nye trægeneration har fået 
overtaget, efter 5-10 år, bortskygges disse arter fuldstændigt, hvilket forværres ved jordbehandling, som kan 
give en meget tæt, mørk og ”død” skovbund. Samtidig er der ofte sket en lokal uddøen af en lang række 
specialiserede arter, der er tilknyttet det stabile skovmiljø før foryngelsen. Da mange af disse arter er 
langsomme til at sprede sig, kan de have svært ved at genindvandre i den opvoksende skov fra 
nabobevoksninger især, hvis også disse udsættes for ensartede forstyrrelser i stor skala.  
 
I naturlige løvskove forekommer forstyrrelser heterogent på lille skala, når enkelttræer eller mindre 
trægrupper bukker under for storm, alder eller svampeangreb. Derved opstår der med korte mellemrum 
mindre områder, hvor forstyrrelsestolerante arter kan etablere sig, samtidigt med at den overordnede 
skovkontinuitet opretholdes til gavn for arter, der kræver et stabilt skovmiljø. Ved rodvæltning sker der 
ydermere en eksponering af rodkagejord til nyetablering af plantesamfund, ligesom der på fugtig bund ofte 
skabes et tilhørende mindre vandhul, hvor træet tidligere stod.  
 

Sammenhængskraft i landskabet  
Før mennesket for alvor påvirkede landskabet var Danmark dækket af vidtstrakte skove. Det betød, at 
skovlevende organismer generelt ikke havde behov for at sprede sig langt for at finde nye egnede levesteder. 
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I det moderne fragmenterede landskab, hvor skovene ligger som mindre isolerede skovøer, og hvor under  
20 % af landarealet er dækket af skov, har visse skovarter svært ved at blive spredt og overleve.  
 
Betydningen af sammenhængskraft og fragmentering varierer meget forskellige organismer imellem. Særligt 
to faktorer spiller ind i denne sammenhæng, nemlig artens spredningsevne og dens arealkrav.  
Spredningsevnen er meget begrænset hos mange skovurter, fx arter med tunge eller myrespredte frø. Med 
hensyn til arealkrav er der også stor variation. Mange skovurter kan således opretholde levedygtige 
populationer inden for et lille skovområde, mens mange arter af eksempelvis territoriale fugle og pattedyr 
omvendt fordrer store skovområder for blot at opretholde et enkelt revir.  
 
Groft sagt kan arter, der har ringe spredningsevne og små arealkrav fint overleve i et fragmenteret 
skovlandskab, hvis blot de eksisterende levesteder ikke ødelægges. Men den genetiske udveksling mellem 
populationer kan være begrænset og medføre mulige seneffekter samtidig med, at nye skovlokaliteter kun 
meget langsomt vil kunne koloniseres. Arter med god spredningsevne og store arealkrav vil omvendt være 
meget afhængige af udbuddet af egnede levesteder på landskabsskala, mens opretholdelsen af eksisterende 
levesteder er mindre vigtig, medmindre de har unik karakter. Endelig vil arter med god spredningsevne og 
små arealkrav ikke have overlevelsesproblemer i det fragmenterede landskab, mens arter med ringe 
spredningsevne og store arealkrav må formodes at være stærkt truede, hvis de da ikke allerede er regionalt 
uddøde. I den udstrækning de stadig findes, vil beskyttelse og udvidelse af eksisterende levesteder være den 
bedste strategi til at sikre disse arters overlevelse. 
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Metode 
Skovene blev gennemgået i sommeren 2019, af skovøkologerne Lene Thomsen og Erik Aude fra 
HabitatVision A/S, samt for opgørelsen af dødt ved i slutningen af 2018 af biologer Erik Aude, Lene Thomsen, 
Thorild Vrang Bennett og Diana Klynge Olesen, HabitatVision A/S. 
 
Kortlægningen omfatter en registrering af planter og mosser samt udvalgte indikatorsvampe og -laver. 
Derudover er der foretaget en vurdering af om skovene indeholder vigtige og værdifulde naturtyper (som 
herefter betegnes ”nøglebiotoper”), skovindikatorer, jorddiger, m.v.  
 
Opgørelsen af dødt ved, som blev foretaget i 2018, er afrapporteret i 2018 (Bennett m.fl. 2018), og der 
henvises til dette dokument for detaljer vedrørende metodebeskrivelse. 
 
Der blev desuden foretaget en registrering af andre arealer og punkter, eksempelvis: 

 Lysåbne naturområder som fx overdrev og mose, som er for små til at være omfattet af § 3 i 

naturbeskyttelsesloven, men omfattet af § 28 i skovloven (§ 28-arealer) 

 Habitatnaturtyper (naturtyper omfattet af habitatdirektivet) 

 Jorddiger med særlig høj naturværdi 

 Livstræer/veterantræer 

 DBH (diameter i brysthøjde) eksempelvis på nogle dominerende træarter og livstræer 

Habitatnaturtyperne er kortlagt med baggrund i den gældende tekniske anvisning til habitatbeskrivelser, og 
nøgle til identifikation af danske naturtyper på habitatdirektivet (Fredshavn m.fl. 2014). 
 
Områder, der viser sig at have et særligt værdifuldt naturindhold, kortlægges særskilt som en nøglebiotop på 
medbragte luftfoto. Der kan være kendte forekomster af § 3-natur, der ikke er registreret som nøglebiotop, 
hvis de eksempelvis har et mindre naturindhold. Nøglebiotoperne er efterfølgende digitaliseret og 
overleveres særskilt til kommunen.  
 
Der er indsamlet flere mosser og enkelte laver fra skovene, som efterfølgende er artsbestemt i laboratorium 
ved hjælp af mikroskop og stereolup.  
Al data er indtastet i vegetationsdatabasen TurboVeg, og der er efterfølgende læst korrektur på data. 
Herefter er der udført diverse analyser.  
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Resultater 
Nedenfor gennemgås resultatet for skovene generelt. Alle 17 kortlagte skove er beskrevet i et særskilt afsnit.   

Nøglebiotoper 
Der blev registreret 21 værdifulde nøglebiotoper i 17 skove (Tabel 2) med et samlet areal på 14,4 ha 
svarende til ca. 4,6 % af det samlede areal. Nøglebiotopskemaer findes i bilag 2.  

 
Tabel 2. Oversigt over skovene med kortlagte nøglebiotopers antal og areal. 

Skov nr. Skovnavn Skovareal 
(ha) 

Antal 
nøglebiotoper 

Areal af 
nøglebiotoper 

(ha) 

Andel 
nøglebiotopsareal 

(%) 

Livstræer pr. 
ha 

1 Korsør 
Lystskov 

129 6 8,77 6,71 0,54 

2 Tårnborg Skov 
og Golfbane 

35 2 0,33 0,95 3,45 

3 Rødhøjlund 
Skov 

8,3 0 0 0 0,96 

4 Bildsøe Skov 31 1 0,14 0,43 0,62 

5 Vejsager 3 0 0 0 0 

6 Atlanterhavs-
skoven 

8,5 0 0 0 0 

7 Skalsbjerg Skov 
2015 

3,3 0 0 0 0 

8 Skalsbjerg Skov 
2018 

6 0 0 0 0 

9 Ravnebæk-
skoven 

19,4 0 0 0 0 

10 Halkevad 
Mindelund 

1 1 0,15 15,68 3,11 

11 Skælskør 
Lystskov 

14,5 5 1,88 13,40 6,33 

12 Kold Stubbe 2 0 0 0 5,43 

13 Odensevej 
Skov 

1 0 0 0 0 

14 Skovsø 
Naturpark 

9 2 1,09 12,26 1,02 

15 Grønningen 4 0 0 0 0,30 

16 Teglparken 2 1 0,08 4,37 3,63 

17 Kællinghoved 4 3 1,60 19,82 0,62 

I alt  299,7 21 14,04 4,61 1,14 

 

Livstræer 
Der blev i alt udpeget minimum 347 livstræer fordelt på 15 træarter, primært Eg og Bøg (tabel 2 og 3). Flere 
steder er der samme sted udpeget 2 eller flere livstræer, hvor punkterne falder over hinanden, eller der er 
lavet en afgrænsning af en gruppe med få GPS-punkter. Derfor er de 347 livstræer et minimum. 18 af de 
udpegede livstræer, er det man kalder mega-træer med en DBH > 80 cm.  
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Tabel 3: Oversigt over arter og antal af udpegede livstræer sorteret alfabetisk. 

Træart Antal 

Ask 6 

Avnbøg 2 

Birk 1 

Bævreasp 1 

Bøg 105 

Dun-birk 3 

Eg 167 

Navr 11 

Rød-el 1 

Selje-pil 2 

Skov-fyr 2 

Skør-pil 1 

Småbladet lind 1 

Spidsløn 1 

Storbladet lind 43 

 

Vegetationsdata 
Der blev i alt registreret 431 forskellige arter af karplanter og mosser i de 17 skove (bilag 1). Heraf 58 
forskellige arter af mosser. Derudover blev der registreret 6 indikatorarter af svampe og 4 lavarter (bilag 1). 
Samlet blev der registreret 25 forskellige gammelskovsarter, der flere steder indikerer lang skovkontinuitet, 
samt 30 nøglebiotoparter, der indikerer biologisk særlig værdifuld skov, og 19 § 25-arter. 
 
Der blev fundet flere spektakulære karplanter, hvor enkelte fremhæves nedenfor.  
 
Der blev desuden fundet 4 af de 7 indikatormosser, som anvendes i den nationale skovovervågning (tTabel 
4). 
  

Tabel 4. Liste over registrerede indikatormosser samt antal skove med fund. 

Latinsk navn Dansk navn 
Antal 
skove 

med fund 

Homalothecium sericeum Krybende silkemos 2 

Isothecium myosuroides Slank stammemos 2 

Isothecium myurum Stor stammemos 2 

Neckera complanata Almindelig fladmos 1 

 
 
Som i tilsvarende skovundersøgelser ses en tendens, til at antallet af registrerede arter stiger med størrelsen 
af skovarealet (fFigur 3). 
 
 
 



 20 

 
Figur 3. Registrerede antal arter i hver af de 17 skove sammenholdt med skovenes areal. Punkterne repræsenterer de 
enkelte skove; linjen illustrerer tendensen til et stigende antal arter med stigende skovstørrelse (arealstørrelserne er 
logaritmetransformeret af hensyn til den grafiske overskuelighed). 

 
 
Samlet set er det overraskende at finde så mange forskellige arter i de 17 skove, og det må konkluderes, at 
de undersøgte skove samlet set bidrager betydeligt til den biologiske mangfoldighed i Slagelse Kommune.  

Invasive arter 
Der blev registreret 23 invasive plantearter (Tabel 5). Invasive arter er defineret ud fra Miljøstyrelsens 
seneste liste (Miljøstyrelsen 2017).  
Den hyppigste invasive art var Canadisk gyldenris, som blev registreret i 7 skove og Kæmpe Bjørneklo der 
blev fundet i 4 skove (Tabel 5). 
Mange af de invasive planter er haveflygtninge. Men selv om ikke alle haveflygtninge er invasive, kan det 
alligevel betyde, at de naturligt hjemmehørende arter fortrænges. Dette er især en udfordring i de bynære 
skove.  
 
 
Tabel 5. Liste med invasive arter og antal skove med fund, sorteret efter hyppighed. 

Dansk navn  
Antal 
skove 

Canadisk gyldenris 7 

Østrigsk fyr 6 

Almindelig ædelgran 5 

Sitka-gran 5 

Canadisk bakkestjerne 4 

Kæmpe-bjørneklo 4 

Lærkeslægten 4 

Glansbladet hæg 3 



 21 

Hvid snebær 3 

Rynket rose 3 

Rød hestehov 3 

Japan-pileurt 2 

Nobilis 2 

Sildig gyldenris 2 

Kæmpe-balsamin 1 

Stjerne-bredribbe 2 

Bukketorn 1 

Douglasgran 1 

Hjortetaktræ 1 

Hvid-gran 1 

Hæk-berberis 1 

Kæmpegran 1 

Nordmannsgran 1 

 

Udfordringer med bynære skove  
Tre af de største udfordringer med de bynære bevoksninger er næringstilførsel fra hunde, de såkaldte 
haveflygtninge og sankning af dødt ved.  
 
Udfordringen med næringstilførsel til skovene er, at der sker en ændring i den naturligt tilhørende 
vegetation til næringselskende planter, som fx Stor nælde, Ager-tidsel m.m.  
 
Den anden udfordring er haveflygtninge, som kommer fra fx bortsmidning af haveaffald i skoven. 
Haveflygtningene, som fx Almindelig Mahonie, Liden singrøn, Almindelig syren m.fl. er ikke hjemmehørende 
arter i skoven, og udover at give områder af skovene et haveudtryk, er de en trussel mod den naturligt 
tilhørende skovbiodiversitet. 
 
Sankning af dødt ved kan, for nogen, være en misforstået hjælp til kommunen med at holde skoven ”pæn og 
ordentlig”. Men hvis biodiversiteten i skoven skal øges, og der skal arbejdes henimod urørt habitatnatur med 
værdifuld biodiversitet, er det vigtigt at bibeholde det døde ved i skovene. 
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Potentiale og generelle anbefalinger 
Der er et stort potentiale for at udvide den rige mangfoldighed, som blev fundet i de undersøgte skove. Det 
gøres ved at skovene bliver ældre, større andele med urørthed og naturlige processer, mere dødt ved samt 
beskyttelse af livstræer, samtidig med at eksotiske og invasive arter konverteres til hjemmehørende arter.  
Nedenstående er forslag og anbefalinger til, hvordan naturværdien og biodiversiteten i Slagelse Kommunes 
skove kan udvikles fremadrettet. 

Urørthed og naturlige processer 
Ved udlæg af skovområder til urørt skov sikres lang skovkontinuitet og en naturlig dynamik, med flere 
generationer af træer, forstyrrelser på mindre og større skala, når enkelte træer eller mindre trægrupper 
bukker under for storm, alder eller svampeangreb, og herved et højere naturindhold. Urørthed betyder ikke, 
at man skal lade skoven helt urørt, men at man fjerner problem- og invasive arter.  
 
Der vil løbende være brug for at monitere om det urørte areal udvikler sig i gunstig retning. Bliver arealet 
invaderet af en invasiv art eller problemart, skal der naturligvis gribes ind. Men så længe at naturen udvikler 
sig med hjemmehørende problemfrie arter, skal der ikke foretages indgreb i skoven. 
 
For at sikre naturlig hydrologi i skovene, er lukning af dræn og grøfter en nem, hurtig og anbefalelsesværdig 
måde at genoprette en bedre naturtilstand på. Lukning af fraførende dræn og grøfter kan gradvist føre til en 
mere fugtig og gunstig tilstand i naturligt fugtige biotoper. Som sidegevinst kan der ofte opnås en lokal 
bortdøen af træer, som skaber nye levesteder og mere gunstige lysforhold. 

Dødt ved og livstræer 
Mængden af dødt ved begrænses især ved oparbejdelse af væltede træer, men for at udnytte potentialet i 
de undersøgte skove og herved forøge mængderne af dødt ved, anbefales det, at den nuværende 
oparbejdning og fjernelse af dødt ved ophører. Og fordi mængden af dødt ved er vigtig for biodiversiteten 
foreslås, at følge udviklingen i mængden af dødt ved fremover. Det vil gøre det nemmere, at opsætte 
konkrete målsætninger for skovenes udvikling.  
 
Med henblik på at øge antallet af 
veterantræer og mængden af dødt ved, 
anbefales det at disse træer udpeges og 
markeres, fx som det ses i statsskovene, 
med metalemblem (se foto til højre). 
Herved beskyttes træerne, så de kan 
blive ældgamle og huse sjældne og 
truede arter, indtil de dør og vælter 
omkuld i skovbunden og naturligt 
formulder.  

 

Konvertering til 
hjemmehørende træarter 
Som udgangspunkt er det vigtigt at anvende hjemmehørende træarter i skove, hvor hensynet til biodiversitet 
prioriteres. Det vil være en stor gevinst for biodiversiteten, hvis der gennemføres en konsekvent 
konvertering af eksotiske nåletræer (undtaget er Skov-fyr) og løvtræer (især Ahorn) til hjemmehørende 
løvtræer. 
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Udfordringer i bynære skove 
Der er rigtig mange skove, der er ”ramt” at bynære problematikker, som haveflygtninge, tilførsel af 
næringsstoffer fra hunde og sankning af dødt ved.  
 
For at komme problemerne til livs, kan der med fordel iværksættes generelle kampagner, der oplyser om 
problemerne, og der kan opsættes poser og skraldespande til hundenes efterladenskaber.  
 
Der kan etableres decentrale kompostanlæg i bolig- og grundejerforeninger for at mindske spredning af 
haveflygtninge, og for at begrænse sankning af dødt ved, kan der iværksættes en kampagne, hvor man 
informerer om vigtigheden af dødt ved i skovene og at fjernelse af levende og døde træer i kommunale 
skove derfor ikke er tilladt.   
 

Minimer fragmentering 
I forbindelse med kommuneplanlægning, foreslås det at forsøge at sammenbinde isolerede værdifulde 
skove, med spredningskorridorer - fx når der udlægges områder til økologiske forbindelseslinjer og 
potentielle økologiske forbindelseslinjer.  
 
Når der skal plantes mere skov i kommunen, anbefales det desuden at gøre omkring de skove, som har stor 
skovnaturværdi, eller op ad små isolerede skove med nogen skovnaturværdi som fx Halkevad Mindelund. 
 
  

 

 
Indikatorsvampen Grov kulskorpe (Eutypa spinosa) findes på dødt ved. 
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Beskrivelse af skovene 
Alle 17 kortlagte skove er beskrevet i et særskilt afsnit.  I beskrivelsen indgår en tabel, der opsummerer flere 
af parametrene som forklares nedenfor:  

 
Tabelforklaring: 
Areal: Skovens areal. 
Dødt ved: Volumen af registreret dødt ved, med stikprøvebaseret metode (Bennett m.fl. 2018). 
Nøglebiotopsantal: Antal registrerede biotoper (biologisk værdifulde områder, også kaldet nøglebiotoper 
eller hotspot) i skoven.  
Artsantal: Total artsantal, antal karplanter og antal mosser. 
NOVANA-indikatorarter: Arter der indgår i det nationale overvågningsprogram, NOVANA (Fredshavn m.fl. 
2014; Rune m.fl. 2007). 
Wulf-gammelskovsarter: Arter der vidner om lang skovkontinuitet (Wulf 2003). 
Nøglebiotopssignalarter: Arter der indikerer særlig værdifulde skovområder (Rune 2000). 
§ 25-arter: Arter der bruges til prioritering af § 25-skove (naturmæssigt særligt værdifulde skove 
(www.retsinformation.dk, skovloven). 
Habitatnaturtyper: Arealer (antal) der er omfattet af Habitatdirektivet og sjældne i hele Europa 
(Habitatdirektivet 1992).  
§ 3: Naturarealer (antal) der er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven (www.retsinformation.dk, 
naturbeskyttelsesloven).  
§ 28: Naturarealer (antal) der er mindre end § 3-arealer, og beskyttet af § 28 i skovloven. 
(www.retsinformation.dk, skovloven). 
Beskyttede diger: Sten- og jorddiger der er beskyttet af § 29a i museumsloven (www.retsinformation.dk, 
museumsloven). 
 
Til kortlægningen og nøglebiotopafgrænsningen blev der anvendt ortofoto fra forår 2019 fra Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering via Kortforsyningen. 
 
I skovbeskrivelsen er der lagt vægt på at beskrive skovbilledet, herunder dominerende træarter, og ved hver 
skovbeskrivelse er der indsat et eller flere foto fra kortlægningen, der repræsenterer den enkelte skov. 
Udover oversigtskort over skoven, er der i de skove, hvor der er kortlagt nøglebiotoper, indsat ortofoto med 
nøglebiotopernes afgrænsning. 
 
Under hver enkelt skov, er der desuden udarbejdet forslag til forvaltningstiltag, der gælder specifikt for 
skoven. Forvaltningstiltagene er anbefalinger til kommunen, og ofte er de opdelt i anbefalinger på hhv. kort 
og lang sigt. 

  

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
Livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

    

Total artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

   

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

    

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede diger 
m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

    

http://www.retsinformation.dk/
http://www.retsinformation.dk/
http://www.retsinformation.dk/
http://www.retsinformation.dk/


 25 

Skovnummer 1 – Korsør Lystskov 
 

 
Figur 4. Placering af Korsør Lystskov. 

 

 
Tabel 6. Faktaboks for Korsør Lystskov. 

 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

129  6,7 6 70 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

206 177 29 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

9 28 16 9 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede diger 
m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

2 36 0 7 
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Skovbeskrivelse 
Skoven er med sine 129 ha den største af de undersøgte skove (figur 4), og er beliggende øst for Korsør på 
lerholdig jordbund. En analyse af historiske kort og luftfoto viser at skoven har en lang vedvarighed som 
minimum går 200 år tilbage. Placeringen af en del dysser i området indikerer at store dele af området har 
været uden skov for 6.000 år siden (se senere). Men skoven indeholder meget værdifuld skovnatur, som 
er meget sjælden i Danmark.  
 
Det meste af skoven er under kraftig forstlig drift og fremstår mange steder som bøgesøjlehal med 
naturtypen Bøg på muld (Habitatnaturtype 9130) med fx Skov-star, Enblomstret flitteraks og Skovmærke. 
Der findes mindre områder i mosaik, hvor der findes Bøg på mor (Habitatnaturtype 9110) – typisk 
forblæste steder med fx Pille-star og Almindelig hvene.  
 
Ahorn udgør flere steder en trussel mod de nævnte habitatnaturtyper, og det anbefales at indføre en 
nultolerance overfor Ahorn, som opfører sig invasiv i dele af skoven. Mest oplagt er det at konvertere rene 
ahornbevoksninger samt solitære ahorn-modertræer til bøg.  
 
Spredt i skoven findes flere mindre områder med habitatnaturtypen Elle-askesump (Habitatnaturtype 
91E0), typisk i forbindelse med vandhuller og vandløb.  
 
Der findes mange store og værdifulde veterantræer i skoven primært Eg, Bøg og Navr. De fleste af disse 
veterantræer er alle udpeget som livstræer og findes især langs skovkanten i tilknytning til jorddiger, som 
omgiver skoven. Der er også store værdifulde egetræer ved Skovhuset mod nord. På disse træer findes 
sjældne arter af knappenålslaver (fx Grå knappenålslav, Chaenotheca trichialis og Citrongul knappenålslav 
Chaenotheca chrysocephala), som er meget sjældne og ikke tidligere fundet i kommunen. Der findes, 
spredt i skoven, flere stammer af dødt ved, og der er opmålt 6,7 m3/ha (Tabel 6, Bennett m.fl. 2018), 
hvilket er betydeligt over landsgennemsnittet, men langt fra det anbefalede på 45 m3/ha.  
 
I den sydøstlige ende og mod øst, er der udlagt mindre arealer til urørt skov. De af kommunen udlagte 
urørte områder er ikke vist på nedenstående kort. 
Hele skoven har desuden fredskovspligt, og store dele er af Miljøstyrelsen kortlagt som § 25-skov 
(naturmæssig særlig værdifuld skov). 
 
I skoven er der registreret 70 livstræer, hvilket svarer til en tæthed på 0,54 livstræer pr. ha. Derudover er 
der registreret 6 nøglebiotoper med et samlet areal på 8,77 ha, svarende til 6,71 % af skovens areal. 
Endelig er der registreret 36 § 3-arealer (figur 5, figur 6 og Tabel 6). 
 
Da skoven er meget bynær samtidig med nærhed til hotel og campingplads bærer skoven præg af store 
rekreative værdier. Der er fx markeret flere stier, en asfalteret rundstrækning og der er opsat toiletbygning 
i den sydlige del.  
 
Der findes flere dysser i skoven, som er mere end 6.000 år gamle. Dette vidner om at store dele af skoven 
har været lysåben.  
 
Der blev i alt registreret 206 plantearter heraf 177 karplanter og 29 mosser. Af disse arter er 28 det der 
kaldes gammelskovsarter (Wulf 2003). Antallet af gammelskovsarter er meget højt i sammenligning med 
andre skove i kommunen og i Danmark. Dette vidner om en meget værdifuld skov med lang kontinuitet.    
Der blev desuden registreret 9 arter, som anvendes i den nationale skovovervågning heraf den meget 
sjældne Almindelig fladmos (Neckera complanata), som ikke tidligere er kendt fra kommunen ifølge en 
national artsdatabase. 
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I den nordlige del tæt på campingpladsen findes en større klon af Kæmpebjørneklo. 
 

Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort sigt: 
Indfør en nultolerance overfor Ahorn som opfører sig invasivt i dele af skoven. Mest oplagt er det at 
konvertere rene Ahornbevoksninger samt solitære modertræer til hjemmehørende træarter. 
 
Konverter alle bevoksninger med eksotiske arter til hjemmehørende træarter. 
 
Bekæmp Kæmpe bjørneklo. 
 
Udlæg 50 % af skoven til urørt skov indenfor de næste 20 år. Foretag evt. småskaleret gruppevise 
rydninger af Bøg for at gøre skoven mere stabil og mere etageret og med større aldersvariation. 
 
Genopret naturlig hydrologi, hvor det er muligt, ved at nedlægge grøfter. 
 
Der udpeges 3-5 livstræer pr. ha som markeres med emblem. 
 
Efterlad mere dødt ved. Indenfor de næste 10 år fordobles mængden af det døde ved til minimum 13 
m3/ha. Indenfor 20 år efterlades så meget dødt ved, at det svarer til de anbefalede mængder på ca. 45 
m3/ha. 
 
Udarbejd en informationskampagne, som fortæller om vigtigheden af dødt ved og livstræer i skoven, ift. 
både biodiversitet og klima. 
 
Forslag til anbefalinger på lang sigt: 
Hele skoven udlægges til urørt skov indenfor de næste 50 år. Til trods for urørthed foretages løbende 
rydning af eksotiske arter herunder invasive arter. 
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Figur 5. Oversigt over naturtyper (habitatnatur), § 3-beskyttet natur, diger, nøglebiotoper, særlige arter og livstræer i 
den nordlige del af skoven. 

 
Figur 6. Oversigt over naturtyper (habitatnatur), § 3-beskyttet natur, diger, nøglebiotoper og livstræer i den sydlige del 
af skoven. 
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Bøgesøjlehal (Habitatnaturtype 9130). 
 

 
Bevoksning med Ahorn.  

 
Gammel Navr med Ø ved basis på mere end 1 meter. 

 
Mindre område med Elle-askesump (Habitatnaturtype 
91E0). 



 30 

 
Tegn på stævning i ellesump. 

 
Mængden af dødt ved er større end landsgennemsnittet. 

 
Vandhul under tilgroning med ellesump. 

 
Elle-askesump med Kærmangeløv. 

 
Der er plantede fyrbevoksninger mod syd. 

 
Bøgesøjlehal med meget begrænset naturindhold, og 
”støvsuget” for dødt ved. 
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Stor gammel Eg på jorddige med DBH på ca. 1 meter. 

 
Stående dødt træ tæt ved kysten. 
 

 
De gule plamager i sprækkerne er en sjælden 
knappenålslav. 

 
Stor eg ved Skovhuset med sjældne knappenålslaver. 
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Stor Eg ved Skovhuset med sjældne knappenålslaver. 

 
Moden bøgebevoksning. 
 

 
Renafdrift med efterfølgende hegning er tydelige tegn på 
skovdrift. 

 
Det er vigtigt at efterlade dødt ved i skoven, men undlad at 
save det op. På den måde vil træet få længere levetid som 
dødt ved. 
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Der er en del grøfter i skoven. 
 

 
Mod kysten findes flere store egetræer. 

 
Der findes stejle skrænter mod kysten mod syd. 

 
Der findes meget Slåen på kystskrænten. Broen i 
baggrunden. 
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Der findes flere vandhuller i skoven. De fleste med 
dominans af Liden andemad. 

 
Imponerende livstræ med DBH på mere end 1 meter.  
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Informationstavle i skoven. 
 

 
Informationstavle ved Langdyssen. 

 
Den store langdysse er velbesøgt. 
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Der findes flere markerede stier i skoven 

 
Stierne markeres på forskellig vis. 
 

 
En efterladt container i den nordlige del af skoven. 

 
Rester fra rydning i skoven. 
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Ahorn er en trussel mod Habitatnaturtypen 9130. 

 
Bøg i konkurrence med Eg – en kamp som Bøg vinder, med 
mindre der er tale om meget våd jordbund. 
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Store individer (> 3 m) af den invasive Kæmpe bjørneklo 
blev fundet tæt på campingpladsen mod nord. 

 
Den invasive mos Stjerne bredribbe (Campylopus 
introflexus) blev fundet få steder. 

 
Den invasive Rød hestehov blev fundet i den vestlige del 
ved vej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gammelskovsarten Liljekonval med frugt. 

 
Gammelskovsarten Pille-star blev fundet i 
Habitatnaturtypen 9110. 
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Gammelskovsarten Storkonval med frugt. 
 

 
Gammelskovsarten Skovsyre findes flere steder i skoven.  

 
Knippe-star blev fundet tæt ved vandhul. 

 
Vandmynte blev også fundet tæt ved vandhul. 
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En stor gammel Tøndersvamp (Fomes fomentarius) som 
er levested for flere arter af insekter. 

 
Det første officielle fund i kommunen af den sjældne 
Almindelig fladmos (Neckera complanata) på en gammel 
Navr. 

 
  



 41 

Skovnummer 2 – Tårnborg Skov og Golfbane 
 

 
Figur 7. Placering af Tårnborg Skov og Golfbane.  

 

 
Tabel 7. Faktaboks for Tårnborg Skov og Golfbane. 

 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

35  3,7 2 122 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

163 151 12 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

2 15 6 10 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

5 14 0 1 



 42 

Skovbeskrivelse 
Skoven, der er en 35 ha stor skov beliggende i den nordlige ende af Korsør (figur 7), er en mosaik af 
skovbevoksede og lysåbne arealer, der væver sig ind imellem hinanden. De lysåbne arealer anvendes 
overvejende til rekreative formål, idet der eksempelvis er anlagt golfbane i området, der er omfattende 
stisystemer, vandrehjem, institution og skydebane i nærheden. Der findes desuden et område i sydvest med 
mange § 3-vandhuller.  
 
Terrænet er meget varieret, idet flere af skovområderne ligger på skrånende terræn, bestående af 
moræneler og smeltevandsler (GEUS, 2017_1, 2017). 
 
Tidligere havde Tårnborg Gods hovedsæde, hvor hotellet ligger i dag, og det havde rødder helt tilbage til 
1648. En analyse af historiske kort og luftfoto viser, at det meste af området har været opdyrket omkring 2. 
verdenskrig og frem til 1950’erne. Egentlig gammel skov findes kun på skrænter mod kysten samt omkring 
hotellet mod nord.  
 
Områderne med skov er overvejende løvskov med dominans af bøg, men med mosaik af bl.a. Almindelig eg, 
ask og Storbladet lind. Der er desuden områder med eksempelvis Skov-fyr, Sitka-gran og Vorte-birk som 
dominerende træart. Der er flere af skovområderne, der fremstår som bøgesøjlehal med habitatnaturtype 
9130, Bøg på muld, med fx Lund-rapgræs og Stor-konval.  
 
Der blev registreret 15 gammelskovsarter som fx Skov-star, Skov-stilkaks, Skovhullæbe og Bingelurt. 
Derudover blev der registreret Almindelig lungeurt, som det eneste sted i kommunen. Endelig blev der 
fundet en steril og juvenil Skjoldbregne, som vurderes at være Almindelig Skjoldbregne. Det er første fund på 
Sjælland. Arten kan imidlertid godt være forvildet fra haveaffald, som ses flere steder i området.  
 
En stor del af de skovbevoksede arealer har fredskovspligt, og dele af disse er af Miljøstyrelsen kortlagt som 
§ 25-skov (naturmæssigt særlig værdifuld skov jf. skovloven). 
 
Der findes et værdifuldt kalkoverdrev mod syd, med fx Pigget-star, Læge-hundetunge, Vild-løg og Stor 
knopurt. Overdrevet er under kraftig tilgroning med Slåen, Bukketorn og høje græsser. 
 
Der er desuden en flot bevaringsværdig lindeallé med store gamle Storbladet lind og Almindelig eg. Alléen 
strækker sig i øst-vestlig retning i den nordlige del af området. 
 
Flere af de skovbevoksede arealer er potentielle yngle- og rasteområder for flagermus. Det gælder især 
områderne i nord med gamle krogede ege- og bøgetræer, samt lindealléen. 
 
Skovarealerne har generelt mangel på dødt ved, og ligger under landsgennemsnittet med kun 3,7 m3/ha 
(Tabel 6, Bennett m.fl. 2018). Der er mangel på især epifytiske laver, mosser og svampe, men også 
skovbunden bærer præg af mangel på mosser. 
 
Der er registreret 2 nøglebiotoper med et samlet areal på 0,33 ha, svarende til 0,95 % af skovens areal. 
Der er registreret 14 § 3-arealer, men ingen § 28-arealer (skovloven).  
 
I skoven er der registreret 122 livstræer, hvilket svarer til en tæthed på 3,45 livstræer pr. ha. Da mange af 
træerne er koncentreret få steder, fx i alléen, kan der med fordel udpeges flere træer fordelt på flere 
delarealer og således opnå det anbefalede på 3-5 livstræer pr. ha (figur 8 og 9). 
 
Flere af skovområderne mangler skovbryn og er derfor meget udsat for vind og udtørring. 



 43 

Forvaltningsforslag 
Forslag til anbefalinger på kort sigt: 
Konverter alle bevoksninger med eksotiske arter til hjemmehørende træarter. 
 
Udlæg områder med kortlagte skovhabitatnaturtyper samt områder med § 25-skov til urørt skov. Hold øje 
med invasive arter og problemarter, som ryddes løbende. 
 
Udpeg 3-5 livstræer pr. ha som markeres med emblem. 
 
Efterlad mere dødt ved og indenfor de næste 10 år hæves mængden af det døde ved til minimum 10 m3/ha. 
Indenfor 20 år efterlades så meget dødt ved, at det svarer til de anbefalede mængder på ca. 45 m3/ha. 
 
Udarbejd en informationskampagne som fortæller om vigtigheden af dødt ved og livstræer i skoven, ift. både 
biodiversitet og klima. 
 
Etabler skovbryn omkring skovområderne mod nord, således skoven beskyttes mod udtørring fra vinden, og 
mere optimale forhold for epifytiske mosser, svampe og laver sikres. 
 
Ryd overdrev og kystskrænter og igangsæt græsning. 
 
Etabler én stor sø i den sydlige del af området fremfor mange små, ufremkommelige vandhuller med stejle 
brinker og Kæmpe bjørneklo. 
 
Bekæmp invasive arter, herunder Kæmpe bjørneklo. 
  
Forslag til anbefalinger på lang sigt: 
Alle skovområder udlægges til urørt skov indenfor de næste 50 år. Til trods for urørthed foretages løbende 
rydning af eksotiske arter herunder invasive arter. 
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Figur 8. Oversigt over naturtyper (habitatnatur), § 3-beskyttet natur, diger, nøglebiotoper og livstræer i den nordlige del 
af området. 

 

 
Figur 9. Oversigt over naturtyper (habitatnatur), § 3-beskyttet natur, særlige arter og livstræer i den sydlige del af 
området. 
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Sten ved indkørslen til golfbanen. 
 

 
§ 3-sø i områdets nordligste ende mod hotellet. 

 
Store gamle lindetræer udpeget som livstræer. 

 
Stor-konval er en fin gammelskovsart. 
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Flere livstræer er formentlig plantet i forbindelse med 
Tårnborg Gods. 

 
Kæmpe veterantræ, udpeget som livstræ. Her en gammel 
Lind. 
 

 
Meget værdifuld allé med flere gamle livstræer. 

 
Lille bevoksning med Birk og med Stor nælde på 
skovbunden. 
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En mastodont af et gammelt bøgetræ, udpeget som 
livstræ. 

 
Den fredede orkidé Skov-hullæbe registreret i nøglebiotop 
1. 

 
Større mængder af dødt ved i nøglebiotop 1. 

 
Nøglebiotop 1 (habitatnaturtype 9130x9160). 
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Skov-byg er en fin gammelskovsart og § 25-art.  

 

 
Skov-star i nøglebiotop 2. 

 
Nøglebiotop 2, habitatnaturtype 9130x9160. 

 
Store sten i nøglebiotop 1, dog uden mosdække. 
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Almindelig fløjlsmos (Dicranella heteromalla). 

 

 
Bølget kathrinemos (Atrichum undulatum). 
 

 
Det døde ved ses oftest opskåret i mindre stykker. 
 

 
Område af golfbanen med birkeskov. 

 
Habitatnaturtype 9130, Bøg på muld. 

 
Golfbanen med klubhus. 
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Gammel bøg med tøndersvamp. 
 

 
Stor gammel lavstammet Bøg på kystskrænt. 

 
Stor gammel lavstammet Eg på kystskrænt. 

 
Stor gammel Eg med hulheder og potentielt levested for 
flagermus. 
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Der ses flere steder med haveaffald. 

 
I området ved søerne er der anlagt en bro, som trænger til 
en kærlig hånd.  
 

 
Området bruges flittigt af lokale. 

 
Stendeponi i skoven. 
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Store Kæmpebjørneklo med frøsætning i området ved 
søerne. 

 
En juvenil og steril Skjoldbregne, som vurderes at være 
Almindelig skjoldbregne. 

 
Gammelskovsarten Bingelurt blev fundet få steder. 

 
På kystskrænterne mod øst ses Læge hundetunge på 
kalkoverdrevet. 
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Dansk arum blev fundet i den sydlige del. 

 
Det samme fundsted for Almindelig lungeurt. 
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Skovnummer 3 – Rødhøjlund Skov 
 

 
Figur 10. Placering af Rødhøjlund Skov.   
 

Tabel 8. Faktaboks for Rødhøjlund Skov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

8,3 0 0 8 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

97 90 7 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

1 6 2 6 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

0 5 1 0 
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Skovbeskrivelse 
Skoven er beliggende øst for Korsør, og er et 27,4 ha stort område med mosaik af skov på 8,3 ha mod syd og 
øst, mange hegnede holme med plantede træer på store dele af arealet, samt lysåbne områder med græs 
(figur 10). Området er omkranset af bebygget område mod øst, Ørumvej mod syd og af motorvejen i nord. 
Mod vest afgrænses området af marker i omdrift.  
 
Det fremgår af historiske kort, at området har været inddæmmet engområder, og især det lysåbne område 
med holme og græsmark har været forstyrret frem til 2008-2010. Ifølge driftskort er skoven mod øst plantet 
i 1981 som egeskov, men i dag ses skovbilledet, som en blandskov domineret af løvtræer som Alm. eg 
Bævreasp (DBH 5-30 cm), Dun-birk (DBH 2-20 cm) og Bævre-asp (DBH 5-30 cm). Der er desuden en del 
Dunet gedeblad, Slåen og Hvidtjørn. Mod syd findes et kratområde domineret af bl.a. Sølv-poppel, Glat 
hunderose og Rød-el. Der er desuden etableret nyere skov mod nordvest. 
 
Den invasive Sildig gyldenris dominerer på store dele af området. Flere kloner fremgår af figur 15, men der er 
ikke foretaget en total kortlægning af arten. Bl.a. er den også registreret i skoven og i områder lige vest for 
skoven. 
 
Mod øst, på jorddige, findes en række af gamle krogede træer med DBH ca. 80-100 cm, som alle er udpeget 
til livstræer. På diget blev der desuden registreret en større bestand af den fredede orkidé Skov hullæbe med 
omkring 70 individer. 
 
Store dele af arealet består af hegnede holme med nyplantede træer og buske maksimalt 3 meter høje. Der 
er store områder med græsmark imellem holmene og mod nord, og der er anlagt grøfter der afvander 
området. Der er desuden anlagt flere stisystemer og et bålhus på arealet. 
 
Der er kortlagt 4 § 3-arealer (naturbeskyttelsesloven) i området, en mose i den sydligste del af skoven og 2 
mindre moser og vandhuller i det lysåbne areal. Derudover blev der i forbindelse med besigtigelsen 
registreret et nyt § 3-areal som mose og vandhul (se figur 14). 
 
Der blev i alt registreret 97 arter, heraf en del på de lysåbne arealer, men der blev også registreret 
gammelskovsarter, som Skov-hullæbe, Skov-stilkaks, Lund-rapgræs, Skov-salat og Vedbend, hvilket 
formentlig kan tilskrives digets lange kontinuitet, og flere arters spredningspotentiale som bl.a. ses hos fx 
Skov-hullæbe og Skov-salat. 
 
Der blev ikke registreret nøglebiotoper eller § 28-arealer. I skoven er der registreret 8 livstræer, hvilket 
svarer til en tæthed på 0,29 livstræer pr. ha, og således væsentlig færre end det anbefalede. Der blev 
desuden ikke registreret dødt ved i skoven (tabel 6, Bennett m.fl. 2018), som formentlig skyldes skovens 
alder. 
 
I alt fremstår skoven uden væsentlig skovværdi. 
 

Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort og lang sigt: 
Etabler afgræsning på hele arealet, således både de lysåbne arealer og skoven afgræsses med nøjsomme 
kreaturer og med et lavt dyretryk. 
  
Marker de foreslåede livstræer med emblemer og udpeg yngre hjemhørende træer som potentielle 
livstræer, således der kommer flere livstræer (3-5 pr. ha) træer, og der sikres nye arvtager til de gamle træer. 
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Undersøg muligheden for at genskabe naturlig hydrologi. § 3-mosen er på kortlægningstidspunktet under 
tilgroning med vedplanter og relativ tør. Fremad kan dele af skoven formentlig omdannes til sumpskov med 
dominans af Rød-el og Ask til fordel for mosser, svampe og laver. 
 
Bekæmp invasive arter. Især udgør Sildig Gyldenris et stort problem, men der er også registreret Rynket rose 
på arealet. 
 
Om 5 år fjernes hegnet omkring de plantede holme. 
 
Hele skoven udlægges til urørt skov. Til trods for urørthed foretages løbende rydning af eksotiske arter 
herunder invasive arter. 

 
 
 

 
Figur 11. Oversigt over § 3-beskyttet natur, diger, særlige arter og livstræer m.m.  
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Grøft i den østlige ende, ved indgang til området, 

domineret af tagrør og Sildig gyldenris. 

 
Et veludviklet stisystem der gennemskærer skoven. 
 

 
Bålhytten i den nordøstlige ende af skoven. 

 
Stiforløb ud i det åbne terræn omgivet af indhegnede 
områder. 

 
Indhegnet holm med krat og opvækst af almindelige 
arter. 
 

 
Tilgroet § 3-mose i den sydlige ende af skoven. 
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Skoven med forskellig plantet og selvsået opvækst af 
løvtræer. 

 
Område med plantet eg. 

 
Den fredede orkidé Skov-hullæbe er også en 
gammelskovsart. 

  
Skov-hullæbe i en storbestand på omkring 70 individer. 
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Ældre poppel på diget mod nordøst. 

 
Dige længst mod øst med ældre træer. 
 

 
 
 

Vedligeholdelse af stiforløbet i skoven. 
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Skovnummer 4 – Bildsøe Skov 
 

 
Figur 12. Markering med sort omrids af det undersøgte område i Bildsøe Skov.  

 

 

Tabel 9. Faktaboks for Bildsøe Skov. 

 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

31  4,6 1 20 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

87 71 16 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

3 18 3 2 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

2 1 0 3 
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Skovbeskrivelse 
Bildsøe Skov på 31 ha er en driftsskov beliggende i den nordvestlige del af Slagelse Kommune, kystnært ud til 
Storebælt. Skoven har stor strukturel variation og med mosaik af bl.a. bøge- og egebevoksninger. 
 
I skovens centrum ligger Slagelse Kommunes Feriekoloni Bildsø, med et lysåbent område til rekreative 
formål. Skoven skæres igennem af flere grusveje, og er omkranset af sommerhusområder både mod nord og 
syd.  
 
Mod øst ligger Bildsø Camping og mod vest afgrænses skoven af kysten ud mod Storebælt. Skoven bliver 
flittigt brug af områdets beboere, og der er tillige mulighed for overnatning i shelters ud mod kysten. 
Terrænet er generelt meget fladt, og bestående af aflejret maritimt sand og ler (GEUS, 2017_1, 2017). 
 
Det fremgår af gamle kort (Høje Målebordsblade, 1842-1899), at der har været skov på arealet i mere end 
150 år. Af signaturen herfra fremgår det, at skoven tidligere overvejende var tilplantet med nål, med et 
mindre område mod nordøst med løv. Af driftskort fremgår det, at der i starten af 1900-tallet sker en gradvis 
konvertering til løv, især med Bøg og Eg, men der er nye bevoksninger med Østrigsk-fyr, som i dag betegnes 
som invasiv.  
 
I dag fremstår skoven som en driftsskov med bevoksninger af især Eg, Bøg, Ahorn og Østrigsk-fyr, med 
varierende alder, og flere områder domineret af nål, som Rød-gran, Sitka-gran og Ædelgran. Mod vest findes 
et større område langs kysten, der er beplantet med Østrigsk-fyr, og hvor der er massive problemer med den 
næringselskende Brombær, der dækker hele underskoven. Der er en del grøftning af skoven i området mod 
nordøst, og en stor grøft i sydøst, der afvander skoven. 
 
Hele skoven har fredskovspligt, og et mindre areal i midten af skoven er af Miljøstyrelsen kortlagt som § 25-
skov (naturmæssigt særlig værdifuld skov (skovloven)). 
 
Flere af bevoksningerne er meget gamle i flg. driftskortet, men egentlig gammel højskov findes ikke, idet de 
ældre træer med tiden er fældet og taget ud, og der derfor kun er registreret relativt få livstræer i skoven, 
men hvor flere af disse er store træer på op til 100 cm i DBH. I alt blev der registreret 20 livstræer, hvilket 
svarer til en tæthed på 0,62 livstræer pr. ha og langt fra det anbefalede på 3-5 livstræer pr. ha. 
 
Der er kortlagt én nøglebiotop i skoven, som er en sluttet bevoksning med store gamle Eg og Bøg, hvor flere 
er udpeget som livstræer, og der er er kortlagt § 3-beskyttet (naturbeskyttelsesloven) strandeng langs 
kysten, og flere beskyttede jorddiger i skoven. 
 
Skoven er som udgangspunkt potentiel yngle- og rasteområde for flagermus. Det gælder især områderne 
med gamle krogede livstræer, med hulheder og sprækker.  
 
Skoven har generelt mangel på dødt ved. Selv om det ligger lige over landsgennemsnittet med 4,6 m3/ha 
(Tabel 6, Bennett m.fl. 2018), ligger det stadigvæk langt fra det anbefalede på 45 m3/ha. Der er mangel på 
især epifytiske laver, mosser og svampe, men også skovbunden bærer præg af mangel på mosser, som 
overvejende findes på rodkager. 
 
Der er registreret 1 nøglebiotop med et samlet areal på 0,14 ha, svarende til 0,43 % af skovens areal, og der 
er ikke registreret § 28-arealer (skovloven) (figur 13). 
 
Der blev i alt registreret 87 plantearter heraf 71 karplanter og 16 mosser. Af disse arter er 18 det, der kaldes 
gammelskovsarter (Wulf 2003), eksempelvis Lund-rapgræs, Skov-salat, Pille-star, Skov-hullæbe og Vedbend. 
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Der blev desuden registreret 3 arter, som anvendes i den nationale skovovervågning heraf Slank stammemos 
(Isothecium myosuroides), Tøndersvamp (Fomes fomentarius) og Stiv ruslædersvamp (Hymenochaete 
rubiginosa). 
 
 

Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort sigt: 
Konverter rene Ahorn og Rød-eg bevoksninger til bevoksninger med hjemmehørende træarter. 
Konverter nåletræsbevoksninger til bevoksninger med hjemmehørende træer, eksempelvis Eg og Bøg, evt. 
Skov-fyr, såfremt der ønskes områder med nål. 
 
I områder med den invasive Østrigsk-fyr, konverteres bevoksningen med hjemmehørende træer, 
eksempelvis Bøg, der kan lukke af for lyset og skygge problemarten brombær væk. 
 
Der efterlades mere dødt ved i hele stammer og indenfor de næste 10 år fordobles mængden af det døde 
ved til minimum 10 m3/ha. Indenfor 30 år efterlades så meget dødt ved at det svarer til de anbefalede 
mængder på ca. 45 m3/ha. 
 
Marker livstræerne med emblemer og udpeg flere træer til livstræer, således det anbefalede antal på 3-5 
stk./ha opnås. 
 
Udlæg områder med habitatnatur og § 25-skov til urørt skov. 
 
Genskab naturlig hydrologi ved at lukke grøfter. 
 
Såfremt der ønskes skovgræsning, foretages dette med nøjsomme kreaturer og med et lavt dyretryk. 
Områder med brombær kan evt. hegnes til afgræsning med geder. 
 
Forslag til anbefalinger på lang sigt: 
Hele skoven udlægges til urørt skov indenfor de næste 50 år. Til trods for urørthed foretages løbende 
rydning af eksotiske arter herunder invasive arter. 
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Figur 13. Oversigt over naturtyper (habitatnatur), § 3-beskyttet natur, beskyttede diger og livstræer.  
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Områder med flere generationer af træer. 
 

 
Livstræ i nøglebiotopen. 

 
Nøglebiotop med gamle store træer, dødt ved og flere 
generationer. 

 
Østrigsk-fyr ud mod kysten. 
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Mosserne vokser primært på de efterladte rodstubbe. 

 
Der er et veludviklet stisystem i skoven. 
 

 
Skovsyre er en af skovens gammelskovsarter (Wulf). 

 
Skovmærke en anden af skovens gammelskovsarter (Wulf). 
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Dunet steffensurt også en fin gammelskovsart (Wulf). 

 
Den fredede orkidé Skov-hullæbe. 
 

 
Almindelig gedeblad med sine røde bær. 

 
Redekasse til ugler, opsat på et af livstræerne. 
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Stor bred vej der løber på tværs af skoven. 
 

 
Shelter ud mod kysten. 

 
Feriekolonien Bildsø ligger midt inde i skoven. 

 
Rekreativt område i forbindelse med feriekolonien. 
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Skovnummer 5 – Vejsager 
 

 
Figur 14. Placering af Vejsager med sort omrids.  

 
 

Tabel 10. Faktaboks for Vejsager. 

 
 
 

Skovbeskrivelse 
Vejsager Skov er beliggende i landsbyen Vejsager mellem Korsør og Slagelse, og er en lille 3 ha stor, aflang 
bynær skov, der ligger som en ”rumdeler” mellem vejareal og et nyudstykket boligkvarter (figur 14). 
Terrænet er fladt og består af smeltevandssand og grus (GEUS, 2017_1, 2017). 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

3  0 0 0 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

53 52 1 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

0 3 1 2 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

0 0 0 0 
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Skoven en yngre løvskov, der gennemskæres på tværs af to stier, der deler skoven i 3 enheder. Arealet 
består at to dele – en med Balsamin-poppel fra 1986 længst mod vest, der har læhegnskarakter, samt et 
kratområde mod øst fra 2005, der består af en mosaik af bl.a. Fuglekirsebær, Benved, Fjeldribs, Glat 
hunderose, Sød æble, Hassel, Alm. hvidtjørn, Alm. røn, m.fl.  
 
Det mest spektakulære fund i skoven er en bestand på 40-50 individer af den fredede orkidé Skov-
hullæbe, der følger en mindre trampesti/veksel langs skovens vestside. 
 
Der er fredskovspligt på hele skovarealet, og der løber et § 3-beskyttet (naturbeskyttelsesloven) vandløb i 
nord-sydlig retning langs skovens vestside. 
 
Der forekommer ingen store træer, der kan udpeges til livstræer, og skoven kan med fordel for 
biodiversiteten konverteres til skov med dominans af eg. Herefter kan enkelte træer udpeges som 
potentielle livstræer.  
 
Der blev ikke registreret dødt ved i skoven (tabel 6, Bennett m.fl. 2018), hvilket er forventeligt da skoven 
overvejende består af yngre krat. 
 
Der er ikke registreret nogen nøglebiotoper eller § 25-arealer (skovloven) i skoven. Der blev i alt registreret 
53 plantearter heraf 51 karplanter og 1 mos. Af disse arter er der 3 gammelskovsarter (Wulf 2003), 
Skovsalat og Skov-hullæbe, og sidstnævnte er også § 25-art og nøglebiotopsart (jf. den nationale 
skovovervågning), samt Dunet gedeblad, der er § 25-art (figur 15). 
 
I skoven er der registreret 0 livstræer.  
 

Forvaltningstiltag 
Konverter hele skoven til egeskov eller bibehold krattet som værdifuld støjvold til gavn for især fugle, da 
der i forvejen er plantet frugttræer og buske med bær, men også til gavn for boligområdet mod vest. 
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Figur 15. Oversigt over fund af værdifuld art (Skov-hullæbe). 
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Balsamisk-poppel som står med læhegnskarakter. 

 
Kratområde med en mosaik af mange forskellige træer og 
buske. 
 

 
Der står en større bestand af den fredede orkidé Skov-
hullæbe i skoven. 

 
Ca. 30 år gammel Balsamisk-poppel. 
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Skovnummer 6 – Atlanterhavsskoven 
 

 
Figur 16. Placering af Atlanterhavsskoven med sort omrids. 

 

 

Tabel 11. Faktaboks for Atlanterhavsskoven. 

 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

8,5 0 0 0 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

106 97 9 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

0 3 1 2 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

1 0 0 0 
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Skovbeskrivelse 
Skoven er på 8,5 ha og beliggende på leret bund i den sydvestlige del af Slagelse op imod motorvejen. 
Mod nord grænser skoven op til et villakvarter.  
 
Skoven er kun 38 år gammel og anlagt på gamle marker i omdrift. Det betyder at værdifuld skovnatur er 
fraværende. Dimensionerne af de plantede træer er desuden beskedne med følgende maksimale DBH: Eg 
40 cm, Bøg 40 cm, Ahorn 40 cm og Spidsløn 30 cm. Skovbunden domineres af næringskrævende arter og 
arter der indikerer forstyrrelser, eksempelvis Stor nælde, Febernellikerod og Brombær.  
 
Mere end halvdelen af området udgøres af stier, slåede græsarealer og lysåbne arealer. Der blev 
registreret tre gammelskovsarter, men de to stammer sikkert fra haveaffald (Stor konval og Almindelig 
gedeblad). Den sidste er Lund rapgræs, som relativt hurtigt dukker op i skovbryn og derfor ikke en 
velegnet gammelskovsart i Danmark. Endelig er der mod øst for nylig plantet æbletræer i det lysåbne 
græsareal. 
 
De lysåbne arealer er ikke omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og er ikke systematisk undersøgt, men 
består i overvejende grad af uinteressant kløver- og rajgræsarealer. Yderst mod motorvejen var der på 
udleverede skovkort bevoksninger med Bøg og Ask fra 1981. Det viste sig, at disse bevoksninger er 
erstattet af en støjvold i 2017 (jf. lokal hundelufter).  
 
Flere lodsejere mod nord anvender skoven som en ekstra kompostbeholder, og herved spredes typiske 
havearter i skoven. Det gælder fx de invasive arter Canadisk gyldenris, Snebær og Hjortetaktræ, men også 
Have-guldnælde spreder sig i skoven.  
 
Der er ikke registreret død ved (tabel 6, Bennett m.fl. 2018), livstræer eller nøglebiotoper i skoven. 
 

Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort sigt: 
Til trods for etablering af ny støjvold i 2017 er der meget støj i området. Det anbefales derfor at plante 
stedsegrønne nåletræer på støjvolden og arealet mod nord i et bælte på ca. 50 meter fra motorvejen. 
Denne brug af eksotiske nåletræer kan desuden medvirke til at forbedre skovmikroklimaet i den smalle og 
forblæste skov. 
 
Bekæmp invasive arter og gennemfør en informationskampagne til nabolodsejere om ikke at efterlade 
haveaffald i skoven. 
 
Konverter ikke-hjemmehørende nåletræer samt Rød eg, Ahorn og plantede Spiræa til hjemmehørende 
arter.  
 
Begræns arealet med klippede stier, og lad skoven sprede sig til græsarealerne, hvilket også er mere 
klimavenligt. 
 
Udarbejd en informationskampagne, som fortæller om vigtigheden af dødt ved og livstræer i skoven, ift. 
både biodiversitet og klima. 
 
Forslag til anbefalinger på lang sigt: 
På lang sigt udlægges skoven til urørt skov, hvor der kun fjernes invasive arter og stien der går gennem 
skoven vedligeholdes. 
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Figur 17. Oversigt over området med markering af problemarter.  
 

 

 
Der ses stedvist dominans af stor nælde. 

 
Vedligeholdte stier med havearter. 
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Oversigt over det lysåbne område. 

 
Klippede og vedligeholdte stier. 

  

 
Den invasive Hjortetaktræ. 

 
Haveaffald ses flere steder. 

 

 
En stor klon af haveguldnælde som ses tæt på haverne mod nord. 
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Skovnummer 7 – Skalsbjerg Skov 2015 
 

 
Figur 18. Placering af Skalsbjerg Skov fra 2015 med sort omrids. 

 

 

Tabel 12. Faktaboks for Skalbjerg Skov fra 2015. 

 
 

 

 

 

 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

3,3 0 0 0 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

61 54 7 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

0 0 0 3 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

0 1 0 0 
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Skovbeskrivelse 
Skalsbjerg Skov, som ligger 4 km SSØ for Slagelse (figur 18), er etableret i 2015 på tidligere agerjord med 
højt lerindhold med dominans af Bøg, græsdækkede arealer og et mindre vandhul. I forhold til 
naboarealet, som er etableret i 2018, er der dominans af flerårige urter som fx Almindelig hvene, 
Almindelig hundegræs, Rejnfan og Ager-tidsel. 
 
Det etablerede vandhul, på ca. 400 kvadratmeter, indeholder bl.a. kransnålalger, Bredbladet dunhammer 
og Svømmende vandaks, men også med righoldig forekomst af padder. 
 
Der er ikke kortlagt nogen nøglebiotoper eller livstræer, og der er ikke registreret nogen væsentlig 
biologisk skovværdi.  
 

Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort og lang sigt: 
Overlad arealet til urørt skov, men gennemgå arealet hvert 3. år med henblik på at rydde invasive arter og 
eventuelle problemarter. 
 
Etabler klimavenlig forvaltning af området. Det betyder at vedligeholdelse (klipning) af de store 
græsarealer ophører, og skoven indfinder sig naturligt på hele arealet.  
 
En gang om året foretages buskrydning af den 1 meter brede vandresti, som skovgæster i dag har 
etableret. 
 
Udarbejd en informationskampagne som fortæller om vigtigheden af dødt ved og livstræer i skoven, ift. 
både biodiversitet og klima. 
 
Hvis vandhullet skal bevares som værdifuldt paddevandhul, skal der hvert 5.-10. år foretages oprensning 
og samtidig fjernes træer mod syd på en radius på 15 meter fra vandhullets brink. 
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Figur 19. Oversigt over naturtype (§ 3) og problemart. 
 

 

 
Skalsbjerg Skov 2015 fra syd, hvor de forskellige 
bevoksninger er begyndt at etablere sig med omkring 3 
meter høje træer. 

 

 
Der er etableret et vandhul i skoven, hvor der bl.a. er 
kransnålalger, Svømmende vandaks og mange padder. 
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Flerårige urter som Rejnfan dominerer i området. 

 
Forekomst af den invasive Canadisk gyldenris nær vandhul. 
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Skovnummer 8 – Skalsbjerg Skov 2018 
 

 
Figur 20. Placering af Skalsbjerg Skov fra 2018 markeret med sort omrids. 
 

 
Tabel 12. Faktaboks for Skalbjerg Skov fra 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

4,3 0 0 0 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

50 49 1 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

0 0 0 0 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

0 0 0 0 
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Skovbeskrivelse 
Skalsbjerg Skov, som ligger 4 km SSØ for Slagelse, er etableret i 2018 på tidligere lerholdig agerjord med 
plantning af fx Almindelig eg, Rød-el, Hassel, Bøg, Hvidtjørn m.fl. Der er ikke tale om skov i snæver 
forstand, da trædækningen er betydelig mindre en 50 %. I forhold til naboarealet, som er etableret i 2015, 
er der stor dominans af enårige urter og mosser.  
 
Der er ikke kortlagt nogen nøglebiotoper eller livstræer, og der er ikke registreret nogen biologisk 
skovværdi.  
 
Der blev registreret en del enårige arter heriblandt flere mosser af slægten Bryum.  
 

Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort og lang sigt: 
Overlad arealet til urørt skov, men gennemgå arealet hvert 3. år med henblik på at rydde invasive arter og 
eventuelle problemarter. 
 
Etabler klimavenlig forvaltning af området. En gang om året foretages buskrydning af den 1 meter brede 
vandresti, som er etableret af skovgæster. 
 
Udarbejd en informationskampagne som fortæller om vigtigheden af dødt ved og livstræer i skoven, ift. 
både biodiversitet og klima. 
 

 
 

 
Arealet fotograferet mod nord. 

  
Gul-okseøje ses enkelte steder på arealet. 
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Skovnummer 9 – Ravnebækskoven 
 

 
Figur 21. Placering af Ravnebækskoven markeret med sort omrids.  
 

 
Tabel 13. Faktaboks for Ravnebækskoven. 

 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

18,7 0,7 0 0 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

75 68 7 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

0 2 1 0 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

0 1 0 2 
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Skovbeskrivelse 
Ravnebækskoven er en yngre driftsskov på 18,7 ha, beliggende syd for Slagelse ved Dalmose. Skoven ligger 
op mod et boligkvarter mod øst og er ellers omkranset af marker i omdrift (figur 21). 
 
Skoven er en mosaik af bevoksninger med monokulturer af eksempelvis Bøg, Eg, Østrigsk-fyr (invasiv), 
Ahorn og Sitka-gran (invasiv) og med tydelige rækkestrukturer. Skoven er ifølge driftskort etableret i 1984, 
på fladt terræn og på aflejringer af moræneler (GEUS, 2017_1, 2017). Indtil da har arealet været 
landbrugsjord i omdrift. Skoven gennemskæres af skovveje og stier langs driftsbevoksningerne. 
 
Der er registreret Canadisk gyldenris på et lysåbent område mod nordøst. Arten er invasiv og bør 
bekæmpes. 
 
I midten af skoven er der et lysåbent græsareal med karakter af overdrev, hvor der er etableret en shelter 
mod syd, og i den nordlige ende er der en § 3-beskyttet (naturbeskyttelsesloven) sø med en stor bestand 
af Krebseklo, som er potentielt yngle- og rasteområde for den sjældne Bilag IV-art Grøn mosaikguldsmed. 
 
Skoven har fredskovspligt, og mod nord findes et beskyttet jorddige. Grundet skovens alder og driftsform 
findes der meget begrænset skovværdi, og der er således ikke registreret områder med nøglebiotoper, 
livstræer eller § 25-arealer (figur 22). 
 
I skoven er der registreret dødt ved på 0,7 m3/ha (tTabel 13, Bennett m.fl. 2018). Selv om det ligger langt 
fra landsgennemsnittet på 4,1 m3/ha, er det naturligt, da skoven er relativt ung.  
 
Der er udpræget mangel på især epifytiske laver, mosser og svampe, men også skovbunden bærer præg af 
mangel på mosser. 
 
Der blev i alt registreret 75 plantearter heraf 68 karplanter og 7 mosser. Af disse arter er der 2 
gammelskovsarter (Wulf 2003), Miliegræs og Skov-star. 
 
I skoven er der ikke udpeget træer, som er velegnede til livstræer.  
 

Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort sigt: 
Konverter alle bevoksninger med nål til hjemmehørende arter.  
 
Konverter bevoksninger med Ahorn, der kan opføre sig invasivt, til bevoksninger med hjemmehørende 
træarter. 
 
For at skabe aldersvariation og større strukturel variation og lys i skoven etableres lysbrønde ved at fælde 
områder på ca. 20 meter i diameter minimum 8 steder i skoven. Herefter overlades området til naturlig 
succession. 
 
Udlæg områder med bøg og eg til urørt skov efter etablering af lysbrønde. Til trods for urørthed foretages 
løbende rydning af eksotiske arter herunder også invasive arter og problemarter. 
Udlæg skovbryn omkring skovområderne, således skoven beskyttes mod udtørring fra vinden, og der 
sikres mere optimale forhold for epifytiske mosser, svampe og laver. 
 
Udpeg minimum 5 træer pr. ha til livstræer af hjemmehørende træarter, og marker dem med emblemer. 
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Det lysåbne græsområde med karakter af overdrev kan udvikle sig til § 3-overdrev, hvis det gennem en 
årrække udpines ved høslet og ved fjernelse af det slåede materiale. 
 
Bekæmp invasive arter, herunder Canadisk gyldenris. 
 
Forslag til anbefalinger på lang sigt: 
Hele skoven udlægges til urørt skov indenfor de næste 50 år. Til trods for urørthed foretages løbende 
rydning af eksotiske arter herunder også invasive arter og problemarter. 

 
 
 

 
Figur 22. Oversigt over beskyttede diger og § 3-vandhul. 
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Område med bøg i den østligste del af skoven med 
rækkestrukturer og ensaldrende individer. 

 

 
Område med Sitka-gran, der er invasiv. 

 
Der er flere veludviklede stiforløb i skoven. 

 
Lysninger imellem bevoksninger med nål. 
 

 
Lysåbent område i den nordøstlige del af skoven, som er 
tilgroet bl.a. med Canadisk gyldenris, der er invasiv. 
 

 
Mange af bevoksningerne fremstår ensaldrende og med 
rækkestrukturer. 
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Der er etableret brede stier/køreveje mellem 
bevoksningerne. 
 

 
§ 3-vandhul tilgroet med krebseklo. Potentielt yngle- og 
rasteområde for den sjældne Grøn mosaikguldsmed. 

 
Krebseklo er værtsplante for bl.a. Grøn mosaikguldsmeds 
æg. 

 
Lysåbent område i midten af skoven, der kan udvikle sig til § 
3-overdrev ved slåning. 
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Skovnummer 10 – Halkevad Mindelund 
 

 
Figur 23. Placering af Halkevad Mindelund markeret med sort omrids. 

 
 
Tabel 14. Faktaboks for Halkevad Mindelund. 

 
 
 
  

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

1 (1,0) 3,6 1 3 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

44 40 4 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

0 7 2 2 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

1 (9130) 1  0   0 
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Skovbeskrivelse 
Skoven ligger næsten 7 km (i luftlinje) fra Slagelse syd og knap 2 km nordvest for Flakkebjerg. Det er en 
mindre skov på ca. 1 ha, omkranset af landbrugsarealer på alle side og således isoleret med relativt langt 
til andre skove (figur 23).  
 
Skoven er beliggende på lerholdig jordbund og Lindes Å (§ 3) løber igennem skoven. Skoven har lang 
vedvarighed, da det meste af skoven, ifølge gamle kort, har været træbevokset i mere end 150 år. Dette 
afspejles også i forekomsten af hele 7 gammelskovsarter i den relativt lille skov: Der er bl.a. registreret 
Skov-star, Skovstilkaks og Enblomstret flitteraks.  
 
Skoven huser flere mindesmærker, hvor det største og med national vigtighed er mindestenen til ære for 
Grundloven og Frederik den 7. Mindesmærket har en løve i bronze i fuld størrelse i ca. 3 meters højde 
ovenpå en kæmpe sten. Der findes flere inskriptioner på mindesmærket fra 1881, hvor det mest 
spektakulære er ”Folkets lyst gav styrken til min rejsning” (se nedenfor). I mindelunden er der afholdt 
grundlovssamlinger og under besættelsen blev det brugt til sammenkomster. Området er skænket af 
Johannes Krogh Rasmussen i 1881. 
 
Det er tydeligt at området bærer præg af rekreative aktiviteter med vedligeholdte klippede stier, bord-
bænkesæt og to flotte broer over Lindes Å.  
 
Mod syd, mellem P-pladsen og Lindes Å, findes primært habitatnaturtypen Bøg på muld (habitatnaturtype 
9130) med bøgetræer på omkring 100 år. Det er primært i dette område, at der findes gammelskovsarter. 
Mod nord findes en lille stribe med fugtigere skovbund med askedominans. I den østlige arm, som er af 
yngre dato (ikke trædækket på luftfoto fra 1954), er der dominans af Ahorn med meget begrænset 
naturværdi. 
 
Den epifytiske flora er meget begrænset, hvilket skyldes det ugunstige mikroklima, der er forårsaget af den 
lille skovstørrelse, som giver udtørrende og forurenet luft adgang til skoven.  
 
Der er udpeget 3 livstræer i skoven heraf en stor Avnbøg på omkring 85 cm – måske kommunens største 
Avnbøg. Antallet af livstræer svarer til en tæthed på godt 3 livstræer pr. ha. 
 
Der er udpeget 1 nøglebiotop, som er Lindes Å, der løber igennem skoven (arealet er på 0,15 ha og udgør 
15,6 % af skovens areal) (figur 24). 
  
Dødt ved i større dimensioner er stort set fraværende i skoven. 
 
Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort sigt 
Mindelundens centrale dele bibeholdes som højskov af bøg eller anden hjemmehørende træart.  
 
Konverter alle eksotiske træarter og Ahorn til hjemmehørende træer. 
 
Efter konvertering af al Ahorn i den østlige arm med Bøg udlægges dette område til urørt skov. Hvor der 
løbende ryddes Ahorn.  
Bekæmp den invasive art Rød hestehov, som findes ved det store mindesmærke. 
 
Forøg den samlede mængde af dødt ved til det anbefalede 45 m3/ha. 
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Udpeg 10 træer som livstræer og påfør dem et emblem med nummer. 
 
Iværksæt en informationskampagne om vigtigheden af dødt ved for både biodiversiteten og klimaet. 
 
Forslag til anbefalinger på lang sigt: 
Hvis der skal etableres ny skov i denne del af kommunen, anbefales det at gøre det nord for Halkevad 
Mindelund. Halkevad Mindelund ligger isoleret, er lille og der er allerede en del skovnatur på arealet. Lad 
skoven etablere sig selv med naturlig succession med frøspredning fra Halkevad Mindelund. Det vil være 
en naturlig og klimavenlig skovetablering. 

 
 

 
Figur 24. Oversigt over naturtyper (habitatnatur), nøglebiotop og livstræer.  
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P-plads foran Mindelunden. 

  
Det imponerede mindesmærke foran den invasive art Rød 
hestehov. 

 
En inskription på mindestenen fra 1881 som sikkert ville 
være formuleret anderledes i 2019. 

 
Lindes Å har meget stejle brinker på en del af strækningen. 

 
Mindesten over giveren af Mindelunden. 

 
Det er tydeligt at området bruges rekreativt med større 
klippede arealer omkring bord-bænkesættet. 
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En af to flotte informationstavler om ferskvandsbiologi.  

Mindesten over genforeningen i Sønderjylland. 
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Skovnummer 11 – Skælskør Lystskov 
 

 
Figur 25. Placering af Skælskør Lystskov markeret med sort omrids. 
 

 
Tabel 15. Faktaboks for Skælskør Lystskov. 

 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

14,1 29,7 5 89 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

62 54 8 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

5 14 5 5 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

2 2 0 2 
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Skovbeskrivelse 
Skælskør Lystskov er på ca. 14,1 ha og beliggende i det nordvestligste område af Skælskør, afgrænset af 
Skælskør Nor mod øst, der er Natura 2000-område, Slagelsevej mod vest, mod nord af marker i omdrift og 
af bymæssigbebyggelse mod syd. Centralt i området ligger Skælskør Vandrehjem (figur 25). Der er flere 
stier i skoven og områder med rekreative formål, og skoven benyttes flittigt af byens borgere. 
 
På historiske kort (høje målebordsblade, 1842-1899) fremgår skoven som dyrehave med løvskov, og den 
er formentlig en del ældre end kortenes datering. 
 
Terrænet er meget varieret, idet de skovbevoksede arealer ligger på skrånende terræn med dale og flade 
plateauer. Den dominerende jordart er moræneler (GEUS, 2017_1, 2017). 
Skoven er en meget værdifuld løvskov med dominans af Bøg (habitatnaturtype 9130, Bøgeskov på muld), 
som flere steder står som søjlehal, og Eg (habitatnaturtype 9160, Egeskov på mere eller mindre rig, ofte 
vandlidende bund).  
 
Der er flere steder en høj koncentration af selvsåede træer, der giver en tæt og mørk skovbund, og mangel 
på tæt skovbryn giver udtørring pga. vind. Det sidste gør sig især gældende ud mod Slagelsevej og mod 
diget i nord. Der er etableret nye bevoksninger i flere områder, især vest for vandrehjemmet. 
 
Skoven har en stor koncentration af store gamle træer, overvejende Bøg og Almindelig Eg, men også 
enkelte mastodonter af Ask. Slagelse Kommunes formentlig største veterantræ findes i denne skov – et 
gammelt egetræ med en DBH på ca. 160 cm! De fleste af træerne er udpeget som livstræer og står med 
krogede grene og sprækker, der gør dem til potentielt yngle- og rasteområde for flagermus. Der blev i alt 
registreret 89 livstræer (hvilket er et minimum). Det svarer til en tæthed på 6,3 livstræer pr. ha, og altså en 
del mere end det anbefalede.  
 
Der er registreret 5 nøglebiotoper i skoven, hhv. 3 med habitatnaturtypen 9130 og 2 med 9160, og disse 
udgør til sammen et samlet areal på 1,88 ha, svarende til 13,4 % af skovens areal (figur 26). 
Der er fredskovspligt på det meste af det skovbevoksede areal, og der er af Miljøstyrelsen kortlagt to § 25- 
skove (særlig værdifuld skov), en nord for vandrehjemmet og en mod øst ud til Noret. Skoven ud mod 
kysten består af et fantastisk område med gamle egetræer beklædt med gammelskovsarten Vedbend. 
Der er desuden registreret 2 § 3-beskyttede (naturbeskyttelsesloven) vandhuller i skoven samt et 
beskyttet jorddige i nord. Der er ikke registreret § 28-arealer (skovloven). 
 
Slagelse Lystskov er den skov i kommunen med størst koncentration af dødt ved på 29,7 m3/ha – langt 
over landsgennemsnittet på 4,1 m3/ha, men stadigvæk et stykke fra det anbefalede 45 m3/ha. Der er 
generelt et stor fravær af epifytiske laver, mosser og svampe samt mosser på jord. Det skyldes formentlig 
mangel på lys, da skovbunden flere steder er meget mørk og et ugunstigt skovmikroklima.  

 
Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort og lang sigt: 
Etabler skovbryn omkring skoven især mod vest ud til Slagelsevej og mod nord, således skoven beskyttes 
mod udtørring fra vinden, og der sikres mere optimale forhold for epifytiske mosser, svampe og laver. 
 
For at skabe lys i skoven etableres lysbrønde ved at fælde områder på ca. 20 meter i diameteren minimum 
8 steder i skoven. Det er vigtigt at undlade at fælde store og gamle træer. Det fældede materiale kan med 
fordel efterlades, hvis veddet er mindre end 20 cm i DBH. Herefter overlades området til naturlig 
succession. 
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Hele skoven udlægges til urørt skov indenfor de næste 5 år efter etablering af lysbrønde. Til trods for 
urørthed foretages løbende rydning af eksotiske arter herunder invasive arter samt risikotræer. 
 
Omlæg stiforløbet, da det nuværende forløb af stierne flere steder fragmenterer skoven, især ud mod 
kysten. 
 
Marker livstræer med emblemer. 
 
Udarbejd en informationskampagne som fortæller om vigtigheden af dødt ved og livstræer i skoven, ift. 
både biodiversitet og klima. 

 
 

 
Figur 26. Oversigt over naturtyper (habitatnatur), § 3-beskyttet natur, nøglebiotoper, dige og livstræer. 
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Skælskør Vandrerhjem.  

Dødt ved af store dimensioner (bemærk blyant). 

 
Gammelskovsarten Vedbend på vej op ad en stor Bøg. 

 
Nøglebiotop 1. 
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Skov-stilkaks er en værdifuld gammelskovsart. 
 

 
Almindelig guldnælde er også en gammelskovsart. 

 
Slagelse Kommune har sat bænke op i skoven. 

 
Nøglebiotop 2. 
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Nøglebiotop 2. 

 
Grov kulskorpe (Eutypa spinosa), indikatorsvamp fundet i 
nøglebiotop 2. 

 
Dødt bøgetræ med mange meter af Grov kulskorpe 
(Eutypa spinosa). 

 
Gammelt, stort og kroget egetræ med et imponerende DBH 
> 160 cm. Kommunens største og potentielt levested for 
flagermus. 
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Nøglebiotop nr. 3. 
 

 
Udkig til Noret. 

 
Stiforløb langs Noret anvendes flittigt af kommunens 
borgere. 

 
Eventyrligt skovbillede ud mod søen af nøglebiotop nr. 4. 
 

 
§ 3-vandhul længst mod sydvest. 

 
En falden gammel mastodont der giver levested til utallige 
organismer. 
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Skoven har områder hvor skovbunden er meget gold. 
 

 
Rekreative elementer i skoven. 

 
Nøglebiotop nr. 5. 

 
Skov-star er en fin gammelskovsart. 
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En af de mange store gamle livstræer i skoven – her over 
100 cm i DBH. 

 
Endnu en fin gammelskovsart, Småblomstret balsamin. 

 
Opskåret dødt ved. 

 
Skovindikatorarten Tøndersvamp (Fomes fomentarius). 
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Skovnummer 12 – Kold Stubbe 
 

 
Figur 27. Placering af Kold Stubbe markeret med sort omrids.   
 

 
Tabel 16. Faktaboks for Kold Stubbe. 

 
 

 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

2,4 0 0 13 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

63 60 3 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

0 5 1 4 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

0 0 0 1 
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Skovbeskrivelse 
Kold Stubbe er en mindre skov på 2,4 ha, beliggende i det nordvestligste område af Skælskør, omkranset 
af boligkvarterer og mod øst af Slagelsevej (figur 27). Skoven har flere anlagte stier og bruges flittigt af 
områdets borgere. Der er opsat rigtig mange fuglekasser til glæde for småfuglene i området. 
 
Dele af skoven (det sydøstligste område) er underlagt en fredning fra 1938, som har til formål at beskytte 
og bevare gamle træer. Der er desuden fredskovspligt på den sydligste del og et jorddige længst mod 
sydvest. Hele skoven er beliggende på fladt terræn med moræneler (GEUS, 2017_1, 2017). 
Den fredede del af skoven fremgår af gamle kort (Høje Målebordsblade, 1842-1899), og på flyfoto fra 
1945 ses, at skoven er udvidet mod vest. Tidligere var arealerne marker i omdrift. Den nordligste del af 
skoven blev etableret omkring 1985.  
 
I dag fremstår skoven som en yngre løvskov med relikt af gammel egeskov. Skovens struktur er præget af 
skovdrift med ensartede bevoksninger med dominans af én art, eksempelvis Bøg, Eg eller Hassel.  
 
I den sydøstlige del er der registreret en sø, men på besigtigelsestidspunktet var søen udtørret og området 
tilgroet med Hindbær.  
 
I den nordligste del af det skovbevoksede areal ses et skov-/kratområde mod vest med eksempelvis Ask, 
Almindelig eg, Spids-løn og hvid-gran. Mod øst er skoven domineret af Bøg, Hassel, Vorte-birk og den 
eksotiske Rød-eg. Længst mod nord findes et lysåbent område med krat mod vest med eksempelvis Fjeld-
rebs, Fugle-kirsebær, Ahorn, Rød-el, Hindbær og Brombær. Slutteligt findes et lysåbent område mod nord, 
som er kulturpåvirket og ikke omfattet af § 3. 
 
Der er ikke registreret nøglebiotoper i skoven. Der blev registreret 13 livstræer, hvilket svarer til en tæthed 
på 5,43 livstræer pr. ha, dvs. lidt mere end det anbefalede. Livstræerne er især Bøg og Almindelig Eg, og 
flere af træerne havde en DBH op til hele 120 cm (figur 28). De er sandsynligvis levn fra den gamle skov, 
der blev fredet i 1938. 
 
Der er ikke registreret dødt ved i skoven, og der er stort set fravær af epifytiske mosser og mosser på jord. 
Der blev heller ikke registreret § 28-arealer. 
 
Der blev i alt registreret 63 plantearter heraf 60 karplanter og 3 mosser. Af disse arter er der 5 
gammelskovsarter eksempelvis Skov-stilkaks, Lund-rapgræs og Smalbladet mangeløv. Der blev desuden 
registreret 1 nøglebiotopssignalart, Skov-star, som også er en gammelskovsart. Der blev registreret 4 § 25-
arter, herunder Kristtorn, Taks, Dansk arum og Almindelig gedeblad. 
 
Skoven er som udgangspunkt potentielt yngle- og rasteområde for flagermus. Det gælder især områder 
med gamle, krogede livstræer med hulheder og sprækker. 

 
Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort og lang sigt: 
Konverter bevoksninger med eksotiske arter som Rød-eg til hjemmehørende træarter, og fjern Ahorn, der 
kan opføre sig invasivt. 
 
Marker livstræer med emblemer, således de er beskyttet mod fældning i fremtiden. 
 
Der efterlades dødt ved således der indenfor de næste 10 år etableres død ved på minimum 10 m3/ha. 
Indenfor 25 år efterlades så meget dødt ved at det svarer til de anbefalede mængder på ca. 45 m3/ha. 
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Hele skoven udlægges til urørt skov indenfor de næste 10 år. Til trods for urørthed foretages løbende 
rydning af eksotiske arter herunder invasive arter og problemarter som eksempelvis Ahorn. 
 
Hæv, hvis muligt, vandstanden i søen. 
 
Opgiv de brede stier, og etabler en klimavenlig forvaltning af området. En gang om året foretages 
buskrydning af den 1 meter brede bælte, hvor skovgæster har etableret en vandresti. 
 
Udarbejd en informationskampagne som fortæller om vigtigheden af dødt ved og livstræer i skoven, ift. 
både biodiversitet og klima. 
Det lysåbne areal slås én gang årligt i september. Det afslåede materiale fjernes fra arealet. 

 

 
Figur 28. Oversigt over det beskyttede dige, livstræerne og det fredede område.  
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Der er brede stier i skoven. 

 
Fint skovbillede med dige, etager og store stammer. 
 

 
Lysåbent areal med potentiale til at blive omfattet af § 3. 

 
Livstræ med gammelskovsarten Vedbend. 
 

Skoven er relativt ung, men med stort potentiale for at 
udvikle sig til en værdifuld skov. 
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Skovbrynet vest for det lysåbne areal. 
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Skovnummer 13 – Odensevej Skov 
 

 
Figur 29. Placering af Odensevej Skov markeret med sort omrids.  

 
 
Tabel 17. Faktaboks for Odensevej skov. 

 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

1,3 10,2 0 0 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

68 64 4 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

0 3 1 3 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

0 0 0 0 
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Skovbeskrivelse 
Skoven, på ca. 1 ha, ligger i udkanten i den nordvestlige del af Slagelse i udkanten af et erhvervsområde 
(figur 29) på en leret jordbund.  
 
Der er to ensartede bevoksninger i skoven, en med Eg og en med Rød-el fra 1989 – altså en 30 år gammel 
skov. Træernes dimensioner (Eg, Rød-el, Bævre-asp, Ask og Fuglekirsebær) er begrænsede med maksimalt 
20 cm i DBH. Den epifytiske flora er meget begrænset og de registrerede laver på nedfaldne grene er 
domineret af laver, som begunstiges af næringsstoffer i luften, eksempelvis Almindelig væggelav 
(Xanthoria parietina). 
 
Tidligere var der mark på arealet. Skovens lille areal, alder, etablering på tidligere mark og omkransning af 
mark i omdrift og industriområde gør, at skoven indeholder meget begrænset skovnatur.  
 
Der er kun rudimentære forekomster af tre gammelskovsarter, og skovbunden er domineret af nitrofile 
arter som fx Stor nælde, Burre snerre og Febernellikerod. Især mod nord er der massiv dominans af Stor 
nælde. Der forekommer to invasive arter i skoven (Glansbladet hæg og Sildig gyldenris). Der er stadig en 
del arter i skoven, som er tilknyttet lysåbne naturtyper, eksempelvis Draphavre, Lugtløs kamille, Almindelig 
torskemund og Prikbladet perikon. 
 
Der blev registreret ca. 50 individer af den fredede Skovhullæbe (figur 30).    
 
Der er ikke stier i skoven og der er ingen spor efter rekreative aktiviteter. 
 
Der er en del dødt ved i skoven af mindre dimensioner, som primært stammer fra selvtynding i skoven, og 
dermed af mindre biologisk værdi. Der blev ikke fundet nogen svampeindikatorer på det døde ved.  
 
Der blev registreret 68 plantearter heraf 3 gammelskovsarter og ingen værdifulde naturtyper. 
 

Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort sigt: 
Bekæmp de invasive arter i skoven. 
 
Skab større strukturel variation. Foretag 2 gruppevise rydninger ved ringning i begge ender af skoven med 
en radius på 10 meter. 
 
Udpeg 5 potentielle livstræer pr. ha – og marker dem med emblemer. 
 
Hvis kommunen ønsker skovgræsning kunne det være i denne skov da skovnaturen er begrænset. 
 
Forslag til anbefalinger på lang sigt: 
Udlæg arealet til urørt skov evt. med skovgræsning indenfor de næste 25 år under samtidig bekæmpelse 
af invasive arter og problemarter. 
 
Udarbejd en informationskampagne som fortæller om vigtigheden af dødt ved og livstræer i skoven, ift. 
både biodiversitet og klima. 
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Figur 30: Odensevej Skov med markering af Skov-hullæbe. 
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Yngre, ensaldrende egebevoksning.  

  
Skovbunden er flere steder domineret af Stor nælde. 
 

 
Store forekomster af skovhullæbe. 

 
En gren med dominans af Almindelig væggelav (Xanthoria 
parietina) indikerer, at der er meget luftforurening med 
kvælstof i området. 
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Skovnummer 14 – Skovsø Naturpark 
 

 
Figur 31. Placering af Skovsø Naturpark hvor sort omrids angiver det undersøgte område..  

 
 
Tabel 18. Faktaboks for Skovsø Naturpark. 

 
 

Skovbeskrivelse 
Området er beliggende nordøst for Slagelse og er omkranset af golfbane (figur 31) og med et veludviklet 
stisystem i området. Jordbunden er primært med smeltevandssand og grus samt ferskvandsaflejringer.  
 

Faktaboks 

Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

9  16,7 2 9 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

166 142 24 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

2 10 5 4 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

4 7 0 0 
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Det samlede areal er på 9 ha og kan groft opdeles i 4 meget forskellige hovedtyper, som gennemgås 
særskilt nedenfor; 1) Kalkoverdrev; 2) Formidlingsområde med træer og buske mod sydvest; 3) 
Nåleskovsområde mod nord og 4) Elle-askesump langs vandløbet Skovsø Å.  
 
 

1) Værdifuldt § 3-kalkoverdrev (habitatnaturtype 6210), som er under kraftig tilgroning med træer 

og store græsser. Hovedfokus i dette projekt er skovnaturen, og der er derfor ikke gennemført en 

udtømmende gennemgang af hele overdrevsarealet. Men der er udlagt et dokumentationsfelt 

(UTM: 652427, 6144006) i det bedst udviklede område, og her blev der fundet dominans af 

Almindelig gyldenris og Draphavre. Men der var også flere karakteristiske arter for 

habitatnaturtypen, som fx Stor knopurt, Hvid okseøje, Almindelig hundegræs, Mark-krageklo, 

Blåhat samt mosserne Gul krumkapsel (Camptothecium lutescens), Hulbladet fedtmos 

(Scleropodium purum) og Almindelig skægtand (Barbula unguiculata) m.fl. Dette viser at 

overdrevet stadig indeholder værdifuld natur, som er tilknyttet det lysåbne overdrev, og derfor 

bør det bibeholdes og plejes.  

2) Formidlingsområdet med træer og buske er en enestående samling og præsentation af danske 

vedplanter: De er plantet i overskuelige områder med klippede stier. Et oplagt sted som alle 

danske unge burde besøge og et obligatorisk sted for studerende, som skal lære noget om dansk 

natur.  

3) Mod nord findes en delvis kollapset nåletræsbevoksning med døde nåletræer og en medfølgende 

kraftig opvækst af brombær. Bevoksningen er etableret i 1940’erne. 

4) Langs Skovsø Å (som i øvrigt er et af kommunens fineste vandløb med gydested for bækørred og 

havørred) findes en meget værdifuld Elle-askesump (habitatnaturtype 91E0), og pletvise områder 

med kilder (habitatnaturtype 7220). Der er registreret betydelige mængder af dødt ved (tabel 6, 

Bennett m.fl. 2018). Her blev der fundet to svampeindikatorer Tøndersvamp og 

Ellespejlporesvamp. På en gammel Rød-el blev der desuden registreret Bark-bryum (Bryum 

moravicum), som er det første fund i kommunen. Dette indikerer at, der i denne del af skoven er 

et gunstigt skovmikroklima. Der er registreret 10 gammelskovsarter, eksempelvis Dunet 

steffensurt, Småblomstret balsamin, Milliegræs og Skovhullæbe. I kildeområderne blev der bl.a. 

registreret Almindelig milturt, Vandkarse og Sideskærm. Syd for vandløbet findes desuden et 

opdæmmet vandløb med dominans af Liden andemad, men med et begrænset naturindhold.   

Det samlede artsantal på 166 arter er relativt stort i forhold til områdets størrelse, men det skyldes 
primært forekomsten af de meget forskelligartede naturtyper nævnt ovenfor.  
 
Der er registreret 12,9 m3/ha dødt ved i skoven, hvilket er det næststørste af de undersøgte skove og 
betydeligt over landsgennemsnittet. Det døde ved er udelukkende beliggende i den nordlige del med Elle-
askesump, hvilket betyder, at denne del har en betragtelig og gunstig andel med dødt ved, som er i 
nærheden af de anbefalede mængder på 45 m3/ha. 
 
Der er registreret 2 nøglebiotoper med et samlet areal på 1,09 ha, svarende til 12,26 % af skovens areal. 
Der er registreret 0 § 28-arealer (skovloven) og en del arealer omfattet af § 3 (naturbeskyttelsesloven). 
 
I skoven er der registreret 9 livstræer, hvilket svarer til en tæthed på ca. 1 livstræ pr. ha. 
 
Især den nordlige del af området langs Skovsø Å er potentielt yngle- og rasteområde for flagermus.  
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Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort og lang sigt: 
Foretag rydning af 95 % (efterlad større egetræer og evt. andre hjemmehørende træer) af træopvæksten 
på det kortlagte overdrev og herefter iværksættes græsning med små robuste kvægracer, som fx Dexter. 
Udvid gerne græsningsfolden. Græsningstrykket skal være tilstrækkeligt til at holde træopvækst nede. Dvs. 
højt græsningstryk i de første 3 år for at holde genskud nede fra træer, og herefter nedsættes 
græsningstrykket betragteligt, hvor målet er at minimum 50 % af urtevegetationen får lov til at blomstre 
og sætte frø. 
 
I træformidlingsområdet er der brug for at justere, pleje og evt. genplante enkelte af de præsenterede 
arter. 
 
Foretag en skånsom oprensning af vandhullet, eller genskab naturlig hydrologi, og nedlæg vandhullet. Den 
endelige beslutning gøres efter en minutiøs gennemgang af vandhullets naturindhold.  
 
Hele området med nåletræer ryddes for både levende og døde eksotiske nåletræer. Foretag gerne en 
tørveskrælning, og start med at etablere en ny skov. Anvend en lavintensiv og naturnær metode. Plant 
nogle enkelte større træer i mosaik (fx 25 stk. af hver træart) af Bøg, Skærmelm, Spidsløn, Småbladet lind, 
Almindelig eg, og lad naturen herefter klare resten. Beskyt træerne mod vildtbid de første 5 år. 
 
Udlæg hele området med habitatnatur 91E0 langs Skovsø Å til urørt skov. Gennemgå arealet hvert 3. år, 
og ryd invasive arter og Ahorn.  

 
 

 
Figur 32. Oversigt over naturtyper (habitatnatur), § 3-beskyttet natur, nøglebiotoper, særlige arter og livstræer. 
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Værdifuld Elle-askesump langs Skovsø Å. 

 

 
Værdifuld Elle-askesump langs Skovsø Å. 

 
Dominans af Almindelig gyldenris på overdrevet. 
 

 
Veludviklet stisystem i området. 

 
Sti langs Skovsø Å. 

 
Store nåletræer på overdrevet. 
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Vandhul med dominans af liden andemad. 

 
Værdifuld elle-askesump langs Skovsø Å. 

 
Bark bryum (Bryum moravicum) t.h. er ikke tidligere 
registreret i kommunen. 
 

 
Stor kransemos (”Bamsemos”) Rhytidiadelphus triquetrus 
blev fundet flere steder i området. 
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Småblomstret balsamin langs Skovsø Å. 

 
Der forekommer en del dødt ved i aske-ellesumpen, her 
med indikatorarten Tøndersvamp. 

 
Almindelig milturt registreret i et af kildeområderne. 

 
Yngre elle-askesump i den nordlige del af området langs 
Skovsø Å. 
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Værdifuld Elle-askesump langs Skovsø Å. 

 
 Nålebevoksning mod nord med massiv brombæropvækst. 

 
Informationskilt fra Skoleskoven med QR-kode. 

 
Informationskilt fra Skoleskoven med QR-kode. 
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Skovnummer 15 – Grønningen 
 

 
Figur 33. Placering af Grønningen markeret med sort omrids. 
 

 
Tabel 19. Faktaboks for Grønningen. 

 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

3,3 0 0 1 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

106 100 6 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

0 5 2 3 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

1 0 0 0 
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Skovbeskrivelse 
Skoven, på ca. 4 ha, er beliggende i den sydlige del af Slagelse mellem motorvejen og vejen Grønningen 
nord for Antvorskov. Skoven er, ifølge luftfoto, etableret efter 1954, og har dermed en meget kort 
skovkontinuitet. 
 
Førstehåndsindtrykket i området er, at rekreative interesser har størst fokus. Der er etableret en 
omfattende bike-park i området med 1,2 km rute, og op imod 1/3 af området er lysåben med anlagte bike-
spor. Der er foretaget terrænregulering flere steder for at etablere hop eller ”dirtjump” og ”freeride”, som 
det hedder på en større informationstavle (se nedenfor). Der er også etableret spor inde i bøgeskoven og 
foretaget terrænregulering. Dette har betydet, at der fx er ryddet flere større bøgetræer, og i forbindelse 
med terrænreguleringen er der endvidere påført stabilgrus og lignende. Det betyder, at der findes flere 
arter, som favoriseres ved forstyrrelse, i området og som man ikke forventer at finde i en skov. Det gælder 
eksempelvis Korn-valmue, Skive-kamille og Snerle-pileurt. Samlet set betyder det, at skovnaturværdierne 
er meget begrænsede. Det lysåbne område, som vedligeholdes med jævnlige græsklipninger, er uden 
nævneværdig naturværdi.  
Der blev i alt registreret 106 arter heraf 5 gammelskovsarter. 
 
I den sydlige del langs Grønningen og Kongevejen findes området med mest skovnatur med flere 
gammelskovsarter, som eksempelvis Skovgaltetand, Skovsalat og Almindelig gedeblad. Her findes desuden 
et megatræ af Spidsløn med DBH omkring 1 meter, hvilket må være kommunens største Spidsløn. Dette 
træ er udpeget som livstræ. Samme sted langs Grønningen er der flere store Rød-eg. Endelig blev der 
fundet 6 stk. af den fredede orkidé Skov-hullæbe mod nord (figur 34).  
 
Træerne er generelt uden værdifulde epifytter. 
 

Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort og lang sigt: 
Konverter eksotiske træarter til hjemmehørende træer. Især de store Rød-eg (langs Grønningen) og Lærk. 
 
Følg udviklingen, og ryd de invasive arter som Rynket rose og Kæmpe-balsamin.  
 
Ud fra et skovøkologisk synspunkt giver det ikke mening at kombinere en bike-park og skov med naturværdi. 
Derfor anbefales på lang sigt at flytte bike-parken til et andet område i byen. Herefter overlades området til 
naturlig succession og henligger som urørt skov, hvor der løbende ryddes invasive arter og problemarter.  
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Figur 34. Oversigt over livstræ og Skovhullæbe. 
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Etableret bike-rute. 

 

 
Etableret bike-rute med stabilgrus i skoven. 
 

 
Skoven er placeret mellem Grønningen og 
Vestmotorvejen. 
 

 
Etableret bike-rute med stabilgrus i skoven. 
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Informationstavle om bike-parken. 
 

 
Forekomst af Dunet steffensurt. 

 
Den fredede orkidé Skov-hullæbe. 

 
Den invasive Rynket rose blev registreret et par steder. 
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Korn-valmue. 

 
Der blev fundet enkelte individer af den invasive 
Kæmpebalsamin. 
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Skovnummer 16 – Teglparken 
 

 
Figur 35. Placering af Teglparken med sort omrids. 
 

Tabel 20. Faktaboks for Teglparken. 

 
 

Skovbeskrivelse 
Teglparken er en lille bynær skov på 1,9 ha beliggende i den sydøstlige del af Slagelse. Skoven er 
omkranset af boligområder undtagen mod vest, hvor skoven afgrænses af et lysåbent græsklædt areal.  
 
Af historiske kort fremgår det, at der har ligget et teglværk i området, og at der har været indvundet 
råstoffer. Der er flere stiforløb i skoven, der flittigt bruges af beboerne i området. 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

1,9 0 1 7 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

53 48 5 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

0 2 1 2 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

1 0 0 0 
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Terrænet er generelt kuperet med stejle skrænter og beliggende på smeltevandsler (GEUS, 2017_1, 2017). 
Den nordøstligste del af skoven ligger på en knold, der var skovbevokset før 1954 (ortofoto 1954), og som 
er den ældste del af skoven i dag, og hvor en nøglebiotop er udpeget. 
 
I dag fremstår skoven som en bladet løvskov med indslag af Lærk og Rød-gran mod syd. Skoven er tør med 
meget selvsået opvækst, og der blev eksempelvis registreret Bøg, Ahorn, Engriflet hvidtjørn, Fugle-
kirsebær og Skov-elm. Mod nordvest findes et område domineret af yngre Almindelig eg (DBH 30-40 cm) 
med en meget forstyrret skovbund med bl.a. Stor nælde og Mælkebøtte. 
 
Der er registreret én nøglebiotop i skoven med et samlet areal på 0,08 ha, svarende til 4,37 % af skovens 
areal. Biotopen er et område med ældre løvskov domineret af Bøg og Storbladet Lind. Her er en god 
koncentration af livstræer med hulheder og sprækker og med DBH op til 95 cm (figur 36). 
 
Skoven er potentielt yngle- og rasteområde for flagermus.  
 
I skoven er der registreret 7 livstræer, hvilket svarer til en tæthed på 3,63 livstræer pr. ha. Der er 
registreret 0 § 28-arealer (skovloven) og 0 § 3-arealer (naturbeskyttelsesloven).  
 
Der blev i alt registreret 53 plantearter heraf 48 karplanter og 4 mosser. Af disse arter er der 2 
gammelskovsarter, Vedbend (som også er nøglebiotopssignalart) og Skovsalat. Der blev desuden 
registreret 2 § 25-arter, eksempelvis Taks. 
 
Skoven har generelt mangel på dødt ved. Ved opgørelsen i 2018 blev der ved den stikprøvebaserede 
registrering kortlagt 0 m3/ha (tabel 6, Bennett m.fl. 2018). Selv om der ligger dødt ved i skoven, er det 
langt under landsgennemsnittet på 4,1 m3/ha.  
 
Der er desuden mangel på værdifulde epifytiske laver, mosser og svampe. 
 
Der forekommer en del haveaffald i skoven. 

 
Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort sigt: 
Konverter alle bevoksninger med nål til hjemmehørende arter.  
 
Udlæg områder med kortlagt habitatnaturtype 9130 og syd herfor til urørt skov indenfor de næste 5 år. Til 
trods for urørthed foretages løbende rydning af eksotiske arter herunder også invasive arter og 
problemarter. 
 
Hvis ikke der udlægges urørt skov efterlades dødt ved i skoven, således mængden øges til 15 m3/ha inden 
for 10 år og efter 20 år efterlades dødt ved i mængder på 45 m3/ha. 
 
Udlæg skovbryn omkring skovområderne, således skoven beskyttes mod udtørring fra vinden, og der 
sikres mere optimale forhold for epifytiske mosser, svampe og laver samt andre udtørringsfølsomme arter. 
 
Der etableres græsning i den nordvestlige del af skoven med yngre eg. Græsningsfolden etableres 
sammen med det lysåbne område mod syd. 
 
Marker livstræer med emblemer. 
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Udarbejd en informationskampagne som fortæller om vigtigheden af dødt ved og livstræer i skoven, ift. 
både biodiversitet og klima, og med informationer om at henkastning af haveaffald er forbudt. 
 
Forslag til anbefalinger på lang sigt: 
Hele skoven udlægges til urørt skov indenfor de næste 50 år. Til trods for urørthed foretages løbende 
rydning af eksotiske arter herunder også invasive arter og problemarter. 

 
 

 
Figur 36. Oversigt over naturtyper (habitatnatur), nøglebiotop og livstræer. 
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Skoven er en blandskov med en del næringskrævende 
arter i skovbunden. Her opstammede ældre tjørnetræer. 

 
Storbladet lind udpeget som livstræ. 

 

 
Nøglebiotopen med dødt ved. 
 

 
Nøglebiotopen indeholder også livstræer. 



 127 

 
Skovarealet længst mod nordvest med dominans af Alm. 
eg 
 

 
”Knolden” set fra vest. Her mangler der et vigtigt skovbryn, 
der kan forhindre udtørring. 

 
             Der er en del haveaffald i skoven. 
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Skovnummer 17 – Kællinghoved 
 

 
Figur 37. Placering af Kællinghoved markeret med sort omrids. 
 

 
Tabel 21. Faktaboks for Kællinghoved. 

 
 

Skovbeskrivelse 
Området på 4 ha er beliggende øst for Korsør og ligger som en bakkeknold med stor forekomst af 
moræneler.  Den træbeklædte del af området ligger som en hestesko i randen af bakkeknolden (figur 37). 
Hele området afgræsses af store kødkvæg. Der er flere steder tilplantninger med eksotiske nåletræer. 
 

Faktaboks 
Areal (ha), dødt ved (m3/ha), nøglebiotoper (stk.), 
livstræer (stk.) 

Areal Dødt ved Nøglebiotop Livstræer 

4 (8,1) 1,4 3 5 

Totalt artsantal, antal karplanter, antal mosser Arter Karplanter Mos 

71 64 7 

Antal NOVANA-indikatorarter, Wulf-gammelskovsarter, 
nøglebiotopssignalarter, § 25-arter 

NOVANA Wulf NB-signal § 25 

0 5 1 0 

Naturtyper (habitatnaturtyper, § 3, § 28, beskyttede 
diger m. særlig høj naturværdi) 

Habitatnatur § 3 § 28 Diger 

2 0 (+2) 0  0 
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Det mest biologisk værdifulde i området er den store samling af store, gamle egetræer, som er flere 
hundrede år gamle og af national beskyttelsesinteresse. På flere af disse imponerende egetræer sidder der 
flere sjældne epifytiske nålelaver, eksempelvis Grå knappenålslav (Chaenotheca trichialis) og Citrongul 
knappenålslav (Chaenotheca chrysocephala), som kun er registreret 9 gange i Danmark siden 2. 
verdenskrig. På stammerne blev der også registreret den sjældne gammelskovsindikator Grå dugskivelav 
(Lecanactis abietina), som kun er kendt fra to andre lokaliteter på Sjælland.  
 
Der blev fundet 71 plantearter heraf 5 gammelskovsarter fx Enblomstret flitteraks, Skovsalat og Skovarve. 
Området domineres som følge af græsning især af stikkende arter som fx Brombær, Slåen, Hvidtjørn, 
Agertidsel, Horse-tidsel m.v. De store græssende dyr giver også jordbundsforstyrrelse flere steder hvor der 
findes arter tilknyttet forstyrrelse fx Vejpileurt, Ferskenpileurt og Brøndsel. 
 
Det meste af området er lysåbent græsmarksområde med dominans af Almindelig rajgræs og Hvid Kløver 
og uden væsentlig naturværdi. Disse arealer er ikke en del af selve skovkortlægningen og således ikke 
undersøgt i detaljer.  
 
Der er udpeget 3 nøglebiotoper med et samlet areal på 1,60 ha som svarer til 19,82 % af skovens areal. 
Derudover er der udpeget 5 livstræer, hvilket svarer til en tæthed på 0,62 livstræer pr. ha. Indenfor de 
udpegede nøglebiotoper er flere store egetræer, som alle bør udpeges som livstræer. Endelig er der 
registreret to små vandhuller (figur 38).  
 
Ved opgørelsen i 2018 blev der ved den stikprøvebaserede registrering kortlagt 1,4 m3/ha dødt ved (tabel 
6, Bennett m.fl. 2018), hvilket er langt under landsgennemsnittet på 4,1 m3/ha. 
 
Der findes desuden et fortidsminde på Kællinghoved. 
 
De mange store, gamle ege med døde partier er potentielt yngle- og rasteområde for flagermus.  
 

Forvaltningstiltag 
Forslag til anbefalinger på kort sigt: 
Konverter eksotiske nåletræer og ahorn med hjemmehørende træarter. 
 
Det er vigtigt at opvækst af andre vedplanter omkring de udpegede store ege-livstræer undgås. Opvækst 
kan udkonkurrere de gamle egetræer og samtidig bortskygge de sjældne laver. 
 
Forslag til anbefalinger på lang sigt: 
Foretag naturnær skovrejsning med naturlig succession omkring og på Kællinghoved. I den periode hvor 
der rejses skov i området, og hvor der ikke foretages græsning, skal opvæksten omkring de store egetræer 
holdes nede med manuel buskrydning mindst 1 gang om året. 
 
Alle de store mega-egetræer med DBH > 80 cm udpeges som livstræer og markeres med emblem. 
Over en periode på 25 år øges mængden af dødt ved til de anbefalede 45 m3/ha.  
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Figur 38. Oversigt over kortlagte naturtyper (§ 3), nøglebiotoper og livstræer.  
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Gammel, kroget eg. 

 
Imponerende gammel eg med DBH > 1 m. 

 
Stående død eg. 

 
Kortlagt vandhul i skoven. 
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Bilag 
Bilag 1: Artslister med frekvens og type 
Artslisten er sorteret alfabetisk efter dansk navn. Wulf = gammelskovsart, Nøglebiotop = art som er 
udpeget som typisk i nøglebiotop, Skovlov = art som er udpeget som vigtig skovart af NST, 
Skovovervågning = art som anvendes i den danske skovovervågning. 

Karplanter 
Artslisten er sorteret efter videnskabeligt navn og viser forekomster efter skovnummer. Kolonnen 
”Ind.” viser indikatorarter: N = Novana-indikatorarter fra skovovervågningen, W = Wulf 
gammelskovsarter, B = nøglebiotops-signalarter, S = Skovlovens § 25-artsliste.  

Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Abies alba Almindelig ædelgran   x     x         x         x x     5 

Abies grandis Kæmpegran                             x       1 

Abies 
nordmanniana 

Nordmannsgran             x                       1 

Abies procera Nobilis             x               x       2 

Acer campestre Navr   x         x x             x x     5 

Acer platanoides Spids-løn     x   x   x x         x   x x x   8 

Acer 
pseudoplatanus 

Ahorn   x x x x x   x x   x x x x x x x x 15 

Achillea 
millefolium 

Almindelig røllike   x x x               x x   x x x   8 

Aegopodium 
podagraria 

Skvalderkål     x   x x x       x x x   x x x   10 

Aesculus 
hippocastanum 

Hestekastanie   x x               x x     x       5 

Aethusa cynapium Hundepersille                           x         1 

Agrimonia 
eupatoria 

Almindelig agermåne     x x                             2 

Agrostis capillaris Almindelig hvene   x x   x   x x   x   x     x x     9 

Agrostis gigantea Stortoppet hvene     x x           x                 3 

Agrostis 
stolonifera 

Kryb-hvene   x   x     x   x x     x x x     x 9 

Ajuga reptans Krybende læbeløs   x                                 1 

Alliaria petiolata Løgkarse   x x               x       x x   x 6 

Allium oleraceum Vild løg     x                               1 

Allium 
scorodoprasum 

Skov-løg   x                                 1 

Alnus glutinosa Rød-el   x x x   x x x x x     x x   x     11 

Alnus incana Grå-el   x   x     x             x       x 5 

Alopecurus 
geniculatus 

Knæbøjet rævehale                                   x 1 

Anemone 
nemorosa 

Hvid anemone W x                                 1 

Angelica sylvestris Skov-angelik                                 x   1 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Anisantha sterilis Gold hejre       x                           x 2 

Anthoxanthum 
odoratum 

Vellugtende gulaks                           x x       2 

Anthriscus 
cerefolium 

Have-kørvel             x                       1 

Anthriscus 
sylvestris 

Vild kørvel   x x x   x       x x x   x         8 

Aquilegia vulgaris Akeleje             x                       1 

Arctium Burreslægten                             x       1 

Arctium lappa Glat burre     x       x                     x 3 

Arctium 
nemorosum 

Skov-burre   x                                 1 

Arctium 
tomentosum 

Filtet burre     x   x             x         x   4 

Arenaria 
serpyllifolia 

Markarve                             x       1 

Argentina 
anserina 

Gåsepotentil   x x x                             3 

Armoracia 
rusticana 

Peberrod     x                               1 

Aronia 
melanocarpa 

Sortfrugtet surbær     x                               1 

Arrhenatherum 
elatius 

Draphavre   x x x x x x x   x     x x x x x   13 

Artemisia 
campestris 

Mark-bynke                             x       1 

Artemisia vulgaris Grå-bynke   x x x   x x x x x     x x x x     12 

Arum alpinum ssp. 
danicum 

Dansk arum  S   x             x   x x   x       5 

Astilbe japonica Astilbe japonica                     x               1 

Astragalus 
glycyphyllos 

Sød astragel                       x             1 

Athyrium filix-
femina 

Fjerbregne W x                                 1 

Ballota nigra ssp. 
nigra 

Rød tandbæger     x                               1 

Bellis perennis Tusindfryd     x x     x     x     x   x       6 

Berberis 
thunbergii 

Hæk-berberis                             x       1 

Berteroa incana Kløvplade     x                               1 

Berula erecta Sideskærm                             x       1 

Betula pendula Vorte-birk     x   x x   x   x     x           6 

Betula pubescens Dun-birk   x x x     x               x x x   7 

Bidens cernua Nikkende brøndsel                                   x 1 

Brachypodium 
sylvaticum 

Skov-stilkaks W   x x x           x x x           6 

Brassica napus 
ssp. napus 

Raps                 x                   1 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Brassica rapa ssp. 
campestris 

Ager-kål                               x     1 

Bromopsis ramosa Sildig skov-hejre B x                                 1 

Bromus 
hordeaceus ssp. 
hordeaceus 

Blød hejre               x         x           2 

Buxus 
sempervirens 

Buksbom             x                       1 

Calamagrostis 
canescens 

Eng-rørhvene   x   x                             2 

Calamagrostis 
epigejos 

Bjerg-rørhvene   x   x           x               x 4 

Caltha palustris Kabbeleje                             x       1 

Calystegia sepium Gærde-snerle   x x                               2 

Campanula 
trachelium 

Nælde-klokke B x                                 1 

Capsella bursa-
pastoris 

Hyrdetaske                 x             x     2 

Cardamine amara Vandkarse                             x       1 

Carduus crispus Kruset tidsel     x       x     x       x x x x   7 

Carex acuta Nikkende star   x                                 1 

Carex acutiformis Kær-star                             x       1 

Carex arenaria Sand-star         x                           1 

Carex disticha Toradet star                                   x 1 

Carex divulsa ssp. 
leersii 

Mellembrudt star   x x x               x x           5 

Carex elata Stiv star   x                                 1 

Carex hirta Håret star               x             x       2 

Carex otrubae Sylt-star     x x                           x 3 

Carex pairaei Pigget star     x                               1 

Carex paniculata Top-star   x                                 1 

Carex pendula Kæmpe-star  S     x                             1 

Carex pilulifera Pille-star W x     x                           2 

Carex 
pseudocyperus 

Knippe-star   x                         x       2 

Carex remota Akselblomstret star B x                                 1 

Carex sylvatica Skov-star W,B x x   x         x x x             6 

Carpinus betulus Avnbøg   x x       x       x               4 

Centaurea jacea Almindelig knopurt   x x x                             3 

Centaurea 
scabiosa 

Stor knopurt   x                         x       2 

Cerastium 
fontanum ssp. 
vulgare var. 
vulgare 

Almindelig hønsetarm   x   x     x x         x           5 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Chaenorrhinum 
minus 

Liden torskemund                               x     1 

Chaerophyllum 
temulum 

Almindelig hulsvøb     x                     x x       3 

Chamaecyparis 
lawsoniana 

Ædelcypres   x x   x         x   x x           6 

Chara Kransnålealgeslægten               x                     1 

Chenopodium 
album 

Hvidmelet gåsefod                 x         x   x   x 4 

Chrysanthemum 
segetum 

Gul okseøje                 x                   1 

Chrysosplenium 
alternifolium 

Almindelig milturt B                           x       1 

Cichorium intybus Cikorie   x x     x                 x       4 

Circaea lutetiana Dunet steffensurt   x x   x           x x x   x x     8 

Cirsium arvense Ager-tidsel   x x x   x x x x x       x x x x x 13 

Cirsium oleraceum Kål-tidsel                             x       1 

Cirsium vulgare Horse-tidsel   x x         x x x       x   x x x 9 

Clematis vitalba Almindelig skovranke     x                     x         2 

Convallaria 
majalis 

Liljekonval W x     x                           2 

Convolvulus 
arvensis 

Ager-snerle   x         x           x   x     x 5 

Conyza 
canadensis 

Canadisk 
bakkestjerne 

                x         x x x     4 

Cornus alba Hvid kornel, s. lat.   x         x             x x x     5 

Cornus sanguinea Rød kornel S      x     x x     x               4 

Corylus avellana Hassel   x x     x x x x x   x x   x x     11 

Cotoneaster Dværgmispelslægten             x                       1 

Crataegus 
laevigata 

Almindelig hvidtjørn   x   x   x                 x     x 5 

Crataegus 
monogyna 

Engriflet hvidtjørn   x x x x   x x x   x x x x x x x x 15 

Crepis capillaris Grøn høgeskæg   x           x x           x x     5 

Crepis paludosa Kær-høgeskæg                             x       1 

Cynoglossum 
officinale 

Læge-hundetunge     x                               1 

Cynosurus 
cristatus 

Almindelig kamgræs       x                             1 

Cytisus scoparius Gyvel     x   x                           2 

Dactylis 
glomerata ssp. 
glomerata 

Almindelig 
hundegræs 

  x x x x x x x   x x x x x x x x x 16 

Dactylis 
glomerata ssp. 
lobata 

Skov-hundegræs S  x x   x             x             4 

Daucus carota 
ssp. carota 

Vild gulerod     x x       x             x x   x 6 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Deschampsia 
cespitosa 

Mose-bunke   x x x x         x x       x   x   8 

Deschampsia 
flexuosa 

Bølget bunke W       x                           1 

Digitalis purpurea Almindelig fingerbøl                           x         1 

Dryopteris 
carthusiana 

Smalbladet mangeløv W x x   x               x   x       5 

Dryopteris 
dilatata 

Bredbladet mangeløv   x x   x   x               x       5 

Dryopteris filix-
mas 

Almindelig mangeløv   x x x x x x     x         x       8 

Echium vulgare Slangehoved     x           x                   2 

Elymus caninus Almindelig hundekvik   x x                     x x       4 

Elytrigia repens Almindelig kvik   x x x     x x x x         x x     9 

Empetrum nigrum Revling         x                           1 

Epilobium Dueurtslægten                       x             1 

Epilobium 
adenocaulon 

Kirtel-dueurt   x         x     x                 3 

Epilobium 
angustifolium 

Gederams   x       x   x           x   x     5 

Epilobium 
hirsutum 

Lådden dueurt   x x x     x x x         x   x     8 

Epilobium 
montanum 

Glat dueurt             x             x x       3 

Epilobium 
obscurum 

Ris-dueurt               x x                   2 

Epilobium 
parviflorum 

Dunet dueurt           x                     x x 3 

Epipactis 
helleborine 

Skov-hullæbe W,B,S x x x x x               x x x     8 

Equisetum 
arvense 

Ager-padderok             x x   x         x x x   6 

Equisetum 
sylvaticum 

Skov-padderok W       x                           1 

Erigeron acer Bitter bakkestjerne                             x       1 

Euonymus 
europaeus 

Benved   x x     x   x         x         x 6 

Eupatorium 
cannabinum 

Hjortetrøst   x   x                   x x       4 

Euphorbia 
helioscopia 

Skærm-vortemælk             x   x             x     3 

Fagus sylvatica Bøg   x x x x   x x x x x x x     x     12 

Fallopia 
baldschuanica 

Arkitektens trøst     x                               1 

Fallopia 
convolvulus 

Snerle-pileurt                 x             x     2 

Fallopia japonica 
ssp. japonica 

Japan-pileurt             x               x       2 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Festuca 
arundinacea 

Strand-svingel     x                               1 

Festuca gigantea Kæmpe-svingel     x x             x       x x   x 6 

Festuca pratensis Eng-svingel   x x x       x           x         5 

Festuca rubra Rød svingel     x x x   x x         x x x       8 

Filipendula 
ulmaria 

Almindelig mjødurt                             x       1 

Fragaria vesca Skov-jordbær     x             x                 2 

Fragaria viridis Bakke-jordbær  S           x x           x     x   4 

Fragaria x 
ananassa 

Have-jordbær             x                       1 

Frangula alnus Tørst                       x   x x       3 

Fraxinus excelsior Ask   x x x x   x     x x x x x x x x x 14 

Fumaria officinalis Læge-jordrøg                 x                   1 

Galeopsis bifida Skov-hanekro   x                         x       2 

Galium aparine Burre-snerre   x x     x x       x   x x   x     8 

Galium mollugo Hvid snerre     x x                             2 

Galium odoratum Skovmærke W x     x                           2 

Galium palustre Kær-snerre, s. lat.   x                                 1 

Galium verum Gul snerre     x                       x       2 

Geranium 
pusillum 

Liden storkenæb                                   x 1 

Geranium 
pyrenaicum 

Pyrenæisk storkenæb                               x     1 

Geranium 
robertianum 

Stinkende storkenæb   x x   x x x     x x x x     x x x 12 

Geum urbanum Feber-nellikerod   x x x x x x       x x x x x   x x 13 

Glechoma 
hederacea 

Korsknap   x x                       x x     4 

Glyceria fluitans Manna-sødgræs   x           x   x               x 4 

Hedera helix Vedbend W,B x x x             x x x     x x   8 

Heracleum 
mantegazzianum 

Kæmpe-bjørneklo   x x x   x                         4 

Heracleum 
sphondylium ssp. 
sphondylium 

Almindelig bjørneklo   x         x                 x     3 

Hieracium sect. 
Vulgatiformia 

Almindelig høgeurt 
coll. 

W x                         x       2 

Hieracium 
umbellatum 

Smalbladet høgeurt     x                               1 

Holcus lanatus Fløjlsgræs       x x     x       x x x         6 

Holcus mollis Krybende hestegræs   x       x                         2 

Hordelymus 
europaeus 

Skovbyg B,S x x                               2 

Hyacinthoides Skillaslægten             x                       1 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Hydrangea 
paniculata 

Have-hortensie             x                       1 

Hypericum 
perforatum 

Prikbladet perikon   x x   x x x     x       x x       8 

Hypochoeris 
radicata 

Almindelig kongepen               x x       x   x     x 5 

Ilex aquifolium Kristtorn S  x x                 x x           4 

Impatiens 
glandulifera 

Kæmpe-balsamin                               x     1 

Impatiens noli-
tangere 

Spring-balsamin         x                   x       2 

Impatiens 
parviflora 

Småblomstret 
balsamin 

W x     x             x     x       4 

Iris pseudacorus Gul iris B x                         x       2 

Juglans regia Valnød           x       x     x           3 

Juncus articulatus Glanskapslet siv               x                     1 

Juncus 
compressus 

Fladstrået siv   x                                 1 

Juncus 
conglomeratus 

Knop-siv   x                                 1 

Juncus effusus Lyse-siv   x   x     x                     x 4 

Juniperus 
communis 

Ene                             x       1 

Knautia arvensis Blåhat                             x       1 

Laburnum 
anagyroides 

Almindelig guldregn       x     x                       2 

Lamiastrum 
galeobdolon ssp. 
argentatum 

Have-guldnælde   x     x   x     x     x       x   6 

Lamiastrum 
galeobdolon ssp. 
galeobdolon 

Almindelig guldnælde W, x                   x             2 

Lamium album Døvnælde                             x       1 

Lamium 
purpureum 

Rød tvetand                 x           x x     3 

Lapsana 
communis 

Haremad   x x       x   x   x       x x   x 8 

Larix Lærkeslægten   x               x           x x   4 

Lathyrus pratensis Gul fladbælg   x x                               2 

Lemna minor Liden andemad   x               x x       x     x 5 

Lemna trisulca Kors-andemad                   x                 1 

Leucanthemum 
vulgare 

Hvid okseøje                             x x     2 

Ligustrum vulgare Liguster     x     x x                       3 

Lilium Liljeslægten             x                       1 

Linaria vulgaris 
Almindelig 
torskemund 

                          x         1 

Lolium perenne Almindelig rajgræs   x x x     x x x             x   x 8 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Lonicera 
involucrata var. 
ledebourii 

Californisk gedeblad     x   x   x             x         4 

Lonicera 
periclymenum 

Almindelig gedeblad W x   x x   x         x   x   x     7 

Lonicera 
xylosteum 

Dunet gedeblad S  x x x   x       x   x x x x x     10 

Luzula pilosa Håret frytle W x                                 1 

Lycium barbarum Bukketorn     x                               1 

Lycopus 
europaeus 

Sværtevæld   x     x                         x 3 

Lysimachia 
nummularia 

Pengebladet fredløs   x   x x   x     x x   x     x     8 

Lysimachia 
vulgaris 

Almindelig fredløs   x                                 1 

Lythrum salicaria Kattehale   x     x                           2 

Mahonia 
aquifolium 

Almindelig mahonie       x   x x                 x     4 

Maianthemum 
bifolium 

Majblomst W x                                 1 

Malus domestica Sød-æble         x x   x                     3 

Malus sylvestris Skov-æble   x               x         x       3 

Malus toringo var. 
sargentii 

Sargents æble                           x         1 

Matricaria 
matricarioides 

Skive-kamille                               x     1 

Medicago lupulina Humle-sneglebælg   x                           x   x 3 

Melica uniflora Enblomstret flitteraks W x x   x           x x x   x     x 8 

Mentha aquatica Vand-mynte B x                         x       2 

Mercurialis 
perennis 

Almindelig bingelurt W x x   x                   x       4 

Milium effusum Miliegræs W x x   x         x   x     x       6 

Moehringia 
trinervia 

Skovarve W x x               x       x     x 5 

Molinia caerulea Blåtop       x                             1 

Mycelis muralis Skovsalat W x x x x x         x x     x x x x 11 

Odontites verna Mark-rødtop     x         x                     2 

Ononis spinosa 
ssp. maritima var. 
maritima 

Mark-krageklo                             x       1 

Origanum vulgare Merian  S     x                             1 

Oxalis acetosella Skovsyre W x     x                           2 

Papaver dubium Gærde-valmue                 x               x   2 

Papaver rhoeas Korn-valmue                 x             x     2 

Pastinaca sativa Pastinak       x                   x         2 

Persicaria 
hydropiper 

Bidende pileurt                                   x 1 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Persicaria 
maculosa ssp. 
maculosa 

Fersken-pileurt   x             x             x   x 4 

Petasites albus Hvid hestehov     x                               1 

Petasites hybridus Rød hestehov S  x                 x x             3 

Phalaris 
arundinacea 

Rørgræs                             x       1 

Phleum pratense 
ssp. pratense 

Eng-rottehale       x                         x   2 

Phragmites 
australis 

Tagrør   x x x       x             x     x 6 

Picea abies Rød-gran   x     x   x     x         x x x   7 

Picea glauca Hvid-gran                   x                 1 

Picea sitchensis Sitka-gran   x x   x         x               x 5 

Pilosella 
officinarum 

Håret høgeurt                             x       1 

Pinus nigra var. 
nigra 

Østrigsk fyr   x x   x         x   x       x     6 

Pinus sylvestris Skov-fyr   x x   x         x               x 5 

Plantago 
lanceolata 

Lancet-vejbred   x   x     x     x     x   x x     7 

Plantago major Glat vejbred   x x x x   x   x           x x x x 10 

Poa annua Enårig rapgræs   x x           x x   x       x x   7 

Poa nemoralis Lund-rapgræs W x x x x   x         x x x x     x 10 

Poa pratensis Eng-rapgræs coll.       x                 x           2 

Poa trivialis Almindelig rapgræs   x x x x x x x   x x x x x x   x x 15 

Polygonatum 
multiflorum 

Stor konval W,B x x       x         x           x 5 

Polygonum 
aviculare 

Vej-pileurt, s. lat.                 x         x   x x x 5 

Polypodium 
vulgare 

Almindelig engelsød         x                           1 

Polystichum 
aculeatum 

Almindelig 
skjoldbregne 

 S   x                               1 

Populus Poppelslægten   x                                 1 

Populus 
balsamifera var. 
hortensis 

Balsam-poppel     x     x                         2 

Populus tremula Bævreasp     x     x       x       x         4 

Potamogeton 
natans 

Svømmende vandaks               x                     1 

Potentilla reptans Krybende potentil   x x x   x               x         5 

Primula elatior Fladkravet kodriver B,S   x                               1 

Prunella vulgaris Almindelig brunelle   x x x     x                       4 

Prunus avium Fugle-kirsebær   x x   x x x x x x x   x x x x x   14 

Prunus cerasifera Mirabel   x x x   x x     x x     x x x   x 11 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Prunus cerasus Sur-kirsebær                             x       1 

Prunus domestica 
ssp. insititia 

Kræge     x                               1 

Prunus padus Almindelig hæg       x   x x           x x x x     7 

Prunus serotina Glansbladet hæg           x               x x       3 

Prunus spinosa Slåen   x x x   x   x             x x   x 8 

Pseudotsuga 
menziesii 

Douglasgran           x                         1 

Pulmonaria 
obscura 

Almindelig lungeurt     x                               1 

Pyrus communis Pære                   x                 1 

Quercus robur Almindelig eg   x x x x   x   x x   x x x   x   x 12 

Quercus rubra Rød-eg         x   x                 x x   4 

Ranunculus acris Bidende ranunkel             x                       1 

Ranunculus 
repens 

Lav ranunkel             x x   x         x x     5 

Rhamnus 
cathartica 

Vrietorn                             x       1 

Rhus typhina Hjortetaktræ             x                       1 

Ribes alpinum Fjeld-ribs   x       x       x     x           4 

Ribes spicatum Vild ribs   x       x x         x   x x       6 

Ribes uva-crispa Stikkelsbær   x x   x   x       x       x x   x 8 

Rosa Roseslægten                                 x   1 

Rosa canina ssp. 
canina 

Glat hunde-rose   x x x x x x       x   x   x x   x 11 

Rosa multiflora Mangeblomstret rose       x     x             x         3 

Rosa rubiginosa Æble-rose                           x       x 2 

Rosa rugosa Rynket rose     x x                       x     3 

Rubus caesius Korbær     x                               1 

Rubus idaeus Hindbær   x x x x x x     x   x x   x   x x 12 

Rubus sect. Rubus Brombær coll.   x x x x   x     x         x x   x 9 

Rumex acetosa Almindelig syre   x                         x       2 

Rumex crispus Kruset skræppe               x   x   x   x         4 

Rumex 
obtusifolius 

Butbladet skræppe   x x x               x     x x x   7 

Rumex sanguineus Skov-skræppe   x x               x   x   x       5 

Salix Pileslægten               x                     1 

Salix alba x fragilis Grøn pil   x x                       x       3 

Salix caprea Selje-pil   x                         x       2 

Salix cinerea Grå-pil   x x x                       x     4 

Salix fragilis Skør-pil     x             x         x       3 

Salix viminalis Bånd-pil     x x                             2 

Sambucus nigra Almindelig hyld   x x   x x x x x x x x x x x x x x 16 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Sambucus 
racemosa 

Drue-hyld                             x   x   2 

Sanicula europaea Sanikel W,B x                                 1 

Schoenoplectus 
maritimus 

Strand-kogleaks     x                               1 

Scirpus sylvaticus Skov-kogleaks                             x       1 

Scrophularia 
nodosa 

Knoldet brunrod   x x     x                 x       4 

Scutellaria 
galericulata 

Almindelig 
skjolddrager 

  x                                 1 

Sedum telephium 
ssp. maximum 

Almindelig 
sankthansurt 

    x                               1 

Senecio jacobaea Eng-brandbæger             x x             x       3 

Senecio sylvaticus Skov-brandbæger                               x x   2 

Senecio viscosus Klæbrig brandbæger                               x     1 

Senecio vulgaris 
Almindelig 
brandbæger 

                x                   1 

Silene latifolia ssp. 
alba 

Aften-pragtstjerne   x x           x             x     4 

Sisymbrium 
officinale 

Rank vejsennep                               x   x 2 

Solanum 
dulcamara 

Bittersød natskygge   x                         x       2 

Solidago 
canadensis 

Canadisk gyldenris       x x   x x   x         x     x 7 

Solidago gigantea Sildig gyldenris       x                   x         2 

Solidago virgaurea Almindelig gyldenris                             x       1 

Sonchus arvensis Ager-svinemælk   x             x             x     3 

Sonchus asper Ru svinemælk                 x         x   x x   4 

Sonchus oleraceus Almindelig svinemælk             x   x         x x x x   6 

Sonchus palustris Kær-svinemælk   x                                 1 

Sorbus aucuparia Almindelig røn   x x x x x x       x     x x x x x 12 

Sorbus intermedia Selje-røn     x   x   x     x     x   x       6 

Sparganium 
erectum 

Grenet pindsvineknop   x                                 1 

Spiraea Spiræaslægten   x         x                       2 

Stachys sylvatica Skov-galtetand W x x                 x       x     4 

Stellaria alsine Sump-fladstjerne                             x       1 

Stellaria holostea Stor fladstjerne W x x   x             x             4 

Stellaria media Almindelig fuglegræs   x x x               x         x x 6 

Stellaria nemorum 
ssp. montana 

Sydlig lund-
fladstjerne 

  x                                 1 

Stratiotes aloides Krebseklo                   x                 1 

Symphoricarpos 
albus var. 
laevigatus 

Hvid snebær     x       x                 x     3 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Syringa vulgaris Almindelig syren             x           x   x x     4 

Tanacetum 
vulgare 

Rejnfan   x x x   x   x   x     x x x x     10 

Taraxacum 
officinale coll. 

Mælkebøtte   x x x   x x x x     x x x   x x x 13 

Taxus baccata Taks                     x   x     x x   4 

Thelypteris 
palustris 

Kærbregne  S x  x                               2 

Tilia cordata Småbladet lind  S     x       x             x       3 

Tilia platyphyllos Storbladet lind  S x                                 1 

Tilia x europaea Park-lind     x                               1 

Torilis japonica Hvas randfrø   x x             x                 3 

Tragopogon 
pratensis 

Gedeskæg coll.     x     x             x           3 

Trifolium arvense Hare-kløver     x                       x       2 

Trifolium 
campestre 

Gul kløver   x                         x       2 

Trifolium medium Bugtet kløver                             x       1 

Trifolium pratense Rød-kløver               x x                   2 

Trifolium repens Hvid-kløver   x   x         x x     x   x x     7 

Tripleurospermum 
perforatum 

Lugtløs kamille                 x         x   x     3 

Triticum aestivum Almindelig hvede   x             x             x     3 

Tussilago farfara Følfod   x x x       x               x x   6 

Typha latifolia 
Bredbladet 
dunhammer 

  x   x       x   x               x 5 

Ulmus glabra Skov-elm   x x   x   x       x x x   x x x x 11 

Urtica dioica Stor nælde   x x x x x x   x x x x x x x x x x 16 

Valeriana 
sambucifolia 

Krybende baldrian, s. 
lat. 

                            x       1 

Verbascum 
densiflorum 

Uldbladet kongelys                             x x     2 

Veronica arvensis Mark-ærenpris                 x                   1 

Veronica 
chamaedrys 

Tveskægget ærenpris   x                         x       2 

Veronica montana Bjerg-ærenpris  S x                                 1 

Veronica 
officinalis 

Læge-ærenpris W x x                               2 

Viburnum lantana Pibe-kvalkved             x                       1 

Viburnum opulus Kvalkved   x       x x   x           x       5 

Vicia cracca Muse-vikke     x                               1 

Vicia hirsuta Tofrøet vikke       x                     x       2 

Vicia sativa Vicia sativa     x x     x                       3 

Vicia sepium Gærde-vikke   x                   x             2 

Vinca minor Liden singrøn   x x     x x           x     x     6 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Viola Violslægten     x             x                 2 

Viola arvensis 
Ager-
stedmoderblomst 

                x                   1 

Viola 
reichenbachiana 

Skov-viol W x                   x             2 

Viola riviniana Krat-viol W                   x               1 

 

Mosser 
Kolonnen ”Ind.” viser indikatorarter: N = Novana-indikatorarter fra skovovervågningen, 
gammelskovsarter, B = nøglebiotops-signalarter. 

Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Amblystegium 
serpens 

Almindelig 
krybmos 

            x                       1 

Amblystegium 
varium 

Bugtet krybmos                             x       1 

Atrichum 
undulatum 

Bølget katrinemos   x x x x   x     x   x   x x x   x 11 

Aulacomnium 
androgynum 

Kugle-filtmos                                   x 1 

Barbula 
unguiculata 

Almindelig 
skægtand 

                            x       1 

Brachythecium 
albicans 

Hvidlig kortkapsel         x                           1 

Brachythecium 
glareosum 

Kalk-kortkapsel                             x       1 

Brachythecium 
rutabulum 

Almindelig 
kortkapsel 

  x x x x x x x   x x x x x x x x x 16 

Brachythecium 
salebrosum 

Skov-kortkapsel B x                                 1 

Brachythecium 
velutinum 

Fløjl-kortkapsel   x                                 1 

Bryum Bryumslægten   x           x x                   3 

Bryum 
argenteum 

Sølv-bryum               x                     1 

Bryum flaccidum Bark-bryum                             x       1 

Bryum 
klinggraeffii 

Kortbørstet 
bryum 

              x                     1 

Bryum rubens Mark-bryum                   x                 1 

Calliergonella 
cuspidata 

Spids spydmos       x                     x x     3 

Camptothecium 
lutescens 

Gul krumkapsel                             x       1 

Campylopus 
introflexus 

Stjerne-bredribbe   x     x                           2 

Chiloscyphus 
profundus 

Forskelligbladet 
kamsvøb 

  x     x                   x       3 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Conocephalum 
conicum 

Glat 
krokodillemos 

                            x       1 

Dicranella crispa Dicranella crispa   x                                 1 

Dicranella 
heteromalla 

Almindelig 
fløjlsmos 

  x x   x   x     x   x           x 7 

Dicranella 
rufescens 

Kalk-fløjlsmos               x   x                 2 

Dicranum 
scoparium 

Almindelig 
kløvtand 

  x     x                   x       3 

Eurhynchium 
striatum 

Stribet næbmos   x x   x                           3 

Fissidens bryoides Top-rademos     x                               1 

Fissidens 
taxifolius 

Taksbladet 
rademos 

                            x       1 

Funaria 
hygrometrica 

Almindelig 
snobørste 

              x                     1 

Grimmia 
pulvinata 

Pude-gråmos   x                                 1 

Herzogiella 
seligeri 

Stub-pølsekapsel   x x                               2 

Homalothecium 
sericeum 

Krybende 
silkemos 

N+B x                   x             2 

Hypnum 
cupressiforme 

Almindelig 
cypresmos 

  x x x x   x     x x x x x x   x x 13 

Isothecium 
myosuroides 

Slank stammemos N+B x     x                           2 

Isothecium 
myurum 

Stor stammemos N+B x                   x             2 

Kindbergia 
praelonga 

Forskelligbladet 
vortetand 

  x x x x   x       x x x x x x x x 13 

Leptodictyum 
riparium 

Krybende 
bækmos 

  x                                 1 

Metzgeria 
furcata 

Almindelig 
gaffelløv 

  x x                       x       3 

Mnium hornum 
Brunfiltet 
stjernemos 

  x x   x             x     x   x   6 

Neckera 
complanata 

Almindelig 
fladmos 

N+B x                                 1 

Orthotrichum 
affine var. affine 

Almindelig 
furehætte 

  x         x                 x x   4 

Orthotrichum 
diaphanum 

Hårspidset 
furehætte 

  x         x                       2 

Orthotrichum 
stramineum 

Strågul furehætte   x         x                       2 

Oxyrrhynchium 
hians 

Ler-vortetand                     x               1 

Oxyrrhynchium 
hians 

Ler-vortetand                             x x     2 

Plagiomnium 
affine 

Fælled-
krybstjerne 

  x                                 1 
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Videnskabeligt 
navn 

Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Plagiomnium 
elatum 

Raslende 
krybstjerne 

                            x       1 

Plagiomnium 
undulatum 

Bølget 
krybstjerne 

    x x x                   x       4 

Plagiothecium 
cavifolium 

Hulbladet 
tæppemos 

                            x       1 

Plagiothecium 
nemorale 

Lund-tæppemos   x                                 1 

Pleurozium 
schreberi 

Trind fyrremos         x                           1 

Pohlia nutans 
Almindelig 
nikkemos 

                  x                 1 

Polytrichastrum 
formosum 

Skov-
jomfrukapsel 

  x     x                         x 3 

Pseudocrossidium 
revolutum 

Skrue-rullerand               x                     1 

Rhizomnium 
punctatum 

Almindelig 
bredblad 

                            x       1 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 

Plæne-kransemos     x x                     x       3 

Rhytidiadelphus 
triquetrus 

Stor kransemos B                           x       1 

Scleropodium 
purum 

Hulbladet 
fedtmos 

        x                   x       2 

Thuidium 
tamariscinum 

Pryd-bregnemos   x                                 1 

 

Udvalgte laver og svampe 
Kolonnen ”Ind.” viser indikatorarter: N = Novana-indikatorarter fra skovovervågningen. 

Videnskabeligt navn Dansk navn Ind. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Antal 
skove 

Chaenotheca trichialis 
Grå 
knappenålslav 

                                  x 1 

Eutypa spinosa Grov kulskorpe N x                   x             2 

Fomes fomentarius Tøndersvamp N x x x x             x     x       6 

Ganoderma lipsiense 
Flad 
lakporesvamp 

N x                                 1 

Hymenochaete 
rubiginosa 

Stiv 
ruslædersvamp 

N x     x             x             3 

Inonotus radiatus 
Elle-
spejlporesvamp 

N                           x       1 

Lecanactis abietina Grå dugskivelav N x                                 1 

Piptoporus betulinus Birkeporesvamp N   x                               1 
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Bilag 2: Nøglebiotop skemaer 
 

Korsør skov 1 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Korsør skov Biotop-nr.:   1 

Dato:  13/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 4 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  3 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:   
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet: Stor gruppe af gamle enkeltstående egetræer 

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype: - 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLEG  70 – 110 cm i DBH 

Særlige træer:  
Dødt ved:  
Bevoksningsstrukturer: 
Ynglesteder: Potentiel yngle og rasteområde for flagermus 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: 
Rødlistede arter: Nålelaver   
Andre arter: 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 Generel beskrivelse:  

En stor gruppe af gamle enkeltstående egetræer med nålelavet. 

Plejeforslag: Bevar de gamle egetræer og bekæmp træopvækst 5 meter fra 
stammen.  
 

 

 

 

 

Korsør skov 2 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Korsør skov Biotop-nr.:   2 

Dato:  13/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 2 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  4 
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B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:   
Krat: 
Skovsump: Ellesump 
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  § 3 Evt. habitatnaturtype: 91E0 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLRØDEL  

Særlige træer:  
Dødt ved:  
Bevoksningsstrukturer: ELLETRU 
Ynglesteder: Potentielt raste og ynglested for flagermus 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: MOSDÆK 
Vand: VANDHUL 

A
rt

e
r 

Signalarter: Gul iris 
Novana-indikatorarter: 
Rødlistede arter: 
Andre arter: 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 Generel beskrivelse: Artsrigt skovvandhul og omgivelser på 15 meter med fx 3 

arter af star, Liden andemad og Gul Iris. På kanten ses afblæsningsflade med 
Pille-Star 
 
Plejeforslag: Urørt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Korsør skov 3 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Korsør skov Biotop-nr.:   3 

Dato:  13/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 3 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  4 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov, tydeligt overmoden 
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype: 9130 



 

 

151 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLEG 2x > 80, GLNAVR 3x 45, GLNAVR 50, GLNAVR 70 

Særlige træer:  
Dødt ved: BØGFÆ 40, HØJSTUB 2 stk. 
Bevoksningsstrukturer: 
Ynglesteder: SPÆT, Potentiel raste og yngleområde for flagermus 
Sten og terræn inkl. jorddiger: JORDDIG 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: Nec com, Fom fom, Iso alo, Grovkulskorpe, Lec abi 
Rødlistede arter: 
Andre arter: 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 

Generel beskrivelse: Forrygende jorddige og omgivelser med mange store Navr 
DBH >50 cm, Eg DBH > 80 cm en del dødt ved og 5 skovindikatorer 
 
Plejeforslag: Udpeg alle større træer til livstræer med emblem og beskyt og 
bevar dem for eftertiden. Etabler evt. skovbryn mod øst på marken for at beskytte 
skovmikroklimaet.   
 

 

 

 

Korsør skov 4 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Korsør skov Biotop-nr.:   4 

Dato:  13/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 2 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  4 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:   
Krat: 
Skovsump: Elle-Askesump 
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  § 3 Evt. habitatnaturtype: 91E0 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: 

Særlige træer:  
Dødt ved: LØVGR 40, RODVÆLT 
Bevoksningsstrukturer: ELLETRU 
Ynglesteder: Potentiel raste og yngleområde for flagermus 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: 
Vand: VANDHUL 

A
rt

e

r 

Signalarter: Gul Iris 
Novana-indikatorarter: Fom fom 
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Rødlistede arter: 
Andre arter: Akselblomstret-, Knippe- og Stiv-star 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 

Generel beskrivelse:  
Gammel stævnet ellesump med omgivelser (10 m), 3 arter af star 

Plejeforslag: Urørt. Men fjern Grå-el. 
 

 

 

 

Korsør skov 5 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Korsør skov Biotop-nr.:   5 

Dato:  13/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 2 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  4 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammelløvskov, tydelig overmoden 
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype: 9130 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLEG 

Særlige træer:  
Dødt ved: HØJSTUB 2x, LØVGR 
Bevoksningsstrukturer: ETAGER 
Ynglesteder: Potentiel raste og yngleområde for flagermus 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter:  
Novana-indikatorarter: Iso alo, Hym rub 
Rødlistede arter: 
Andre arter: 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 

Generel beskrivelse:  
Område med meget store livstræer. Langs jorddige med højstub af bøg. 
 
Plejeforslag: Fjern ”truende” træer omkring de meget store egetræer. 
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Korsør skov 6 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Korsør skov Biotop-nr.:   6 

Dato:  13/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 2 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  4 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov, tydeligt overmoden 
Krat: 
Skovsump: Elle-askesump 
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  § 3 Evt. habitatnaturtype: 91E0 x 9130 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLEG 2x85, GLBØG +100, GLBØG 90 

Særlige træer:  
Dødt ved: HØJSTUB 5x, RODVÆLT 2x, LØVFÆ 8x 
Bevoksningsstrukturer: ELLETRU 
Ynglesteder: Potentiel raste og yngleområde for flagermus 
Sten og terræn inkl. jorddiger: JORDDIG 
Mos- og lavdække: MOSDÆK langs dige 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: Sanikel, Gul Iris 
Novana-indikatorarter: Fom fom 
Rødlistede arter: 
Andre arter: 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 Generel beskrivelse:  

Kant af mose med 91E0 med stedvis dominans af den sjældne Kærmangeløv. 
En del dødt ved (birk og bøg) samt flere store levende bøg på skråning mod 
mosen 
Plejeforslag: Urørt 
 

 

 

 

 

 

Tårnborg skov og golfbane 1 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Tårnborg skov og golfbane Biotop-nr.:   1 

Dato:  15/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 2 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  3 
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B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov, tydelig overmoden 
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype: 9160x9130 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLEG 100-130, flere GLEG 70 

Særlige træer: Store egetræer udpeget som livstræer 
Dødt ved: BØGFÆ og EGFÆ 20-80, HØJSTUB 50 
Bevoksningsstrukturer: ETAGER 
Ynglesteder: Pot. FLAGERMUS 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: Grov Kulskorpe 
Rødlistede arter: 
Andre arter: Skov-hullæbe, Stor-konval, Vedbend 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 

Generel beskrivelse: Område med værdifulde gamle krogede ege- og bøgetræer, 
med dødt ved og etager. 

Plejeforslag: Ryd Ahorn, som på sigt kan true naturtypen. 
 

 

 

 

Tårnborg skov og golfbane 2 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Tårnborg skov og golfbane Biotop-nr.:   2 

Dato:  15/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 2 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  3 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov 
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype: 9130 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r 

Store træer: GLBØG og GLEG > 100  
Særlige træer: LIVSTRÆER 
Dødt ved:  
Bevoksningsstrukturer: ETAGER 
Ynglesteder: Potentiel FLAGERMUS 
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Sten og terræn inkl. jorddiger: KÆMSTEN 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: Grov kulskorpe 
Rødlistede arter: 
Andre arter: Lund-rapgræs, Stor-konval 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 Generel beskrivelse: Område med kæmpe store gamle bøge- og egetræer (>100 

cm DBH), etager og kæmpesten. Mangel på dødt ved. 
 
Plejeforslag: Fjerne Ahorn, da den kan blive en trussel mod naturtypen på sigt, 
og udlæg dødt ved. 
 

 

 

 

Bildsøe Skov 1 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Bildsøe Skov Biotop-nr.:   1 

Dato:  13/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 2 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  4 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov, tydelig overmoden 
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype: 9130 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLBØG 75, GLEG 90 

Særlige træer: SPÆT, LIVSTRÆER 
Dødt ved: HØJSTUB SKF og EG, BØGFÆ 
Bevoksningsstrukturer: ETAGER 
Ynglesteder: Potentiel FLAGERMUS 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: 
Rødlistede arter: 
Andre arter: Lund-rapgræs, Skovsalat, Pille-star, Skov-hundegræs, Enblomstret-
flitteraks, Vedbend 
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K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 

Generel beskrivelse: Gammel løvskov med flere gamle krogede ege- og 
bøgetræer, hvor flere er udpeget som livstræer. Der findes flere 
gammelskovsarter (Wulf). 
Plejeforslag: Urørt. 
 

 

 

 

Skovsø Naturpark 1 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Skovsø Naturpark Biotop-nr.:   1 

Dato:  14/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 3 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  4 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:   
Krat: 
Skovsump: Elle-Askesump langs vandløb 
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  § 3 Evt. habitatnaturtype: 91E0 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLRØE 70, GLBØG 105 

Særlige træer:  
Dødt ved: RODVÆLT, HØJSTUB, 3xLØVFÆ (40, 45, 50, 30) 
Bevoksningsstrukturer: ETAGER 
Ynglesteder: 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: 
Rødlistede arter: 
Andre arter: 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 

Generel beskrivelse: Værdifuld elle-askesump langs vandløb med en del dødt 
ved. Der er desuden områder med kildeområder.  
 
Plejeforslag: Urørt 
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Skælskør Lystskov 1 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Skælskør Lystskov Biotop-nr.:   1 

Dato:  14/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 3 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  3/ 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov, tydelig overmoden 
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype: 9130 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLBØG <120, GLASK < 100 

Særlige træer: LIVSTRÆER 
Dødt ved: BØGFÆ  40, 100 
Bevoksningsstrukturer: ETAGER 
Ynglesteder: 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: 
Rødlistede arter: 
Andre arter: Miliegræs, Vedbend, Enblomstret-flitteraks, Skov-star, Dunet 
steffensurt 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 Generel beskrivelse: Gammel løvskovsområde domineret af bøg, hvor flere er 

kæmpestore > 100 cm DBH. Der er etager og dødt ved, samt mange 
gammelskovsarter (Wulf). Stiforløbet fragmenterer biotopen. 
 
Plejeforslag: Omlæg stiforløb, urørt. 
 

 

 

 

Skælskør Lystskov 2 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Skælskør Lystskov Biotop-nr.:   2 

Dato:  14/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 4 
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Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  4 
B

io
to

p
-t

y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov, tydelig overmoden. 
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype: 9130 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLBøg 100 

Særlige træer: LIVSTRÆER, bl.a. skovens og evt. kommunens største bøg >120 
Dødt ved:  BØGFÆ 90, HØJSTUB 100 m. bille huller. 
Bevoksningsstrukturer: ETAGER 
Ynglesteder: 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: Grov kulskorpe 
Rødlistede arter: 
Andre arter: 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 

Generel beskrivelse: Værdifuldt skovområde med mange gamle mastodonter af 
Bøg. Liggende og stående dødt ved med bille huller og svampe. 
 
Plejeforslag: Urørt. 
 

 

 

 

 

 

 

Skælskør Lystskov 3 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Skælskør Lystskov Biotop-nr.:   3 

Dato:  14/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 3 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  4 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov, tydelig overmoden 
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype: 9160 
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E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLEG 100 (flere) 

Særlige træer: LIVSTRÆER 
Dødt ved: BØGFÆ 80, 90,90 
Bevoksningsstrukturer: ETAGER 
Ynglesteder: Potentiel FLAGERMUS 
Sten og terræn inkl. jorddiger: STEN > 100, stor stendynge 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: 
Rødlistede arter: 
Andre arter: 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 

Generel beskrivelse: Område med gamle store egetræer, flere etager og meget 
dødt ved. 

Plejeforslag: Urørt. 
 

 

 

 

 

Skælskør Lystskov 4 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Skælskør Lystskov Biotop-nr.:   4 

Dato:  14/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 4 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  4 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov, tydelig overmoden 
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:   Evt. habitatnaturtype:  

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLEG flere meget store. 

Særlige træer: LIVSTRÆER. Kommunen største eg 160! 
Dødt ved: EGFÆ 20 - 100 
Bevoksningsstrukturer: ETAGER 
Ynglesteder: Potentiel FLAGERMUS 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: 
Rødlistede arter: 
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Andre arter: Vedbend, Stor fladstjerne, Lund-rapgræs, Enblomstret flitteraks, 
Skov-stilkaks, Skov-salat, Dunet steffensurt. 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 

Generel beskrivelse: Meget værdifuld egeskov med kæmpetræer og mange 
gammelskovsarter (Wulf). 
 
Plejeforslag: Urørt 
 

 

 

 

Skælskør Lystskov 5 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Skælskør Lystskov Biotop-nr.:   5 

Dato:  14/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 4 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  4 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov, tydelig overmoden, skovbryn 
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype: 9130 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLBØG flere 

Særlige træer: LIVSTRÆER, SPÆT 
Dødt ved: BØFÆ 20, 30, 110; HØJSTUB m. bille huller og spættehuller 
Bevoksningsstrukturer: ETAGER,  
Ynglesteder: SPÆT, potentiel FLAGERMUS 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter:  
Novana-indikatorarter: Fom fom, Grov Kulskorpe 
Rødlistede arter: 
Andre arter: Vedbend, Stor fladstjerne, Lund-rapgræs, Enblomstret flitteraks. 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 

Generel beskrivelse: Værdifuld skovområde med stor dækningsgrad af gamle 
bøgetræer < 100 cam i DBH, etager, dødt ved og flere gammelskovsarter (Wulf). 
 
Plejeforslag: Urørt 
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Teglparken 1 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Teglparken Biotop-nr.:   1 

Dato:  12/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 2 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  4 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov, tydelig overmoden 
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype:  

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLBØ 80, 90, GLLIN  

Særlige træer: LIVSTRÆR 
Dødt ved: RODVÆLT 
Bevoksningsstrukturer: ETAGER 
Ynglesteder: Potentiel FLAGERMUS 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: 
Rødlistede arter: 
Andre arter: 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 

Generel beskrivelse: Område med mange store gamle bøge- og lindetræer, med 
etager og dødt ved. 
 
Plejeforslag: Etablér skovbryn mod vest. Urørt 
 

 

 

 

 

Kællinghoved 1+2 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Kællinghoved Biotop-nr.:   1 + 2 

Dato:  15/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 4 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  3 

B
io

to
p

-

ty
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov, tydelig overmoden 
Krat: 
Skovsump:  
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Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype: - 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLEG min. 5x 

Særlige træer:  
Dødt ved: HØJSTUB 2x, LØVGR 30 
Bevoksningsstrukturer: 
Ynglesteder: Potentiel raste og yngleområde for flagermus 
Sten og terræn inkl. jorddiger: KÆMPESTEN >100 
Mos- og lavdække: 
Vand: 

A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: 
Rødlistede arter: 
Andre arter: 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k

 

Generel beskrivelse: Flotte gamle egetræer omgivet af almindelige arter, 
eksempelvis Stor nælde. 
 
Plejeforslag: Se tekst ovenfor 

 

 

 

 

Kællinghoved 3 

Nøglebiotop - Slagelse Kommune                                                            

Skov:  Kællinghoved Biotop-nr.:   3 

Dato:  15/8-2019 Naturværdi (1: potentiel, 2: lokal, 3: regional, 4: national) 4 

Plejebehov (1: meget akut, 2: betydelig (0-2 år), 3: beskeden (> 3 år), 4: ingen):  3 

B
io

to
p

-t
y
p

e
 

Sluttet bevoksning:  Gammel løvskov, tydelig overmoden 
Krat: 
Skovsump:  
Vådområde: 
Lysåben naturtype:  
Andet:  

  Evt. §:  - Evt. habitatnaturtype: - 

E
le

m
e

n
t-

k
a

te
g

o
ri

e
r Store træer: GLEG >100, GLASK >120 

Særlige træer:  
Dødt ved: LØVGR 
Bevoksningsstrukturer: ETAGER 
Ynglesteder: Potentiel FLAGERMUS 
Sten og terræn inkl. jorddiger: 
Mos- og lavdække: 
Vand: 
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A
rt

e
r 

Signalarter: 
Novana-indikatorarter: 
Rødlistede arter: 
Andre arter: 

K
a
ra

k
te

ri
s

ti
k
 

Generel beskrivelse: Værdifuld samling af store eg og ask. 
 

Plejeforslag: Fjern opvækst omkring de gamle egetræer og ask 
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Bilag 3: Feltskema (tomt) 
 

ahorn ()   hundegræs, almindelig ()   røn, almindelig (S*)   ørnebregne (S)W   
anemone, hvid (*)W   hundegræs, skov- (*)§ 25   rørgræs ()   Supplerende Wulf-arter:   
angelik (*)   hvene, almindelig (S)   rørhvene, bjerg- (S)   guldstjerne, hylster (*)W   
arum, dansk (*)§ 25   hvene, hunde- (S*)   rørhvene, eng- ()   hullæbe, skov- (*)§25,W,NB   
ask (*)   hvene, kryb- (S)   sanikel (*)W,NB   høgeurt, alm. coll. (*)W   
avnbøg (*)    hvidtjørn, almindelig (*)   sideskærm (*)   kohvede, alm. (*)W   
baldrian, hyldebladet (*)   hvidtjørn, éngriflet (*)   siv, lyse- (S)   liljekonval (*)W   
baldrian, krybende (*)   hyld, almindelig ()   skavgræs (*)   rapunsel, aks- (*)§ 25,W,NB   
balsamin, småblomstret ()W   hæg, almindelig (*)   skjolddrager, almindelig ()   skovarve ()W   
balsamin, spring- ()   høgeskæg, kær- (*)   skovbyg (*)§ 25,NB   ærenpris, læge- (*)W   
benved ()   iris, gul (*)NB   skovmærke (*)W      
bingelurt, almindelig (*)W   kabbeleje, eng- (*)   skovsalat ()W      
birk, dun- (S*)   kattehale ()   skovstjerne (S*)      
birk, vorte- (S)   kirsebær, fugle- ()   skovsyre (S*)W      
blåbær (S*)   klokkelyng (S*)§ 25   skræppe, skov- (*)      
blåtop (S)   kodriver, fladkrav.(*)§ 25,NB   skvalderkål ()       
brunrod, knoldet ()   kogleaks, skov- (*)   snerre, burre- ()       
bunke, bølget (S)W   konval, stor (*)W,NB   snerre, kær- (*)       
bunke, mose- ()   korbær ()   snerre, sump- (*)NB      
burre, skov- (*)   korsknap ()   solbær (*)      
bævreasp (S*)   kragefod (S*)   sphagnumslægten (S)NB      
bøg (S)   kvalkved (*)   star, akselblomstret (*)NB      
bølle, mose- (S*)   kærbregne (*)§ 25   star, almindelig (S*)      
dueurt, glat ()   kærmysse (S*)   star, forlænget (S*)§ 25,NB      
dueurt, lådden ()   kæruld, smalbladet (S*)NB   star, grå (S*)      
dunhammer, bredbladet (S)   kæruld, tue- (S*)NB   star, knippe- ()      
eg, almindelig (S*)   kørvel, vild ()   star, kær- ()       
eg, vinter- (S*)   lungeurt, almindelig (*)   star, næb- (S*)       
el, grå- ()   læbeløs, krybende (*)   star, pille- (S*)W       
el, rød- (*)   løgkarse ()   star, sand- (S*)       
elm, skov- (*)   løn, spids- (*)   star, skov- (*)W,NB       
engkarse (*)   majblomst (S*)W   star, stiv ()       
firblad (*)§ 25,W,NB   mangeløv, almindelig (S*)   star, stjerne- (S*)       
fjerbregne ()W   mangeløv, bredbladet (S*)   star, top- (*)      
fladstjerne, stor (S*)W   mangeløv, smalblad. (S*)W   steffensurt, dunet (*)      
fladstjerne, sydlig lund- (*)   miliegræs (*)W   stikkelsbær ()      
fliglæbe, ægblad.(*)§ 25,NB   milturt, almindelig (*)NB   stilkaks, skov- (*)W      
flitteraks, 
enaturbeskyttelseslovenomstre
t ()W 

  milturt, småbladet (*)§ 25   storkenæb, stinkende ()      
fløjlsgræs (S)   mjødurt, almindelig ()   svingel, kæmpe- ()      
forglemmigej, eng- (*)NB   mynte, vand- ()NB   svovlrod, kær- (S*)      
forglemmigej, sump- (*)   mælkebøtteslægten ()   sværtevæld ()      
fredløs, almindelig ()   natskygge, bittersød ()   syre, almindelig (S)      
fredløs, dusk- (*)   nellikerod, eng- (*)NB   sødgræs, høj ()      
fredløs, lund- (*)§ 25   nellikerod, feber- ()   sødgræs, manna- ()      
frytle, håret (S*)W   nælde, stor (#)   tagrør ()      
fyr, skov- (S*)   padderok, ager- ()   tandrod (*)§ 25,NB      
galtetand, kær- (*)   padderok, dynd- (S*)   tidsel, kær- (S*)      
galtetand, skov- (*)W   padderok, elfenb.-(*)§ 25,NB   tidsel, kål- ()   Bilag IV-arter Spidssnudet frø 

gedeblad, almindelig (S)W   padderok, kær- (*)   tormentil (S**)   Hasselmus Springfrø  

gran, rød- (S)   padderok, lund- (*)   tranebær (S*)   Birkemus Løgfrø  

gran, sitka- (S#)   padderok, skov- (*)W   tyttebær (S*)   Odder  Strandtudse 

guldnælde, alm. (*)§ 25,W   pil, grå- (S*)   tørst (S*)   Enkelt månerude Grønbroget tudse  

hanekro, skov- ()   pileurt, vej- ()   vandkarse (*)   Fruesko Løvfrø  

hassel (*)   pors, mose- (S*)§ 25   vedbend (*)W,NB   Mygblomst Markfirben 

hedelyng (S*)   pragtstjerne, dag- ()   viol, eng- (S*)NB   Vandranke Eremit  

hejre, sildig skov- (*)NB   ranunkel, lav ()   viol, krat- (*)W   Liden najade Stellas mosskorpion 

hejre, tidlig skov- (*)§ 25,NB   ranunkel, nyrebladet (*)W   viol, skov- (*)W   Gul stenbræk Hedepletvinge  

hestegræs, krybende (S)   rapgræs, almindelig ()   vorterod ()   Grøn buxbaumia Sortplettet blåfugl  

hindbær (S)   rapgræs, lund- ()W   ærenpris, bjerg- (*)§ 25   Blank seglmos Stor kærguldsmed 

hjortetrøst ()   revling (S*)   ærenpris, tykbladet (*)   Stor vandsalamander Grøn kølleguldsmed 

humle ()   ribs, vild (*)   ærenpris, vedbend- ()   Klokkefrø Grøn mosaikguldsm. 

K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund , #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 
§ 25: Særlig værdifuld skov, W: Wulf gammelskovsart, NB: Nøglebiotop-signalart 
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