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vej l edlttngert er udfor:nlet dels som et1 beskriwelse af områdets
rtåtur. hvordat! der1 er og rled gæt på bvordaa de! har været og
alerlor igeB hrfs'}e vere Gg dels sottr el vejledIrillg: i t-aartsog buskvalq I forbindelse laed pasaiBg og pleje af skovområderne.

1 forbi4delse ned nl.lrlantrrirge! er det klart. at nlart i første
vefger tr'laltte. for sit eget sFs eky1d.
1gå!: det diejer si.g om så sto-e og saeraenhægiertde områder og
gTuEale, soE iler er tale oB her, kaa Ean dog bawe ea r.is gavn
af at have eD vis systeEat il< Dette skyldes ikke kora at de tiBg Eatl laver ofte vi] ha?e
virkaing eaag:e år freE, - Eerl også at der ofte er tale oe et
forholdsvist stort arbejale. def, og:så giexae !ta. det sigite. at
flere forEåI ørrskes opaået på sas.Ee tid:
1) åt beplantn!$geiB ser godt ud og eyt- giver
gn årstidsvari ation f.eks ved bloE€ter. efterårs
falvea &.v.
2) Åt udvj.kle oerådeta naturværdier, f.eks. i fore af
flere fødekilder for dyr og fugle sa.Bt skjul. m-v.
3) At lreplatlt<tllrgelr giwer god 1æ fo! vi!!d og eva.
.æhke

syn

-

4) Åt beplai.tningeA er ned til

at fotebygge brand-

.
ETETI}{GEI-SEF'
NATI'FTGI\/IiIE
EIE\ZOKS}I :f }iIG OG JC>RDTYPE
Som det vi.I ve-e elrtlver beke4att, liqger soEnertrusom!åilet På
el! isoleret 'bakke' eere elfer Eindae o&g:j.vet af ga.E1e floddale hvor istidens sneltevånal har løbet lred tiL Gudeoåen Ud fra samtaler meti bL.a- t'likkelstrup om iordlageDes beligqeahed i oerådet, e. de. eoalvitlere tegD På, at ise! i sia tid
gaqge' således
har be\reget sig freu og tilbage ea eller flerejordlageae
ligat rErderglulrateD har forskubbet sig, sådan at
ger på skrå.
Derde skrå1ej-ing bevi-kei. at vi gerloem oErådet ttar ltregei
forskell iEe jo-dtt'iter og al sadne grrrmd undertj.den båtle har
god og meget dårlig jordDen rraturlige skovbevoksl}iag he! vi1 væte egekrat.

.r

::iå:fot skoverte skel'ter man ltelIea høj- oS k.atskov.
:: løjskov er eE sådan soe vi nor$ålt kelder f.a lerbund,
:.'r-ci træerrre otr)når stor diåleter og ttøjde på ree-e end 20 mX!-attf.peB opnår seLvfølgeLig forskellig højde a1t efter kLi8a
og jordburtd, nen træerrre ol)rår sjæIde.rt trøjder på over 14 til
:5 s, når det er bedst.
dgekrat er en særli.g skolrbype, der ttar \/æret udbredt i JylIand isal vest for: israqdslinieE. D.v.s. ed Ll.nie midt gennem
Jyl. La$d flugteade Siuieborq og Vi.bo-g, lrvor aer atrejer wiDkellet af i en liaie syd foi LeBvig.
Desude't fiades der egekxat i Veadsyssel helt op noat Skagefl.
Et fiat varieret egek-at fiades ved Fll'Irdersø Ejellt! Hede.
hvor egeBe opaår neget variet stø.re1se alt efter 1æ. fugt.
høj og law beligsentteal.
OdråalerDe i Vestjyllalld er smel tevartdssand. hedeslette og
baLkeøer. Bakkeøerne består af lidt bedre jord. Egene tre!
kan udvikles som stDå traeerEgekratter}e ha- gerltleo tEange år haft sær1ig opmæakso8}ed, vel
p-g-a. skovens l-idt I troldeskovs I karakter og velsagtens forail egekxattet i de:revlrte områalea er o&rådets rigeste natur.
Vores oE åde j.nattag:er alerfor ea særstilling i egekrattere, idet Skibelrmd ligger ud€lfor de egentlig egekrats udbredelse.
lr'lefl hensqrl til jordbu.nd er orirådet deii&od tipisk for egeklat - Store dele at joril€tr er glimDersand, aler har er! srrule
1er ofte 3 til 10 å. nen som lsøtrt ofte forstyriet af, at
jordlageue er fo-slrubbet - Derfor ses det også, at ttærldvikl idged e. god. sel.vom overjordell kut! er saEd eller girus.
Glilnmersanal er en speciel jordbu4d der er affejret i Jy.llanat
for $ellem 1-Z og 26 millioraer å! siderr (Miocen). Det er salrlee
tid, trwor dler voksede kæsEtefyr og brunklll lerre ved Eerrlillg

blev dandet Glift&eret er en særlig rreriDgsrj-g jordart og ketrdes på, at de
små korrl ses qli&telrde oq .eflekteretde i lysDa vi heller ikke har vestettviaden helt så stærkt so![ i vestjylland, udvikler vore e€te sig nogellunde het i størrelse omtreEt som i HaId Ege vest for Viborg.
Egekratterre er en fattig itaturtfTte med få træet og buske.
Tytr)iske arter er: eg. bævreastr) oq tø':stetræ rdeal røn. bilk og
forskelliqe type. at pi1.
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på kl imaudsr-i4ge're ,tred at da&E)e
i. at blive talrt om aatten samt
helt klart, at der veal planteat de valgte arter er eaalog
oveLleve.
?å de åbne flader er det kun et evelltue1t skyatække der karr
d- Fe varmetabet fra dagel}s sol og varme.

:-=:-:':= skovea virker alæmpellils
::ieE oE dagen, hiDdre varllelr
e: give 1æ for viadel!, er alet
:'a:get skal tages hellsl'n tiL.
sældeles r:obÅlste foa at krjnne
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Så meget om de naturg:ivae beti4gelser. o@.ådet skal boldes i
skov hvilket ikke et helt det safine so$ slavisk at følge de

naturqivne betitlge1ser.
SeLvoe skove ofte beståt åf rtå1etræer. fitldes der faktisk ingen da'ske Då1etræsarter, der er i statld ti1 at forf'oge sig
selv i langden ud over skovfYren.
Vor opriDdåIige skovfyr er desverre tidligiere bievet udryddet. tlvorfor ae skowfyr vi ser lru er af fre&med opriDdelse.
Tidligere var skovbegrebet efte. skovloven så at sige alene
iadrettet efter pr('duktioa af gavlltxæ.
ldagi e- deatle oplattelse 4oget btødt oI}. sådan at skove også
kan trave rekleative og ient naturEæsslge fotBål' bl.a' som
det er tilfæftlet med egeklatteaeNaturligt ville Skibelu!.d trok vare egekrat med ib}ån'liag af
skowfy.l På grrrtd af betiggelihade4 Dær de østlige onrådet
ville der sitkert også væle islæt af atldre txæarter bl-a'
spidsløn, aavr, skovaeble, måske arrabøg og hassel som iD'lvandrere fra den li.gere egeskov-

GRI'ND I.A.G FORY}qGEI-SE3(S
Når aler tales o4 forl|ogelse dr:ejer det sig om beplantnisg såve1 som kliea og jordlnrnd.
gigtet med torl'agåtsea e! først og frel@est at bevare Skibelund som alet dejllge ltaturomfåde, det erNår skoverr eller rettere plantagien falaler same8, -somat'lerr
trålepå pla.atasedrift. nen osså ;;;, ;tyi;"; oåt oasEel
træerlre er indførte arter .
P.gi.a. kliea og jordburtd står der således kutt et fåtal arter
af nåIetræ ti1 rådighed.
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: Itvi s aler skal fæl,des og: foll.nges' gøres det i
Skit'elund bed.st ved at felde øst-vestgående
tråIrd af 5 ti1 10 m's bredde fra nor'l '
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valtd samt at hanee konkurrencea om vand Der anbefales kr]! et eiaLlel nejnltg Round Up i
blandingsforholdet 1: 5. d-v-s- 1 atel niddel
og 5 dele vaod.
Der ka'r allverlales al}dre Bidler, blot rtridlet
er ruelket indeholdende GLYPI{OSÅT.
Selvod midlet for aogle er forskaæl<kerrale
effekti,rt. er det d.et Eest ai I jøskåqsontrle
bekæe[ elsesBidilel, eler findes- Fo. Eelraesker
er alet aæstett i&Le giftig- D"v-s. del skal iad-

tages store aaagrder i fle.e decilitter
symptoner opstiåE.

iader1

GlFhosat nedbrl'des j. jolden i. 1øbet af 14 da9e og er de<f<3r i p:caksis ailjønerlt]:alt.
Rou4d UF ha! de! svaghed, at det viiket på a1
vegetatio.. itid.let optages i de grø$!e dele elfe. i åbae sår på p1anterIre$idlet alwe!}des bedst on fo.året, når ukrudtet
er I god !"ekst. Det lra- den fordel, at det errte4 ka't sprøjtes e11er saøres !€ lued ea gElvsknlbbe eller l igiaende - vetl at sk.t1bbe eiatlet
på er det aeEEere at rJndgiå ber:øriltgs rdeal planter, der skal blive ståellde.
Midlet virker bedst påsmu-t i halwawerskyet og
ikke lwis det reg:rrer d-w-s at der er tørvejr i
ca- 6 tiEter efter åt aidlet er påsBurt veal store a-ealea sp!øJtes dette ort foråret,
hvorefter der kan tilplaDtes et pat clage efter.
Er dette fof, df,rastish, karr de- bekæBBes i bå!!d
å ca. 0.25 m- ior rækker og firkaEter å O.5
gange 0.5 m- for enl<eltstående træerPlarrterles holdes fti for uj.r'utlt det første år
eller to indtil de et etablerede.
Gødskning : Åle'Ie det at få verrdt alen og få det sorte matr:iale op i de øvre jordlag er elt forB for
gødskrting, idet atei iadebolder næriag. der
fiiqøres veal alells nedbrrvdni{lg og llrftniDg.

vaird sarnt åt hemme konkurfelrcet! oin valrd Der arrbelales krxc et eiaLlel rte$lig Round Up i

blandingsforholdet 1: 5. d-v-s- 1 ttel ntddel
og 5 dele vaad.
Del kan arlverrdes a'rldre eidLea, blot Didlet
er iuerket ildehaldende GLYPSOSÅ".
Selvom eidlet for aogle er forskaæLkende
effekti.rt. er det d.et aesi eil jøs&åasonme
beka&fre1sesBiddel. der fiades- Fo. Eenr€sker
€r alet næstea ikl<e gifiig- t.q-s. der skal iadtages store.daagder: i fle.e decilitter iadea
symptoner opstår.
Glf'phosat nedbrI'des i jolden i 1øbet af 14 dage og er de.fo! i praksis railjøBelltralt.
eould Up ha! de! svaghed, at det virker på al
weg:etat i oa. i4i.d1et optages i de grørne dele ef1e. i åbne sår på plaoterD.e l{idlet anveDdes bedst oE foråret, når ulrudtet
el i god v-ekst - Det ha- deo fordel. at det eDtea ka' sprøjtes e11er snøles t)å ttred ea garlwshrllbbe el1er l igideode - veal at sk.u.bbe eiatlet
på er det nertrDere at uDdgå ber:ørings Eed PIaater, der skal blive ståerlde.
Midlet virker bGttst påsEurt i halvoverskyet og
ikke bvis det reg:rrer d-w-s at der er tørvejr i
ca. 6 tiEer efte. åt aitllet er påsttrurt ved store arealet sp!øJtes dette ola foiåaet,
hvorefter der kan tilplaotes et pat clage efter.
Er dette for drastish. kat der bekæBBes i båJld
å ca. 0.25 !&. ior rakker og f irkaEter å O.5
gange 0.5 m, for enkeltståerlde træerPlantetDes holdes fti fo! ul-r1dt det første år
e1ler to indtil de et etablerede.

Gøatsklriog : el.ene det at få vetrdt al.en og få det sorte ma*
tr:iale op i de øvre jordlag e! eit fore for
gødsktting, idet alei iadebolder næriagi, der
friqøres veat alens ned.b]l-vdlai{lg og llrftaiDg.

af tfaer skal det hl1skes, at ale
urlge plarlter l<aE væ!.e $eget følsoEtne ove-for
fo. neget gødaiEg, da de! aatu-lige s&ovbund

Ved gødskniag

ofte er rler:ingsfattiBg i sl'iri'1gslage! og de
øvre 1ag itrq-igt.
BehaEdliagi eed ca, 300 g ka1k, gerde aagEesirrE
boldig{ DoloEitkaik, og ca- 30- 50 g }i-PR-gødniag er tilstrækkeligt til at stisr]1ere y-æ*stea
og stj.nlrrleae jordens errldaannelse.
l4aagals.ae et p!- 6? og for. et år atl gaoge4 lagt
ud ved

v_eks

t

sasoaels begl.adelse.

ca. 3 garlge gerrneu de
første ti år vil wl.-jlliagea ltolde laagt freflovet- SalLae saagdei kat blug€s oqerfor græsset.
de. bwor: eaE f4.des. ger dog ded per:lekalL for
at kalken Laa rE1le ti1 Jorder r1ale!1 at giræsset

G€Etages bebandliog,ett

svides,

VER }IøJEREGNE DE MED HM{GDEE!'E OG FREFI FOR ALT
@D IXTE UED TlERts END ÅNGII'E!.
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Ko\zEl\[s E ror.ocr

er hjenstett for uater, sva.dPe, ittsekter, dyr og fugile
et samspil, ale! afhelger skovetr6 a1der. lysåbtre arealer. læ
Skoverr

og føde*lrl igheder I et oEråde soD Skibelutld er det derfor helbeds indttykLet.
de. er det ltetydeEde for, hYad der fiodes-af dyrelivEa afveksliltq: Eellee i.yså.bEe a-ealer og'sLuttet skov er at
foretrække. Caru.€l-. Eod€n-, og uaqi skov ti ltrakLe. forskelligt dyre- og f,ugleliw.
De forskelllge buske og blomsterPtanter danoer en go'l basis

for insektLi;et, der i sig selv er fødemuligbed fot det bøjere dyreliv.
I Skiltelu'rd har vi et alsidigt dyreliv- Grævlitlge* begøger
omaådet h!'pl}igt og bor her saadsyrtligtvis om vinteren'
oer er en-ti1le staottne åf rådYr, d.er koltstant lærdes i om-

egeln, der
rådet- vi ltar stas&er af både det so.te og røde
og
dertor
solt bekendt levet af kog:Ier og nødder { agierD)
pnodrlcerer
faø.
findes i ale! modrle skov, deDer findes både mår og tlnrd t'egg:e imPoaetende rovdyt: '
Ræveo strejfea geltrlem områdlet, vel aok på jagt efter ea
af de tEar}ge harer, vi harFra kqi.bdyrer[e fi[des firbe! og ståIorB. der begge er f.ectede fia åabver faagst. Selv har jegi ea stålorm i 30 3 sprit'
ortrrert farrdt jeq udenfor huset i døalgkrafipe- Efter deos naturlIge død beotede jeg alerx sttaks og lagde de4 i spr.itspurvehøg' aler
Vi har &ange forskellige fugte ligefra due- og
passerer
onxådet.
jast
på
olt
ravne,
dersrrswåger
til
strejfer
strtætter'
ugfei.
skovskade.
og
fugle:
Elfeis er de stølste
skov
hvoraf de sidste flagsPetterae helst s}al ltave gar@el
medt gamle og døertde træer, bvot de blgge- rede i huller og
helltet deres føale, son er insekter, der lever )>ag traernes
bark.

vi hat og3å gr.øB6.petter, der ruger På jorde4 og foretrækker
ea Utandiassåkov lred lysåbae pladser- Gtøtrspætten ]<eldes om
foråret på; åt det er derl fug1. de! har et højt næstelt spotteade latter som kald vi har desuden tlæsten alle $ejserne boerlde: Musvit. bIå- '
fyr-, sorit-, top og måske sumpntejse.
Desuden gtøtritis,k og -sjsketr, gran- og løv6atger' rødkæ1k
'
dåarpap. åotsort, gtlspsrv og sikkelt ftere cler besøger os
af oq ti1ÅLt i a1t en omfattert.le liste af arter der k'æver li'lt af
hwert til livets opretholderseidet
Uaqe graner ea tiltrekkende o@ wiaterer1 fot råvildtet'
åiiå.å-rt"i- råt kan st<jule sis og få 1æ' fldre nå1ettæer si*åi-i"a" ii1 i*æt frøåpisernå slest på vinter:en hvot føden
bErtigt bliwer knap '
hvorfor dlet
GaEle træer giver af. tede og fødesuligheder,
fald Dosle
;Aå h""-; i& lroiog,i"x wårdi at lade i hwert
hvis del
oåmie træer stå tilbaae som ovelsta'rdere' r1år,og
huset eller
ror
bl.a' til ata{dække
;ii;;'i; igehotdelse
#iå"'iii-si;;
frisk
og
sund
ea
vetll
!.*'-i"a i""itindelis
i botr
fra opstasniog ligge
Skovfolk vælger ofte at lade grene
p'
g'
aares.
ka!
anbef
ler ikke
å;' i;i-rrådlrAd.itts' t*iL"t Der.inod
kan lran lægge- sit kvas
iådfører.
Irtåi".å'a"t
åJi
ruEle os.lækatteae soa
de:
en
;;; ;;;d;;;-b"iix"t tirt-eLxer
g;vet Fete liv'
..oget
g;dåt
iå*"å-iååååtEa. såa.n"

"t

' 'let

:

LØ\'SKO\.Z.
vil alerr rraturlige skov i området Eok 1/ære en egeblanding:aslov meal egi, skovfy-, bi-k, tørstetræ aed islat af
rø1r. løt\, lEeg, s'kowæb1e og f,åske avntrøg og ilassel på de
SoB nævnt
g:ode

stealer.

Egeskove'r er lysåber gg give! i sluttet
15 å af dagslyget som lysgeDnenfald til

beeok$ning ca. LOskonburder!.

egentlig skowdarierxde 1øvtræ findes krrl eg:, som her er
stilkegetr, Frells de.T alldre steder også fittdes vintereg:.
De acdre aævnte Iøvtræe! er so4r islæt for variatior} for sl.n
og dF og fugle.
SoE

FOR:.}{GE

I.

S;

E

-e.F EG -

Egen selvsåa sig i oerådet - D-v.s.,
&er der egie iqien ved egelr kraft.

at ]rvor der er e€le,

kom-

Den egelrskab kan udnl'etes de steder. hvor egett ikke iindes i
tilstrække-t.ig særlgde endou, idet egens frø agernet kan så's

direkte.
Agern saltles bedst ved egetre i westetldelr på fæl.lesarealet ved
Tyrbækker.

Med agerrr behøves ingen forlrehalrdl iog af
spirer gen'teE de tætte rodfi ft€grres6er -

jorden, idet

egen

gårringen ioregiår os efteråtet sådaE, at malt aed e4 spade eIle- a3det skaf,pt egrret redskab løftet en flig af jorden i ca.
5 cm.'s dybde. I sprakkea lægges 5 ti1 6 af de inasarolede alJern -

ved forl'ngelse ded *øbte barrodsPlalttet fra plaiteskole skal
forl'nge1så! trelst E&e soto NORDR&NDSFORYNGELSE og Eed fuld
ukrudtsbetra.dl iDg, da egene på denne måde er endogi sætdeles
føl sonune owerfor udtørring.
For at få ea pea og optet skov el alet af stol betydniIlg. at
egeEe står lf.såbeat og ikke ove-skygges af grene $.v. såda!

at træets hoved_akse ?rrhnFs 1 vekstear,
sker det, skal eg:eo 'barberes' fri- gvis eg ønslres rejst i
aåleskoven lalrgs oD.f,ådets syallaad er wigtigt at iagtage dette fol:boltl for at få tle eDkette se].vsåeale o9- ta6g6 tydratltletl
skal 'barberingerr' foregå fo-sigtigt og sådaq at udtFding€lr
ikke åbrler for sol og vitrd Eed dår1ige vækstfodlold til følge. Der holales ea 'glidertde' profll op aal sl!æotelt Egeae må ger"ne sås elter p].aDtes tat helt ned på er]. afstarr'l
på 0-5 gange 0.5 4 mellem ltlanter og række -
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IS.å.I-ESKO\i SonL nævrrt er skovfyret sDart at betragte som et gettlratutaliseret natrfrfigt darrsk nåletræ, Det ef, et srrukt højt tra nled
rød bark i bøjderr, der ligesom eg|e'r daltler en slrrk og: 1ysåben
skov.

Skovfyren er en art qan kalt have fo.skeLligt held !ted. IIeldiwis fildes der i området e{1 del sl<ovfyr. der både vokser
og forl.nge- sig qodt Der står arogle endog 6ærdel.es store skoviyt langs bålpladsetts
fællesareal. Disse sI'leder sig g6dt Itå derr østlige elrd.e af arealet Hvis nan vi1 have skovfyr:, ka$ det kun anbefales, at matr ga.rn1er kogler og frø trer fo! at dyxke dep op i et li11e frøbed
til udplaat.ling.
Frøerre ka! Eåes meai det sajlr@e, helc skulle også kunlle opbevares vinterelr ove- et tø-t sted og radsåes aaste forår på frøbed undei g:oil vaadi'rg.
Der findes desuderl en del and':e nåletræer, hvoraf ikke a1le
er fige egtrede RødgraneE har svigtelde hetd megt på grulld af lus. Sotrt det
huskes blev aler! store tødg-€m fø. bakked på Skovagervej udsultet tj.] tløile ai lraseaDgreb.
Sj.tka udvi.k]er sig godt. Derl beholder de nedetste grene i

iang tid ogi er alerfor godt egm€t som ]e fo- sltr.
Omorika. søjle- el1ex sebisk gran er sierdeles håtdfør overfor
ale.r tørre bund og udvikle! sig i o*rådet ligesågodt sortr !ødgaalr, hvilk€t ellers er sjældetrt.
lærk er et 1øvfæIdeade aåletre, son også udvikler sig goalt i
omr:åalet -

der ædelgEa!, sotrr gelrerelt er meget svære at
d.ive op- }lvis man vil lrave edelglaB, skå1 ale trelst ?laates
I skovlæ, for at de får deres rette klima.

Desudera fi.rlates

nål til skov bøl der ku! væfges en art
at betlo1de et rt$eli.gt rolig:t indtryk.
NåI plantes på e.l afstaEa af 1,25 s- gattge 1'25 E.- laed !i1

Ved beptantnidg sed
på sa{lme stykke for

1 gange 1 e,
Se endvidere undex pl antekeadskabe!

.

J
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S;PECI EI-I-E
EtEP I-AN:T}{ I IIGS:TYPER
å.REAI,ER
I-YSåE}NE
I områdel rrdeEfoa eg€ltlig skov kån det klieåræsstgit l/ære
en ford.el med skyggefortlelesde spreclte traer ?it det forirål ei både ege. ogr skovftt.ea sarcleles egnet, iilet tte selv er lystæer og begge er hårdføre ned eg soID deR
sest stormfaste.
Ealige træer bør ikke plarates sed 4inal-e atstaDa eDat 5 fi. soltr
ea afstanden hvor klonertle 1l.ge sødes En planteafstand på 10 tll t5 E- skødl1es at gdve erl fa].Euitig
halvskyg:gie på arealet.
Bed.Ete parkforne$me1se fås Yed at plaDte i gtupper å 3 eller
5 træer aned afstaad nelleo grupperne som ved enkelttræer
årranqe&entet sku11e sikre g?ønt græs solttltre-en igeanemHEG}T OG SKC>\'ERYN.
pla'ltes som 1æ for slT! og vind. Desualen
kar:r de. i hegtlene tages gode heasl.n til både dyr og syn.
Et hegin e1let skovb-!.tl beståt Principielt af:
1) En foalpose af, lave buske ogr ]ralvttirske'
2) Et Iægiveltde lag på {relleftstYkket af lidt
højere buske.
3l Eeqxiets rygrad som et trieel gerne eg.
4) flegnet l.jatpes i garrg !!ed a&rBetraeetrre rød- eller
hvidel. der ved deres burtige vækst og skYggevirklri$g driver ale lartgsomsere bl iveoale traer
i højden.

Heqn oq skovbryn

1

|

qt{J,'}

rYs

{

',/'1-

e+, !t'{t,_
'-\i{/
''z:{''
t-'

,,Flv,/fi
" \'l/

a

f-..--r
{.-_

i.[i"t

rrret

tÅtt! -/
w.:'t \ -*'',*Wr'! I \\.' I i.^v

le-mstlz|ke

l'-.-

i:r->J,i
ii -L I1.,-.'ift4t.

i\ t-

__#rd*{r.#

t

fodpose

_.!

\i/ I I.DTP I.A}iTTN I NGET' .
Tages odrådets natu! i ettittdaiag betyder: det at eg. tørast
oo skovæble er de dominetende arter.
ai nåI er fresEede ' betvder ofiventlt ikke at alisse ikke ttar en
funktion.
og
siertseorørr nåI tra r særaleles god I ævirkning on vinteren'
er steåer rå- oq dådyr holder af at genlltre sig i især orR

willtererl.
xo(Ilefrø h.ar desualen qto! lretyatr}ing sos fø'le fot ftfglerte o$
viiteren og i det tidlige fotår.
ligesoa der
ÅIt i alt e. et vist iadslag af trål er fordel' me'l
alsidig
uååe inaeafor lø!/ og Eål bør tilstrelces arter
åt holde
fordel
alet
en
vildtet
er
i."gtå.ittittg- : ioxiold til
nål og 1ø? aalskifdt.
poPular'
Som vildtplante fo! ise- fugle er især bjergfyfien
og: buske '
Eri god eosaik af egeskov iblarldet gode ftugtt'aetbegode
veLbold-te
aa.mt
arealer
r""E-"rlåi nirråre iysalae
dyreliv'
ogi
fuglegive
et
aLsidigt
;il
pi".t"i"gåt af nål

AF BR.AJTr{D.
FOR,EEIYGGELSE
og torrrvs, bør aaD tage hensyo til. brandfaåxJ-i"tJi".tes
i"i- niiiiå"* for 6raad år o* sommeren - Det tidsgrnkt hvor
ordråalet anveades ruest-

Y*n3',i"3$3" Iå*"":å:iidTåå:#ii'"i
hedeB af t[tsene.

":*.:*ffi

å::i' 3n"=*L--

virhe bral.dt!4!08ende og kao derf6' dalrtle
blarrd ' Desrrclen
ioi u.ia*rt"r". ai err eweatuel
;å;;;;,*kf
får
uijetæBksonhed
at
åaa"o,
;;Gi-å". rigtige beplasittitgfot
niadskes
btaad
'
*ioåiå tåtva.Ing-når lisikoea
uoprenaet nåI
Bratrdfarl ige arter ex: Tørt qræs, bjergfyt, nealerst
På stamgrelre llader ittlage
dl.v.s. at vitlte tørre
merrle, tt€df alale-ltde grene og 1vqs.
Bæ1tet af løvskov vil

arte. er kun løvttæer i forbindelse med altde!1
er sod utdetPlantnins: af baned herd når
;;T";;;;ii"s
ske, der hætnmer gtæsvæfislen ' 'le!
der
gelvføLgellg er det twef,ke]l forblr'1t efle- uloelåigt'
-l!]tis
træerfor at ]toltl€'
til vejea' brot maa sørger
ilåiå.""åi-"d
ftlskt'
gxæsset
s1ået
åå qoat opstaluEeale og

Brandbæmseade
brandhænnlng -

betyd'ri4g_
er ca 20 sr. {€! ttrioalre ha-erogså
meil buegeheg"r
alFlre hvis beplantllingen -råg;-slot'tgetotj
være iimeligt sikret'
"tå .rir oorraaåt
kalk m'v'..'i1 øge
Jordburrdsforbedring so8 beskr€Yet $ed
fustis stand sonmemere
i
fiiåil;;-il;;iåe=oåg"ttti"nen
rett i,qenaetn.

Erand?4r-nsbredde

SKO\ZDøD også at omtale
På orulrd af den meg:e! ostale ei det r!ødveddigt
sætl'1gt overe.
e!
r; sitoerr for skowdød- Selvo!! skovdød ikke
Ret ttreget
byder.
hæ{rqelrtle risiko, ved vi ikke' hwad fr:eotialen
ve-d marl ikke om probleaet Ålligevel kan alel gives Dogle håJrdfaste leg1er for forebvgoelse.
af sur nedbør' .dens skaEiåiååu foråtsages af en konbinatioD
ååi'på-li åå"".-ås .rea :orsirrnq åt ioraen især sandiord uderr
mrl1d.

følsosse arter bl'a' fotdi de
NåIetræerne er gellerelt de eegtbåde
virtter os soneer ' il<ke nær
i oP tit 5 år
;;;;il;-;i-å".;
ned et

er !!åfetræ .o or"-- o]:i*itiv vekstfofio
beilre til
'
!øYllt
?t
så effektivt vaadleen:"ngsvæi-i6t-iø"tt"
-!
aerttrali.er
at
ili uiåaå" aeraea tir
;;-;:;;";åik
e
= regmeag syreoa sorllæreE saE et f ilter fot sur
Lø\r traeel.ne fuigerer
oc forurenet luft - 'lerfoler derror at platrte røvskov eller
;:"';:å=;;';";iåias."gel
m;d rødsran.os- birk'
åiiå-i"'
raåg
-å-tiia
iiååili!!*åil-;;;Ai
jåtdb^rndsf
orbedring we'l
Desualen katt aler f otetag""
kuLturene6 start '

Desudea

folebygi t'etrag'tni ng: røvhegEr
Bedst mener jeg, a1le fothold taget
qit'lt
at
ttr-v'
'
dalse nod btand, sygdoo. ftåtv" iit
i uog" ttogt" ar vejene :ilÆt#;"ffiil;å,.
samret os
.t oat
Desuden at sant trolater Inan
mån
arter såda.n ' atoprenned n:'ttr!å-pfriågrønt-nåIen
udsaver
1
derne
rrisk
i en
v":;";'^;ri;i;;
r'"Iae

set til.stand..

interåsse-i å't

L4

...].
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K;AET -

Tages klima og jordbr4d i betragtnj.nqi vil san iadse, at det
er aøtlverttligt $eal s.eget robrrste arter i plentevalgei,
Ved walget tages der hensya til de natu:.1igt forekoo$ende arter. og hvad der er gæags brug på eg:.IeD : øvrigt.

Plalttetne inddeles efter. oB de er træer buske el1e- halvbuske,.om de er aaturlige ellel frernEede. tigesom de!: i besk-ivelsea gives er! arbefalet a4verldel ses![åde.
lreer, alea ikke ea r]avEt. bli?er so4 regel. qiri@e og udvi*ler
sig d,årl igit i oor:åd€t - Det sasBe gielaler for buskene i trovedtrakj<eae, leen der er aedtaget sogle ]"j.d.t følsotmere arter,
aler ka4 vokse Få lidt bedre og skyggefulde steder.
LøV:TF'?EER.
Stilkeg, Ouerqrls robu.: Naturlig: i området. t,ystte &eal 10-15å
geaBemfalderde l?s. Særdeles v:Ddfast tled stæI:kt og
dybt rotlaet - Tålef, [eds]<æf,tag og beskæring ttl hak.
Kicptarten kaa etablete sig genoee rodfi ltsg?asser.
Såloag kat slre fra oItr efterålet til ikke sellere ead
nrarts.
Sko\rtræ og god sotd solitæ! (enligt) træ.
SpidsLørr, Åcer plattatgiates: Kun4e rræ-e aatullig i on!ådet.
Skygg,etræ og relativ-t vlodfast- Ear gavo af Jordforbedr:iDg. Et s!trul<t træ aed gEle bloEeter o& fo!året
oql i4dj.aa sutnmer fa?ver på blatleae oe efteråret.
Bedst på tæsteder ned god lruEd sole solitært træ lor
sit udseerlde, Ee! også god for bier og ilEekter.
åvnbøg, Carpianrs b€tulus: Nul3re r-æxe laturligi sera er lidt
sydlis i utlbredeisen- Skyggetræ og aoget vindfø1soe.
Tåler gerne lidt jordforbedriag, eea er ellers i
kraveDe DggeDluade som egi.
Tåler 4edskæriDg tcdtil hak.
Et smuLt tra med €rt meget st?rlt saakallt sta&me- KaJ!
gerrle stå som iadslag og ftesEe i ar:rden ttæbevoksniEgi.

Givår g:otte redeeul igheder og ftø til
nebider

f:nket og' kæ.-

af bi.rk ag tøn bøt begræases p.g-a- at begge udtørtei
jorden ved detes stote vålrdfotbrug -

Brug:

15

.

-

EII'SKE.
Buske til traer:
Navr, Acer cairpestre: Lokalt seget brirgt busk til træ so8
lægiver. Skl'ggetræ de- er tørketåleAde- aåler
hård beskæriag.. og noged efteaåtsfarver God so8 selvst@digt ik&e for høit hegE, ogr sæ-d.eles anverlatelig i såovbrIE oS beSt- Er ikke så egnet som soliter. God for bier og llrsekterA1m- Fæg, Pl"uaus padus i HatErliq:. træ ti1 busk - bedst på læsteder der lrolder frgitiqihedea. Om foråret e! eeget
hvidtbloest-erde kirsebætart, ued liaLig beaøgi af
bier og iasektex - Tldligt udstr'ringeade God soc solitaa, &el! også son irtd-s1ag i skowe! og
i. bega. Ka. danne rodsk8d.
vild ætl1e, !,ta1us sylv€lstris: Natu-lig, godt fødetræ for fugle
bier oq, and-e insekter.
llegiet lavt træ. der står sig gotlt i skovbrf.net.
Tidligt udsp-iDgende, Beal hvide blof,ster.
Se1jepi1, Sal.is cap-åa: Busk el]er ttæ på op til 7-1O ftEt fortr-æffelig't træ det leverer føde ti1 nange
insekter os foråret og seBere.
Kalr bruges i hegt!. &ata er ellers et skovtræ.
Buske:

€lål1sbladet bæg. Pr:utrus serotina: Åeerikassk med g:liiseade
btade. SEæd vildvotsetlde q?er}satlliag mildae bvide
blonstea. (aa ltruges som kratvegetatiott i skovbrlm og hegrt, hvoa der er 1æ.
Bør i.kke plarrtes ud ti1 marker rned giræsseflde kvæg,
da vislle bLade kart være giftigeÆrtetræ. Caragana arborescetls: Russisk trleal Eeg€t tæt greDsetFing. Nøjsoe og tørketåletrde og krævea aoget lysDekorativ ikke for høj busk.
Sagellts
æble. l4talus sargerltll: Noreaosk Z tu. bgj busk - Glver
hvide blonstei om foråret og nogea bladiafite olh efte.året Er oeg€t bårdfør og ttøjsoe' t{oalerat skyggetåIeode
og tåIer beskæriog i Eloderai omfaag Sårdeles velegtcet sol! fodEose i større he$a' mea
står sig ogiså soe selvsterrdigt Iavt hegn.
vokser Eeget laItgsout.
bllsk på indtiL
Bærmispel, A&elealtchier spicata: åmerikaisk
gvide
god i
blomster
3- 4 m. Nø3sotr og hårdfør.
skygge.
hegr}. Tå1e! nodetat
Canadisk bærmispel, .44e1 iatchier ca4adensis: Ligesofl f oreg.åertde, melr mere rig på bl-ouster.
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Slåen, Prunus soilosa: ea. 2 n. høj busk, lyskrævenale - Danltet
rodskud og er iøviigt god for fugle 09 bier.
Sætter ltrange hviate bfo4ster oe fotåret Mirabel, Prunus ceraclferå: blivel he. ca. 2-3 m bøj. Tå1ebeskaring og delskygge- God i hega yed 1æ og giver
eangie lFide bloq_ster oE foråret og, spisetige bæ.
om efteråret.
Tørstetfæ, RhanEtus fralfgula 3-5 m bøj aoed spæd grettsætningnøgle kaoppe.. @tddelt sLyiggetålerrde- Sod enlig
busk og i b-F g'iler de'l en rigt greret bus*.
Eassel. Corylus avel laaa: 3-6 !t høJ. fåler noderat skygge.
cror goalt under eg, nen tåler ikke for meqet
vind og for tørre forhold.
Vårpile: A11e gode for blea og analre L[sekter om foråret.
ø.et pi1, Salix auxita- 1-2 a. sl'æal, ae4 dekorativ i rakhe
og so& sol itær.
Grå pil. Salix ciaerea- tidt større og g.oveLe ecd øret I}i1
foretrækker en snule fuq.tighed.
Dugpil, Sa]tx daBhotroides 5-8 4. høj b1å1is voks på sta!finen.
Raspisk pil, Dalix aslltifolia: ca. 4 s. I0ed btåtig woks
på
sta$men.

visner tilbage om vittere$)
llerunder hører vildroeerae! ae:n også aibs sofbar og stikketsbær.
Å1le kart bruges so& fodpose for et lægiverrde begD, men også
som dekoration e1ler som bærplanterLÅl/E BUSKE OG HÅLVBOS(E ( crene

Ribes-arterIre er alle fave busi<e a1le øere e11ea ttrirrdre
vildtvokseåde i forskellige egiae af DaDnark 2 til 3 n høJe.
A1le rloderat skygEetåleade og tj.dtigt udspriog:eRde.
Ritrs; Ribes rr:b$rtr: Klaver ttoge!\ fqgtigtred, saetter spiseliq:e
bar.
Solbær, Ribes nigrds: kræv€r rrogea fugtiglred, spiselige bærgtikkelsltær, Ribes l.1va-crispa: har -\ræ-et arwelritt i heglt og
vokser vildt i oerådet.
Fjeldtibs, Ribes alpirr\i&. er se-aleler hå.dfør og deTl først
udspaiageirde over-trovedet al lerede først i apail.
Tåler eeget kraftig beskæring og er derfor særdeles egrret i hegtt og b4.!r.
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Vifdroser: Skal man være lidt forsigiig nred, da ikke alle
udvikler sig ltge godt.
Hybenrose, Rosa rugosa: er rralr(le steder foretru]<kel aed store
hyberl og kraftig vekst. I Skibelund skal den
lrave er soule kalk og hjæ1p iøvrigt fo. at
Bå fornuftig højde.
lluDderose, Rosa canj.aa: ett ikke tæt pl aate der syltes at lrdvikle sig godt i Skibelund i halvskygge.
Sblerose, Rosa rubi.ginosa; SlEiåbfadet og spin].ef metl firte
vellugteade bl.oBster, Udvik.let sig noderat.
i halvskygge Glaasbladet rose, Rosa vlrgilliana: En 1av rose der ualvikler
sig godt j. fuldt sofl.ys- llloaterat lodlskualstlasmer. O-s-O.a E. i. højilea.
,
Flangebloast.ert rose, Rosa Eultiflore
og de japaaske klatre
roser: Udvi*1er sig godt og k.aftigt. De udviksig udnærket l iggerlde på joralerr og opDår sådan
på 1 til 1.5 rtr.
I(1itrose, Rosa pimpirlellifLoia; $dvikLer Eig giodi i Skibelund
ti1 ca. 1 D-'s høJale- Ewide blo'[stex og har et
usædvaEl igt stærkt og dybt rodllet, hvorfor alei
aten altid står qodt o.estaD uaiset hvor.
Carolitra rosea bøl hart holde sig fra. da de! ikke Edvikler
sig godt og iøvrl.gt sætter rnal1ge ogi latrge rid1øbere. der så ofte skal bekæ{rpes .-

A.Ddre buske:

Hylal. saBbucus {rig,ra: 4-6 E. Skyg'getålerlde ' oqi nøJsoE. Kraver
4ogeE fugtighed, jordfotbedrend.e og gtver spisel igie bær.
Dunet gealeblad, Lonicera ty16steu.s: Er 2-3 m bøi. viBdtoleraat og hårdføx. God burdplaate i egeskow.
God for insekter oE forå-et' selr lrar nogle gif-

tige

bær-

Bu]<ketoiE, Lvciu.a barbarus. 2'3 t høi, 1ys og tr}-ladskravende'
rtren hård og rIøjso$' Bælrene er let giftige.

1B

Nå.I.ETR,ZEER.
Bjergiyr, Fiaus dugo: Ert vidt grer!€t busk der gellerett ikke
kan alrbefales p.g.a. alears tendeas til åt danlle
udtøareade krat.
Den er iEidl.eltid eadog særdeles tiltrækkende
for mindre fl1gl.e i sin u.rtge alder, hvor den er
stærkt busket og: aættel rigeligt med frø.
I støre aængde bør deD holdes fra lruset da
tlerr or! iofå?et d!æi sed ubf'ie qsrgderc !,oltel[
inaltil. det ditekte g:enere.de.
varietet:
Pinl's mugo pultri 10: alværg.fya er kun 0-5 m og goel ved i4d*ørsLex og bede.
Pinus mugo rostlatai pyrenaisk bjergfyr er enstaomet og danner et lavt tr!e. Gotl ligesgm dea Koaeanske adel
gr3lr, hvor cler øDskes sol eller ud.E!{!.
Gråa:

Søjl.egialt, Picea oEiorika: St'me- fra det tittligere Jugoslaviea. Kaa atrvetrdes soB juletra, Een har lid.t
blødere og buskede gre*e- Itdvokset dafiner ded
haDgerrde grqoe og d.art:lei 3gj!.e.
Er rrøjsortr €g hårdfør og fonrreningiståLso$. men
bl.iwer ikke p@ i stark yiBd.
Stasoen har bark hed stftktu-.
Rødgir:att, Picea å.bies: VoLser i Lartale4e orikring os og er meget
brugt som skovtræ- I Skibelund er alen dog deget
udsat for: luseangrreb. og udvikl.er sig ikke
bedre eEd søJ legraaeB' Sitka, Picea sitc}6nsis: I(oeer f-a det nordvegt-a&e1:ikatr6ke
kystoeråde nod Stil ]'ebawet. E. kraf tigtvoksende
ogf beva-ec ale dederste grene.
Nå]elre har blå1igt skær og er noget stikketlde.
Meget brugt sottr skov-træ, og til etl'ækket afskæfinlrirtg.

sølwgirar:} åbeis p-ocera. Meg€t aøj som og vokser goalt
på sand og grus. Den el aoget følsom i utlgaloE*
melr overfor forårslattefrost.
Dea sø1vgEå fatve er god ti1 dekoratioaer.
Noroalllsgran Abeis 4ordeantriaqa: A[veodeg som iuleira og pynteg'røat. Trives ualroærket på dårlig joral, Eea er
eeq.et fø1som overfor forårsltatteflost.
De fleste varleteter skal pfatltes iade i akovea
for at kunne udwikles overltovedet i SkibelEsd-

Nobilis

{

Abei6 altrabelia: Kan bl'J.ges til

juletræ og er mere frost

tålsoIl end oordm€mnsgra$etr

-

_,
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Koreansk ædelgran. Abeis koaeana: KoEEer som rravnet sigel
fra korea og et qn &eget lanso4tvok€eade træ
a-t. der iøvrlgt' ikke blive! alt fof, trølllårdfør og aøjsom sed tæt og busket gt!!sætning. Sandslaligt god i oerådet Bar forsøgsvist være prøeet i sksvbruqfet.
Skqnaes g'od for fugle da den tidtig,t aetter
kogLet.
Goal bvor aler ønskes lys etfer udsfr!Dolrglas rleBzj.eii: Noratase-ikaåsk, Våks,er godt
i højd€!! oed
aoget sl'aedt gresetair1g. Nøjsoe E€D ea log:et
følsom ior frost, sens den €r: uEg. Soa ælåre
et kraftigit træ.

Ejalpetræer ( aqnetræ€lr) :
Rødel, Å1nus glutinosa: Vokser ved Tyrbekkeo. Den er hurtigt
vokseade og bladrig. Ved nedkapning gi1'er alen
rigeligt eed stødsku.d.
Hvidel; ÅL'rtls inca!!a: kaattt så hurtigteoksende og blaalrig.
?åler tørrere buod og bruges ofte som forelåbig
oversta'rder ved juletræer.
I<nap så villig
til at danne stødskuat ved kapning
Grørref, å1trus viridis: Ert bred busk, tøt.ketålende- E! god
hwis nogiet hurtigit skal op til hovedhøjdemere bl ivelde *ara plaEtes imellea ell.er bagved.
Erug:es til at dætr{re ukrudtet trleal buskeas store
bladfylate og shyggegi verlde virkning.
AI1e elleaiterne har rodknol-ale soa rr='-er kwalstof i jordert.
Løvet virker jorbulrdsforbedrer}de i sig se1t'.
Virkningen af elfeles burtig€ vækst ef,, at de ,tiakker' de
mere langsoot vokseade aiter rned i vejret.

REGI.E]F'
FOR SKO\r'P I-A}[TER, Skovltfanter d.v.s. træerne købes ved ea godkendt
skovplartte
skole, der kun dylker træer fra statskootrol Lereale !xø.
God*eltdte frø kalo *øbes ved gtatsskov\/.4serlet eller ltedesel skabet

-

Det er er\dvidere så/låd, at mao irrdeltlor alel} sadme ga[rrlenlugagende skov gerne rnå samle frø tif dyrk[irg og genudplalttltillg
af rngt materiale.
1 vores tilfælde nenea jeS, at det sidste eE at foletrække,
når det galder egene og skovf)-lrea, der er de arte!:, de. kan
for!.nge s1g selv og alerfor er tilpasset or8råal.:s jordbr&d og
klima-
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