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Figur 1: Luffoto over placeringen af græsningsskoven ved Fåre Mølleå 
 
Baggrund 
Fåre Mølleå ligger ved Kronhede Plantage ca. 10 km syd for Lemvig. 
Kronhede plantage består primært af nåletræer og var skarpt adskilt fra de 
omkringliggende enge vest for skoven. Som ved mange skove, rejser skoven sig brat som 
en mur på over 10 meters højde, og der er dermed lille eller ingen sammenhæng mellem 
skov og eng. Den skarpe grænse mellem skov og eng kan bidrage til, at der er en lille 
variation i den biologiske mangfoldighed i området. 
 
Engen er i dag privatejet af 4 lodsejere, mens skoven er statsejet og administreret af 
Klosterheden Statsskovdistrikt.    
 
Formål 
Formålet med projektet er at skabe en naturlig flydende overgang mellem skov (30 ha) og 
ager (10 ha). Ved at skoven bliver forvaltet som græsningsskov og skellet mellem skov og 
ager bliver mere flydende, skabes der en bedre sammenhæng mellem ager og skoven 
som et stort sammenhængende naturområde. Dette vil bevirke at området vil komme til at 
fremstå som en økologisk helhed, hvor der er en funktionel sammenhæng, hvor arter frit 

Eksempelsamling er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning” 
der er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, Afd. for By & Landskabsstudier, finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen. Tekst: Kenneth Jensen, Henrik Vejre og Martin Schneekloth. Foto hvor intet andet er nævnt: Kenneth Jensen 
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kan bevæge sig mellem skov og eng og nye, mere varierede levesteder opstår i 
overgangszonen mellem skov og eng. 
 
Yderligere er formålet at lave et forsøg som et eksempel på opblødning af skel mellem 
privat jord og statsejet jord. De implicerede lodsejere og naboerne er indvolveret i et aktivt 
samarbejde om forvaltningen af skovlandskabet. 
 
 
 
Teknisk udførelse 
Der er fjernet store nåletræer fra skellet mellem skov og ager og skovbrynet er etableret 
med buske og spredte træer. Det er primært eksisterende løvtræarter, der er bevaret, 
mens nåletræerne for det meste er fjernet. 
 
 

 
 
Figur 2: Almindelig skov- 
grænse med en skarp 
grænse mellem skov  
og dyrket areal  
 

Figur 3 og 4: Fotos af den  
lysåbne skovgrænse ved Fåre 
Mølleå ved Kronhede Plantage  
(Foto figur 4: Rita Merete Buttenschøn) 

 
Der er etableret lysninger i skoven. Som forsøg skal de private lodsejeres dyr gå over 
skellene mellem lodderne og samgræsse det samlede arealarealet som er opdelt i 2 
indhegninger. I indhegningene er der adgang til skovgræsning.   
Der foretages kun en sommergræsning med varierende græsningstryk med mælkekvæg.  
Engarealer med blåtop græsses med højt græsningstryk, mens det er væsentlig lavere i 
de mørke dele af skovbevoksningen. 
Lodsejerne står for tilsyn med dyrene, mens Klosterheden Statsskovdistrikt har stået for 
etablering af hegn. Der er således ingen penge mellem parterne, ligesom der ikke 
overdrages nogle rettigheder (betalingsrettigheder o.l.) mellem parterne. 
 
Naturtype 
Skov, eng og vandløb.   
 
Arter  
Insekter, lys-,læ - og varmekrævende urter, krybdyr, fugle og svampe.   
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http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Insekter
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Krybdyr
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fugle
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Svampe


 
Opdragsgiver:  
Private lodejere og 
Klosterheden Statsskovdistrikt 
Sønderby, Gl. Landevej 35, 
Fabjerg 
7620 Lemvig 
Skovfoged Jesper Blom Hansen 
Telefon: 97 88 90 21 
 
 
Legal og planlægningsstatus 
Skoven er beskyttet under Skovloven og vandløbet under Naturbeskyttelseslovens §3 
Fåre Mølleå har en B1- målsætning.  
 
Skala 
Lokalt/Regionalt.  
 
Virkning på flora/fauna 
Etablering af overgangszonen mellem skov og eng har bidraget med en ny biotop med en 
stor variation af tilknyttet flora og fauna. Yderligere er der skabt mange randzoner ved at 
skovbrynet bugter og ved forskellig grad af tyndning i skovbrynszonen. I den lysåbne 
randzone med spredt opvækst er der yderligere stor lævirkning fra de eksisterende træer, 
samtidig med at solen kan varme jordbunden op. Alle disse aspekter tilsammen gør, at der 
er en rig flora samt en stor mængde varme- og lækrævende insekter og krybdyr tilknyttet 
netop denne nye biotop, der binder skoven og engen sammen. 
 
Budget 
Ukendt 
 
Evaluering  
Rita M. Buttenschøn, Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet, 
har udført en evaluering af projektet (”Fra hedeplantage til lysåben græsningsskov”. 
Udkommer i 2007). De første resultater fra denne undersøgelse viser at ”effekten af de 
første 3 års græsning er først og fremmest en væsentlig stigning i fremspiring af nye 
planter som følge af øget lys til bunden og etablering af spirebede.” Kvæggræsningen har 
været med til at skabe sprirebede, men kvæget har også været med til at sprede frøene 
rundt på det nu sammenhægende område af eng og græsset skov. Hvor der har været et 
højt græsningstryk i skoven, er der skabt basis for en udvikling mod en egentlig 
græsningsskov, hvorimod effekten er mere begrænset ved lavere græsningtryk. På sigt vil 
skoven sandsynligvis ændre sig mod en egedomineret, mere lysåben skovtype.   
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