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Baggrund 
Hasselmusen, som er Danmarks eneste art fra syvsoverfamilien, findes i dag kun få steder 
i landet. Hasselmusen kom til Danmark sammen med løvskoven efter istiden, hvor der var 
gunstige forhold for artens levevis. Hasselmusens levevis og valg af føde gør at det 
foretrukne levested er løvskov med urter, bærbuske og bregner som undervegetation. 
Undervegetationen er vigtig som fødekilde, men også som opholdssted, til redebygning og 
spredningsvej. Arten spreder sig ved at bevæge sig i undervegetationen og bevæger sig 
kun meget sjældent over åbne områder. Hasselmus har derfor brug for 
sammenhængende skove med sammenhængende undervegetation for at kunne sprede 
sig.   
 
Hasselmusens kraftige tilbagegang siden indvandringen til landet 
hænger sandsynligvis sammen med klimaændringer, reduktion af 
skovareal og fældninger af levende hegn, opsplitning af levesteder, 
øget areal med nåletræ og mindre med løvtræ, samt mere intensiv 
skovdrift med ringe lysforhold og undervegetation.  
 
Arten findes nu kun på Sydfyn, i Østjylland og på Midt-, Syd- og 
Sydvestsjælland. I statsskovene syd for Kirke Hvalsø på 
Midtsjælland, gennemfører Odsherred Statsskovdistrikt en 
plejestrategi for at forbedre forholdene for hasselmus i skovene.  
                  Figur 1: Hasselmus 
 
Formål 
I tillæg til Odsherred Statsskovsdistrikts driftsplan er der udarbejdet et tillæg omhandlende 
pleje for hasselmus. 
Målet er at forbedre forholdene for hasselmusen og herunder at skabe et 
sammenhængende netværk af egnede levesteder for hasselmusen. Uden et 
sammenhængende netværk vil hasselmusen ikke kunne sprede sig eller bevare en 
bæredygtig bestand på længere sigt. 
Derudover er det formålet at forbedre spredningsmulighederne og levestederne hele året 
for landlevende insekter, padder, mindre pattedyr og planter tilknyttet krat og skov.
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Figur 2: Kort over tiltag for Hasselmus i statsskovene syd for Kirke Hvalsø på Midtsjælland.   
 Rød farve = Planlagte bælter  Blå farve= Gennemførte bælter  

Gul farve= Andre bindinger ( Habitat, Rigere Skov, Urørt m.fl. ) 
 
 
Teknisk udførelse 
Der udføres en række tiltag for sikre og forbedre hasselmusens levesteder i skoven: 
 

• De ydre og indre bryn udsættes for en hård hugst for at fremme lystræer og buske i 
op til 25 meters afstand fra ydre og indre bryns yderkant 

• I nyplantninger der ligger i tilknytning til eksisterende levesteder og ved ledelinier, 
indplantes arter af buske og træer der foretrækkes af hasselmus 

• Spredningsveje fremmes ved hugst for lystræer og buske på særlige strækninger 
• Der tages hensyn til hasselmusen ved kulturrenholdelse ved bl.a. at bevare så stor 

artssammensætning som hovedtræarten tillader det 
• Der er udarbejdet et kort med placering af områder, hvor der udføres en særlig 

indsats for skabe et sammenhængende netværk for hasselmus 
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Mere information om hasselmusvenlig skovbrug findes i Skov- og Naturstyrelsens 
publikation ”Hvordan bevarer vi hasselmusen i skovene” samt på Skov- og Naturstyrelsens 
hjemmeside www.sns.dk 
 
Naturtype 
Artsrig løvskov og krat 
 
Arter  
Hasselmus 
 
Opdragsgiver:  
Odsherred Statsskovdistrikt 
Mantzhøj  
Ulkerupvej 1,  
4500  Nykøbing Sj 
Tlf: 59 32 80 16 
 
Skovfoged Hans Henrik Erhardi 
 
Lov- og planlægningsstatus 
Skovene er underlagt Skovlovens bestemmelser 
 
Skala 
Lokal/regional 
 
Virkning på flora/fauna 
Ukendt på nuværende tidspunkt 
 
Budget 
Ukendt 
 
Evaluering  
Plejen har kun været gennemført i få år og det er dermed for tidligt at evaluere på 
projektets konsekvenser for hasselmus. 


