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Introduktion

Denne rapport beskriver eghjortens biologi, krav til levesteder og hvordan disse kan opfyldes gennem
skovpleje og plejetiltag specifikt rettet mod arten. Desuden er der givet anbefalinger til hvordan
genudsætning af eghjort i Danmark kan gennemføres i praksis. Naturstyrelsen har ønsket en evaluering
af skove i Vestsjælland (Bidstrup Skov), Nordsjælland (Gribskov), Hovedstaden (Jægersborg Dyrehave),
Himmerland (skov på Livø og Skindbjerglund) og Æbelø som mulige udsætningssteder. Amphi Consult
har i samarbejde med driftsansvarligt og projektansvarligt personale fra Naturstyrelsen besigtiget de 5
lokaliteter. Efterfølgende har Amphi Consult udarbejdet specifikke lokalitetsbeskrivelser med forslag til
pleje med henblik på forberedelse og gennemførelse af udsætning af eghjort.
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Habitat og levevis
I Europa er eghjorten fortrinsvis knyttet til skove og parker med gamle løvtræer. I England findes den
dog ofte i bynære områder, f.eks. i haver (Harvey et al. 2011). Larven lever af underjordiske eller
jordnære dele af døde træer (rødder, stubbe, stammer mv.). Især i England er eghjorten dog også fundet
ynglende i savsmuldsbunker, kompostbunker og brændestabler mv. Det foretrukne værtstræ er stilk-eg
og dernæst bøg, men arten er også fundet i en lang række andre arter af løvtræ (f.eks. ask, poppel, elm,
ægte kastanje m.fl.). Larveudviklingen varierer mellem 3-6 år, men tager typisk 4 år (Harvey et al. 2011).
Der kendes dog eksempler på helt op til 8 års larvetid (Martin 1993). Vækshastigheden afhænger til dels
af temperaturen, antallet af dage med optimal temperatur for eghjort og til dels af næringsindholdet i
larvernes fødeemne (Fremlin 2012). Larven forpupper sig om efteråret i en kokon i jorden hvori den
overvintrer. Overvintrende larver og kokoner ligger i frostfri dybde under overvintringen. Artens
levevis adskiller sig derved markant fra de øvrige hjortebiller (i Danmark: bøghjort, valsehjort og
blåhjort), hvis larver både lever og forpupper sig direkte i det døde ved. I Danmark synes eghjorten at
have foretrukket bøg og eg, men er også fundet ynglende i ask. Flere af de danske levesteder har været
sydvestvendte skråninger med stærk soleksponering, hvor arten har ynglet i gamle træruiner og stubbe
(Martin 1993).

Figur 1: Eghjort han (tv) og hun (th).
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Krav til udsætningssted i Danmark
To faktorer er helt afgørende for at en lokalitet kan tjene som levested for eghjorten:


Rigelige mængder af dødt ved der står i forbindelse med jorden, typisk i form af rødder fra
stående stubbe eller i form af liggende stammer som efterhånden er blevet delvist dækket af
jord. (Figur 2). Tilstedeværelsen af dødt ved i forskellige nedbrydningsfaser sikrer lokalitetens
bæredygtighed på længere sigt, selvom eghjorte normalt vil kunne kolonisere veddet få år efter,
at det er dødt. Det døde ved skal naturligvis være løvtræ – helst eg eller bøg og helst store
stammer eller stubbe, der kan fungere som ynglested over en lang årrække.



Lysåbent levested som giver varme til jorden inden de voksnes flyveperiode i juni-juli, samt
opvarmer larvernes levesteder. Dette forhold vil typisk være til stede i græsningsskove og
dyrehaver eller i skove hvor der drives plukhugst.

De to ovennævnte faktorer skal være til stede i et omfang således at lokaliteten fremstår som lysåben
skov med synligt dødt ved på skovbunden. Det bør tilstræbes at hele området hvori eghjorte udsættes
hovedsageligt drives som denne naturtype. Dette vil være nødvendigt for at opretholde et
sammenhængende habitat, gunstig populationsstørrelse og muligheder for spredning. Tyske studier over
artens spredningskapacitet viser at populationer mere end 3 km fra hinanden er isolerede og har øget
risiko for at uddø (Rink & Sinsch 2007). Den maksimale afstand det er dokumenteret at en eghjort har
kunnet sprede sig er 2.065 m for hanner og 763 m for hunner (Rink & Sinsch 2007). Eghjorten er kendt
for at kunne yngle i meget små mikrohabitater, såsom hegnspæle, en enkelt stub i en have eller lignende
(Fremlin 2012). Dog er disse observationer oftest gjort i nærheden af større ynglepopulationer og arten
findes som regel i skove der indeholder over 5 ha gammel løvskov (Tochtermann 1992).
Foruden de ovennævnte faktorer er der en lang række, mindre kendte, faktorer som også har indflydelse
på eghjortens overlevelsesmuligheder, f.eks. mikroklima, fødekvalitet, parasitter, prædationstryk mv.
Man ved at især kragefugle efterstræber eghjorten (Harvey et al. 2011), som er en udsat bille idet den er
stor og ikke særlig hurtig. I forhold til andre trælevende biller regnes eghjorten, i Central- og Sydeuropa,
normalt ikke for en specielt krævende art, hvad angår levestedet. Dette gælder muligvis ikke i Danmark,
hvor arten er fundet ynglende på nordvestgrænsen af sit udbredelsesområde. Det anbefales derfor at
søge at skabe det bedst mulige habitat for eghjort forud for en udsætning.
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Figur 2: Eksempel på egnet ynglested for eghjorten. Arten yngler både i rødderne på stående døde stammer og i
liggende stammer. Eghjortens larver lever i kontaktzonen mellem det døde ved og jorden. Bognæs Storskov.

Eghjorten i Danmark
Indtil omkring slutningen af 1800-tallet var eghjorten udbredt herhjemme, og på enkelte lokaliteter
almindelig. De bedst dokumenterede eghjorte-lokaliteter med belægeksemplarer (konserverede dyr der
findes i zoologiske samlinger) er Æbelø nord for Fyn, skovene omkring Silkeborg, Strandhuse ved
Kolding og skovene omkring Vejle. Der findes desuden belægeksemplarer af eghjorte fra Odder og
Horsens i Jylland, flere steder på Sjælland samt fra Klinteskoven på Møn. Desværre begyndte
udbredelse og antallet af indsamlede eghjorte herefter at falde. Således er det seneste sjællandske fund
med belæg fra Næsbyholm ved Sorø i juni 1873. Fra Jylland findes kun enkelte fund med belæg efter
1910. Her er skovene omkring Vejle den lokalitet hvor flest af de sene jyske eksemplarer er fundet (helt
frem til omkring 1939, hvilket er det seneste fund fra Jylland). Æbelø er nok den bedst kendte eghjortelokalitet, hvorfra der er talrige beskrivelser af billen. En af de mest farverige beretninger stammer fra
begyndelsen af 1900 tallet hvor der "fortælles om konservator Hieronimus i Odense, der jævnligt
sendte skytten på Æbelø en kasse cigarer og så fik kassen retur med døde eghjorte (medd. i brev af afd.
redaktør Sporon-Fiedler)" (Rørth og Michelsen 1962). Eghjorten blev i 1924 fredet på øen. Det samme
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blev 23 af de gamle egetræer ved Æbeløgård, hvor billen, med stor sandsynlighed, har haft et glimrende
habitat. Desværre var fredningen ikke tilstrækkelig, og det sidste belægeksemplar fra Æbelø, hvilket
også er det sidste fra Danmark, blev taget d. 10. juni 1952.
Udover de 212 etiketterede belægeksemplarer fra diverse danske samlinger (Thomsen 2004), findes
mange oplysninger om danske eghjorte fra såvel observationer som gamle litteraturoplysninger. Disse
oplysninger er uden belæg; nogle godt dokumenterede andre mere tvivlsomme. Blandt de mest
sandsynlige oplysninger er et fotografi taget af et eksemplar ved Fakkegrav (Vejle) i 1966. Dette bør
regnes som et sikkert fund. Desuden findes flere veldokumenterede observationer fra Bornholm, hvor
billen dog aldrig er blevet indsamlet. Bl.a. blev en hun i 1955 indfanget ved Olsker, tegnet af kunstmaler
Poul Stoltze og derefter sat ud igen. Et veldokumenteret fund fra før 1900, er vedlagt et brev fra
kunstmaler Hans Smidth sendt til Karen Smidth (hans barnebarn) d. 5. september 1897 fra Skjeldal ved
Silkeborg. Med brevet var sendt to eghjorte fra Skjeldal. Dette er det eneste veldokumenterede fund fra
Silkeborg før 1900. Desuden findes et utal af mere eller mindre troværdige meldinger om eghjorte set i
den danske natur i nyere tid. Ingen af disse har dog hidtil kunnet bekræftes hverken med billeder eller
målrettede eftersøgninger på de angivne lokaliteter.
I 2008 blev der fundet og fotograferet et eksemplar af en han i en villahave i Herlev under naturlige
omstændigheder (gravet op af jorden sammen med gammelt ved). Trods grundig eftersøgning på
lokaliteten, blev der aldrig fundet mere end det ene eksemplar, ej heller larver, kokoner eller rester fra
voksne dyr. Individet er derfor højst sandsynligt indslæbt eller evt. afkom af et indslæbt eksemplar.

Den ideelle eghjort lokalitet
I dette afsnit beskrives de afgørende faktorer for at opnå en ideel lokalitet for eghjorte. Beskrivelsen
tager udgangspunkt i eghjort lokaliteter fra det sydlige Sverige, Tyskland og de historiske lokaliteter i
Danmark. Det er vigtigt at bemærke, at arten ikke udviser de samme levestedskrav ud over hele den
europæiske udbredelse. Således er arten i England knyttet til urbane områder med ældre villakvarterer
og gamle frugtplantager modsat resten af Nordeuropa hvor den primært findes i gammel løvskov og
dyrehaver (Harvey et al. 2011). Det anbefales, at der arbejdes hen imod at skabe levesteder der minder
om de lokaliteter der findes i det sydlige Sverige og nordlige Tyskland, da disse med størst
sandsynlighed kommer tættest på oprindelige danske levesteder.
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I Nordeuropa findes eghjorten hovedsageligt på to typer af lokaliteter:
1) Lysstillet åben skov hvor græsningstrykket er højt enten skabt af kvæggræsning eller græsning fra
hjorte (dyrehaver- se figur 3).
2) Ekstensivt drevet skov. Driften i skoven skaber egnede ynglesteder for eghjort, enten via
græsningsskove eller via skove der præges af plukhugst.
Fælles for disse skove er at skovbilledet er en mosaik af åbne og mere lukkede arealer hvor eghjortens
levesteder opstår og forsvinder sammen med lysningerne i skoven (figur 4-5). Dette skaber en mere
dynamisk udbredelse for arten inden for de enkelte skovområder hvilket også stiller krav til skovens
størrelse. Derfor er denne habitattype ofte skove der indeholder > 200 ha gammel løvskov.
Fælles for begge habitattyper er at skovene er lysåbne uden tætsluttet kronedække. Oftest vil der stå en
blanding af gamle levende træer (med en stammediameter på > 75 cm) og stående døde stammer.
Tætheden af de stående træer varierer meget fra lokalitet til lokalitet men er normalt 30-50 træer pr. ha
og er tit lavere på type 1 lokaliteter (figur 3) sammenlignet med type 2 lokaliteter (figur 4). Ligeledes
varierer mængden af dødt ved mellem eghjort lokaliteterne. Da kvaliteten og lyseksponeringen af vedet
også har betydning er det vanskeligt at estimere en tærskelværdi for hvor meget dødt ved der skal være
til stede på en lokalitet. Dog findes eghjorten sjældent i skove med under 20 m3 dødt ved pr. ha. Oftest
er det døde ved aggregeret på lokaliteten således at der i en skovlysning eller lignende ligger 5-6 væltede
stammer tæt sammen. Den høje koncentration af dødt ved skaber basis for et højt antal larver inden
for et lille område og de voksne billers aktivitet er ofte knyttet til disse "øer" af dødt ved.
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Figur 3: Dyrehave med højt græsningstryk hvor opvæksten af buske og unge holdes borte. Skovbilledet er
lysåbent og domineret af ældre træer (stammediameter > 1 m). Træerne står i en mosaik af døde, gamle,
beskadigede træer og større sunde træer. På jorden ligger stammer og store afbrækkede grene. Jægersborg
Dyrehave, Danmark.

Figur 4: Græsningsskov med lavt græsningstryk fra kvæggræsning. På lokaliteten giver helårsgræsning et
tilstrækkeligt højt græsningstryk således at opvækst af unge træer holdes nede. Skovbilledet er mere lukket end
Figur 3. Træerne står tættere og mængden af lys der kommer ned imellem de enkelte træer er mindre. Dog opstår
der lysninger ved stormfald eller lignende således at der konstant findes områder hvor lyset trænger ned igennem
kronedækket. Skarva, Blekinge. Sverige.
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Figur 5: Eksempel på gammel løvskov hvor der drives plukhugst. Ved skiftevis at fjerne træer og opvækst fra
forskellige områder i skoven skabes en mosaik af åben og mere lukket skov. På lokaliteten fældes kun mindre
træer således at de større, ældre træer lysstilles. Der udlægges stammer eller bunker af større grene på jorden for
at skabe mulige ynglesteder for eghjort. Halltorps Haga, Øland. Sverige.

Forudsætninger for en succesfuld genintroduktion
Eghjortens tilknytning til dødt ved og lysåbne skove er hovedårsagerne til artens forsvinden i Danmark.
Med intensiveringen og omlægningen af skovdriften og afviklingen af kvæggræsning i skovene gennem
de sidste 150 år, forsvandt størstedelen af eghjortens levesteder. Dette betyder også at det i de fleste
tilfælde vil være nødvendigt at foretage ændringer i skovdriften og genetablere elementer som f.eks.
dødt ved i de skove hvor genudsætning overvejes. Kun ganske få steder i Danmark findes en skovtype,
der i sin nuværende tilstand til fulde lever op til eghjortens habitatkrav.
Det vigtigste element i skoven er dødt ved. Mængden af dødt ved varierer meget fra lokalitet til
lokalitet, men størstedelen af de stabile nordeuropæiske populationer findes i skove med > 20 m 3 dødt
ved pr. ha. Naturligt lever larverne på de væltede stammer eller i rødderne af stående døde stammer
(figur 2), men i driftsskove findes larverne lige så ofte i fældede efterladte stammer eller brændestabler.
Figur 6-7 viser eksempler på efterladt dødt ved, der kan fungere som ynglemateriale for eghjort.
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Ud over den blotte tilstedeværelse af dødt ved er lyseksponering af vedet også vigtig. Således findes
eghjorten i Sydsverige langt overvejende på lysåbne lokaliteter hvor der er varme, soleksponerede
partier med dødt ved. Da de historiske fund af eghjort i Danmark hovedsageligt stammer fra lysåbne
skove og navnlig sydvendte skråninger, formodes det at soleksponering også vil være en vigtig faktor i
de danske skove.
Selvom larverne ikke kan leve i rødderne på store levende træer er disse så godt som altid til stede på
eghjort-lokaliteter. Det er usikkert hvilken rolle træerne præcist spiller for arten, men det formodes at
de voksne samles og parrer sig omkring enkelte store træer når de sværmer. Desuden er saftflåd fra
store stammer føde for de voksne dyr (Jonas Hedin pers. komm.). Desuden er det fra disse træer den
næste pulje af dødt ved skal komme, hvorfor de er et vigtigt element på lokaliteter med eghjort. En
forudsætning for at en eghjort population skal kunne vedblive på en lokalitet, er naturligvis at næste
generation af dødt ved er til stede i stående ved. Hvis der ikke er tilstrækkelige mængder af dødt ved i
forskellige nedbrydningsstadier tilstede, er det nødvendigt at tilføre dødt ved udefra.
Eghjortens udbredelse og yngleområde inden for en lokalitet er ikke statisk over tid. Ynglesteder
forsvinder i takt med at vedet nedbrydes, samtidig opstår der nye lysninger og levesteder når ældre træer
kollapser. I driftsskove og menneskepåvirkede skove generelt er det meget sjældent at denne proces kan
forløbe naturligt og skabe tilstrækkeligt ynglemateriale inden for de enkelte skovområder. Dette ses i
desydsvenske eghjort populationer hvor eghjorten er nødt til at bevæge sig mellem skovområder i takt
med at enkelte skovparceller skifter karakter og egnethed. Et tæt netværk af græsningsskove og en
spredningsstærk metapopulation gør at arten kan forblive udbredt i Sydsverige. En forudsætning for en
succesfuld genintroduktion i Danmark, også på lang sigt, vil derfor være at flg. faktorer er til stede på en
given lokalitet:
1) Potentielt ynglemateriale i form af soleksponeret dødt ved i forskellige nedbrydningsstadier.
2) Kommende generationer af dødt ved i form af større levende træer.
3) Omkringliggende skovområder hvor egnede ynglesteder vil kunne opstå om 150-200 år.
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Figur 6: Store, delvist opskårne, fældede stammer har den samme funktion som naturligt væltede stammer for
eghjorten.

Figur 7: Opskåret træ og gamle brændestabler med ege- eller bøgetræ kan udvikle sig til glimrende ynglesteder
for eghjort.
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Pleje af udsætningslokaliteter
Mulige plejetiltag på potentielle udsætningslokaliteter skal afspejle de to vigtigste faktorer for arten;
dødt ved og lyseksponering. For at skabe mere lys i skovene skal opvækst af mindre træer fældes og
fjernes eller samles i bunker på lokaliteten. Der skal etableres en lysåben skov med omkring 30-50
stående større (optimalt med en stammediameter på > 75 cm) træer pr. ha. Det kan derfor være
nødvendigt også at fælde større træer for at få den ønskede lysåbenhed. Det er essentielt at skoven
holdes lysåben og derfor vil det være nødvendigt fortsat at holde opvækst af ny skov nede. Dette kan
enten gøres mekanisk med fortsatte rydninger eller ved at etablere græsning på lokaliteten.
Større træer bør fældes i 3-5 meters højde således at der kommer til at stå en højstub tilbage. Hvis
muligt kan træerne fældes ved at lave en topsprængning af træet (figur 8). Dette giver en mere
”naturlig” udseende stub og ser ikke så kunstigt ud som et rent snit. Desuden fremskynder
topsprængninger nedbrydningen af højstubbene. Stammerne fra de større træer bør så vidt muligt blive
efterladt på lokaliteten. For at øge kontaktfladen mellem jorden og stammen beskæres sidegrenene på
den væltede stamme således at stammen ligger fladt på jorden (figur 9). Dette kan også være vigtigt for
at sikre at de græssende dyr holder vegetationen nede omkring stammerne.
For at sikre at der vil skabes dødt ved på ynglelokaliteterne ud over det der etableres i projektperioden
bør der være et minimum antal træer i de enkelte delområder. Er der mindre end 25 træer med en
stammediameter på > 75 cm bør mindre træer efterlades på lokaliteten. Således er det ikke
nødvendigvis alle træer med en stammediameter på < 75 cm der skal fældes ved lysstillingen af skovene
(figur 10).
På lokaliteter hvor der er behov for mere dødt ved end der kan skaffes ved udtynding på stedet, må der
udlægges træ fra andre skovområder. Selvom andre løvtræsarter kan bruges bør det tilstræbes at
størstedelen af det ved der udlægges er bøg eller eg. Det træ der anvendes kan være større stammer
(figur 6), kævler (figur 7) eller flisbunker (figur 11). Det ved der udlægges bør ikke udelukkende bestå af
friskt træ. Der bør også indgå træ der som minimum har gennemgået 3-4 års nedbrydning. Stammerne
kan med fordel graves lidt ned i jorden, således at arealet af stamme med jordkontakt svarer til en
stamme, der har ligget i skovbunden i en årrække. Anvendes der flisbunker er det vigtigt at den flis der
bruges ikke stammer fra kvas og smågrene. Flisen skal bestå af ved fra bøg eller eg og gerne af træ der
har gennemgået et par års nedbrydning.
Gennem bevaringsprojekter i Holland, England og Belgien er der udviklet specielle eghjort
”pyramider”. Disse består af klynger af delvist nedgravede stammer med træflis og smuld imellem
stammerne (figur 12). Der anvendes udelukkende ege- eller bøgetræ til pyramiderne og det anbefales at
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bruge træ der har været under nedbrydning i mindst 1-2 år. Barken fjernes fra den nedre del af
stammerne der graves ned i jorden og der nedgraves og opblandes træflis med den omkringliggende
muld i bunden af pyramiden for at holde på fugtigheden (figur 13). Udførlige beskrivelser af opsætning
af

eghjort

pyramider

kan

findes

på

hjemmesiden

http://maria.fremlin.de/stagbeetles/conservation.html. Erfaringer viser at pyramiderne skaber
optimale ynglesteder for eghjorten og tætheden af larver kan blive meget høj i disse. Pyramider kan
dermed producere en stor mængde larver i løbet af 10-15 år, hvilket vil give gode muligheder for at
arten vil kunne etablere sig på lokaliteten og sprede sig i området.
Det døde ved vil også tilgodese den generelle biodiversitet i de skove hvor der foretages pleje.
Eghjortens habitatkrav tilgodeser således også den resterende biodiversitet knyttet til dødt ved, en
artsgruppe og naturtype der regnes blandt de sjældneste og mest truede i Danmark (Bruun &
Heilmann-Clausen 2012). Projektet vil automatisk have en positiv effekt på de arter der er knyttet til
den samme type af dødt ved som eghjorten. Det anbefales at der udføres enkelte tiltag der sigter mod
arter knyttet til andre typer af dødt ved. Dette vil kunne gøres med en marginal ekstra indsats og vil
styrke projektets overordnede ambition om generelt at tilgodese arter knyttet til dødt ved. Følgende to
plejetiltag vil have en positiv effekt for et bredt spektrum af arter knyttet til dødt ved:
1) Lysstilling af veteran træer. Ved at bevare store, gamle både levende og døde træer samt fjerne
skyggende opvækst omkring dem tilgodeses en stor mængde arter knyttet til disse. Det antages at store
veterantræer har en funktion for de voksne eghjorte hvorfor bevarelsen af disse også må formodes at
have en positiv effekt på eghjorten.
2) Etablering af dødt ved i form af mindre grene og små stammer. Særligt hos insekterne lever en stor
mængde af arterne knyttet til dødt ved i mindre grene og stammer. Disse arter kan tilgodeses ved at
efterlade den fulde trækrone på de større træer (stammediameter >50 cm, figur 9) der fældes, således at
der som minimum ligger 1-3 af disse pr. ha. Alternativt kan der laves kvasbunker som vil have samme
funktion som en væltet trækrone (figur 14). Mange af disse arter er afhængige af nyligt dødt ved, og det
bør derfor tilstræbes at nye afskårne grene og fældede stammer tilføres lokaliteten kontinuerligt.
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Figur 8: Topsprængning af træer giver en mere naturligt udseende højstub.

Figur 9: Stammer der efterlades på lokaliteten bør beskæres således at stammen ligger med så stor kontakt med
jorden som muligt. Ved at efterlade kronen tilgodeses en række insektarter knyttet til kviste og mindre grene.
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Figur 10: I tæt og lukket skov bør opvækst af unge og skyggende træer fjernes således at større træer lysstilles.
Hvor der ikke er et tilstrækkeligt antal store træer efterlades udvalgte mindre træer således at der bibeholdes en
pulje af stående træer hvorfra de kommende generationer af dødt ved kan etableres. Billedet viser udpegede træer
der bør blive stående ved rydning.

Figur 11: Flisbunker i skovbunden kan fungere som ynglested for eghjorten.
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Figur 12: Eksempel på eghjort pyramide. Mellem kævlerne lægges træflis, der har modnet i minimum 6 måneder. (foto

Marzenna Rasmussen).
.
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Figur 13: Skitse af eghjort-pyramide. Barken fjernes fra den nedre del af stammerne der graves ned i jorden.

Figur 14: Hvis det ikke er muligt at efterlade hele trækroner fra væltede træer kan kvasbunker opfylde samme
funktion. Kvasbunker gavner insektfaunaen i skovene, men er ikke rettet mod eghjort.

Gennemførelse af eghjort udsætning
Det anbefales at de eghjorte som udsættes i Danmark har et oprindelsessted hvorfra deres økologiske
tilhørsforhold minder om det som har været gældende i Danmark. Da arten i England viser væsentlig
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andre levestedspræferencer sammenlignet med andre lande i den nordlige del af artens
udbredelsesområde bør der ikke indføres engelske dyr (Harvey 2012). Ligeledes bør der ikke hentes dyr
fra Sydeuropa, da de sydlige underarter af eghjort og Lucanus cervus cervus på den Iberiske halvø er
tilpasset levesteder der ikke vil kunne findes i Danmark (Istrate 2012 og M. Mendez pers. komm.). De
svenske lokaliteter i Blekinge, Skåne og Kalmar minder om de steder som arten er kendt fra i Danmark
og det vil derfor være oplagt at hente dyr fra disse områder. Eghjortens genindvandring i Nordeuropa
efter sidste istid er sket fra ganske få Sydeuropæiske refugier. Derfor er den genetiske differentiering
mellem de nordeuropæiske populationer lille og der er stor genetisk lighed mellem de enkelte lande i
den nordlige del af artens udbredelse (A. Thomas pers. komm.). Ud fra et genetisk synspunkt er der
ikke noget til hinder for at udsætte eghjorte fra Belgien, Tyskland eller Sverige. Vigtigst er det dog, at
der indsamles dyr fra lokaliteter, der har mange fælles træk med de danske udsætningssteder.
Personerne der rådgiver om og udfører genudsætning af eghjort i Danmark skal have kendskab til de
lokaliteter der hentes dyr fra og kunne forholde sig til om der er overensstemmelse mellem habitater på
indsamlings- og udsætningslokaliteter.
For at udsætning af eghjort skal kunne lykkes, vurderes det at der skal gennemføres udsætninger der
svarer til minimum 5 års udsætning. Det vil sige at der enten skal udsættes en generation af fuldt
udvoksne larver hvert år i 5 år eller der skal udsættes 5 kohorter på samme tid i ét år. Antal udsatte dyr
bør være mindst 50 larver pr. kohorte, hvilket vil sige minimum 250 larver i alt pr lokalitet.
Gennemføres der udsætning på nærliggende lokaliteter bør der som minimum samlet udsættes 350
larver. Udvekslingen af individer mellem de to områder vil opveje at der ikke udsætte 250 individer på
hver lokalitet. For at sikre at der kan etableres en genetisk stærk bestand bør der indsamles dyr fra
minimum 3 uafhængige bestande. Det forudsættes at de personer der gennemfører udsætning af
eghjort med sikkerhed kan adskille larverne fra andre arter af hjortebiller samt skelne mellem enkelte
kohorter af larver.
Eghjortens larver lever af hvidmuld fra fugtigt dødt ved. I august/september vil de fuldt udvoksede
larver forpuppe sig og den voksne eghjort vil klække fra puppen efter et par uger. De voksne dyr
forbliver i puppekammeret ind til slutningen af maj efterfølgende år, hvorefter de vil forlade
puppekammeret og begynde at formere sig. Den størst mulige overlevelse af larverne frem mod
puppestadiet opnås hvis de fodres op i fangenskab under kontrollerede forhold. Larverne kan opfodres
med egesavsmuld der har ligget under nedbrydning i 5-6 måneder. Det har vist sig vanskeligt at få de
voksne biller igennem overvintringen i fangenskab og det er i dette stadie den største flaskehals er i
fangenskabsopdræt af arten. En måde at overkomme denne flaskehals på kunne være at udsætte store
larver i juli - primo august. De vil derefter selv gennemgå forpupningen og overvintringen på
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lokaliteten. Opdræt af den europæiske eghjort har mange ligheder med opdræt af tropiske arter af
hjortebiller (Lucanidae) og næsehornsbiller (Dynastinae). Opdrættet bør derfor ske under vejledning fra
en person der har erfaring med fangenskabsopdræt af disse biller. Eghjortens larver vil kunne
indsamles fra marts til og med juli. Larver der indsamles i en periode før en planlagt udsætning bør
holdes i fangenskab hvor de fodres op i det materiale som de senere skal udsættes i.
For at kontrollere udsætningen skal der oprettes redekasser til eghjorten på lokaliteterne. Det er 8 m3
store egetræskasser med en åben top (konstrueret som vist på figur 15, men væsentligt større). Der skal
være dræn i kasserne således at der ikke samles vand i bunden. Kasserne graves ned i jorden således at
kun 20-30 cm af kassen er overjordisk og fyldes med fodermateriale bestående af muld og træflis. For
at larverne skal kunne leve af træflisen, skal den træflis der anvendes have gennemgået 5-6 måneders
nedbrydning før det placeres i kassen. Larverne kan derefter udsættes i kasserne. Med tiden vil
indholdet i kasserne gradvis nedbrydes og blive spist af larverne. Det vil derfor være nødvendigt at
efterse kasserne flere gange årligt og fylde op med yderligere materiale efter behov. Denne strategi
forudsætter at der foretages årlige udsætninger over 5 år.
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Tabel 1: Tidsplan for eghjort udsætning på baggrund af en 3 årig udsætningsperiode.

Hvis det ønskes at gennemføre alle udsætninger i 2013 (og eventuelt 2014) bør en anden strategi følges.
I stedet for de årlige udsætninger kan hele genudsætningen gennemføres over en eller to udsætninger.
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Dette gøres ved at udsætte larver fra forskellige kohorter, (larver på forskelligt udviklingstrin) på samme
tid (Tabel 2). Udsættes der larver fra 4-5 kohorter i èn udsætning vil dette i teorien betyde at der over de
næste 4-5 år vil klækkes voksne dyr til lokaliteten fra denne ene udsætning.

Tabel 2: Tidsplan for eghjort-udsætning på baggrund af en 1 årig udsætningsperiode.

Det anbefales at udsætningen gennemføres med årlige udsætninger over 3-5 år (Tabel 1), da dette vil
give den højeste overlevelsesrate af larverne frem til forpupningen, samt den bedste kontrol af
larvernes udvikling frem mod puppestadiet.
Da dette projekt er et pionerprojekt og den første egentlige genudsætning af eghjort der gennemføres,
anbefales det at der forsøges med andre udsætningsmetoder. Ud over udsætning af larver bør der også
udsættes voksne dyr. Fordelen ved dette er at hunnerne selv vælger de mest egnede steder til æglægning.
Denne udsætning kan ske ved at 10-15 voksne dyr indsamles heriblandt 2-3 hanner. Dyrene holdes i
fangenskab ind til alle hunnerne er blevet parret, og det sikres at det ikke kun er en enkelt han der
parrer alle hunnerne. Det er vigtigt at der indsamles dyr som ikke allerede har lagt æg, derfor skal
dyrene indsamles i starten af artens flyvetid og hvis muligt gerne i den første halvdel af juni. Derefter
udsættes hunner i en indhegning på ca. 20 * 20 * 7 m på lokaliteten. Der anvendes en indhegning for at
forhindre prædation samt for at holde dyrene inden for et lille område med en høj koncentration af
dødt ved. I indhegningen bør der være en stor mængde egnet ynglemateriale samt 2-3 redekasser.
Indsamlingen af larver og voksne eghjorte gennemføres i samarbejde med den relevante myndighed for
det pågældende indsamlingssted. En detaljeret beskrivelse af hvordan indsamlingen skal ske i
samarbejde med relevante lokale eksperter.
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Figur 15: Redekasser til eghjortlarver. Kasserne fyldes med smuld opblandet i muld og kasserne graves ned således at 20-30
cm er over jordens overflade (foto Maria Fremlin).
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Lokalitetsbeskrivelser
Naturstyrelsen har peget på skove i Vestsjælland (Bidstrup Skov), Nordsjælland (Gribskov),
Hovedstaden (Jægersborg Dyrehave), Himmerland (skove på Livø og Skindbjerglund) samt Æbelø som
mulige udsætningssteder for eghjorten i Danmark (Figur 16). Amphi Consult har i samarbejde med
driftsansvarligt og projektansvarligt personale fra Naturstyrelsen og Aage V. Jensen fonde besigtiget de
5 lokaliteter. På baggrund af disse besigtigelser er der udarbejdet lokalitetsbeskrivelser for hvert enkelt
område.

Figur 16: Oversigtskort med de 6 udvalgte skove der er udpeget som mulige udsætningslokaliteter for eghjort.

Gribskov
Generelle kommentarer
Figur G1 viser 9 områder, der er udpeget for en samlet skovplejestrategi for eghjort i Gribskov. I disse
9 områder kan der etableres:


delområder hvor udsætning kan finde sted og eghjorten vil kunne etablere sig,
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delområder hvor eghjorten i fremtiden vil kunne yngle og



delområder, der binder de to ovennævnte sammen.
Delområder med et fremtidsperspektiv er lokaliteter som ikke nødvendigvis vil kunne opnå et
stort potentiale for eghjort i dette projekt men som indeholder muligheder for kolonisering af
eghjort om 50-100 år.

For at eghjort skal kunne introduceres i Gribskov, vurderes det at der skal etableres mere dødt ved i de
udvalgte områder, da den nuværende pulje af dødt ved er for lille til at kunne opretholde en
ynglebestand. Desuden skal skovområderne lysstilles og kontinuiteten af denne lysstilling bør sikres.
Dette kan enten gøres ved at rydde opvækst med års mellemrum eller etablere græsning på de enkelte
områder. Område 1 ved Dronningens Bøge vurderes at være det bedst egnede sted at foretage en
udsætning af eghjort i 2013. Dette område har den bedste vægtning af eksisterende dødt ved, areal,
antal store bøge- eller egetræer og mulighed for at etablere græsning. Inden for en kortere årrække kan
der skabes ynglesteder i tilstødende arealer i område 2 og på længere sigt kan der skabes ynglesteder i
tilstødende arealer i område 3. Set i et længere perspektiv er der i Gribskov mulighed for at eghjorten vil
kunne sprede sig og etablere sig i så store områder at der kan skabes en bæredygtig og fremtidssikret
bestand. Såfremt der på et tidspunkt udføres specifik pleje eller drift af skoven er der i den nordlige del
(område 8) og vestlige del (område 9) større skovarealer med ældre egeskov som vil kunne udvikle sig
til ynglesteder for arten. I dette projekt anbefales det at der etableres trædesten som skal forbinde
område 1-3 med område 8 og 9. Dette kan gøres ved at pleje område 5 og 6 til skabelse af egnede
ynglesteder for eghjort (se venligst de specifikke forslag i områdebeskrivelserne). Fra område 5 og 6 vil
eghjorten kunne sprede sig ud i den vestlige del af Gribskov. Område 7 er et større skovområde i
Hertugdalen, som er udlagt til urørt skov, beliggende i spredningsafstand fra både område 5 og 6.
Holdes opvæksten nede i område 7 (f.eks. ved græsning), vil lokaliteten formentlig blive egnet for
eghjort inden for 25-50 år. For at skabe en spredningskorridor mellem område 1 og område 8 etableres
5-6 skovlysninger (område 4 inkluderet), i Søskoven på den vestlige bred af Esrum sø. Lysningerne bør
stå med maksimalt 500 m mellemrum.
Vægtning af områder og de vigtigste plejetiltag


Område 1: lysning af skoven, etablering af græsning, udlæggelse af dødt ved og opsætning af
pyramider (vurderes som det bedst egnede udsætningssted).



Område 2: rydning af brombærkrat, udlæggelse af dødt ved og opsætning af pyramider.



Område 5: lysning af skoven og opsætning af pyramider.
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Etablering af 4-5 skovlysninger med dødt ved langs Søskoven (område 4 inkluderet).



Område 6: lysning af skoven og udlæggelse af dødt ved.



Område 7: etablering af græsning.



Område 3: lysning af skoven, udlæggelse af dødt ved og etablering af græsning.

Figur G1: Oversigtskort over Gribskov med udvalgte områder samt egeskovsbevoksninger ældre end 150 år
(markeret med rødt).
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Områdebeskrivelser

Figur G2: Område 1, Dronningens Bøge er kerneområde for udsætning af eghjort i Gribskov. Området er
afmærket med blåt.

Område 1 - Dronningens bøge
Område med blandet løvskov på ca. 9 ha. Der står en række store ege og bøge i skoven, men de står
med lukket kronedække og der er meget opvækst af unge træer. Mod nord er underskoven ryddet og
skoven står mere lysåbent (Figur G3). Den sydlige og vestlige del indeholder en række større
højstammede ege der står i tæt opvækst af yngre skov (Figur G4 og G5). Den centrale del af området
står som tæt skov med en kombination af mindre opvækst af unge træer samt større bøge og enkelte
større ege (Figur G6). Den eksisterende mængde af dødt ved er lille. Der ligger kun enkelte stammer
eller grene i skoven og koncentrationen af gamle stød var lav (ca. 3,5 stød pr ha.). Centralt findes en
lysning med 4-5 væltede bøgestammer der har potentiale som ynglested for eghjort (Figur G7).
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Mulige plejetiltag
Den nuværende opvækst af yngre træer fjernes. Træer med en stammediameter på > 50 cm fældes i 4-5
m højde således at den nederste del af stammen fortsat står oprejst. Træer med en stammediameter på
> 75 cm forbliver såfremt de ikke står for tæt. Tætheden af stående træer skal være mellem 25-35 træer
pr. ha. Hvis det viser sig nødvendigt fældes også træer med en stammediameter på > 75 cm således at
den ønskede tæthed af stående træer opnås. Disse fældes også i 4-5 meters højde og stammen bliver
liggende efter fældning. Såfremt det totale antal træer med stammediameter på > 75 cm er under 25
træer pr. ha efterlades mindre træer på lokaliteten således at der opnås en minimum tæthed på 25 træer
pr. ha.
For at etablere tilstrækkeligt med dødt ved bør stammerne fra de større træer blive liggende. Desuden
efterlades mindst 8 væltede træer med deres fulde krone. Der etableres 5-10 pyramider hvor flere
placeres omkring lysningen med væltede bøge (Figur G7). Som minimum skal der etableres 150 m 3 nyt
dødt ved på lokaliteten. For at holde skoven lysåben bør der enten ryddes opvækst med års mellemrum
eller etableres græsning.

Fremtidig pleje
Hvis de eksisterende træer ikke kan producere tilstrækkeligt med dødt ved vil det være nødvendigt
fortsat at udlægge større stammer af løvtræsarter i takt med at det døde ved der blev etableret i dette
projekt bliver nedbrudt. Området bør kontinuert holdes lysåbent.
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Figur G3: Nordlige del af område 1 hvor skoven er blevet lysnet.

Figur G4: Sydlige del af område 1, hvor en række ege står i tæt opvækst af yngre skov.

28

Figur G5: Vestlige del af område 1 medområdets største ege.

Figur G6: Den centrale del af område 1.
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Figur G7: I den centrale del af område 1 ligger 4-5 væltede bøge. Dette vil kunne blive et ynglested for eghjort.

Område 2 - Dronningens Bøge
Område 2 udgør 3 ha og indeholder 35 fritstående ege og enkelte bøge med en diameter på > 75 cm
(Figur G8). Træerne står lysstillet og området græsses af heste. Der var næsten intet dødt ved i området
og kun enkelte stubbe. Den sydlige del havde en del opvækst af birk. I resten af området var en stor del
af arealet dækket af brombærkrat. Det er problematisk at der ikke eksisterer dødt ved på nuværende
tidspunkt, da der derfor ikke er materiale med > 5 års nedbrydningsproces.

Mulige plejetiltag
Der bør udlægges mere dødt ved i form af 5-10 pyramider og ved udlægning af større stammer i
området. Der bruges kun bøg eller eg i pyramiderne, men der kan godt udlægges dødt ved af andre
løvtræsarter på lokaliteten. Dog bør det hovedsageligt bestå af bøg eller eg. Der etableres minimum 55
m3 dødt ved på lokaliteten. Opvæksten af birk i den sydlige del ryddes. Som minimum bør 75 % af
brombærkrattene ryddes/knuses. Der etableres et græsningstryk der er stort nok til at holde opvæksten
af brombær og birk nede.

30

Fremtidig pleje
På grund af det manglende døde ved vil det være nødvendigt forsat at udlægge stammer af løvtræsarter
i takt med at det døde ved der blev etableret i dette projekt bliver nedbrudt.

Figur G8: Område 2, lysstillede ege i åben græsningsfold, der ses desuden opvækst af brombærkrat.

Område 3 - Dronningens Bøge
Område 3 består af en ældre egeplantage. Større højstammede ege er placeret i tæt opvækst af yngre
skov (Figur G9). Puljen af eksisterende dødt ved er meget lille. Således var der kun ganske få grene på
skovbunden eller gamle stød i området. Området kan blive et muligt ynglested på lang sigt såfremt de
foreslåede plejetiltag gennemføres og vil således kunne indgå i den samlede strategi for eghjort i
Gribskov.

Mulige plejetiltag
Mindre opvækst fjernes og kun træer med stammediameter > 50 cm bevares i området såfremt
tætheden af træer ikke overstiger 35 træer pr. ha. Træer med stammediameter > 50 cm som fældes i
område 3 efterlades liggende i skovbunden. For at holde skoven lysåben bør der enten ryddes opvækst
med års mellemrum eller etableres græsning.
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Figur G9: Område 3, ældre egeplantage med tæt opvækst af yngre træer.

Område 4 - Fændrikshus
Skoven vest for Fændrikshus er en yngre bøgeplantage på 0,25 ha (Figur G10). Området indeholder en
stor mængde ældre dødt ved primært bestående af mindre bøgestammer. Åbnes der op i skoven vil
området kunne bruges som en trædesten for eghjort og skabe en fremtidig forbindelse med den
nordlige del af skoven. Alternativt vil det døde ved i området kunne flyttes og bruges i de områder
hvor der skal tilføjes dødt ved.

Mulige plejetiltag
Skoven åbnes ved at fælde træer således at der bliver en tæthed på 30 træer pr. ha. For at holde skoven
lysåben bør der enten ryddes opvækst med års mellemrum eller etableres græsning.
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Figur G10: Yngre bøgeplantage ved Fændrikshus med store mængder af dødt ved på skovbunden.

Område 5 - Storkevadshus
Område på 1 ha med 6-8 gamle veteran ege (Figur G12). Desuden er der ca. 15 større løvtræer, primært
bøg med en stamme diameter > 75 cm. Den eksisterende mængde af dødt ved er høj dels i form af
gamle stød (ca. 40 stød pr. ha) og dels i form af store væltede egestammer. På den sydlige side af vejen
(Figur G11 og G13) er et mindre areal med yderligere 5-6 veteran ege.

Mulige plejetiltag
Der fældes udvalgte større bøge således at der opnås en tæthed på ca. 20 træer pr. ha. Træerne fældes i
ca. 4 meters højde og stammerne forbliver på lokaliteten. Der etableres 4-5 pyramider af ege- eller
bøgetræ som placeres nord for vejen. Veteran egene syd for vejen lysstilles. For at holde skoven lysåben
bør der enten ryddes opvækst med års mellemrum eller etableres græsning.
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Figur G11: Storkevadhus. Område 5 er afmærket med blåt.

Figur G12: Veteran eg og væltet stamme (th) i område 5.
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Figur G13: Veteran ege syd for vejen ved område 5.

Område 6 - Ulvedalen
Mindre område på ca. 0,3 ha med græsset ege- og bøgeskov (Figur G15). Der findes en del dødt ved i
området (ca. 25 m3 pr. ha), dels i form af liggende grene og dels i form af gamle stød. Vest for vejen
findes et tilsvarende område, der også bør inddrages i projektet (Figur G14).

Mulige plejetiltag
Skoven åbnes ved at fælde træer således at der bliver en tæthed på 40-50 træer pr. ha. De største træer
bliver stående på lokaliteten og stammerne fra de fældede træer forbliver på lokaliteten. Græsning på
arealet fortsættes for at holde opvæksten af ny skov nede.
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Figur G14: Område 6 – Ulvedalen, markeret med blåt.

Figur G15: Græsset egeskov i Ulvedalen, bemærk de liggende grene og gamle stød.
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Bidstrup Skov
Generelle kommentarer
Figur B1 viser projektområdet for Bidstrup Skov opdelt i 7 forskellige områder. På nuværende
tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt dødt ved til at kunne etablere en bestand af eghjort. Der skal derfor
generelt etableres eller tilføres væsentlige mængder af dødt ved i projektområdet. Desuden skal
skovområderne lysstilles og kontinuiteten af denne lysstilling bør sikres. Dette kan enten gøres ved at
rydde opvækst med års mellemrum eller etablere græsning.
Område 1, 2 og 3 kan med den rette pleje blive gode udsætningssteder på længere sigt. Skovens alder
taget i betragtning og med den nuværende mængde af dødt ved vurderes område 5 til at have det
største potentiale som udsætningssted. Område 4, 6 og 7 bør holdes lysåbne og såfremt at en
tilstrækkelig mængde af dødt ved tilvejebringes vil disse områder kunne udgøre næste generation af
ynglesteder for eghjorten når område 1, 2, 3 og 5 ikke længere er egnede.
Da afstandene mellem områderne er under 500 m er det ikke nødvendigt at etablere trædesten imellem
dem. Eghjorten vil kunne sprede sig imellem alle områderne inden for en enkelt generation.
Fremtidsperspektiverne for eghjorten i Bidstrup Skov er store, hvorfra arten vil kunne sprede sig ud til
de omkringliggende skove. Mod vest og sydvest, ved Skjoldnæsholm og Valsølille, findes større
skovpartier med gammel løvskov hvor arten også potentielt vil kunne etablere sig.
Vægtning af lokaliteter og de vigtigste plejetiltag


Område 5: lysning af skoven, etablering af græsning, udlæggelse af dødt ved og opsætning af
pyramider (vurderes som det bedst egnede udsætningssted).



Område 1: lysning af skoven, etablering af græsning, udlæggelse af dødt ved og opsætning af
pyramider.



Område 2: lysning af skoven, etablering af græsning, udlæggelse af dødt ved og opsætning af
pyramider.



Område 3: lysning af skoven, etablering af græsning, udlæggelse af dødt ved og opsætning af
pyramider.



Område 6: lysning af skoven, etablering af græsning og udlæggelse af dødt ved.



Område 4: lysning af skoven og etablering af græsning.



Område 7: lysning af skoven og etablering af græsning.
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Figur B1: Oversigtskort over den sydlige del af Bidstrup Skov med de udvalgte områder markeret med blåt.

Område 1
Tæt skov med ældre egebevoksning på ca. 1 ha. Der står flere ege med en stammediameter mellem 4065 cm, men de står i lukket skov og kun meget lidt lys når ned til jorden (Figur B2). Træerne skygges
delvist af ung opvækst og dels af bøg (med en stammediameter på < 50 cm). Den eksisterende pulje af
dødt ved er lav. Der ligger kun enkelte grene i skoven og størstedelen af den eksisterende mængde af
dødt ved findes som mindre stubbe (17 stk.). Områdets østlige og vestlige del grænser op til
skovlysninger (figur B6).

Mulige plejetiltag
Den nuværende opvækst af yngre træer fjernes. Træer med en stammediameter på 40-50 cm fældes i 45 m højde således at den nederste del af stammen fortsat står oprejst. Tætheden af stående træer skal
ligge mellem 25-35 træer pr. ha. Såfremt det totale antal træer med stammediameter på > 50 cm er
under 30 træer pr. ha efterlades mindre træer på lokaliteten således at der opnås en minimum tæthed af
træer på 30 træer pr. ha.
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For at etablere tilstrækkeligt med dødt ved bør stammerne fra de større træer blive liggende. Desuden
efterlades minimum 3 væltede træer med deres fulde krone. Der etableres 4-6 pyramider i den vestlige
del af området. Som minimum skal der etableres 20 m3 nyt dødt ved på lokaliteten. For at holde skoven
lysåben bør der enten ryddes opvækst med års mellemrum eller etableres græsning.

Fremtidig pleje
Hvis den eksisterende pulje af træer ikke kan producere tilstrækkeligt med dødt ved vil det være
nødvendigt forsat at udlægge stammer af løvtræsarter i takt med at det døde ved der blev etableret i
dette projekt bliver nedbrudt. Området bør kontinuert holdes lysåbent.

Figur B2: Egeskov i område 1.

Område 2
Skovområde med 4 ha ældre bøgebevoksning. Der står flere bøge med stammediameter mellem 50-75
cm, skoven er mørk med tætsluttende kronedække (Figur B3). Træerne skygges delvist af ung opvækst
og dels af bøg (med stammediameter på < 50 cm). Den sydlige del står med skrånede skovbryn ned
mod skovlysninger. Der vil kunne skabes gode, varme ynglesteder for eghjort på disse steder. Der er
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kun få gamle stød og ligger kun enkelte grene i området og den eksisterende pulje af dødt ved i skoven
er lille.

Mulige plejetiltag
Den nuværende opvækst af yngre træer fjernes. Træer med en stammediameter på 40-50 cm fældes i 45 m højde således at den nederste del af stammen fortsat står oprejst. Tætheden af stående træer skal
være mellem 35-45 træer pr. ha. Såfremt det totale antal træer med stammediameter på > 50 cm er
under 30 træer pr. ha efterlades mindre træer på lokaliteten således at der opnås en minimum tæthed på
35 træer pr. ha.
Stammerne fra de større træer bør blive liggende for at etablere tilstrækkeligt med dødt ved i området.
Desuden efterlades minimum 8 væltede træer med deres fulde krone. Der etableres minimum 8
pyramider langs de sydlige skråninger. Som minimum bør der totalt etableres 75 m3 nyt dødt ved på
lokaliteten. Dødt ved placeres i den sydlige del af skoven frem for at sprede det jævnt ud over området.
For at holde skoven lysåben bør der enten ryddes opvækst med års mellemrum eller etableres græsning.

Fremtidig pleje
Hvis den eksisterende pulje af træer ikke kan producere tilstrækkeligt med dødt ved vil det være
nødvendigt forsat at udlægge stammer af løvtræsarter i takt med at det døde ved der blev etableret i
dette projekt bliver nedbrudt. Området bør kontinuert holdes lysåbent.
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Figur B3: Større bøge stående i tæt opvækst af yngre skov i delområde 2.

Område 3
Område med større ege (stammediameter > 50 cm) på ca. 1 ha. Egene står lysstillet med begyndende
opvækst af mindre skov (figur B4). Der ligger kun enkelte grene og gamle stød i området og den
eksisterende pulje af dødt ved i skoven er lav.

Mulige plejetiltag
Den nuværende opvækst af yngre træer fjernes. Der etableres minimum 5 pyramider i den centrale del
af området. Som minimum bør der total etableres 25 m3 nyt dødt ved på lokaliteten. For at holde
skoven lysåben bør der enten ryddes opvækst med års mellemrum eller etableres græsning.

Fremtidig pleje
Hvis den eksisterende pulje af træer ikke kan producere tilstrækkelige med dødt ved vil det være
nødvendigt forsat at udlægge stammer af løvtræsarter i takt med at det døde ved der blev etableret i
dette projekt bliver nedbrudt. Området bør kontinuert holdes lysåbent.
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Figur B2: Større egetræer i område 3.
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Figur B5: Gammel stående bøgestamme i område 5.

Figur B6: Skovlysning syd for delområde 2 og vest
for område 1

Område 4
Område med højstammede bøge på ca. 3 ha. Området minder om område 6 og der står enkelte træer
med en stamme diameter på < 40 cm. Den eksisterende pulje af dødt ved består primært af mindre og
mellemstore stubbe.

Mulige plejetiltag
Den nuværende opvækst af yngre træer med stammediameter på < 40 cm fjernes. For at holde skoven
lysåben bør der enten ryddes opvækst med års mellemrum eller etableres græsning.

Fremtidig pleje
Området vil kunne blive en egnet ynglelokalitet på længere sigt såfremt de træer der falder, bliver
liggende og der ikke fjernes træer (f.eks. via fældning). Området bør kontinuert holdes lysåbent, da dette
vil være en forudsætning for at det kan blive egnet for eghjort på længere sigt.
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Område 5
Område med ældre bøgeskov på ca. 1,5 ha. Der står en række store bøge i skoven og enkelte døde, men
de står med lukket kronedække (Figur B5). Der er en del opvækst af bøg i området (Figur B7). I den
sydvestlige del ligger 3-4 stammer og der står 2 større døde bøge (figur B7). Selvom den eksisterende
pulje af dødt ved er relativ lille (15-20 m3 pr ha), har området et potentiale som udsætningssted. Det er
det område i skoven der har den største koncentration af dødt ved kombineret med en række ældre
bøgetræer.

Mulige plejetiltag
Den nuværende opvækst af yngre træer fjernes. Træer med en stammediameter på 40-50 cm fældes i 45 m højde således at den nederste del af stammen fortsat står oprejst. Træer med en stammediameter
på > 50cm forbliver såfremt de ikke står for tæt. Tætheden af stående træer skal være mellem 30-40
træer pr. ha. Hvis det viser sig nødvendigt fjernes også træer med en stammediameter på > 75 cm
således at den ønskede tæthed af stående træer opnås. Disse fældes som træer med en stammediameter
på < 50 cm. Såfremt det totale antal træer med stammediameter på > 75 cm er under 30 træer pr. ha
efterlades mindre træer på lokaliteten således at der opnås en minimum tæthed på 30 træer pr. ha.
For at etablere tilstrækkeligt med dødt ved bør stammerne fra de større træer blive liggende. Desuden
efterlades minimum 4 væltede træer med deres fulde krone. Der etableres 5-10 pyramider i den centrale
del af området. Som minimum skal der etableres 25 m3 nyt dødt ved på lokaliteten. For at holde skoven
lysåben bør der enten ryddes opvækst med års mellemrum eller etableres græsning.

Fremtidig pleje
Hvis den eksisterende pulje af træer ikke kan producere tilstrækkelige med dødt ved vil det være
nødvendigt forsat at udlægge stammer af løvtræsarter i takt med at det døde ved der blev etableret i
dette projekt bliver nedbrudt. Området bør kontinuert holdes lysåbent.
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Figur B7: Ældre bøgeskov i område 5.

Område 6
Område med højstammede bøge på ca. 1,5 ha (Figur B8). Området minder om område 4 og der står
enkelte træer med en stammediameter på < 40 cm. Den eksisterende pulje af dødt ved består primært
af mindre og mellemstore stubbe. Områdets sydlige skovbryn grænser op til græssede områder.

Mulige plejetiltag
Den nuværende opvækst af yngre træer med stammediameter på < 40 cm fjernes. Træer med en
stamme diameter på > 40 cm forbliver såfremt de ikke står for tæt. Tætheden af stående træer skal være
mellem 25-35 træer pr. ha. Hvis det viser sig nødvendigt fjernes også træer med en stammediameter på
> 40 cm således at den ønskede tæthed af stående træer opnås. Træer med en stammediameter på > 40
cm der fældes bør efterlades som 4-5 m højstubbe.
For at etablere tilstrækkeligt med dødt ved bør stammerne fra de større træer blive liggende. Desuden
efterlades minimum 4 væltede træer med deres fulde krone. For at holde skoven lysåben bør der enten
ryddes opvækst med års mellemrum eller etableres græsning.
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Fremtidig pleje
Området vil kunne blive en egnet ynglelokalitet på længere sigt såfremt de træer der vælter pga. f.eks.
storm eller henfald efterlades i skovbunden og der ikke fjernes træer (f.eks. ved fældning). Området bør
kontinuert holdes lysåbent da dette vil være en forudsætning for at det kan blive egnet for eghjort på
længere sigt.

Figur B8: Højstammede bøge i område 6.

Område 7
Yngre egeskov, der støder op til område 3. Området indeholder en kommende generation af
ynglemateriale for eghjorten. Med den rigtige pleje og drift vil lokaliteten kunne blive egnet om 50-100
år.

Mulige plejetiltag
Den nuværende opvækst af yngre træer fjernes, således at kun ege- og bøgetræer med en
stammediameter på > 40 cm efterlades. For at holde skoven lysåben bør der enten ryddes opvækst med
års mellemrum eller etableres græsning.

46

Fremtidig pleje
Området vil kunne blive en egnet ynglelokalitet på længere sigt såfremt de træer der vælter pga. f.eks.
storm eller henfald efterlades i skovbunden og der ikke fjernes træer (f.eks. ved fældning). Området bør
kontinuert holdes lysåbent da dette vil være en forudsætning for at det kan blive egnet for eghjort på
længere sigt.

Livø og Skindbjerglund
Generelle kommentarer
For at eghjort skal kunne introduceres succesfuldt er det vigtigt at der findes områder med velegnede
udsætningssteder samt områder hvor eghjorten i et fremtidsperspektiv vil kunne yngle. Sidstnævnte er
lokaliteter som ikke nødvendigvis vil kunne opnå det store potentiale for eghjort i dette projekt, men
som indeholder muligheder for kolonisering og etablering af eghjort om 50-100 år.
Livø har begge disse to typer af områder. Det på figur L1 angivet område 1 har potentiale som
yngleområde såfremt der etableres mere dødt ved og skoven lysåbnes. Hvis område 5 og 6 lysstilles og
der etableres græsning på arealerne vil de kunne opfylde funktionen som næste generation af
yngleområder for eghjorten på Livø. Det skal dog bemærkes at der er 4 km over Limfjorden til den
nærmeste kystlinje, hvilket betyder at det ikke er sandsynligt at arten vil kunne kolonisere områder uden
for Livø. Derfor er der ikke udsigt til at arten vil kunne sprede sig over større områder end dem der er
omtalt på Livø. Desuden bør man være opmærksom på den eksisterende naturværdi i skovene på Livø.
Område 1, 3 og 4 har en karakter af gammel græsset egeskov og kan potentielt rumme flere sjældne og
rødlistede arter. Før man laver plejetiltag målrettet eghjort bør der laves en konsekvensvurdering af
tiltagene i område 1, 3 og 4.
Skindbjerglund, beliggende 4 km øst for Støvring, har ligesom Livø både områder der umiddelbart vil
kunne fungere som ynglesteder for eghjort samt områder hvor næste generation af ynglesteder skal
komme fra. Partierne med gammel egeskov vil kunne udvikle sig til gode ynglesteder for eghjort
såfremt skoven lysnes, der etableres græsning og opsættes pyramider. Fra Skindbjerglund vil arten med
tiden kunne sprede sig mod vest og kolonisere store områder med løvskov i Rold Skov. Særligt i
Nørreskov er der 35 ha gammel bøgeskov der, såfremt opvækst af yngre træer holdes nede og det døde
ved forbliver i skoven, vil kunne blive et yngleområde for eghjort.
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Vægtning af lokaliteter og de vigtigste plejetiltag


Skindbjerglund - gammel løvskov: lysning af skoven, etablering af græsning og opsætning af
pyramider (vurderes som den bedst egnede af de to lokaliteter til udsætning af eghjort).



Skindbjerglund - yngre løvskov: lysning af skoven og etablering af græsning.



Livø - Område 1: lysning af skoven, udlæggelse af dødt ved og opsætning af pyramider
(vurderes som den bedst egnede udsætningslokalitet på Livø).



Livø - Område 2: lysning af skoven, etablering af græsning, udlæggelse af dødt ved og
opsætning af pyramider.



Livø - Område 6: lysning af skoven og etablering af græsning.



Livø - Område 5: lysning af skoven og etablering af græsning.



Livø - Område 3: vedligeholde græsning, udlæggelse af dødt ved og opsætning af pyramider.



Livø - Område 4: vedligeholde græsning.
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Livø

Figur L1: Oversigt over Livø med udvalgte områder for eghjort.

Område 1:
Gammel tæt egeskov med > 50 træer pr. ha. Skoven har karakter af gammel græsningsskov med et højt
antal store krogede ege og en åben skovbund med kun begrænset opvækst (figur L2). I den centrale og
sydlige del findes enkelte lysbrønde skabt dels af stormfald og dels af elmetræer der har været angrebet
af elmesyge (figur L3). I den sydlige del findes enkelte kilder der skaber fugtigere områder hvor
egeskoven erstattes af aske-ellesump. Langs den vestlige grænse af område 1 findes 5-6 lysbrønde skabt
af stormfald eller elmesyge (figur L4), flere af disse står soleksponeret og virker som potentielt egnede
yngleområder for eghjort. Den eksisterende mængde af dødt ved er relativt lav, primært bestående af
afbrækkede grene og enkelte stammer og stød. Kun i lysbrøndene er der tilstrækkeligt med dødt ved til
at kunne opretholde en bestand af eghjort.
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Mulige plejetiltag
Historien og den vedholdende kontinuerte græsning af skoven i område 1 gør at den rummer stor
værdi for biodiversitet knyttet til gammel åben egeskov. Hvis skoven skal være egnet for eghjort bør der
dog gøres nogle tiltag der vil ændre skovens karakter hen imod en mere lysåben egeskov. De nuværende
naturinteresser knyttet til de gamle ege på Livø er pt. dårligt kendt. Derfor bør der laves en
undersøgelse af forekomst af rødlistede arter og en konsekvensvurdering af de foreslåede plejetiltag på
de fundne arter inden plejen iværksættes. Det samme er gældende for område 3 og 4.
For at tilgodese eghjorten bør skoven lysnes således at der opnås en tæthed af træer med en
stammediameter på > 50 cm på ca. 40 træer pr. ha. Der efterlades minimum 8 væltede træer med deres
fulde krone og der etableres 8-10 pyramider. Der udvælges de to bedst egnede af de eksisterende
lysbrønde til at være potentielle ynglesteder for eghjort. Ved disse opstilles 4-5 pyramider. Samlet skal
der som minimum etableres 140 m3 nyt dødt ved på lokaliteten For at holde skoven lysåben bør der
enten ryddes opvækst med års mellemrum eller græsningen på arealet vedligeholdes.

Fremtidig pleje
Hvis den eksisterende pulje af træer ikke kan producere tilstrækkelige med dødt ved vil det være
nødvendigt forsat at udlægge stammer af løvtræsarter i takt med at det døde ved der blev etableret i
dette projekt bliver nedbrudt. Området bør kontinuert holdes lysåbent.

50

Figur L2: Gammel græsset egeskov i område 1.

Figur L3: Lysning omkring døde elmetræer.
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Figur L4: Stormfaldne træer har skabt små lysninger i den vestlige halvdel af område 1.

Område 2
Egeskov hvis sydlige del grænser op til en større græsset lysning (figur L5). Den eksisterende pulje af
dødt ved er som i område 1 relativ lav. Det sydvendte skovbryn står åbent og soleksponeret og vil
kunne blive et egnet yngleområde for eghjort. I den centrale og vestlige del af området står nåletræer
spredt mellem egene (figur L6).

Mulige plejetiltag
Langs det sydlige skovbryn opstilles 5-7 pyramider således at de står lysstillet. Løvtræer med en
stammediameter på < 40 cm samt alle nåletræer i området fældes. For at holde skoven lysåben bør der
enten ryddes opvækst med års mellemrum eller etableres græsning.

Fremtidig pleje
Området holdes lysåbent og den mængde af dødt ved der med tiden naturligt etableres forbliver på
lokaliteten.
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Figur L5: Sydvendt skovbryn i område 2.

Figur L6: Blandet skov i område 2 med gamle ege stående mellem nåletræer.
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Område 3 - Sønderskoven
Gammel tæt egeskov med > 50 træer pr. ha på ca. 2 ha. Skoven græsses af hjortevildt, skovbunden er
åben med begrænset opvækst. Helhedsindtrykket er gammel græsningsskov med et højt antal store
krogede ege (figur L7). Området løber i øst-vestgående retning og det betyder at en stor andel af
skovarealet står som sydvendt skovbryn. Den eksisterende mængde af dødt ved er lav (< 15 m 3 pr. ha),
primært bestående af afbrækkede grene og enkelte stammer og stød.

Mulige plejetiltag
Ligesom område 1 vil dette område potentielt kunne indeholde betydelige biodiversitets interesser. Der
bør derfor foretages en konsekvensvurdering af foreslåede plejetiltag for eghjort.
For at tilgodese eghjort bør der etableres mere dødt ved på lokaliteten. Dette kan gøres ved at opsætte
4-5 pyramider og/eller udlægge anden form for dødt ved. Samlet skal der som minimum etableres 35
m3 nyt dødt ved på lokaliteten. For at holde skoven lysåben bør der enten ryddes opvækst med års
mellemrum eller græsningen fortsættes.

Fremtidig pleje
Områderne holdes lysåbne og den mængde af dødt ved der med tiden naturligt etableres forbliver på
lokaliteten.

Figur L7: Central del af Sønderskoven med gamle krogede ege. Bemærk græsningstrykket fra hjortegræsning
samt den korte afstand til skovbrynet.
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Område 4: Kalveskoven
Mindre stykke egeskov på ca. 0,6 ha med tætsluttende kronedække, 40-50 træer pr. ha (figur L8).
Sammenlignet med område 2 er træerne betydeligt mindre og står med helt tætsluttende kronedække.
Området græsses og skovbunden er åben med begrænset opvækst. Der er næsten intet dødt ved i
området.

Mulige plejetiltag
Ligesom område 1 og 3 vil dette område potentielt kunne indeholde betydelige biodiversitets interesser.
Desuden gør kombinationen af områdets begrænsede størrelse, fraværet af dødt ved og de små ege at
området ikke har et særligt potentiale for eghjort. Det anbefales derfor at tilgodese de nuværende
naturværdier ved at bevare græsningen og efterlade det døde ved der i fremtiden vil blive produceret i
område 4.

Figur L8: Tæt egeskov i Kalveskoven.
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Område 5:
Mindre område på ca. 0,75 ha med yngre egeskov, stammediameter 30-50 cm (figur L9). Holdes
området åbent vil den næste generation af yngletræer og dødt ved kunne opstå på lokaliteten.

Mulige plejetiltag
Opvækst af mindre træer fjernes således at kun træer med en stammediameter på > 50 cm efterlades.
Området holdes lysåbent og den mængde af dødt ved der med tiden naturligt opstår, forbliver på
lokaliteten.

Figur L9: Yngre egeskov i område 5.

Område 6:
Den nordlige del af skovene på Livø der blev besøgt under besigtigelsen bestod af enten
løvskovsbevoksninger, nåletræsplantager eller blandingsskov (se figur L6). Egeskovsbevoksningerne
står overvejende skygget og i tæt opvækst af yngre træer (figur L10). Dog står der en række ege med en
stammediameter på > 50 cm og mængden af dødt ved er flere steder lige så høj som i område 1. For at
sikre at der i fremtiden vil være egnede levesteder for eghjort (og andre arter knyttet til dødt ved) er det
vigtigt at den nordlige del af Livø inddrages i projektet.
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Mulige plejetiltag
I områder med løvskov fjernes opvækst af mindre træer således at kun træer med en stammediameter
på > 40 cm efterlades, desuden fjernes alle nåletræer. Områderne holdes lysåbne og den mængde af
dødt ved der med tiden etableres forbliver på lokaliteten. For at holde skoven lysåben bør der enten
ryddes opvækst med års mellemrum eller etableres græsning.

Figur L10: Gamle ege der står i tæt opvækst af yngre skov.
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Skindbjerglund

Figur SK1: Oversigt over Skindbjerglund med markeret egeskov (rød) og bøgeskov (grøn).

Områdebeskrivelse
Skindbjerglund er et område på 40 ha med blandet løvskov af varierende alder (figur SK1). Den
centrale og nordlige del består af gammel egeskov der står skygget af opvækst af yngre skov (figur
SK2). Områderne med gammel egeskov er kendt for mange sjældne eller lokalt forekommende insekter
(f.eks. Ampedus hjorti, Hallomenus binotatus og Thymalus limbatus), knyttet til gammel lysåben egeskov.
Tilstedeværelsen af disse insekter fortæller at skoven historisk har stået langt mere lysåbent end den gør
i dag. Dette taler for at lokaliteten skal gøres mere lysåben og derved bringes tilbage til sin tidligere
tilstand. Den nuværende pulje af dødt ved er stor i de ældre skovpartier, dels i form af enkelte væltede
stammer og større grene og dels i form af et højt antal gamle stød (ca. 30-40 stød pr. ha). Såfremt den
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rette pleje gennemføres forventes det at disse områder i Skindbjerglund kan blive til velegnet eghjort
habitat.
Den sydlige og nordvestlige del består af yngre skov, primært bøgeskov (figur SK3). Disse områder står
med tæt kronedække og indeholder næsten intet dødt ved. I den sydlige og vestlige del af skoven er der
gennemført en større rydning af opvækst og yngre træer (figur SK4). Således står en række af de større
ege allerede nu mere lysåbent i disse partier sammenlignet med træerne på figur SK1.

Mulige plejetiltag
I områderne med gammel egeskov fjernes den nuværende opvækst af yngre træer. Træer med en
stammediameter på 40-50 cm fældes i 4-5 m højde således at den nederste del af stammen fortsat står
oprejst. Tætheden af stående træer skal være mellem 35-50 træer pr. ha. Såfremt det totale antal træer
med stammediameter på > 50 cm er under 30 træer pr. ha efterlades mindre træer på lokaliteten således
at der opnås en minimum tæthed på 35 træer pr. ha.
Der efterlades minimum 15 væltede træer med deres fulde krone og der etableres 15 pyramider. Der
udvælges to steder hvor 7-8 pyramider opstilles inden for en mindre afstand således at der skabes to
områder med en høj koncentration af egnede ynglesteder.
I områder med yngre skov fjernes opvækst af mindre træer således at kun træer med en
stammediameter på > 50 cm efterlades. Såfremt det totale antal træer med stammediameter på > 50 cm
er under 30 træer pr.ha efterlades mindre træer på lokaliteten således at der opnås en minimum tæthed
på 35 træer pr. ha. Træer med en stammediameter på 40-50 cm fældes i 4-5 m højde således at den
nederste del af stammen fortsat står oprejst, stammerne fra disse træer forbliver på lokaliteten.
Områderne holdes lysåbent og den mængde af dødt ved der med tiden etableres forbliver på
lokaliteten. For at holde skoven lysåben bør der enten ryddes opvækst med års mellemrum eller
etableres græsning.

Fremtidig pleje
Hvis den eksisterende pulje af træer ikke kan producere tilstrækkelige med dødt ved vil det være
nødvendigt forsat at udlægge stammer af løvtræsarter i takt med at vedet bliver nedbrudt. For at sikre
at eghjort skal kunne eksistere i en bæredygtig population på Skindbjerglund over længere tid er det
vigtigt at de områder der nu står som yngre skov vil blive egnede ynglesteder for arten på længere sigt.
Dette kan gøres ved at holde områderne åbne og efterlade den mængde af dødt ved der med tiden
naturligt vil komme. Skulle det vise sig at denne mængde af dødt ved ikke er tilstrækkelig til at kunne
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opretholde en bestand af eghjort vil det være nødvendigt at udlægge stammer af løvtræsarter eller med
tiden oprette eghjort pyramider i områderne.

Figur SK2: Gamle ege der står i tæt opvækst af yngre skov.

60

Figur SK3: Yngre bøgeskov i den nordvestlige del af Skindbjerglund.

Figur SK4: Område hvor opvækst er blevet ryddet omkring de større ege.
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Jægersborg Dyrehave
Generelle kommentarer
Jægersborg Dyrehave består af en ca. 350 år gammel dyrehave der siden midten af 1800-tallet har haft
nogenlunde den udstrækning den har i dag. Dyrehaven er kontinuert blevet græsset af klovbærende
vildt (då, kron og sika) og står i dag som en mosaik af græsningsenge samt gammel og ung løvskov.
Totalt er der omkring 200 ha med bøge- og egeskov og området har en meget høj tæthed af store,
meget gamle tæer på op til 300-350 år.
Jægersborg Dyrehave er en af Danmarks vigtigste lokaliteter for biodiversitet knyttet til gamle træer og
dødt ved. Der findes således stadig i dag en række sjældne rødlistede biller og svampe på lokaliteten.
Nogle af disse arter findes i Danmark kun i Dyrehaven, andre findes kun på 5-10 andre lokaliteter i
landet. Som den eneste af de undersøgte lokaliteter i denne rapport er eghjort tidligere kendt fra
Dyrehaven. Det drejer sig om to hunner indsamlet før 1900 (Thomsen 2004).
Grundet den historiske baggrund og den nuværende drift af Dyrehaven findes flere områder i
Dyrehaven der opfylder artens krav til lysåbenhed, mængde af dødt ved og stående gamle træer (se
generelle afsnit om den optimale eghjort lokalitet). Figur JD1 viser 3 områder (A, B og C) udpeget som
mulige udsætningssteder for eghjort. Alle 3 områder har en karakter der gør dem til egnede
udsætningssteder for arten. Det anbefales at koncentrere udsætningen til ét af de 3 områder i selve
Dyrehaven for at skabe en høj lokal koncentration af voksne dyr og derved øge chancen for at dyrene
kan finde hinanden, parre sig og nå at lægge æg. I det område der udvælges, opstilles 5-6
ynglepyramider til eghjorten. Selvom Dyrehaven vurderes til at være egnet for eghjorten i sin
nuværende tilstand anbefales det alligevel at etablere disse pyramider. Pyramiderne skaber optimale
ynglesteder for arten og tætheden af larver kan blive meget høj i disse. Derved kan opsætningen af
pyramider give den mængde af larver der er nødvendigt for at eghjorten vil kunne sprede sig og
etablere sig i resten af Dyrehaven inden for 10-15 år. Da alle 3 områder ligger centralt i Dyrehaven og
inden for eghjortens spredningsafstand vil arten med tiden kunne sprede sig til alle 3 områder samt
øvrige steder med egnet ynglemateriale.
Fra den lokale enhed i Naturstyrelsen er der blevet udtrykt et ønske om at inddrage Stampeskoven
(område 1 på figur JD1) som en del af dette projekt. Dette vil gavne eghjorten da dens mulige
yngleområder vil blive udvidet med ca 45 ha. Derudover vil en målrettet pleje af Stampeskoven sikre
den eksisterende mængde af rødlistede og sjældne arter der stadig findes i de mange gamle træer i
området. Derfor anbefales det at der foretages en sideløbende udsætning af eghjort i Stampeskoven
efter at relevant pleje af området er gennemført (se nedenstående for detaljer).
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Vægtning af lokaliteter og de vigtigste plejetiltag


Område A, B eller C i Dyrehaven: opsætning af pyramider.



Stampeskoven - område S1: lysning af skoven, etablering af græsning og opsætning af
pyramider.



Stampeskoven - område S2: lysning af skoven og etablering af græsning.

Figur JD3: Oversigt over Jægersborg Dyrehave med mulige udsætningssteder for Eghjort (A-C) samt
Stampeskoven (1).
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Stampeskoven

Figur JD2: Stampeskoven, områder er afmærket med rødt.

Område S1
Område på ca. 39 ha med blandet ege- og bøgeskov. Størstedelen af skoven består af egeskov hvor
store gamle ege (med en stammediameter på > 75 cm) står i tæt opvækst af yngre skov (figur JD3). De
store ege står med en tæthed på 20-30 træer pr ha. Partierne med bøgeskov står også i tæt opvækst
(figur JD4). I det nordøstlige hjørne står en yngre egebeplantning på ca. 0,5 ha (figur JD5). Flere af de
stående ege er gået ud og størstedelen viser tegn på at de udskygges samt forstyrres fysisk af yngre
træer omkring dem (figur JD6). Mængden af dødt ved er høj, dels i form af væltede stammer og grene
liggende på jorden og dels i form af gamle stød. Særligt i den sydlige del mellem Raadvadstien og
Hegnsvej samt omkring Stampestien findes der > 30 m3 dødt ved pr. ha.

Mulige plejetiltag
Den nuværende opvækst af yngre træer fjernes. Træer med en stammediameter på > 50 cm fældes i 4-5
m højde således at den nederste del af stammen fortsat står oprejst. Træer med en stamme diameter på
> 75 cm forbliver såfremt de ikke står for tæt. Tætheden af stående træer skal være mellem 30-35 træer
pr. Ha. Hvis det viser sig nødvendigt fjernes også træer med en stammediameter på > 75 cm således at
den ønskede tæthed af stående træer opnås. Disse fældes i 4-5 meters højde og stammen efterlades på
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liggende på jorden. Såfremt det totale antal træer med stammediameter på > 75 cm er under 30 træer
pr. ha efterlades mindre træer på lokaliteten således at der opnås en minimum tæthed på 30 træer pr. ha.
For at etablere så stor en pulje af dødt ved som muligt bør stammerne fra de større træer blive
liggende. Desuden efterlades minimum 20 væltede træer med deres fulde krone. Der etableres 8-10
pyramider hvor flere placeres i et område med en stor mængde eksisterende dødt ved, hvorfra
udsætningen kan gennemføres. For at holde skoven lysåben bør der enten ryddes opvækst med års
mellemrum eller etableres græsning.

Fremtidig pleje
Områderne holdes lysåbne og den mængde af dødt ved der med tiden naturligt etableres forbliver på
lokaliteten.

Figur JD3: Egeskov i Stampeskoven med store gamle ege der står i tæt opvækst.
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Figur JD4: Bøgetræer stående i tæt opvækst i område S2.

Figur JD5: Ung egebevoksning i den nordøstlige del af område S1.
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Figur JD6: Veteran eg i Stampeskoven, bemærk de afbrækkede grene liggende på jorden ved siden af egen.

Område S2
Område på 6 ha med bøgeskov, hvoraf der står større bøge (stammediameter > 50) i en tæthed på 2535 træer pr. ha (figur JD9). Kronedækket er tætsluttende og der er en tæt opvækst af yngre træer. Den
eksisterende pulje af dødt ved er lav sammenlignet med område S1 og består primært af gamle stød.

Mulige plejetiltag
Den nuværende opvækst af yngre træer fjernes. Træer med en stammediameter på > 50 cm forbliver
såfremt de ikke står for tæt. Tætheden af ståede træer skal være omkring 25-35 træer pr. ha. Hvis det
viser sig nødvendigt fjernes også træer med en stammediameter på > 50 cm således at den ønskede
tæthed af stående træer opnås.
For at etablere tilstrækkeligt med dødt ved bør stammerne fra de større træer blive liggende. Desuden
efterlades minimum 5 væltede træer med deres fulde krone. Som minimum skal der etableres 60 m3 nyt
dødt ved på lokaliteten. For at holde skoven lysåben bør der enten ryddes opvækst med års mellemrum
eller etableres græsning.
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Fremtidig pleje
Områderne holdes lysåbne og den mængde af dødt ved der med tiden naturligt etableres forbliver på
lokaliteten.

Figur JD7: Bøgetræer stående i tæt opvækst i område S2.
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Æbelø
Generelle kommentarer
Æbelø blev erhvervet af Aage V. Jensens Naturfond i 1995. Op til 1995 blev øen drevet som intensivt
jagtområde med årlige udsætninger på op til 20.000 fasaner. I tiden efter 1995 er den intensive jagt
blevet afviklet og udsætningen af fasaner ophørt. Krondyr der tidligere fandtes på Æbelø er forsvundet
og øen græsses i dag af en bestand af dåvildt samt de korsikanske bjergfår mufloner.
Af Æbeløs 209 ha er størstedelen bevokset med skov, i alt ca. 126 ha. Resten er græsland, ferske enge,
strandenge, overdrev og sø/mose. Skoven består af mindre partier af gammel ege- og bøgeskov
grænsende op til øens kyster, samt yngre skov domineret af højstammede bøge eller mindre egekrat.
Den yngre skov har karakter af tidligere driftsskov og har på nuværende tidspunkt begrænset potentiale
for eghjort (figur Æ1-Æ2).
Under overdragelsen af Æbelø til Aage V. Jensens Naturfond blev der oprettet en naturfredning af
Æbelø. Fredningen bestemmer at skoven på Æbelø skal henligge som urørt skov. Dog må der fældes
lidt træ til brændsel i udpegede områder. Således vil det døde ved der skabes naturligt i skoven blive
liggende. Med de nuværende fredningsbestemmelser og græsning vil skoven ændre karakter imod en
skov med større potentiale for eghjort.
Æbelø er isoleret i forhold til mulige udvandringsveje for eghjort, hvilket betyder at det ikke er
sandsynligt at arten vil kunne kolonisere områder uden for Æbelø. Derfor er der ikke udsigt til at arten
vil kunne sprede sig over større områder end dem der er omtalt på Æbelø og arten skal kunne
opretholde en bestand i skovene på Æbelø alene. For at dette skal kunne lade sig gøre er det vigtigt at
der findes områder med velegnede udsætningssteder samt områder hvor eghjorten i et
fremtidsperspektiv vil kunne yngle. Sidstnævnte er lokaliteter som ikke nødvendigvis vil kunne opnå det
store potentiale for eghjort i dette projekt, men som indeholder muligheder for kolonisering og
etablering af eghjort om 50-100 år.
Æbelø har begge disse to typer af områder. De på figur Æ3 angivne områder har potentiale som
yngleområde såfremt der etableres mere dødt ved. Fortsættes den ekstensive skovdrift og nuværende
græsning vil der i de yngre skovområder opstå næste generation af ynglesteder for eghjorten. Dette er
såfremt alt dødt ved der naturligt etableres i skovene ikke fjernes.

Vægtning af lokaliteter og de vigtigste plejetiltag
Område 2: opsætning af pyramider, etablering af mindre lysninger.
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Område 3: opsætning af pyramider.
Område 1: opsætning af pyramider, lysning omkring de gamle ege.
Område 4: opsætning af pyramider.

Figur Æ1: Tæt skov domineret af højstammede bøge i den centrale del af Æbelø.
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Figur Æ2: Tæt yngre skov på den sydlige del af Æbelø.

Figur Æ3: Æbelø med udvalgte områder for eghjort.
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Område 1:
Gruppe på ca. 20 gamle ege, med en stammediameter på < 75 cm, der står syd-vest for Æbeløgård
(foto Æ4). Mod syd står yngre højstammet bøgeskov og en del af egene står skygget af opvækst af
mindre træer. Den eksisterende pulje af dødt ved er lav. Området har potentiale som ynglelokalitet for
eghjort såfremt egene lysstilles og der etableres mere dødt ved.

Mulige plejetiltag
Der bør ryddes skyggende træopvækst i en afstand af 20-25 m omkring de store ege således at disse
fritstilles. Der bør etableres mere dødt ved mellem egene. Det foreslås bl.a. opnået ved at opsætte 4-5
pyramider i området. Området bør holdes lysåbent via et passende græsningstryk fra øens græssende
vildt.

Fremtidig pleje
Hvis den eksisterende pulje af træer ikke kan producere tilstrækkeligt med dødt ved vil det være
nødvendigt at udlægge stammer af løvtræsarter i takt med at det døde ved der blev etableret i dette
projekt bliver nedbrudt. Området bør kontinuert holdes lysåbent.
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Figur Æ4: Gamle ege ved Æbeløgård.

Område 2:
Område på ca. 3 ha med gammel bøge- og egeskov. Træerne i området er lavstammede og storkronede
grundet den historiske drift af skoven. Træerne står tæt. Særligt i den centrale del af området er der en
tæthed på > 100 træer pr. ha. En stor del af området står som bryn grænsende op til kystlinien mod
nord og åben græsslette mod vest. Her er lysindfaldet stort og dette kompenserer en smule for den høje
trætæthed i den centrale del af området. Skovbunden er åben uden opvækst af yngre træer. Den
eksisterende pulje af dødt ved er høj. Området har potentiale som ynglelokalitet for eghjort såfremt der
sikres partier med soleksponeret dødt ved.

Mulige plejetiltag
Det foreslås at opsætte 4-5 pyramider i området. For at sikre en tilstrækkelig lysstilling af den døde ved
foreslås det at der skabes 3 mindre lysninger i området, hvori pyramiderne placeres. Området bør
holdes lysåbent via et passende græsningstryk fra øens græssende vildt og det døde ved der naturligt
etableres bør forblive i området.
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Figur Æ5: Gammel løvskov med bøge- og egetræer på øens nordlige del. Bemærk den store mængde af dødt ved i
skovbunden.

Område 3:
Område med åben højstammet bøgeskov langs øens østlige kyst. Skoven står lysåben uden opvækst af
yngre træer og der ligger flere væltede bøgestammer på skovbunden (figur Æ6). Området vil kunne
blive egnet yngleområde for eghjort såfremt der etableres mere dødt ved.

Mulige plejetiltag
Der bør opsættes 6-7 pyramider i området for at sikre at de optimale livsbetingelser for eghjorten er til
stede. Området bør holdes lysåbent via et passende græsningstryk fra øens græssende vildt.

Fremtidig pleje
Hvis den eksisterende pulje af træer ikke kan producere tilstrækkelige med dødt ved vil det være
nødvendigt at udlægge stammer af løvtræsarter i takt med at det døde ved der bliver etableret i dette
projekt bliver nedbrudt. Området bør kontinuert holdes lysåbent.
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Figur Æ6: Åben bøgeskov langs øens østlige kyst. Bemærk den åbne skovbund samt de væltede bøgestammer.

Område 4:
Område med græsningseng på den syd-østlige del af øen, hvor der spredt står mindre grupper af 2-4
store gamle ege, stammediameter > 75 cm (figur Æ7). Den eksisterende pulje af dødt ved er meget lav.
Etableres der grupper af dødt ved vil området kunne blive egnet yngleområde for eghjort.

Mulige plejetiltag
Der skal etableres mere dødt ved mellem egene, det foreslås at dette gøres ved at opsætte 4-5 pyramider
i området. Disse placeres i umiddelbar tilknytning til de gamle ege. Området bør holdes lysåbent via et
passende græsningstryk fra øens græssende vildt.

Fremtidig pleje
Hvis den eksisterende pulje af træer ikke kan producere tilstrækkeligt med dødt ved vil det være
nødvendigt at udlægge stammer af løvtræsarter i takt med at det døde ved der bliver etableret i dette
projekt bliver nedbrudt. Området bør kontinuert holdes lysåbent.
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Figur Æ7: Gamle ege ved den åbne græsslette på den syd-østlige del af øen.
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Vægtning af lokaliteter
Den overordnede bedømmelse af de enkelte lokaliteters potentiale som udsætningssted er baseret på
tilstedeværelsen, mængden og kvaliteten af følgende tre elementer: 1) Potentielt ynglemateriale i form
af soleksponeret dødt ved i forskellige nedbrydningsstadier. 2) Kommende generationer af dødt ved i
form af større levende træer, og 3) Omkringliggende skovområder, inden for eghjortens
spredningsafstand, hvor egnede ynglesteder vil kunne opstå om 150-200 år. I det følgende gives en
prioritering af de 6 potentielle lokaliteter, som er beskrevet i detaljer under lokalitetsbeskrivelserne.
1. Jægersborg Dyrehave
Jægersborg Dyrehave er kontinuert blevet græsset af klovbærende vildt og området står i dag
som en mosaik af græsningsenge samt gammel og ung løvskov. Flere steder i dyrehaven findes
der områder som opfylder eghjortens krav til lysåbenhed, mængde af dødt ved og stående
gamle træer. Desuden findes der større områder hvor næste generation af ynglesteder for
eghjorten vil kunne opstå.
2. Skindbjerglund
Skindbjerglund har områder der vil kunne tjene som ynglesteder for eghjort umiddelbart samt
områder hvor næste generation af ynglesteder kan udvikles. Partierne med gammel egeskov står
dog skygget og skal lysnes. Der er spredningsmuligheder til større skovområder i Rold Skov.
3. Æbelø
På øen er der områder med gammel løvskov og egnet dødt ved. Såfremt at en kontinuert
lyseksponeringen af det døde ved sikres har øen potentielle ynglesteder for eghjort. Der findes
områder hvor næste generation af ynglesteder vil kunne opstå, men arten vil ikke kunne sprede
sig fra Æbelø.
4. Gribskov
I Gribskov findes både områder hvor kommende generationer af ynglesteder vil kunne opstå
og store skovarealer hvor eghjort vil kunne sprede sig til. Den eksisterende mængde af dødt ved
er dog for lille og skoven står flere steder skygget og tæt. Gribskov er derfor ikke umiddelbart
egnet til udsætning af eghjort, men kan blive det efter gennemførelse af den beskrevne pleje.
5. Livø
Område med gammel egeskov som kan blive levested for eghjort hvis der tilvejebringes mere
dødt ved. Der findes områder hvor næste generation af ynglesteder vil kunne opstå, men der er
ingen mulighed for spredning til andre skovområder i Jylland.
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6. Bidstrup Skov
Der er kun en lille mængde dødt ved i Bidstrup Skov og kun et lille område med ældre løvskov.
Skoven er ikke umiddelbart egnet til udsætning af eghjort, men kan blive det efter
gennemførelse af den beskrevne pleje. I Bidstrup Skov er der både områder hvor kommende
generationer af ynglesteder vil kunne opstå og skovarealer med gammel løvskov hvor eghjort
vil kunne sprede sig til.
Tabel 3: Oversigt over positive og negative vurderinger ved vægtning af de 6 lokaliteters potentiale som
udsætningssted for eghjort.

Gribskov Bidstrup Livø

Skindbjerglund

Jægersborg Æbelø
Dyrehave

Større områder med
lysåben løvskov

+

-

++

+

++

++

Områder med dødt
ved

-

-

-

++

++

+

Gamle levende træer
med stammediameter
på > 75 cm

+

-

+

+

++

+

Kommende generationer af dødt ved

+

+

+

+

++

+

Spredningsmuligheder
til nye skovområder

++

+

-

+

++

-

Sum

4+

1-

2+

6+

10+

4+

Det anbefales at genudsætteeghjort i Jægersborg Dyrehave i 2013, dels i Stampeskoven og dels et sted i
den centrale del af dyrehaven. Af de 6 lokaliteter har Jægersborg Dyrehave langt det største potentiale
for en succesfuld genintroduktion af Eghjort. Af denne grund bør Jægersborg Dyrehave prioriteres i
det

kommende

udsætningsprojekt

Afhængig

af

antallet

af

larver

der

kan

opnås

fra

indsamlingslokaliteterne kan der også udsættes eghjort i Skindbjerglund og på Æbelø i 2013. Udsætning
i Gribskov, Bidstrup Skov og på Livø bør ikke finde sted før 2015 da den nuværende mængde af dødt
ved er for lille til at kunne opretholde en bestand af eghjort. Det døde ved, der fremkommer ved de
foreslåede plejetiltag skal gennemgå 2-3 års nedbrydning, før det er egnet som ynglemateriale for
eghjort.
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Det anbefales at alle 6 lokaliteter plejes som beskrevet i denne rapport, også selvom det kun vil være
muligt at foretage udsætning af eghjort på én eller enkelte af lokaliteterne i 2013. Eghjortens status som
genindført art sikres bedst hvis arten etableres i en række gamle løvskove. Det foreslås at eghjort
udsættes på alle 6 lokaliteter efterhånden, som den rette habitat for eghjort opnås ved pleje af skovene.
Den foreslåede pleje vil som sidegevinst gavne en række andre sjældne og rødlistede insektarter knyttet
til dødt ved.
At genudsætte eghjort er ikke udført tidligere og er en krævende opgave. Det er meget vigtigt at
udsætningsstederne opnår den bedst egnede habitat for eghjort forud for introduktion af larverne. Det
anbefales derfor at plejen på de fem lokaliteter gennemføres under vejledning af eksperter i eghjortens
biologi. Det anbefales også at Eghjortprojektet bruges som platform til erfaringsudveksling mellem de
involverede NST enheder omkring pleje af skov for rødlistede insektarter.
Indsatsen for at højne biodiversiteten i de danske løvskove, herunder at redde truede arter og
genudsætte udvalgte arter vurderes at være meget væsentlig. Det foreslås at indsatsen i Eghjortprojektet
følges op med et længerevarende nationalt/internationalt projekt, der i en større skala fokuserer på
etablering af de rette habitater for rødlistede insektarter og en fortsat indsats for at genindføre
eghjorten til Danmark.
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