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Abstract 

In this study the edge effects on biodiversity patterns in Danish beech forests were investigated by 

registering all plant species and epiphytic bryophytes on beech stems, along transects from forest 

edges running into the forest. Some of the species were used as indicator species, for forest with good 

conditions. Five plots were placed on each transect at 0, 3, 10, 50 and 150 meter from the forest edge. 

95 plots where placed in all on 19 transect, situated in different beech forest in Jutland, all part of the 

National Monitoring and Assessment Programme for the Aquatic and Terrestrial Environment 

(NOVANA, Fredshavn et al. (2009)). A set of abiotic variables were also measured in each plot: soil 

moisture, soil pH, depth of litter and humus layer, content of organic matter, carbon-nitrogen relation 

in the soil and content of plant available phosphorus. Parameters estimating the forest structure were 

measured in all plots:  canopy cover, number of old trees (dbh > 40 cm), number of trees with holes or 

rotten patches, amount of dead wood and forest edge orientation.  

Two response variables were created from the species data, one from the bryophyte data and one 

from the plant species. Each of them was calculated by dividing the number of indicator species per 

plot with the total number of species per plot. The variables were used to analyze the biodiversity 

patterns in relation to all the measured parameters. Significant patterns were found for both variables, 

both by using Spearman’s rank correlation test, ‘Nonmetric Multidimensional Scaling’ ordination 

(NMS) and building models in R, using ‘Generalized Least Squared’ models (GLS). Also significant 

correlations among the variables themselves showed a general pattern of evident gradients running 

from forest edges into the forests. All the patterns were also analyzed in relation to effects between the 

transects and localities themselves, and in relation to the land use adjacent to the forests, divided into 

two groups: arable or natural. For the bryophyte biodiversity variable, most of the soil parameters and 

few of the forest structure characteristics, the effect of land use had significant effect, meaning that 

cultivation and fertilizing adjacent to the forest, affects the bryophyte distribution and the general 

conditions in the forest. For the plant biodiversity, all of the soil and forest structure parameters, the 

effects between each transect and location, were found significant, indicating that the different levels 

of forest management has high level of influence on the conditions of soil parameters, forest structure 

and biodiversity patterns. 

At the end of the report, other studies on edge effects, different management strategies and 

implications are discussed. Precautions against nitrogen deposition, fragmentation and too intensive 

management should be taken into future management strategies, to work toward reaching the goals to 

halt the loss of biodiversity before 2020 in the new revised Strategic Plan for Biodiversity. 
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1 Introduktion 

 

Det danske landskab har i dag 13,5 % af sit areal dækket af skov og omkring 1,7 % af landets areal har 

bøgen som dominerende skovtræ (Nord-Larsen et al. 2009). Den europæiske bøg (Fagus sylvatica L.) 

er den mest dominerende art i de løvfældende skove i central Europa. Dette er også gældende i 

Danmark selvom bøgen gjorde sit indtog i det danske landskab relativt sent. De danske skove var siden 

sidste istid været domineret af først birk, fyr og bævreasp, siden hassel, elm, ask og eg, og dernæst lind 

og avnbøg, men for godt 3500 år siden kom bøgen til Danmark og overtog langsomt rollen som det 

mest udbredte løvtræ (Friis-Møller & Staun, 2001). 

Fordi Danmark i løbet af vegetationsudviklingen siden sidste istid har primært været dækket af skov, 

er mange nuværende flora-, funga- og faunaarter knyttet til denne naturtype, som derfor er et vigtigt 

levested for mange forskellige organismer (Nord-Larsen et al. 2009). Skoven anses derfor som den 

naturtype, som indeholder flest arter (Ejrnæs 2009a) og endda flest af de arter, som er opført på den 

danske rødliste (Wind & Pihl 2011).  

De danske bøgeskove ligger spredt imellem mange andre naturtyper, såsom overdrev, enge, moser, 

andre skovtyper, søer og kystområder, men da ca. 62% af Danmarks areal er udlagt som landbrugsjord 

(www.dst.dk) grænser mange skove op til dyrkede arealer.  Overordnet set er danske naturtyper 

stærkt opdelte på grund af menneskelige aktiviteter i form af jordbrug, industri, veje, og bebyggelse. I 

det fragmenterede landskab udgør randen af den tilbageværende natur en afgørende faktor for 

biodiversitetens sammensætning og livsvilkår.  

Skoven som økosystem er et komplekst sammenspil mellem de strukturelle og økologiske forhold. 

Skoven skaber sit eget mikroklima, hvor øget skygge og læ resulterer i højere luftfugtighed (Friis 

Møller & Staun, 2001). Bøgetræet er et udpræget skyggetræ, hvis bladmosaik effektivt udnytter det 

indstrålende lys. Den optimerede placering af bladene for at udnytte solens stråler kan begrænse 

forekomsten af anden vegetation i underskoven. I skovbrynet forekommer der langt større variation i 

de fysiske forhold. Som regel findes der flere forskellige træarter og urtevegetationen vil ofte bestå af 

mere lyskrævende arter.  

Ved overgangen mellem åbent land og skov ses randeffekter i form af en lang række markante gradienter. 

Således er skovens rand mere lyseksponeret og mere vindpåvirket, hvilket fører til øget temperatur og 

lavere fugtighed i skovbrynet sammenlignet med områder længere inde i skoven (Chen et al. 1993, Matlack 

1993). Skove har en stor overflade, og en ruhed som medvirker til at bryde vinden. Dette kan bidrage 

til deponeringen af atmosfærens indhold af partikler (Devlaeminck 2005b).  Skovbrynene skaber 

yderligere turbulens og brydning af de horisontale vindstrømme, hvilket kan resulterer i ekstra høje 

depositionsrater lokalt (Draaijers, 1993, Weathers et al 1995). 
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Skovbrynets struktur og tilstand, orientering, alder, succesionsstadie m.m. har alt sammen indflydelse 

på de økologiske og strukturelle forhold ind igennem skoven, og er derfor med til at afgøre, hvilke 

mikroklimaer der kan opstå, og hvilken potentiel sammensætning og fordeling af arter der er mulig 

(Devlaemink 2005a, Chen et al. 1995). Med andre ord kan graden og typen af randeffekt have stor 

betydning for skovbrynets og skovens biodiversitet. 

Biodiversitet dukkede op som begreb i slutningen af 1980'erne og fik sit internationale politiske 

gennembrud på FN’s internationale topmøde i Rio de Janeiro i 1992, hvor den første 

biodiversitetskonvention blev vedtaget.  Heri defineres biodiversitet som følger: 

 

”Ved biodiversitet forstås mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på 

land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biologisk 

mangfoldighed omfatter både variationen inden for og mellem arterne og 

mangfoldigheden af økosystemer” 

 

 Biodiversiteten i skovbryn og dybere inde i skoven er bestemt af samspillet mellem skovens miljø og 

de udefrakommende påvirkninger. På denne baggrund er det interessant at se på randeffektens 

betydning i danske bøgeskove. Hvor langt inde i skoven der kan konstateres en randeffekt, hvordan 

den viser sig og hvordan den påvirker biodiversiteten langs randeffektens gradienter og dybere inde i 

skoven. Det er også interessant at se, om randeffekten varierer og påvirker biodiversiteten i forskellig 

grad, alt efter hvilken type areal skoven støder op til. Om der kan ses forskelle i randeffekten, hvis 

skoven har sin rand imod ”uforstyrrede” naturtyper som overdrev, enge, søer m.fl., i forhold til skove 

med rand op til intensivt dyrkede arealer. Den formodede forøgelse af næringsstoffer i skovbrynets 

jordbund som effekt af dyrkning tæt op til skoven kunne tænkes at påvirke de konkurrencemæssige 

forhold imellem arter i skoven yderligere, sammenlignet med den generelle naturlige randeffekt der 

forventes i et skovbryn. 

Skovens biodiversitet omhandler alle organismer, men i dette studie er der fokuseret på 

biodiversitetsmønstrene for karplanter og epifytiske mosser på grund af den tidsmæssige 

begrænsning og ud fra en antagelse om, at vegetationsmønstrene kan bidrage til det samlede billede af 

tilstanden af skovens biodiversitet. 

Der vil i opgaven blive fokuseret på følgende spørgsmål: 

 Ses der signifikante gradienter for jordbundsforholdene langs transekterne? 

 Er der sammenhæng imellem næringsstofgradienter og eventuel dyrkning af det tilstødende 

areal? 
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 Hvordan varierer de strukturelle og økologiske forhold langs transekterne og i forhold til 

næringsstofgradienter? 

 Varierer de økologiske forhold i forhold til dyrket/uforstyrret naboareal? 

 Hvordan varierer biodiversitetsmønstrene langs transekterne og i forhold til mønstrene for 

næringsstofgradienter og skovens strukturelle og økologiske forhold? 

 Varierer biodiversitetsmønstrene i forhold til dyrket/uforstyrret naboareal? 

 Ydermere vil jeg diskutere de fundne resultater i forhold til øvrige studier af sammen emne, og 

se på de samlede resultater i forhold til skovforvaltningsstrategier til at tage højde for 

randeffekternes betydning for skovenes biodiversitet. 
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2.1 Udvælgelse af feltområder 
 

Skovene, der er undersøgt i dette studie, er alle Natura 2000 områder omfattet af NOVANA 

overvågningsprogrammet og er i henhold til de tekniske anvisninger præcist klassificeret til 

habitattyperne 9110, 9120 og 9130 (Fredshavn et al., 2009), hvilket giver et godt grundlag for at 

kunne sammenligne forholdene i skovene på tværs af deres geografiske placering.  De udvalgte skove 

skulle være af en tilstrækkelig størrelse således at det gav mening at udlægge repræsentative 

transekter. Samtidigt skulle de undersøgte skovstationer have en rand imod det åbne land og gerne 

vekslende imellem rand mod dyrkede arealer og uforstyrrede arealer, for at kunne undersøge om der 

er forskel i graden af randeffekten på skovene. Ved hjælp af skovkort og luftfotosserier taget siden 

1944 (http://flyfotoarkivet.dk) er dyrkningshistorien for områderne blevet undersøgt for at sikre at 

de undersøgte skove har været permanent skovdækkede i mindst 200 år (www.sns.dk), samt at de 

tilgrænsende dyrkede og uforstyrrede arealer har haft nogenlunde samme arealanvendelse siden 

1944 (http://flyfotoarkivet.dk). 

I NOVANA programmet inddeles bøgeskovene i fire habitattyper (Fredshavn et al., 2009), og i denne 

undersøgelse er der blevet fokuseret på habitattype 9110 (bøgeskov på morbund uden kristtorn) og 

habitattype 9120 (bøgeskov på morbund med kristtorn). Der er også medtaget en enkelt habitattype 

9130 (bøgeskov på muldbund) og en skov som ikke er omfattet af NOVANA programmet, men bestemt 

http://flyfotoarkivet.dk/
http://www.sns.dk/
http://flyfotoarkivet.dk/


5 Materialer og metoder 

 

til habitattype 9130 ud fra kriterierne nedfældet i NOVANAs habitatnøgle (Fredshavn et al. 2009). 

Udvælgelsen af disse typer bøgeskov er sket på basis af praktiske omstændigheder. De anvendte 

kriterier for størrelse og rand betød at der ikke var nok af habitattype 9130 (bøgeskov på muldbund) 

eller habitattype 9150 (bøgeskov på kalkbund) til at kunne udlægge nok transekter.   

 

 

Transektnavn Skovnavn Habitattype 
Arealanvendelse 

af nabo areal 

Ta Højlund 9120 Uforstyrret 

Tb Nordskoven 9120 Dyrket 

Tc Nordskoven 9120 Dyrket 

Td Velling skov 9120 Dyrket 

Te Velling skov 9120 Dyrket 

Tf Lindet skov 9120 Uforstyrret 

Tg Tofte skov 9120 Uforstyrret 

Th Tofte skov 9120 Uforstyrret 

Ti Høstemark skov 9120 Uforstyrret 

Tj Inderø 9110 Uforstyrret 

Tk Inderø 9110 Uforstyrret 

Tl Sønderskov 9120 Uforstyrret 

Tm Sønderskov 9120 Uforstyrret 

Tn Fussingø 9110 Uforstyrret 

To Fussingø 9110 Uforstyrret 

Tp Velling skov 9120 Dyrket 

Tq Petersdal 9110 Dyrket 

Tr Rosenholm skov 9130 Dyrket 

Ts Ringelsmose skov 9130 Dyrket 

Tabel 2-1: Oversigt over de udvalgte skove, med transekt navn, navn på skoven, habitattype ud fra natura 2000 
klassificering (Fredshavn et al., 2009) og anvendelse af nabo areal (uforstyrret/dyrket). 
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Figur 2-1: Oversigt over placering af de 19 transekter, fordelt på 13 skove.  
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I de 13 skove blev der udlagt i alt 19 transekter (figur 2-1 og tabel 2-1). Transekterne består af 150 

meter lange linjer fra skovens kant og ind igennem skovbrynet imod skovens midte. Der er stor 

variation i litteraturen, om hvor langt ind i skove der kan påvises en randeffekt (Chen et al 1995, 

Devlaeminck 2005a), så længden af transekterne er et resultat af de geografiske begrænsninger i 

skovstationernes størrelse, praktiske omstændigheder og en faglig vurdering. 

Langs hvert transekt er der udlagt fem plots, ved 0, 3, 10, 50 og 150 meter fra skovkanten. Placeringen 

er valgt ud fra den hypotese, at der er størst variation i graden af randeffekt tættest mod skovens kant, 

og det derfor er vigtigt at have flere plots her for at observere den gradvise randeffekt. 

 

 

Figur 2-2: Transekt i Velling skov. Ét markplot 15 meter fra skovkanten og fem skovplots ved 0,3,10,50 og 150 
meter. Yderligere er vist rektanglerne med areal svarende til 5 meter cirkel og 15 meter cirkel. 

 

Hvert plot blev registreret med GPS i felten, og for hvert plot blev der fortaget observationer på tre 

niveauer i overensstemmelse med NOVANAs tekniske anvisninger (Fredshavn et al., 2009).  Fordelen 

ved at vælge dette sampling design er, at det allerede er afprøvet i tidligere undersøgelser, og 
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resultaterne derfor kan sammenlignes direkte med observationer fra NOVANA programmet 

(www.naturdata.dk). 

De tre niveauer består af et prøvefelt, som måler 0,5 meter* 0,5 meter, og to cirkler med centrum i 

prøvefeltets midte og radius af henholdsvis 5 meter og 15 meter. 

I NOVANA programmet udlægges prøvefelterne for stationerne tilfældigt og med så stor afstand, at de 

ikke overlapper, men i disse undersøgelser er de tre første prøvefelter placeret så tæt at både 5 meter 

og 15 meter cirklerne ville overlappe imellem plottene. Derfor er cirklernes areal i stedet bredt ud til 

at dække to rektangler med en bredde på 3 meter (svarende til afstanden imellem de to første plots) 

og længder af henholdsvis 26 meter og 235 meter. Denne omfordeling af cirklernes areal er gentaget 

for alle plottene langs transektet (se figur 2-2). 

 

 

2.2 Dataindsamling 
 

De analyser der blev foretaget på plottene er som udgangspunkt de samme som i NOVANA 

programmet (Fredshavn et al., 2009). Der blev dog tilføjet enkelte elementer, som blev vurderet som 

betydningsfuldt supplement til de øvrige analyser (Tabel 2-2).  Således blev der i 0,5m*0,5m 

prøvefelterne foretaget kvalitative vegetationsanalyser af alle karplanter på en ren tilstede/ikke 

tilstede basis. Derudover blev der udtaget 4 jordprøver ved hvert prøvefelt, hvor dybden af førne- og 

humuslag blev registreret og derefter skrabet til side, inden der blev boret 10 cm ned med et jordbor, 

således at der kunne tages en prøve af mineraljorden. De fire prøver blev til sidst blandet til én prøve 

til senere behandling i laboratorium, hvor de blev analyseret for vandindhold, indhold af organisk 

materiale, pH, fosfortal og kulstof-kvælstofforhold. 

I rektanglet a 3m x 26m blev der registreret supplerende karplanter (tilstede/ikke tilstede), højde og 

diameter i brysthøjde (DBH) for bøgetræer med en DBH mellem 10 cm og 40 cm. Derudover blev der 

noteret dækningsgrad (antal kvadratmeter) af dværgbuske, træer med højde under 1 meter, træer 

med højde over 1 meter og areal af eventuel vandflade. 

I rektanglet a 3m x 235m blev der registreret supplerende vedplanter (tilstede/ikke tilstede), højde og 

diameter i brysthøjde (DBH) for bøge med en DBH over 40 cm, mængde af dødt ved med diameter 

over 20 cm blev opmålt, antal træer med råddenskab eller hulheder blev talt og der blev målt 

kronedække vha. et konvekst densiometer (Fredshavn et al., 2009), hvor kronedækket blev udregnet 

som et gennemsnit af fire målinger for hvert plot.  

Yderligere blev mosser i det store rektangel registreret. Man kunne have registret alle mosser, inklusiv 

de jordboende, men for at lave en praktisk afgrænsning og vide om forekomsten var i sikker relation til 

http://www.naturdata.dk/


9 Materialer og metoder 

 

bøgeskoven, valgtes kun at se på de epifytiske mosser på levende bøgestammer. 

Kun få mosser kunne bestemmes i felten, og der blev derfor udtaget en lille prøve til senere 

bestemmelse i laboratorium. For hvert transekt blev der taget en tilsvarende jordprøve 15 meter fra 

skovens kant på det tilstødende naboareal og disse blev analyseret på samme måde som prøverne fra 

skovplottene. Dataindsamling foregik over to perioder. Artsdata for karplanter blev indsamlet i 

perioden midt-maj til juni, hvor der samtidig blev registreret kronedække og data for skovstruktur.  I 

juli til august blev der indsamlet supplerende arter, og der blev registreret mosarter og taget 

jordprøver.  

Skovrandenes orientering blev senere bestemt ud fra beregninger i ArcGis (ESRI, Redlands, CA).  

 

Observationer   

Artsdata Karplanter  

 Epifytiske  mosser på bøgetræer  

Jorddata Førnelag og humuslag  

 Vandindhold  

 Indhold af organisk materiale  

 pH  

 P tal  

 C:N forhold  

Skovstruktur og klima Kronedække  

 Dækningsgrad  

 Træregistrering  

 Dødt ved  

 Hulheder og råddenskab  

 Skovkantens orientering  

Tabel 2-2: Oversigt over hvilken type data der blev registreret i feltarbejdet. 
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2.3 Laboratorieanalyser 
 

Tilstanden af jordbundens fysiske og kemiske parametre kan være afgørende for, hvilke plantearter 

der kan gro der, og hvordan de fordeler sig. Udtagning og videre behandling af prøverne blev udført 

efter de forskrifter der følges ved prøvetagning og analyse i NOVANA programmet (Fredshavn et al., 

2009).  

Til selve fremgangsmåden for måling af vandindhold, organisk materiale og pH, er fulgt 

øvelsesvejledninger fremstillet af Hans Brix 

(http://biology.au.dk/forskergrupper/plantebiologi/vaerktoej/), som er baseret på Reeuwijk, 2002. 

Der blev udtaget 95 jordprøver for skovplots og 16 for markplots (3 af transekterne havde rand imod 

sø, og der kunne derfor ikke tages markprøve). Jordprøverne blev bragt hjem i tætsluttende 

plastikposer og opbevaret i kølerum indtil videre behandling. Af den stadig fugtige jord blev der 

udtaget omkring 10 g jord i porcelænsdigler (Figur 2-3), som blev vejet, opvarmet til 105°C for at få alt 

vand til at fordampe, og derefter vejet igen. På denne måde kunne jordens aktuelle vandindhold 

bestemmes.  

 

 

Derefter blev prøverne opvarmet til 450°C for at forbrænde det organiske materiale og ved en sidste 

vejning kunne indholdet af organisk materiale beregnes.  

Resten af jorden blev tørret ved 55 °C i fire timer og siet igennem en 2 mm si for at frasortere stort 

organisk materiale og for at opnå en vis homogenitet i prøven. Til at bestemme jordens pH værdi blev 

en prøve fra den tørrede siede jord opblandet i 0,01 M CaCl3 i forholdet 1:20, rystet i 2 timer, hvorefter 

jordens pH blev målt med en kombinations glaselektrode ved 21 °C. Mængden af plantetilgængeligt 

fosfor (P) blev målt ved Olsen P metoden (Plantedirektoratet, 1994; Pierzynski, 2000), som også er 

den gængse metode, der anvendes i landbruget til at beregne gødningstildeling (Figur 2-4). 

Figur 2-3: Porcelænsdigler med jordprøver til 
afkøling i desikator. 

http://biology.au.dk/forskergrupper/plantebiologi/vaerktoej/
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Testen anvender en serie af reagenser og kemiske reaktioner der frigør den plantetilgængelige del af 

fosfor i jordprøven.  Den endelige koncentration bestemmes ved at måle opløsningens farvestyrke ved 

brug af et spektrofotometer. Koncentrationerne omregnes derefter til fosfortal, som svarer til mg 

P/100 mg jord) (Fredshavn et al., 2009), hvor fosfortal < 2 er lavt, fosfortal 2-4 er middel og fosfortal > 

4 er højt (Knudsen, 2000). Kulstof-kvælstofforholdet blev beregnet ved hjælp af DUMAS metoden 

(Hansen 1989), hvor 0,2 g jord blev forbrændt i en lukket ovn ved 1100 °C. Forbrændingsgasserne 

blev opsamlet  og renset for vand. Kuldioxid indholdet blev bestemt ved infrarød spektrometri og 

kvælstofoxiderne i gassen blev reduceret til atmosfærisk kvælstof og målt i thermisk 

ledningsevnecelle. 

  

Figur 2-4 Færdige prøver fra målinger af 
plantetilgængeligt fosfor ved P Olsen metoden. 
Den blå farve indikerer højt indhold af fosfor. 
Den brune farve er fine humus partikler, der 
ikke kunne bundfælde ved centrifugeringen. 
Prøverne er taget langs transekt Tb i fra venstre 
15 meter uden for skoven og mod højre længere 
ind langs transektet. 
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2.4 Yderligere data 
 

Til produktion af kort til illustrationer og til beregninger for transekter og plots, er GPS 

registreringerne af plottene lagt som punktlag i ArcGIS 10 (ESRI, Redlands, CA). 

Ud fra transekternes placering er skovrandens orientering estimeret. Da det ikke er muligt at anvende 

gradtallene som kontinuerte data i de videre analyser, er gradtallene omregnet til værdier imellem -1 

og 1 for syd-nord og øst-vest retning ved at tage cosinus og sinus til de estimerede gradtal.  

Udover de indsamlede data er der i de videre analyser også inddraget data om jordbundsforhold fra 

DJF (Greve et al. 2007). De ekstra data bestod af JB numre og jordens procentvise indhold af ler, silt, 

grovsand, finsand og humus. Data blev lagt ind som lag i ArcMap (ESRI, Redlands, CA)og værdierne for 

de registrerede plots og transekter blev derefter trukket ud til videre behandling. 

Den rumlige opløsning af data er sat til 250 m, så plots på samme transekt bliver tildelt ens værdier. 

Derved kan disse data ikke analyseres i forhold til ændringer langs transekterne, men kun i forhold til 

forskelle imellem transekterne. 

Fra topografiske kort udfærdiget af Kort- og Matrikel Styrelsen (KMS 2001) er data for topografi 

ligeledes udtrukket for plottene i ArcMap. Dette gælder data fra den nyeste højdemodel (opløsning på 

1,6 meter) (DTM2) og data for hældning (Slp2). Ud fra disse data er der i ArcMap modelleret værdier 

for ”slope accumulation” (SlpAcc2), som beskriver hvordan vandafstrømning vil fordele sig, dog uden 

hensyn til jordens dræningsforhold. 

Yderligere er der beregnet et ”Topographic Wetness Index” (TWI2) (Gruber & Peckham, 2009), som er 

et modelleret estimat for jordens tendens til at akkumulere vand, altså for hvor fugtig jorden vil være i 

de givne plots. TWI modelleres blandt andet ud fra højdemodellen og den beregnede slope 

accumulation. For nærmere detaljer henvises til Gruber & Peckham, (2009). 

De forskellige værdier er alle baseret på højdemodellen med den meget fine opløsning på 1,6 meter. 

Dette gav dog nogle steder meget store forskelle imellem plottene. Der er derfor beregnet tilsvarende 

værdier baseret på en modificeret udgave af højdemodellen med en opløsning på knap 10 meter: 

DTM10, Slp10, SlpAcc10 og TWI10.   

For at estimere den atmosfæriske deposition af kvælstof til skovbrynene, er Skov & Landskabs model 

SKOVNITRAT (Gundersen 2008) anvendt. Denne model beregnede værdier for kvælstofdepositionen i 

3 zoner for de enkelte skovbryn ud fra nedbørsdata, atmosfærisk kvælstofkoncentration for skovens 

geografiske placering, størrelse af skov og orientering af skovkant.  

 

Artsdata blev anvendt til at producere to variable til at beskrive skovens biodiversitet: plantbio og 

bryobio. Ud fra EU's liste over karplanter der indikerer ”gode” økologiske forhold i skovene af 

habitattypen 9110, 9120 og 9130 
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(http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm) suppleret med en dansk 

produceret liste over gammelskovsindikatorer lavet af Lawesson et al. (1998). Ligeledes blev der fra 

forskellig litteratur (Fredhavn et al. 2009; Nitare 2005; Hallingbäck & Holmåsen 2000; Atherton et al. 

2010) fundet mosarter, som fungerer som gammelskovsindikatorer.  

 

Variablen plantbio blev beregnet ved at dividere antal indikator arter pr. plot i med antal 

karplantearter i alt pr. plot. Og ligeledes blev variablen bryobio beregnet som antal indikatormosarter 

pr plot i forhold til antal mosarter i alt pr. plot.  

 

For komplet oversigt over de anvendte parametre og variable, se appendiks. 

 

2.5 Statistiske metoder 

 
Til grundlæggende screening og univariate analyser af data, er JMP 8.0.1 anvendt, hvor der er kigget på 

frekvensfordelinger for alle variable og Spearman’s rank korrelationer mellem disse.  

Det var nødvendigt at anvende en ikke-parametrisk metode, idet flere af variablerne viste sig ikke at 

være normalfordelte. Spearman’s korrelations test rangordner værdierne for hver variabel og 

korrelationsværdien baseres derefter på forskellen imellem de to variables rangpar (Grafen & Hails 

2002). 

 

For at opnå indblik i arternes fordeling blev der lavet ordinationer af arter i plot space med metoden 

Nonmetric Multidimensional Scaling (NMS) (McCune et al. 2002) i PCORD 5.32.  

Til modellering af sammenhænge imellem de forskellige registrerede og estimerede variable blev 

programmet R 2.13 (R development Core Team, 2008).  Pakken NLME (Pinheiro et al. 2011) blev 

anvendt, fordi det indeholder funktionen ”Generealized Least Squares modelling” (GLS) (Zuur et al. 

2009), hvormed det er muligt at teste modeller med og uden random effekter og modeller med og 

uden non-lineære relationer. Metoden gør det også muligt at modellere variansen, selvom modellen 

ikke lever op til forudsætningen om varianshomogenitet. 

For at finde de bedste modeller anvendtes værdierne for Akaike’s Information Criterion (AIC) 

(Johnson & Omland, 2004) ud fra kriteriet om, at modellen med den laveste AIC var den bedste. For at 

finde frem til de modeller der havde laveste AIC, blev funktionen stepAIC i pakken MASS (Venables & 

Ripley 2002) anvendt. Denne funktion kan håndtere et input af flere variable, og derefter lave en 

trinvis frasortering af variable, indtil den bedste model er fundet. 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
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3 Resultater 

3.1 Skovbrynets jordbundsforhold 
 

Skovbrynets jordbundsforhold er undersøgt i de fem plots løbende fra skovens rand mod skovens 

midte. 7 parametre for jordbunden er undersøgt: dybden af førne- og humus lag (soillit og soilhum), 

jordens vandindhold (moist), jordens indhold af organisk materiale (org), jordens pH værdi (pH), 

fosfor tal (P) og kulstof-kvælstof forhold (CN). For parametrene moist, org, pH, P og CN er der ligeledes 

beregnet en værdi for de enkelte plots taget 15 meter udenfor skovens kant. I Figur 3-1 ses deres 

fordeling langs transekterne. 

 

Figur 3-1: Gradienter for de 7 jordbundsparametre, plottet i forhold til afstand til skovkant (distpos) målt i 
meter. Den midterste linie i de grønne kasser angiver middelværdien af variablen for hver afstand. Højden af 
kassen angiver spredningen i målingerne (dvs. +/- en standardafvigelse ift. middelværdien). 

 

 

 

 

 

 

b) Humuslag (soilhum) målt i cm a) Førnelag (soillit) målt i cm. 

d) Jordbundens indhold af organisk 
materiale (org) målt i % 

c) Jordbundens vandindhold (moist) 
målt i %  
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I figur 3.1 ses, at de fleste jordbundsparametre ændrer sig med afstanden til kanten mod det åbne 

land, men der er forskel i, hvor langt inde i skoven variablerne stabiliserer sig.  

Plottene af parametrene i forhold til afstanden viser mønstrene:  

a) Tykkelse af førnelaget (soillit) tiltager langs hele afstandsgradienten, men da målingerne stiger 

langs hele gradienten, kan det tænkes at førnelaget kan være endnu tykkere længere inde i skoven. b) 

Tykkelse af humuslaget (soilhum) tiltager ligeså langs afstandsgradienten, indtil 50 meter inde i 

skoven, hvorefter den stabiliseres. c) Jordens aktuelle vanindhold (moist) er nogenlunde det samme 

ved prøven i marken og de to første målinger i skoven, men stiger ved omkring de 10 meter, hvorefter 

det stabiliseres omkring 50 meter. d) Jordens indhold af organisk materiale (org) stiger nogenlunde 

jævnt fra prøven i marken til omkring 50 meter inde i skoven. e) pH værdien falder meget fra plottet i 

marken til 3 meter inde i skove, og aftager derefter mere moderat til omkring 50 meter inde i skoven. 

f) Målingerne af fosforkoncentrationen (P) falder tydeligt fra markplottet til omkring 10 meter inde i 

skovbrynet, hvorefter den stabiliseres. g) Jordens CN forhold stiger først kraftigt fra markplottet indtil 

skovens kant og øges derefter gradvist indtil 50 meter, hvor værdien stabiliseres. 

  

f) Jordbundens fosfor (P) 

koncentration målt i mg P/100g jord 
e) Jordbundens pH værdi 

g) Jordbundens CN forhold 
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3.1.1 Univariate korrelationer 

Ud fra målingernes resultat ses de følgende korrelationsværdier beregnet i JMP med Spearman´s 

korrelationstest (tabel 3-1). For en nærmere forklaring af de enkelte variable se appendiks. 

 

Tabel 3-1: Spearman’s korrelationsværdier for udvalgte variable, der beskriver skovbrynets jordbundsforhold: 
jordens kulstof-kvælstofforhold (CN), afstanden til skovkant (logpos), jordens aktuelle vandindhold (moist), 
indhold af organisk materiale (org), koncentration af plantetilgængeligt fosfor (P), jordens pH værdi (pH), 
tykkelse af humuslag (soilhum) og førnelag (soillit). Korrelationsberegningerne er kun baseret på data fra 
skovplot, værdier for markplots er ikke medtaget. Korrelationsværdiernes signifikans er mærket med * for p < 
0,05 og ** for p < 0,0001, og er farvet grå hvis ingen relation.  

 
CN compas sn logpos moist Org P pH soilhum soillit 

CN 
         

compas sn 0.097 
        

logpos 0.218* 0,000 
       

moist 0.048 0.279* 0.377* 
      

org 0.073 0.357* 0.173 0.851** 
     

P -0.319* -0.430** -0.129 -0.253* -0.300* 
    

pH -0.305* -0.269* -0.474** -0.666** -0.659** 0.317* 
   

soilhum 0.177 0.138 0.484** 0.537** 0.438** -0.216* -0.605** 
  

soillit 0.321* 0,094 0.527** 0.342* 0.253* -0.159 -0.500** 0.539** 
 

 

Tabel 3-1 viser, at der forekom tydelige sammenhænge i forholdene imellem flere af de målte 

jordbundparametre. Trods de tydelige tendenser i figur 3-1 for ændringerne i jordbundparametrene 

langs afstandsgradienten, er det ikke alle de variable, der korrelerede signifikant med 

afstandsvariablen (logpos). Jordens indhold af organisk materiale (org) og jordens fosforkoncentration 

(P) har korrelationsværdier på 0,173 og -0,129, men ingen af dem er signifikante. 

Jordens vandindhold (moist) var tydeligt korreleret med alle øvrige variable, på nær CN forholdet. 

Især sås der en kraftig positiv korrelation med indhold af organisk materiale (0,85), hvilket kan 

forklares ved, at anaerobe forhold kan bevirke en opbygning af organisk materiale, mens en høj 

mængde organisk materiale kan være med til at holde på jordens fugt (Brady & Weil, 2003).  

Værdierne for pH var korreleret med alle de andre målte variable. Det sås, at pH korrelerede negativt 

med skovens nord/syd orientering (compas sn). Dette kan højst sandsynligt forklares af den positive 

korrelation imellem jordens vandindhold (moist), jordens indhold af organisk materiale (org) og 

orienteringen (compas sn), hvilket betyder at jo mere nordvendt transekterne er, jo højere 



17 Resultater 

 

vandindhold og jo mere organisk materiale. Skovens orientering (compas sn) var også stærkt negativt 

korreleret med fosfor koncentrationen (P), hvilket ikke umiddelbart kan forklares. 

Jordens indhold af organisk materiale korrelerede som forventet positivt med variable for førne- og 

humuslag (soillit) og (soilhum). CN forholdet korrelerede overraskende ikke med jordens indhold af 

organisk materiale (org) og tykkelse af humuslaget (soilhum) men dog med tykkelse af førnelaget 

(soillit) og pH. 

Yderligere var den GIS modellerede variabel for terrænets hældning (Slp10) taget med i analyser, i tro 

om at den kunne have betydning for eksempelvis spredningen af fosfor ind skovene, ved en eventuel 

højere erosion for skovbryn liggende op imod markarealer med stor hældning. Men analyserne viste 

ingen signifikante sammenhænge og det kunne derfor udelukkes at markerosion skulle have effekt på 

gradienterne for de målte jordbundsparametre. 

 

 

Jordprøverne, der blev taget i markplottene 15 meter uden for skovens rand, blev analyseret i forhold 

til anvendelsen af naboarealet ved ANOVA test for at undersøge, om næringsstofbelastningen 

varierede som forventet i forhold til arealanvendelsen og dermed verificere, at der var en 

sammenhæng med næringsstofstatus i naboarealet og en eventuel belastning af næringsstoffer ind 

igennem skovbrynet. 

Resultaterne viste klare sammenhænge imellem jordbundsforholdene i markplottene og 

arealanvendelsen, med signifikant lavere fugtighed (moist) i plottene som ikke var dyrket (<.0001*), 

signifikant lavere indhold af organisk materiale (org) (<.0001*), signifikant lavere CN forhold (CN) 

(<.0001*) og signifikant højere pH værdi (pH) og fosforkoncentration (P).  

 

For at undersøge effekten af om der var dyrket op ad skoven eller ej, blev der lavet ANOVA test for alle 

jordparametrene. Samtidig blev det også testet, om der kunne ses nogen effekt af de enkelte lokaliteter 

og transekter. 

 

Tabel 3-2: p-værdier for ANOVA tests af sammenhængen imellem de undersøgte jordbundsparametre og 
anvendelsen af naboareal (neighb2), lokaliteten (loc) og transektet (trans). 

 

soillit soilhum moist org pH P CN 

neighb2 0.0852 0.0839 0.0007* 0.0002* 0.0308* 0.0021* 0.3223 

loc <.0001** <.0001** <.0001** <.0001** <.0001** 0.0005* <.0001** 

trans <.0001** <.0001** <.0001** <.0001** <.0001** <.0001** <.0001** 

 

Resultaterne i tabel 3-2 gav et tydeligt billede af, hvordan dyrkning op ad skoven signifikant påvirkede 

værdierne for jordens fugtighed (moist), indhold af organisk materiale (org), pH værdi (pH) og 
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mængden af plantetilgængeligt fosfor (P). Det sås også, at der var signifikante forskelle i samtlige 

jordbundsparametre mellem de enkelte lokaliteter og transekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sammenhænge der sås imellem arealanvendelse og næringsstofpåvirkning langs transekter, kunne 

muligvis skyldes en eventuel tendens til højere grad af dyrkning på de jorde, som grundlæggende også 

har en ”gunstig” jordkvalitet. Fordelingen af  ”jordkvaliteten” for transekter blev derfor testet i forhold 

til arealanvendelse for at se, om der var nogen tendens til at de ”bedre” jorde oftest også var dem der 

er opdyrket.  

Der udførtes ANOVA test på jorddata fra DJF (Greve et al., 2007) i forhold til anvendelse af naboarealet. 

Til sammenligning af jordkvaliteten blev data for jordens procentvise indhold af ler valgt, da de lerede 

jorde ofte anses for at være de mest frugtbare (Brady & Weil 2003). 

Testen gav en p-værdi på 0,362 hvilket viste at sammenhængen imellem lerprocenten (jordkvaliteten) 

og arealanvendelsen ikke var signifikant. 

 Figur 3-2: Signifikante sammenhænge imellem de målte jordbundsparametre og anvendelsen 
af naboarealet. Den vandrette linie i diagrammerne viser den samlede middelværdi, mens 
linien i de grønne kasser viser middelværdien for målinger for de to arealtyper. ’disturb’ 
angiver de dyrkede arealer og ’undisturb’ angiver de uforstyrrede naturlige arealer. 
Kassernes højde angiver spredningen i målingerne (dvs. +/- en standardafvigelse ift. 
middelværdien). 
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De univariate korrelationsværdier kunne imidlertid ikke beskrive det samlede billede fuldstændigt. 

Som det sås ud fra det ovenstående, blev der fundet utrolig mange interaktioner og processer, der 

tilsammen skaber den tilstand i skovbrynets jordbund, der forsøges beskrevet. Ved at lave 

multivariate modeller af de undersøgte variable, kunne der opnås et mere nøjagtigt billede af 

sammenspillene. 

 

3.1.2 Multivariate analyser: 

For at se nærmere på sammenhængende imellem de fundne jordvariable og hvilke faktorer, der 

forklarer mest af deres variation hver især, blev de modelleret i R ved Generalized Least Squares 

metoden (GLS) (Zuur et al., 2007).  Da de variable ikke var normaliserede inden analyserne, blev 

effektværdierne for de enkelte variable i modellerne omregnet, så de var sammenlignelige. 

 

 

3.1.2.1 Model for jordbundens pH værdi 
 

 

Model: pH ~ logpos + soillit + org + CN, weights=varPower( ) 
 
Tabel 3-3: Effektværdier og p-værdier (t-test) for de forklarende variable i den fundne pH model. 

Variabel Effekt p-værdi 

(Intercept)  3.96 <.0001 

logpos    -0,34 0.0001 

soillit     -0,50 <.0001 

org        -0.74 <.0001 

CN      -0.30 0.0009 

 

Den færdige model for jordbundens pH værdi viste, at variationen i pH værdierne for de forskellige 

plots kunne forklares bedst ud fra afstanden til skovens kant (logpos), tykkelsen af førnelaget (soillit), 

jordens indhold af organisk materiale (org) og CN forhold (CN). 

De var alle fire signifikante i deres forklaring af modellen (tabel 3-3) og havde alle en negativ relation 

til pH. Det vil sige, at pH værdien faldt med afstanden til skovens kant, blev lavere ved tykkere 

førnelag, blev lavere jo højere indhold af organisk materiale i jorden, og lavere jo højere CN værdi. 

Ved opbygningen af modellen blev der også forsøgt at medtage variablen for arealanvendelse af 

naboarealet, men den havde ikke lige så god forklaringsværdi som disse udvalgte variable. 
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3.1.2.2 P: model for jordbundens fosforkoncentration 
 

Model: P ~ pH + trans * logpos, weights=varExp(form=~logpos|loc) 
 

Tabel 3-4: Effektværdier og p-værdier (t-test) for de forklarende variable i den fundne fosfor (P) model. 

Variabel Effekt p-værdi Test 

(Intercept)     0.76 <.0001 F-test 

pH                 0.60 <.0001 t-test 

trans               <.0001 F-test 

logpos              -0.77 <.0001 F-test 

trans:logpos         <.0001 F-test 

 
Modellen for koncentrationen af plantetilgængeligt fosfor (tabel 3-4) viste, at de vigtigste variable til at 

beskrive variationen var jordbundens pH værdi og afstanden til skovens kant (logpos), når der 

samtidig blev taget højde for variationen i afstandsgradienten i forhold til de enkelte transekter 

(logpos*transekt). 

Effekten af pH værdien var positiv, hvilket viste, at der ville forventes høje koncentrationer af fosfor i 

de steder, hvor der var registreret høje pH værdier. Effekten af afstand til skovkant var negativ, men 

var samtidig meget forskellig for det enkelte transekter, og testede derfor kun signifikant ved 

kombination med variablen for transekt. 

 

 

3.1.2.3 CN: model for jordbundens CN forhold 
 
  Model: CN ~ logpos + moist + dens + loc  
 
Tabel 3-5: Effektværdier og p-værdier for de forklarende variable i den fundne CN model. 

Variabel  Effekt  p-værdi Test 

(intercept) 29.5 <.0001 t-test 

logpos -0.57 0.673 t-test 

pH -4.65 0.055 t-test 

soilhum 7.21 0.0096 t-test 

trans 
 

<.0001 F-test 

 

Modellen til at forklare fordelingen af jordens kulstof-kvælstof forhold (tabel 3-5) viste, at de vigtigste 

af de målte faktorer til at forudsige dette først og fremmest var tykkelsen af humuslaget (soilhum) som 

viste at et tykt humuslag samtidig kunne indikere et højt kulstof-kvælstof forhold. Dernæst kom 

jordens pH værdi, som viste at der ved en lav pH værdi kunne forventes et højt kulstof-

kvælstofforhold. Afstanden til skovens var, trods signifikant sammenhæng ved test med Spearmans 
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korrelationstest, ikke signifikant i R modellen, men var alligevel med i den endelige model efter at have 

optimeret efter AIC-værdien. Noget af variationen af kulstof-kvælstof forholdet, blev også forklaret af 

variation imellem de enkelte transekter. 
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3.2 Skovbrynets strukturelle og økologiske forhold 

 

Skovbrynets strukturelle forhold kan estimeres ved hjælp af mange forskellige parametre. Som 

udvalgt i den nationale NOVANA overvågning (Fredshavn et al., 2009), blev der i dette studie 

registreret kronedække (dens), hulheder i træerne (treehole), forekomst af råddenskab (treerot), 

mængde af dødt ved (her kun medtaget nedbrydningsklassse 3-5) (dwvol3to5) og antal bøgetræer 

med DBH over 40 cm, (fag40og70). Også antal karplantearter (numpl) og antal epifytiske mosarter 

(bryo) på bøgetræer, samt skovrandens orientering (compas sn) blev registreret. 

 

Tabel 3-6: Spearman’s korrelationsværdier og deres signifikans for parametre, der beskriver skovbrynets 
strukturelle og økologiske forhold: antal mosarter (bryo), antal karplantearter (numpl), kronedække (dens), 
luftfugtighed (humid), dødt ved (dwvol3to5), antal gamle bøge (fag40og70), antal træer med hulheder (treehole) 
og antal træer med råddenskab (treerot). Værdier markeret med * er testet signifikante.  

  bryo 
compas 

sn 
dens dwvol3to5 fag40og70 logpos numpl treehole treerot 

bryo                   

compas sn 0.275*                 

dens 0.126 -0.139               

dwvol3to5 0.194 0.194 -0.067             

fag40og70 0.175 -0.008 0.124 0.366*           

logpos  0.470* 0,000  0.391* 0.082 0.262*         

numpl -0.223* 0.11 -0.337* 0.06 -0.360* -0.397*       

treehole 0.194 0.277* 0.013 0.472* 0.462* -0.025 -0.116     

treerot -0.001 0.07 -0.072 0.258* 0.269* -0,157 0.019 0.382*   

 

Tabel 3-6 viser, at der forekom signifikante sammenhænge imellem flere af skovens strukturelle og 

økologiske forhold. Afstanden til skovkant (logpos) var ikke lige så signifikant som for 

jordbundsparametrene (tabel 3-1). Dog korrelerede kronedækket positivt med afstanden, hvilket 

betød at mængden af lys, der nåede ned til skovbundsvegetationen, aftog som forventet jo længere 

inde i skoven, der blev målt. Ligeledes korrelerede antal gamle træer (fag40og70) positivt med 

afstanden. Kronedækket og antal gamle træer var imidlertid ikke signifikant korreleret, men 

relationen var dog positiv. Antal gamle træer var yderligere signifikant positivt korreleret med antal 

træer med hulheder og råddenskab, hvilket viste, at det som forventet er i de gamle træer, der opstår 

hulheder og råddenskab. Antal karplantearter (numpl) var signifikant negativt korreleret med både 

antal gamle træer og med skovens kronedække, hvilket viser, at der generelt forekommer flere 

forskellige plantearter i skovens kant, hvor der er mere lys og mere sammensat forekomst af træer. 

Mængden af dødt ved var positivt korreleret med antal gamle træer, antal træer med hulheder og antal 

træer med råddenskab. Dette understregede billedet af, at i de skove hvor gamle træer får lov til at 
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blive stående, opstår der en mere varieret skovstruktur, og kunne også være et billede af en generel 

mindre intensiv skovdrift i visse skove. 

Antal mosarter korrelerede positivt med skovkantens orientering, med afstanden til skovkanten og 

skovbrynets orientering. 

 

 

Det sås at flere af jordbundsparametrene havde signifikante relationer med, om der var dyrket op ad 

skoven og effekt af de enkelte transekter og lokaliteter. Derfor kunne det være interessant at se, om 

der sås lignende mønstre for skovens struktur. Der blev derfor udført tilsvarende ANOVA test i forhold 

til de kategoriske variable for lokalitet (loc), transekt (trans) og anvendelse af naboarealet (neighb2) 

(tabel 3-7). 

 

Tabel 3-7: p-værdier for ANOVA test af variablerne numpl (antal plantearter), bryo (antal mosarter), dens 
(kronedække), humid (luftfugtighed), treehole (antal træer med hulheder), treerot (antal træer med 
råddenskab), dwvol3to5 (masse af dødt ved) og fag40og70 (antal gamle bøge).*markerede er signifikante. 

 
 

Resultaterne viste få korrelationer imellem anvendelsen af naboarealet (neighb2), hvor kun antal 

gamle træer og antal mosarter var korrelerede. Derimod var alle variablerne signifikant korreleret 

med effekten af de enkelte lokaliteter og næsten alle med effekten af de enkelte transekter. Dette viser 

en større tendens til forklaring af skovstruktur variablerne ud fra variationen imellem de enkelte 

lokaliteter, som f.eks. intensiteten af skovdriften, sammenlignet med mønstrene for 

jordbundsparametrene.  

  numpl bryo dens treehole treerot dwvol3to5 fag40og70 

neighb2 0.0912 0.0004* 0.0841 0.1488 0.5038 0.6461 0.0223* 

loc 0.0001* 0.0046* 0.0214* 0.0092* 0.0332* 0.0133* <.0001* 

trans 0.0003* 0.0306* 0.0767 0.0003* 0.0418* 0.0218* <.0001* 
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3.3 Skovbrynets vegetationsmønstre og biodiversitet 

 

For at se nærmere på jordbundsforholdenes og skovstrukturens påvirkning på biodiversiteten er 

sammensætningen af arter langs transekterne analyseret. Biodiversiteten er undersøgt ud fra to 

forskellige vegetationsgrupper: karplanter og epifytiske mosser på bøgetræer. Disse er undersøgt i 

form af de to konstruerede variable for biodiversiteten blandt krplanterne (plantbio) og 

biodiversiteten blandt mosserne (bryobio). De to variable er hver især et udtryk for skovbrynets 

biodiversitet, og for at forstå mønstrene er de i tabel 3-8 set på i forhold til skovbrynets strukturelle, 

økologiske og jordbundsforhold. 

 

Der blev i alt fundet 168 karplantearter og 35 mosarter (se appendiks tabel 7-1 og 7-2) og ud af disse 

fungerede 61 af karplanterne og 13 af mosserne, som indikatorarter (angivet med fed i tabellerne). 

 
 

3.3.1 Univariate korrelationer 

For at forstå forskellene i biodiversitetsmønstrene i skovbrynene er der set på Spearmans 

korrelationsværdier imellem de definerede variable, som udtrykker biodiversiteten, plantbio og 

bryobio, i forhold til udvalgte variable for jordbundsforhold og skovbrynets struktur (Tabel 3-8). 

 

Tabel 3-8: Korrelationsværdier for variablerne: plantbio, bryobio, logpos, dens, dwvol3to5, soillit, soilhum,  
moist, pH, P, og CN. 

 
plantbio bryobio logpos dens 

fag40 
og70 

tree 
hole 

dwvol 
3to5 

soil 
lit 

soil 
hum 

moist org pH P CN 

plantbio 
              

bryobio 0.34* 
             

logpos 0.56* 0.38* 
            

dens 0.28* 0.19 0.39* 
           

fag4og70 0.42* 0.13 0.26* 0.12 
          

treehole 0,21* 0,23* -0,10 0,06 0.49* 
         

dwvol3to5 0.14 0.18 0.08 -0.07 0.37* 0.50* 
        

soillit 0.35* 0.46* 0.53* 0.32* 0.10 0,12 0.13 
       

soilhum 0.36* 0.26* 0.48* 0.26* 0.16 0,32* 0.17 0.54* 
      

moist 0.15 0.35* 0.38* 0.09 0.07 0,23* 0.09 0.34* 0.58* 
     

org 0.06 0.25* 0.17 0.07 -0.04 0,30* 0.09 0.25* 0.44* 0.85* 
    

pH -0.37* -0.38* -0.47* -0.10 -0.10 -0,14 0.00 -0.50* -0.61* -0.67* -0.66* 
   

P -0.21* -0.28* -0.13 0.01 -0.07 -0.08 -0.07 -0.16 -0.22* -0.25* -0.30* 0.32* 
  

CN 0.52* 0.46* 0.22* 0.03 0.16 0,16 -0.06 0.32* 0.18 0.05 0.07 -0.31* -0.32* 
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I tabel 3-8 ses det, at variablerne for fordeling af indikatormosser og indikatorplanter blev fundet at 

være stærkt afhængige af flere af skovstruktur- og jordbundsvariablerne, dog med lidt forskellige 

mønstre for de to variable. Kun mossernes biodiversitet blev fundet at være afhængig af variablen for 

jordbundens fugtighed og indhold af organisk materiale, mens planternes biodiversitet, som den 

eneste, var afhængig af variablen for kronedække. 

Det var også ønsket at vurdere om biodiversitets mønstrene var påvirket af arealanvendelen af 

naboarealet og om noget af variationen i biodiversitetsmønstrene skulle forklares ud fra forskelle 

imellem de enkelte lokaliteter og transekter og der blev derfor lavet ANOVA test af disse 

sammenhænge. 

Resultaterne af den modellerede kvælstofdeposition (Gundersen 2008) fra den anvendte 

SKOVNITRAT model, blev også analyseret i forhold til korrelation med de øvrige data, men ingen 

signifikante mønstre viste sig udover en signifikant relation til afstanden til skovens kant. Denne 

parameter indgik  imidlertid som en del af modellen, og en anvendelsen af korrelationsværdien ville 

derfor være ikke sige noget troværdigt. 

 

Tabel 3-9: p-værdier for ANOVA test af sammenhænge imellem biodiversitetsvariablerne for karplanter 
(plantbio) og mosser ( bryobio) og de geografiske variable for anvendelse af naboarealet (neighb2), de enkelte 
transekter ( trans) og og de enkelte lokaliteter (loc). 

 
plantbio bryobio 

neighb2 0.752 0.0020* 

trans 0.0254* 0.204 

loc 0.0212* 0.0287* 

 

I tabel 3-9 sås det, at både biodiversiteten blandt karplanterne og mosserne, blev fundet  afhængige af 

forskelle imellem de enkelte skove, hvorimod kun karplanternes biodiversitet testede signifikant i 

forhold til forskelle imellem de enkelte transekter. Kun biodiversiteten blandt mosserne testede 

signifikant i forhold til anvendelsen af naboarealet. 

 

 

  



26 Resultater 

 

3.3.2 Ordinationer af artsdata 

For at analysere de registrerede arters rumlige fordeling, er deres forekomster plottet i et 

ordinationsdiagram, ved metoden Nonmetric Multidimensional Scaling (McCune et al. 2002). 

Karplanterne blev plottet for sig og grupperet efter afstand til skovkant (figur 3-3) og anvendelse af 

naboareal (figur 3-4) og vektorne for de to biodiversitetsvariable blev angivet i diagrammerne. 

 

 

 

 

 

Figur 3-3: Ordinationsdiagram af karplantearternes fordeling, grupperet efter afstand til skovens kant (distpos: 
angivet i meter). De to variable for henholdsvis biodiversiteten  blandt karplanter (plantbio) og biodiversiteten 
blandt mosser (bryobio) er plottet som vektorer i diagrammet. 
 

 

Figur 3-4: Ordinationsdiagram af karplantearternes fordeling, grupperet efter anvendelsen af naboarealet 
(neigh2) hvor 1 angiver uforstyrret og 2 angiver intensivt dyrkede arealer.  De to variable for henholdsvis 
biodiversiteten  blandt karplanter (plantbio) og biodiversiteten blandt mosser (bryobio) er plottet som vektorer 
i diagrammet. 
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I figur 3-3 og 3-4 sås en tydelig fordeling af arterne i forhold til afstanden til skovens kant og også i 

forhold til anvendelsen af naboarealet. Den konstruerede variabel for biodiversiteten blandt 

karplanterne (plantbio) viste en tendens til at øges jo længere væk fra skovens kant der blev målt, men 

så ikke ud til at være tydelig afhængig af anvendelsen af naboarealet. Den konstruerede variablen for 

biodiversiteten blandt mosserne (bryobio) så også ud til at være relateret til afstanden til skovens 

kant, dog ikke så tydeligt som for karplanternes biodiversitet. Mossernes biodiversitet var til gengæld 

mere tydeligt relateret til anvendelsen af naboreal. 

Ud fra samme metode blev mosarternes fordeling plottet og grupperet efter afstand til skovkant  (figur 

3-5) og anvendelse af nabo areal (figur 3-6). 

 

Figur 3-5: Ordinationsdiagram af mossernes fordeling, grupperet efter afstand til skovens kant (distpos: angivet i 
meter). De to variable for henholdsvis biodiversiteten  blandt karplanter (plantbio) og biodiversiteten blandt 
mosser (bryobio) er plottet som vektorer i diagrammet, men kun bryobio viste sig signifikant. 

 

Figur 3-6: Ordinationsdiagram af mosserne fordeling, grupperet efter anvendelsen af naboarealet (neigh2) hvor 
1 angiver uforstyrret og 2 angiver intensivt dyrkede arealer.  De to variable for henholdsvis biodiversiteten  
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blandt karplanter (plantbio) og biodiversiteten blandt mosser (bryobio) er plottet som vektorer i diagrammet, 
men kun bryobio viste sig signifikant. 
 

Ud fra figur 3-5 og 3-6 sås det at mossernes artssammensætning ligeledes var fint fordelt i forhold til 

afstanden til skovens kant og anvendelsen af naboarealet. Begge biodiversitetes variable var forsøgt 

plottet, men det vsite sig at biodiversiteten blandet karplanterne, ikke fulgte noget signifikant mønster 

i forhold til mosarternes fordeling. Der sås en tydelig sammenhæng imellem mosarternes biodiversitet 

og arternes fordeling, både i forholdt il afstand til skovkant og anvendelse af naboarealet, med en 

tendens til større andel indikator arter dybt inde i skoven og større andel indikatorarter for de 

plottene med en uforstyrret tilstand af naboarealet. 

 

3.3.3  Multivariate analyser 

For at se nærmere på kompleksiteten i skovbrynets biodiversitetsmønstre og forskellene i respons på 

randeffekterne, blev de to definerede biodiversitetsvariable modelleret i R ved brug af GLS 

(Generalized Least Squares) ud fra de allerede beskrevne data for skovbrynets jordbundsforhold og 

struktur. 

Da de variable ikke var normaliserede inden analyserne, blev effektværdierne for de enkelte variable i 

modellerne omregnet, så de var sammenlignelige. 

 

 

3.3.3.1 Plantbio: model for indikatorplanterne fordeling 
 

  Model: plantbio ~ logpos + moist + pH + CN + fag40og70  
 
 

Tabel 3-10:  Effektværdier og p-værdier for de forklarende variable i den fundne model for fordeling af 
karplanternes biodiversitet. 

Variabel Effekt p-værdi 

(Intercept) 0.67 <0.0001 

logpos 0.20 <0.0001 

moist 0.14 0.0370 

pH -0.22 0.0246 

CN 0.25 0.0004 

fag40og70 0.16 0.0179 

 

 

Det sås ud fra table 3-10, at den modellen for biodiversitetsvariablen for karplanterne (plantbio) 

indeholdt parametrene afstand til skovkant (logpos), jordens vandindhold (moist), jordens pH værdi 



29 Resultater 

 

(pH), kulstof-kvælstof forhold (CN) og antallet af gamle træer (fag40og70) som de bedste parametre til 

at forudse fordelingen af karplanternes biodiversitet.  Effekten af afstanden til skovkant, højt kulstof-

kvælstofforhold og antal af gamle træer var alle postiver og betød dermed, at der forekom en større 

andel indikatorarter ved høj afstand til skovens kant, højt CN fordhold og højt antal gamle træer. 

Effekten af jordens vandindhold og pH værdi var negativ. Hvilket forudsage en højere andel af 

indikatorarter ved lave pH værdier og lav fugtighed i jordbunden.  Alle sammenhængene stemte fint 

overens med Sperman’s korrelations værdier i tabel 3-8, på nær relationen til jordens fugtighed, som i 

denne sammenhæng virker overraskende. 

 

 

3.3.3.2 Bryobio: model for mossernes biodiversitet fordeling 
 
 
  Model: bryobio ~ logpos + moist + CN + fag40og70 + neighb2  
 
Tabel 3-11: Effektværdier og p-værdier for de forklarende variable i den fundne model for fordelingen af 
mossernes biodiversitet. 

Variabel Effekt p-værdi Test 

(Intercept)  -0.83 0.0044 t-test 

logpos 1.03 0.0001 t-test 

moist 0.89 0.0186 t-test 

CN 0.82 0.0301 t-test 

fag40og70 0.69 0.0767 t-test 

neighb2 

 

0.0020 F-test 

 
 
 

Ud fra table 3-11 sås det at afstanden til skovens kant (logpos), jordens fugtighed (moist), kulstof-

kvælstofforhold (CN) og antal af gamle træer (fag40og70) alle havde positive effektværdier for deres 

forklaring af modellen Dette betød at andelen af indikatorarter blandt mosserne var højest ved høj 

afstand til skovens kant, høj fugtighed i jordbunden, højt kulstof-kvælstofforhold og høj forekomst af 

gamle træer. Effekten af anvendelsen af naboarealt (neighb2) testede også signifikant i modellen. 
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4 Diskussion 
 

 

4.1 Skovbrynets jordbundsforhold  
 

For at forstå randeffekternes påvirkning på biodiversiteten i bøgeskoven, blev jordbundsparametrene 

undersøgt for at finde frem til, om der var signifikante ændringer i jordbundsforholdene fra skovens 

rand ved det åbne land i forhold til jordbundsforholdene længere inde i skoven. Desuden var formålet 

at undersøge, om eventuelle forskelle i jordbundsforholdene var signifikant relaterede til tilstanden af 

skovens omgivelser, mere specifikt om dyrkning tæt op ad skoven kunne påvirke skovens 

jordbundsforhold.  

Da de undersøgte skove hovedsageligt var lokaliseret på morbund i følge NOVANAs klassificering 

(Fredshavn et al., 2009), betød det i sig selv noget for tolkningen af resultaterne.  Morbund bliver 

blandt andet karakteriseret ved at have et lag af uomsatte planterester og humus (Kristiansen & 

Dalsgaard, 2001) og at jorden generelt har en forholdsvis lav pH < 5,5 (Fredshavn et al., 2009) blandt 

andet på grund af akkumuleringen af organisk materiale (Brady & Weil, 2003). Sammenlignet med 

andre løvskove, forekommer der især i bøgeskove ofte en yderligere forsuring af jordbunden, da 

bøgebladene har en lav pH værdi i sig selv (Graae et al. 1997). Desuden er de forholdsvis svært 

nedbrydelige sammenlignet med blade fra andre løvtræer, så der derfor er en tendens til, at der 

dannes et tykt førnelag (Kooijmann & Martinez-Hernandez 2009).  

Mange organismer som regnorme og bakterier trives bedst ved pH omkring 7 (Kooijman & Martinez-

Hernandez 2009), så disse vil være stærkt hæmmede i den sure morbunds jord, hvilket vil forstærke 

akkumuleringen af det organiske materiale. 

 

Som vist i resultatafsnittet om skovbrynets jordbund, blev der fundet flere tydelige gradienter med 

afstanden til skovbrynet for de målte jordbundsfaktorer (figur 3-1). Både førnelaget, humuslaget, 

jordens fugtighed og jordens CN forhold, steg jo længere væk fra overgangen mellem skov og åbent 

land, der blev målt. Samtidig faldt pH værdien med øget afstand til skovkant (tabel 3-1). 

Især akkumuleringen af skovbundens førne- og humuslag (soillit og soilhum) var positivt relaterede til 

afstanden fra skovbrynet med korrelationsværdierne, som sammen med stigningen i jordens 

vandindhold (moist), stigningen i jordens CN forhold og den faldende pH værdi, dannede et fint samlet 

mønster af jordbundsændringerne fra skovens rand og ind igennem skovbrynet. 

Det sås i resultaterne at variablen for jordens vandindhold (moist) var afhængig af både afstand til 

skovkant og skovbrynets syd/nord orientering. Dette kunne forklares af lysindstrålingens effekt på 
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skovbunden. I skovens kant ville der være kraftigere indstråling og derfor en højere temperatur og 

fordampning (Chen et al. 1995; Matlack 1993). Ved nordvendte skovbryn ville der imidlertid kun være 

en diffus indstråling, og der ville ikke være samme høje fordampning i skovkanten (Matlack, 1993). 

Denne forventede højere temperatur i skovens kant kunne også øge omsætningsprocesserne i 

jordbunden (Brady & Weil, 2003), og være med til at forklare de lavere værdier for førnelag (soillit), 

humuslag (soilhum) og mængden af organisk materiale (org) i skovkanten (Chen et al. 1995; Matlack 

1993). 

Også kulstof-kvælstofforholdet steg ind igennem skovbrynet (tabel 3-1). I datasættet lå de målte 

værdier for CN forholdet imellem 11 og 54, med en middelværdi omkring 27. Det er kendt at høje CN 

forhold ( > 25) hæmmer jordens bakterier og smådyr (Brady & Weil, 2003; Gundersen, 2008), og 

derfor kan dette høje CN forhold være med til at forøge opbygningen af førnelaget.  

 

Det var også ønsket at undersøge, om der fandtes en tydelig sammenhæng mellem gradienterne i 

jordbundsforholdene og anvendelsen af naboarealet. Dette blev undersøgt med ANOVA tests (tabel 3-

2). Der blev ikke fundet nogen signifikant sammenhæng mellem anvendelsen af naboarealet og 

tykkelsen af førne- og humuslag, men for de fleste af analyserne af mineraljorden sås der en signifikant 

relation. Jordens vandindhold (moist) og indhold af organisk materiale (org) var begge signifikant 

højere i skovene liggende op ad uforstyrrede arealer, mens pH værdi og fosforkoncentration (P) var 

signifikant højere for skove liggende op ad de dyrkede arealer. Dette indikerer en signifikant effekt fra 

dyrkningen af det tilstødende areal på jordbundsforholdenes gradienter ind igennem skovbrynet. 

Effekten af den enkelte lokalitet, blev også fundet til at have en signifikant sammenhæng med 

variationen i målingerne af samtlige jordbundsparametre.  

 

I de viste R modeller blev der set på de multivariate sammenhænge ved at undersøge, hvilke 

parametre der samlet set var de vigtigste for at beskrive variationen i målingerne af pH (tabel 3-3), 

fosfor (P) (tabel 3-4) og CN forhold (tabel 3-5). For alle tre modeller inkluderede resultatet variationen 

i forhold til afstanden som en del af den endelige model. For fosfor var den dog kun signifikant, når der 

samtidig var taget højde for variationen af de enkelte transekter.  

Effekten af tilstanden af naboarealet var ikke med i nogle af de tre endelig modeller, og det kan derfor 

konkluderes, at effekten af de øvrige jordparametre havde større betydning for forklaringen af 

modellerne end anvendelsen af naboarealet 

Disse resultater gav tilsammen et billede, som viste, at der var tydelige gradienter i 

jordbundsforholdene fra randen mod det åbne land og videre ind igennem skoven. Effekten af 

anvendelsen af naboarealet var også signifikant, men vægtede lavere end de indbyrdes mønstre 

imellem jordbundsvariabler på de enkelte lokaliteter. 
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4.2 Skovbrynets strukturelle forhold 
 

For at se om randeffekterne kunne aflæses i skovens strukturelle forhold, såsom kronedække, antal gamle træer, 

mængden af dødt ved, antal træer med hulheder og antal træer med råddenskab blev det alt sammen registreret 

og analyseret i forhold til de indbyrdes mønstre, i forhold til afstanden til skovkanten og i relation til de allerede 

beskrevne jordbundsparametre.  

Der sås tydelige mønstre i variationen i skovens strukturelle forhold (tabel 3-6)). For eksempel var skovens 

kronedække (dens), antal gamle træer (fag40og70) og antallet at epifytiske mosarter (bryo) på bøgetræerne pr 

plot (bryo), ,var alle positivt korreleret med afstanden. Derimod var antallet af karplanter pr. plot (numplant) 

stærkt negativt korreleret med afstanden til skovens kant. Yderligere var antallet af mosarter også korreleret 

med skovkantens nord/syd aspekt, med flere mosarter på mere nordvendte skovkanter. Dette kunne muligvis 

skyldes den positive korrelation fundet mellem skovkantens nord/syd aspekt og fugtigheden af jordbunden 

(tabel 3-6). 

Der var ingen signifikante sammenhænge mellem afstanden til skovkanten og mængden af dødt ved 

(dwvol3to5), antal træer med hulheder (treehole) eller råddenskab (treerot). De mest tydelige indbyrdes 

mønstre var de signifikant positive korrelationer mellem antal gamle træer, antallet af træer med hulheder eller 

råddenskab og mængden af dødt ved. I stedet kan det tænkes at de er korreleret med enten lokaliteten eller 

arealanvendelsen af naboarealet.  Dette blev testet i tabel 3-7, som viste resultater af ANOVA test for mønstrene i 

de strukturelle og økologiske variable i forhold til variablerne lokalitet (loc), transekt (trans) og anvendelse af 

naboareal (neighb2). Ud fra tabellen sås det at kun få af variablene har signifikant sammenhæng til anvendelse af 

naboarealet, bryo  og fag40og70. Til gengæld sås der signifikante sammenhænge imellem lokalitet og alle de 

undersøgte variable. Dette kunne indikere at driften i de enkelte skove har stor betydning for skovbrynets 

strukturelle og økologiske forhold. Der ses samme signifikante sammenhæng med variablen trans, som ikke kun 

tager for højde for forskellen i mellem skovene, men også imellem de enkelte transekter, der i nogle tilfælde 

forekommer i samme skov. 

Der blev ligeledes set på korrelationer mellem de undersøgte jordbundsparametrene og mønstrene i skovens 

struktur. Her blev der fundet positive korrelationer mellem antallet af træer med hulheder og jordbundens 

tykkelsen af humuslag og indhold af organisk materiale. Tykkelsen af humuslaget samt førnelaget var begge som 

forventeligt positivt korrelerede med skovens kronedække. Derudover var antallet af karplanterarter positivt 

korreleret med pH værdien og negativt korreleret med tykkelse af humuslag, førnelag og jordbundens CN 

forhold. Antallet af mosarter var derimod positivt korreleret med CN forholdet, tykkelse af humus- og førnelag, 

jordens fugtighed og indhold af organisk materiale, og negativt korreleret med stigende pH værdi. 

Dette indikerer ikke nødvendigvis at disse to grupper af variable er afhængige af hinanden, men giver måske 

nærmere et billede af skovdriften.  I de skove, hvor der er en naturlig høj opbygning af humuslag, er der også en 

tendens til, at træer med hulheder får lov at blive stående. Eller nok nærmere at træerne får lov til at blive 

stående så længe, at de når en alder, hvor der opstår hulheder og hvor det døde ved ikke bliver fjernet, men i 

stedet kan indgå i skovens naturlige cyklus. 
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For nogle af skovene sås der altså en højere grad af ”naturlig tilstand”, både i jordbundsforholdene og i skovens 

strukturelle forhold, som højst sandsynlig har en direkte sammenhæng med en mindre intensiv skovdrift. 

Disse forskelle i mønstrene for skovbrynets strukturelle og økologiske forhold kan, sammenholdt med 

mønstrene for skovbrynets jordbundsparametre, være med til at forklare skovbrynets biodiversitetsmønstre. 

 

 

 

4.3 Skovbrynets biodiversitetsmønstre 
 

Formålet med projektet var at undersøge randeffekter på biodiversitetsmønstre i de danske bøgeskove. 

Randeffekter i form af de undersøgte parametre er blevet beskrevet og diskuteret i forhold til deres variation ind 

igennem skoven og indbyrdes mønstre. For at få et billede af randeffekternes påvirkning på skovbrynets 

biodiversitetsmønstre blev der, som tidligere beskrevet, konstrueret to forskellige responsvariable til at beskrive 

skovens biodiversitet ud fra de registrerede artsdata. Det var ønsket at undersøge hvordan disse to variable 

varierede i forhold til transekternes udstrækning ind igennem skoven, i forhold til mønstrene i 

jordbundsparametrene og i forhold til skovens strukturelle forhold. 

Andelen af indikatorarter blandt både karplanter (plantbio) og mosser (bryobio) (tabel 3-8) var stærkt positivt 

korreleret med afstanden til skovens kant (logpos), hvilket betød at jo dybere ind i skoven man bevægede sig, jo 

større var andelen af indikatorarter. Andelen af indikatorarter blandt karplanterne var samtidigt positivt 

korreleret med fem af de testede jordbundsvariable: tykkelsen af førnelaget (soillit ) og humuslaget (soilhum) og 

CN forhold (CN) og faldt med jordbundens pH værdi (pH)og fosforkoncentration (P).  

Andelen af indikatormosarterne steg ligeledes med tykkelsen af førnelaget, humuslaget og kulstof-

kvælstofforholdet forholdet og faldt tilsvarende med stigende pH værdi og fosforkoncentration. Derudover steg 

andelen af indikatormosarter med jordens fugtighed (moist). Resultaterne for andelen af indikatormosarter gav 

nogenlunde samme billede som mønstret for andelen af indikatorplantearter. Kulstof-kvælstofforholdet var 

stadig den variabel med stærkeste korrelation, pH havde lidt større betydning for indikatormosarternes 

fordeling, og så havde skovbundens fugtighed dertil en signifikant betydning for indikatormosarterne fordeling, 

som ikke sås for indikatorplantearterne. 

Der blev også set på de to biodiversitetsvariables sammenhæng med skovenes strukturelle og økologiske 

forhold. Som nævnt tidligere, var de to biodiversitetsvariable hver især udtryk for forholdet imellem antal 

indikatorarter/plot i forhold til total antal arter/plot. Det sås for karplanterarterne at på trods af, at der var flere 

arter jo tættere imod det åbne land man bevægede sig langs transektet (tabel 3-8), var der flere indikator arter 

ind imod skoven midte. For mosserne var der derimod et mere ensartet mønster, der samtidig viste højere antal 

af mosser og indikatomosarter jo længere væk fra skovens kant der blev målt. 

Undersøgelserne af skovens struktur viste, at andel af indikatorplantearter steg sammen med antallet gamle 

træer, et tættere kronedække og flere træer med hulheder. For andelen af mosindikatorarter sås også et 
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signifikant højere antal i de plots med mange gamle træer, tæt kronedække, mange træer med hulheder og også 

stor mængde dødt ved. 

Det var også ønsket at få et billede af biodiversitetsvariablernes mønster i forhold til, om der var dyrket op ad 

skovene eller ej. I tabel 3-9 sås det, at andelen af indikatorplantearter ikke var signifikant afhængig af 

anvendelsen af naboarealet. Relationen til de enkelte skove og transekter blev samtidig testet, og her var 

relationen derimod signifikant, hvilket indikerede, at skovstrukturvariablerne, jordbundsparametrene og driften 

af de enkelte skove havde større betydning for biodiversiteten blandt karplanter, end om der var dyrket op ad 

skoven eller ej. Dog var de fleste jordbundsparametre signifikant relaterede til anvendelsen af naboarealet, 

hvorfor karplanternes biodiversitet må være indirekte påvirket af anvendelsen af naboarealet. 

Andelen af indikatormosarter (bryobio) var stærkt korreleret med, om der var dyrket op ad skoven eller ej (tabel 

3-9) og havde samtidig også en signifikant relation til lokaliteten. Forekomsten af gode indikatormosser er altså 

både afhængig af de førnævnte jordbundsparametre, driften af de enkelte skove og anvendelsen af naboarealet. 

 

For bedre at forstå mønstrene for påvirkningen af alle de undersøgte randeffekts parametre og de mønstre, der 

blev fundet for skovbrynets biodiversitet, blev de to biodiversitetsvariable modelleret i R ved hjælp af GLM. 

Modellen for fordelingen af karplanternes biodiversitet (plantbio) (tabel 3-10) understregede det billede, der 

allerede var fundet. Modellen viste, at indikatorplanternes fordeling bedst kan forklares ved en kombination af 

afstanden til skovbrynet, skovbundens tykkelse af humuslag, fugtighed, pH værdi, graden af kvælstofdeposition, 

lokaliteten og endelig det modellerede wetness indeks. 

Modellen for fordelingen af mosarternes biodiversitet (bryobio) (tabel 3-11 passede tilsvarende fint til det 

billede der allerede havde tegnet sig ud fra de univariate korrelationer. Modellen forklarede fordelingen af 

mossernes biosiversitet ud fra afstanden til skovkanten, skovbundens fugtighed og CN forhold, antallet af gamle 

bøgetræer og arealanvendelsen af naboarealet. 

 

Ud fra resultaterne fra de valgte bidiversitetsvariable plantbio og bryobio, kan det konkluderes, at på trods af, at 

de valgte bøgeskovtyper 9110 og 9120 generelt er mere artsfattige end de fleste danske skovtyper (Fredshavn et 

al., 2007), viste det sig, at den fundne artssammensætning kunne bruges som responsvariabel for at vurdere 

graden af randeffekt på skovbrynene. 
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4.4 Forvaltning af skovbrynets biodiversitet 
 

Som nævnt i indledningen, er skovene den naturtype i Danmark, der indeholder flest af de arter, som står på den 

danske rødliste (Ejrnæs 2009, et al.) Derfor er skoven en vigtig naturtype i forhold til bevaring af biodiversitet. 

Danmark er gennem Biodiversitetskonventionen, Habitatdirektivet og de biodiversitetsmålene i den nye 

Biodiversitetsstrategi for 2020, forpligtet til at stoppe tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemer 

(KOM, 2011). To af de seks nye mål i biodiversitetsstrategien omhandler bæredygtigt land- og skovbrug, og en 

bedre beskyttelse af økosystemer. Det er derfor interessant at undersøge, hvilke faktorer der påvirker skovenes 

tilstand, for derefter at kunne vurdere, hvordan skovens forvaltning kan tilpasses, så man giver bedst mulige 

vilkår for at opnå en skov med høj biodiversitet. Der er mange faktorer at tage højde for og i dette studie blev en 

række parametre for jordbund og skovstruktur anvendt til at forstå de registrerede biodiversitetsmønstre for 

karplanter og epifytiske mosser, og der blev fundet tydelige sammenhænge imellem variationen i randeffekter og 

bøgeskovens biodiversitet. 

Andre studier har også kigget på randeffekter i skove og deres påvirkning på biodiversiteten, med forskellige 

vinkler og metoder. Devlaeminck et al. (2005a) undersøgte vegetationsmønstre i 14 løvskove i Belgien og fandt 

signifikante korrelationer med parametre for afstand til skovens kant, lysindstråling, vindpåvirkning, 

jordtemperatur, luftfugtighed, jordens pH, kulstofindhold og kvælstofindhold. I Chen et al. 1995 blev 

gradienterne for randeffekter af målingerne lysindstråling, temperatur af jord og luft, jordens fugtighed og 

vindpåvirkning undersøgt langs transekter i ældre Douglasgran bevoksninger, og det blev fundet at randeffekter 

kunne påvises helt op til 240 m inde i skoven, alt afhængig af skovens orientering. Det blev også vist, at graden af 

randeffekterne kunne være meget dynamiske og variere over tid. For nogle af parametrene kunne tidspunktet på 

dagen være afgørende for målingsresultaterne. Også Murcia 1995 fandt, at tilstedeværelsen og graden af 

randeffekterne kunne variere over tid, og fandt, at påvirkningen af randeffekter på biodiversiteten ofte varierede 

i forhold til årstiden. I studiet af Murcia 1995 blev der set på randeffekter for mange forskellige skovtyper, og det 

blev yderligere konkluderet, at randeffekter generelt er dynamiske, hvor yngre skovrande er mere følsomme i 

forhold til ældre, mere etablerede rande. Undersøgelserne var baseret på målinger af mange forskellige faktorer, 

heriblandt jordbundsparametre, lys, kronedække, spredning af næringsstoffer og pesticider fra tilstødende 

landbrugsarealer og fandt tydelige mønstre i gradienter for randeffekterne og påvirkning på 

vegetationsmønstrene. Euskirchen et al., 2000 undersøgte effekten af nye rande på biodiversitetsmønstrene i 

Nordøst amerikanske fyrreskove. Artsdata blev inddelt i funktionelle grupper og analyseret i forhold til 

forskellige strukturelle og topografiske variable, og derudfra forsøgte de at estimere et mål for dybden af 

randeffekt. Resultatet viste en generel randeffekt på vegetationsmønstrene, på omkring 30 meter. Mange studier 

har forsøgt at estimere udstrækningen af randeffekter på skovbryn, og alt efter skovtype og hvilke parametre 

som var undersøgt, blev der fundet mål fra op til 40 meter (Matlack 1994a), til 50 meter (Esseen & Renhorn, 

1998, Gundersen, 2008), 60 meter (Fraver, 1994; Harper, 1999) og helt op til 120 meter (Pyle & Chen, 1998) og 

137 meter (Chen et al., 1992). 

En parameter mange studier har undersøgt dybden af randeffekt for, er kvælstofdeposition. I Weathers et al. 

2001, blev parametre af betydning for atmosfærisk deposition i skovbryn undersøgt, og det blev fundet, at 
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dybden af randeffekten var stærkt afhængig af skovens struktur.  Jo mere abrupt overgang imellem åbent land og 

skov var, jo højere afsætning af atmosfæriske stoffer, heriblandt kvælstof. Ved udtynding af skovbrynene blev 

effekten formindsket, men til gengæld strakte randeffekten sig længere ind i skoven. 

Andre forskere har ligeledes set på kvælstofdepositionen som en afgørende faktor med indvirkning på skovens 

vegetationssammensætning. I et land som Danmark med intensiv landbrugsdrift frigives der meget kvælstof til 

atmosfæren. I Devlaeminck 2005b blev atmosfærisk deposition i en belgisk bøgeskov undersøgt langs transekter 

med en 200 meters udstrækning. Det blev konkluderet, at der generelt i skoven var en højere kvælstofdeposition 

end den vurderede kritiske grænse for tilførsel af kvælstof, og at depositionen i skovranden var yderligere 

forhøjet helt til omkring 80 meter inde i skoven. 

Kvælstofdepositionens effekt på skovens flora, blev undersøgt af Gilliam 2006, der sammenlignede en række 

undersøgelser foretaget i Sverige, Schweiz og USA. Det overordnede billede var et fald i total antal af arter og en 

samtidig forøgelse af abundansen af nogle få kvælstofkrævende arter og dermed et samlet fald i skovfloraens 

biodiversitet. Han beskrev også en tilstand kaldet kvælstof homogenitet hypotesen, hvor den rumlige 

heterogenitet i skovbundens processer mindskedes og dermed skabte mere ensartede forhold. Han fandt at disse 

mere homogene forhold i skovbunden gav forudsætningerne til en mere ensartet flora med færre specialister. Et 

fald i antal af skovbundsarter sås også i Falkengren-Greup & Diekman (2003), som modellerede effekten af 

kvælstofdeposition på vegetationen i løvskove.  

Generelt er der i mange studer fundet en signifikant forhøjet kvælstofafsætning i skovens kant (Diekmannet 

al.,1998b; Erisman et al., 1997; Draaijers et al., 1988; Pilegaard et al., 2003) og tydelig effekter af 

kvælstofdepositionen på skovbundens flora, med ændringer i artssammensætningen og fald i biodiversiteten 

(Bernhardt-Römermann et al., 2007; Lameire et al., 2000; Nordin et al., 2005; Pitcairn et al., 2003; Wamelink et 

al., 2009b). Ud fra ændringerne i skovfloraen, fandt flere studier frem til anvendelsen af bestemte arter som 

indikatorer for graden af kvælstofforurening (Diekmann& Falkengren-Grerup, 1998; Falkengren-Grerup & 

Schöttelndreier, 2004; Pitcairn et al., 2003). Kvælstofforurening af skovens kant blev i få studier, også påvist som 

en mere direkte effekt i form af kvælstoftilførsel ved gødning af dyrkede arealer op ad skoven (Correll 1991; 

Pocewicz 2007). Effekten af kvælstofdepositionen er også blevet undersøgt i forhold til forskellige mossers 

udbredelse, og det blev fundet at mange epifytiske mosarter kunne fungere som indikatorarter for niveau af 

kvælstof i skovene (Adams & Preston, 1992; Berg 2002; Dymtrova 2009; Leith et al. 2008; Mitchell et al. 2005).  

En anden påvirkning fra landbruget er fundet på det landskabsøkologiske niveau. De store arealer af opdyrket 

land, der forekommer i dag, er med til at øge fragmenteringen af den resterende natur. Fragmenteringen af 

bøgeskovene skaber flere mindre skove og øger dermed mængden af skovrand. Ved modellering af randeffekter i 

forhold til fragmentering, blev det fundet at der for de fleste arter forekom en kritisk fragmentstørrelse 

(Laurence & Yensen 1991). I sammenspil med randeffekternes direkte påvirkning på arternes levevilkår og 

fragmenteringens forøgelse af randeffekterne, kunne fragmenteringen også betyde en forhindring af spredning 

af arter mellem skovene (Honnay et al. 2002), så der i nogle tilfælde kunne opstå en kritisk synergieffekt, der 

kunne påvirke skoven biodiversitet i kraftig negativ retning (Murcia 1995). Dog blev det i andre undersøgelser 

diskuteret, hvorvidt fragmentering kunne begrænse den danske skovflora i dag, da de danske skove har været en 

del af driftssystemet så længe, at de arter der kunne begrænses af fragmentering, allerede er forsvundet 
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(Christensen & Emborg 1996; Graae 2000). I Gundersen (2008) blev det fundet, at en gennemsnitlig randeffekt af 

kvælsstofdeposition strakte sig 50 meter ind i skoven, og et groft estimat var, at halvdelen af skovarealet i 

Danmark ville blive påvirket på grund af den høje fragmentering. 

 

Ud fra studierne blev der samlet set, fundet mange faktorer som havde betydning for graden af randeffekterne på 

biodiversitetsmønstre. For at forbedre vilkårene for biodiversiteten, ville en integration af denne viden i 

skovforvaltningen være gavnlig.  Matlack (1994a) konkluderede at realistiske estimater for udstrækningen af 

randeffekterne var essentielt for at kunne optimere forvaltningen af skovfloraens biodiversitet i det intensivt 

fragmenterede og antropogent påvirkede landskab. Forskellige tilgange til at mindske randeffekter blev forsøgt i 

de forskellige studier. Der sås en positiv effekt for biodiversiteten i skovbrynene, ved at skabe mere gradvise 

skovbryn (Wermelinger 2007; Wuyts 2009), men samtidig blev det fundet, som tidligere nævnt, at en omlægning 

til skovbryn med mere gradvis overgang fra åbent land til skov, forøgede kvælstofdepositionens udstrækning ind 

igennem skoven (Weathers et al., 2001). Andre studier viste at fokus på en nedgang i depositionen af kvælstof 

ikke var nok i sig selv. Resultater viste at, selvom depositionen blev væsentlig nedbragt, var det ikke 

ensbetydende med, at biodiversiteten vil stige (Wamelink 2009b). Der kunne være et overskud af kvælstof i 

skovjorden allerede, som først skulle forsvinde. Og der kunne yderligere være så sparsom en frøbank (Bossuyt & 

Hermy 2001) og problemer i forhold til spredning af arter til den givne skov (Wamelink 2009b), at der trods 

opnåelse af et optimalt kvælstofniveau i skovjorden, ikke ville være flere arter tilstede. 

Chen et al. (1995) foreslog strategier på både det landskabøkologiske niveau og for driften af de enkelte skove. 

Større skovområder blev foreslået for at opnå en større areal af indre skov, hvor randeffekter ikke udgjorde en 

trussel mod biodiversiteten. Dette argument blev også brugt at Matlack et al. (1994a), mens Lawesson et al. 

(1998) pointerede, at der ofte forekommer en højere intensitet af drift i de store skove, og at de negative 

påvirkninger på biodiversiteten, som følge heraf, derfor ville være større i netop de skove med et stort areal. 

Også Aude & Lawesson (1998) fastslog at de driftsmæssige faktorer var af væsentlig betydning for 

vegetationsmønstrene i de danske bøgeskove. 

Ud fra konklusioner i de behandlede studier og egne resultater, kan det derfor konkluderes, at der er talrige 

faktorer, inklusiv randeffekter, som har indflydelse på biodiversitetens tilstand, i et stort sammensat mønster. 

Det er derfor klart, at den optimale forvaltning af skovbrynene og skov skal tage forholdsregler for påvirkninger 

på biodiversiteten på flere niveauer for at opnå en høj biodiversitet. 

 

I 2002 blev der i det nationale skovprogram besluttet et princip om mere naturnær skovdrift (SNS 2002), og en 

handlingsplan blev udfærdiget for statsskovene i 2005 (SNS 2005), som involverede tiltag i skovens drift til at 

understøtte skovens biologiske mangfoldighed. Princippet gik ud på at opnå en mere naturlig tilstand på skovens 

vilkår med selvforyngelse i stedet for plantning, plukhugst i stedet for renafdrift, brug af hjemmehørende og 

lokalitetstilpassede arter, blanding af flere træarter i samme områder, stop af brugen af pesticider og 

genskabelse af våde områder i skovene. Med plukhugst og selvforyngelse i stedet for renafdrift og genplantning 

vil der med tiden opstå områder med flere gamle træer, som kan få lov at blive stående til de går ud og dermed 

bevirke en tilvækst af dødt ved i skovene.  
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Også udpegningen af Natura 2000 skovområder, medførte planer for særlig forvaltning af den udvalgte skov 

(Naturstyrelsen 2011). For hvert enkelt område blev der lavet en basisanalyse indeholdende kortlægning og på 

baggrund af denne en vurdering af tilstanden og af trusler for området. Der blev yderligere lavet en målsætning 

og indsatsplan for, hvordan området kunne opnå gunstig bevaringsstatus.  

Den naturnære skovdrift og Natura 2000 planlægningen, kan begge bidrage til at forbedre forvaltningen af 

skoven i og mindske de eksisterende negative effekter på biodiversiteten. For at optimere 

forvaltningsstrategierne i forhold til randeffekter på biodiversitetsmønstrene, ville en inddragelse af viden om 

disse i forvaltningen være ønskelig. 

I dette studiet blev det fundet, at effekterne af randen tydeligst afspejles i ændringer af jordbundsforholdene, og 

disses påvirkning af biodiversiteten. Derfor ville det, især i små skove, være af stor betydning, hvordan der blev 

taget forholdsregler for de særlige forhold i skovkanterne. 

Tilførslen af næringsstoffer forekom som nævnt også på grund af atmosfærisk deposition til skovene og særligt i 

skovbrynene, på grund af den vindbrydende effekt og store ruhed. Modellen SKOVNITRAT blev forsøgt anvendt i 

studiet, men datagrundlaget for udregningerne var på en anden skala end egne data, og korrelationsværdierne 

var ikke signifikante. Trods det, kunne modellen eventuelt anvendes ved beregning af forvaltning af de enkelte 

skove. 

Et  af målene med NOVANA programmet er at vurdere indsatsen af skovforvaltningen i forhold til at opnå den 

ønskede gunstige bevaringsstatus er natura 2000 planerne og bidrage til at styrke det faglige grundlag for 

fremtidige tiltag og handlingsplaner (Svendsen et al. 2004).  Da dette studie er udført for områder som også 

moniteres af NOVANA programmet, kunne de fundne resultater eventuelt sammenholdes med de eksisterende 

data og dermed give et bedre grundlag for en fremtidig forvaltning med større hensyn til de særlige forhold i 

skovenes rande og deres betydning for skovenes biodiversitet. 
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5 Konklusion 

 

Med dette studie var det ønsket at undersøge randeffekter på de danske bøgeskoves biodiversitetsmønstre. Ved 

feltstudier i sommeren 2010 af transekter i skovbryn af 12 jyske bøgeskove, blev der foretaget registreringer af 

karplanter og mosser, målinger af skovenes jordbundsforhold og skovenes strukturelle forhold, i alt i 95 plots. 

Ud fra Spearman’s korrelationstest, Nonmetric Multidimensional Scaling og modellering i R, blev der fundet 

signifikante gradienter for jordbundsparametrene. Der blev ligeledes fundet signifikante mønstre mellem de 

målte jordbundsvariable, der gav et tydeligt billede af, hvordan jordbundsparametrene varierede indbyrdes og i 

forhold til anvendelsen af naboarealet. Jordbundsparametrene var også korreleret med de enkelte skove og 

transekter, og noget af variationen skulle derfor også forklares af regionale jordbundsforhold eller forskelle i 

driftsformer i de enkelte skove. 

På samme vis blev der fundet signifikante gradienter for skovenes strukturelle parametre og tydelige mønstre 

for de indbyrdes forhold. Skovstrukturerne var ikke afhængige af anvendelsen af naboarealet, men varierede 

derimod signifikant imellem de enkelte skove og transekter, hvilket kunne indikere at de enkelte skoves drift 

havde større indflydelse på de skovstrukturelle parametre end påvirkning af en eventuel dyrkning op ad skoven. 

For at undersøge de to grupper af parametres indvirkning på skovenes biodiversitet, blev to variable dannet 

baseret på forekomst af indikatorarter blandt karplanterne og mosserne. Resultaterne viste at der var 

signifikante korrelationer mellem de to biodiversitetsvariable og mønstrene for jordbundsforholdene og de 

strukturelle forhold. Desuden blev det fundet at både mossernes og karplanternes biodiversitetsmønstre, 

varierede signifikant imellem de enkelte skove, hvilket kunne, indikere at driften i de enkelte skove også havde 

stor betydning for de fundne biodiversitetsmønstre. Mossernes biodiversitetsmønster var samtidig stærkt 

korreleret med anvendelsen af naboarealet, hvilket indikerede en større følsomhed blandt mosserne end 

karplanterne over for landbrugsmæssige påvirkninger. 

I andre studier blev randeffekter i forhold til biodiversitetsmønstre ligeledes undersøgt, og den overordnede 

konklusion var, at effekterne ofte var et sammenspil mellem flere faktorer, og at disse faktorer ofte var 

dynamiske med store variationer. 

For at opnå en bedre forvaltning af skovenes biodiversitet bør viden om randeffekter på biodiversitetsmønstre 

inkluderes i eksisterende forvaltningsstrategier. Eventuelt kunne der i det eksisterende princip fra 

Naturstyrelsen om naturnær skovdrift, samt i EU’s Natura 2000 planer, indtænkes forholdsregler for de særlige 

forhold i skovbrynene. Især for de små skove, hvor randen udgør en stor del af skovens areal. Da studiet blev 

udført på områder, også moniteret i NOVANA programmet, kunne de opnåede data for randeffekter på 

bøgeskovenes biodiversitetsmønstre eventuelt bidrage til det faglige grundlag til vurdering af fremtidige 

forvaltningsstrategier og handleplaner.  
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7 Appendiks 

 

Tabel 7-1: Artsliste over registrerede karplante arter for alle 95 skovplot. Angivet med latins navn, dansk navn 
og bogstavkode. Arter angivet med fed, er arter klassificeret som indikator arter ifølge (REF og Lawesson ????). 
Arternes gennemsnitlige frekevns pr plot er angivet, samt frekvens for plots i forhold til afstandene fra skovkant: 
o, 3, 10, 50 og 150 meter. 
Latin artsnavn Dansk artsnavn Forkortelse Frekvens 0 m 3 m 10 m 50 m 150m 

Abiea alba Almindelig ædelgran Abia 16.8 21.1 21.1 15.8 10.5 15.8 

Acer pseodoplatanus Ahorn Acep 22.1 10.5 21.1 31.6 15.8 31.6 

Aegopodium podagraria Skvalderkål Aegp 2.1 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 

Agrostis capillaris Almindelig hvene Agrc 4.2 10.5 10.5 0.0 0.0 0.0 

Agrostis gigantea Stortoppet hvene Agrg 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Agrostis stolonifera Krybhvene Agrs 5.3 21.1 5.3 0.0 0.0 0.0 

Alliaria petiolata Løgkarse Allp 4.2 10.5 5.3 5.3 0.0 0.0 

Alnus glutinosa Rødel Alng 18.9 36.8 15.8 10.5 15.8 15.8 

Alnus incana Gråel Alni 2.1 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 

Anemone nemorosa Hvid anemone Anen 42.1 36.8 52.6 47.4 42.1 31.6 

Angelica sylvestris Angelica Angs 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Anthoxanthum odoratum Vellugtende gulaks Anto 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Anthriscus sylvestris Vild kørvel Ants 3.2 10.5 5.3 0.0 0.0 0.0 

Arrhenatherum elatius Draphavre Arre 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Artemisia vulgaris Gråbynke Artv 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Athyrium filix-femina Almindelig fjerbregne Athf 1.1 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 

Betula pendula Vorte birk Bepe 12.6 26.3 5.3 21.1 5.3 5.3 

Betula pubescens Dun-birk Bepu 14.7 15.8 21.1 26.3 5.3 5.3 

Calamagrostis 

arundinacea 

Skov-rørhvene Cala 2.1 

5.3 0.0 0.0 5.3 
0.0 

Calamagrostis epigeros Bjerg-rørhvene Cale 2.1 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 

Calluna vulgaris Hedelyng Calv 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 

Carex sp. Star sp. Car? 6.3 5.3 10.5 5.3 5.3 5.3 

Carpinus betulus Avnbøg Carb 2.1 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 

Carex canescens Grå star Carc 1.1 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 

Carex nigra Almindelig star Carn 1.1 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 

Carex pilulifera Pillestar Carp 6.3 5.3 0.0 10.5 5.3 10.5 

Carex remota Akselblomstret star Carr 2.1 0.0 0.0 0.0 5.3 5.3 

Carex sylvatica Skovstar Cars 2.1 0.0 0.0 0.0 5.3 5.3 

Cerastrium sp Hønsetarm sp. Cer? 4.2 5.3 5.3 10.5 0.0 0.0 

Cerastrium fontanum Almindelig hønsetarm Cerf 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chamaecyparis 

lawsoniana 

Ædelcypres Chal 2.1 

1.0 1.0 0.0 0.0 
0.0 

Cirsium arvense Ager-tidsel Cira 2.1 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Circaea lutetiana Dunet steffensurt Cirl 5.3 0.0 0.0 21.1 5.3 0.0 

Convallaria majalis Liljekonval Conm 3.2 5.3 5.3 0.0 5.3 0.0 

Corylus avellana Hassel Cora 10.5 5.3 15.8 15.8 5.3 10.5 

Crataegus sp. Hvidtjørn sp Cra? 4.2 10.5 0.0 5.3 0.0 5.3 

Crataegus laevigata Almindelig hvidtjørn Cral 5.3 0.0 10.5 5.3 10.5 0.0 
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Latin artsnavn Dansk artsnavn Forkortelse Frekvens 0 m 3 m 10 m 50 m 150m 

Crataegus monogyna Éngriflet hvidtjørn Cram 4.2 5.3 5.3 5.3 5.3 0.0 

Crataegus rhipidophylla Koral hvidtjørn Crar 1.1 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 

Dactylis glomerata ssp. 

glomerata 

Almindelig hundegræs Dacg 13.7 

31.6 26.3 5.3 0.0 
5.3 

Dactylis glomerata ssp. 

Lobata 

Skov hundegræs Dacl 1.1 

0.0 0.0 0.0 0.0 
5.3 

Deschampsia cespitosa Mosebunke Desc 31.6 31.6 26.3 31.6 31.6 36.8 

Deschampsia flexuosa Bølget bunke Desf 40.0 42.1 57.9 42.1 31.6 26.3 

Dianthus Nellike sp. Dia? 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Dryopteris carthusiana Smalbladet mangeløv Dryc 3.2 0.0 5.3 5.3 5.3 0.0 

Dryopteris dilatata Bredbladet mangeløv Dryd 12.6 5.3 5.3 0.0 26.3 26.3 

Dryopteris expansa Finbladet mangeløv Drye 6.3 0.0 10.5 5.3 5.3 10.5 

Dryopteris filix-mas Almindelig mangeløv Dryf 5.3 0.0 10.5 5.3 5.3 5.3 

Elymus caninus Almindelig hundekvik Elyc 4.2 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Elymus repens Almindelig kvik Elyr 2.1 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Epipactis helleborine Skovhullæbe Epih 2.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 

Epilobium montanum Glat dueurt Epim 3.2 5.3 5.3 5.3 0.0 0.0 

Euonymus europaeus Benved Euoe 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 

Eupatorium cannabium Hjortetrøst Eupc 2.1 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fagus sylvatica Bøg Fags 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Festuca altissima Skovsvingel Fesa 3.2 0.0 0.0 10.5 0.0 5.3 

Festuca gigantea Kæmpe svingel Fesg 1.1 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 

Festuca pratensis Engsvingel Fesp 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Festuca rubra Rød svingel Fesr 2.1 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 

Frangula alnus Tørst Fraa 8.4 10.5 10.5 15.8 5.3 0.0 

Fraxinus excelsior Ask Frae 13.7 15.8 5.3 15.8 21.1 10.5 

Gagea lutea Almindelig guldstjerne Gagl 1.1 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 

Galium aparine Burresnerre Gala 13.7 47.4 15.8 5.3 0.0 0.0 

Galium odoratum Skovmærke Galo 6.3 5.3 10.5 0.0 10.5 5.3 

Galium saxatile Lyngsnerre Gals 3.2 5.3 5.3 5.3 0.0 0.0 

Galium verum Gul snerre Galv 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Geranium robertianum Stinkende storkenæb Gerr 7.4 10.5 10.5 15.8 0.0 0.0 

Geum urbanum Febernellikerod Geuu 8.4 10.5 21.1 10.5 0.0 0.0 

Galeopsis sp. Hanekro sp Gle? 3.2 0.0 10.5 0.0 5.3 0.0 

Glechoma hederacea Korsknap Gleh 2.1 5.3 0.0 0.0 0.0 5.3 

Galium sp. Snerre sp. Gli? 3.2 0.0 10.5 0.0 0.0 5.3 

Hedera helix Vedbend Hedh 5.3 0.0 5.3 5.3 10.5 5.3 

Holcus lanatus Fløjlsgræs Holl 2.1 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 

Holcum mollis Krybende hestegræs Holm 6.3 15.8 5.3 5.3 5.3 0.0 

Hordelymus europaeus Skovbyg Hore 5.3 10.5 5.3 5.3 5.3 0.0 

Ilex aquifolium Kristtorn Ilea 28.4 21.1 36.8 36.8 26.3 21.1 

Impatiens parviflora Småblomstret balasamin Impp 5.3 5.3 5.3 15.8 0.0 0.0 

Juniperus communis Enebær Junc 2.1 5.3 5.3 10.5 5.3 5.3 

Juncus effusus Lysesiv June 6.3 5.3 5.3 10.5 5.3 5.3 

Lamiastrum galeobdolon 

ssp. Galeobdolon 

Almindelig guldnælde Lamg 1.1 

0.0 0.0 0.0 0.0 
5.3 
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Latin artsnavn Dansk artsnavn Forkortelse Frekvens 0 m 3 m 10 m 50 m 150m 

Lapsana communis Haremad Lapc 4.2 15.8 0.0 5.3 0.0 0.0 

Larix sp. Lærk sp. Lar? 1.1 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 

Larix decidua Europæisk lærk Lard 2.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Larix kaempferi Japansk lærk Lark 5.3 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 

Lathyrus linifolium Krat fladbælg Latl 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lathyrus pratensis Gul fladbælg Latp 1.1 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 

Lolium multiflorum Italensk rajgræs Lolm 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lonicera periclymenum Almindelig gedeblad Lonp 16.8 10.5 15.8 21.1 26.3 10.5 

Luzula sp. Frytle sp. Luz? 2.1 0.0 5.3 0.0 5.3 0.0 

Luzula campestris Mark frytle Luzc 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Luzula multiflora ssp. 

Multiflora 

Mangeblomstret frytle Luzm 1.1 

0.0 5.3 0.0 0.0 
0.0 

Luzula pilosa Håret frytle Luzp 20.0 15.8 31.6 26.3 5.3 21.1 

Luzula sylvatica Stor frytle Luzs 6.3 5.3 0.0 15.8 5.3 5.3 

Lysimachia thyrsiflora Dusk fredløs Lyst 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Maianthemum bifolium Majblomst Maib 28.4 21.1 42.1 31.6 21.1 26.3 

Matricaria discoidea Skivekamille Matd 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Melica uniflora Enblomstret flitteraks Melu 18.9 5.3 31.6 31.6 10.5 15.8 

Mercurialis perennis Almindelig bingelurt Merp 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 

Milium effusum Miliegræs Mile 15.8 5.3 15.8 10.5 21.1 26.3 

Moehringia trinervia Skovarve Moet 1.1 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 

Mycelis muralis Skov-salat Mycm 7.4 5.3 5.3 10.5 0.0 0.0 

Oxalis acetosella Skovsyre Oxaa 45.3 5.3 10.5 15.8 5.3 0.0 

Picea sp Gran sp. Pic? 1.1 36.8 47.4 52.6 47.4 42.1 

Picea abies Rødgran Pica 27.4 21.1 10.5 21.1 21.1 31.6 

Picea sitchensis Sitkagran Pics 15.8 31.6 21.1 26.3 26.3 31.6 

Pinus sp Fyr sp. Pin? 3.2 26.3 15.8 10.5 10.5 15.8 

Plantago major Glat vejbred Plam 3.2 5.3 10.5 0.0 0.0 0.0 

Poa annua Enårig rapgræs Poaa 2.1 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Poa nemoralis Lundrapgræs Poan 4.2 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 

Poa pratensis Engrapgræs Poap 3.2 10.5 5.3 0.0 5.3 0.0 

Poa trivialis Almindelig rapgræs Poat 4.2 5.3 5.3 5.3 0.0 0.0 

Polygonum aviculare Vejpileurt Pola 1.1 5.3 5.3 5.3 0.0 5.3 

Polypodium vulgare Engelsød Polv 11.6 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Populus tremula Bævreasp Popt 6.3 15.8 15.8 15.8 5.3 5.3 

Prunus avium Fugle-kirsebær Prua 9.5 5.3 5.3 0.0 10.5 10.5 

Prunus cerasifera Mirabel Pruc 1.1 5.3 5.3 15.8 10.5 10.5 

Prunus serotina Glansbladet hæg Prue 4.2 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 

Prunus padus Almindelig hæg Prup 1.1 0.0 5.3 10.5 5.3 0.0 

Prunus persica Fersken Prur 1.1 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 

Prunus spinosa Slåen Prus 3.2 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 

Pteridium aquilinum Ørnebregne Ptea 13.7 5.3 5.3 5.3 0.0 0.0 

Quercus petraea Vintereg Quep 4.2 10.5 15.8 10.5 10.5 21.1 

Quercus robur Stilk-eg Quer 38.9 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 

Quercus rubra Rødeg Queu 1.1 31.6 42.1 42.1 31.6 47.4 

Ranunculus acris ssp. Bidende ranunkel Rana 3.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Latin artsnavn Dansk artsnavn Forkortelse Frekvens 0 m 3 m 10 m 50 m 150m 

acris 

Ranunculus repens Lav ranunkel Ranr 1.1 10.5 5.3 0.0 0.0 0.0 

Ribes rubrum Haveribs Ribr 1.1 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 

Rosa sp. Rose sp Ros? 11.6 10.5 5.3 5.3 5.3 10.5 

Rubus caesius Korbær Rubc 1.1 15.8 15.8 15.8 10.5 0.0 

Rubus idaeus Hindbær Rubi 35.8 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rubus fruticosus coll. Brombær, kollektiv art. Rufc 7.4 47.4 47.4 36.8 21.1 26.3 

Rumex sp. Skræpppe slægt Rum? 2.1 10.5 5.3 5.3 5.3 10.5 

Rumex acetosa Almindelig syre Ruma 3.2 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 

Rumex crispus Kruset skræppe Rumc 1.1 5.3 10.5 0.0 0.0 0.0 

Rumex acetosella Rødknæ Rume 1.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rumex obtusifolius Butbladet skræppe Rumo 2.1 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 

Salix caprea Seljepil Salc 1.1 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 

Sambucus nigra Almindelig hyld Samn 13.7 10.5 5.3 5.3 0.0 5.3 

Sambucus racemosa Druehyld Samr 4.2 15.8 21.1 5.3 0.0 26.3 

Silene dioica Dag pragtstjerne Sild 4.2 0.0 15.8 0.0 5.3 0.0 

Solidago virgaurea Almindelig gyldenris Solv 5.3 5.3 5.3 5.3 0.0 5.3 

Sorbus aucuparia Almindelig røn Sora 63.2 10.5 5.3 5.3 0.0 5.3 

Sorbus intermedia Seljerøn Sori 1.1 89.5 89.5 52.6 57.9 26.3 

Stellaria sp. Fuglegræs sp. Ste? 4.2 10.5 10.5 10.5 0.0 0.0 

Stellaria graminea Græsbladet fladstjerne Steg 5.3 0.0 0.0 10.5 5.3 5.3 

Stellaria holostea Stor fladstjerne Steh 35.8 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 

Stellaria media Almindelig fuglegræs Stem 6.3 42.1 36.8 26.3 36.8 36.8 

Stelleria nemorum Lund-fladstjerne Sten 2.1 10.5 10.5 10.5 0.0 0.0 

Taraxacum sp. Mælkebøtte sp Tara 9.5 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 

Tilia sp. Lind sp. Til? 3.2 26.3 5.3 10.5 5.3 0.0 

Tilia platyphyllos Storbladet lind Tilp 1.1 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 

Trientalis eurpaea Skovstjerne Trie 23.2 5.3 5.3 5.3 0.0 0.0 

Tussilago farfara Følfod Tusf 1.1 15.8 26.3 31.6 26.3 15.8 

Ulmus rubra Skov-elm Ulmr 2.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Urtica dioca Stor nælde Urtd 14.7 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 

Vaccinium myrtillus Blåbær Vacm 12.6 36.8 21.1 10.5 5.3 0.0 

Valeriana sambucifolia 

ssp. Sambucifolia 

Hyldebladet baldrian Vals 2.1 

15.8 15.8 10.5 10.5 
10.5 

Veronica chamaedrys Tveskægget ærenpris Verc 1.1 5.3 0.0 0.0 5.3 0.0 

Veronica hederifolia Vedbend-ærenpris Verh 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vicia sp. Vikke sp. Vic? 4.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vicia angustifolius ssp. 

Angustifolius 

Smalbladet vikke Vica 2.1 

5.3 5.3 5.3 0.0 
0.0 

Vicia sepium var. sepium Almindelig gærdevikke Vics 1.1 10.5 0.0 0.0 5.3 5.3 

Viola sp. Viol sp. Vio? 5.3 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 

Viola reichenbachiana Skovviol Vire 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 

Viola riviniana Kratviol Viri 3.2 10.5 0.0 10.5 0.0 5.3 
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Tabel 7-2: Artsliste over registrerede epifytiske mosarter på bøgetræer, for alle 95 skovplot. Angivet med latinsk 
navn, dansk navn og bogstavkode. Arter angivet med fed, er arter klassificeret som indikator arter ifølge 
(REF++). Arternes gennemsnitlige frekvens pr plot er angivet, samt frekvens for plots i forhold til afstandene fra 
skovkant: o, 3, 10, 50 og 150 meter. 
Latin artsnavn Dansk artsnavn Forkortelse Frekvens 0 m  3 m  10 m 50 m 150 

m  

Amblystegium serpens Almindelig krybmos Ambs 2.1 0.0 5.3 0.0 5.3 0.0 

Atrichum undulatum Bølget katrinemos Atru 33.7 31.6 10.5 31.6 36.8 57.9 

Brachythecium rutabulum Almindelig kortkapsel Brar 1.1 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 

Brachythecium velutinum Fløjls-kortkapsel Brav 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 

Dicranum majus Stor kløvtand Dicm 34.7 5.3 21.1 47.4 52.6 47.4 

Dicranum scoparium Almindelig kløvtand Dics 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 

Eurhymchium striatum Stribet Næbmos Eurs 16.8 15.8 10.5 21.1 15.8 21.1 

Frullania dilatata Mat bronzemos Frud 1.1 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 

Herzogiella seligeri Stub-pølsekapsel Hers 3.2 0.0 0.0 5.3 5.3 5.3 

Homalothecium sericeum Krybende silkemos Homs 21.1 26.3 10.5 31.6 15.8 21.1 

Hypnum andoi Vortet cypresmos Hypa 80.0 78.9 63.2 89.5 89.5 78.9 

Hypnum cupressiforme Almindelig cypresmos Hypc 11.6 10.5 15.8 10.5 5.3 15.8 

Hypnum sp. Cypresmosslægten Hyp? 15.8 0.0 5.3 26.3 15.8 31.6 

Isothecium alopecoruides stor stammemos Isoa 49.5 15.8 42.1 57.9 57.9 73.7 

Isothecium myosuroides slank stammemos Isom 4.2 10.5 5.3 0.0 0.0 5.3 

Kindbergia praelonga Forskelligbladet Vortetand Kinp 2.1 0.0 0.0 0.0 5.3 5.3 

Lophocolea heterophylla Forskelligbladet Kamsvøb Loph 53.7 42.1 36.8 57.9 68.4 63.2 

Metzgeria furcata Almindelig Gaffelløv Metf 35.8 15.8 36.8 31.6 31.6 63.2 

Mnium hornum Brunfiltet Stjernemos Mnih 6.3 0.0 5.3 5.3 10.5 10.5 

Neckera complanata Almindelig Fladmos Necc 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 

Neckera pumila Lav fladmos Necp 37.9 42.1 42.1 26.3 42.1 36.8 

Orthotrichum Furehætteslægten Ort? 1.1 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 

Plagiothecium curvifolium Gran-Tæppemos Plac 1.1 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 

Plagiothecium nemorales Lund-Tæppemos Plan 3.2 0.0 5.3 0.0 5.3 5.3 

Plagiothecium undulatum Bølget Tæppemos Plau 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 

Polytrichum juniperum Ene-Jomfruhår Polj 1.1 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 

Porella platyphylla Almindelig skælryg Porp 2.1 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 

Radula complanata Almindelig spartelmos Radc 1.1 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 

Rhutidiadelphus loreus Ulvefod-Kransemos Rhyl 2.1 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 

Tetraphis pelucida Almindelig Firtand Tetp 17.9 0.0 10.5 31.6 21.1 26.3 

Ulota crispa Kruset Låddenhætte Uloc 2.1 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 

Zygodon conoideus Tand-Køllemos Zygc 4.2 5.3 0.0 5.3 5.3 5.3 

Zygodon rupestris Almindelig Køllemos Zygr 2.1 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 

Zygodon sp. Køllemosslægten Zyg? 1.1 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 

Zygodon viridissimus Grøn Køllemos Zygv 2.1 0.0 5.3 0.0 5.3 0.0 

 

 

 

 



Variabel Kategori Forklaring skala enhed Interval 

distpos  afstand til skovkant målt i meter  m fra -15 til 150 meter 

logpos  logaritmen til afstanden, beregnet ved log(ditspos+1) da distpos indeholder værdien 0 - 0-2.18 

soillit jordbund tykkelse af førnelag prøvefelt cm 0-12.5 

soilhum jordbund tykkelse af humus lag prøvefelt cm 0-10 

org  jordbund % del organisk materiale i mineral jorden prøvefelt % 2.7-88.8 

moist jordbund aktuelt vandindhold i mineraljorden prøvefelt % 8.8-76.5 

pH jordbund pH værdien af mineraljorden prøvefelt  2.6-5.85 

CN jordbund CN forholdet i mineraljorden  prøvefelt % C/% N 11-54 

P jordbund fosforkoncentration målt i mineraljorden 15m-cirkel mg P/100 g jord 0.3-9.3 

numpl skovstruktur antal karplantearter 15m-cirkel antal 1-29 

bryo skovstruktur antal epifytiske mosarter 15m-cirkel antal 0-10 

dens skovstruktur kronedække 15m-cirkel % 57.2-99.8 

fag40og70 skovstruktur antal bøgetræer med diameter i brysthøjde (DBH)over 40 cm  15m-cirkel antal 0-15 

dwvol3to5 skovstruktur volumen af dødt ved, nedbrydningsklasse 3-5* 15m-cirkel m3 0-26.9 

dwvolall skovstruktur volumen af dødt ved, alle nedbrydningsklasser 1-5* 15m-cirkel m3  

treehole skovstruktur antal træer med hulheder* 15m-cirkel antal  0-6 

treerot skovstruktur antal træer med råddenskab* 15m-cirkel antal 0-10 

Ndep modelleret modelleret kvælstofdeposition skovens areal kg N/ha/år 15.6-37.7 

plantbio biodiversitet forholdet imellem antal indikator plantearter og total antal plantearter  prøvefelt  0.2-1 

bryobio biodiversitet forholdet imellem antal epifytiske indikator mosarter og total antal epifytiske mosarter  prøvefelt  0-1 

compas sn skovstruktur orientering af skovbryn Syd/Nord (beregnet som cos til gradtallet) transekt  -0.98 - 1 

compas ew skovstruktur orientering af skovbryn Øst/Vest (beregnet som sin til gradtallet) transekt  -0.95 - 1 

JB DJF Jb numre for transekt transekt  1-11 

clay DJF jordens procent indhold af ler transekt % 2.7-17.5 

silt DJF jordens procent indhold af silt transekt % 3.2-17.4 

fnsand DJF jordens procent indhold af finsand transekt % 0-48.5 

grsand DJF jordens procent indhold af grovsand transekt % 25.4-60.3 

humus DJF jordens procent indhold af humus transekt % 2.1-5.3 

DTM10 KMS højde prøvefelt m 4.3-127.7 

Slp10 KMS hældning prøvefelt Grader (0-90) 0.07-33.5 
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