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Bognavn  Undersøg naturen
Kunde Nucleus forlag
Tegner Elin Steffensen

Naturtype Typiske arter Beskrivelse Udbredelse i Danmark

A. (9110)
Bøgeskove på morbund 
uden kristtorn.

Bøg, bølget bunke, skov
jomfruhår, ørnebregne og 
blåbær.

Bøgeskove på morbund 
omfatter skovpartier hvor 
bøg er det dominerende træ, 
hvor jordbunden er sur og 
der har fundet morbunds
dannelse sted.

Naturtypen er almindelig 
over store dele af landet, 
bortset fra det sydlige og 
østlige Jylland hvor den stort 
set erstattes af naturtype B. 
Eksempler på naturtypen 
findes i dele af Rold Skov i 
Himmerland, ved Hald Inder
sø ved Viborg og i Grib Skov 
i Nordsjælland.

B. (9120)
Bøgeskove på morbund 
med kristtorn eller taks.

Kristtorn, taks, bølget 
bunke, smalbladet høgeurt, 
ørnebregne, blåbær, alm. 
gedeblad, alm. kohvede og 
krybende hestegræs.

Bøgeskove på morbund 
omfatter skovpartier hvor 
bøg er det dominerende træ, 
hvor jordbunden er sur og 
der har fundet morbunds
dannelse sted. Bøgeskov 
på morbund opdeles ud fra 
mængden af naturlig krist
torn i to forskellige typer, se 
naturtype A.
Eg kan dominere på visse 
arealer i naturtypen på grund 
af århundreders stævning 
og husdyrgræsning. Bøg vil 
overtage dominansen fra 
eg hvis skoven overlades til 
naturlig udvikling uden hugst 
og græsning. 

Naturtypen findes alminde
ligt i dele af Jylland, hoved
sageligt i den østlige og 
sydlige del. Eksempler på 
naturtypen findes i Velling 
Skov i Midtjylland, Munke
bjerg Strandskov ved Vejle 
og i dele af Bolderslev Skov 
og Lindet Skov i Sønderjyl
land.

C. (9130)
Bøgeskove på muldbund.

Bøg, hvid anemone, alm. 
guldnælde, skovmærke, en
blomstret flitteraks, tandrod, 
alm. bingelurt, hulrodet 
lærke spore, miliegræs, 
ramsløg, knoldet brunrod, 
skovsalat og skovviol.

Skovbevoksninger hvor bøg 
er det dominerende træ, og 
hvor jordbunden hverken er 
sur eller meget kalkrig såle
des at muldbund er den do
minerende jordbund. Nog le 
skove har en rig underskov 
af bl.a. ær, elm og ask og 
en frodig skovbundsflora 
af urter og græsser. I andre 
skove, fx græsningsskove, 
vil underskov typisk mangle. 
Om foråret dækkes skov
bunden mange steder af 
tidligt blomstrende arter som 
anemone og lærke spore.

Naturtypen er almindelig i 
Østdanmark, sjældnere mod 
vest. Eksempler på naturty
pen findes i Pamhule Skov 
ved Haderslev, Gråsten
skovene i Sønderjylland og 
i dele af Gribskov og andre 
nordsjællandske bøgeskove.

 
Kilde: Naturstyrelsen.
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D. (9150)
Bøgeskove på kalkbund.

Bøg, fingerstar, blågrøn star, 
bakkestar, bakkestilkaks, 
skovliljearter, rederod, stor
blomstret hullæbe, stor gø
geurt, tætblomstret hullæbe, 
fruesko og flueblomst.

Skovbevoksninger hvor bøg 
er det dominerende træ, og 
hvor jordbunden er meget 
kalkrig eller består af kalkrig 
plastisk ler, således at 
floraen kan rumme en række 
kalkelskende arter. Natur
typen findes ofte på jorde 
hvor undergrundens kalk 
træder frem eller ligger nær 
overfladen – ofte i tilknytning 
til skrænter. Der er som regel 
en frodig flora med særlige 
kalkelskende arter af buske, 
orkidéer, star eller græsser.

Naturtypen er sjælden i Dan
mark, men karakteristiske 
eksempler på naturtypen 
findes bl.a. i Rold Bjerge
skov i Nordjylland, på Trelde 
Næs og i Stagsrode Skov 
i Østjylland, i Allindelille 
Fredsskov på Midtsjælland 
og på Møns Klint.

E. (9160)
Egeskove på mere eller 
mindre rig, ofte vandlidende 
jordbund.

Stilkeg, avnbøg, navr, 
småbladet lind, stor 
fladstjerne, jordbærpotentil, 
skovhundegræs, majblomst, 
bølget bunke, liljekonval, 
kranskonval, stor frytle og 
vintereg.

Skovbevoksninger hvor eg 
er det dominerende træ, og 
hvor jordbunden er mere 
eller mindre rig og ofte 
vandlidende. Jordbund og 
vandforhold gør at egen kan 
klare sig i konkurrencen med 
andre træer, gerne hjulpet 
af ekstensiv græsning. Det 
kan være tilgroningsskove, 
græsningsskove eller arealer 
i øvrigt med de jordbunds 
og vandforhold som gør, 
at egen klarer sig over for 
andre slags træer. 

Naturtypen findes spredt i 
Danmark, hovedsageligt i 
de østlige og sydlige dele af 
landet. Eksempler på natur
typen findes i skove langs 
nordsiden af Vejle Fjord, i 
Draved Skov i Sønderjylland 
og i dele af Almindingen og 
Slotslyngen på Bornholm.

F. (9179)
Egeskove af vintereg i østli
ge (subkontinentale) egne

Vintereg, avnbøg, tarm
vridrøn, navr, liljekonval, 
bakkestar, lind, løn, stilkeg 
og bøg.

Skove domineret af eg – 
med mere vintereg end 
stilkeg – i dele af Danmark 
med subkontinentalt præget 
klima, dvs. de østlige egne. 
Jordbunden er mere eller 
mindre rig, eventuelt sur. 
Skovtypen rummer plante
arter med sydøstlig udbre
delse.

I Danmark er naturtypen 
sjælden. De bedste danske 
eksempler findes i Ulvshale
skoven på Møn og i Ekkoda
len på Bornholm. Naturtypen 
kan måske også træffes i 
små partier på Djursland og 
Sydsjælland.

Kilde: Naturstyrelsen.
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G*. (9180)
Blandskove med ær, ask, 
elm eller lind på skråning.

Ær, ask, skovelm, avnbøg, 
hassel, eg, skovlind, stor
bladet lind, spidsløn, bøg, 
navr, alm. røn, druemunke, 
vedvarende måneskulpe, 
alm. bingelurt og mange 
bregnearter.

Løvskove på stejle, stenede 
skråninger med blanding af 
flere træarter i kronelaget, 
med varierende eller mang
lende dominans af én art. 
Naturtypen hører til i terræn 
hvor jordbunden er ustabil 
med løbende forvitring af 
forskellige bjergarter.

Små arealer i Danmark 
med naturskov på dalsider, 
i slugter eller andre steder 
som har haft ret ekstensiv 
skovdrift, så der ikke er sket 
en ensretning i sammen
sætningen af arter. Fx har 
dele af Bolderslev Skov i 
Sønderjylland en vegetation 
der svarer til typen. Uden for 
Bornholm er der dog næppe 
nogen arealer der lever op 
til de jordbundsforhold, der 
kræves. Typen er således 
sjælden eller måske helt 
manglende i Danmark.

H. (9190)
Stilkegeskove og krat på 
mager sur bund.

Stilkeg, vortebirk, dunbirk, 
alm. røn, bævreasp, tørst, 
bølget bunke, blåtop, alm. 
kohvede, hvid anemone, 
majblomst, skovstjerne og 
ørnebregne.

Skove eller krat med domi
nans af eg på mager eller 
mager og sur jordbund (mor
bund), hvor det er stilkeg 
som er den dominerende 
egeart. Naturtypen har som 
regel været skov fra gammel 
tid, benyttet til hugst og 
græsning. Sådan benyttelse 
er ofte vigtig at fortsæt
te for at sikre naturtypen. 
Busklaget er svagt eller ikke 
udviklet, men der kan være 
mange bregner.

Typiske eksempler på natur
typen er egeskove på mager 
bund og en række egekrat. 
Uden for Jylland er naturty
pen sjælden eller manglen
de. Eksempler på naturtypen 
findes i dele af Tinnet Krat i 
Midtjylland, Hvidding Krat i 
Østjylland og i Lovrup Skov i 
Sønderjylland.

I*. (91D0)
Skovbevoksede tørvemoser.

Hundehvene, dunbirk, grå 
star, stjernestar, alm. star, 
næbstar, tørst, spidsblom
stret siv, blåtop, skovstjerne, 
rødgran, skovfyr, tørve
mosser (Sphagnum spp.), 
tranebær, mosebølle, engviol 
og revling.

Bevoksninger domineret af 
birk, skovfyr eller rødgran 
på fugtig til våd tørveholdig 
bund med højt grundvands
spejl. Vandet er næringsfat
tigt, svarende til højmoser 
og fattigkær. Bundfloraen 
indeholder tørvemosser og 
andre planter knyttet til mo
ser med næringsfattige kår.

Typiske eksempler er 
næringsfattige skovmo
ser tilgroet med birk eller 
nåletræer, som det kan ses i 
Gribskov i Nordsjælland og 
en række andre steder. Også 
nedbrudte højmoser tilgroet 
med birk hører ind under 
naturtypen som fx dele af 
Store Vildmose i Nordjylland 
og Holmegård Mose på 
Sydsjælland.

* Særlig prioriteret naturtype.

Kilde: Naturstyrelsen.
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J*. (91E0)
Elle og askeskove ved 
vandløb, søer og væld.

Rødel, gråel, ask, hvidpil, 
skørpil, dunbirk, skovelm, 
gråpil, akselblomstret star, 
alm. fredløs, alm. hæg, alm. 
mjødurt, angelik, engkarse, 
engnellikerod, gul anemone, 
hjortetrøst, kvalkved, kæm
pestar, kærstar, kærtidsel, 
kåltidsel, lundfladstjerne, 
lundfredløs, milturt, pad
derokker, skovskræppe, 
skovstar, skovstorkenæb, 
stor nælde, sværtevæld, 
tyndakset star, vandkarse og 
vorterod.

Skove eller bevoksninger 
domineret af el og/eller ask 
ved vandløb, søer eller væld, 
dvs. på fugtig bund med en 
vis vandbevægelse. Jorden 
er tung, men iltet og frisk 
undtagen ved oversvøm
melse. Bevoksningerne er 
ofte blandede med både el 
og ask og normalt med en 
frodig bundflora. Bundflora
en indeholder en række høje 
urter som trives med den 
rigelige tilgang af vand og 
næring.

Naturtypen forekommer i 
det meste af landet, dog 
mest almindeligt i de østlige 
egne. Mange steder er 
den indsnævret til en smal 
galleriskov langs vandløb, 
mens veludviklede eksem
pler kan dække større 
arealer med ellesump eller 
askebevoksninger. Eksem
pler på naturtypen findes 
i Silkeborgskovene langs 
Gudenåen, Mandbjerg Skov 
i Sønderjylland, Mølleåda
len i Nordsjælland, Brobæk 
Mose ved Gentofte Sø ved 
København og Maribosøer
ne på Lolland.

* Særlig prioriteret naturtype.

Kilde: Naturstyrelsen.




