Urørt skov
Brandbjerg Sønderskov er udlagt som urørt skov. Der er ikke så mange urørte skove i Danmark.
Urørt skov er speciel, fordi den er fredet. Mennesker må ikke ændre noget i skoven. Man må ikke fælde
træerne og bruge stammerne til for eksempel møbler og brænde. Skoven skal have lov til at passe sig selv.
Hvis træerne vælter, må man ikke fjerne dem. Man planter heller ikke nye træer. De nye træer skal så sig
selv.
Mennesker må heller ikke grave grøfter og lede vandet væk eller sætte pæle eller andre ting op i skoven.
Du kan se at skoven er en urørt skov, fordi der er mange gamle stammer og grene på jorden. Der er også
mange skrå træer i skoven. Måske vælter de snart, så det er ikke under dem, du skal holde pause.

De døde træer giver en helt anden stemning i skoven. Skoven er mere naturlig og ligner urskoven. Urskoven
er den skov, der voksede før der kom mennesker til Danmark. Der er ikke rigtig urskov tilbage i Danmark.

I Brandbjerg Sønderskov har man fældet en masse
grantræer som ikke naturligt findes i den danske
skov. De blev fældet i 1997. Nye birketræer, hassel
og elm vokser frem af sig selv, som det ses på
billedet

Omkring år 1800 var der næsten ikke noget skov tilbage i Danmark. Der var kun omkring 2 % af Danmarks
areal, der var dækket af skov. Menneskene havde brugt alt træet til brænde og tømmer. Det bestemte man
sig for at gøre noget ved, så I dag er der ca. 17% skov i Danmark.
Man planter stadig nye skove og regner med at der i år 2100 vil være 20 % skov i Danmark.
I en gammel urørt skov vil der være meget forskel på højden af de forskellige træer. De gør at skoven bliver
meget mere varieret og mange forskellige dyr og svampe kan finde et godt levested og masser af føde.

Her kan du se forskellen mellem en længe urørt skov og en almindelig drevet skov. Forklar hvorfor der er
flere svampe, dyre og plantearter i den urørte skov.

FIGUR 13-1. Forskellig drift, f.eks. urørt skov, almindelig forstlig drift, naturnær plukhugst eller stævning giver vidt forskellig struktur i skoven,
selv med samme dominerende træart. Profiltegningen og fotografierne viser hhv. længe urørt (A) og almindelig, forstligt drevet bøgehøjskov (B). Foto: Peter Friis Møller,
tegning: H. Hübertz.
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Der er mange forskellige dyrearter og svampe i urørt skov. De lever af det døde træ og finder gode
gemmesteder her. Fuglene er også glade for de døde træer, for kan de bygge redehuller i stammerne.
Rigtig mange forskellige dyr, svampe og planter lever altså i urørt skov. Man siger at biodiversiteten er stor.
Selvom skoven har været urørt skov siden år 1997 er der alligevel rigtig mange spor af mennesker. På
TravelTales-turen skal du på billedjagt. Du skal finde steder, hvor man kan se, at mennesket har sat spor i
naturen. Du skal også finde steder, hvor naturen ændrer landskabet.
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