
Spillkråkans Danmarksresa till Klampenborg den 27 april 2015

Lite tur med vädret hade vi allt!

Exkursionen med professor Bo Larsen började i Jaegersborgs Dyrehave, ett område på 1 100 ha 
och med ett årligt besöksantal på mellan 7 och 8 miljoner människor. Parken anlades av Fredrik 
III som kunglig jaktmark, en by fick flyttas för att ge plats åt hjortarna. Numera finns ca 2 000 
Kron- Dov- och Sikahjort i den inhägnade parken. Avskjutningen sker dagtid året runt, ca 800 
djur per år. Helt i dansk anda har allmänheten stor förståelse för detta och den enda jaktolycka 
som hittills registrerats är Christina V som blev sparkad av en sårad kronhjort 1698. Han dog året 
därpå, förmodligen av såret han då fick. 

Vid entrén vid Klampenborgs station var alla träd vi såg planterade 1776. Vid den tiden var 
Danmark ett land fattigt på skog och Johann Georg von Lange ”den ordnade skogshushållningens 
fader” tillkallades för att, som han tidigare gjort i Norge och Tyskland, plantera och planera 
skogsbruket. Han var även intresserad av att plantera in nya trädslag och därför kan både äkta 
Kastanj och Sykomorlönn ses bland bok och ek.

Idag är det betestrycket som hämmar återväxten och vi fick se föryngringsytor med kanter av slån 
och hagtorn satta för att dölja stängslet för den besökande allmänheten. Dessa hägn får sedan stå i 
50-60 år, långt mer än vad vi är vana vid. Vi såg även större träd med nät runt stammen, 
barkflänging är ett stort problem även på grova träd.

En lektion i landskapsarkitektur blev det även då vi fick se hur ett landskap som upplevs som 
vackert är uppbyggt med väggar, golv och möbler. Bo Larsen var den perfekta berättaren som 
fängslade oss med teori varvat med historier och filosofi. Han visade även på hur viktigt det är 
med referenser i form av träd eller dungar som gör att vi människor kan bedöma avstånd i ett 
öppet landskap.

Efter en lunch på jaktslottets trappa, (Eremitaget) fortsatte vi till Jaegersborgs hägn, en statlig 
skog på ca 550 ha. Här var det ett mer produktionsinriktat skogsbruk med bok, en del lärk som 
satts som amträd till planterad bok. Även ett bestånd av gran och kustgran, som vuxit till en 
imponerande storlek på 40 år med klart övergrova rotstockar!

Mycket av diskussionen under dagen handlade om hur skogsägare skall förhålla sig till de olika 
krav som finns dels från allmänhets sida, men även anpassning till ett föränderligt klimat och 
vilken avsättning som kan tänkas få nu och i framtiden. Bo framhöll att hans önskan var att ge 
verktyg för att kunna fatta väl övervägda beslut i allt från trädslagsval till var och hur mycket 
hänsyn som skall tas till estetik och biologisk mångfald.

Det fanns även en representant av den danska skogsägarkåren, Marie Louise Friderichsen. Hon är 
den fösta kvinnliga medlemmen och tillika styrelseledamot i föreningens historia.



Hon beskrev sitt skogsbruk som indelat in i tre delar; med en del ren produktionsskog, en del 
blandning av produktion med lite olika trädslag blandat med hänsyn och den sista tredjedelen där 
rekreations hänsyns delen var i fokus.

Vi vill än en gång tacka Bo Larsen för en fantastisk dag och Ina för att hon organiserat denna 
träff!


