
Strevningsskov og strevningsdrift i Danmark 

En kort redegji1relse for historien, driftens formål og metoder, om strevningsskovens rester 

og mulighedeme for bevaring 

Eiler Wors!i1e 

Som alle steder i den nordiske kulturkreds, ja, i hele den gamle verden, har systematisk 

nedskrering af trreer med henblik på at opnå genvrekst vreret en vigtig del af land- og 

skovbruget gennem flere tusinde år. 

Detaljeret viden om driftsforholdene har vi kun fra de senere århundreder. Vi mangler 

helt noget, der kan modsvare oplysningeme om strevningsdrift i det gamle Roms 

kastanieskove. Vor viden består for lange spand af tid alene i tilfreldige oplysninger, der 

kun vanskeligt kan sammenstykkes til et hele. 

Jeg kan ikke tilf!i1je meget nyt fra den tidlige historiske del, men jeg vil opregne nogle 

eksempler til belysning af forholdene. Der er fundet fiskeruser af pile- og hasselkreppe 

fremstillet af strevnede trreer fra det fjerde årtusind f. Kr. Der blev ryddet rji1d-el i ådale i 

romersk jemalder. Når vi så ved, at ellen skyder igen fra grunden efter hugst, så får man 

altså automatisk en strevningsskov, dersom man fortsat ji1nsker at holde ådalen delvis åben. 

Kalkmalerier i adskillige danske kirker viser strevning til lii1vhji1. Det er nemlig tydeligt, 

at maleme har anvendt nordiske forbilleder for indtoget i Jerusalem - de vidste jo ikke 

bedre, end at det var lige for deres egen tid. 

En retssag fra egnen ved Mariager Fjord rji1ber ca. år 1400 god h!i1eng med strevnede 

trreer. Desuden viser placeringen af mangfoldige gamle landsbyer og herregårde vigtig

heden af h!i1enge. Fra naturens hånd har et flertal af de enge vreret udgået af plantesamfund 

med sumpskov. Her har forudsretningen for engbruget vreret nedskrering af trreeme i fast 

omdrift, kort sagt strevningsdrift. 

F!i1rst i sidste halvdel af 1500-årene begynder skriftlige kilder at fortrelle noget konkret 

om strevningsdriftens realiteter. Det g!i1r de endda kun, fordi man kender driftsformens 

detaljer fra en senere periode og på grundlag deraf kan regne baglrens. 

I h!i1jmiddelalderen var skoven, såvel juridisk efter Valdemar Sejrs jyske lov som fak

tisk, bondens. I 1400-tallet voksede adelens styrke. Godsejeme - kranen, kirken og adelen 

-blev derved strerke nok til at srette sig på en del af rettighedeme til skoven, nemlig retten 

til overskoven, der i hovedsagen omfattede samtlige ege og bii1ge ji1st for isens 

hovedstilstandslinie nord-syd gennem Jylland. De ji1vrige trrearter betegnet underskoven 

eller lavskoven, mange steder også strevningsskoven, förblev bondens, i hvert fald hvad 

brugsretten angår. Betegnelsen strevningsskov er meget karakteristisk for den driftsform, 

der var hovedsagen i bondeskoven. Udnyttelsen af bondens skav kom dog med tiden un

der skrap kontrol fra godsejerside, ikke mindst hvor kronen var herlighedsejer. 

Det blev ikke således med bondens gode vilje, men med godsejernes voksende 

!i1konomiske styrke. Gennem århundreder var skovtyverier de hyppigste forbrydelser, fordi 

bii1ndeme aldrig affandt sig med, at ejendomsretten var blevet annekteret af godsejeme, 

bortset fra de meget få selvejergårdes bevarede skav. Derfor folte bii1ndeme ikke, at det var 

forbrydelse at topstrevne godsejemes trreer, således som de også strevnede meget af deres 
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Figur 1. Opgivet sta;vningsskov af r(/Jd-el ved Laurbjerg. 

Figur 2. Grenega;rde ifoifatterens have opj(/Jrt somfors(/Jg. 
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egne lavskove. H vor s!llrgelige retssager nu ellers kan vrere, så er de en god kil de til tidligere 

tiders skovhistorie. 

Når h!llenge i det hele taget kunne ligge i skovene, hrenger det naturligvis sammen med 

strevningsdrift og hensigtsmressigt oprettede lysninger mellem overskovens trreer. 

H!ZSproduktionens muligheder blev da heller ikke ringere af, at skovbunden dengang ikke 

var drrenet. Men under alle omstrendigheder var det n!lldvendigt, at h!llenge en ten var hegnede 

eller vogtede af hyrder - meget almindeligt begge dele på grund af hegnenes ofte dårlige 

tilstand. 

Mange af de hegnede enge med trreer, i eller uden for sammenhrengende skov, har fået 

betegnelser, der ender på "-have". Have er et hegnet område. Mest prrecist er "enghave" 

eller "skovhave". Men også i kohaver, hestehaver med videre varder tit tale om at benytte 

hegnet til at beskytte det grres, der skulle slåes til h!ll. 

Grerdsel og andre trreprodukter 

Omtale af grerdsel i skriftlige kilder dukker op i 1500-årene. Det betegnes gerne "ris", en 

betegnelse der er almindelig i danske stednavne. Snart efter h!llrer man også om brrende, 

trrekul og forskellige slags stokke. Selv om vi kun st!llder på spredte og ofte tilfreldige 

bemrerkninger om de enkelte forhold og produkter, så er det klart, at med den davrerende 

befolknings betydelige st!llrrelse må det alligevel have drejet sig om noget almindeligt. 

F!llrst med Christian V's danske matrikel, der afsluttes i 1688, får vi konsekvente, om

fattende oplysninger om rigets !llkonomiske tilgange. Det ligger i betegnelsen "matrikel", 

som er en skatteliste. Her er alle danske agre målt to gange i bredden, en gang på langs, og 

arealet er beregnet og boniteret. Grresgange er sky ldsat til antal grressende dyr, og h!llenge 

er skyldsat til bestemte antal lres h!ll af to eller tre kategorier. 

Matriklen fortreller mest om grerdematerialer, grerdsel. Oplysningerne går mest på, om 

ejerlaget havde nok, eller om der skulle k!llbes. Alle tilgange er noteret for den enkelte gård 

med henblik på prrecis skattefastsrettelse. For os i nutiden viser matriklen ejerlag for ejerlag, 

gård for gård, utroligt meget om datidens produktion. 

I denne förbindelse er det interessant, at vi fåret indtryk af underskovenes udbredelse. 

For grerdsel forudsretter strevningsdrift. Det kan vrere af samlede underskove af hassel 

eller af pilebevoksede moser. I begge tilfrelde blev kreppene anvendt til flettede risgrerder. 

Det kan også dreje sig om underskove af r!lld-el, ask eller andre trrearter med mere 

uregelmressige grene. Dem byggede man brud- eller grenegrerder af ved at stikke grene 

ned mellem to rrekker staver nedbankede i jorden. Denne type synes at have vreret den 

hyppigste i 1600-tallet. Den medf!2lrte forbrug af vreldige mrengder af grerdsel og fik skyld 

for at bidrage til skovenes tilbagegang. Det er dog nreppe rigtigt. Strevnede trreer vokser 

hurtigt op igen under den forudsretning, at for mange grressende dyr ikke reder opvreksten. 

Det er her, at grunden til skovenes tilbagegang skal sj2Sges, i hvert fald f!2lrst og fremmest. 

Hvor man ikke havde trreer nok til grerdsel, plantede man nogle. Fra 1624, måske for, h!llrer 

man om plantning af pil til topstyning for at lave grerdsel. Formentlig drejede det sig gerne 

om arter af poppel som i senere århundreder. Dog viser endnu eksisterende gamle trreer i 

grerder, at man også har plantet ask og skov-elm. Der findes en del af den slags trreer 

endnu, og de går uanset art gerne under betegnelsen "stynede pile", hvor ordet "styne" 

egentlig er det samme som "strevne". 
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Figur 3. Omfangsrig flerstammet r(j)d-el efter mange ganges stcevning. 

Grerdsel er langt det hyppigst omtalte trreprodukt fra strevningsdriften langt op i tiden. 

Betydningen af grerdsel må også n0dvendigvis have vreret afg0rende, helt til ståltråd 

begyndte af tage over i 1880'erne. Lrenge byggede man dog risgrerder; brud-grerder er 

iagttaget så sent som omkring 1910 ved Randers. Flettede grerder af pil var hyppige på 

Lolland endnu under verdenskrigen 1939-45. Endnu så sent som 1960 blev <ler flettet 

enkelte grerder, vel mest af tradition. I anledning af stavnsbåndsjubilreet kunne man endnu 

i 1988 samle mange reldre landmrend, som kunne fejre bondefrig0relsen med at flette 

pilegrerder. 

Fra de seneste 300 år findes der mangfoldige oplysninger om, hvad b0ndeme frem

stillede af de forskellige slags trre fra strevningsdriften. Så at sige hvert eneste formål 

krrevede sin trreart. Det meste har sikkert også vreret lavet meget lrengere tilbage i tiden, 

end vi ved. B0ndeme har bare glemt at g0re notater om det. Meget af trreet kunne uden 

videre bruges, som det forefandtes. Andet måtte ligefrem opelskes med hensigt, således 

for at få den tilstrrekkelige dimension på produktet. I den vedstående boks nrevner jeg i 

flreng en rrekke eksempler på almindelige ting, <ler blev fremstillet af trre fra strevnings

driften. 

Det skal også nrevnes, at mange strevningsskove var hegnede. Dette hegn kunne benyttes 

til at beskytte trrearter, som de grressende dyr efterstrrebte. Således var det almindeligt at 

plante benved bag hegn, hvad man mange steder stadig kan se. Ligeledes brugte man i 

nogle egne, srerligt i Syd0stsjrelland, at pode bedre reblesorter på vildreblerne i strevnings

skovene. 
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grenegrerder eller brudgrerder 

fletgrerder 

grerdestaver 

trrekul 

trekkekreppe 

båndkreppe (t~ndebånd) 

karbånd 

risflet til lerklining 

lregter 

strengetrreer ("gul vet" i h~lofter) 

m~nningstrreer 

hegnsprele og andre prele 

stavrek~ller (til at banke staver i med) 

vrerktS11jsskafter 

ris til våde steder i veje 

skansekurve 

ruser og ledegrerder ved fiskeri 

fasciner 

lokkerender 

trug 

friholtstokke (bundter af kreppe til fendere) 

brrende 

ri vetrender 

trresko 

byggemateriale, redskaber, vogne 

prene brredder fx til m~bler 

drejede og udskåme ting 

rerteris 

alle slags grene 

hassel og pil eller poppel 

alle slags rette grene 

r~d-el, hassel og hasseln~dder 

hassel 

hassel 

ask 

hassel og pil/poppel 

lregter 

pil/poppel 

eg 

ene og andet lige trre 

benved og ask 

ask 

alle slags grene 

hassel og pil/poppel 

hassel og pil 

mest pil/poppel 

pil 

pil 

mest hassel 

rS11d-el, tyk hassel med mere 

benved 

r~d-el 

naur og r~d-el 

skov-elm 

kirsebrer, prere, pil med mere 

risede grene af flere slags 

Tabel 1. Eksempler på en rcekke ting fremstillet af trce fra stcevningsskov og andre stcevnede 

trceer. Eksemplerne hidrrj)rer fra mange tider og steder. Ruser af rette kceppe er således 

kendt siden stenalderen, men har vceret hyppigt anvendt langt ind i dette århundrede i De 

lndre Parvande og ved Marsken. 

Foderproduktionen 

Det har ve! altid vreret hensigtsmressigt at anvende det nedstrevnede trre, når man strevnede 

i skov og hegn. Det materiale var tilmed gennem de sidste mange hundrede år bondens 

sikreste tilgang til trre. Alligevel tror jeg, at grres-urtedrekket i strevningsskovenes bund 

var mindst lige så betydningsfuldt. Bundvegetationen trivedes godt efter strevningen. Den 

gav lys, og den frigjorde nreringsstoffer fra rådnende r~dder, så strevningsskovenes pro

duktionskraft kunne bevares over lange tidsrum. 

Vist var bundvegetationens nrerings- og fugtighedsforhold betydningsfulde for flora

ens udformning. Men sidel~bende frembragte selve strevningsdriften sin egen ~nskvrerdige 

bundflora. 

Den f~rste vresentlige foderproduktion var h~, datidens eneste vinterfoder af vrerdi og 

dermed af af g~rende vigtighed for husdyrholdet. 
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Figur 4. Tusf/) Skov ved Randers nystcevnet til grcesning. 

Der var h!1Sje h!1Senge på relativt t!1Sr bund, således når man strevnede bondens hassel

buske under godsejerens egetrreer. Den slags h!1Senge kunne indeholde små, midlertidige 

agre. Senere blev de eftertragtede objekter for trrerydning og permanent opdyrkning. De 

h!1Sje enge var velegnede til af grresning efter h!1Sslet - som regel i juli - fordi de ikke blev 

trampet i stykker af de grressende dyr. 

Der var også våde enge anlagt i sumpskov i moser og på tidvist oversvj1Smmede arealer. 

Den slags steder var r!1Sd-el som oftest hovedtrreart, i andre var der ask, birk eller pil. De 

våde h!1Senge var på grund af deres bl!1Sde bund oftest uegnede til afgrresning efter h!1Sslet. 

Den anden vresentlige foderproduktion var grundlag for grresning i strevnet skov. Det 

er kommet af sig selv i de reldste landbrugstider. Det er fortsat, hvor de strevnede områder 

lå i udmark i stor afstand fra bebyggelsen. Endelig er strevningsdriftens sidste kram

petrrekninger af denne type. Nogle af de steder, hvor der endnu grresses i strevningsskov, 

har tidligere vreret drevet som h!1Senge med strevnede trreer. 

Om den tredie foderproduktionsmulighed i strevningsskov, 1!1Svh!1S, må vi i hovedsagen 

henholde os til gretterier. 
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Strevningsdriftens udf ~relse 

Strevningen foregik ved, at man hvert år skar en så stor del af skoven ned, at man i l!Zlbet af 

en passende årrrekke nåede gennem hele skovstykket. Derefter begyndte man forfra med 

det forst strevnede stykke, som i mellemtiden var vokset op igen. Den tid, der gik mellem 

nedskreringen af de ärlige ornråder, kaldtes omdriftstiden. Den var meget varierende fra 

den ene skov tilden anden. Gennemsnitligt synes den at have ligget omkring 20 år i ellesump. 

St!Ziddet blev stående og sk!Zld nye skud, srerligt når man - hvad erfaringer påb!Zid - skar 

det skråt af og med hreldning mod nord, så det ikke rådnede og ikke t!Zlrrede ud. Man skulle 

passe på ikke at skade bark og nye skud med leen. St!Ziddene var gerne 20-30 cm h!Zlje, men 

hvor der kom oversv0mmelse, måtte de laves så h!Zlje, at de ikke blev drekket af vand, for 

det hindrede genvrekst. Formentlig var det normalt at eftertynde de mange st!Zldskud efter 

forl!Zlbet af nogle år. Det var endvidere vigtigt ikke at !Zidelregge skovklimaet, når man 

udlagde sine omdrifter. Bryn skulle bevares, og lysningerne måtte ikke blive for store. På 

den anden side kunne strevningsdrift ikke med held udfores som plukhugst, idet genvreksten 

krrever god lystilgang. 

I de jyske egekrat, som senere skal omtales nrermere, strevnede man i de få tilfrelde, 

hvor driftsmetoderne er ordentligt kendte, anderledes. Omdriftstiden var 70 år. Efter ca. 

35 års forl!Zib blev der tyndet efter, så der kun blev levnet en eller nogle enkelte stammer, 

der i hovedsagen sk!Zld op fra egenes dybtliggende sider!Zldder. Godsejerne havde normalt 

ingen rettigheder her. Alligevel var der overstandere eller t!Zlmmertrreer. De blev frem

bragt af stammer, der fik lov til at stå over i en eller flere omdrifters tid. 

Grundlaget for oplysningeme om strevningsdriftens udf!Zlrelse finder man ikke på et 

enkelt sted. Kun ved at sammenstille en rrekke spredte oplysninger kan man danne sig et 

sammenhrengende billede af driftens metoder. I den förbindelse er det vigtigt også at have 

kendskab til en del biologiske forhold som grundlag for förståelsen af, hvad der egentlig 

sker. 

Strevmngsdriftens landskab 

F!Zir jordudskiftningemes tid hen i 1700-årene var der en bemrerkelsesvrerdig mangel på 

skarpe skel mellem de enkelte arealers anvendelse. 

Det var ikke som nu, hvor skov var skov, og ager var ager. Der var trreer i vangene, 

såvel mellem de enkelte h!Zljryggede agre som ved ager-ender og i hegn. Der var h!Zlenge på 

side steder i vangene. Der var tilmed ofte trreer i de h!Zlenge. Hovedparten af alle disse 

trreer blev drevet med strevning af b!Zinderne. 

Der var også - i hvert fald efter ca. 1600 - ofte midlertidige agre, udl!Zikker, i overdrev

ene - byernes udmarker. Mange steder var der også her h!Zlenge, meget typisk i 

overgangszonen mellem vang og overdrev. 

I overdrevene, der jo som regel havde oprindelse i den skov, der f!Zlr landbrugets tid 

drekkede landet, varder meget hyppigt trreer i mrengde. Nogle steder stod de så tret, at man 

talte om skov, omend det efter vore begreber tit var noget tynd skov. I nogle egne var trreer 

i overdrev nresten forsvundet, formentlig allerede f!Zlr 1500. Det grelder srerligt det vestlige 

Jylland. Men også Vestsjrelland, egnen sydvest for K!Zibenhavn samt Vestlolland var tidligt 

blevet befriet for skov. Det samme grelder en del af det nordlige Fyn. 

Overskovens trrearter i vangene var normalt godsejemes. De !Zlvrige trrearter var bon

dens egen underskov, og det var nok langt det meste efter Christian IV's tid. 

Trrearter og h!Zlenge fordelte sig lokalt i landskabet i vid udstrrekning efter bundfor-
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holdene. Det land, man for 300 år siden havde for sit 0je, var ikke åbent som nu. Det blev 

det gradvist frem mod år 1800, hvor de skovfrie arealer var st0rst - man plejer at sige 

mellem to og fire procent. 

Tilbage mod middelalderen har der vreret mange flere steder med skovklima end i nu

tiden. Dog må man se bort fra Vestjylland, hvor der ifolge Christian V's matrikel ikke var 

mere skov i 1683, end der er nu, når man ser bort fra plantagerne. 

Man kan beskrive landet på den måde, at h0enge og marker lå i skoven. Det var blot 

ikke en vild skav, men et kulturlandskab. 

Egekrattene 

Srerligt i det vestlige Jylland, men også her og der i det 0vrige Danmark findes endnu 

bevaret flere hundrede såkaldte egekrat. De blev, srerligt f0rhen, betragtet som sparsomme 

rester af de skove, der i oldtiden drekkede Danmark. Skove der forl rengst er gået til grunde 

ved hensynsl0s udnyttelse. Det er dog en noget forenklet opfattelse af egekrattenes 

tilbli velse. 

Egekrattenes udgangspunkt, trreerne, havde förbindelse med den naturlige skav. Men 

af g0rende for deres udformning er mennesket samt egenes evne til at regenerere efter 

nedskrering og bidskader. Landbruget tog tidligst fart i Vestjylland, skovene svandt derfor 

også tidligst ind her. Da godsejerne hen i middelalderen blev strerke nok til at srette sig på 

overskovens trrearter, eg og b0g, var skovene i Vestjylland forlrengst sklumpet så meget, at 

der ikke var noget af betydning tilbage at tage vare på. Resultatet blev, at skovene i 

hovedsagen förblev b0ndernes ejendom. 

Ifolge de ganske enkelte bevarede fyldestg0rende beretninger om driften i disse skove 

domineret af eg kan man slutte, at de blev drevet i lavskovsdrift med strevning. Selv om 

Figur 5. Egekrat bevaret på bronzealderhr/J} ncer Rr/Jdkcersbro. 
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skovene i Vestjylland synes at have vreret lige så artsrige til at begynde med som landets 

0vrige skove, så forsvandt b0gen, fordi den ikke tålte de mange ganges nedskrering. 0vrige 

trrearter overlevede til nutiden, men nogle af arterne tålte dårligt grresningspåvirkningen 

og blev sjreldne, som småbladet lind og hassel. Omend <ler mange steder var h0enge også 

i disse skove, var grresning den almindeligste anvendelse af bunden. Urtefloraen har -

bortset fra plantegeografiske forskelle - nreppe adskilt sig synderligt fra skovbundsflora 

andre steder i landet. Herpå tyder den intakte skovbund i Holt Krat ved Sepstrup. Her har 

beviseligt ikke vreret af grresning siden 1586 og nreppe heller de föregående flere hundrede 

år. Men de fleste andre steder er skovbundens muldlag svundet ind til intet som folge af 

hård brug og nreringsbortf0relse i meget lang tid og med tilsvarende reduktioner i floraen. 

På mange lokaliteter kan egekrattene for den sags skyld godt vrere en direkte, omend 

forandret, rest af oldtidens naturlige skove. Andre steder har skoven nok vreret så godt 

som 0delagt på nrer enkelte trreer. Men så har <ler igen etableret sig skov i området på 

grund af egens formidable evne til at så sig og til at skyde igen fra roden og til at tage sig 

op i tret grresdrekke. Under den proces, <ler kan formades at have taget fart i perioder med 

kvregsygdomme, er den oprindelige skovbundsflora blevet artsmressigt svrekket, fordi 

mange af arterne ikke har kunnet klare grresningen og flytningen. Det er ikke uden grund, 

at hvid anemone er sjrelden i de vestjyske egekrat. 

Af historiske oplysninger om de vestjyske skoves tilbagegang er det vrerd at nrevne, at 

på tiden for Christian V's matrikel var <ler nresten n0jagtigt de stykker egekrat af vrerdi 

tilbage, som stadig findes. Dertil kom en lang rrekke nresten 0delagte krat i form af buske 

i heden, som ikke blev anf0rt i matriklen. De er siden af den kendte skovrejser Dalgas 

blevet opregnet i en srerlig afhandling. 

Nogle af de tidligere egekrat er efter driftens opgivelse vokset op til h0j skov som for 

eksempel Hald Ege og Vands Skov. Andre, der har vreret brugt lrengere op i tiden, har 

stadig noget af kratprreget tilbage. Hugster under to verdenskrige har forlrenget mange 

krats eksistens. Kratprreget vil dog uden drift altid fortabe sig - også efter at egekrattene er 

beskyttet i skovloven, som ikke pålregger nogen bevarende pleje. 

De mange spredte og svrert forhuggede krat i hedeegnene var på grund af områdets 

skovfattigdom så efterstrrebte, så de blev strevnet så snart, de havde opnået kosteskafts 

tykkelse. Det var det, der i förbindelse med hård grresning udryddede egekrat på stribe, 

således som Dalgas fortreller. 

Der synes at vrere st0rre eller mindre dele af ialt hen ved 500 egekrat tilbage. Ofte er de 

indplantede med nåletrreer. Stamrner, <ler er vokset op under grresningspåvirkning, er som 

regel svrert vrange. Og grresning i egekrat var hyppig for 1950 og kan lejlighedsvis ses 

endnu. Hvor opvrekst får lov at ske i fred, kommer <ler som regel prene, rette stammer. 

Hvor <ler er spor af oprindelig, regelret drift med eftertynding, ses ar på trreernes baser, 

srerlig tydeligt netop i Hald Ege og Vands Skov. Hvor genvrekst er sket i förbindelse med 

moderat grresning, står egene typisk som små grupper af stammer dannet ved skud fra st0d 

og rod, idet eftertyndingen oph0rte i förbindelse med driftens bortfald. Hvor genvreksten 

skete under hård grresning, skete foryngelsen overvejende ved rodskud. Det har bevirket 

et skovbillede, hvor stammerne står ret tret, men ganske jrevnt spredte over skovens bund. 

Når de stammer f0rst er nået over dyrenes bidh0jde, vokser de ret lige op. 

Driften i egekrat har haft samme formål som anden strevningsdrift. Dertil kommer pro

duktion af bark til garvning. Barkens vrerdi varlige så stor som af det nedstrevnede trre. På 

steder har man topstrevnet ege for at opnå en 0nsket vinkelb0jning med henblik på pro-
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duktion af spanter eller andet skibst!Zlmmer. På M!lln har man gjort det for at frembringe 

m111nningstrreer. 

I nutiden ser man ikke mere engdrift eller små agre i egekrattene. Nogle få steder er der 

stadig grresning, mest af ungdyr, fordi nutidens h!Zljtydende k!Zler ikke kan holde ydelsen 

ved at gå på den slags grresning. Men langt de fleste steder er driften i hovedsagen gået i 

stå eller indskrrenket til lidt tilfreldig hugst af brrende. Nogle få egekrat er beskyttet kon

kret gennem fredning på grund af deres flora. Det er nu ikke meget vrerd, hvis det ikke 

ledsages af landskabspleje i form af strevningsdrift. Det er et par steder ved at blive til 

virkelighed. Men i Danmark kniber det som regel med vedholdenhed i plejen på grund af 

mangel på bevillinger. Man må således se i !Zljnene, at langt de fleste egekrat vokser op til 

h!Zlj skov og dermed formentlig ud af den beskyttelse som skovloven af 1991 tilsigtede at 

give dem. Til gengreld vil de, hvis de da bliver registrerede som uber111rt skov eller skov 

med gammeldags driftsformer, have en chance for at blive bevarede som "naturskov". Det 

grelder dog forel!Zlbigt kun for statsejet skov. Desvrerre er langt de fleste egekrat privatejede 

og aldeles ikke fredede. 

Hvor egekrattenes trreer bliver gamle, får de en ny chance for at blive beskyttede. Så 

trenker ingen mere på at skove dem, for så er de blevet en naturhistorisk mrerkvrerdighed. 

Sådan er det gået med Hald Ege, der blev fredet for mange år siden, og med Langå Egeskov, 

der nu ejes af Danmarks Naturfond. 

Rf;lller 

I Vendsyssel fandtes til omkring 1930 vidtstrakte bestande af b!Zlgebuske eller små b!Zlgetrreer 

med enormt mange stammer, på steder op til 100. Stammeme var som regel kun få cm 

tykke. De fremkom af st!Zld- og srerligt rodskud, når man huggede busken ned til brrende. 

Bedst var det, om man lod nogle af stamrneme stå. Disse b!Zlge voksede typisk 111verst på 

hedebakkerne omgivet af !Zlmebregner, mens det nederste af skrrenten var lyngbevokset, 

og dalens bund var drekket af grres og urter. Trreemes udforrnning skyldtes to ting: grres

ningen med påfolgende bidskader på de unge skud, og demrest at b!Zlgene blev hugget ned 

ganske tit. Behandlet således kunne r!Zllleme, som de kaldtes, bevares i det uendelige. Selv 

om det ikke var en strevningsdrift i fast omdrift, var det alligevel en slags strevning i 

udmark. 

Siden - og i hvert fald siden sidste krig - er såvel hugst som grresning i r!Zlllelandet 

oph!Zlrt. Så vokser r!Zllleme op til st!Zlrre trreer. Tid efter anden skygger de en stor del af de 

mange stammer bort. De tilbageblevne bliver siden hen så tykke, så de når sammen. Der

ved giver de ophav til b!Zlge med en kort, tyk stamrne, der altså i virkeligheden er de 

sammenvoksede stamrner af r!Zlllerne. Over stammen er der geme en voldsomt stor krone. 

R111ller er altid fremgået ved !Zldelreggelse af skov. De omtales netop forste gang i 

förbindelse med skov111delreggelse i Vendsyssel omkring 1600, hvor der fandtes vidtstrakte 

skove. Deres opståen må nok ses i samrnenhreng med, at b!Zlgen i visse nord- og midtjyske 

egne besidder en srerlig evne til at skyde igen, som den andre steder i landet kun har som 

ung. Om grundlaget i sidste ende er arvelighed eller klima, ved man ikke. 

Mange nord!Zlstjyske skove af vrange b!Zlge er blevet til på samme måde, men kun i 

Vendsyssel kaldes de r111ller. I Rold Skov med flere steder kaldes de "troldeskov". Og med 

den slags er der nogle foryngelsesproblemer. Som landskabspleje kan man for så vidt godt 

opretholde en srerlig "r!Zllledrift". Man kan også til enhver tid genoptage hugst af b!Zlg i 
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Figur 6. Mariager Vesterskov med "r(Jller". 

disse egne og igen få r(iiller. Og hvor reldgamle r(iiller folder af sig selv og alderdom, sår 

b(iigen sig snart i de derved opståede lysbr(iinde. Så kan man hugge de nye b(iige, hvis man vil. 

Strevningsdriftens ophf:lr 

Med forsvundne skove fulgte også forsvundne h(iienge med trreer. Derfor må man for

made, at der skete en tilbagegang i arealerne af strevningsskov sidelszjbende med skov

(iidelreggelsen i perioden 1600 til ca. 1800. Men det havde ikke noget at g(iire med driftens 

bortfald, der i princippet skete noget senere. lndforelsen af rationelt skovbrug begyndte 

lokalt omkring 1760. F(iirst nogle årtier senere tog det fart, srerligt efter indfredningen af 

kronens skove fra 1780 og af de private skove efter 1805. Det gav svind i de h(iienge, der lå 

i skov samtidigt med, at skovgrresningen forsvandt. I den underskov, der ikke blev indfredet, 

og som b(iinderne havde ret til at bruge eller måske ligefrem ejede, kunne strevningsdriften 

fortsrette uforstyrret. Endnu omkring 1830 var der 100 km2 strevningsskov af forskellig 

slags på Fyn. Også i mange andre egne af landet var strevningsskov hyppig langt ind i 

1800-årene. 
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Figur 7. Elleskov ved Ry stcevnet til brcende. 

Med udbredelsen af kl~ver og andre rerteblomstrede fra 1830'erne, ~gedes foder

produktionen i de trrefrie enge, hvorved h0enge med strevnede trreer fik mindre betydning. 

Også h0et som vinterfoder blev knapt så afg0rende som for, da udbredelsen af kålroer tog 

fart i samme periode. Men der var stadig de uundvrerlige grerder tilbage og det brrende, 

man fik af dem, grerdebrrende eller grerdsel, og som var vigtigt i kornfurerne. 

I den sidste trediedel af 1700-årene kom der gang i udskiftningen af jordfrellesskabet. 

Mange steder opretholdt man dog frelles grresning i overdrevene endnu en tid. Tid efter 

anden blev dog også overdrevene udskiftede. De, på hvis lod der faldt rester af tidligere 

udmarksstrevningsskov, blev så fremover dem, der kunne fortsrette brugen efter noget, der 

lignede de gamle retningslinier. Det gjaldt ikke alene samlede stykker strevningsskov, men 

mange steder også bevoksninger i markhj~rner og -kanter samt på grerder og i levende 

hegn. Således var den mere end 1000 år gamle driftsform i live 1800-årene ud og mange 

steder langt ind i vort århundrede. Faktisk finder man enkelte steder endnu en lidt 

ufuldkommen strevningsdrift med henblik på brrende og grresning. 

Strevningsspor i nutidens landskab 

Det er kun få steder i Danmark, det går at k~re ad de gamle skovspor i tidligere, sumpede 

strevningsskove, de spor man engang k~rte h~ på. Kun få steder m~der man rudimenter af 

igangvrerende strevningsdrift. Men når det sker, fascineres man ved at trrede ind i en glemt 

förtid. Man må mase sig frem gennem virvaret af tynde, ofte nedfaldne, stammer. De er 

fremvokset alt for teet efter sidste nedskrering, som gerne skete uden eftertynding. 

Vel kommet ind i fortiden står man i en meget gr~n verden med h~j luftfugtighed. 

Nresten alle stammer er krumme ved grunden. Nogle steder er driften endt med eftertynding. 

Så ser det ud, som stammerne skyder frem af en stor trreklump, som blot er resterne af de 

352 



afhuggede stammer. Et andet stadie kan vrere kredsformigt voksende stammer på syv-otte 

cm, så hele tneet ligner en stor blomsterkurv. Og så hrender det, at man trreffer omfangsrige 

kredse af gamle og uregelmressige stammer. Omfanget kan Jet nå både ti og tolv meter. Så 

er manet sted, hvor der har vreret strevningsdrift i mange hundrede år. Der er også tidligere 

strevnede skove, hvor stammerne er segnet og ligger hulter til bulter, mens skud af yngre 

fr0plantetrreer vokser op imellem dem. Så er det gamle prreg ved at vrere vrek, skoven ved 

at blive natur igen. 

Gammel strevningsskov på sumpet bund består overvejende af r0d-el, ofte med indslag 

af andre trrearter som ask og hreg, pil eller dun-birk. På h0je st0d kan fr0planten af b0g 

have sået sig, eller st0ddene kan vrere fulde af bregner. Ask står oftest i bestande på steder, 

hvor vreldprreget er svagt. Den vådeste vreldzones plante er engkabbeleje. I Iysninger kan 

der vokse engblomme, en art som havde det betydeligt bedre i strevningsdriftens tid. På 

sommerm0rk bund er almindelig mj0durt hyppig sammen med almindelig eller liden milturt, 

arter af steffensurt samt dagpragtstjerne og lund-fredl0s. Nogen egentlig blomsterpragt er 

der kun, når hvid anemone blomstrer om foråret. 

Landet over findes flere hundrede elledominerede sumpe og vreldmoser. De kan også 

findes på plastisk ler, som jo aldrig t0rrer ud. Rester af askeskov er langt sjreldnere. 

H vor der beviseligt har vreret drevet h0eng med strevnede trreer, kan man ofte konstatere 

st0rre afstand mellem trreerne, end hvor der kun har vreret grresning. Der har åbenbart 

skullet plads til at svinge leen. 

På steder kan man finde gamle skelsten mellem de tidligere englodder, andre steder er 

det topstrevnede trreer eller måske blot engvejenes spor, der har skilt. 

Det er meget almindeligt, at der står spredte overstandere som t0mmertrreer i de gamle 

strevningsskove. Mest er det ege, men hvor der ingen ege er, har man på steder opelsket 

andre trrearter, i det syd0stlige Danmark gerne avnb0g. 

Figur 8. Moes Abildgård, Hadsten. Stf9d af sti:evnet ask. 
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Figur 9. Ar efter eftertynding Jf/Jrst i 1800-årene på gammel eg i Hald Ege. 

Ikke sjreldent kan man se grrenserne af de gamle omdrifter i nutidens skov. Og hvor der 

endnu strevnes, er man tilb!i'Sjelig til at f!i'Slge disse grrenser. Desvrerre ender det gerne med, 

at man rationaliserer ved at hugge stji'Srste delen af skoven på en gang. Det er en skam, for 

derved lider skovklimaet overlast. 

De fleste tidligere strevningsskove er imidlertid fjernet og erstattet med egentlig mo

derne kulturskov, meget almindeligt med sitka-gran. Alligevel sker det, at man i skovens 

dyb stji'Sder på omfangsrige st!i'Sd i besynderlige faconer, de sidste rester af 1000 års 

strevningsdrift. Srerligt st!i'Sd af ask og skov-elm holder sig i lang tid. 

Nogle få steder i nutidens kulturskove ligger der afdelinger, hvor gamle ege med kort 

krevle og stor krone og tydeligt opvokset i lavskov vokser jrevnt fordelt i en underskov af 

hassel og måske tjji'Srn. Den slags steder strevnede b!i'Sndeme i gamle dage underskoven, 

men lod godsejerens ege stå. Siden holdt skovvresenet fast ved underskoven, den skulle 

drive egene op med rette stammer. Hasleme kunne så lejlighedsvis hugges til brrende, 

srerligt hvor der ved strevningen var efterladt en stamme. Et enkelt sted på Lolland er der 
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en tidligere strevningsskov af småbladet lind, nu opvokset til h!llje trreer. I gamle dage var 

her underskov af lind og hassel med overstandere, der ligeledes var lind. 

I det mindste inden for de sidste 2-300 år har man kendt strevningsskove på ret god 

bund, der alene blev brugt til grerdselstregt. Man huggede rub og stub, og ofte efterlod man 

overstandere til t!Zlmmer. Da grerder blev uaktuelle, fortsatte man hugsten alene for at lave 

komfurbrrende, som man betegnede "kvas". Mange andre strevningsskove, der f!llr havde 

vreret brugt som h!lleng og grresgang, endte ligeledes som rene grerdsels- og kvasskove. 

Mange af dem kaldes nu "stubhaver". 

Grerdselsskove, hvorfra der i lang tid ikke har vreret fjernet synderligt megen nrering, 

får som regel en meget frodig muldbund, hvor man kan trreffe snart sagt samtlige danske 

trrearter. Er der tillige kalk i jorden, bliver også urtefloraen bemrerkelsesvrerdig. Lad mig i 

udvalg nrevne nogle typiske arter: skov-g!Zlgeurt, hulrodet lrerkespore, storblomstret ko

driver, svovlgul, gul ug blå anemone, vårfladbrelg og forskelligblomstret viol. 

Der er forel!llbigt kun få eksempler på pleje i de gamle strevningsskove. Tilsyneladende 

mangler både vilje og midler. To tidligere grerdselsskove på Lolland har vreret plejet med 

strevning gennem nogle år, men driften er nu opgivet igen. Det skete netop, da skovens 

oprindelige udseende var vendt tilbage, og floraen var blusset op af m!llrket igen, og netop 

som man havde le.ert at bekrempe brombrerproblemet med grenknuser. I Midtjylland er 

man nyligt begyndt et strevningsprojekt i elleskov på plastisk ler. Her lader man mod 

hjrelp og godtg0relse lodsejerne udf0re plejen. Mest omfattende er den permanente 

strevningsdrift, der er indledt i nogle langelandske stubhaver, som staten har k0bt til for

målet. Ved at udnytte det nedstrevnede materiale til flis, kan udgifterne nedbringes. 

Enkelte egekrat er fredede. I Gasse Skr!llp i S!llnderjylland strevnede man et stykke af 

krattet og lod det afgrresse et par år. En tid tog så brevreasp magten. Men efter en halv snes 

års forl!llb sej rede egen. I den fredede Stenholt Skov, et tidligere egekrat, er den fremtidige 

plejeplan lavet af amtet og lodsejerne i frellesskab. Tid efter anden vil det nok give gode 

resultater her. Man må håbe, at ideen med at genoptage strevning og grresning i egekrat 

griber om sig, for krattene er vokset op til h!llj skov. 

Den statsejede Hald Egeskov hed oprindeligt Hald Egekrat og blev drevet med strevning 

til ca. 1800. Grresningen fortsatte langt ind i århundredet. Efter at staten overtog skoven i 

1909, har den stort set henligget ur!Zlrt. Nogle år senere blev sko ven fredet som en !Zljensynlig 

rest af de egeskove, der i oldtiden drekkede Jylland. Det er således bestemt, at Hald Egeskov 

er en egeskov og skal vedblive at vrere det. lmidlertid er b!llgen ikke udd!lld trods de mange 

års strevningsdrift. I den opvoksende egeskovs skygge trives b!llgen overmåde godt. Så for 

at bevare egeskoven er man nu n!lldt til at holde b!llgen i ave. Smuk er skoven blevet ved 

denne form for pleje, men man må notere sig, at ingen naturlig skov nogensinde har set 

sådan ud. 

Så havde jeg nrer glemt den tydeligste rest af den tidligere strevningsdrift i det danske 

land: de stynede pile. Ikke alene står de her stadig, flere tusinde spredt over mange egne. 

En meget stor del af dem er tilmed stynet korrekt. Heldigvis, for hvis de ikke bliver stynet, 

så vil de hurtigt alt for store grene snart forårsage, at de hule stammer flrekker i nreste 

blresevejr. Der flettes ingen risgrerder, og grenene forslår intet som brrendsel. Alene tradi

tionen holder styning og liv vedlige. Nogle steder er det amtet, der s!Zlrger for det, men som 

regel er det b!llnderne selv, som gennem de gamle pile - som altså gerne er popler - holder 

en förbindelse til fortiden vedlige. 

Lad da så denne lille beretning om de danske strevningsskove ende her. Men jeg vil 

anbefale, at man husker på, at strevningsskove er et kulturprodukt. Derfor er det i sidste 
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Figur I 0. Overstander af eg i hasselstr,evningsskov i 0ster Lovnkr,er. 

ende kun fortsat drift, der kan holde dem vedlige. Hvor meget end naturelskere af forskellig 

slags tror på naturskov og urskov, må jeg påpege, at urskov har vi ikke i Danmark. Og det, 

vi med et modeord kalder naturskov, netop er de skove, som reldre tiders landbrug har 

efterladt os. Af naturskovene er srerligt de gamle strevningsskove naturmressigt vrerdifulde. 

Det er de, fordi deres bund i vid udstrrekning aldrig har vreret under plov og aldrig vreret 

udmarvet for nrering. Derfor har de intakt plante- og dyreliv, og kan derfor, hvis man helt 

opgiver at g!i'.\re noget ved dem, vende tilbage til en egentlig naturtilstand. Det kan de uden 

videre og meget hurtigt. Derfor beh!i'.\ver man ikke at beklage, at samfundet ikke magter at 

pleje dem allesammen. 

Abstracts 

This article deals with the story and use of Danish coppice woods. It tells of their remnants 

and of the possibilities of conservation. Many of the fäets have been published before, but 

spread in several journals. 
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Alfabetisk fortegnelse over betydningen af de danske plantenavne 

almindelig rnilturt gullpudra 

almindelig mj0durt älggräs 

ask ask 

avnb!i'Sg avenbok 

ben ved ben ved 

b0g bok 

dag-pragtstjeme rödblära 

dun-birk glasbjörk 

eg ek 

forskelligblomstret viol underviol 

gul anemone gulsippa 

hassel hassel 

hulrodet lrerkespore 

hvid anemone 

hreg 

kirsebrer 

liden milturt 

lund-fredl!i'Ss 

naur 

pil 

poppel 

prere 

r!i'Sd-el 

sitka-gran 

skov-elm 

skov-g0geurt 

småbladet lind 

steff ensurt 

storblomstret kodriver 

svovlgul anemone 

tj!i'Sm 

vildreble 

vår-fladbrelg 

hålnunneört 

vitsippa 

hägg 

sötkörsbär 

kustgull pudra 

skogslysing 

naverlönn 

vide 

poppel 

päron 

klibbal 

sitkagran 

skogsalm 

skogsnycklar 

lind 

häxört 

jordviva 

vitsippa x gulsippa 

hagtorn 

vildapel 

vårärt 
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