
Skovens Historie
En fortælling om vores skoves sejlivet eksistens gennem deres storhed, 

forfald og genopblomstring i kulturlandskabet



De fleste træer lever meget længere, end vi mennesker gør. Nogle har oplevet 
flere århundreders historiske vingesus, og vores skove bærer på masser af 
spændende minder om menneskets og naturens fortid. 

Storslåede stendysser og jættestuer er blevet beskyttet og bevaret af skovene, 
og de fascinerende stenkonstruktioner, er både symboler for de første danske 
bondesamfund og gravsteder for historiens lokale konger og stormænd.

Skovens træer fortæller også selv interessante historier. Danskerne har gen-
nem historien plantet masser af egetræer, fordi de giver noget af det bedste 
skibstømmer. Det fortæller historien om et land, der i århundreder har udfor-
sket, handlet og plyndret på verdens have - med de berygtede vikinger som 
det bedste eksempel.

Samtidig minder vores mange nåletræsarter os om, hvordan folk gennem hi-
storien også er rejst ud og har bragt fremmede træarter med sig hjem, som på 
mange måder har formet den natur, vi kender i dag.
Skovene har altid haft en enorm betydning for os mennesker, og deres histo-
rie minder os om, hvor vigtigt det er at beskytte vores skovområder.

For bare 500 år siden havde vi ryddet så meget skov, at vi ikke længere havde 
noget læ for kysternes stærke blæst. Vinden hev så meget sand med sig, at 
det begravede hele byer og enorme mængder landbrugsjord.

Dengang fik det katastrofale følger for flere lokalsamfund, men vi har siden 
lært af historien og kæmpet for at få skovene tilbage på landkortet. Vi har 
fundet ud af, hvor vigtige de er, og hvordan de gennem historien både har be-
skyttet og gavnet os mennesker. 

Det vil vi gerne gøre danskerne klogere på til Skovens Dag 2018. Så tag med 
på en spændende tur gennem skovens historie i denne folder.

Velkommen til en dag  
i historiens tegn!

Udgivet af Dansk Skovforening med støtte fra Nordea Fonden 
i forbindelse med Skovens Dag 2018

Layout: STEP

1. oplag 2018: 5000 

Dette hæfte kan nedhentes på skovensdag.dk

Forsidefoto: Egekrat. De eventyrlige og forkrøblede egekrat-skove mange steder 
i landet er et resultat af fortidens hårde menneskelige behandling af skovene. 
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Skovens historie - kort fortalt

De danske skove har levet et omskifteligt liv gennem histo-
rien, og deres tilstand har haft enorm betydning for, hvor-
dan vores samfund har udviklet sig – helt tilbage fra stenal-
deren over den berygtede vikingetid og frem til i dag. Her 
får du skovens historie – kort fortalt.

Bag i folderen kan du også se en oversigt over de mange spændende 
fortidsminder, du kan finde i skoven, lige som du får en tidslinje over de 
mange ting, der er sket i skovene gennem historien.

Der har ikke altid været skove i Danmark. For 17.000 år siden var størstedelen 
af landet tværtimod dækket af is. Kun Vestjylland var isfrit, og det delte Dan-
mark i to områder med vidt forskellige jordtyper:

Vestjylland udviklede en sandet og næringsfattig jord, hvor træer vokser lang-
somt, mens Østjylland og Øerne udviklede en mere leret og frodig jord, hvor 
træer vokser langt hurtigere.

Det tog isen næsten 8.000 år at smelte væk, men derefter blev det blottede 
landskab hurtigt grønt. Planter spirede ivrigt frem og skove med et rigt dyre- 
og planteliv skød op over hele Danmark.

I begyndelsen var skovene lyse og åbne med træer som birk, pil, asp og fyr 
- såkaldte ’pionértræer’, der nemt kan etablere og sprede sig i nye områder. 
Senere blev skovområderne overtaget af mere skyggegivende træarter såsom 
lind, hassel og elm, der gjorde dem mørkere og mere lukkede. Bøge- og gran-
træer, som i dag udgør størstedelen af de danske skove, kom først til langt 
senere – bøgen omkring 1.000 år f.Kr., og gran så sent som i 1700-tallet.

Det første lange stykke tid efter skovenes opblomstring levede mennesket som 
jægere og samlere i harmoni med skoven, som dækkede stort set hele Dan-
marks landareal. Men da vores forfædre nåede bondestenalderen omkring år 

4.000 f.Kr., begyndte landbrugskulturen også at skyde frem – og det blev ofte 
på bekostning af skovene. 
Mennesket rykkede væk fra kysterne og længere ind i landet, hvor store skov-
områder blev fældet og brændt af, så man kunne få plads til at dyrke korn. Men 
det gammeldags landbrug udpinte hurtigt de nye stykker land, og man rykkede 
derfor hele tiden fra sted til sted og ryddede mere og mere skov undervejs.

Man fik også husdyr, som gik løse og i skovene åd træernes frø, skud og 
blade. Uden for skovene åd de desuden af de afgrøder, man dyrkede, og man 
brugte derfor massevis af små træer og grene på at indhegne markerne.
Skovrydningen fortsatte i årtusinder gennem både bronzealder, jernalder og 
vikingetid, og skovene gik fra at dække tæt på 100 procent af landet i stenalde-
ren, til kun at dække omkring 70 procent i slutningen af vikingetiden. 

Efter at have levet i harmoni med skoven de første tusinde år efter istiden, 
begyndte mennesket i bondestenalderen at rydde skoven for at få plads til at 
dyrke landbrug. 
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Men dette var kun begyndelsen. Bønderne fik stadig mere effektive redskaber 
til at fælde skovene og bearbejde træet, og fra omkring 1200-tallet har alle 
skovområder i Danmark, været påvirket af mennesker.

Skovenes betydning - og rydning

Gennem historien har skovene altid været en vigtig strategisk ressource for
kongemagten i Danmark. Trækul leverede energien til at smelte og lave ting af 
jern og egetræ blev brugt til de mange skibe, danskerne i århundreder domi-
nerede havene i norden med.

I vikingetiden var Danmark langt større, end det er i dag, og perioden ses som 
en af Danmarks absolutte storhedstider. Ingen af vikingernes store erobrings-
togter havde imidlertid været mulige uden alt det egetræ, de byggede deres 
skibe af.

For landbefolkningen var skovene også en vigtig ressource og deres daglige 
brug af træer, grene, kviste og løv til tømmer, gærder, brænde og dyrefoder 
tog ligeledes hårdt på skovene. Der blev drevet mere og mere rovdrift på skov-
områderne, som i århundreder blev overudnyttet og forsømt uden den store 
omtanke. Og det skulle få alvorlige konsekvenser.

Stort set alle danske løvtræsarters blade er egnet til husdyrfoder og ofte
fik løvtræerne bl.a. derfor deres grene med det saftige løv skåret af. I mid-
delalderen udviklede nedskæringen sig til metoden ’styning’, hvor alle træ-
ets grene med jævne mellemrum bliver skåret tilbage til det samme punkt 

i trækronen. 
Metoden bruges stadig i dag på eksempelvis vores mange lindetræs alléer 

og på piletræer ved landeveje.
Endnu tidligere (i vikingetiden) anlagde man stævningsskove som den

tidligste kendte form for skovdrift i Danmark. Her blev hele træets stamme
”stynet” med få års mellemrum nær jordoverfladen på visse sejlivede løv-
træarter som fx ask, hassel, eg, hvidtjørn og pil så træstubben igen kunne 
sætte nye livskraftige skud. Disse skud var bl.a. velegnet til brændsel og 
stolper og til at bygge gærder (risgærder) til at indhegne markerne med.

Tegning: Flemming Bau.
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Det havde taget flere tusinde år at fjerne de første 30 procent af landets skov, 
men i perioden fra omkring år 1000 til år 1820 steg tempoet til et skræm-
mende niveau. På de ca. 800 år faldt skovarealet i Danmark fra omkring 70 
procent til bare 4 procent.

I 1600- og 1700-tallet var de få tilbageværende skove så udpinte og manglen på 
træ så stor, at kongen måtte udstede flere forordninger om bevarelse og plant-
ning af ny skov. 

Men presset fra landbefolkningen var stort og håndhævelsen af loven var svag
og lovgivningen havde derfor i begyndelsen tæt på ingen effekt. Først i slut-
ningen af 1700-tallet begyndte idéen med lovgivning at virke. Skov- og land-
brugsarealer blev adskilt med udskiftningsforordningerne, som var en del af 
de såkaldte landboreformer. Det blev tydeligere, hvem der ejede hvilke skov-
områder, og derfor også nemmere at sørge for, at de blev brugt og drevet på 
en sund og ordentlig måde.

Danskerne ryddede store skovområder fra stenalderen og frem til starten af
1800-tallet. Omkring år 1820 var der kun ca. 4 procent skov tilbage i Danmark. 
Tegning: Flemming Bau I 1805 kom Fredskovsforordningen, som indfredede udvalgte skovområder.

Når træer blev fældet, sikrede man sig, at der altid blev sået eller plantet nye
træer samme sted, ligesom der ikke længere måtte fældes træer hurtigere,
end nye kunne nå at vokse op. Det blev også forbudt for husdyr at græsse i
de indfredede skovområder. Dog måtte svin stadig sættes på olden, dvs. at de
fortsat måtte gå i skovbunden og æde træernes næringsrige frugter (primært
agern og bog) om efteråret.

Da skovene var alvorligt truet af forfald og udryddelse i 1800-tallet, brugte man 
stendiger til at opdele land- og skovbrug og dermed sikre den tilbageværende 
skov for fremtiden.
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Skovbruget blev i det hele taget sat mere i system. Man begyndte blandt 
andet at dele skovene op i afdelinger med én træart og én træaldersklasse. Det 
gjorde, at man mere effektivt kunne producere kævler og tømmer af høj kvalitet.

De mange idéer der dannede grundlaget for den mere ordnede måde at dyrke 
skovene på, kom til fra tyske forstfolk, som kongen havde inviteret til landet, 
og fra danskere hjemvendt fra forstuddannelser i Tyskland.

Helt tilbage fra oldtiden har man vidst at trækul indeholdte mere energi 
end almindeligt træ og man har forstået at udnytte dette til at skabe høje 
forbrændingstemperaturer i smedehåndværket. I 15-1600-tallet var særligt 
Skåne, Halland og Blekinge vigtige leverandører af trækul til kongemag-
ten. Sidenhen overtog særligt de nordsjællandske bønder rollen som leve-

randører, hvilket tog hårdt på de lokale skove.
Fotos: Øverst: kulsviere i Gribskov ca. år 1940 (Det grønne Museum)

Nederst: Flere steder i landet holder kulsvierlaug de gamle kulsvier-tradi-
tioner i hævd (Eskilstrup kulsvierlaug)
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De skove, vi ser i dag, er i høj grad stadig et resultat af denne tyske indfly-
delse. I perioden begyndte vi nemlig også at indføre og teste nye træarter i 
landet – blandt andet nye nåletræer, som viste sig at vokse væsentlig hurti-
gere end de løvtræer, der prægede skovene herhjemme.

De nye arter blev i stor stil indplantet op igennem 1800-tallet, og i dag do-
minerer nåletræsarter som rødgran, sitkagran og lærk store dele af landets 
skove, hvor de udgør hele 75 procent af den årlige skovhugst.

Ud over det nytænkte og ordnede skovbrug bremsede den industrielle revo-
lution i 1700- og 1800 tallet faktisk også til en vis grad forarmningen og ryd-
ningen af skovene. Her begyndte vi at bruge mindre og mindre trækul, som i 
stedet blev erstattet af fossilt stenkul.

Tilplantning: Skoven i nyere tid

I perioden omkring århundredeskiftet til 1800-tallet blev der virkelig sat skub i 
skovrejsningen. Der blev plantet ny skov over hele landet – men især i Vestjyl-
land og i Nordsjælland blev der gjort en stor indsats. 

Manglen på træer havde haft særligt store konsekvenser i disse sandede egne 
af landet. Her betød ingen skov mindre læ for de stærke vinde, der blæste ved 
havet, og det gav store problemer med sandflugt. Blæsten hev i perioder så 
meget sand ind over landet, at det begravede hele gårde og landsbyer og lagde 
vigtige landbrugsarealer øde med katastrofale følger for flere lokalsamfund.

Det skulle der sættes en stopper for med rejsningen af nye skove, hvilket også 
skulle øge træproduktionen og udvikle de fattige egne økonomisk.

Øverst: Skagens Sankt Laurentii Kirke – eller ’Den Tilsandede Kirke’, som de 
fleste kender den – er blandt resultaterne af den store sandflugt ved vestkysten 
i Jylland.
Nederst: Fundamentet af en gård i Torup. Torup var en landsby, der indtil år 
ca. 1611 lå på stedet for det nuværende Tisvilde hegn. Byen blev et af mange 
ofre for sandflugten i Nordsjælland. 
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Især grantræ blev der plantet rigtig meget af. Både fordi, det vokser hurtigt
og leverede godt tømmer til byggeri, men også fordi det nemmest kan vokse i 
den dårlige jord, der præger især Vestjylland. 

Ser man på de Danmarks skove i dag, er der ikke nogen tvivl om, at den ud-
vikling af det danske skovbrug, der blev sat i gang i 17-1800 tallet, har givet 
pote. Siden dengang er skovarealet vokset fra 4 procent til op imod 14 procent 
i dag. Og der er sågar blevet overskud til at fokusere på skoven som mere end 
blot en træressource, der skal reddes og bevares.

Juletræer og pyntegrønt begyndte virkelig at trænge ind i de danske jule-
stuer i 1800-tallet, og også denne tradition stammer fra Tyskland. Områder 

med juletræsdyrkning er siden skudt op landet over, og i dag er det en 
succesfuld dansk eksportindustri og en meget vigtig del af økonomien for 

skovbruget.
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Efter at have sikret træproduktionen begyndte man at fokusere på skovnatu-
ren som noget, danskerne havde ret til at nyde og opleve. Det blev første gang 
nævnt i skovloven af 1935, og siden har man i højere og højere grad arbejdet 
for at gøre skoven til mere end bare en arbejdsplads.

I nutidens skovlov er skovenes sociale og miljømæssige bidrag sidestillet 
med de økonomiske. Der står stadig i loven, at den har til formål at bevare 
og værne om landets skove og forøge skovarealet. Men der står også, at den 
skal tage hensyn til de stendysser og andre minder fra fortiden, der findes i 
skovene, og at den skal udvikle friluftslivet og bevare den biologiske mangfol-
dighed.

Fremtidens skov

De danske skove har været udsat for meget gennem historien. De er gået fra 
at dække så godt som hele landet til næsten at blive udryddet. De er blevet 
reddet på et hængende hår og genoplivet. Og de er nu blevet et elsket stykke 
nationalarv, som helt almindelige danskere til dagligt vandrer, cykler, griller 
og holder skovture i.

Regeringens målsætning har derfor siden 1989 været at gøre skovarealet 
større. Mere præcist arbejder man mod, at skovene inden for de næste 100 år 
skal fylde en fjerdedel af det danske landareal.

Og det går heldigvis i den rigtige retning. Vi bliver hele tiden klogere på, hvor-
dan man bedst driver skovene på en sund og bæredygtig måde. Til gavn for 
både miljøet, skovbruget – og danskerne.

(På de næste sider kan du se en oversigt over de mange spændende 
fortidsminder, du kan finde i skoven, lige som du også får en tidslinje over de 
mange ting, der er sket i skovene gennem historien.)

I Danmark er grundvandet så rent at over 99% af vandforsyningen er 
baseret på urenset grundvand, hvilket er enestående i forhold til mange 
andre lande, der ofte må gøre brug af kemisk rensning. Derfor rejses de 
nye skove mange steder på landbrugsjord over vigtige grundvandsreser-

ver, for at beskytte imod nedsivning af kemiske bekæmpelsesmidler.
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I dag er de danske skove stadig fulde af spor fra vores fortid. I det åbne land-
skab har landbrug, byer og veje slettet så godt som alle spor fra fortiden, 
imens skovene har fungeret som tidslommer og beskyttet mange af fortids-
minderne. Faktisk liger langt størstedelen af vores 33.000 tilbageværende og 
fredede fortidsminder i dag i skovene. 
I mange af de ældste skove kan man stadig i skovbunden finde spor af tidli-
gere tiders marksystemer og landsbyer helt tilbage fra stenalderen. Samtidig 
gemmer de mange steder på naturspor fra de gamle urskove og ældgamle 
træruiner. 
Gammelt træ, der i oldtiden er blevet brugt til at bygge huse, kister og brønde 
og gamle pollenrester hentet op fra søer og moser, kan bruges til at gøre os 
klogere på, hvordan skovene har udviklet sig gennem tiderne.

Alene i statens skove, som udgør 18 procent af Danmarks skovareal, kan man 
i dag finde over 5.000 fortidsminder, som dog ofte kan være ganske svære at 
få øje på. Mange er arkæologiske spor, der kan være gemt under jordoverfla-
den eller voldanlæg og stensætninger der falder i et med skovbilledet.    

Nogle af de synlige kulturspor, du kan finde i skoven, er blandt andet:

• Stenalder: Stendysser, jættestuer og gravhøje og spor af bopladser langs 
de gamle kystlinjer. 

• Bronzealder: Højtliggende gravhøje – både alene og i større grupper – og  
gamle nedhulede vejspor i skrænter og vejdæmninger, der er blevet brugt 
i fugtige, sumpede områder. 

Find sporene – skoven og  
vores fortidsminder

• Jernalder: Lave skelvolde og terrassekanter, der i gamle dage opdelte og 
adskilte markerne. Store stendynger – såkaldte rydningsrøser – af sten,  
man fjernede for at rydde markerne til landbrug. Gravkister af flade sten  
og samlinger af små gravhøje. 

• Middelalder og historisk tid: Gamle vejspor og broer. Huller fra for ek- 
sempel råstofgravning (af bl.a. kalk og ler) og fra produktion af trækul.  
Ruiner og voldsteder, mindesten og gamle skeldiger. 

• Nutid: Spor af arbejde med maskiner i nyere plantager, nutidige vejanlæg, 
bygninger, skilte, afvandingskanaler og grøfter.
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• 1000 – 1536:  
I middelalderen tog kirken, adlen og kongen ejendomsretten til de vidt-
strakte fællesskove, som alle hidtil havde kunne benytte.  

• 1157-1241:  
Valdemar’erne gennemfører omfattende skovrydning. 

• 1200 – 1400:  
Der fastsættes straf for at hugge træ i anden mands skov. Man må dog 
fortsat hugge træ i såkaldte almindinger – Jyske Lov fastslår, at bonden 
ejer skoven og kongen skovbunden.

Tidslinje – de danske skove  
i nyere tid

Dysser (gravmæler i store sten) kan være mange forskellige ting og have for-
skelligt udseende alt efter om de fx er bygget i den tidlige bondestenalder (ca. 
3.500 – 3.100 f.Kr.), ældre jættestuetid (ca. 3.200 – 2.800 f.Kr.) eller i Dolktiden 
(ca. 2.400 – 1.800 f.Kr.). De bestod af et eller flere stenbyggede gravkamre, som 
oprindeligt var de indesluttet i en rund eller aflang gravhøj (runddysse eller 
langdysse). Jordhøjen er de fleste steder siden eroderet helt bort, så kun de store 
sten står frilagte tilbage.

• 1100-1500:  
Dyr som kanin og dådyr introduceres i Danmark. 

• 1500-tallet:  
Sandfygning fra havklitter ind over landet tager til. 

• 1500:  
Flere og flere egetræsskibe bygges til Danmarks krigsflåde. 

• 1657-1660:  
Svenskerne besætter Danmark og vandaliserer de danske skove for at 
fjerne muligheden for at bygge krigsskibe. 

• 1763:  
Tyske forstfolk, ført an af Johann Georg von Langen, introducerer Dan-
mark til det ordnede skovbrug, planteskoler og nåletræsdyrkning. Mange 
træer, der blev plantet under von Langen, står stadig i dag, og flere plan-
tager er opkaldt efter ham. 

• 1776:  
Danmarks flåde genopbygges efter afslutningen på Den Store Nordiske 
Krig mod Sverige, og der indføres forbud mod eksport af egetømmer fra 
Danmark og Norge. 

• 1785:  
Danmarks første skovbrugsskole bliver åbnet i Kiel. 

• 1800-tallet:  
Amerikanske træarter som douglas, grandis, sølvgran (nobilis), sitkagran, 
rødeg, og weymousfyrt bliver indført i Danmark. 

• 1805:  
Fredsskovsforordningen indføres. Den bestemmer, at der skal plantes nye 
træer, når gamle fældes, at der ikke må fældes hurtigere, end nye træer 
kan nå at vokse op, og at græsning er forbudt i de indfredede skove. 
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• 1807:  
Flådens ran: Englands terrorbombardement af København og tilegnelse af 
sammenlagt 576 danske krigs- og handelsskibe. Træet i de mistede skibe 
svarede til træet fra godt og vel 90.000 fuldvoksne egetræer eller hvad der 
svarer 1.800 hektar fuldvoksen egeskov. En national indsamling af egetræ 
startedes hurtigt derefter til genopbygning af flåden. Man plantede nye 
egetræer i skovene, som vi har glæde af den dag i dag. 

• 1820:  
Skovarealet når et lavpunkt på kun 3-4 % af landets areal. 

• 1857:  
Man vedtager ved lov, at der skal påbegyndes en beplantning med bjerg-
fyr på strækninger i Vestjylland, der plages af sandflugt, som tidligere har 
begravet hele landsbyer. 

• 1866:  
Man grundlægger Det Danske Hedeselskab til opdyrkning og genplantning 
af de danske heder. 

• 1884-85:  
De første nordamerikanske sitkagraner bliver plantet. 

• 1935:  
Fredskovforordningen af 1805 erstattes af en ny skovlov der bibeholder 
fredsskovspligten, og sidenhen ved efterfølgende revisioner sidestiller sko-
venes sociale bidrag til danskerne med deres bidrag til økonomi og miljø. 

• 1950erne:  
Man begyndte at dyrke juletræer og pyntegrønt i de danske skove. I dag 
er det ofte en af skovens vigtigste indtægtskilder. Det er især nordmanns-
gran og nobilis man dyrker. 

• 1969:  
Naturfredningsloven regulerer offentlig færdsel i private skove. 

• 1989:  
Regeringen vedtager, at landets skovareal inden for de næste 100 år skal 
fordobles til omkring 25 procent.

www.skovensdag.dk
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