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Skoven ejes af Danmarks  
Naturfond, som er stiftet af 
Danmarks Naturfredningsforening. 
Foreningen kan kontaktes på:  
Tlf.: 39 17 40 00 

Plejegruppen i Allindelille Fredskov
Plejegruppen har ansvaret for den 
frivillige naturpleje i skoven. Vi 
udfører naturpleje året rundt, hvor alle 
kan være med, men vi indkalder også 
specifikt til offentlige plejedage.
Formålet med plejegruppens arbejde 
er at genskabe forudsætningerne for en 
rig og mangfoldig natur i skoven. 



Trusler
I løbet af 18- og 1900-tallet blev skovens 
sletter plantet til med blandt andet 
nåletræer og græssende dyr blev for-
ment adgang til skoven. 
I  starten blev der brugt store ressourcer 
på at få træerne til at gro, men da der 
først var etableret et skovklima,  og der 
var dannet næringsrig muld ovenpå 
kalken, begyndte den naturlige tilgro-
ning at tage over. Herefter forsvandt 
de sidste lysninger stille og roligt. I 
vore dage fremmes tilgroningen af det 
kvælstof, som landbrug, industri og 
trafik udleder til atmosfæren, da regn 
og vind fører det ind i skoven, hvor 
det ender med at gøde jordbunden.  
Denne forurening ødelægger det 
naturlige næringsfattige miljø, hvor-
ved grove græsser og træer får bedre 
vækstvilkår, og den lave, lysåbne vege-
tation forsvinder. 

Naturgrundlaget
For 100 ‐200 år siden var der i  den cen-
trale del af skoven åbne sletter med 
sparsom træ‐ og buskvækst. Dette 
skyldes, at jordbunden nogle steder 
består af ren kalk, som i sig selv er me-
get næringsfattig, og træer havde der-
for svært ved at trives i det barske miljø.  
Det lysåbne og næringsfattige miljø var 
derimod ideelt for mange blomstren-
de urter, men pga. den næringsfat-
tige jordbund blev de små og spinkle. 
Herved blev der plads til flere arter og 
dermed flere forskellige tilknyttede in-
sekter.  Det ekstensive landbrug frem-
mede denne udvikling ved at have 
græssende kvæg i skoven, da kvæ-
get holder vegetationen lav og åben.  
Sletterne i Allindelille Fredskov har der-
for været levested for en bemærkelses-
værdig rig flora og fauna, heriblandt 
sjældne sommerfugle og orkideer. 

Store rydninger i skoven i 2014 
Danmarks Naturfond foretager i 
2014 rydninger af skov, som dækker 
de områder, der tidligere var sletter. 
Dette gøres for at genskabe gunstige 
levevilkår for skovens truede flora og 
fauna.
Der vil ikke blive fældet oprindelig 
skov, og gamle træer vil så vidt muligt 
blive skånet.

Naturpleje
For at imødegå truslerne begyndte 
man allerede i 1950’erne at genskabe 
de unikke sletter ved at fælde de plan-
tede træer. Senere blev dette suppleret 
med høslæt, hvor man slår græsset og 
derefter fjerner det. På denne måde 
udpines jordbunden, og mere natur-
lige næringsforhold genskabes. Græs-
ning med kvæg blev også genindført, 
men desværre kun i en kortere periode.

I plejegruppen supplerer vi Naturfon-
dens indsats på de mest værdifulde og 
sårbare arealer, hvor manuel pleje sik-
rer det bedste resultat. Vi rydder både 
krat og skov for at genskabe lysninger-
ne, og udfører høslæt for at sikre en lav 
og artsrig vegetation.  

Efter en mindre pause er der i 2014 igen 
kommet græssende dyr i skoven takket 
være den lokale økologiske landmand 
Brian Granno. Kvæget holder vegetati-
onen lav og artsrig og forhindrer samti-
dig yderligere tilgroning i folden. 

Kom og vær med
Da vi udfører mange forskellige former 
for naturpleje, kan alle gøre en forskel. 
Hvis du er interesseret, kan du kontakte 

Axel Frederik Møller 
Tlf.: 51 33 96 09   
E-mail: axelfrederik@gmail.com


