Feltskema til skov
Basisregistrering af strukturelle forhold
Stednavn

StedID (autonr i Naturdata)

Inventør

Dato

Starttid
Sluttid

Arealet omfattet af
NBL §3
Ja
Nej

Arealet omfattet af
HGL §7
Ja
Nej

Grundighed: 1) Kikkert
2) Ekstensiv
3) Intensiv

Hovednaturtype
Arealandel i
pct.

Estimeret naturtilstand
I) Høj, II) God, III) Moderat
IV) Ringe, V) Dårlig

Bemærkninger

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper (særligt skema til lysåbne mosetyper)
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om
Aske/ellesump
Birkemose
Stævningsskov/
Habitattyper (angiv kode)
græsningsskov
Skovstruktur (angiv kategori 1-5)

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)

Arealandel med vandstand over jordniveau
(1)
(2)
(3)
(4)
0-5%
5-10%
10-30%
30-75%
Arealandel med kronedækning

Arealandel med græsning/stævning
(5)
75-100%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0-5%
5-10%
10-30%
30-75%
75-100%
Arealandel med tydelige tegn på jordbearbejdning eller opkørte
kørespor uden for skovveje
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0%
1-10%
10-25%
25-50%
50-100%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0-5%
5-10%
10-30%
30-75%
75-100%
Stammer m naturlige huller/spættehuller, antal pr. ha
(1)
(2)
(3)
(4)
0
<2
2-5
5-10
Stammer m mos/lav i >2 m højde, antal pr. ha

(5)
>10

Naturtypekarakteristiske strukturer
1: ikke tilstede

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0
<2
2-5
5-10
>10
Dødt ved ( diam> 25 cm, længde> 2 m ), antal pr. ha

p1
p2
p3
p4

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0
<2
2-5
5-10
>10
Store, gamle træer el. trunter (dbh > 40 cm), antal pr. ha
(1)
(2)
(3)
(4)
0
<2
2-5
5-10
Arealandel med forekomst af invasive arter
(1)
0%

(2)
1-10%

(3)
10-25%

(4)
25-50%

(5)
>10

n1
n2
n3
n4

(5)
50-100%

(Angiv kategori 1-3 for hver struktur)
2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet

Positive strukturer
Urørt skov med væltede, m.el.m. nedbrudte stammer
Intakt, naturlig hydrologi med fugtig/våd bund
Bundvegetation dom. af græsser/ bredbl. urter
Tydelige tegn på stævnings-/græsningsdrift
Negative strukturer
Tydelig rækkestruktur/plantningspræg
Underskov domineret af hindbær/brombær
Træer ensaldrende, uden etagering
Bundveg. domineret af nælde o.a. næringsrige urter

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori)
(1) Ingen grøfter.
Intakt og veludviklet
fugtigbundsvegetation

(2) Ringe grøftning.
Fugtigbundsplanter
udbredte.

(3) Grøftning tydelig.
Fugtigbundsplanter kun
pletvist.

(4) Grøftning udbredt.
Fugtigbundsplanter hist
og her

(5) Fuldstændig
afvandet. Fugtigbundsplanter mangler

Drift/pleje
Nuværende drift/pleje

Trusler

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type
Afbrænding/tørveskrælning
Slåning/høslæt
Rørskær
Genoptage stævningsdrift

Øge afgræsning
Mindske afgræsning
Hæve vandstand
Ophøre dræning

Bekæmpe invasive arter
Nedsætte eutrofiering
Ophøre gødskning
Ophøre tilskudsfodring

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats

Registreringsskema til skov, version 1.04 (jan. 10)

side 1

Feltskema til skov, Artsregistrering
Kode
A
B

Arealtype
Relativ upåvirket areal
Areal tydeligt påvirket

Pct.

Dok.felt

UTM-koordinater for dokumentationsfelt
X:

Y:

Typiske arter fra skov
Hele arealet: angiv fund med arealkode A el. B (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

ahorn ()
hundegræs, almindelig ()
røn, almindelig (S*)
ørnebregne (S)
anemone, hvid (*)
hundegræs, skov- (*)
rørgræs ()
angelik, skov- (*)
hvene, almindelig (S)
rørhvene, bjerg- (S)
arum, dansk (*)
hvene, hunde- (S*)
rørhvene, eng- ()
ask (*)
hvene, kryb- (S)
sanikel (*)
avnbøg (*)
hvidtjørn, almindelig (*)
sideskærm (*)
baldrian, hyldebladet (*)
hvidtjørn, éngriflet (*)
siv, lyse- (S)
baldrian, krybende (*)
hyld, almindelig ()
skavgræs (*)
balsamin, småblomstret ()
hæg, almindelig (*)
skjolddrager, almindelig ()
balsamin, spring- ()
høgeskæg, kær- (*)
skovbyg (*)
benved ()
iris, gul (*)
skovmærke (*)
bingelurt, almindelig (*)
kabbeleje, eng- (*)
skovsalat ()
birk, dun- (S*)
kattehale ()
skovstjerne (S*)
birk, vorte- (S)
kirsebær, fugle- ()
skovsyre (S*)
blåbær (S*)
klokkelyng (S*)
skræppe, skov- (*)
blåtop (S)
kodriver, fladkravet (*)
skvalderkål ()
brunrod, knoldet ()
kogleaks, skov- (*)
snerre, burre- ()
bunke, bølget (S)
konval, stor (*)
snerre, kær- (*)
bunke, mose- ()
korbær ()
snerre, sump- (*)
burre, skov- (*)
korsknap ()
solbær (*)
bævreasp (S*)
kragefod (S*)
sphagnumslægten (S)
bøg (S)
kvalkved (*)
star, akselblomstret (*)
bølle, mose- (S*)
kærbregne (*)
star, almindelig (S*)
dueurt, glat ()
kærmysse (S*)
star, forlænget (S*)
dueurt, lådden ()
kæruld, smalbladet (S*)
star, grå (S*)
dunhammer, bredbladet (S)
kæruld, tue- (S*)
star, knippe- ()
eg, almindelig (S*)
kørvel, vild ()
star, kær- ()
eg, vinter- (S*)
lungeurt, almindelig (*)
star, næb- (S*)
el, grå- ()
læbeløs, krybende (*)
star, pille- (S*)
el, rød- (*)
løgkarse ()
star, sand- (S*)
elm, skov- (*)
løn, spids- (*)
star, skov- (*)
engkarse (*)
majblomst (S*)
star, stiv ()
firblad (*)
mangeløv, almindelig (S*)
star, stjerne- (S*)
fjerbregne ()
mangeløv, bredbladet (S*)
star, top- (*)
Bilag IV-arter
fladstjerne, stor (S*)
mangeløv, smalbladet (S*)
steffensurt, dunet (*)
Hasselmus
fladstjerne, sydlig lund- (*)
miliegræs (*)
stikkelsbær ()
Birkemus
fliglæbe, ægbladet (*)
milturt, almindelig (*)
stilkaks, skov- (*)
Odder
flitteraks, enblomstret ()
milturt, småbladet (*)
storkenæb, stinkende ()
Enkelt månerude
fløjlsgræs (S)
mjødurt, almindelig ()
svingel, kæmpe- ()
Fruesko
forglemmigej, eng- (*)
mynte, vand- ()
svovlrod, kær- (S*)
Mygblomst
forglemmigej, sump- (*)
mælkebøtteslægten ()
sværtevæld ()
Vandranke
fredløs, almindelig ()
natskygge, bittersød ()
syre, almindelig (S)
Liden najade
fredløs, dusk- (*)
nellikerod, eng- (*)
sødgræs, høj ()
Gul stenbræk
fredløs, lund- (*)
nellikerod, feber- ()
sødgræs, manna- ()
Grøn buxbaumia
frytle, håret (S*)
nælde, stor (#)
tagrør ()
Blank seglmos
fyr, skov- (S*)
padderok, ager- ()
tandrod (*)
Stor vandsalamander
galtetand, kær- (*)
padderok, dynd- (S*)
tidsel, kær- (S*)
Klokkefrø
galtetand, skov- (*)
padderok, elfenbens- (*)
tidsel, kål- ()
Spidssnudet frø
gedeblad, almindelig (S)
padderok, kær- (*)
tormentil (S**)
Springfrø
gran, rød- (S)
padderok, lund- (*)
tranebær (S*)
Løgfrø
gran, sitka- (S#)
padderok, skov- (*)
tyttebær (S*)
Strandtudse
guldnælde, almindelig (*)
pil, grå- (S*)
tørst (S*)
Grønbroget Tudse
hanekro, skov- ()
pileurt, vej- ()
vandkarse (*)
Løvfrø
hassel (*)
pors, mose- (S*)
vedbend (*)
Markfirben
hedelyng (S*)
pragtstjerne, dag- ()
viol, eng- (S*)
Eremit
hejre, sildig skov- (*)
ranunkel, lav ()
viol, krat- (*)
Stellas mosskorpion
hejre, tidlig skov- (*)
ranunkel, nyrebladet (*)
viol, skov- (*)
Hedepletvinge
hestegræs, krybende (S)
rapgræs, almindelig ()
vorterod ()
Sortplettet blåfugl
hindbær (S)
rapgræs, lund- ()
ærenpris, bjerg- (*)
Stor kærguldsmed
hjortetrøst, hamp- ()
revling (S*)
ærenpris, tykbladet (*)
Grøn kølleguldsmed
humle ()
ribs, vild (*)
ærenpris, vedbend- ()
Grøn mosaikguldsmed
K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund , #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart
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