Alle kan bidrage - med at fælde,
hugge, bygge og hygge.
Og med at undersøge biologien
og historien, og fortælle andre om
den specielle skovtype.

I år 2018 stævnes dette stykke
nær busstop ”Kongemarken” og
”den høje p-plads”på Boserupvej.
Hvert år ﬂyttes lidt mod nordvest.

Boserup Stævningslaug er en
gruppe naturglade borgere, der
hjælper Naturstyrelsen med den
fredede askestævningsskov ved
Nattergalestien.
Vi støtter stævningens specielle
natur og kulturhistorie, og viser
gerne rundt, og fortæller om den
spændende biologi og historie.

Mød os i skoven, på facebook (boselaug)
og kulturlandskab.org/boserup-staevningslaug

Boserup
Stævningslaug
plejer underskoven til glæde
for blomster, bier og besøgende.

- og måske er det interessant,
også for dig.
Se facebook eller netsted
eller mail til roskilde@dn.dk

Stævning er den mest oprindelige
form for skovbrug - og nok den
mest produktive, hvis det handler
om mest mulig vedmasse hurtigst
muligt med mindst mulig brug af
energi og hjælpemidler.
Men mest i små dimensioner.
Princippet er enkelt: Man fælder
træerne inden de bliver for gamle til
villigt at skyde nye skud, der får lov
at vokse op til nye stammer.
De skyder fra ”støddet” (stubben),
og får derfor masser af næring med
sig fra det store rodnet.
Hvert år stævnes et nyt stykke. Så
er der hele tiden nye forsyninger
og skov i forskellige stadier.
Her er 20 parceller, for her tar det
nok ca 20 år før de nye skud er
hugst”modne”. Trods frugtbar jord
kommer de nemlig langsomt. Dels
græsser dådyrene hårdt, dels er her
så frugtbart at hindbær og andre
”grådige” planter konkurrerer hårdt.
Det er bl a dét, vi arbejder med at
håndtere med forskellige forsøg.

Stævningsskoven har evigt unge træer
og alligevel lang kontinuitet. De små træer
saves ned hvert 20. år, og skyder igen fra
stubben. Det giver nemt og hurtigt meget
ved i små dimensioner. Og et stort mangfold af planter, dyr og svampe i den evige
cyklus af pludselig lysstilling og derpå 20
års gradvis tilgroning.
De store ”overstandere” fældes efter måske 100-200 år. Nogle af dem overlever ved
at skyde fra stubben. Kend dem på ”klumpfoden”.

I middelalderen var al ordnet skovdrift stævning, ligesom i store dele af verden idag. Det er den oprindelige
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rødderne næring hurtigt bliver til nye skud. Der bindes
meget CO2.
For ca 200 år siden importerede Danmark den ide at
plante nye træer og dyrke dem store. Vi manglede skibsog bygningstømmer.
Bønderne brugte stadig småt ved til redskaber, sløjd,
bindingsværk, hegn og komfurbrænde. For ca 200 år
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stævning. Lige nu trænger den til lidt genopretning.

Arealet bliver delt i 20 lige store stykker. Hvert år stævnes ét. I 2038 er cirklen sluttet og starter forfra.
De 20-årige stammer fældes, og stubbene skærmes mod vildtbid med noget af kvaset.
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Kejserkåben er en
kongelig oplevelse,
man kan være heldig at få om sommeren i lysningerne.
Foto: Søren Grøntved

Boserup Stævningslaug giver skovnaturen en frivillig
hånd. Desværre er der brug for det, men heldigvis er opgaverne sjove og hyggelige. Vi følger udviklingen og formidler til
gæsterne - og laver lidt praktisk naturpleje.
Tæt styret af Naturstyrelsen og nogle dygtige biologer.
Benspænd og overraskelser leveres af klimaet, dådyrene og
anden natur.
Kontakt: roskilde@dn.dk

Vil du vide mere? Og måske også være med?
Stævningslauget er åbent for ﬂere medlemmer.
Vi mødes en gang imellem og botaniserer, laver forskellig naturpleje,
hygger os, naturvejleder, holder oﬀentlige ture, tager på studieture, lærer
om skovens historie og naturens mangfoldighed, og hvad mere????
Mød os på facebook, ”boselaug” og kulturlandskab.org/boserup-staevningslaug

