
Stævningsskov - Stævn selv! 
Lørdag d. 2 november 2019 kl 13-16 holder Boserup Stævningslaug 
3. omgang ”Åben Stævning”, hvor alle kan prøve at save og hugge, 
fælde nogle (små) træer, afkviste og afkorte, bygge et gammeldags ris-
gærde, hygge sig sammen med os andre – og opleve stævningsskovens 
natur og kulturhistorie.  
Man kan også høre mere om stævningslauget, og måske blive medlem. 

Naturstyrelsen laver bål; lauget gir kage og kolde drikke.  
Tag selv din yndlings- varme drik med.    Og arbejdshandsker 

Det er nær ”Den høje p-plads”,  og bus 207s stoppested Kongemarken.  
Alle er velkomne, også børn.

Stævning er en traditionsrig form for bæredygtig skovdrift, 
som giver nogle særlige naturværdier.  
Boserup Stævningslaug hjælper Naturstyrelsen med at få den 
fredede stævningsskov i Boserup ind i en god gænge, og for-
tælle offentligheden om det. Og ikke mindst: hygge os med det.  
  Naturstyrelsen og lauget sørger for de redskaber – men har 
du selv save, økser, mukkerter, snitteknive, …. du har lyst til at 
bruge, er det fnt. Bare ikke motorsave; vi gider ikke den støj.

http://kulturlandskab.org/temaer/skov/boserup-staevningslaug/


Mere info: Det ca 30.000 m2 store areal med høje overstandere 
af især ask, eg og fuglekirsebær, og tæt underskov af hassel og 
elm -samt en del forskellige buske, og i perioder forårsblomster 
og andre urter-  er delt ind i 20 parceller, der efter tur stævnes; 
dvs hasler og elme skæres ned, så de kan skyde igen fra støddet. 
Det er en gammel (og bæredygtig) driftsform, som giver spe-
cielle naturforhold, vi gerne vil fremme.  
   Især mange forårsblomster.

Vi bygger grengærder af de fældede småstammer. Også dét giver 
gode forhold - for svampe, insekter, fugle og andet småkryb. 

 De beskyttende manchetter 
af stammer, vi i november og 
februar satte rundt om stød-
dene som værn mod vildtbid 
har ikke haft synlig effekt 
sammenlignet med ingen 
beskyttelse.  
Safttrækkere ser heller ikke 
ud til at have ændret på gen-
væksten. Forsøget med slå-
ning af græs og opvækst i 
parcel 1 viser hverken bedre 
eller værre genvækst end 
kontrolarealet.  

Lauget startede i 2018; skoven blev en 
overgang stævnet lidt usystematisk; vi 
sætter det i system og stævner nu parcel 
nr 3 fra sydøst. Den første, store, er stæv-
net for ikke så længe siden, og trænger 
ikke før vi om knap 20 år har været helt 
nede i nordvestenden. 

  Elme er blevet 
spist langt begær-
ligere end hassel. 
De har overlevet 
og står med tæt 
grønt pur på  stød-
dene, men om de 
klarer det i det 
lange løb er må-
ske usikkert.  
Vi var måske for 
forsigtige med 
udtynding af 
overstandere (især 
fuglekirsebær). 
Det må vi nok 
råde lidt bod på. Det bliver spændende, hvordan forårsfloret kommer i år.  

Og hvor meget, det græs (og andre planter), der er på vej, vil dominere.  



8/10 var 7 af os ude og lægge lidt planer:
Inden 2/11 kl 13 har nogle af os afmærket nogle træer, der ikke skal stæv-
nes, gjort nogle pæle klar, boret nogle huller og sat lidt af pælene i, så man 
kan gå direkte i gang med det nye grengærde.  
  Vi glæder os til at se, hvordan det nu meget mørke stykke ændrer sig.

Efter 2/11 vil skovhjælperne hjælpe med at ryd-
de det op, vi ikke når. Og inden 1/3 laver vi en 
stævningsdag mere og ordner resten. 
  Om 20 år er vi nået hele vejen igennem og kommer 
tilbage – med eller uden rollatorer.

Velkommen  
d 8 november






