
Sjældne planter i Dybdal Skov
Skovbunden her i Dybdal Skov er 
rig på kalk. Det gør, at der vokser 
særlig mange sjældne arter af de 
såkaldte sporeplanter — bregner 
og mosser. 

De mange arter af bregner og 
mosser er med til at gøre Dybdal 
Skov til et vigtigt botanisk område.

Bregner
Som det eneste sted i Danmark 
har du her mulighed for at se de 
tre sjældne bregne-arter Hjorte-
tunge, Almindelig Skjoldbregne 
og Håret Skjoldbregne på ét sted. 
Hjortetunge er let at kende og 
finde her i skoven. De to andre er 
svære at kende fra andre mere 
almindelige bregner som fx Al-
mindelig Mangeløv.

Mosser 
Mosser er små, ligner meget 
hinanden og er svære at kende 
forskel på. Her i skoven har spe-
cialister fundet hele 70 forskellige 
slags mosser, heriblandt de me-
get sjældne arter Kalk-Kortkapsel, 
Bøjet Småmos og Dværg-Små-
Mos.

 
Naturpleje i skovbunden
For at bevare de mange sjældne 
bregner og mosser sørger Viborg 
Kommune for nænsom naturpleje 
i skovbunden. Skoven bevares ho-
vedsageligt som urørt, da de man-
ge mos- og bregnearter er afhæn-
gige af et kontinuert skovklima. 
Dog foretages der en nænsom 
’’oprydning’’ af opvækst og kvas, 
som skygger i skovbunden i dag.

Skrab for mosser
Nogle af de meget sjældne mos-
ser er såkaldte pionérarter. Det er 
arter, der dukker op, hvor der bli-
ver blotlagt kalkrig jord. 

Af hensyn til disse foretages 
der hvert 5. til 8. år nænsomme 
skrab, hvor græsset og de øver-
ste 1-2 cm jord fjernes. Skrabene 
foretages på nordsiden af vejen i 
et 2 meter bredt bælte fra vejkan-
ten og ind mod skoven i 3-4 me-
ters længde.
 
Se mere på 
www.viborg.dk/naturpleje-
daugbjerg 

Hjortetunge

Teknik & Miljø
Tlf. 87 87 87 87
www.viborg.dk

2018

Hjortetunge
Den flotte bregne Hjortetunge har 
ca. 30 cm lange, blanke blade — 
se foto. Den foretrækker skygge 
og vedvarende fugtig, kalkhol-
dig jord. Arten er på rødlisten og 
markeret som sårbar. Du må ikke 
grave den op.

Se mere om arten på 
www.fugleognatur.dk

Kalk-Kortkapsel
Den sjældne mos Kalk-Kortkapsel 
er lille (ca. 2 cm høj) og gulgrøn 
- se foto.  Den foretrækker lys 
til let skygge. Den vokser stort 
set kun, hvor der er kalk, og kan 
derfor dukke op, når den kalkrige 
jordbund bliver blottet.

Se mere om arten på 
www.fugleognatur.dk
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