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Overordnet basisplanlægning
Projektets målsætning og vægtning af delmål
Funktioner og arealfordeling på ejendommen/projektområdet
Indhentning af basale digitale kortinformationer
Lokale undersøgelser af jordbund og arealets hydrologi
Historiske værdier
Gravhøje, volde, mv.
Diger og hegn
Gamle driftsformer i skov?
Uordnet eller ordnet plukhugst?
Eksisterende naturperler?
Landskabsplanlægning i stor skala
Basiskort
Digitale fagkort
Feltanalysen (se separat tjekliste i materiale-samlingen)
Designfasen:
Udsigter: pejlemærker, udsigtspunkter, sigtelinjer
Udsigter: transekter gennem skov
Variationer i lys, rum, tekstur og farve
Landskabs-distrikter
Knudepunkter
Detailplanlægning omkring knudepunkter mv.
Lysåbne naturtyper
Findes der på arealet rester af værdifulde lysåbne naturtyper?
Heder, overdrev, ikke-gødede græsarealer, ferske enge?
Offentlige kort: §3, Natura2000, fredninger
Er der indikatorarter som udtryk for stor naturværdi?
Behov for/ønsker om græsning/høslet af arealer?
Skovrejsning
Er der taget eksplicit stilling til alternative etableringsteknikker?
Er der udarbejdet en analyse af vildt-trykket i relation til skovhegn?
Kan vildthegn begrænses til mindre udvalgte arealer?
Er beslutning om ammetræer differentieret efter træart
Er ammetræernes betydning for 'hurtig oplevelse af skov' indtænkt?
Er der mindst 15% nåletræ og mindst 15% løvtræ?
Risikospredning: Er der mindst 3 hovedtræarter?
Er træarterne egnede til jordbunden og klimaet?
Er mest egnet frøkilde/proveniens valgt for hovedtræarterne?
Er eventuelle blandingskulturer indrettet med store holme/grupper?
Er planteafstand valgt målrettet til driftsformålet?
Er planteafstanden tilpasset rationel førstegangs-hugst med flis?
Er der valgt mindre grupper/arealer med ekstra stor planteafstand?
Er der udlagt stabiliseringsbælter i skoven?
Er der forprogrammeret en hurtigt kommende aldersvariation i skoven?
Er der forprogrammeret en hurtigt dannende strukturvariation?
Stævningsskov, mellemskov

Plukhugst
Forkulturer, energitræ-kulturer, juletræs- og pyntegrønt-kulturer
Lysbrønde, tyndingsfri drift i nål
Overdrevs-skov
Er der gennemført en detailplanlægning - særlige oplevelser:
Græsningskov
Kratskov (såning)
Søjlehal med poppel
Gradienter i planteafstand
'Woodlands'
Festpladser
Brombærskov
Klatretræer og 'trægubber'
'Botanisk have'
Spætte-ugle-skoven
Insekt-svampe-skoven
2-etageret løvtræ (intensiv pleje)
2-etageret løvtræ (med underskov af stedsegrønt)
Lysåbne transekter gennem bevoksninger
Stynede eller henfaldne træer
Solitære træer eller trægrupper på sletter
Skovbryn
Tilpasning til forskellige funktioner (klima, vildt, æstetik, færdsel mv.)
Rumlig variation i skovbrynets bredde
3-trins-, 2-trins- eller 1-trins-skovbryn
Funktionsbestemte artsvalg i skovbrynet
Skovbrynets linjeføring i landskabet
Vand i landskabet
Hydrologien (vandet i landskabet)
De historiske kort = Hvor har der tidligere været vandmiljøer?
Input af vand 1 ~ Netto-nedbøren
Input af vand 2 ~ Grundvandstilførsel
Output af vand 1 ~ Nedsivning til grundvandet
Output af vand 2 ~ Horisontal bortledning / overfladevand
Vandets afløbsveje i landskabet
Hvor meget vand, hvor kontinuert og hvilken retning løber det?
Vandkvalitet i det sekundære grundvand (overfladevand)
Landskabets naturlige næringsniveau
Tilførsel af ekstra næring fra gødede arealer?
Brug af teknikker til immobilisering/afgasning af næring?
Våde naturtyper
Sjældne og bevaringsværdige vandmiljøer?
Indikator-arter?
Planlægning af vandmiljøer
Hvor store er mulighederne for at modellere vandmiljøer?
Funktionsopdeling af de vandpåvirkede arealer
Valg af træarter i vandmiljøernes omgivelser?

Planlægning af vandmiljøernes rekreative og æstetiske funktioner
Vandløb
Naturtyper langs eksisterende vandløb - ændringer?
Restaurering af eksisterende vandløb?
Genåbning af eller friholdelses af skov ved rørlagte vandløb?
Genslyngning af grøfter?
Etablering af næringstilbageholdende damme/søer
Omlægning af landbrugsdræn til åbne snoede vandløb?
Rensning af drænvand for næringsstoffer i damme?
Skabelse/genskabelse af skovvandløb
Vandhuller og småsøer
Samarbejde med f.eks. byer, som har et afløbsproblem (tagvand?)
Specificer og prioriter småsøens funktion(er)
Søens størrelse i forhold til opland og tilførsel af næring?
Lav en prognose over nye søers stofbalance og vandkvalitet
Kvalitetsfaktorer: næring, gennemstrømning, vind, fødekæde, pH
Udgravning eller opdæmning af søer?
Restaurering af mosehuller?
Indret søens dybde-profil målrettet til hovedfunktionerne
Funktionsspecifik indretning af areal-udnyttelsen rundt om søen
Vildtpleje og jagt
Prognoser for hjortevildt på arealet
Jagt- eller skovejendom? Vildtskader
Ressourcer og tid bestemmer anlæg af vildtplejen
Planlægning af sikker jagt (skydebælter, sikker skudafgivelse)
Muligheder for at beholde vildtet inde i skoven? Vildtagre mm
Specifikke tiltag til vildtets skjul og sundhed
Forebyggelse af trafikdræbt vildt
Vildtagre og græs/kløver-marker
Vildtvenlige skovstrukturer
Veje og stier
Transportveje til skovdriften og transporten af træ
Biveje med mere fokus på ejerglæde, jagt og rekreativ færdsel
Hovedspor i bevoksningerne
Planlægning af stikspor i bevoksninger (herunder ammetræer)
Permanente stikspor af hensyn til jordens bæredygtighed?
Stier til udsigtspunkter, vandmiljøer m.m.
Kobling af veje med vildtagre, græs/kløver-marker, skydestriber
Kobling af veje med udsigtslinjer og -transekter
Arealmæssig prioritering af offentlighedens færdsel
Forskellige anlægsteknikker og -materialer
Tilpas vejanlæggets dimensioner til vedligeholdelses-budgettet
Generelle overvejelser vedr. naturpleje og biodiversitet
Arbejder arealanvendelsen 'med eller imod naturens kræfter'
Beror arealanvendelse på en kortlægning af naturgrundlaget?
Øgning/reduktion i antallet af levesteder/habitater på lokaliteten?
Er de ønskede naturkvaliteter i samklang med vores anvendelse?

