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Skovforeningen 
Advokat ansat
Karin Annette Holm er ansat i Er-
hvervspolitisk Afdeling pr. 1. april. 
Karin er advokat og kommer fra en 
stilling som Senior Legal Counsel i 
Maersk Tankers Juridiske Afdeling. 
Hun har mere end 15 års erfaring 
med blandt andet rådgivning, kon-
flikthåndtering og forhandling.

Der er tale om en nyoprettet stil-
ling idet foreningen har tilført øgede 
ressourcer til at ansættelse en per-
son med juridiske kompetencer.

Københavns universitet
Ny institutleder

Claus Beier 
er ansat 
som leder af 
Institut for 
Geovidenskab 
og Natur-
forvaltning. 
IGN samler 
forskning og 
undervisning 
inden for bl.a. 
skov og park, 

herunder Skovskolen.
Claus Beier kommer fra en stilling 

som forskningsdirektør på NIVA, 
Fagsenter for Nedbørfelt og Urban 
Vannmiljø i Norge. 

Claus Beier har arbejdet med 
forskning og forskningsledelse inden 
for natur- og miljøområdet. Han har 
især interesseret sig for biogeo-
kemiske kredsløb i landbaserede 
økosystemer under menneskeskabte 
påvirkninger fra forsuring, arealan-
vendelse og klimaforandringer. Han 

har bl.a. været ansat på DTU, Risø 
og i 1992-1996 på Skov & Landskab.

Claus Beier har ledet adskillige 
danske og udenlandske forsknings-
projekter og forskningsnetværk.

Claus Beier tiltræder 1. maj 2015 
og ansættes for en 5-årig periode 
frem til maj 2020. Han afløser Niels 
Elers Koch der fratrådte stillingen 
som institutleder i september 2014.

Improseed / Jiffy planter
Produktion overdrages
ImproSeed / Jiffyplanter i Sunds 
overdrager pr. 1. marts sin produk-
tion af herkomstpligtige dækrods-
planter til Jysk Skovservice / Peter 
Schjøtts Planteskole v/ Thomas Sten-
holdt. Driften samles på Hedegårdvej 
5 i Ejstrupholm, domicil for Peter 
Schjøtts Planteskole gennem 45 år.

Formålet med sammenlægningen 
er at opnå en større og mere ratio-
nel dyrkning af dækrodsplanter i 
Jiffy Skovsystemet til især det dan-
ske marked, hvor forbruget af dæk-
rodsplanter er støt stigende. Frem 
for to små enheder.

Efter overdragelsen fortsætter 
Improseed / Jiffyplanter med at 
udvikle, sælge og servicere det ca-
nadiske Jiffy Skovsystem til plante-
producenter i Europa fra hjemstedet 
i Sunds v. Herning. Især skal der sat-
ses på mekanisering af systemet, så 
produktionen kan billiggøres og der 
sikres en ensartet plantekvalitet. 

Planteskolen i Sunds fortsæt-
ter med løndyrkning af planter på 
projektbasis, med rådgivning af alle 
interesserede om brugen af dækrod-
splanter og formidling af planter. 

Asger Olsen A/S
Ejendomsmæglerfirma · Mde. 

Skove · Godser · Større Landbrug

Søvangen 20
DK-5884 Gudme
POST@ASGEROLSEN.COM

Tlf.:   +45 62254088
Fax:   +45 62252088

Mobil:   +45 20200088

w w w . a s g e r o l s e n . c o m

Formidling, vurdering og rådgivning i 
forbindelse med handel og udvikling af 

skove, godser og større landbrug.
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Energikunder kræver 

papir på 
bæredygtigheden

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har lanceret 
en brancheaftale om bæredygtigt træ til energi:

Fra fyringssæsonen 2016/17 skal 40 % af energi-
producenternes køb af træ være bæredygtigt. Tre 
år senere skal andelen være 90 %.

Grundlæggende er Skovforeningen glad for 
aftalen. Den kan gøre forbrugerne og samfundet 
trygge ved at bruge træ til energi. Den kan give 
sikkerhed for reelle klimagevinster. Og den kan 
tilskynde til mere bæredygtigt skovbrug i lande og 
områder hvor der er problemer med skovdriften.

Men energibranchens krav om dokumentation 
for bæredygtighed vil også medføre mere admi-
nistration og udgifter for danske skovejere. Hvis 
skoven ikke er PEFC- eller FSC-certificeret, kan 
dokumentationen fx ske gennem den europæi-
ske energibranches SBP (Sustainable Biomass 
Partnership)-certificering. Den kommer de fleste 
energitræproducenter til at se nærmere på.

SBP-certificering
SBP-certificering går ud på at biomasseproducen-
ten (fx en skovejer, en entreprenør, en virksom-
hed der sælger flis til varmeværket eller varme-
værket selv) definerer det forsyningsområde som 
træet kommer fra. Derpå vurderer man om der i 
området er risiko for at skovdriften ikke overhol-
der SBP-standardens krav.

 Risikovurderingen sker i første omgang ved 
skrivebordet og skal godkendes af et certifice-
ringsfirma. Hvis der kan være problemer, skal det 
undersøges nærmere i skoven. Måske skal produ-
centen tage initiativer der minimerer risikoen for 
ikke-bæredygtig skovdrift.   

Det er godt at SBP-certificering hviler på en 
risikovurdering. Det må medføre at i lande og 
områder med lav risiko for bæredygtighedspro-
blemer, fx i Danmark, bliver arbejdsbyrden med 
SBP-certificering mindst.

SBP-certificering stiller også andre krav. Fx 
skal træet kunne spores hele vejen fra skov til 

afbrænding. Og biomasseproducenten skal give 
oplysninger så energiproducenten kan lave et 
CO2-regnskab.

Skovforeningens målsætninger
Hvem kommer til at hænge på regningen for 

energibranchens krav om dokumentation for 
træets bæredygtighed?

Det er det afgørende spørgsmål for skovbruget 
og for mulighederne for fuldt ud at realisere 
skovenes store potentiale for at forsyne Danmark 
med meget mere træ til energi.

Skovforeningen arbejder for at SBP-certificering 
bliver så smidig og pragmatisk som muligt i 
Danmark uden at det går ud over troværdigheden 
overfor forbrugerne.

Fx er det oplagt at lade biomasseproducenterne 
basere deres risikovurdering på nationalt indsam-
lede og offentliggjorte data fra myndigheder for 
forskningsinstitutioner.

Niels Reventlow / Jan Søndergaard, 
Dansk Skovforening

Fremover skal man certificere skovdriften for at 
kunne levere flis. Enten PEFC / FSC certificering, 
eller også en særlig SBP certificering.



 

Af Hans Peter Ravn, Institut 
 for Geovidenskab og  
Naturforvaltning, KU

Sæsonen 2014 var god for 
typograferne, og de fleste 
har klaret vinteren fint. Der 
er generelt en væsentlig 
forhøjet tæthed de fleste 
steder.

Det er positivt at de le-
vende træer har en god 
vandforsyning.

Det anbefales at fjerne 
effekter med overvintrende 
biller. Man kan udlægge 
fangtræ med feromonposer 
og fjerne træet inden bil-
lerne kommer ud en gang 
i juli.

Situationen efter stormfaldene i 
oktober og december 2013 er blevet 
fulgt ved lejlighedsvise observa-
tioner på lokaliteter flere steder i 
landet samt ved indberetninger fra 
skovdistrikterne. 

Opformering i 2014
Allerede på de varme dage i påsken 
midt i april 2014 begyndte typogra-
ferne flyvningen på soleksponerede 
arealer. Det blev især observeret i 
det vestlige Sønderjylland (figur 1). 
Andre steder i landet blev den før-
ste aktivitet observeret i de sidste 
dage af april og første dage af maj. 

Udviklingen i de tidligt etable-
rede gangsystemer blev dog lokalt 
dæmpet af køligere dage i midten af 
måneden. Varmen 21.-23. maj bragte 
de sidste overvintrende typografer 
på vingerne.

Resten af sæsonen favoriserede li-
geledes barkbillernes udvikling. Juli 
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Typografsituationen 
– status før sæsonen 2015

Figur 1. Fra Sønderjylland 23/5-2014. Store larver fra den tidligste flyvning klar 
til forpupning allerede i slutningen af maj.

Figur 2, 3 og 4. Oktober 2014: Frisk boresmuld (2), små (3) og store larver 
samt pupper (4). Fra Harreskov plantage ved Kibæk 5/10-2014.



 

bragte rekordmange sommerdøgn 
og adskillige tropedøgn. Afkommet 
efter forårsflyvningen – den nye ge-
neration – fik rigtig gode forhold til 
at etablere sig i løbet af juli. 

Første halvdel af august havde 
ligeledes mange dage med tem-
peraturer over tærsklen for flyve-

aktivitet (18-20°). Det samme gjaldt 
september, hvor der helt hen til 20. 
september var daglige maksimum-
temperaturer over 20°. 

Ved en undersøgelse 3.-5. oktober 
blev der derfor i Midt- og Vestjylland 
fundet meget friske typograf-angreb 
(figur 2) med både små (figur 3) og 

store larver samt pupper (figur 4). 
Disse gangsystemer må være anlagt 
efter august. 

Der er ikke tidligere set gangsy-
stemer anlagt så sent på året. Og 
det er også risikabelt for typogra-
fen. Pupper og larver tåler nemlig 
ikke frost.
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Figur 5. Februar 2015: Gangsystem af typograf med larver 
og pupper døde af frost. Fra Harreskov plantage ved Ki-
bæk 26/2-2015.

Figur 6. Eksempel på såkaldte ’dendrittiske’ gange – overvintringsindboringer med flere voksne typografer i samme ind-
boring og uden yngleaktivitet. Fra Sønderjylland 26/2-2015.

Figur 7. Der findes mange overvintrende voksne typogra-
fer under barken lige nu. De hvide larver, man kan finde 
nu, er larver af snyltefluer og andre insektlarver, der lever 
som parasitter på typograferne.

Figur 8. Ét tegn på stor billetæthed på arealet, er at de langsgående modergange 
ligger tæt, som det ses her. Et andet tegn er, at typograferne tager til takke med 
utypisk ynglemateriale – som fx disse unge omorika. Fra Sønderjylland 26/2-2015.



 SKADER PÅ SKOV

Vinteren 2014-15
Både i november, december, ja-

nuar og februar har der forekommet 
frostdøgn – endda under minus 10 
grader. I slutningen af februar blev 
de samme arealer derfor genbesøgt 
for at se, hvordan det var gået med 
typograferne. 

Det kunne konstateres, at de gun-
stige temperaturer i oktober og no-
vember havde givet graddage nok til 
at mange pupper og store larver var 
udviklet til voksne biller, der kunne 
klare frosten, da den kom. De små 
larver, der ikke havde nået dette 

stadium var døde (figur 5). 
Der blev også fundet en del ty-

pografer, der havde boret sig ind 
under barklen uden at etablere yng-
legangsystemer. Disse indboringer 
kan kendes på at der sidder flere 
voksne biller sammen, og at de er 
uregelmæssigt forgrenede – såkaldte 
’dendrittiske gange’ -(figur 6). 

Hvis man ser hvide larver i ty-
pografernes gangsystemer her i 
foråret, drejer det sig om larver 
af fluer, snyltehvepse og biller. De 
lever som parasitter på typografen 
(figur 7).

Sæson 2014  
- sammenfatning
De gunstige opformeringsvilkår 
gjorde, at vi fik udviklet en fuld 2. 
generation i 2014. 

En vurdering i oktober 2014 af 
udviklingen i omfanget af angrebet 
materiale fra maj til oktober viste at 
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Figur 9. En typisk situation efter oprydning af stormfald og angreb af typogra-
fer. De overvintrende typografer vil befinde sig i skovbunden på arealet, under 
barken i stakkene langs vejen og under barken i træerne omkring arealet. De 
stående træer uden bark rummer ingen biller, og kan efterlades til spætter og 
uskadelige insekter. 
Hvis det er muligt, anbefales det at fjerne oparbejdede stammer med biller un-
der barken og eventuelle stående træer i randene med biller under barken. Det 
skal ske inden typografernes flyveperiode som begynder, når lufttemperaturen 
overstiger 18-20° - normalt midt i maj. Derfor er anbefalingen at materiale med 
overvintrende biller fjernes inden 1. maj – i varme forår endnu tidligere.

Figur 10. Hvis barken er faldet af træ-
erne udgør disse ikke længere et leve-
sted for typografer. Hvis man ønsker 
at reducere billetætheden før sværm-
ningen i maj, bør opmærksomheden 
rettes mod træer med bark umiddel-
bart bag de døde træer uden bark. 
Hér vil man muligvis kunne finde 
overvintrende biller under barken.

Figur 11. Hér har man skovet de døde billetræer foran en 
vestvendt rand. Der er også skovet en del friske træer i 
forbindelse med afretningen af kanten. Træerne med frisk 
bark vil udgøre attraktive ynglesteder for de biller, der 
flyver i maj. 
Hvis der er tilstrækkeligt friskt ynglemateriale i disse 
træer, vil de kunne opsuge alle de flyvende biller. Hvis 
der for lidt frisk barkareal i forhold til antallet af biller, vil 
de overskydende søge andre steder hen. Man skal fjerne 
de nyangrebne stammer inden 1. juli, da billerne ellers 
vil angribe de stående, friske kanttræer. Fra Midtjylland 
februar 2015.



 SKADER PÅ SKOV

antallet af angrebne træer er forøget 
3-4 gange gennem sæsonen. Kun en 
meget lille del af populationen døde 
som pupper og larver på grund af 
frost i løbet af vinteren. 

Der er dog stor variation fra lo-
kalitet til lokalitet. Dels er der flere 
steder fjernet rigtig meget materiale 
med biller i løbet af efteråret og 
vinteren. Dels er der tegn på store 
forskelle i tætheden af typografer 
mellem lokaliteterne (figur 8). 

Generelt vurderes der dog at 
være en væsentlig forhøjet tæthed 
af typografer i nåleskovene lige nu. 

Et forhold, der kan tale for at 
nedtone risikoen, er at de levende 
træers vandforsyning i øjeblikket 
er vældig god. Sætter det ind med 
langvarig forårstørke kan dette bil-
lede dog ændre sig.

Anbefalinger før sæsonen 2015
Det kan anbefales at borttrans-

portere effekter med overvintrende 
biller under barken inden forårsflyv-
ningen (figur 9). 

Selv om der vil falde bark af ved 
håndteringen, vil fjernelse af selv 

en lille del af populationen være 
med til at nedbringe tætheden – og 
dermed risikoen for angreb på den 
stående skov. 

En del af billerne overvintrer i 
skovbunden. Derfor kan man ikke 
få alle biller ud af skoven inden 
sværmningen i maj. 

Træer uden bark udgør ingen 
risiko (figur 10). Liggende træ med 
frisk bark vil være attraktiv for 
billerne, når de sværmer (figur 11 
og 12). 

Man kan også bevidst udlægge 
fangtræ til opfangning af de svær-
mende biller (figur 13) - og styre 
billernes sværmning til de ønskede 
effekter ved sætte feromonposer på 
disse (figur 13). 

Blot skal man på forhånd have 
sikret sig mulighed for udtransport 
af de påfløjne fangtræer inden bil-
lernes afkom klækker i juli måned. 

Billernes flyveaktivitet kan regi-
streres ved fangst af typografer i 
feromonfælder (figur 14). Feromon-
fælder til overvågning af typografens 
flyvning vil være i brug i 2015 flere 

steder i landet. Resultaterne vil lø-
bende blive formidlet til skovbrugets 
praktikere.

Indsendt til redaktionen 3.3.2015.

97SKOVEN 3 2015

Figur 14. Syntetisk feromon placeret 
i en rørfælde kan bruges til at moni-
tere typografens flyveaktivitet. På dén 
måde kan man registrere, hvornår 
forårsflyvningen har kulmineret. Så 
har man omkring en måneds tid til 
at bortkøre fangtræerne – og andre 
angrebne effekter – inden den ny ge-
neration er færdigudviklet. I 2015 vil 
flyvningen blive overvåget ved hjælp 
af feromonfælder på flere lokaliteter 
i landet.

Figur 13. Poser med syntetisk feromon kan anvendes til at styre de flyvende typografer til udlagt fangtræ eller stående 
træer, som man ønsker angrebet. Fra Grib skov 17/4-2007.

Figur 12. På nogle stammer angrebet sent i 2014 vil man kunne finde bark der 
er delvist frisk endnu. Hvis barken stadig er hvid og frisk i maj, vil de flyvende 
biller bore sig ind dér.



 

Det samlede forbrug af 
brænde skønnes til 2,3 mio. 
m3. Godt 1/3 stammer fra 
private haver og knapt 1/3 
fra de danske skove.

En ret stor andel af ov-
nene er af nyere dato og 
dermed rimeligt effektive.

Tallene er fremkommet 
ved en spørgeundersøgelse 
og er behæftet med nogen 
usikkerhed.

Vi har rimeligt godt styr på hvor 
meget brænde der hugges i de danske 
skove. Den seneste statistik viser 
at der i 2013 blev hugget 519.000 
m3, fordelt på 388.000 m3 løvtræ og 
131.000 m3 nåletræ.

Men forbruget er sikkert noget 
større, for der afbrændes sikkert 
også brænde fra private haver, fra 
import og meget andet. Det har 
Force Technology undersøgt på 
vegne af Energistyrelsen.

De har kontaktet 2.133 private 
husstande pr. telefon i maj-juni 2014 
og stillet en række spørgsmål om 
deres brug af brænde.

Der blev udvalgt 3.700 husstande, og 
der blev opnået kontakt med 3.023 efter 
op til 8 genopkald. Blandt disse husstande 
var der 2.133 som ønskede at deltage. Det 
giver en svarprocent på 70,6%. Intervie-
wene er udført af Jysk Analyse A/S i Ål-
borg. Der indgår ikke erhvervsadresser.

Brændeovne
Lige godt en fjerdedel af svarperso-
nerne – 27,5% – eller 586 havde et 
eller flere anlæg der bruger brænde, 
enten i hjemmet eller i sommerhuset. 
Heraf var der 57 som havde mere 
end ét brændeforbrugende anlæg. 

Det samlede antal anlæg i under-
søgelsen nåede derfor op på 642. 
Tabel 1 viser at næsten 9 ud af 10 

TRÆ TIL ENERGI
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Forbruget af brænde
i Danmark

Antal Pct.

Brændeovne i hjemmet 434 68%

Pejse eller masseovne i hjemmet 51 8%

Brændekedler i hjemmet 15 2%

Brændeovne i sommerhuset 134 21%

Pejse eller masseovne i sommerhuset 8 1%

Brændekedler i sommerhuset 0 0%

I alt 642 100%

Tabel 1. Fordeling af brændeforbrugende anlæg i husstande med brændefyring.

Producenterne af brændeovne oplyser at der sælges 25.000 brændeovne om 
året – en meget høj andel er de meget effektive svanemærkede ovne. Dette salg 
svarer til at bestanden af brændeovne er udskiftet i løbet af omkring 30 år.



 

er brændeovne, og hovedparten er 
opstillet i hjemmet. 

Salgsenhed
Brænde sælges som regel efter op-
måling af rumfanget, men der findes 
flere forskellige enheder. Derfor har 
man startet med at spørge til for-
bruget i rumfang og derefter fulgt 
op med et spørgsmål om hvilken 
type enhed svarpersonen tænker på. 

Det viste sig at 60% tænker på 
den klassiske brændestak med sa-
vet, kløvet og stablet træ på 30 cm 
længde, 23% tænker på en skovrum-
meter som er stablede træstykker, 
ofte 2 m lange, og 18% på en kasse-
rummeter som er løst brænde i 30 
cm længde lagt hulter til bulter i en 
kasse.

Især kasserummeter kan give an-
ledning til mange skuffelser. En lidt 
for kreativ brændehandler kan godt 
smide brænde ned i en kasse, så der 
er temmelig meget luft. Når kunden 
så stabler brændet op derhjemme 
bliver han ret skuffet.

Forbrug af brænde pr. ovn
Svarpersonerne blev spurgt om 
hvor stort forbrug de har haft. De 
kunne svare ud fra de tre nævnte 
salgsenheder samt brændetårne. 
Forbruget er derpå omregnet til 
energienheden GJ. 

Man kommer frem til at det gen-
nemsnitlige forbrug i brændeovne, 
pejse og masseovne i private boliger 
er på 27,9 GJ om året eller 2,9 m3 
fastmasse (altså uden luft mellem 
stykkerne). 

Brændekedler bruges som et 
centralvarmeanlæg, og der er ikke 
mange tilbage. Forbruget er i snit 
120 GJ (12,5 m3).

I sommerhusene bruges i snit 
17,0 GJ om året (1,8 m3), altså noget 
mindre end i helårsboliger.

Samlet forbrug
Det samlede forbrug af brænde i 
Danmark er udregnet på grundlag af 

hvor stor andel af boligerne der har 
brændeovn og det gennemsnitlige 
forbrug. Se tabel 2.

Det samlede antal ovne er skøn-
net til 764.000. I runde tal fordelt på 
690.000 brændeovne, 65.000 pejse 
og 5.000 masseovne. Det samlede 
brændeforbrug er beregnet til 
21.900 TJ svarende til 2,3 mio. m3 
brænde.

173.000 af alle ovne står i som-
merhuse, svarende til at 86% af alle 
sommerhuse har brændeovn.

I den foregående undersøgelse for 
2011 blev brændeforbruget opgjort 
til 23,8 PJ. 

Som årsag til det lavere forbrug 
peger forfatterne på den milde vin-
ter 2013/14 hvor graddagene var 
25% lavere end normalen. Svarper-
sonerne blev ganske vist bedt om at 
opgive forbruget ”de senere år”, men 
hvis hukommelsen er kort lægger 
man mest vægt på det seneste år. 

Det lidt lavere forbrug kunne også 
skyldes højere priser på brænde-
tårne sammen med lidt lavere priser 
på olie og gas. En anden forklaring 
kunne være udskiftning af brænde-
ovne med nye og mere effektive 

ovne – men salget af ovne svarer 
kun til 3% af den samlede bestand 
hvert år. Disse to forhold skønnes at 
være uden større betydning.

Oprindelse
Derfor er der også spurgt om hvor 
brændet er kommet fra, se tabel 3.

Halvdelen af svarpersonerne siger 
at de får brænde fra haver mv., ¼ 
køber det hos forskellige brændefor-
handlere, mens kun 1/6 køber det 
direkte fra skoven. 

Der er imidlertid forskel på de 
enkelte personers forbrug. Hvis man 
opgør mængder i stedet er det godt 
1/3 der kommer fra private haver 
og læhegn, knapt 1/3 købes direkte 
i de danske skove, og 1/5 købes hos 
brændehandlere.

Briketter anvendes også i brænde-
ovne. 74 af de 642 anlæg anvender 
”næsten altid” briketter, mens 140 
anvender det ”af og til”. 

Importen af brænde er desuden 
opgjort ved rundringning til bety-
dende importører. På det grundlag 
skønnes at 3.300 TJ, svarende til 
15% af brændet, bliver importeret. 
Det er fordelt på 8% i brændetårne, 
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Ovntyper Antal 
boliger

Andel 
med ovne

Antal 
enheder 

med ovne

Enheds-
forbrug

GJ

For-
brug, 

TJ

Brændeovne i beboede boliger (inkl. pejse/masseovne) 2 597 968 22,74 % 590 724 27,87 16 464

Brændeovne i sommerhuse (inkl. pejse/masseovne) 2 597 968 6,66 % 172 954 16,97 2 936

Brændekedler i boliger 2 597 968 0,70 % 18 270 119,80 2 520

Sum 21 920

Tabel 2. Samlet forbrug af brænde.

Oprindelse Andel af 
svarpersoner

Andel af 
forbrug

1) Træ fra private haver, læhegn og lignende 48 % 38%

2) Rent affaldstræ fra savværker, træindustri, 
snedkerier m.m. 

3 % 4%

3) Købt direkte fra skoven, f.eks. på sankekort 
eller på skovens brændeplads. 

17 % 31%

4) Leveret eller afhentet som ”brændetårne” 
(de populære højt stablede paller, som kan 
leveres direkte ved fortov) 

6 % 7%

5) Andre brændeforhandlere, f.eks. byggemar-
keder, benzinstationer, landmænd eller bræn-
depladser uden for skovene 

23 % 19%

6) Fyrer mest med andre materialer end 
brænde (brugte træeffekter, paller, emballage, 
nedrivningstømmer, møbler osv.) 

2 % 1%

Tabel 3. Den dominerende kilde til brænde.
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2% i hele kævler der oparbejdes og 
knapt 5% briketter.

Brændeovnes alder mv.
Der har i de senere år været stor 
opmærksomhed omkring udslip af 
partikler fra brændeovne. Udslippet 
er generelt større for ældre ovne, og 
de nye svanemærkede modeller der 
er dominerende på markedet i dag 
har lavt udslip. Om kort tid skærpes 
reglerne i øvrigt (Skoven 2/15, s. 63).

Derfor er der spurgt til alderen 
på ovnene. Det viser sig at 22% er 
fra før 1985, 52% er fra 1985-2008, 
og 27% er efter sommeren 2008. 

Der er lavet et dobbelttjek på 
dette emne ved at spørge om der 
er glaslåge i ovnen. Glaslåge blev 
almindeligt omtrent samtidig med at 
DS-mærkningen blev indført i 1991. 
16% har ikke glaslåge, mens 84% har 
glaslåge. De to svar passer derfor 
pænt sammen.

Der er spurgt om ovnen er sva-
nemærket. Det er kun godt 1/3 der 

har været i stand til at  svare på 
dette spørgsmål, og lidt mere end 
halvdelen af dosse svarer ja. På det 
grundlag skønnes at mindst ¼ af 
brændeovnene er svanemærkede.

Svaret er kontrolleret ved en be-
regning: Svanemærkede ovne kom på 
markedet i 2005. Hvis det antages at 
størstedelen af de solgte ovne der-
efter var svanemærkede, og at der 
sælges 25.000 ovne om året (oplyst 
af producenterne), så vil der i 2013 
være omkring 200.000 svanemær-
kede ovne. Det svarer til ¼ af den 
samlede bestand på 764.000 ovne.

Andelen af svanemærkede ovne 
er den samme i hjemmet og i som-
merhuset; det samme gælder med 
hensyn til om der er glaslåge.

Anden opvarmning
Tabel 4 viser at 8% af svarperso-
nerne bruger udelukkende brænde 
til opvarmning. Godt halvdelen sup-
plerer brænde med fjernvarme og 
naturgas bruges af godt halvdelen. 

16% tilføjer at brændeanlægget er 
den primære varmekilde.

Usikkerheder
Der er en række usikkerheder ved 
opgørelsen, og derfor bør tallene 
behandles med forsigtighed:

* 71% af de udvalgte personer 
har svaret, og vi ved ikke hvordan 
de øvrige ville have svaret. Der er 
ikke korrigeret for manglende svar.

 * Der er en statistisk usikkerhed 
på indsamlingen af oplysninger om 
det samlede antal brændeovne. 
Den er beregnet til +-1,8% for hus-
stande med brændeovne i hjemmet 
og +-1,1% for brændeovne i som-
merhuset. Forbruget pr. ovn har en 
usikkerhed på +-3 GJ, svarende til 
10-15%.

Den statistiske usikkerhed på op-
gørelsen af det samlede forbrug er 
beregnet til 21,9 TJ +- 2,9 TJ – altså 
et sted mellem 19,0 TJ og 24,8 TJ.

* Svarpersonerne er spurgt 
om deres gennemsnitlige forbrug, 
men det kan svært at give et svar 
på stående fod. Hvis man køber 
brænde hvert år kan man nok give 
et rimelig korrekt svar, men hvis 
man køber med varierende interval 
er det svært at opgøre et gennem-
snitligt årligt forbrug. 

Opmåling af sankebrænde er 
ofte ret usikkert og præget af skøn. 
Hugger man brænde i haver – ens 
egen eller naboers – er det sjældent 
det opmåles. Det er også svært at 
skønne køb af brænde i små sække 
på tankstationen.

* Der er spurgt til den domine-
rende kilde til brænde – men der 
kan let være flere kilder.

* Rapportens forfattere har måt-
tet lave en række skøn og antagel-
ser for at kunne komme frem til et 
resultat. Det kan ikke undgås, og 
forfatterne gør selv rede for deres 
metoder. Denne artikel går let hen 
over de fleste af disse skøn som giver 
en vis usikkerhed, men læserne kan 
selv dykke ned i rapporten.

sf

Kilde:

Morten Tony Hansen: Brændeforbrug i 
Danmark 2013. Undersøgelse af antallet 
af og brændeforbruget i brændeovne, 
pejse, masseovne og brændekedler i 
danske boliger og sommerhuse. Udgivet 
januar 2015. Udarbejdet af Force Techno-
logy i samarbejde med Teknologisk In-
stitut for Energistyrelsen. 54 sider. Kan 
hentes på www.skovforeningen.dk 13.2.15
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Øvrig opvarmning Antal svarpersoner Pct.

Naturgasfyr 106 21 %

Oliefyr 59 12 %

Fjernvarme 171 34 %

El (varmepumpe, radiator, 
blæser mv.) 

58 12 %

Andet *) 64 13 %

Nej 39 8 %

Sum 497 100 %

Tabel 4. Forekomst af andre varmekilder end brænde.

*) Heraf har 31 træpillefyr og 11 jordvarme eller anden form for varmepumpe.-

Godt 1/3 af brændet menes at stamme fra private haver og læhegn, og knapt 
1/3 fra skovene.
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Både skovareal og mæng-
den af dødt ved var i bund 
i 1800-tallet. Så steg først 
skovarealet og langt senere 
mængden af dødt ved. Men 
endnu ikke til høje niveauer. 

Det fremgår af en rapport, 
som Københavns Universitet 
har lavet for Naturstyrelsen 
om de sidste ca. 500 års ud-
vikling i mængden af dødt 
ved i de danske skove.

Niveauet af dødt ved i skovene har 
igennem flere århundreder væ-
ret påvirket af den mangesidede 
udnyttelse. Skoven ydede mange 
livsnødvendige produkter, bl.a. 
gavntræ, hegnings- og byggemateria-
ler, brændsel, foder i form af hø og 
løvhø, olden og meget andet. Dette 
skal sammenholdes med et relativt 
lille skovareal per indbygger. 

I nyere tid, med det mere moderne 
skovbrug, har det primært været 

den effektive udnyttelse af ved-
masse med energitræ som nyeste 
tema, der har påvirket mængden af 
dødt ved i skoven. 

Bortset fra i enkelte skovområder 
er det først efter 1989, at det døde 
veds betydning for bl.a. biodiver-
siteten er blevet alment anerkendt. I 
dag indgår sikring af dødt ved som 
en del af skovforvaltningen i nogle 
skove, bl.a. Naturstyrelsens skove. 

Flere typer af dødt ved
Dødt ved forekommer flere steder, 
bl.a. i form af: 
•  Veterantræer og andre levende 

træer med hulheder, døde grene 
o.l. samt stående døde træer 

•  Liggende dødt ved - dvs. faldne 
stammer, efterladte træstykker og 
nedfaldne grene 

•  Stubbe/stød efter hugst og trunter 
efter stævning 

•  Træ i bygningsmassen (herunder 
”døde hegn”) 

Alle puljer af dødt ved kan være 
levested for en eller flere organismer. 
Det liggende døde ved er den pulje, 
der har fået størst opmærksomhed 
indtil nu. Men de levende veteran-
træer kan i lange perioder have 
været et af de vigtigste refugier for 
arter med dødt ved som levested. 

Hultræer, levende træer med hul-
heder, rådpartier og lignende har 
uden tvivl altid udgjort væsentlige 
levesteder for arter knyttet til dødt 
ved. Mens en død stamme rådner 
væk på forholdsvis kort tid, vil hulhe-
der og lignende i levende træer kunne 
fungere som levesteder i meget læn-
gere tid – i princippet århundreder. 

DØDT VED
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Dødt ved i Danmark 
fra 1500 til 2014

Dødt ved
Dødt ved har fået stigende plads i skovpolitikken de seneste 10-15 år. 
Dødt ved er levested for et stort antal arter af bl.a. svampe og insekter. 
Eftersom mængden af dødt ved i skovene er begrænset i dag, betegnes 
mange af disse arter som truede eller sårbare. 

Der er stigende interesse for at sikre en stor mangfoldighed af arter 
i naturen. Derfor har Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på 
Københavns Universitet i efteråret 2014 indsamlet viden om det døde ved 
i skovene. Resultatet er udsendt i en rapport der er inddelt i tre afsnit – 
fortid, nutid og fremtid.

Rapporten omtales i tre artikler i dette nummer af Skoven. Denne arti-
kel omtaler den historiske udvikling, den næste gør status for dødt ved i 
dag, og den tredje artikel rummer en prognose for udviklingen fremover.

Senere i dette nummer af Skoven giver en gruppe forskere en kritisk 
vurdering af rapporten. Desuden bringes et debatindlæg om de sårbare 
og truede arter knyttet til dødt ved.

Rapporten om dødt ved: ”Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved”. 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 
Frederiksberg. 200 sider, illustreret. 2015. Kan hentes på www.ign.ku.dk > 
Formidling > Publikationer > Rapporter > 2015 
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1)  Institut for Geovidenskab og Naturfor-
valtning, Københavns Universitet

2) Saxo Instituttet
3) Naturstyrelsen
4) Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
5) GEUS
6) Privat



 

Også stød udgør en væsentlig 
pulje af dødt ved. For levende træer 
vides det, at den underjordiske bio-
masse i gennemsnit udgør 1/5 af den 
biomasse, der findes over jorden. 

Endelig kan nogle arter finde 
levesteder i bygningstræ, som i tid-
ligere tider kun i mindre omfang var 
behandlet mod fx svampe.

Forudsætninger
Der findes ingen sikre oplysnin-
ger om størrelsen af Danmarks 
skovareal for tiden før 1700-tallets 
slutning. Dette ville i øvrigt også 
have været svært at opgøre, fordi 
landskabet dengang ikke var klart 
opdelt i skov og åbent land. Der 
var derimod flydende grænser med 
mange træer i det åbne land, og der 
var mange græsgange og høenge i 
de dele, som var mest skovagtige. 

Endvidere findes der hverken 
dækkende statistiske oplysninger til 
belysning af den stående masse eller 
til dennes alderssammensætning 
førend i det sene 1800-tal. Lands-
dækkende stikprøvevise målinger af 

mængden af dødt ved foreligger kun 
siden 2002. 

Information om dødt ved gennem 
tiden bygger derfor alt overvejende 
på indicier ud fra generalisering af 
lokale og regionale data af meget for-
skelligartet beskaffenhed om forhold, 
hvis variationsbredde, vi ikke kender. 

Nogle kilder viser, at der både 
tidligere og nu kan være stor lokal 
variation i mængderne. Dermed 
har der været og er lokaliteter, som 
rummer store mængder dødt ved 
og truede arter knyttet hertil. På 
samme tid er de selvsamme truede 
arter blevet sjældne eller forsvundet 
mange andre steder, og de er derfor 
opført som truede eller sårbare på 
rødlisten.

Det har været grundlæggende for-
udsætninger for denne gennemgang 
af de historiske kilder at: 

1. Mængden af både dødt og 
levende ved i fortidens skove var 
omvendt proportional med, hvor 
intensivt skovene blev udnyttet.

2. Udnyttelsen af skovene har 
antaget mange forskellige former. 

Nogle af disse driftsformer har 
bidraget til at frembringe dødt 
ved, f. eks. græssende husdyr og 
top- og sidestævning af stående 
træer, mens de fleste har indebåret 
fjernelse af vedmasse fra arealerne 
gennem hugst af levende og døde 
træer og indsamling af nedfaldne 
grene o.l. 

3. Udnyttelsens intensitet var lige-
fremt proportionalt med antallet af 
personer med (legal eller illegal) 
adgang til skoven, og dermed altså 
proportionalt med det samlede be-
folkningstal.

4. Lokale variationer i udnyttel-
sesgraden har været påvirket af 
skovenes beliggenhed i forhold til 
bebyggelse og i forhold til trans-
portmuligheder som søer, vandløb, 
kyster og veje.

5. Danmarks forsyning med 
brændsel og tømmer har igennem 
hele perioden delvist været baseret 
på import, dels fra udlandet, dels 
fra andre dele af det danske rige.

Analyserne er hovedsageligt 
baseret på større historiske tenden-
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”Dødt ved” findes bl.a. som her i Jægersborg Dyrehave i form af veterantræer og andre levende træer med hulheder, 
døde grene o.l. samt stående døde træer. Dødt ved kan også have form af liggende dødt ved - dvs. faldne stammer, 
efterladte træstykker og nedfaldne grene, stubbe/stød efter hugst og trunter efter stævning, samt træ i bygningsmassen 
(herunder ”døde hegn”).



 
ser og begivenheder, der har haft 
indvirkning på skovbruget og sam-
fundet. Da kildematerialet til første 
del af undersøgelsesperioden er 
sparsomt, er den inddelt i længere 
delperioder end den nyere tid. 

Analyserne forsøger at give en 
samlet, gennemsnitlig beskrivelse 
af Danmarks skovareal og puljer 
af dødt ved. Der har igennem hele 
den periode, der analyseres, været 
lokale variationer i forvaltning og 
adgang, som har påvirket puljerne 
på enkelte arealer, både positivt og 
negativt. Der var dog ikke en del af 
opgaven at gå ned i de detaljer.

Perioden 1500-1750
Perioden kan karakteriseres ved et 
nogenlunde stabilt befolkningstal. 
Der var økonomisk højkonjunktur 
frem til ca. 1630, herefter stagnation 
og krise, til dels på grund af krig 
gennem de følgende hundrede år. 

Frem til midten af 1600-tallet var 
skovarealet antagelig aftagende. 
Herefter var arealet stabilt, men 
med konvertering fra højskov til 
lav-/ungskov. Skoven forsvandt fra 
en række lokalområder, som er ret 
vel belyst fra øer som Anholt, Ærø 
og dele af Læsø.

Perioden 1500-1750 var kendetegnet 
ved en reduktion i antallet af veteran-
træer (særligt i Vestdanmark), sam-
tidig med at dødt ved i skovbunden 
generelt må antages at være blevet 
udvist og anvendt som brændsel. 

Kildernes vidnesbyrd er imidlertid 
tvetydige. På den ene side levede 
man tydeligvis op til skovlovgivnin-
gens bud, og man udviste vindfælder 
og dødt ved før levende ved. På den 
anden side forekom der øjensyn-
lig visse steder forbavsende store 
mængder ved at udvise af. Det kan 
skyldes stormfald og en generelt 
hårdhændet behandling af de stå-
ende træer med høj syge- og døde-
lighed til følge. 

Samtidig udgjorde stød og trunter 
samt – ikke mindst – nedbrudte dele 
af den (mere eller mindre) stående 
bygningsmasse antagelig yderligere 
en betydelig pulje af dødt ved. Her-
til blev alternative brændsler som fx 
tørv udnyttet til energi.

Perioden 1750-1850
Perioden kan beskrives ved en vok-
sende befolkning, og der var land-
boreformer, økonomisk fremgang og 
urbanisering. 

Indførelse af ”moderne skov-
brugsprincipper” med planlægning, 

intensive kulturanlæg og bevoks-
ningspleje i 1760’erne og skovre-
formerne med udskiftning og skov-
indfredning fra 1780’erne kom til at 
betyde en kraftig reduktion af skov-
arealet et stykke ind i 1800-årene. 
Den geografiske og ejendomsmæs-
sige spredning kan meget vel være 
steget som følge af forskellig skov-
dyrkningspraksis.

Perioden er samlet set karakteri-
seret ved faldende antal store træer 
(bl.a. fordi oldendriften mistede sin 
betydning) og meget lidt liggende 
dødt ved. I takt med økonomisk 
fremgang blev mængden af byg-
ningstømmer under nedbrydning 
antagelig også reduceret. 

Nye alternative brændsler som 
kul og brunkul antages at føre til 
svagt faldende brændeforbrug per 
indbygger. Den samlede pulje af 
dødt ved antages at være reduceret 
i forhold til den foregående periode. 

Perioden 1850-1950
Perioden var samlet karakteriseret 
ved, at skovdrift fik karakter af et 
erhverv med intensive kulturanlæg, 
intensiveret arealudnyttelse gennem 
omfattende afvanding af vådområder 
og tilplantning af åbne arealer og en 
heraf følgende øget produktion. 

Samtidig var der øget fokus på 
udnyttelse af ressourcen og på be-
voksningssundheden, og et deraf 
afledt incitament til fjernelse af 
syge og døde træer. Der synes at 
have været meget få store træer i 
skovene, hvilket ligefrem førte til en 
registrering af dem. 

Der var gennem hele perioden et 
stigende skovareal, særligt med en 
konsolidering og udvidelse af nåle-
træsplantager på især heder og klit-
arealer. Samtidig kom et øget fokus 
på bevaring af særlige skovarealer 
gennem bl.a. fredninger.

Udnyttelsen af skovenes træ 
var fortsat høj, særligt under de to 
verdenskrige, hvor også stød blev 
udnyttet, og mange gamle træer 
og bevoksninger blev hugget som 
led i pligthugsterne. Udnyttelse af 
træ i byggeri havde en faldende 
betydning. Træ i lygtepæle og i 
jernbanesveller blev i stigende grad 
imprægneret.

Perioden 1950-1988
Med de første motorsave i 1950’erne 
og senere skovningsmaskiner i 
1980’erne fik den industrielle ud-
vikling stadig større indflydelse på 
skovbruget. 

I størstedelen af perioden blev 
hovedvægten af bl.a. økonomiske 
og afsætningsmæssige grunde lagt 
på dyrkning af nåletræ, især rød-
gran. De store ensartede flader fra 
renafdrifter og stormfald, især efter 
1967-stormen, forøgede problemerne 
med sygdomme og tilbagevendende 
stormfald. 

Andre produkter fra skovene, 
såsom pyntegrønt og juletræer, be-
gyndte at vinde frem, og derudover 
blev brændeproduktion med olie-
krisen i 1973 igen aktuel.

Perioden er præget af et intensivt 
skovbrug, men også af fredninger, 
der sikrede særlige lokaliteter. På 
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Udviklingen af Danmarks skovareal 1770-2013 - med fokus på bevokset 
areal. Fordeling til løv og nål er først tilgængelig fra 1881. Data er baseret 
på de officielle statistikker, med de metodemæssige ændringer der har været 
igennem tiden.



 
skovarealet som helhed begyndte 
der igen at komme gamle træer, 
men der var generelt ikke meget 
liggende dødt ved. Træ i bygninger 
havde ikke længere nogen nævne-
værdig betydning for biodiversitet.

Perioden 1989-2014
Skovenes rekreative og æstetiske in-
teresser forstærkes, og i slutningen 
af det 20. århundrede vinder andre 
interesser også frem, som f.eks. 
grundvandssikring, kulstofbinding 
og biodiversitet. 

I 1992 kom bl.a. habitatdirektivet 
og biodiversitetskonventionen samt 
naturskovstrategien, som indebar 
mere end en tidobling af landets 
areal med urørt skov på 10 år. 

Derudover blev der sat mål for 
gamle driftsformer som græs-
ningsskov, stævning og plukhugst, 
inklusive principper om og tiltag 
for sikring af dødt ved i skovene. 
Biodiversitet i skovene kom således 
i fokus samtidig med stigende me-
kanisering og færre ansatte i forvalt-
ningen og deraf følgende differentie-
ring af driften.

En række initiativer i skovene, 
som fx Naturnær skovdrift i Stats-
skovene 2005, tilsiger mindsket dræ-
ning for at genskabe vådområder og 
øge vandstanden i skovene. Dette 
har medvirket til, at nogle træer 
drukner og derved bidrager til pul-
jen af dødt ved. Et andet initiativ 
er certificering af skove og træ bl.a. 
med fokus på sikring af veteran-
træer.

Der er især sidst i denne periode 
sket en øget udnyttelse af træ til 
energiformål, hvilket afspejles i 
hugsten fra skovene. Det påvirker 
potentielt mængden af dødt ved, 
særligt i de mindste dimensioner, 
idet det i stigende grad er toppe, 
grene og hele udtyndingstræer, der 
udtages til flisproduktion.

Generelt forventes, at der er kom-
met mere dødt ved i denne periode, 
men den præcise størrelsesorden 
kan ikke bestemmes. En del af den 
nuværende pulje af dødt ved udgø-
res af nåletræ, som kan henføres til 
stormfald og udgåede nåletræer i 
perioden.

Samlet udvikling
Generelt viser alle kilder, at omfan-
get af skovareal, veterantræer og 
stående og liggende dødt ved har 
haft en mere eller mindre fælles fal-
dende, men ikke nødvendigvis jævn 
tendens i perioden 1500 til 1850. 

Årsagen var datidens relativt 
lille og overudnyttede skovareal i 
kombination med en relativt stor 
befolkning i landdistrikterne. Hertil 
kommer befolkningens afhængighed 
af ved som energikilde til både op-
varmning og madlavning mv., samt 
træets udstrakte anvendelse til bl.a. 
husbygning, redskaber, hegn og 
skibsbygning. 

Skovtilstanden i slutningen af 
1700-tallet var kritisk pga. overud-
nyttelse og opdyrkning, der førte til 
et minimum for landets skovareal. 
Først efter udskiftning og indfred-
ning efter 1781/1805 skete vende-
punktet. Herefter begyndte arealet 
at stige som følge af skovrejsning på 
heder og klitarealer samt tilplant-
ninger af åbne arealer og drænede 
vådområder, foruden udelukkelse af 
husdyr fra skovene. 

Dog fortsatte omfanget af løvskov, 
veterantræer, liggende dødt ved og 
stubbe med at falde. Det skyldes, 
at det tager meget lang tid for nye 
træer at blive gamle og udvikle be-
tydelige mængder af dødt ved, og at 
skovene som udgangspunkt generelt 
var overudnyttede og af ringe kva-
litet langt op i 1800-tallet. Derefter 
forventes en relativ forbedring af 
skovene, især ud fra et skovbrugs-
mæssigt perspektiv med hensyn til 
kvalitet og produktion af gavntræ.

Det er dog stadig begrænset, 
hvor meget dødt ved, der har været 
i skovene. For selvom bøndernes ud-

nyttelse af ressourcen blev begræn-
set, så skete der en stor udvikling 
i skovbrugsfaget. Både stående og 
liggende dødt ved i skoven blev ikke 
alene anset som mulig smittekilde 
for skadevoldere i skoven, men blev 
også opfattet som tegn på dårlig og 
ineffektiv forvaltning af skoven. 

Alt træ, også tørre grene og 
døde stammer skulle så vidt muligt 
udnyttes. Dette sammenholdt med 
udviklingen i infrastruktur og den 
industrielle udvikling har ført til en 
meget effektiv udnyttelse af skovene. 

Specielt har udnyttelsen været 
høj under de to verdenskrige, hvor 
pligthugster førte til en fordobling af 
hugstudbyttet fra skovene. 

De levende veterantræer i form 
af bl.a. oldentræer af eg og bøg har 
efter alt at dømme, været et vigtigt 
refugium for arter med dødt ved 
som levested i de lange tidsrum, 
hvor andre former for dødt ved blev 
udnyttet meget intensivt. 

Siden 1989 er der kommet et 
stadig større fokus på dødt ved og 
dets betydning for biodiversiteten i 
skovene i form af ændret forvaltning 
og fremme af f.eks. urørt skov og 
evighedstræer igennem tilskudsord-
ninger og certificeringer. Dermed er 
puljen med dødt ved i skovene nu i 
fremgang. 

Den tiltagende fokus på biomasse 
til energiformål kan dog modsæt-
ningsvis bevirke en tilbagegang i 
puljen af dødt ved.
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Af Vivian Kvist Johannsen,  
Thomas Nord-Larsen, Bruno Bilde 

Jørgensen, Torben Riis-Nielsen, 
Institut for Geovidenskab og  

Naturforvaltning

Der ligger i gennemsnit 
5,7 m3 dødt ved pr. ha i 
de danske skove. 73% er 
stående træer, 27% ligger 
på skovbunden. Der er stor 
variation, og 2/3 af prøve-
fladerne har slet ikke dødt 
ved.

Nåletræ udgør 2/3 af det 
døde ved i skovene. En 
meget stor del af det døde 
ved er med en diameter på 
10-40 cm.

Dødt ved er et værdifuldt levested for 
laver, mos og svampe samt mange 
insekter og fugle. Med stigende fokus 

på sikring af den biodiversitet, der i 
stort omfang knytter sig til dødt ved, 
er der behov for viden om, hvor me-
get dødt ved, der er Danmark, hvor 
det er og hvilken type det er. 

Den kvalitative værdi af dødt 
ved afhænger af en række faktorer 
såsom arten af træet, størrelsen af 
de enkelte stykker, om det er lig-
gende eller stående og eksponering 
til lys og dermed varme. Kvaliteten 
afhænger således af, hvorledes det 
er fordelt i forhold til skovenes og 
landskabets øvrige strukturer. 

Den aktuelle mængde og forde-
ling af dødt ved i de danske skove 
opgøres af Danmarks Skovstatistik 
(NFI). Der registreres dødt ved på 
omkring 1.900 prøveflader hvert år 
over en 5-årig målerotation. 

I registreringerne medtages lig-
gende dødt ved med en diameter 
over 10 cm og over 4 cm i diameter 
i brysthøjde for de stående træer. 
Baseret på højde/længde og diame-
ter beregnes volumenet af det døde 
ved vha. allometriske modeller.

Mængder og arter
I de danske skove er den gen-
nemsnitlige mængde af dødt ved 
i dag beregnet til 5,7 m3/ha. Heraf 
udgøres 73 pct. af stående eller hæl-
dende døde træer, mens 27 pct. af 
det døde ved ligger som stykker af 
stammer eller grene på skovbunden. 

Der er stor variation i mængden 
af dødt ved mellem prøvefladerne, 
og usikkerheden på opgørelserne af 
dødt ved er 5,3 - 6,1 m3/ha. Således 
blev der ikke registreret dødt ved 
på 67 pct. af skovstatistikkens prø-
veflader (figur 1). Kun på en lille 
andel af prøvefladerne er der regi-
streret store mængder dødt ved. 

Niveauet i Danmark ligner det 
gennemsnitlige niveau i Nord-
europa (7-8 m3/ha) (figur 2). Det er 
lidt under det mellemeuropæiske 
niveau på ca. 10-15 m3/ha, mens 
Rusland rapporterede 20-25 m3/
ha (alle rapporteringer til Forest 
Europe i 2011). 

For alle landene er der stor va-
riation, og der er lokaliteter med så-
vel mere som mindre mængder dødt 
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Dødt ved i de danske
skove i dag

Figur 1. Andel af skovstatistikkens prøveflader fordelt ef-
ter mængden af dødt ved. I analysen er kun medtaget prø-
veflader helt dækkede af skov. Antal prøveflader: 9.425.

Figur 3. Dødt ved fordelt til nedbrydningsklasser og til 
stående og liggende dødt ved. Nedbrydningsklasse 1: fast 
ved; 2: 10-25 pct. nedbrudt; 3: 26-75 pct. nedbrudt; 4: mere 
end 75 pct. nedbrudt.
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ved per hektar end de rapporterede 
gennemsnit.

Den største andel af dødt ved 
i Danmark udgøres af nåletræ (67 
pct.). Det døde nåletræ skyldes 
sandsynligvis mindre stormfald, 
hvor den væltede vedmasse ofte er 
for lille i omfang til at det kan be-
tale sig at fjerne træet, samt træer 
der dør som følge af konkurrence 
om vand/næringsstoffer. 

Det resulterer i, at der i nålesko-
vene er gennemsnitligt 7,8 m3/ha, 
hvoraf de 5,1 m3/ha er stående dødt 
ved. I løvskovene er der gennem-
snitligt 4,0 m3/ha, hvoraf de 2,5 m3/
ha er stående dødt ved.

Størstedelen (56 pct.) af det døde 
ved er kun meget lidt nedbrudt. Der 
er større grad af nedbrudt ved i det 
liggende døde ved (figur 3), og en 
større andel af løvtræ er mere ned-
brudt end for nåletræ (figur 4). 

En stor del af det døde ved er 
rødgran og fyr og andet løv, mens 
der er betydeligt mindre mængder 
af bøg og eg (figur 5). Dog kan en 
del af dødt ved registreret som 
andet løv være bøg og eg, da ned-
brudt ved kan være vanskelig at 
bestemme til træart.

En meget stor del af det døde 
ved findes i klasserne 10-40 cm. 
Mere end halvdelen af det døde ved 
findes i diameterklasser over 20 cm 
på midten af de døde stykker ved 
(figur 6).

Hyppighed og driftsform
Fordelingen af det døde ved ud over 
landet kan opgøres fordelt til 10x10 
km celler som vist i figur 7. Opgjort 
på regioner, er det Hovedstaden, der 
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Figur 2. Vægtet gennemsnitlig volumen af stående (mørk grøn) og liggende 
dødt ved (lys grøn) fordelt på regioner i Europa, for årene 1990, 2000, 2005 og 
2010. Efter Forest Europe 2011, figur 53. 
Danmark rapporterede til sammenligning (på grundlag af data fra 2003-2007), at 
der var 5,1 m3/ha hvoraf de 3,5 m3/ha er stående og de 1,6 m3/ha er liggende.

Figur 4. Dødt ved fordelt til nedbrydningsklasser og til 
løv- og nåletræ. Nedbrydningsklasse 1: fast ved; 2: 10-25 
pct. nedbrudt; 3: 26-75 pct. nedbrudt; 4: mere end 75 pct. 
nedbrudt.
 

Figur 5. Dødt ved fordelt til artsgrupper og til typen af 
dødt ved (stående/liggende).

80 Pan-European Quantitative Indicators for Sustainable Forest Management

Trends 1990-2010
A sufficient amount of data allowed for the analysis of 

trends for the regions of Central-West Europe and North 

Europe. The data for these regions suggest a continuing 

increase of deadwood in forests. For other regions, the 

relative importance of the actual available trend infor-

mation was balanced by complementing missing data. 

Nevertheless also for these regions, a similar trend can be 

assumed with some caution. The amount of deadwood 

in the Russian Federation, considering its size, remains 

relatively constant (see Figure 53).

Countries have stated several reasons for the increase in 

amounts of deadwood, such as the effect of policy that stimu-

lates nature-oriented forest management through actively 

increasing the amount of deadwood in managed forests 

either as a result of governmental policy or through require-

ments set for forest certification; but also large disturbances 

such as storms can result in considerable increases.
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Figure 53: Weighted average volume of standing and lying deadwood by regions, for the years: 1990, 2000, 2005, 2010. Based 

on data for those countries where data were available for at least one reference year. Missing data were replaced by duplicates 

of the nearest available reference year (m3/ha)
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har den største mængde dødt ved 
med 8,2 m3/ha, mens Nordjylland har 
næsthøjest mængde. Igen er største-
delen i form af stående dødt ved.

I forhold til driftsformer ses de stør-
ste mængder dødt ved i bevoksninger 
med uensaldrende struktur uden drift, 
urørt skov, dog med undtagelse af 
region Hovedstaden, hvor det højeste 
niveau findes i uensaldrede skove med 
drift. Gennemsnittet er dog fortsat 
lavere end i områder der i flere år-
tier har været udlagt til urørt skov. 

Der er mest dødt ved i blandet 
løv og nål samt i nåleskove, mens 
der kun er mindre forskelle imellem 
ejerforhold. 

Sammenfatning
Sammenholdt med hvor meget dødt 
ved man finder i naturskove, er den 
gennemsnitlige mængde af dødt ved 
i de danske skove forholdsvis lille 
(5,7 m3/ha). Der er dog stor varia-
tion i mængderne mellem skovstati-
stikkens prøveflader. 

Det døde ved er overvejende stå-
ende nåletræ, og over halvdelen har 
dimensioner over 20 cm i diameter 
i 1,3 m højde. Mængden af dødt løv-
træ er halvt så stor som mængden af 
nåletræ, og det døde løvtræ er gene-
relt mere nedbrudt end nåletræet.

Kilder
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 Når kapaciteten er en afgørende faktor

TP Flishuggere er driftsøkonomiske og kraftfulde. 
Skovmodellerne TP 320 og TP 400 er velegnede til 
rækkehugst og effektiv flisproduktion i stor skala, 
f.eks. til renafdrift eller biobrændsel.

Det er danske kvalitetsprodukter, hvor der er tænkt 
på funktionalitet og nem vedligeholdelse. Og så 
producerer de den type flis, der efterspørges af  
varmeværkerne.

R E L I A B L E 
       C H I P P I N G

D E S I G N E D

M A N U FA C T U R E D

D E N M A R K

TP Flishuggere er danske maskiner, der produceres på Linddanas fabrik  
i Tørring. Kontakt Linddana på tlf. 75 80 52 00 for nærmeste forhandler  
- eller se mere på www.tp.dk

VIDSTE DU?

Figur 7. Fordeling af dødt ved på landsplan (m3/ha per 
celle på ca. 10x10 km).

Figur 6. Dødt ved fordelt til diameterklasser og til typen 
af dødt ved (stående/liggende). Diameteren er målt på 
midten af det liggende døde ved inden for prøvefladen og 
i brysthøjde på det stående døde ved.
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Naturstyrelsen gennemfører 
en række tiltag i statssko-
vene for at øge mængden 
af dødt ved. De vil medføre 
at mængden øges fra i dag 
6-7 m3/ha til 27 m3/ha om 
hundrede år.

Udviklingen påvirkes af 
hvor store arealer der ud-
lægges til urørt skov, ud-
pegning af veterantræer og 
efterladelse af hugstaffald.

Beregningerne påvirkes 
af de forudsætninger der er 
gjort for dødeligheden af 
veterantræer, risikoen for 
stormfald samt hastigheden 
for henfald af det døde ved.

Liggende og stående døde træer i 
forskellige nedbrydningsfaser er et 
værdifuldt levested, og det er afgø-
rende for at opnå en rig og varieret 
biodiversitet. Det døde ved tilbyder 
specielle levesteder for ofte særligt 
tilpassede arter. Desuden hænger ef-
terladte døde træer ofte sammen med 
længere perioder med uforstyrrethed 
som også gavner mangfoldigheden. 

Imidlertid er træerne ikke hi-
storisk blevet efterladt til naturligt 
henfald. Enten fordi de har udgjort 
en brugbar ressource, eller fordi de 
blev anset som mulig smittekilde. 
Mængden af dødt ved i vore kultur-

skove er derfor stærkt reduceret i 
forhold til naturskoven. 

Håndteringen af dødt ved har ind-
til de seneste årtier været styret af 
forvaltningen af andre produkter fra 
skovene og fra landskabet. Men ef-
terhånden som der lægges stigende 
vægt på at sikre den biodiversitet, 
der knytter sig til dødt ved, er der 
indført regler i certificeringens ord-
ninger samt formuleret instrukser 
for forvaltningen, der forventes at 
øge mængden af dødt ved i skovene. 

Med udgangspunkt i retningslin-
jerne for bevaring af stormfældede 
træer, døde træer, livstræer, dødt 
ved mv. på Naturstyrelsens arealer, 
er der udarbejdet en prognose for 
udviklingen i dødt ved i statens 
skove for de næste 100 år. 

Naturstyrelsens konkrete retnings-
linjer og politikker kan ses som bilag 
i rapporten fra IGN (se boksen i den 
første artikel).

Prognosen
Prognosen bygger på virkemidler 
der påvirker mængden af dødt ved 
på Naturstyrelsens arealer. Tiltagene 
omfatter: 
1)   efterladelse af stormfald, 
2)  udpegning af veterantræer til na-

turlig død og henfald, 
3)  efterladelse af træer ramt af 

asketoptørre til naturlig død og 
henfald, samt 

4)  udpegning af arealer til særlige 
driftsformer, herunder urørt skov. 

Prognosen arbejder grundlæggende 
med gennemsnitlige værdier og en 
overordnet fordeling efter alders-
klasser og løv/nål. Der er således 
ikke set på fordelingen i landet eller 
på andre forhold som jordbund, 
klima eller historie for arealerne. 
Disse forhold vil have betydning for 
udviklingen i mængden af det døde 

ved på de konkrete arealer og det 
døde veds værdi for tilknyttede 
organismer.

Dødt ved har ikke hidtil været et 
driftsmål. Derfor er der ikke opgø-
relser af hvilken virkning forskel-
lige princippper for forvaltning har 
på puljerne af dødt ved. Sådanne 
projekter er sat i gang de senere 
år, men resultaterne er endnu ikke 
tilgængelige. 

Vi har derfor udarbejdet ret 
simple modeller med udgangspunkt i 
en række referencer og forsøgsdata. 
Derfor er prognoserne forbundet 
med en ikke ubetydelig usikkerhed, 
som er udtrykt i følsomhedsanalyser 
for de forskellige virkemidler.

De enkelte forvaltningstiltag 
Veterantræer, også kaldet Livstræer i 
Naturstyrelsens forvaltningspolitik, 
udpeges i den del af produktions-
skoven, hvor der findes modne eller 
overmodne træer, som dermed kan 
være biologisk værdifulde. Der ud-
peges 5 veterantræer per hektar. 

I prognosen forventes denne 
udpegning at ske i løbet af de kom-
mende 20 år. Træerne vil gradvist 
bidrage til puljen af dødt ved når 
hele træer eller dele heraf går ud. 
Prognosen antager en gennemsnitlig 
dødelighed og størrelse for veteran-
træerne, der medfører at puljen af 
dødt ved øges med i gennemsnit 
0,1-0,2 m3/ha/år. 

Ved stormfald vil der på hver hek-
tar blive efterladt 5 (nåletræ) eller 
3 træer (løvtræ) til henfald. Risi-
koen for stormfald afhænger af en 
række forhold, hvoraf de vigtigste 
er træart, højde og tid siden sidste 
hugstindgreb. 

I prognosen tages udgangspunkt 
i den aktuelle aldersklassefordeling 
for løv og nål kombineret med en 
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Forvaltning påvirker 
mængden af dødt ved i fremtiden



 

risiko for stormfald baseret på stati-
stik for de sidste ca. 100 års storme 
i Danmark. Prognosen antager at 
stormfald bidrager med i gennem-
snit 0,4-0,5 m3/ha/år.

På Naturstyrelsens arealer er 
nogle områder udlagt til urørt skov 
eller gamle driftsformer. Naturplan 
Danmark fastsætter at der udlægges 
lidt flere arealer med urørt skov, 
samlet ca. 13 pct. af Naturstyrelsens 
arealer. I prognosen antages at puljen 
af dødt ved øges på disse arealer, 
men det antages ikke at der udlægges 
yderligere arealer til urørt skov. 

Udviklingen af puljerne af dødt 
ved hænger især sammen med den 
naturlige dynamik og den aktuelle 
bestand af træer på det tidspunkt 
hvor arealerne udlægges til urørt 
skov, da der ikke forventes en aktiv 
forvaltning. Puljen indgår i den sam-
lede prognose og udgør i hele pe-
rioden ca. 15-19 pct. af den samlede 
mængde på Naturstyrelsens arealer.

Der indgår også en række andre 
tiltag såsom efterladelse af nogle 
asketræer ramt af asketoptørre. 

Disse tiltag forventes mest at bi-
drage til puljen af dødt ved i starten 
af de 100 år prognosen omfatter. 

Forvaltning af skovbryn, skrænter 
og vand vil påvirke puljen af dødt 
ved, men antages i prognosen at 
være omfattet af de andre tiltag, 
særligt veterantræer og stormfald.

Prognosen indregner et løbende 
bidrag fra hugstaffald (3 pct. af hug-
sten) og en løbende nedbrydning 
af det døde ved. Nedbrydningen af 
dødt ved afhænger af en række for-
hold, bl.a. træart, lys og fugtighed. 
Som standard antages en nedbryd-
ning på 3,5 pct. pr år svarende til 
en halveringstid på ca. 20 år.

Resultat
Prognosen viser at den gennemsnit-
lige mængde af dødt ved på Natur-
styrelsens arealer øges fra i dag 6-7 
m3/ha til 27 m3/ha om et hundrede år. 

Prognosen viser altså at de nu-
værende tiltag vil medføre at puljen 
af dødt ved stiger i de kommende 
100 år, men den konkrete udvikling 
vil være betydeligt påvirket af flere 

faktorer, hvoraf nogle er uden for 
aktiv kontrol. 

Til sammenligning er det gennem-
snitlige niveau af dødt ved i de nor-
diske landes skove på ca. 7-8 m3/ha, 
og i Mellemeuropa på 10-15 ved rap-
porteringen til Forest Europe 2011. 
I skove uden drift er niveauerne 
højere, som det bl.a. kendes fra de 
danske urørte skove.

Følsomhedsanalyser
For at belyse usikkerheden i pro-
gnosen er der gennemført en række 
følsomhedsanalyser af de forskellige 
virkemidlers effekt på det samlede 
resultat. 

Analyserne viste, at især tre ele-
menter har afgørende indflydelse 
- dødelighed for veterantræer (figur 
1), stormfaldsrisiko (figur 2) samt 
hastigheden på henfald af det døde 
ved (figur 3). 

I alle figurerne er standard for 
den samlede pulje markeret med 
sort streg. De andre streger angiver 
hvorledes den samlede pulje påvirkes 
når et af elementerne ændres. 
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Liggende og stående døde træer er af stor betydning for biodiversiteten, fordi de er levested for mange ofte særligt til-
passede arter af svampe og dyr.
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Veterantræer
Veterantræer er i sig selv ikke en 
del af dødt veds puljen. De forventes 
imidlertid at bidrage til puljen efter-
hånden som de bliver ældre og dør, 
mens der er flere, som potentielt 
kan tabe grene og/eller indeholde 
hulheder etc. 

Dødeligheden af veterantræer 
kan variere ganske meget afhængigt 
af bl.a. træart, vækstlokalitet, klima 
og biologiske påvirkninger. Som 
standard er der i prognosen antaget 
en årlig dødelighed på 0,8 pct. pr. 
år, baseret på forventninger om leve-
tid, i mangel på anden viden. 

I figur 1 er vist hvordan mængden 
af dødt ved påvirkes, når dødelig-
heden ændres med en faktor 0,5 til 
5 svarende til at dødeligheden øges 
fra 0,4 til 4 pct. per år. 

Stormfald
Risikoen og omfanget af stormfald 
afhænger især af vejrforhold i kom-
bination med skovens struktur, 
mens forvaltningen påvirker hvad, 
og hvor meget der efterlades.

Figur 2 viser hvordan mængden 
af dødt ved påvirkes, når risikoen 
for stormfald ændres. Risikofaktoren 
har betydning for hvor stort areal, 

der rammes, men ikke på hvor meget 
der efterlades per hektar.

Henfald
Den aktuelle pulje af dødt ved er et 
resultat af træernes dødelighed og 
hvorvidt disse er forblevet i skoven. 
Samtidig er den aktuelle pulje et 
resultat af henfaldet af dødt ved, 
idet faktorer som jordbund, fugtig-
hed, træart i samspil med en række 
organismer gradvist nedbryder det 
døde ved. 

Som standard er der i prognosen 
regnet med en halveringstid på 20 
år, svarende til et årligt tab på 3,5 
pct. I figur 3 er vist hvordan den 
samlede mængde af dødt ved påvir-
kes når halveringstiden varieres fra 
15 til 35 år. 

Udlæg af urørt skov
Prognosen viser effekten af udlæg 
af arealer til urørt skov på den sam-
lede pulje af dødt ved. Det er her 
værd at bemærke, at den centrale 
beslutning ved udpegning af arealer 
til urørt skov er undladelse af hugst, 
men derudover kan forvaltningen 
ikke direkte påvirke udviklingen i 
det døde ved. 

Udviklingen efter udlæg til urørt 

skov vil afhænge af de konkrete are-
alers struktur, artssammensætning 
og dynamik, herunder hydrologi (fx 
dræning). Det sidste kan påvirkes 
udefra, mens de andre forhold er 
uden for forvaltningens indflydelse 
efter arealet er udlagt. 

I prognosen er der lavet følsom-
hedsanalyser for udviklingen af 
dødt ved på de allerede udlagte 
arealer, men der er ikke analyseret 
på ændret udlæg af arealer.

Prognosen fordeler ikke puljen 
af dødt ved til arealer og beskriver 
dermed heller ikke den rumlige va-
riation. 

Samlet viser prognosen således 
en retning for effekten af forvaltnin-
gen, men den konkrete udvikling vil 
være betydeligt påvirket af faktorer 
uden for aktiv kontrol. 

Eventuelle ændringer i udnyttelses-
graden af træ til fx energitræ og flis 
vil især påvirke omfang af hugst-
affald, de små dimensioner af dødt 
ved og potentielt også mængden af 
stående dødt nåletræ. 

Løv eller nål
I rapporten er der som udgangs-
punkt arbejdet med den samme 
nedbrydningstid for løv og nål samt 
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Figur 1 (øverst tv). Følsomhedsanalyser af hvordan dø-
deligheden af veterantræer påvirker puljen af dødt ved 
(tallene viser med hvilken faktor den årlig standard-døde-
lighed på 0,8 pct. ændres).

Figur 2 (herover). Følsomhedsanalyse af hvordan ændring 
af stormfaldsrisiko påvirker puljen af dødt ved (tallene vi-
ser med hvilken faktor standard stormfaldsrisiko ændres).

Figur 3 (tv). Følsomhedsanalyse af hvordan henfaldstiden 
af dødt ved påvirker puljen af dødt ved. Standard (0,035) 
svarer til 20 års halveringstid. 0,02 svarer til 35 års halve-
ringstid mens 0,05 svarer til 15 års halveringstid. 
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samme input fra hugstaffald. Med det 
grundlag opretholdes fordelingen 
mellem løv og nål som i den aktu-
elle status i skovene, hvor nåletræ 
udgør ca. 2/3 af det døde ved. 

Grundlaget for prognosen kan 
ændres så løv og nål analyseres 
forskelligt. I bevoksninger af løvtræ 
forudsættes en mindre tilførsel af 
hugstaffald, fordi tilvæksten og der-
for hugstmængderne er mindre, og 
fordi nedbrydningstiden er længere 
(halvering på 40 år). I nåletræ forud-
sættes en kortere nedbrydningstid 
(halvering på 20 år). 

På dette grundlag viser prognosen 
en mere ligelig fordeling mellem løv 
og nål på sigt. Da dødt ved af løv 
og nål udgør levesteder for forskel-
lige arter, er det interessant at følge 
denne udvikling fremover.

Afslutning
Prognosen peger på nogle forven-
tede effekter af de handlingsplaner 
og politikker, der allerede er beslut-
tet for Naturstyrelsens arealforvalt-
ning. Disse peger på en stigende 
pulje af dødt ved i skovene. 

Mængden af dødt ved påvirkes 
især af udlæg af arealer til urørt 
skov og udpegning af veterantræer, 
men også håndtering af stormfald 
og andre små og store katastrofer i 
skoven har betydning for puljerne af 
dødt ved.

Det må bemærkes, at hundrede 
år knap nok er en generation i skov-
sammenhæng. Den historiske udvik-
ling viser, at mange forhold påvirker 
skovene og hermed også puljerne 
af dødt ved. Projektet har også vist, 
at der er behov for mere viden om, 
hvorledes dødt ved forvaltes aktivt.

Kilder:

Der henvises til den samlede rapport for 
yderligere baggrund og information.

Johannsen, V. K. et al. (2015): Opførelses-
metoder og udvikling i dødt ved Institut 
for Geovidenskab og Naturforvaltning, 
Københavns Universitet, Frederiksberg. 
200 s. ill.

Johannsen VK, Nord-Larsen T, Riis-Nielsen 
T, Suadicani K og Jørgensen BB (2013): 
Skove og plantager 2012, Skov & Land-
skab, Frederiksberg, 2013. 189 s. ill. 

Nord-Larsen T, Johannsen VK, Riis-Nielsen 
T, Thomsen IM, Larsen K og Jørgensen 
BB (2014): Skove og plantager 2013, 
Skov & Landskab, Frederiksberg, 2014. 
65 s. ill.
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Gebyrer for godkendelse af 
pesticider er blevet meget 
høje. Det bliver for dyrt 
at godkende midler rettet 
mod ”små” afgrøder som 
skovbrug og juletræer.

Der er kommet et nyt 
middel, Ronstar, som be-
kæmper et bredt udvalg af 
ukrudtsarter.

Det sidste middel til mu-
seafværgning bliver forbudt 
i august 2016.

PC-Consult v. Paul Christensen holdt 
tre møder om de nyeste regler for 
planteværn. Denne artikel er et refe-
rat af mødet i Osted d. 27.2. Red.

Hvert år sker der ændringer på mar-
kedet for planteværnsmidler. Nogle 
falder ud, og i år er der kommet et 
nyt middel på markedet, Ronstar.

Om kort tid har vi slet ikke noget 
middel mod mus, men fremover er 
der fare for flere huller i udvalget. 
Miljøstyrelsen kræver i øjeblikket 
gebyrer på 100.000-500.000 kr – 
højest hvis midlet bruges på føde-
varer – for at behandle ansøgninger 
om at godkende et middel. Og i 
februar blev prisskruen strammet 
yderligere, så det mindste beløb nu 
er hævet til 190.000 kr.

En ansøgning om ”mindre an-
vendelse” (minor use) koster 8.500 
kr. (Det betyder at et middel må 
anvendes til formål der ikke indgår 
i producentens ansøgning om god-
kendelse. Producenten kan derfor 
ikke vejlede om brug og har ikke 
ansvar for eventuelle skader).

De høje gebyrer betyder at der 
efterhånden kun vil være midler på 
markedet til store afgrøder inden 
for især landbrug. Omsætningen på 
midler til små afgrøder er alt for lav 
til at dække det høje gebyr. 

Det rammer skovbrug og juletræer, 
men også planteskoler, frugtavl, 
grøntsager og små afgrøder i land-
bruget. I de kommende år vil det ene 
middel efter det andet derfor glide 
ud når godkendelsen skal fornyes, 
og nye midler vil ikke blive ansøgt.

I nogle tilfælde vil producenter 
af midler udviklet til landbruget 
også søge godkendelse til skovbrug 
og juletræer. I andre tilfælde kan vi 
søge om godkendelse til mindre an-
vendelse til et middel til landbrugs-
afgrøder. Og hvis ikke der er midler 
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Nyt om planteværn

Når der ikke længere er midler til afværgning af musegnav vil det blive mere 
almindeligt at se store stykker med græs i kulturer og selvforyngelser af bøg.

Syn af sprøjter
Alle professionelle sprøjter skal fremover synes. (Det gælder dog ikke 
rygsprøjter med under 25 l tank og skovningsmaskiner med sprøjte til 
rodfordærver). 

Inden 26.11.2014 skulle sprøjter være synet hos virksomheder med et 
CVR nummer der ender på 0, 1 eller 2. Den næste frist er 26.11.2015 hvis 
CVR nummeret ender på 3, 4, 5 eller 6. Og de resterende skal have klaret 
synet inden 26.11.2016. Herefter skal alle sprøjter synes hvert 5. år.

Hvis der ikke er foretaget det lovpligtige syn kan man få bødestraf. Og 
ved grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger kan der blive tale om 
fængsel. Overtrædelser påvirker ikke krydsoverensstemmelse – endnu.

- Vi har en gammel sprøjte stående nede bagved laden, og vi bruger 
den slet ikke mere, og så skal den vel ikke synes?, blev der spurgt.

- Miljøstyrelsen er helt klar på det punkt, svarede Paul Christensen. 
Hvis det er muligt at anvende en sprøjte skal den synes.



 

til at dække vores behov – så er det 
bare ærgerligt.

- Branchens organisationer lader til 
at være ret passive i dette spørgs-
mål, sagde Paul Christensen. Dansk 
Skovforening siger det er en opgave 
for Dansk Juletrædyrkerforening. 
DJF tager ikke nogen initiativer. Det 
er ikke lykkedes at genetablere Pro-
duktionsafgiftsfonden som kunne 
finansiere udvikling og afprøvning 
af nye midler. 

- Derfor kan det ikke undre at der er 
en del dyrkere som flytter produktio-
nen til Polen eller Skotland hvor reg-
lerne administreres mere lempeligt.

Substitution
Der er lavet en ny EU-liste over 
midler ”til substitution”, gældende 
fra 1.8.2015. Listen omfatter 77 ak-
tivstoffer, bl.a. diflufenican (Legacy, 
Pistol, Ronstar) og esfenvalerat 
(Sumi-Alpha). Disse midler vil ikke 
få fornyet godkendelsen hvis der er 
effektive og brugbare alternativer. 

Vi ved ikke om de fire nævnte 
midler vil blive afvist. Det vil bero 
på en konkret vurdering inden for 

de enkelte anvendelsesområder om 
der findes egnede alternativer. Hvis 
det sker kan vi kun håbe på at der 
vitterlig findes reelle alternativer.

Ukrudt
Amidosulfuron (Eagle/Gratil 75 WG)
Der blev stillet krav om ny doku-
mentation for at forny godkendel-
sen, og dertil var markedet for lille. 
Midlerne blev forbudt i maj sidste 
år, og de må ikke længere besiddes. 

Især Eagle var godt mod burre-
snerre. Et godt alternativ er Saracen 
150 som er en slægtning til Primus 
(florasulam).

Diflufenican (Legacy 500 SC og Quartz)
Legacy har en godkendelse til mindre 
anvendelse til ukrudtsbekæmpelse 
i juletræer. Legacy må nu anvendes 
i nordmannsgran i en dose på 0,6 l/
ha, for Quartz er dosen 0,4 l/ha. 

Hvis Legacy udbringes i mæng-
der på 0,4-0,6 l/ha må det kun ske 
afskærmet med en traktorsprøjte. 
Hvis man anvender Legacy i en 
dose på 0,6 l/ha kan man forvente 
længere virkningstid.

Legacy udbringes i april. Det vir-
ker i 2 måneder, hvis det er et lunt 
forår, og op til 4-5 måneder hvis 
temperaturerne er lavere end nor-
malt. Derfor anbefales en sen forårs-
sprøjtning, og er man heldig holder 
det hele sæsonen.

Det anbefales at blande midlerne 
med glyphosat for at få bedre virkning. 

Florasulam (Primus og Saracen)
Midlerne afløser Eagle og Gratil og 
er især egnede over for burresnerre, 
dueurt, canadisk bakkestjerne, ka-
mille, korsblomstrede mv.

Primus har en off-label godken-
delse og Saracen en godkendelse til 
mindre anvendelse til ukrudtsbe-
kæmpelse i nordmannsgran til jule-
træer og pyntegrønt. Figur 1 viser 
at Saracen er meget effektiv over for 
burresnerre.

Foramsulfuron + iodosulfuron (Logo)
Hvis man har anvendt Logo må man 
nu i samme vækstsæson ikke an-
vende andre produkter med iodosul-
furon (Ronstar) eller metsulfuron-
methyl (Accurate og Nicanor). 
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Virkning af Saracen på burresnerre 2013 
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Virkning af Ronstar på bakkestjerne 2010 

0

20

40

60

80

100

Ub
eh
an
dle
t

Gl
yp
ho
sa
t

Lo
go

Ro
ns
tar
+L
og
o

Ro
ns
tar
+g
lyp
ho
sa
t

PC-Consult 02 / 15 

Forsøg UKR 55 / 10 

Dækningsgrad 

Virkning af Ronstar på burresnerre 2010 
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Skade på nordmannsgrans nye nåle 
juni 2010 
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Skade 0-10 (10=død) 

Figur 4. Skader af Ronstar på nye nåle af nordmannsgran. 

Figur 1. Virkning af Saracen på burresnerre. Figur 2. Virkning af Ronstar på bakkestjerne.

Figur 3. Virkning af Ronstar på burresnerre.
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Nedbrydningsprodukterne minder 
om hinanden, og der menes at være 
risiko for udvaskning hvis der til-
føres for store mængder inden for 
kort tid.

Glyphosat (mange midler)
Der findes et væld af handelspro-
dukter på markedet. Til vores brug 
anbefales Clinic Ace, Glyfonova, 
Glyfonova 450 Plus, Glypper og 
Roundup Bio som har en bred god-
kendelse til mange anvendelser. 
Clinic Ace er mærket Miljøfarlig, 
mens de øvrige er uden for fare-
klasse.

De må anvendes til bredsprøjtning 
forår i nordmannsgran, nobilis, bøg 
og eg, samt til sommersprøjtning i 
nordmannsgran i doser på 0,3 og 0,6 
l/ha. Desuden må de anvendes til 
afskærmet sprøjtning over for alle 
træer og buske.

Metsulfuron-methyl (Accurate)
Hvis man bruger Accurate må man 
fremover i samme år ikke anvende 
midler med iodosulfuron (Logo og 
Ronstar).

Prosulfocarb (Boxer)
Boxer har givet nogle kedelige over-
raskelser, fordi det i flere tilfælde er 
fundet i økologiske produkter. 

Aktivstoffet har et ret højt damp-
tryk. Derfor kan det fordampe fra 
sprøjtedråberne og drive med vinden. 

For at undgå afdrift kræves nu at 
sprøjtning sker ved vindhastigheder 
under 4 m/sekund, at der anvendes 
injektionsdyser eller Low-drift dyser 
(som giver ret store dråber), og at 
bomhøjden højst er 50 cm over af-
grøden / jorden.

Boxer bruges ikke meget i jule-
træer, men er vigtigt i landbruget. 
Derfor er det lykkedes at få tilladelse 
til fortsat brug mod at skærpe kra-
vene til udbringning. Men hvis det 
igen findes i afgrøder hvor det ikke 
er udbragt er der risiko for et forbud. 

Boxer udbringes fra slutningen af 
marts til slutning af april på fugtig 
jord. Timingen er kritisk, burresner-
ren bør være fremspiret, men må 
højst være 10 cm lang.

Diflufenican + iodosulfuron (Ronstar 
Expert)
Ronstar er et nyt middel med 
kendte aktivstoffer. Det består af 
diflufenican som er et jord- og blad-
middel, mens iodosulfuron primært 
optages gennem bladene. Ukrudtet 
er normalt visnet bort i løbet af 4 
uger. 

Det virker over mange en- og 
tokimbladede ukrudstarter, bl.a. ka-
mille, agertidsel, dueurt, fuglegræs. 
Det er også effektivt over for bur-
resnerre og canadisk bakkestjerne, 
men for disse arter er set vigende 
effekt som følge af genfremspiring. 
Se figur 2-4.

Diflufenican kræver at der er 
jordfugtighed til stede. Der må 
gerne komme regn efter udbring-
ning, og temperaturen har ingen 
betydning. Iodosulfuron kræver 
temperatur over 5 grader, og bedst 
effekt opnås ved temperaturer over 
10 grader.

Kraftig dug kan nedsætte effekten 
betydeligt, og der bør ikke sprøjtes 
ved udsigt til nattefrost. Virkningen 
er lav på svær humusrig jord. 

Ronstar er effektivt mod små 
planter med højst 2 løvblade. I skov 
er der tit større planter til stede, og 
derfor anbefales normalt en blan-
ding med glyphosat. Anvendelse af 
glyphosat alene er ofte uinteressant 
fordi det ikke tager senere frem-
spiret ukrudt.

Ronstar udbringes i april, indtil 
10 dage før udspring; efter udspring 
skal der bruges afskærmet sprøjt-
ning. Det lægger sig som en film på 
jordoverfladen og hindrer fremspi-
ring af nyt ukrudt. Det udvaskes 
ikke, men nedbrydes på jordover-
fladen og virker i 2-4 måneder.

Fordelen ved at kombinere Ron-
star og glyphosat er derfor at det 
tager både små og store planter 
samtidig med at det har virkning et 
godt stykke hen på sommeren.

Ronstar må ikke anvendes hvis 
der har været udbragt Logo i 
samme vækstsæson. 

Ronstar har en lav risikosætning 
og er kun betegnet som miljøfarlig. 
Arbejdstilsynet stiller derfor kun 
krav om overtræksbukser ved ud-
bringning; producenten anbefaler 
dog at supplere med halvmaske 
med filter A1/P2 ved langvarig 
sprøjtning og ved fare for indånding 
af sprøjtetåge.

Der er ingen væsentlige skader 
på juletræer, højst nogle få hvide 
pletter. På en skala fra 0 til 10 er 
skaderne vurderet til under 0,5.

Midlet er udviklet af Bayer og 
tidligere kendt under navnet Valdor. 
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Fareklasser
Fareklasser skal fremover mær-
kes på en lidt anden måde end 
tidligere. I stedet for en orange 
firkant bruges nu et kvadrat med 
rød kant der står på spidsen. Fi-
guren viser de tre mest anvendte 
på planteværnsmidler.

Importører og producenter 
skal anvende mærkerne fra 
1.6.2015. I detailledet må embal-
lager med orange mærker sælges 
indtil 1.6.2017. 

De midler og de emballager 
som anvendes til erhvervsformål 
vil fremover få en tekst på etiket-
ten: ”Må kun købes af og anven-
des af professionelle brugere og 
kræver gyldigt sprøjtecertifikat”.

Midler og emballage der sæl-
ges i butikkerne vil være mærket 
med: ”Kan købes og anvendes af 
ikke-professsionelle brugere og 
kræver ikke sprøjtecertifikat”

Gamle 
og nye 
fareklas-
semærk-
ninger for 
hhv. meget 
giftig og 
giftig, 
sundheds-
skadelig 
og lokal-
irriterende 
samt miljø-
farlig.

Afgifter
Der er indført nye regler for af-
gifter på sprøjtemidler. De enkelte 
midler tildeles point i forhold til 
belastning af sundhed (dvs. trak-
torføreren), miljøeffekt (dafnier, 
fugle mv.) og miljøadfærd (udvask-
ning). For hvert point skal man 
betale 107 kr/kg virksomt stof. 
Desuden er der en grundafgift 
på 50 kr/kg, uanset om midlet får 
point på de tre nævnte punkter.

De nye måder at beregne af-
gifter har betydet at afgiften på 
nogle midler er blevet lavere. Ac-
curate 20WG er faldet fra 80 kr/
ha til 44 kr, Focus Ultra fra 480 til 
440, Legacy 500 SC fra 345 til 300, 
og Logo + oil fra 604 til 533.

Andre har fået højere afgifter. 
Boxer EC fra 300 kr/ha til 627, 
Metaxon fra 68 til 231, Roundup 
Bio fra 90 til 142, Karate 2,5 WG 
fra 102 til 225, og Kumulus S fra 
372 til 764.
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Det har været afprøvet i Danmark 
siden 2005, bl.a. i blanding med 
glyphosat.

- Bayer har investeret i forsøg på 
mange typer arealer og har derfor 
fået godkendt Ronstar til en lang 
række anvendelser, sagde Carl-
Peter Elgaard fra Bayer. Det er også 
godkendt i juletræer, som vi mener 
er et interessant marked med over 
100.000 ha på europæisk plan.

- Det er vigtigt at Ronstar anven-
des på en sådan måde at der ikke er 
rester året efter, for så er der risiko 
for at det bliver forbudt. Derfor vil 
jeg anbefale at man kun udbringer 
0,4 l/ha.

Ronstar er godkendt til total 
ukrudtsbekæmpelse på bl.a. jule-

træsarealer med nordmannsgran, 
udyrkede områder, parkeringsarealer, 
veje, gårdspladser, gangstier og 
andre udyrkede områder. Det er 
ikke godkendt til arealer belagt 
med asfalt og beton.

Vildt
Blodmel (Gyllebo Plantebeskyttelse)
En fornyet godkendelse krævede 
et gebyr langt over 100.000 kr, og 
omsætningen er for lav til at produ-
centen kan indtjene så stort beløb. 
Midlet må derfor ikke handles, an-
vendes eller besiddes efter 1.8.2016.

Efter sigende er lagrene små de 
fleste steder.

Blodmel var det eneste middel vi 
havde mod mus i skovkulturer.

Fårefedt (Trico)
Midlet er godkendt til afskrækning 
mod hjortevildt, men ikke mod mus.

Afprøvninger viser at det er skån-
somt over for rødgran, skovfyr, eg 
og ahorn. På ædelgran er der fundet 
en del nålesvidninger. Det er ikke 
afprøvet over for andre træarter.

Vækstregulering
Ethephon (Proxy)
Midlet har tidligere været på mar-
kedet bl.a. under navnet Cerone der 
havde en off-label godkendelse til 
nordmannsgran.
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SkogsElmia er Nordens største skovmesse. Arrangeres i skoven 30 km syd for Jönköping, ved E4.

Har du også en opfindelse eller en enkel og smart 
løsning, der letter arbejdet i skoven? Fortæl os 
om den, så hjælper vi dig med at præsentere den 
på Nordens største skovmesse. 
 

Ring til Torbjörn Johnsen på +46 (0) 70-646 16 86,  
eller send os en e-mail på skogselmia@elmia.se

Vi søger 
smarte 
løsninger!
    

Messer er mere end en 
vej til markedet for nye 

produkter. På en skovmesse fødes 
der mange nye idéer. 
 
Per Frankelius, innovationsforsker

4.-6. 
juni 

skogselmia.se



 

Stormen Gudrun ramte rød-
granen hårdt i Sverige. 

Hybridlærk, sitka og 
douglas vil være gode alter-
nativer mange steder. Men 
de svenske skovfolk tøver 
med at plante nye træarter.

Rødgranen var den træart som 
blev ramt langt hårdest af stormen 
Gudrun i 2005. Alligevel er rødgran 
– som nævnt i Skoven 11 – den helt 
dominerende træart i de nye kultur-
anlæg i Sydsverrige. 

Der er stor risiko for at kraftige 
storme igen rammer de sydsvenske 
skove, og med en stigende andel 
rødgran kan det medføre et stort 
stormfald. Et naturligt spørgsmål er 
om det var en fordel at vælge mere 
stabile træarter? 

Det var et emne der blev taget op 
på Skogens ekskursion i september 
på Sperlingsholms Gods i Halland, 
tæt på Kattegat.

Skovfyr
Det mest nærliggende alternativ er 
skovfyr. Den er det naturlige valg 
mange steder i Småland hvor jorden 
er mager og tør. 

På disse jordtyper trives rødgra-
nen dårligt som ældre. Der er stor 
risiko for skader som følge af storm, 
tørke og efterfølgende angreb af 
barkbiller.

Når skovfyrren alligevel ikke 
plantes skyldes det at vildttrykket 
mange steder i Sydsverige er så 
stort at det er næsten umuligt at 
få en skovfyrkultur op. Den bliver 
bidt af især elg og i mindre omfang 
rådyr. Hvis ikke udviklingen vendes 
vil skovfyrren helt forsvinde fra 
Sydsverige. 

For nogle år siden startede en 
projekt for at øge dyrkningen af 
skovfyr - se boks 1.

Birk
Birk sår sig selv de fleste steder. Pro-
duktionen er imidlertid så lav at den 
ikke er noget interessant alternativ. 
Desuden bides den også af vildtet.

Udenlandske arter
Svenskerne har traditionelt holdt 
sig til svenske træarter. Udenland-
ske træarter er kun plantet i meget 
begrænset omfang, men Sveriges 
Lantbruksuniversitet har indsamlet 
erfaringer fra de kendte bevoksnin-
ger. De fleste resultater er velkendte 
for danskere, og derfor omtales kun 
udpluk.

Hybridlærk
Frømaterialet stammer fra danske 
frøplantager, og de vokser fortrinligt 
i Halland. Det tager 3-4 år fra frøet 
er sået til træet er oppe i brysthøjde.

Hybridlærk trives på mange vokse-
steder. Modellen består af jordbe-
arbejdning, plantning af 2500 pr. 
ha, og behandling mod snudebille 
og vildt. Behovet for udrensning af 
løvtræ er begrænset på grund af 
lærkens hurtige vækst, tyndinger 
starter tidligt, og omdriften er kort 
sammenlignet med gran. 

Den kan skades af efterårsfrost, 
vildt og rodfordærver. Lærkebark-
bille findes i mange unge bevoksnin-
ger, men er ikke noget stort problem. 

Lærken anses for at gavne biodi-
versiteten fordi den slipper meget 
lys igennem, så den giver en anden 
bundvegetation end gran.

Gudrun væltede en del yngre 
lærk. Men man tror den bliver mere 
stabil som ældre.

Der er ikke noget marked for tøm-
mer af lærk i Sverige, og Sperlings-
holm eksporterer alt lærketømmer. 
Men der er meget ung lærk på vej, 
og når udbuddet stiger om 10-20 år 
vil savværkskoncernen Vida gerne 
købe lærk. 

Lærk kræver en særlig tørring 
til tømmer. Den kan anvendes til 
produktion af cellulose i sulfatpro-
cessen, men det mørke kerneved 
betyder at der kræves en kraftig 
blegning. Fiberkvaliteten er desuden 
ringere end rødgran. 

Sitkagran
Sitka stiller ikke de store krav til 
voksestedet. Der skal dog være ri-
melig god vandforsyning og gode 
drænforhold. Den er frostfølsom, 
men i øvrigt let at etablere. 

Den kan dyrkes ligesom rødgran, 
men på grund af den hurtigere 
vækst i kortere omdrift – 40-60 år. 

SKOVDYRKNING
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Hvad Gudrun 
lærte svenskerne:
2. Udenlandske træarter kan være et alternativ

Erfaringer fra Gudrun
Det er i år 10 år siden stormen Gudrun ramte Sydsverige og medførte et 
stormfald på 80 mio. m3. Föreningen Skogen holdt i september 2014 en 
ekskursion i Halland med Gudrun som tema. I Skoven 11/14 fortalte vi om 
erfaringerne med oparbejdning. I dette nummer fortæller vi i to artikler 
at udenlandske træarter i stedet for rødgran kan være en metode til at 
begrænse stormfald i fremtiden. Red.



 

Der skal kun laves få tyndinger, og 
man kan overveje utyndet drift. 
Produktionen ligger 20-25% over 
rødgran. Den kan skades af frost, 
tørke og rodfordærver.

Industrien har ikke de store ind-
vendinger. Papirfabrikken i Hylte 
kan tage 10-15% sitka – veddet er 
ganske vist lidt mørkere end rød-
gran, men fibrene er stærkere. 

Douglasgran
Svenskerne bruger både kyst- og 
indlandsprovenienser (i Danmark er 
frø fra indlandet for mange år siden 
fundet uegnet). 

Der findes omkring 500 ha i Sve-
rige mod 6.000 ha i Danmark og 
180.000 ha i Tyskland.

Douglas er egnet i store dele af 
Sverige. Den stiller begrænsede krav 
til jordbunden. For et par år siden 
var der store skader af frosttørke, og 
derfor bør den plantes under skærm. 
Der anbefales en rækkevis blanding 
af douglas og lærk hvor lærken kan 
beskytte douglas – og hvis douglas 
mislykkes har man stadig lærken.

Den fremhæves for en høj ved-
produktion, stabilt og varigt ved 
med høj densitet og mange anven-
delsesområder. Der er ikke marked 
for tømmer som skal eksporteres. 

Douglas kan anvendes til cellulose 
hvis den udgør en lille andel.

Nålene angribes af svampesyg-
dommen Rhabdocline pseudotsugae. 

Contortafyr
Contorta blev for mange år siden 
plantet en del i Nordsverige. Der 
viste sig store sundhedsproblemer 
formentlig som følge af forkert 
proveniensvalg. Den blev forbudt 
i en periode, men plantes nu igen 
i et vist omfang. Der findes i dag 
600.000 ha i Sverige.

Det er usikkert hvilke provenien-
ser der bør anvendes i Sydsverige. 
Den er egnet på typiske voksesteder 
for skovfyr, og den bides mindre af 
vildtet. Det er usikkert hvor følsom 
den er for storm (her vil danskere 
nok sige pas på), og det overvejes 
om den kan drives tyndingsfrit.

I Nordsverige er produktionen 30-
50% højere end skovfyr, men enkelte 
forsøg antyder at der er mindre for-
skel på de to fyrrearter i Sydsverige. 
Vedegenskaberne menes at svare til 
skovfyr.

Ikke afvisende, men….
Det er jo mange lovende perspektiver 
der rulles op ved at indføre nye træ-
arter: Højere produktion, værdifuldt 
ved, større stabilitet. 

Det blev fremhævet at et varmere 
klima i fremtiden vil gøre fremmede 
træarter mere interessante. Der er 
naturligvis en risiko – men at fort-

sætte med rødgran og ikke tage an-
dre arter ind er også en risikofaktor. 

Porteføljetankegangen blev også 
nævnt. Hvis man køber aktier vil 
man jo ikke nøjes med ét selskab, 
men vil investere i flere forskellige.

Hvordan reagerede de svenske 
skovbrugere så på tilbudet? De var 
ikke afvisende. Men der var heller 
ikke nogen begejstring – der var 
nærmest tavshed. 

Konklusionen er at udenlandske 
træarter er på vej frem i Sverige, 
men det går langsomt.

Men så vil myndighederne vel 
spænde ben for ikke-svenske 
træarter? Direktøren for Skogssty-
relsen, Monika Stridsman, mente 
at ”dette kunne rummes i Sverige”. 
Det officielle Sverige har altså heller 
ikke indvendinger.
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Man ser ikke 
udenlandske træ-
arter særligt ofte 

i Sverige – her 
er dog et udmær-
ket eksempel på 

lærk.

Skovfyrren er typisk for den magre jord i Småland og Hal-
land. Men den er helt på vej ud fordi den bides voldsomt 
af elg og rådyr – og det er for dyrt at hegne.

Boks 1. Mera Tall
= Mere skovfyr

Der anlægges stort set ikke kulturer skovfyr i Sydsverige på grund af 
vildtbid fra især elg. I et forsøg på at vende udviklingen startede projek-
tet Mera Tall som skal løbe fra 2010 til og med 2015. Bag projektet står 
alle de store organisationer - Skogsstyrelsen, Södra, Sydved, SågiSyd, 
Holmen, Skogsägarna og Sveaskog.

Der er lavet en række analyser som omtales på www.skogsstyrelsen.se, 
men der er ikke fremkommet konkrete anvisninger. Siden foråret 2013 er 
der ikke lagt nyt ud på hjemmesiden.

Man har undersøgt skader i et større område ved Växjö. Den viste at 
55% af fyrrene havde alvorlige skader på hovedstammen, mens det tilsva-
rende tal for gran var 2% og for birk 28%. 

Skovejerne blev spurgt hvilke hindringer der var for at dyrke skovfyr. 43% 
svarede højt bidtryk fra elg og 27% højt bidtryk fra rådyr. 11% havde ikke 
områder egnet for fyr, 9% svarede lave priser på fyrretræ, og 10% andet. 

De blev også spurgt om vildtafskrækkende midler eller hegn kunne 
forbedre mulighederne for at dyrke skovfyr. 52% svarede nej, 26% ja, og 
22% ved ikke.
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Sperlingsholms Gods ved 
Halmstad øger arealet med 
sitka, douglas og lærk. 

Hybridlærk skal drives 
med opkvistning i 80-årig 
omdrift.

Sitka yder ¼ mere end 
rødgran og kan dyrkes i 
kortere omdrift.

 Som omtalt i forrige artikel er 
svenskerne ikke meget for at dyrke 
udenlandske træarter. 

Der er dog enkelte steder hvor 
man i årtier med stor fornøjelse 
har dyrket, sitka, hybridlærk og 
douglas. Et af disse er Sperlings-
holm der ligger uden for Halmstad, 
på højde med Grenå. Det er et gods 
med 4.500 ha jord og mange aktivi-
teter inden for skovbrug, landbrug, 
vindkraft og vandkraft. 

I mange år har der været dan-
ske skovbrugere ansat. I dag er 
det Anders Lomholt der står for 
skovdriften, og han var klar i mælet 
hvad angår valg af træarter og for-
mål med driften.

- Vores mål er at producere kva-
litetstræ af savværkstømmer, og 
cellulosetræ er kun et biprodukt, 
sagde Anders Lomholt. Vi vil sprede 
risikoen ved at bruge flere træarter.

- I dag er der udenlandske træ-
arter på 17% af arealet, men målet 
er det dobbelte. Vi sigter på 20% 
sitka, 8% lærk og 7% douglas. 

- Rødgran skal stadig være hoved-
træarten og ventes at dække 50% 
af arealet på sigt. Tilbage er 5% til 
skovfyr og 10% til bøg, eg og asp. 
Aspen plantes på agerjord og giver 
med sin korte omdrift mulighed for 
en mere jævn aldersfordeling.

- De mange udenlandske træarter 
gør at vi har valgt ikke at være certi-
ficeret. (Svensk PEFC tillader således 
højst 25% udenlandske træarter, red.).
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Sitka, lærk og douglas
i intensiv drift

Hybridlærk vokser hurtigt mange steder i Sydsverige. Denne kultur blev anlagt 
i 2009 med dækrodsplanter fra C.E. Flensborg, 2.500 pr. ha. De blev behandlet 
med Cervacol mod vildt i 2009 og 2010, og der er udrenset én gang.
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Stabile arter 
Sperlingsholm ligger meget tæt på 
Kattegat. Gudrun væltede 130.000 
m3 – 5 års hugst – og i det seneste 
tiår har 55% af hugsten været forår-
saget af stormfald. 

- Sperlingsholm har pr. tradition 
haft meget rødgran. Derfor er vi på 
udkig efter mere stabile arter som 
samtidig giver en høj produktion. 
Vi lægger vægt på gode foryngelser, 
brug af gode provenienser eller for-
ædlet materiale, og vi følger aldrig 
kortsigtede modeluner.

Tabel 1 viser økonomiske resul-
tater og prognoser for de tre uden-
landske træarter som man dyrker i 
stigende omfang.

Sitkagran giver bedre resultat i 
kraft af større produktion. Lærk har 
lavere produktion, er mere storm-
fast, og der kan opspares værdifuld 
vedmasse ved at lave opkvistning. 
Douglas giver et bedre resultat i 
kraft af større produktion.

- Ingen af de tre arter kan erstatte 
rødgranen, men de er et værdifuldt 
supplement. De giver en spredning 
af risikoen med hensyn til dyrk-
ningsegenskaber og afsætning.

Opkvistning af lærk
- Vi anvender en tidlig, stærk tyn-
ding for at få en god individuel 
stabilitet. Vi laver opkvistning af 
værdifulde arter som lærk, douglas 
og lidt i skovfyr.

- I Tyskland kan man få 1200 kr/
m3 for opkvistet lærk. Der er ikke 
noget marked i Sverige, og derfor er 
planen at eksportere træet.

- Hybridlærk vokser meget hur-
tigt, og derfor plejer de fleste at 
vælge en ret kort omdrift på om-
kring 40 år. Men så får man ikke 
noget merudbytte af at opkviste. 
Derfor vælger vi at lade dem stå 
til 80 år, og det giver en betydelig 
gevinst. 

- Hvis opkvistningen skal betale 
sig skal vi have en merpris på 135 
kr/m3 ved afdrift ved alderen 80 år. 
Og med de nuværende prisforhold 
har vi som nævnt udsigt til 600 kr 
ekstra.

Se mere i tabel 2 og boks 1.

Sitkagran
Vi så et eksempel på dyrkning af 
sitkagran. Der laves typisk 4-5 tyn-
dinger op til ca. 40 år, og derefter 
står den urørt indtil afdrift ved ca. 
50 år. 

Der plantes normalt 3.000 pr. ha, 
på god jord dog 4.000. Der tyndes 
lidt forsigtigere end rødgran, og 
tynding starter lidt senere.

- Sitka er velegnet til utyndet 
drift, men på et tidspunkt vil de stå 
så tæt at de større træer begynder 
at gå ud, og så skal de afdrives. 
Fleksibiliteten er begrænset, og 

denne driftsform er ikke velegnet 
hvis man i en periode ønsker op-
sparing af vedmasse.

- Utyndet drift betyder at der ef-
terhånden står en del yngre træer 
som er gået ud. Det er kun godt, for 
de afstiver de levende træer. Døde 
træer bevæger sig ikke så meget i 
kraftig vind som levende træer.

Insektangreb kan give skader i 
sitka. Micans (jættebarkbille) findes 
i Sverige, men kun i lille omfang. 
Typograf kan også gå på sitka, men 
er heller ikke noget større problem.

Rødgran
Rødgran er som nævnt stadig ho-
vedtræarten, og vi så et eksempel i 
samme kompleks som sitkaen. 

- Rødgran tyndes 4-5 gange op til 
45 år, og så røres den ikke frem til 
afdrift ved 55-60 år. Savværkerne er 
meget tilfredse med dette produkt. 
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Tabel 1. Nøgletal for hovedtræarter på Sperlingsholm. (m3fub: m3 fastmasse 
under bark).

Rødgran Sitkagran Lærk Douglas

Omdrift, år 55 50 80 70

Totalproduktion, m3fub/ha 749 856 948 1077

Gsn. årlig produktion m3fub/ha 13,6 17,1 11,8 15,4

Jordværdi v. 3% kr/ha 57.000 68.000 49.000 66.000

Gsn. årligt kasseoverskud kr/ha 5.400 5.700 6.000 7.700

Pris på tømmer kr/m3fub 700 625 600/1200* 600/1200*

Pris på cellulosetræ kr/m3fub 300 300 300 300

* uden hhv. med opkvistning
Jordværdi er alle fremtidige indtægter og udgifter diskonteret til i dag med den valgte 
rentefod. Med andre ord værdien af jorden hvis man ønsker den viste forrentning. I be-
regningen indgår evighedsfaktoren for at tage højde for forskellige omdriftsaldre.

Tabel 2. Økonomi i opkvistning af lærk på Sperlingsholm.

80 år  
opkvist-

ning

40 år  
opkvist-

ning

40 år 
ingen op-
kvistning

Totalproduktion, m3fub/ha 948 562 562

Gennemsnitlig årlig produktion, m3fub/ha 11,8 14,0 14,0

Jordværdi v 3%, kr/ha 49.000 30.000 34.000

Gsn. årligt kasseoverskud, kr/ha 6.000 3.100 3.200

Forudsætninger for opkvistning v. 80 årig omdrift: 
Omkostninger ved opkvistning til 7 meter v.15 år: 25 kr/træ. 
Omkostninger prolongeret til afdrift v. 80 år: 171 kr/træ. 
Volumen pr. opkvistet stok: 1,3 m3. 
Krævet merpris: 135 kr/m3.

Boks 1. Hugstmodel 
lærk

 Alder Stamtal
 10 2000
 15 1300
 20 900
 25 670
 30 470
 35 330
 40 270
 45 210



 

Den hugges ikke frem mod afdrift, 
for læren af Gudrun er at man ikke 
skal tynde gamle rødgran. 

Beregninger på Sperlingsholm 
viser at værditilvæksten stiger gen-
nem årene op til 15.000 kr/ha/år ved 
knapt 50 år. Herefter falder den ned 
til godt 10.000 kr/ha/år ved 60 år. 
Den optimale omdrift ligger derfor 
et sted mellem 50 og 60 år afhæn-
gigt af de aktuelle markedsforhold 
og likviditetsbehov på ejendommen. 

En hugstmodel ses i boks 2.

Rødgran eller sitkagran
Det er fint resultat af rødgrandyrk-
ningen. Men sitka har betydeligt 
højere tilvækst. 

De to omtalte bevoksninger står 
lige ved siden af hinanden og er jævn-
aldrende. Rødgranen er bonitet 1,8 
(efter CMM). Sitkaen er bonitet 0,0 
(efter CMM rødgranoversigten) eller 
bonitet 1 efter H.A. Henriksens over-
sigt for sitka. Sitkaen er 6 m højere 
og 3 cm tykkere end rødgranen.

Netto på rod ved afdrift er en 
smule mindre i sitka, men til gen-

gæld viser grundfladen at der må 
været hentet mere ved tyndinger 
tidligere i bevoksningens liv. Se be-
voksningsdata i fototeksterne.

De to bevoksninger er lidt over 
den optimale omdriftsalder, især 
sitkaen. Men de er blevet stående 
af hensyn til hugstfølgen i de omgi-
vende bevoksninger.

sf
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Boks 2. Hugstmodel 
gran

 Alder  Stamtal
 25 før hugst 2.500
 25 efter hugst 2.000
 30 1.650
 35 1.350
 40 1.000
 45 750
 >45 750

Sitka på 59 år – et godt alternativ til rødgran. Højde 30,4 m, bonitet 0,0 (efter CMM rødgran), diameter 37 cm, grund-
flade 46 m2/ha. Vedmasse 657 m3sk/ha (stammemasse til topknop) eller 552 m3fub/ha (fastmasse under bark). Netto 
på rod ved afdrift i dag 273.000 kr/ha. 1. generation, afkom Meilgaard.

Rødgran på 58 år – dette er målet på Sperlingsholm. Højde 24,0 m, bonitet 
(CMM) 1,8, diameter 34 cm, grundflade 54 m2/ha. Vedmasse 588 m3sk/ha el-
ler 494 m3fub/ha. Netto på rod ved afdrift nu 285.000 kr/ha.
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Dansk Ornitologisk  
Forening
Ny direktør
Sigrid Andersen tiltræder som ny 
direktør for DOF 1. april. Hun kom-
mer fra en stilling som rektor for 
HTX ved EUC Sjælland i Næstved og 
Køge. Hun har tidligere været ansat 
i Danmarks Fødevareforskning og 
har en ph.d. i mikrobiologi. 

Sigrid Andersen er 54 år og ud-
dannet biolog. Hun valgte studiet, 
fordi hun var optændt af en stærk 
motivation for at redde naturen. 

- Jobbet som direktør i DOF er for 
mig en attraktiv mulighed for at være 
med til at sætte naturoplevelser og 
naturbeskyttelse på dagsorden, siger 
Sigrid Andersen.

Hun er selv fugle- og naturinteres-
seret, en interesse hun er vokset op 
med, da hendes far var formand for 
det, der dengang hed Sydsjællands 
Fuglevenner.

Sigrid Andersen afløser Jan Ejlsted. 
Han var direktør i 15 år og fratrådte 
fornylig for at blive ny direktør i Fri-
luftsrådet.

Klimaråd i gang
Rådgiver om klima
Klima-, energi- og bygningsmini-
steren har nedsat et Klimaråd som 
fremover vil spille en central rolle i 
den danske klimapolitik. 

Klimavismændene er udpeget på 
baggrund af deres høje klimafaglige 
niveau og brede ekspertise. Med-
lemmerne er:

Formand er professor Peter Birch 
Sørensen ved Københavns Univer-
sitet (KU). Han underviser i miljø-, 
ressource og klimaøkonomi. 

Jette Bredahl Jacobsen, profes-
sor ved Institut for Fødevare- og 
Ressourceøkonomi, KU. Hun forsker 
bl.a. i miljøøkonomi, værdisætning, 
økonomi i naturnær skovdrift, klima-
forandringer samt rammevilkår for 
skovbruget.

Katherine Richardson, profes-
sor ved KU og tidligere formand for 
Klimakommissionen. Hun forsker i 
klimaforandringernes påvirkning af 
havmiljøet.

Pia Frederiksen, seniorforsker 
ved Århus Universitet. Hun arbejder 

med landbrug og landbrugssystemer 
samt sammenhæng mellem bio-
brændstoffer og bioenergi.

Niels Buus Kristensen, institut-
direktør ved Institut for Transport. 
Han har forsket i transportsektorens 
klimapåvirkning.

Poul Erik Morthorst, professor i 
energiøkonomi. Han har forsket i in-
tegration af vindmøller i det danske 
varme- og energisystem.

Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker 
ved Danmarks Statistik, med erfa-
ring fra vækst og økonomisk politik.

En af de vigtigste opgaver for 
klimarådet er at komme med anbe-
falinger til regeringen om, hvordan 
man mest effektivt sikrer omstillin-
gen til et samfund med meget lave 
udledninger af drivhusgasser. 

Rådet skal blandt andet vurdere, 
hvordan det går med Danmarks 
opfyldelse af nationale klimamålsæt-
ninger og internationale klimafor-
pligtelser. Derudover skal Klimarå-
det bidrage til den offentlige debat 
om klima.

PERSONALIA

AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE 
Effektive – også i juletræskulturer 

Grenknuser type FM500-2000 Rodfræser type RFL700-2000 

• Knusning af skrottræer i spor 
• Knusning af enkelte rækker
• Knusning af stubbe i kørespor
• Knusning af hele stykker  

•  Effektiv ved omlægning til ny kultur eller  
tilbage til landbrugsjord 

•  Sønderdeler stubbe op til 30 cm i én  
arbejdsgang 

• Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang 

Wirtgen A/S · Taulov Kirkevej 28 · 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 33 22 · Fax 75 56 46 33 · e-mail: wirtgen@wirtgen.dk

For nærmere oplysninger kontakt:

Begge maskiner fås i forskellige  

arbejds bredder og størrelser, 
og til traktorer med  

en ydelse fra ca. 100 HK op til 400 HK.



 

Prisen på juletræer faldt – 
igen. Og sorteringen blev 
strammet op – igen.

Set over tre år har dyr-
kerne mistet mellem 1/3 
og ½ af salgsindtægterne 
samtidig med at omkostnin-
gerne er steget lidt.

For klippegrønt er der 
stadig for stort udbud af 
nobilis, mens markedet for 
nordmannsgran var ganske 
godt.

Denne artikel er baseret på et indlæg 
af Kaj Østergaard om markedet for 
juletræer og klippegrønt i 2014 ved 
PC-Consults planteværnsmøde på 
Osted Kro 27. februar.

Red.

Juletræer 
Markedet 2014
Sæsonen startede i negativ stemning, 
alle ventede prisfald i forhold til året 
før. I løbet af sommeren sendte flere 
store grossister tilbud ud til stadigt 
lavere priser, og handelen kom først 
rigtigt i gang i oktober. Resultatet 
blev et prisfald, mest for dårlige 
træer. Hen i december blev der dog 
mangel på A-træer over 1,75 m.

En del har solgt pænt af små 
træer – Frankrig er bl.a. et godt 
marked – mens andre har haft dår-
lige erfaringer. Generelt var der for 
mange små træer.

Hovedproblemet er det samme 
som de foregående år – sorteringen 
blev strammet gevaldigt endnu en 
gang. Efterhånden er det sjældent 
man kan sælge mere end 30% prima 
træer i en kultur, og mange kulturer 
købes som ren standard / B.

Mange træer er imidlertid af god 
kvalitet. Derfor sker der en udbredt 

omdøbning i senere led, så mange 
B-træer sælges som det de er, nem-
lig A-træer. Vores sortering bruges 
altså ikke på stadepladserne men 
kun som et middel til at opnå lavere 
gennemsnitspris.

Markedet bliver mere ugennem-
sigtigt ved at de fleste større gros-
sister har hver sin sortering. 

Høsten gik generelt godt, og der 
var godt vejr i hele Europa. Der var 
meget få reklamationer, bl.a. fordi 
sorteringen var blevet så stram. 

Der blev stort set udsolgt hos 
grossisterne og detailhandlerne. 
Mange dyrkere havde mærkede 
træer stående i kulturerne – men 
der blev heldigvis udsolgt af hø-
stede træer.

Kæderne har hidtil ønsket én 
sortering. Det betyder at de første 

kunder tager de gode træer, og bu-
tikken står tilbage med alle de dår-
lige. Derfor begynder kæderne at se 
en fordel i to sorteringer og satsning 
på bedre træer. Nogle af deres kun-
der betaler gerne en pæn pris for 
et pænt træ, mens andre blot skal 
have det billigst muligt.

Kæderne kalkulerede med et større 
salg end året før, og de fik udsolgt.

Stadehandlerne var i begyndelsen 
henholdende og håbede på prisfald. 
Omkring 1/3 blev først købt i decem-
ber. Generelt var priserne de samme 
som i 2013, men der var prisfald i 
Københavns centrum og syd samt 
visse steder i Tyskland. Mange sta-
dehandlerne solgte mindre, og de 
bliver presset af kæderne.

Det store problem på det danske 
marked er som nævnt skredet i sor-
teringen. Men det er især et dansk 
problem, de andre markeder har 
ikke en tilsvarende udvikling. Den 
danske produktion er imidlertid så 
stor at vi erfaringsmæssigt påvirker 
hele markedet.

Tendensen på lang sigt er et 
faldende salg af juletræer i hele 
Europa. Plastictræer udgør generelt 
5-10% af markedet, i enkelte lande 
op til 30%. 

Det skal indrømmes at kvaliteten 
af plastictræer er god, og man skal 
ofte tæt på for at se at det er pla-
stic. Prisen er dog temmelig høj og 
kan nemt nå 2-3.000 kr.

Prisudvikling
En prisstatistik for 2014 er ikke of-
fentliggjort endnu, men Kaj Øster-
gaard opstillede en liste med sit 
personlige indtryk af hvad der var 
handlet til. Der er betydelige pris-
fald over hele linjen, mest for små 
træer og for dårlige træer. Se tabel 1.

Priserne toppede i 2011. Siden da 
er store A-træer faldet ca. 8%, mens 
små A-træer er faldet 25%. Store B-

MARKED
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Markedet for  
pyntegrønt 2014

Der var stort set udsolgt af juletræer 
hos både grossister og detailhandel 
sidste år. Producenterne havde ikke 
træer liggende, men der stod mange 
mærkede træer tilbage som ikke var 
blevet høstet.



 

træer er faldet omkring 15%, mens 
små B-træer er faldet omkring 30%.

Indtjening
Det er imidlertid ikke det fulde bil-
lede. For i samme periode er sorte-
ringen strammet gevaldigt. Det viste 
Kaj Østergaard ved en kalkule over 
producenternes indtjening.

Produktionsprisen inkl. renter 
er beregnet til 150.000 kr ved 7000 
planter pr. ha. Hvis udbyttet var 
80% ville det svare til 27 kr/træ – men 
de dårligste træer kan ikke sælges, 
så udbyttet nærmer sig 65%, og det 
giver omkostninger på 33 kr/træ.

Der antages en kvalitetsfordeling 
på 20-60-20 for A-B-III/IV. Salgsprisen 
er ansat til prisen for 175-200 (det er 
lidt i overkanten, men godt nok til at 
belyse en udvikling). Høsten koster 
24 kr/træ, og det giver en netto på 
rod pris på 72 kr/træ i 2014. 

Med et udbytte på 65%, dvs. 4550 
træer/ha, får man en salgspris på 
328.000 kr/ha i 2014.

Laves nu en tilsvarende kalkule 
for 2011, så var kvalitetsfordelingen 
i kulturen på 45-45-10. Salgsprisen 
på 175-200 træer var 127 kr, og det 
giver en netto på rod pris på 103 
kr/træ i 2011. Næsten en halv gang 
mere end i år.

Med et udbytte på 80%, dvs. 5600 
træer/ha, får man en samlet indtægt 
på 577.000 kr/ha i 2011. 

Producenternes indtægt er altså 
faldet 249.000 kr. Der kan stilles 
spørgsmålstegn ved nogle af forud-
sætningerne – hvis man havde an-
vendt priser for såvel små som store 
træer var indtægten måske ”kun” 
faldet 200.000 kr. på 3 år.

Men retningen er klar – et kraf-
tigt fald for salgspriser og en let 
stigning for omkostninger.

Klippegrønt
Markedet 2014
Der er fortsat håb om at udbudet 
af nobilis går ned. Men der er ret 
store arealer i aldre mellem 15 og 
35 år, og det tager tid før de går ud 
af produktion. Udbudet er større 
end efterspørgslen, og priserne blev 
som 2013.

Tilplantningen er i dag kun ¼ af 
de ældre aldersklasser der går ud. 
Det kan give anledning til bekym-
ring. Tilplantningen i dag skal jo 
ikke afhænge af dagens efterspørg-
sel på grønt, men på vilkårene om 
tyve år. Derfor bør man overveje at 
plante noget nobilis, selvom afsæt-

ningen lige her og nu er vanskelig.
Udbudet af nordmannsgran er 

faldet efterhånden som der afvikles 
færre juletræskulturer. Prisen steget 
lidt i 2014, og over en årrække er 
der pæne prisstigninger. Det meste 
sælges som selvklip.

Markedet var svingende med 
stop-go, og mange sene leverancer. 

80-85% af produktionen klippes 
i dag af udlændinge. De fleste får 
det bedste resultat ved at sælge til 
et udenlandsk firma som kommer 
med arbejdskraften og står for alt 
arbejdet.
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MARKED

Kvalitet 2014 2013

A/P 125-150 60 69

A/P 150-175 90 110

A/P 175-200 140 150

A/P 200-250 190 197

B/St <150 40 53

B/St 150-175 80 102

B/St 175-200 95 102

B/St 200-250 125 127

III/IV 55 67

Tabel 1. Producentpriser på juletræer. 
2014 er skøn af Kaj Østergaard, 2013 
er prisstatistik fra Dansk Juletrædyr-
kerforening.

Lav bedre træer
Skovfoged Jens Rasmussen fra Skovdyrkerne Øst er aktiv med opkøb af 
juletræer over hele Sjælland. Han kom med en række forslag til hvad 
dyrkerne bør gøre – eller ikke gøre.

- Lad være med at plante for tæt. Det betyder at man må hugge mange 
træer når de er små, og man mangler store, pæne træer senerehen.

- Nålefald kan undgås ved at tilføre bittersalt (magnesiumsulfat). 
Mange bruger 200 kg kiserit pr. ha, som skal udbringes tidligt. Ifølge for-
skerne er effekten usikker.

- Nogle mærker selv træer ud før køberen kommer for at markere hvad 
man ønsker at sælge. I så fald skal disse mærker fjernes før træerne høstes.

- Lav en god kvalitet eller drop juletræsproduktionen. Undgå at sælge:
* Træer med alger, for nålene falder af senere.
* Træer med skæv eller usikker top.
* Meget åbne træer med få sidegrene.
*  Formklipning er godt og nødvendigt – men det skal ikke overdrives. 

Hvis man klipper lige så tæt som en hæk kan forbrugeren ikke sætte 
et levende lys på træet.

- Kulturen skal tjekkes kort før høst for skader siden mærkningen. Eksem-
pelvis hvis der har stået vand på en del af arealet i eftersommeren vil 
træerne tabe nåle – og det hjælper ikke at sige at køberen selv mærkede 
træet ud om sommeren.

- Vær omhyggelig med høsten. Undgå at lave
* Træer der er skadet af traktor og høstmaskiner.
* Træer med for lange stabbe.
*  Træer med stabbe der ikke er pudset ordentligt af for sidegrene. Stade-

handleren skal bruge tid på at rette dem til.
*  Hvis man bliver bedt om at høste træer tidligt, måske i slutningen af 

oktober må træerne ikke pakkes tæt på en palle i lang tid – det giver 
skimmel.

* Der skal være et fast antal træer på hver palle, det letter kontrol.
*  Pallerne må ikke fyldes helt op – træerne risikerer at skride under 

håndtering

- Hvis lastbilen skal hente træer flere steder skal den første leverandør 
skubbe pallerne helt sammen. Hvis der er ledig plads mellem pallerne 
kan den næste ikke få plads til alle sine paller, og så skal han læsse det 
hele om.

- Certificering er til besvær og giver ekstra omkostninger, men er et nød-
vendigt onde. Det kræves af supermarkeder og store kæder. Ikke fordi de 
bruger det over for kunderne, men fordi de vil sikre sig mod problemer. De 
vil undgå at miljøgrupper finder træer med rester af sprøjtemidler.



 DØDT VED

Af Jacob Heilmann-Clausen1, 
Hans Henrik Bruun2, Rasmus  

Ejrnæs3, Anders Højgård  
Petersen1, Carsten Rahbek1

Forfatterne mener ikke at 
dødt ved som levested er 
i afgørende fremgang i de 
danske skove. De peger 
samtidigt på at stigningen i 
skovarealet siden 1950 ikke 
er relevant for truede ved-
boede arter.

Mængderne af dødt ved 
i fortiden er undervurderet, 
fordi mange arter knyt-
tet til dødt ved trivedes i 
de danske skove langt op i 
1800-tallet.

Dødt ved af løvtræ er 
ikke i påviselig fremgang. 
Det er uheldigt, for løv-
træet er det vigtigste for at 
sikre biodiversiteten.

En helt frisk rapport fra Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning 
ved Københavns universitet (IGN) 
beskriver udviklingen i dødt ved 
og veterantræer i de danske skove 
siden år 1500 samt en fremskrivning 

til 2114 (Johannsen mfl. 2015; se ar-
tikler side 102-113). 

Med udgangspunkt i rapporten 
udsendte Naturstyrelsen den 28. 
januar en pressemeddelelse, hvor 
man kunne læse at: 

”Mængden af dødt træ i skovene 
har været helt i bund i et par hun-
drede år. Men nu er udviklingen 
vendt. Det skyldes især, at stadigt 
mere skov får lov til at stå urørt 
hen, og at man bevarer såkaldte 
livstræer. Og de kommende år 
kommer der endnu mere dødt træ 
i skoven. Det viser en ny undersø-
gelse, som Københavns Universitet 
har lavet for Naturstyrelsen”. 

Danske skoves tilstand
Rapporten er kommet kort efter at 
tilstanden af de danske naturtyper 
omfattet af Habitatdirektivet i slut-
ningen af 2013 blev indrapporteret 
til EU. For samtlige skovtyper blev 
tilstanden vurderet som stærkt 
ugunstig, blandt andet på grund 
af manglen på dødt ved og gamle 
træer (Nygaard mfl. 2013; Heilmann-
Clausen mfl. 2014). Se omtale i Sko-
ven 5/14, side 226 og 229.

Set i et europæisk perspektiv 
er den dårlige naturtilstand i Dan-
marks skove velbelyst. Den seneste 
rapportering af de europæiske 
skoves tilstand (Forest Europe 2011) 
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Fremgang for dødt 
ved i danske skove 
– faktum eller ønsketækning?

1 Center for makroøkologi, Evolution og 
Klima, Statens Naturhistoriske Museum,  
Københavns Universitet, 2 Biologisk Institut, 
Københavns Universitet, 3 Institut for Bio-
science – Biodiversitet, Aarhus Universitet.

Forfatterne mener, at arbejdet med at sikre skovenes biodiversitet knyttet til 
veterantræer og dødt ved skal tages alvorligt af Naturstyrelsen og de faglige 
miljøer der rådgiver styrelsen. En af metoderne kunne være at opstille for-
pligtende målsætninger for den truede vedboende biodiversitet – både biller, 
svampe, laver og mosser. (Foto fra Høstemark Skov).
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viser fx at kun to lande i Europa 
– Storbritannien og Hviderusland – 
har mindre dødt ved i deres skove 
end Danmark, mens Tyskland og 
Holland har henholdsvis 3 og 2 
gange højere niveauer. 

Sidste år kunne Johannsen m.fl. 
(2013a) i en evaluering konkludere 
at ”indsatsen for skovenes biodiver-
sitet i de sidste 20 år har savnet fo-
kus”. Set i det lys er det ikke mærke-
ligt at Naturstyrelsen jagter positive 
historier for deres naturindsats. 

Vi har i en nylig analyse i Poli-
tiken (4.3.15) gjort rede for at den 
offentliggjorte rapport hverken 
lever op til god faglig praksis eller 
til armslængdeprincippet i myndig-
hedsbetjeningen. I denne artikel vil 
vi se nærmere på de faglige aspekter.

Opgørelser af dødt ved
Det er en vanskelig opgave IGN har 
påtaget sig, både med en historisk 

opgørelse og en fremskrivning til år 
2114. Direkte målinger af dødt ved 
er kun foretaget siden 2002, og før 
da er kilderne indirekte (se artikel 
side 102). Vi har altså kun tolv års 
empiriske data at lægge til grund for 
vurderingen af 500 års udvikling. 

Hovedtesen i rapporten er at der 
gennem hele perioden har været 
et stærkt pres på skovens resurser. 
Det har medført at mængderne af 
dødt ved og veterantræer er faldet 
støt siden starten af 1500-tallet, for 
at nå et minimum i perioden 1800 
til 1950. 

Herefter er der sket en stigning. 
Fremgangen tilskrives det voksende 
skovareal, og for nylig også målret-
tede tiltag til sikring af skovenes 
biodiversitet. Disse tiltag er bl.a. 
naturskovsstrategien fra 1992, øget 
certificering samt en gradvis om-
lægning af statsskovene til naturnær 
skovdyrkning med mindsket dræning. 

En central figur i rapporten – som 
også blev præsenteret på Biodiver-
sitetssymposiet i januar 2015 ved 
Aarhus Universitet – viser den over-
ordnede udvikling i mængderne af 
dødt siden 1500. 

Vi er kort før Skovens afleverings-
frist blevet informeret om at denne 
figur vil udgå i en revideret udgave 
af rapporten. Det er dog stadig en 
officielt publiceret figur som Natur-
styrelsen har bygget en del af sin 
pressemeddelelse på, og som har 
påvirket offentlighedens indtryk af 
rapportens hovedbudskab. 

Det er derfor stadig relevant at 
se på figuren. Den viser at der er 
mere dødt ved i de danske skove 
i dag end der har været på noget 
tidspunkt de seneste 500 år, og at 
mængden er i voldsom stigning.

Til venstre i vores figur 1 ses 
rapportens originale figur, dog med 
enheder på y-aksen. Enhederne var 
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En række arter er afhængige af dødt ved for at kunne leve. Her ses eremit, eghjort og rød skovsmælder.

Figur 1. Til venstre ses den originale figur 1 for mængden af dødt i danske skove fra Johannsen mfl. (2014b). Den 
mørkegrønne kurve viser det udviklingsforløb som i følge rapporten er mest sandsynligt. De lysere grønne kurver 
skal vise usikkerhedsmarginer. 
Til højre er den mørkegrønne kurve også gengivet (bemærk skalaen er ændret). Den er sammenlignet med internatio-
nalt anerkendte tærskelværdier for dødt ved på henholdsvis 16,8 og 45,6 m3 per ha. Disse to røde kurver fremgår af 
kriterierne for gunstig bevaringsstatus for skovtyper omfattet af EU habitatdirektivet (henholdsvis lempet og skærpet 
kriterium; se Nygaard mfl. 2013; Heilmann-Clausen mfl. 2014).
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udeladt i rapporten, men de er afgø-
rende for forståelsen af figuren. 

Til højre i figur 1 er rapportens 
figur sat ind i en relevant sammen-
hæng for biodiversitet, hvorved bil-
ledet forandrer sig markant. 

Rapportens forfattere har givet 
os adgang til de bagvedliggende 
data. Heraf fremgår at figuren opgør 
den totale pulje af dødt ved på det 
samlede danske skovareal, og at 
kurverne er beregnet ved at gange 
skovarealet med den gennemsnitlige 
mængde af dødt ved per hektar. 

Den beregnede eksplosive stig-
ning i mængderne af dødt ved siden 
1950 er således baseret på en for-
modet ellevedobling af de gennem-
snitlige mængder af dødt ved og en 
stigning i skovarealet på hele 58 % 
i perioden. Begge tal er ikke bare 
usikre, men decideret utroværdige. 

Faktiske data om dødt ved i 
Danmark
Ser vi først på mængden af dødt ved 
per ha, er der som nævnt gennem-
ført standardiserede opmålinger i 
de danske skove siden 2002. 

Ved sammenligning af Skove og 
plantager 2006 og 2013 (Nord-Larsen 
mfl. 2008 og 2014) fremgår det at 
de gennemsnitlige mængder af dødt 
ved i de danske skove er steget fra 
4,7 m3 per ha i 2006 til 5,7 m3 per ha 
i 2013. Denne forskel er dog ifølge 
rapporten indenfor måleusikkerheden. 

Det fremgår af 2013-tallene (som 
også er fremlagt på side 106) at 
størstedelen af det døde ved er 
stående dødt ved af nåletræer. Des-
uden viser vores bearbejdning af tal 
fra Skove og plantager 2006 og 2013, 
at mængden af dødt ved af nåletræ 
har været markant stigende i perio-
den, mens mængden af dødt løvtræ 
har været stabil til svagt faldende 
(figur 2). 

Selvom de viste tal er omfattet af 
en vis usikkerhed tyder meget på at 
det er ændret drift i nåleplantagerne 
der har bidraget til en stigning i 
mængderne af dødt ved de senere 
år. Derimod er det svært at spore 
en effekt af naturskovstrategien fra 
1992 og af mindsket dræning og ud-
pegning af livstræer i løvskov. 

Dette bekræftes af tal i Johannsen 
mfl. (2013a). De viser at mængden af 
dødt ved i skovstatistikkens prøve-
felter i områder udpeget som urørt 
skov (godt 1 % af skovarealet) kun 
er en anelse højere (8 m3/ha) end 
gennemsnittet for de danske skove. 

Tallene for udpegede arealer med 
plukhugst (ca. 1% af skovarealet) 

ligger betydeligt under gennemsnit-
tet (3 m3/ha), på trods af en regel 
om udpegning af 5-10 livstræer per ha. 

De lave mængder af dødt ved i 
områder udpeget som urørt skov 
passer med den nye rapports bereg-
ninger for akkumulering ved urørt 
drift, men kun hvis man forudsætter 
at områderne manglede dødt ved 

på tidspunktet for udpegningen. En 
mere rimelig forklaring er at de har 
haft et mindre potentiale for at ge-
nere dødt ved end forudsat i frem-
skrivningen over de næste 100 år. 

For arealerne med plukhugst vi-
ser tallene at udpegning af livstræer 
er et tvivlsomt middel til at øge 
mængden af dødt ved i den dyrkede 
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Figur 2. Udviklingstendenser for de gennemsnitlige mængder af dødt ved af 
løv- og nåletræer i Danmark baseret på den danske skovstatisk (ifølge Nord-
Larsen mfl. (2008 og 2014) og Johannsen mfl. (2015)). Usikkerheden for 2006 
tallene kendes ikke, mens den overordnede usikkerhed i 2013 er angivet til +/- 
0,4 m3/ha. I begge tilfælde er tallene baseret på seks års rullende gennemsnit.

Pindsvinepigsvamp lever på dødt ved af løvtræ, især bøg, og betegnes som 
meget sjælden.
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skov på kort sigt, hvilket da også 
fremgår af den nye rapport. 

Når det gælder skovarealet er 
der sket flere ændringer i opgø-
relsesmetoder og skovdefinitioner 
siden 1950. Af Skove og Plantager 
2012 (Johannsen mfl. 2013a) frem-
går det at skovarealet i perioden 
1990 til 2012 er steget med 95.000 
ha, baseret på sammenlignelige 
analyser af satellit-fotos. 

I tallene bag den nye rapport 
er stigningen i skovarealet i den 
samme periode opgjort til hele 
175.000 ha, svarende til en over- 
estimering på 46 %. Dette er be-
mærkelsesværdigt fordi stigningen 
i skovarealet indgår direkte i bereg-
ningerne for mængden af dødt ved og 
dermed bidrager til den voldsomme 
stigning som fremgår af Fig. 1. 

Kun lille stigning siden 1950
Lokalt i de danske skove er der sket 
en stigning i mængderne af dødt 
ved. Den skyldes naturskovsstrategi, 
certificering, mindre fokus på skov-
hygiejne og måske en forskydning 
i fokus fra vedproduktion til jagt. 
Samtidigt er der dog sket en omfat-
tende skovrejsning, og store arealer 
er i dag ungskov uden dødt ved af 
betydning. 

Det er vores vurdering at disse 
to tendenser stort set opvejer hin-
anden. Vi mener at der netto kun 
er sket en mindre stigning i de gen-
nemsnitlige mængder af dødt ved i 
de danske skove siden 1950, fremfor 
den mangedobling som fremgår af 
IGN’s rapport. 

Det passer med de faktiske må-
linger fra skovstatistikken, hvor der 
som nævnt ikke er påvist en sikker 
stigning i mængderne siden 2006, og 
slet ikke for dødt løvtræ. For løvtræ 
kan der endda være tale om en fal-
dende tendens, muligvis på grund af 
øget udnyttelse til energitræ. 

Stigende skovareal forvirrer
Den væsentligste årsag til samfun-
dets interesse i dødt ved og veteran-
træer er betydningen af disse leve-
steder for truede arter af svampe, 
laver, mosser, insekter, fugle og 
pattedyr – kort sagt biodiversiteten. 

Derfor ville en nok så relevant 
tilgang til udviklingen i dødt ved og 
veterantræer være at sætte tal på 
hvor store skovarealer, der har eller 
tidligere havde mængder over visse 
tærskelværdier. I øvrigt bør der læg-
ges vægt på dødt ved af løvtræer 
da langt størsteparten af de truede 
vedboende arter er knyttet hertil. 

Helt aktuelt viser skovstatistik-
kens målinger at der på 67% af prø-
vefladerne slet ikke blev registreret 
dødt ved (Johannsen m.fl. 2013). 

Hvis man forestiller sig at evalu-
ere skovforvaltningen efter om den 
efterlader dødt ved nok til alle de 
arter som lever af dødt ved, så viser 
den højre del af figur 1, at afstan-
den mellem den samlede nationale 
mængde af dødt ved og biologisk 
begrundede målsætninger faktisk 
aldrig har været større end i dag på 
grund af skovarealets størrelse. 

Det hjælper jo ikke at øge skov-
arealet, hvis det er kvaliteten af 
skoven som levested den er gal 
med. Og selvom det lyder flot på 
papiret at mangedoble mængden af 
dødt ved fra 0,5 m3 per ha til 6 m3 
per ha, så er det stadigvæk under 
halvdelen af minimumskriteriet for 
at opretholde skovens biodiversitet. 
At der endda er tale om en meget 
tvivlsom stigning gør ikke situatio-
nen bedre.

Historiske mængder  
undervurderes
Når det gælder perioden fra 1800 
til 1950 opererer den nye rapport 
konsekvent med mængder af dødt 
ved på under 1 m3 per ha, mens der 
i perioden 1500 til 1800 er indregnet 
et gradvist fald fra 4 til 1 m3 per ha. 

Mængder af dødt ved under 1 
m3 per ha er ekstremt lave, selv 
i dyrkede skove. Men så længe 

vi ikke har en tidsmaskine er det 
naturligvis svært at vide om de er 
retvisende. 

De meget små mængder af dødt 
ved står dog i kontrast til at en 
lang række vedboende biller og 
svampe fandtes i fortidens skove. 
Blandt de kendteste er eghjorten, 
som i 1800-tallet var ganske vidt 
udbredt og lokalt hyppig i de gamle 
skovegne i Østjylland og på Øerne. 
Dertil kommer at en række træ-
bukke, smældere og torbister er 
gået tilbage eller helt forsvundet fra 
Danmark i løbet af de sidste 200 år. 

I 1937 skrev professor Wesen-
berg-Lund om de nordsjællandske 
skove. Han anførte at hver en gam-
mel billesamler kunne fortælle 
hvordan levestederne var blevet 
trængt tilbage af det rationelle skov-
brug. De gamle træer var blevet 
fældet, vådområderne drænet og 
skovlysningerne plantet til. 

Det er velkendt at det menne-
skelige pres på skovens resurser 
var stort fra 1500-1800, men når de 
vedboende organismer kunne finde 
levesteder må der alligevel have 
været dødt ved og gamle hule træer 
i et ganske pænt omfang. Bille- og 
svampefund lyver ikke og viser 
at der lokalt har været betydelige 
mængder af dødt ved langt op i 
1800-tallet. 

Vi er enige med forfatterne til 
den nye rapport om at dødt ved 
tilknyttet levende veterantræer i 
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Der er brug for både stående og liggende dødt ved for at sikre de mange arter 
der lever på dødt ved. (Foto fra Bjurskärr i Småland).
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græsningsskov og på overdrev har 
været et vigtigt refugium for vedbo-
ende arter. Vi vil dog samtidig pege 
på at udrænede, svært tilgængelige 
skovsumpe kan have udgjort vigtige 
levesteder for arter knyttet til lig-
gende dødt ved. 

Endelig må afhængigheden af 
håndredskaber generelt have gjort 
at tyndere dimensioner af ved var 
mest tillokkende for brænde-san-
kere. Derimod har de tykkere rester 
af gamle oldentræer – i det omfang 
de ikke kunne udnyttes til tømmer 
– været langt sværere at gå til.

Sammenfatning
Sammenfattende kan vi konkludere 
at der desværre ikke er meget der 
tyder på at mængderne af dødt 
ved som levested for truede skov-
organismer er i afgørende stigning i 
de danske skove. 

Det er sandsynligt at vi vil se en 
markant stigning i statsskovene de 
kommende 100 år som beregnet af 
IGN (se side 110). Vi frygter dog at 
der også her er tale om ønsketænk-
ning og udvælgelse af data der giver 
et resultat som er mere positivt end 
virkeligheden ude i skoven. 

Det er på høje tide at arbejdet 
med at sikre skovenes biodiversitet 
knyttet til veterantræer og dødt ved 
tages alvorligt af Naturstyrelsen og 
de faglige miljøer der rådgiver sty-
relsen. En af måderne at sikre dette 
på kunne være at opstille forplig-
tende målsætninger for den truede 
vedboende biodiversitet – både 
biller, svampe, laver og mosser. 

Der er blevet malet alt for meget 
med tynd maling og bred pensel, 
mens en strategisk og målrettet 
indsats er udeblevet. Naturstyrel-
sen er først lykkedes med deres 
forvaltning af skovene, når der igen 
er plads til de vilde dyr, planter 
og svampe, som naturligt hører 
hjemme i danske skove. 
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Af Anders E. Billeschou

Arter som er afhængige af 
dødt ved skal tælles i tusin-
der. 

Rødlisten angiver at ca. 
60 dødtvedsarter er kritisk 
eller moderat truede. I de 
sidste 100 år er der kun for-
svundet 4 dødtvedsarter.

Vores eksperter i biodiversitet peger 
igen og igen på behovet for meget 
mere dødt ved i vores skove af hen-
syn til de truede skovarter. Men vi 
får ikke noget at vide om hvilke dyr 
og planter der er nødlidende, eller 
hvor mange arter det drejer sig om. 

Hvad står der i rødlisten?
Men det kan man selv få en ide om 
ved at læse i Den danske Rødliste. 
Her er der angivet hvilke truede og 
andre kendte skovarter der lever af 

dødt ved. ”Skovarter” omfatter arter 
med levested i skov uanset om de 
også har levesteder udenfor skovene.

I Danmark har vi ca. 34.000 arter 
at tage vare på. Se boxen. Der er 
sikkert flere, men de er endnu ikke 
opdaget. 

Vi kender kun 7.535 arter godt 
nok til at rødlistevurdere dem; dvs. 
bedømme risikoen for at de forsvin-
der fra Danmark eller uddør. 

Rødlisten angiver at 303 arter er 
”forsvundet”, 369 arter er ”kritisk 
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Skovenes nedbrydere
– hvem og hvor mange er de? 

Forfatteren konkluderer at der kun er omkring 60 arter der måske har brug for mere dødt ved på skovbunden og lidt 
flere træruiner. I Danmark findes der flere tusinde arter som lever af dødt ved.



 DØDT VED

truet” og 496 arter er ”moderat 
truet”. De ”sårbare” omfatter 661 
arter og der er 433 ”næsten truede” 
arter. Langt den største del af de 
kendte arter - 5.273 arter - er katego-
riseret som ”ikke-truet”.

80 procent af vores arter har 
endnu ikke kunnet rødlistevurderes. 
Vi ved ikke nok om dem, om de er 
truede eller ej, eller for den sags 
skyld, om de lever af dødt ved. Det 
drejer sig for størstedelens vedkom-
mende om de meget små og for-
dringsløse arter.

Rødlisten oplyser levesteder for 
alle de kendte arter. Der kan være 
truede arter der kun findes i et en-
kelt af rødlistens levesteder som fx 
i højmoser eller åbent hav. Eller der 
kan være arter med flere forskellige 
levesteder som fx både i skov, he-
der, moser, byer m.fl.

Urørt skov og dødt ved
Tidligere analyser af rødlisten1) har 
vist at ingen kendte arter er afhæn-
gig af urørt skov; at ingen af dem 
kun kan findes dér. 

Ønskerne om mere urørt skov 
kan alene henføres til at vi har 
truede skovarter der har brug for 
træruiner og andet dødt ved for at 
opretholde livet. Men det behøver 
man som bekendt ikke udlægge urørt 
skov for at tilgodese. Der er andre og 
mere ressourceøkonomiske veje.

Naturstyrelsen har for nylig fået 
udarbejdet en rapport2) der fortæl-
ler os hvordan mængden af dødt 
ved har ændret sig i de sidste 500 
år, og hvordan man forventer det vil 
se ud i fremtiden. 

Baggrunden for undersøgelsen er 
bl.a. at det af hensyn til vores beskyt-
telse af truede arter har ”interesse 
at få en bedre forståelse af hvilke 
mængder af dødt ved, der har været 
og vil være i skovene over tid.”

Der står imidlertid ikke noget i 
rapporten om hvilke truede arter 
der skal nyde godt af det døde ved, 
eller om der er mangel på samme. 
Rapporten handler - set med biodi-
versitetsbriller - alene om dødt ved 
for dets egen skyld. Rapporten er 
intet værd før forskerne kan berette 
om dyrene og planternes behov. Om 
hvilke og hvor mange arter der har 
brug for mere dødt ved i skovene. 

Dødt ved ser ud til at være blevet 
et mål i sig selv. Er der ikke mere 
presserende opgaver for skovforsk-
ningen? Fx de truede arters behov 
for mere dødt ved. Tidligere miljø-
minister Ida Auken bad for mere 
end ét år siden forskerne om at 
blive enige om dette spørgsmål.

Hvilke truede arter lever på 
dødt ved
Analysen af rødlisten ser på dødt-
vedsarternes levesteder. Rødlisten 
benytter følgende kategorier: 
”træruin og veterantræ”, ”vindfælde 
og faldne stammer”, ”døde grene og 
kviste” samt uspecificerede ”sub-
stratafhængige levesteder”. Det sid-
ste kan være meget andet end dødt 
ved: fx brandpletter, ådsler eller 
ekskrementer.

Levesteder med dødt ved findes 
udbredt i vores almindelige skove. 
Spørgsmålet er om der er nok el-
ler hvad der måtte være yderligere 
behov for. Trods mere end to års 
debat står dette spørgsmål stadig 
ubesvaret. 

Døde grene og kviste er der 
masser af. Men det kan måske knibe 
med træruinerne. Vi ved det ikke.

Skal man tro på eksperterne er 
der tusindvis af skovarter der har 
brug for mere dødt ved3). Skovene 
skal nærmest fyldes med dødt ved 
for at tilfredsstille behovet. Men 
ser man på tallene i tabellerne er 

billedet et noget andet.
Rødlisten angiver at 114 truede 

arter lever på dødt ved. Halvdelen 
er kritisk eller moderat truede, og 
halvdelen er kun sårbare. Risikoen 
for at en sårbar art forsvinder inden-
for de næste 100 år er af størrelses-
ordenen 10 procent4). 

Som følge af de mange skøn og 
formodninger der indgår i rødlist-
ningen, og de usikkerheder rødlist-
ningen i øvrigt er forbundet med, er 
de sårbare arter ikke medtaget i det 
følgende. 

Langt de fleste af ”nedbryderne” 
er ikke truede. De klarer sig fint 
uden mere dødt ved. Og nedbryd-
ningen er ikke truet.

Rødlisten anfører kun fire dødt-
vedsarter som forsvundet i de 
sidste 100 år. Det er fire rådsvampe. 
Anklagerne mod de sidste 100 års 
skovbrug forekommer at være for-
fejlet og helt ude af proportioner 
med realiteterne. 

Mangler i rødlisten
En nærmere analyse af rødlisten 
viser at 19 kritisk eller moderat 
truede dødtvedsarter ikke har be-
hov for udlæg af mere dødt ved 
i skoven. Disse arter lever på so-
litærtræer i parker, på barken af 
levende træer, på stød og førne, på 
døde grene på levende træer, på 
savsmuldsdynger, på tømmer eller 
forarbejdet træ. 

Dødtvedsarter der angives at leve 
på pil, hvidtjørn, enebær eller på 
sten, har næppe heller megen glæde 
af mere dødt ved i vores alminde-
lige skovdrift.

Modsat viser en gennemgang af 
kriteriedokumentationen til de kri-
tisk og moderat truede skovarter at 
der er 22 arter, for hvem rødlisten 
har overset at anføre dødt ved som 
levested. 
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Summen af levestedsangivelser er større end antallet af arter fordi mange arter har mere end ét levested.
Kritisk truet = overordentlig stor risiko for at arten vil uddø i vild tilstand i meget nær fremtid
Moderat truet = meget stor risiko for at arten vil uddø i vild tilstand i nær fremtid
Sårbar = stor risiko for at arten vil uddø i vild tilstand på længere sigt

Tabel 1: Rødlistens angivelser af levesteder på dødt ved for de truede skovarter.

Truede skovarter med 
levested i træruiner  
eller på dødt ved

Levesteder

Arter i 
alt

Substratafhængige  
levesteder (uspecificeret)

Træruin og  
veterantræ

Vindfælder og 
faldne stammer

Døde grene  
og kviste

Kritisk truede arter 1 7 7 1 11

Moderat truede arter 2 21 34 9 46

Sårbare 3 19 39 29 57

I alt 172 levestedsangivelser for 114 arter



 DØDT VED

Summa summarum er det kun 
ca. 60 arter der måske har brug for 
mere dødt ved på skovbunden og 
lidt flere træruiner. Om det er få 
eller mange afhænger nok af om 
det er miljøministeren eller finans-
ministeren du spørger. Dødtveds-
arterne skal tælles i tusinder.

Mangler i vores viden
Som nævnt ved vi ikke hvordan det 
forholder sig for langt den største 
del af vores mere end 34.000 arter. 
Det vil gavne sagen hvis vores for-
skere kunne levere mere præcis vi-
den om hvor stort behovet for mere 
dødt ved i realiteten er. Det meget 
beskedne tab i de sidste 100 år tyder 
ikke på at problemet er særlig stort.

Som sagen står nu er grundlaget 
for forskernes anbefalinger om 
meget mere dødt ved i skovene helt 
utilstrækkelig. Man kan vel ikke sige 
at vi famler i blinde, men særlig op-
lyst er det nu ikke.

Noter

1) Se Skoven 10-2012 og 11-2013.
2) Johannsen, V. K. et al. (2015): Opførel-

sesmetoder og udvikling i dødt ved. 
Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning, Københavns Universitet, 
Frederiksberg. 200 s. ill.

3) Se Skoven 3-2014.
4) Wind, P. 2003: Manual for rødlistning af 

plante- og dyrearter i Danmark. 1. ud-
gave. Danmarks Miljøundersøgelser. 113 s. 
- Teknisk anvisning fra DMU, nr. 20.
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BOX: Danske dyre- og plantegrupper.

Tabel 2: Fordelingen af rødlistens dødt-
vedsafhængige arter til artsgrupper.

Kilde: www.danskearter.dk 
NB: Tallene er afrundede da der er 
betydelig usikkerhed forbundet med 
opgørelsen.

Vi køber PEFC 
certificeret rundtræ 

til vor produktion 
af spånplader.

Yderligere oplysning 
ved henvendelse 

til vort skovkontor 
tlf. 89 74 74 38

www.novopan.dk
novopan@novopan.dk

Pindstrup . 8550 Ryomgård

Tabel 1: Rødlistens angivelser af levesteder på dødt ved for de truede skovarter.

Truede skovarter med 
levested i træruiner  
eller på dødt ved

Levesteder

Arter i 
alt

Substratafhængige  
levesteder (uspecificeret)

Træruin og  
veterantræ

Vindfælder og 
faldne stammer

Døde grene  
og kviste

Kritisk truede arter 1 7 7 1 11

Moderat truede arter 2 21 34 9 46

Sårbare 3 19 39 29 57

I alt 172 levestedsangivelser for 114 arter

Pattedyr 89

Fugle 468

Fisk 257

Padder 15

Krybdyr 10

Hvirveldyr i alt 839

Insekter 18.000

Spindlere 1.500

Krebsdyr 1.000

Bløddyr 550

Øvrige dyr 1.800

Dyreriget i alt 23.700

Planteriget 3.600

Svamperiget 6.300

Makroalger og svampedyr 400

Dyr og planter i alt 34.000

Heteromerer 5

Skyggebiller 6

Ugle 1

Jordmøl 1

Insekter 13

Bladhatte 39

Poresvampe 28

Barksvampe 15

Bævresvampe 7

Vedboende pigsvampe 3

Kernesvampe 2

Kølle- og koralsvampe 2

Pigsvamp 1

Svampe 97

Laver 4

Arter i alt 114



 
Rent drikkevand
Største miljøproblem
Forurenet drikkevand er det mil-
jøproblem som danskerne er mest 
bekymrede for. Det nævnes af 33% 
af danskerne i en ny meningsmåling 
fra Altinget. 

Som nr. 2 på listen ligger et andet 
”vand”-emne, nemlig forurening af 
hav, fjorde, åer og søer der nævnes 
af 17%. Biodiversitet – at plante- og 
dyrearter uddør – kommer helt 
nede på en 6. plads med 9%. Støj 
er på sidstepladsen med kun 1%, 
selvom helbredet hos mange dan-
skere skades af støj.

9 initiativer
Miljøminister Kirsten Brosbøl siger 
til Altinget at det ikke kommer bag 
på hende at drikkevand er det som 
danskerne lægger mest vægt på. 
Ugen før målingen havde hun da 
også præsenteret en plan med 9 
tiltag til at sikre rent drikkevand i 
fremtiden:

* I årene 2015-2018 afsættes i alt 
141 mio. kr til rejsning af over 1000 
ha ny statsskove i områder hvor 
der er særligt behov for at beskytte 
grundvandet. Nedsivning af nitrat 
og pesticider er erfaringsmæssigt 
meget begrænset under skove.

* Områder lige omkring en vand-
boring har særligt behov for beskyt-
telse. Der vil naturligt opstå et un-
dertryk som kan trække forurening 
ned i jorden. Derfor er der i dag en 
lovpligtig beskyttelseszone på 25 
meter omkring boringer hvor der 
ikke må sprøjtes eller gødes. 

Der er desuden udpeget borings-
nære beskyttelsesområder ved 1/3 
af de drikkevandsboringer der er 
tilknyttet almene vandforsyninger. I 
disse områder kan der være forbud 
mod brug af sprøjtemidler og nitrat. 
Der afsættes nu i alt 26 mio. kr i 
2015 og 2016 til at fastlægge beskyt-
telsesområder omkring samtlige 
drikkevandsboringer.

* Der er i 2015 afsat 2 mio. kr om 
året i fire år til varslingssystemet for 
udvaskning af pesticider. Hvis der 
findes pesticider eller nedbrydnings-
rester i grundvandet kan Miljøstyrel-
sen vælge at foretage en revurdering 
af det pågældende pesticid.

* Frem til 2020 afsættes 227 mio. 
kr til at kortlægge indvindingsopland 
til nye vandboringer. Hvert år laves 
20-40 nye boringer i områder hvor 
grundvandet ikke er kortlagt, dvs. 
man kender ikke risikoen for at 
indvinde forurenet vand.

* Århus Universitet og Natur-
styrelsen har udarbejdet et kort 
over de områder som er særligt 
følsomme over for udvaskning af 
sprøjtemidler til grundvandet. Der 
er især tale om sandjorder i Midt- 
og Sønderjylland. Områderne vil 
blive udpeget i bekendtgørelser, og 
kommunerne får en vejledning om 
hvordan man kan beskytte grund-
vandet.

* Der laves vejledninger i at gen-
bruge vand som ikke overholder 
kravene til drikkevand. Man vil 
spare grundvand ved at bruge let 
forurenet vand til fx kloakspuling, 
bilvask, tøjvask eller køling. I mange 
tilfælde opnår virksomheder også 
besparelser.

* Desuden skal der være bedre 
muligheder for at reducere kalkind-
holdet i vandet, og udnytte grund-
vandet til køling og opvarmning. 
Desuden vil man mindske vandtabet 
i ledningsnettet; tabet er 9% i Dan-
mark, og det er lavt sammenlignet 
med andre lande.

sf

Kilder:

Danskerne bekymrer sig for forurenet drik-
kevand. Altinget 3.3.15

Danskernes drikkevand skal beskyttes 
bedre. Naturstyrelsen, www.nst.dk og 
www.mim.dk 26.2.15

Rent drikkevand. Pjece på 16 sider fra Na-
turstyrelsen, www.nst.dk 26.2.15
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Skovene er leverandører af rent drikkevand. Brønd fra Haslev Orned under 
Bregentved, få hundrede meter fra Haslev By.

Meningsmålingen
Spørgsmålet lød:

”Hvilket af følgende danske miljøproblemer bekymrer dig mest?”
Meningsmålingen er foretaget på Norstats internetpanel for Altinget blandt 
1.004 svarpersoner fra et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år. 
Data er vægtede, så de også er politisk repræsentative. Svarene er indsamlet 
i perioden 20.-25. februar 2015. Den statistiske usikkerhed er 2,5 - 3 procent-
point til hver side.

Svarene lød: 
1. Forurening af drikkevand 33%
2. Forurening af hav, fjorde, åer og søer 17%
3. Luftforurening 13%
4. Oversvømmelser som følge af skybrud 11%
5. Skadelige kemikalier i fx tøj og legetøj 11%
6. At plante- og dyrearter uddør 9%
7. Støj 1%
Ved ikke 6%
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Plan om kæmpefabrik
I Kuopio i Finland
Virksomheden Finnpulp har planer 
om at anlægge en cellulosefabrik i 
Kuopio i det centrale Finland. Målet 
er at udnytte den positive udvikling 
på det globale marked for nåletræ-
masse på et tidspunkt hvor den fin-
ske industri bliver stadigt ældre. Det 
sker ved at skabe verdens største og 
mest moderne fabrik af sin art.

Fabrikken skal producere 1,1 mio. 
tons om året af NBSKP masse – 
nordligt bleget nåletræs kraftpapir 
der bruges til emballage. Desuden 
produceres 60.000 tons fyrretræolie 
og 0,8 TWh el til det nationale net 
– svarende til 1% af Finlands årlige 
el-forbrug. 

Råtræforbruget kan skønnes til 
4-5 mio. m3. Der skønnes at være 
tilstrækkeligt med ressourcer, base-
ret på en vurdering af den mulige, 
bæredygtige hugst i Finland samt 
varslede planer for udbygning af 
andre industrier.

I de seneste godt ti år har hug-
sten i gennemsnit været 15 mio. m3 
lavere end den mulige, bæredygtige 
hugst ifølge en forskningschef fra 
det finske landbrug.

Miljøforhold har høj prioritet for 
Finnpulp både under anlæg og drift. 
Fabrikken vil være CO2 neutral og 
opfylde de nyeste standarder i euro-
pæisk lovgivning.

Anlægsbudgettet ligger på 1,4 
mia. euro, 11 mia. kr. Projektet har 
været under forberedelse siden 
2012, og de grundlæggende analyser 
blev afsluttet i 2014. Finnpulp blev 
etableret i 2013 af en række finske 
privatpersoner med en stærk bag-
grund i skovindustrien.

Her til foråret vil man gå i gang 
med at lave en miljøredegørelse og 
derpå ansøge om de nødvendige til-
ladelser. Der forhandles sideløbende 
om finansiering i ind- og udland. 

Finnpulp bliver den næststørste 
fabrik i Finland efter Metsä Fibres 
nye fabrik (Skoven 5/14).

Kilder: www.finnpulp.com 2.2.15, 
www.kuopio.fi, www.svenska.yle.
fi 2.2.15, www.papernet.se 5.2.15, 

Skogsbruket 2/15.AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY 
TLF. 6473 1058
FAX 6473 3158
mail@akkerup.dk
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Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er  vel kom men til at aflægge 
Planteskolen et besøg. Tilbud afgives gerne.
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Ny nationalpark ved 
Roskilde
Skjoldungernes Land
Miljøminister Kirsten Brosbøl og 
forligskredsen bag nationalparkloven 
blev d. 27. februar enige om at god-
kende Sjællands første nationalpark 
der omfatter fjordlandskabet ved 
Roskilde Fjord. Forligskredsen bag 
nationalparkloven består af alle 
Folketingets partier undtagen En-
hedslisten.

- Nationalpark Skjoldungernes 
Land er et stort sammenhængende 
landskab, siger miljøminister Kirsten 
Brosbøl. Der er store løvskove, fre-
dede herregårdslandskaber og de 
mange kulturelementer – bl.a. Ros-
kilde Domkirke, som i forvejen er på 
UNESCOs Verdensarvsliste. 

Formanden for Nationalpark 
Skjoldungernes Land bliver direktør 
og landmand Lars Vedsmand, der 
har siddet i styregruppen bag det 
lokale forslag til nationalparken.

Bestyrelsen for nationalparken 
vil bestå af 12 medlemmer indstillet 
af Roskilde Kommune, Lejre Kom-
mune, Frederikssund Kommune, 
Danmarks Naturfredningsforening, 
Friluftsrådet, Foreningen af Lods-
ejere i Nationalpark Skjoldungelan-
det, Landbrug & Fødevarer, Dansk 
Skovforening, Kulturstyrelsen, 
VisitDenmark, Dansk Ornitologisk 
Forening og Naturstyrelsen.

Forligskredsen bag nationalpark-
loven glæder sig over, at Danmarks 
4. nationalpark nu er en realitet:

- Vi ved fra de andre nationalpar-
ker, at det kan gavne både naturen 
og turismen at være en del af en 
nationalpark. Området ved Roskilde 
Fjord rummer alt, hvad hjertet kan 
begære af kultur- og naturoplevel-
ser og friluftsliv, siger miljøordfører 
Lone Loklindt (R).

- Opbakningen til nationalparken 
er på plads, og det er helt afgø-
rende, hvis det skal blive en succes. 
I høringsfasen fik vi en god dialog 
om, hvad det betyder at være en 
del af en nationalpark, siger miljø-
ordfører Henrik Høegh (V).

- Den store, lokale opbakning 
er hovedårsagen til, at vi kan blå-
stemple nationalparken. Området er 
fyldt af kulturminder og smuk natur, 
siger miljøordfører Pia Adelsteen (DF).

- Erhvervsdrivende, kunstnere og 
landbruget i området kan markeds-
føre sig som en af Danmarks kun 
fire nationalparker. Aftalen betyder 
ikke mere regulering for lodsejerne, 
og det er positivt for alle parter, si-

ger miljøordfører Villum Christensen 
(LA).

- Arbejdet med nationalparken 
har været undervejs i ti år, så det er 
dejligt, at lokalbefolkningen har ta-
get godt imod forslaget, siger miljø-
ordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF).

- Nationalparken rummer kultu-
ren, historien og naturen. Det er 
glædeligt både for vores kulturhisto-
rie, for lokalbefolkningen og for alle 
de besøgende, siger miljøordfører 
Daniel Rugholm (K).

- Nationalparker er en god måde 
at promovere lokale erhvervsdri-

vende, kunstnere og friluftslivet. Det 
kender vi fra de tre nationalparker 
i Jylland, siger miljøordfører Mette 
Reissmann (S).

Danmark har i dag nationalparker 
i Thy, Mols Bjerge og Vadehavet. Na-
turstyrelsen behandler i øjeblikket 
en ansøgning fra fem nordsjællandske 
kommuner om at etablere en natio-
nalpark i Nordsjælland.

Nationalpark Skjoldungernes 
Land forventes indviet i slutningen 
af marts måned.

KORT NYT
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Boserup Skov er en af de mange skove der er blevet en del af den nye natio-
nalpark.
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Brand- tyveri- og  
hærværksordningen 
Mindre ændringer
Offentligheden fik i 1969 lovfæstet 
ret til adgang i de private skove - 
og siden til veje og stier i det åbne 
land. Siden da har miljøministeren, 
skovbruget og landbruget haft en 
aftale om at skader forårsaget af 
publikums færdsel og ophold efter 
loven blev erstattet af det offentlige. 

Sådan en aftale der forpligter 
staten ved skader på privat ejen-
dom, er meget usædvanlig. Derfor 
har Miljøministeriet gennem flere 
år ønsket at erstatte aftalen med 
en bekendtgørelse med hjemmel i 
naturbeskyttelsesloven, og det er 
nu sket. 

Bekendtgørelsen og den tilhø-
rende vejledning findes på Natur-
styrelsens hjemmeside: www.nst.dk 
> Naturbeskyttelse > Skovbrug > 
Privat skovdrift > Brand- tyveri- og 
hærværksskader

Reglerne i den hidtidige aftale er 
stort set uændrede. Der er dog to 
ændringer:

* Lodsejeren kan få erstattet 
tabet til oprydning af affald, dog 
minimum 1000 kr. Som noget nyt 
kan lodsejeren inden for et år samle 
flere affaldsaflæsninger så de tilsam-
men overstiger minimumsbeløbet 
på 1.000 kr. Hver enkelt affaldsaf-
læsning skal dog anmeldes efter 
reglerne, men beløbet udbetales 
først når ansøger beder om det.

Skovforeningen er glad for at 
bagatelgrænsen på 1000 kr. nu 
bliver håndteret mere pragmatisk 
så de mange små bunker affald ikke 
automatisk ender som udgifter for 
lodsejeren.

* Lodsejeren kan ikke længere 
klage over Naturstyrelsens afgørelse 
om erstatning til Natur- og Miljø-
klagenævnet.

Skovforeningen var ikke enig i 
fjernelsen af klageadgangen, men 
vi må erkende at konstruktionen 
var historisk betinget og ganske 
usædvanlig. Og da Naturstyrelsen 
blot kunne opsige den gamle aftale, 
endte vi med at acceptere klage-
mulighedens bortfald.

I praksis har Skovforeningen i 
flere tilfælde, hvor vi har anset en 
afgørelse for at være forkert, fået 
Naturstyrelsen til at genoverveje og 
ændre afgørelsen. Denne mulighed 
vil vi fortsat benytte.

Hans M. Hedegaard,  
Dansk Skovforening
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Det bliver nu lettere at få erstatning for tab som følge af aflæsning af mindre 
bunker affald i skoven. (Foto fra Nørlund).

Sjælden fugl skræmmes 
væk
Mellemflagspætten i Draved
Den 10. februar dukkede den meget 
sjældne mellemflagspætte op i Dra-
ved Skov i Sønderjylland.

Det tiltrak lynhurtigt masser af 
fugleinteresserede, og den følgende 
weekend var der 300 mennesker 
ude at lede efter fuglen. De forsøgte 
at lokke fuglen frem ved at afspille 
fuglelyde fra mobiltelefonen. 

Men da lydene afspilles konstant 
og fra alle retninger, tror fuglen at 
der er mager overalt. Der er risiko 
for at den bliver stresset og fortræk-
ker fra skoven igen, sagde skovrider 
Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen 
Vadehavet.

Bent Rasmussen pegede på at 
man kan sagtens besøge skoven i 
håb om et glimt af mellemflagspæt-
ten. Han opfordrede dog til, at man 
bliver på veje og stier, og at man 
ikke afspiller trick-fuglelyde for at 
lokke den frem.

Ifølge jagt- og vildtforvaltningslo-
ven er det forbudt at afspille lyde på 
fuglenes ynglepladser på en måde, 
så fugle og deres yngel forulempes.

Kilde: www.nst.dk 20.2.15

Stormfald i Norge
Egon væltede 300.000 m3

Den 10. januar blev Danmark ramt 
af stormen Egon som ikke gav ska-
der af betydning i de danske skove. 

I Sydsverige gik det mere hårdt til 
med et stormfald på 2,5-3 mio. m3.

Nordmændene mærkede også 
stormen – som fik navnet Nina. 
I egnen omkring Bergen væltede 
300.000 m3 på ca. 700 ha. Et enkelt 
sted er der et fladefald på 10.000 
m3. Stormen ramte Rogaland og 
Hordaland fylker, hvor hugsten i 
sidste år var lidt over 300.000 m3.

Der er især væltet 50-60 årig gran 
der er plantet som skovrejsning, 
men en del fyr er også ramt. Mange 
af træerne har rodkontakt og kan 
holde sig længe, så man har sat på-
sken 2016 som frist for oparbejdning.

Kilder:Norsk Skogbruk 2/2015,  
www.vestskog.no
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Vinterens vejr
Mildt, vådt og blæsende
De tre vintermåneder – december, 
januar og februar – blev præget af 
mild og ustabil luft fra vestlige ret-
ninger.

December var mild, det blev den 
4. vådeste og med vinterligt vejr i 
den sidste uge. Januar blev også 
mild og den 9. vådeste – mild og 
våd i første halvdel og lidt sne og 
frost i sidste halvdel. Februar blev 
mild og våd.

Temperatur
Middeltemperaturen blev 2,8 gr. 
mod 0,5 gr. for normalen beregnet 
for 1961-90 og 1,9 gr. som gennem-
snit for 2001-10.

Vinteren som helhed blev den 13. 
varmeste siden målinger startede i 
1874. Der er dog et stykke fra rekor-
den på 4,7 gr. fra 2006-07. De kolde-
ste vintre er på -3,5 gr. fra 1939-1940 
og 1962-63.

Den højeste temperatur i denne 
vinter blev 11,3 gr. ved Sønderborg 
d. 19.12. Og den laveste temperatur 
blev -15,3 gr. d. 29.12 ved Roskilde.

Antallet af frostdøgn blev 27,2 
eller halvdelen af normalen på 53 

døgn. Det er det 9. laveste antal der 
er målt. Rekorden er fra 1988-89 
med 16,0 døgn.

Nedbør
Der faldt 245 mm nedbør i vinteren 
mod en normal på 161 mm og et 
gennemsnit for 2001-10 på 180 mm.

Mest faldt i Syd- og Sønderjylland 
med 291 mm og Midt- og Vestjylland 
med 279 mm. København og Nord-
sjælland fik mindst med 199 m.

Soltimer
Solen skinnede 153 timer, næsten 
som normalen på 151 timer. Den 
mest solfattige vinter var 1925-26 
med 81 timer, og den mest solrige 
1931-32 med 243 timer.

Blæsevejr
Vinteren vil nok mest blive husket 
for hele 6 gange blæsevejr, hvoraf 
de tre fra januar kom på den danske 
stormliste. Ingen gav stormfald af 
betydning.

Den 9.-10. december nåede vi en 
middelvind på 23,4 m/s og vindstød 
på 29,0 m/s ved Røsnæs Fyr. Den 12.-
13. december var middelvinden 22,1 
m/s og vindstød 29,5 m/s ved Ham-

mer Odde Fyr, og stormen fik navnet 
Alexander. (Grænsen for storm er 
24,5 m/s og for orkan 32,6 m/s).

Den 2.-3. januar kom det første 
blæsevejr ind over. Den 9. januar 
kom Dagmar som rasede i 12 timer 
med en middelvind på 25,7 m/s ved 
Kegnæs Fyr og vindstød på 35,0 m/s 
ved Vojens. Den 10.-11. januar fulgte 
Egon som holdt i 30 timer med mid-
delvind på 29,2 m/s i Hirtshals og 
vindstød på 38,6 m/s på Sjællands 
Odde.

Den 7.-8. februar blev der målt 
middelvind på 21,2 m/s ved Gilleleje 
og vindstød på 29,4 m/s ved Esbjerg.

Sort-hvid jul
Juleaftensdag var regnfuld med tem-
peraturer omkring 5 grader. I løbet 
af julenat fik det meste af landet 
let snefald, og det holdt næsten til 
nytår. Så det blev næsten hvid jul.

Kilde: www.dmi.dk
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Højtipflisvogne 
To modeller
Linddana der producerer TP flishug-
gere tilbyder nu flisvogne under 
navnet TP Chip Trailer. De røde 
TP-vogne produceres i to versioner. 
Model 19 HBT rummer 19 m3 og har 
højbagtip, og model 23 HST rummer 
23 m3 flis og tipper flisen sidelæns ud. 

Vognene kobles på traktoren 
og betjenes fra traktorens kabine. 

Begge vogne kan opsamle flisen 
direkte fra flishuggeren og derefter 
højtippe den over i selv de højeste 
containere. 

Standardudstyr for begge model-
ler er bogie med hydrauliske brem-
ser på begge aksler, 600/50-22,5” 
dæk med forstærket fælg, lukket tag, 
lysanlæg og aftageligt støtteben. 

Mange af kunderne til de store 
kranmodeller ønsker systemløsnin-

ger med såvel flishugger som en flis-
vogn. Derfor vil Linddana garantere 
8 ugers leveringstid på standard-
vognene.

Linddana A/S har i over 30 år 
produceret TP flishuggere på 
fabrikken i Tørring. De findes i 
mange størrelser, lige fra haveved-
ligehold til professionel skovdrift. 
Se www.tp.dk 



Svend Petersen - Mobil 2125 5522
Niels Petersen - Mobil 2264 5522

Møllevej 88, Hyllede - 4683 Rønnede
Telefon 5672 5077

Vi sender de bedste ønsker om en glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Vi takker samtidig for det gode samarbejde i det forløbne år.
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Periode Januar Decem-
ber

Målt Nor-
mal

Målt

Temperatur, gr.

Middel 2,1 0,0 3,0

Absolut minimum -13,6 -15,8 -10,0

Absolut maximum 9,7 9,1 11,1

Antal frostdøgn 10,3 19 8,5

Nedbør, mm

Nordjylland 30 36 105

Midt- og Vestjylland 31 42 111

Østjylland 28 40 97

Syd- og Sønderjylland 36 43 100

Fyn 31 36 89

V-, S-Sjælland, Lol-Fal 28 31 80

Kbh., Nordsjælland 29 30 80

Bornholm 18 31 104

Landsgennemsnit 30 38 97

Vindstyrke, m/s 

Middel 5,3 6,1 6,0

Højeste vindstød 29,4 38,6

Antal graddage 418 491 435

Antal soltimer 60 69 48

 

KLIMASTATISTIK

Februar 2015 
Februar har været mild med en 
middel 2,1 gr. over normalen for 
1961-90 og 0,9 gr. over gennemsnit 
af 2001-10. Rekorden for februar er 
helt oppe på 5,5 gr. (fra 1990). Den 
første uge havde middel lige under 0 
gr., resten var over. Den laveste tem-
peratur blev -13,6 gr. d. 4.2 ved Års 
i Himmerland. Antallet af frostdøgn 
blev godt halvdelen af normalen.

Der faldt 30 mm, og det er 8 mm 
under normalen og 20 mm under 
gennemsnittet af 2001-10. Bundrekor-
den er på 2 mm fra 1932. Der faldt 
mest i det sydlige Jylland og mindst 
på Bornholm.

Der kom en del blæst d. 7.-8. med 
middelvind på 21,2 m/s i Gilleleje.

Kilde: www.dmi.dk
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