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Københavns Universitet
To nye professorer
Lars Vesterdal er ansat som profes-
sor i økosystemprocesser og kulstof 
i jord ved Institut for Geovidenskab 
og Naturressourcer på Københavns 
Universitet. 

Han vil arbejde med at opgøre 
kulstofpuljer i jordbunden og de 
processer, der kontrollerer kulstof-
puljen. Målet er at kunne belyse 
jordbundens bidrag til udslip og 
binding af kulstof ved ændret skov-
drift - såsom ændret træartsvalg, 
dræning samt skovrejsning. Denne 
viden kan belyse skovenes mulighe-
der for at mindske drivhuseffekten.

Lars Vesterdal har igennem en år-
række forsket i bl.a. kulstofbinding 
og udslip af drivhusgas i skov og 
ved ændret arealanvendelse. Han 
har særligt fokuseret på betydnin-
gen af ændret træartsvalg, dræning 
og skovdyrkning samt effekten af 
skovrejsning på kulstof- og kvælstof-
kredsløb. 

Lars Vesterdal er ph.d. i skov-
økologi fra Skov & Landskab og har 
i mange år været ansat ved Skov & 
Landskab, nu IGN.

Inger Kappel Schmidt er ansat 
som professor i økosystemer og 
-processer i et foranderligt miljø 
ved Institut for Geovidenskab og 
Naturressourcer på Københavns 
Universitet. 

Hendes forskning skal give mere 
viden om hvordan økosystemer 

reagerer på naturlige og menneske-
skabte ændringer i klima og miljø og 
dermed hvor sårbare organismer og 
økosystemer er overfor stress. 

Økosystemerne er generelt ro-
buste overfor ændringer i det ydre 
miljø. Menneskeskabte ændringer 
i miljøet såsom atmosfærisk kvæl-
stofnedfald har imidlertid gjort øko-
systemerne mere sårbare over for 
andre påvirkninger. 

Inger Kappel Schmidt er ph.d. i 
arktisk vegetationsøkologi fra Bio-
logisk Institut på KU og har i en år-
række været ansat ved IGN. 
 

Fusion i norsk forskning
Nyt stort institut
Forskning og undervisning i 
 Danmark har været gennem flere 
 fusioner, og nu sker noget tilsva-
rende i Norge. I 2006 blev Skog og 
landskap dannet ved at sammen-
lægge Skogforsk og Norsk Institutt 
for jord- og skogkartlegging. Til juli 
lægges Skog og landskap sammen 
med Bioforsk (der arbejder med 
landbrug og miljø) og NILF (der ar-
bejder med landbrugsøkonomi).

Det nye institut vil hedde Norsk 
Institut for Bioøkonomisk Forskning 
eller NIBIO. Der vil være 650 an-
satte, hovedkontoret bliver i Ås og 
med afdelinger i Oslo og flere andre 
steder i landet. Hjemmesiden bliver 
www.nibio.no. 

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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Træ tilbage i finansloven 

  - med småt

Skovbrugere med god hukommelse husker at 
den socialdemokratisk ledede regering i 1994 
indførte en produktudviklingsordning for skov-
brug og træindustri – kraftigt ansporet af Skov-
foreningen.

Det var godt 5 millioner kr. (det var mange 
penge dengang) på finansloven hvert år til 
udvikling af nye træprodukter og forskning og 
formidling om træ. Formålet var at fremme bru-
gen af træ på bekostning af andre og mindre 
miljøvenlige råstoffer.

Ordningen fik bred politisk opbakning i er-
kendelse af at træ er verdens mest miljøvenlige 
råstof. Den gang forstod politikerne at en fossil-
fri fremtid nødvendigvis må bygge på træ som 
lagrer kulstof og som giver energi i stedet for 
affald når træet kasseres.

Vi husker også skuffelsen da et borgerligt 
flertal aflivede ordningen, i øvrigt sammen 
med skovbrugets konsulentordning og pro-
duktionsafgiftsordningen for juletræer og pynte-
grønt. Historien går at ordningerne døde en sen 
nat i 2008 på Christiansborg i en forhandling om 
ældrechecken.

Nedlæggelsen af Danmarks træpolitik var og 
er i klar modstrid med alle politiske intentioner 
om grøn omstilling til et fossilfrit Danmark.

Et lille lys er tændt nu
På Enhedslistens initiativ har Regeringen, SF 
og EL afsat 1 million kr. til en ”analyse af mu-
ligheden for at fremme brugen af bæredygtige 
danske træbyggematerialer og muligheden for 
herigennem at forbedre bygningers klimabe-
lastning”. Pengene er fundet i en klimapulje på 
godt 150 millioner kr til en ekstra indsats for at 
nedbringe Danmarks drivhusgasudledning. 

Det er et lille, men længe ventet skridt hen 
imod en dansk politik for mere træ i byggeriet. 
Der kan lagres meget mere kulstof (= CO2-
reduktion i luften) i træprodukter og i skovene 
hvis træproduktionen og træforbruget øges.

Ingen ved hvem der kommer til at lave fi-
nanslov 2016. Men vi håber at der kommer me-

get, meget mere træpolitik på, fx 10 millioner 
kr. som en beskeden begyndelse.

Mere viden om træ
Hvordan bruges årets million og de forhåbent-
lig kommende mange millioner til en træpolitik 
så bedst muligt? Der er meget at tage fat på. 
Her og nu synes det vigtigste at være:

- Beregninger af CO2-reduktionen ved øget 
træbyggeri og af hele træsektorens (skovbrug, 
træindustri, træhandel, byggeri) samfundsøko-
nomiske betydning og potentiale for vækst, be-
skæftigelse og eksport.

- Undersøgelse af mulighederne for at bygge 
højhuse i træ i Danmark.

- Information til forbrugere om træ, dets 
miljø- og klimafordele, og den bedst mulige an-
vendelse af det. 

På længere sigt, når pengene er flere, skal 
viden om træ genetableres som kernekompe-
tence i hele spektret fra EUD og professionsud-
dannelser til ingeniører og arkitekter.

Niels Reventlow / Jan Søndergaard

Se også artikler om verdens højeste træhus side 
156, opgørelse af CO2-lagring i træprodukter side 
150 og produktionen i den primære træindustri 
side 153. Red.

Der er mange miljømæssige fordele ved at bygge 
med træ – men der savnes viden om bl.a. CO2-
reduktion ved at bruge træ.



 

Man kan lave en aftale om 
pleje af et Natura 2000 om-
råde for at bevare og sikre 
naturtypen.

Et eksempel fra Jægers-
pris på en frodig bøgeskov 
som nu forynges naturligt 
med en blanding af flere 
løvtræer. Man får 700 kr/
ha/år til alle arealer der kan 
forynges.

- Det er en meget frodig jordbund i 
dette område. Foryngelsen vælter 
op når der kommer en smule lys på 
bunden. 

- De fleste steder skal vi bare 
sætte hegn op, så foryngelsen kan få 
fred for vildtet. Og så kommer der 
bøg og ær, men også lidt eg og ask. 

Jeg går en tur med direktør og 
skovrider Nils Sættem i Slotshegnet 
på Jægerspris. En typisk østdansk 
løvskov nordvest for Frederikssund. 
Slotshegnet ligger lige op til Jægers-
pris slot og ejes af Kong Frederik d. 
VII’s Stiftelse. 

Foryngelse af bøg
Vi går rundt i det nordøstlige hjørne 
af skoven som er et Natura 2000 
område med naturtypen 9130 bøg 
på muld. Sidste år blev der indgået 
en aftale mellem Jægerspris og Na-
turstyrelsen om tilskud til drift og 
pleje med henblik på at bevare og 
sikre naturtypen.

Aftalen har en varighed på 20 
år, og i den periode får Jægerspris 
hvert år et tilskud på 700 kr/ha til 
alle bøgebevoksninger over 100 år 
til at sikre naturtypen. Der er også 
nogle yngre bevoksninger hvor der 
ikke er igangsat foryngelse, og her 
er tilskuddet 400 kr/ha. 

TILSKUD
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Tilskud til at bevare
en naturtype

Mange steder har foryngelsen været i gang i en årrække, og mange af de 
gamle træer er afviklet.

Æren har forynget sig for omkring tyve år siden, og nu begynder bøgen at 
komme op under æren.
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Aftalen omfatter i alt 25 ha i den 
nordøstlige del af Slotshegnet. Der 
er to bevoksninger med nåleskov og 
juletræer i området, og de indgår 
ikke i plejeaftalen.

Bøg og ær
Den gamle skov består helt over-
vejende af bøg som mange steder 
når op omkring 30 - 35 meter. Den 
unge skov består af flere arter, først 
og fremmest bøg og ær. Æren er 
mange steder den første der etab-
lerer sig, og bøgen kommer så når 
græsset er gået ud og der er skabt 
noget halvskygge. 

Vi kommer forbi en meget stor  
ær der er på højde med de gamle 
bøge.

- Æren stammer fra nogle allé-
træer der blev plantet ved slottet 
omkring 1740, fortæller Nils Sættem. 
De har siden forvildet sig ind i skoven 
og forynger sig utrolig let. 

- Dette træ er omkring 30 m og 
formentlig første generation i skoven. 
I udkanten af skoven står i øvrigt en 
anden ær som er endnu højere og 
en af de største i landet.

- Æren er på mange måder en 
redning for os, fordi den kommer på 
steder hvor bøgen ikke slår an. Den 
koster stort set ikke andet end et 
hegn, men der kræves udrensninger 
for at få en rimelig kvalitet. 

- Omdriften for ær er kortere end 
bøg, og den har i perioder været 
meget værdifuld. Vi har tidligere 
solgt kævler af ær til mere end det 
dobbelte af tilsvarende kævler af bøg. 

Der er en tæt foryngelse i alle 
ældre bevoksninger. Nogle steder 
danner den gamle bøg et tæt krone-
tag, andre steder er de fleste gamle 
træer afviklet.

Æren har en meget hurtig ung-
domsvækst, og hvor bøg og ær står 
sammen vil æren næsten alle steder 
løbe foran. Men fra 30-40 år stagne-
rer æren, og så vil bøgen komme op 
og blande sig. Resultatet bliver der-
for en blandingsskov af løv hvor det 
hele tiden vil veksle mellem bøg, ær 
eller begge to.

Tilskud til plejen
- Hvorfor har I indgået en plejeaftale 
– den indebærer jo også forpligtelser?

- Vi var allerede startet med at 
lave naturforyngelse mange steder 
i området, forklarer Nils Sættem. 
Aftalen betyder så at vi kunne få til-
skud til den fortsatte pleje. 

- Det er en frivillig aftale, og det 
passer os godt at vi selv kan vælge 
hvilke områder vi vil indgå aftale 
omkring. Aftalen løber 20 år, og så 
kan min efterfølger tage stilling til 
hvad der herefter skal ske.

- Det passede fint her fordi vi i 
forvejen havde tænkt os at opfylde 
så godt som alle kravene, og vi ville 
gerne fortsætte med løvtræ i denne 
del af skoven. 

- Det er en billig foryngelse når 
vi kun skal sætte hegn op. Tilskudet 
dækker så en del af udgifterne til 
pleje af foryngelsen, især udrens-
ning. Men hvis vi oprindelig havde 
tænkt os at lave noget helt andet på 
arealet, så mener jeg at tilskuddet 
ville være for lavt. 

Forpligtelser
- Aftalen indebærer en række for-
pligtelser. Vi skal have vedvarende 
skovdække på arealet, og vi skal 

Naturforyngelse i grupper er på vej. Der kommer både bøg og ær – bøgens visne løv er meget tydeligt, mens æren kan 
være svær at se her om foråret.
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lave en naturvenlig foryngelse af 
skovnaturtypen.

- Det er jo også det vi er i gang 
med. Hvor der er en større og mere 
komplet bøgeforyngelse vil vi hugge 
for den, men en del bliver til en 
blanding af bøg og ær. Nogle steder 
bliver det måske til ren ær i første 
omgang, men jeg er sikker på at bø-
gen under alle omstændigheder vil 
indfinde sig – måske først efter en 
generation af ær.

- Vi er også forpligtet til at skabe 

uforstyrret jordbund på mindst 2/3 
af arealet. Det vil sige at hvis der 
skal harves for at få en foryngelse 
op, så må det kun være en stribevis 
bearbejdning. Men jordbunden er så 
god at det bliver næppe nødvendigt.

- Vi må ikke foretage gødskning, 
kemisk bekæmpelse eller kalkning, 
og det har vi heller ikke tænkt os. 

- Vi må ikke foretage øget afvan-
ding. Der er dog nogle dybe grøfter 
gennem arealet som vi gerne må 
vedligeholde.

- Vi skal fremme de karakteristiske 
arter for skovnaturtypen, og det 
passer også med formålet. Endelig 
skal vi bevare eksisterende dødt 
ved og træer med hulheder.

Synlige grænser
Vi går ud mod en lysning hvor der 
er plantet juletræer (som ikke er 
med i aftalen).

- Det var ikke så kompliceret at 
udarbejde ansøgningen, siger Nils 
Sættem. Vi skal gå gennem fælles-
skemaet som man finder hos Natur-
Erhvervsstyrelsen, og vi skal mar-
kere grænserne for tilskudsområdet 
på styrelsens markkort. 

- Grænserne skal derfor helst være 
terrængenstande der er synlige på 
luftfoto, for en del af kontrolarbejdet 
sker ved gennemgang af luftfotos. 
Det ideelle er at grænserne udgøres 
af veje, grøfter eller stendiger. Men 
en grænse mellem nåletræ og løv-
træ kan også bruges.

Flere sæt beskyttelse
Skovene under Jægerspris er i for-
vejen beskyttet på flere måder.

- Det startede i midten af 
1980’erne hvor der blev udpeget et 
fuglebeskyttelsesområde i dele af 
Nordskoven og Kohaven der ligger 
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Eksisterende grøfter må gerne vedli-
geholdes, men de må ikke uddybes, 
og der må ikke anlægges nye.

Afgrænsningen af tilskudsområdet skal helst være terrængenstande som veje 
og store grøfter, men en grænse mellem løv og nål kan også bruges.

Der findes enkelte store ær i området, 
og de forynger sig nu mange steder.

Tilskud til skovejere i 
Natura 2000-områder
Der er mulighed for tilskud til me-
get andet end naturlig foryngelse 
med bøg som omtalt i artiklen. 

Jægerspris kunne også have 
valgt at modtage tilskud til stæv-
ning, skovgræsning, bevarelse 
af op til 10 store træer pr. ha, 
bekæmpelse af invasive arter, be-
varelse af naturlige vandstands-
forhold, ophør med drift (urørt 
skov) eller til en særlig indsats 
for visse arter.

Ordningen omfatter alle private 
og kommunale Natura 2000 områ-
der og alle 10 danske naturtyper. 

Læs om Natura 2000 på  
www.nst.dk > Naturbeskyttelse > 
Natura 2000

Læs om tilskud på  
www.nst.dk/privatskovtilskud 



 TILSKUD

lige syd for. I 1988 blev et bælte 
langs Roskilde Fjord bestående af 
skov og strandenge omfattet af en 
skovfredning, hvor formålet er at 
bevare strandengene og løvskoven. 

- Senere blev der udpeget et EF 
habitatområde. Det svarer nogen-
lunde til fredningen og omfatter lidt 
mere skov, bl.a. den nordøstlige del 
af Slotshegnet som vi går i her. 

- For nogle år siden blev der så 
udpeget et Natura 2000 område som 
omfatter hele Nordskoven samt flere 
af skovene nede omkring slottet. 
Så nu er størstedelen af distriktet 
beskyttet på den ene eller anden 
måde.

- Natura 2000 udpegningen inde-
bærer bl.a. at vi som udgangspunkt 
ikke må foretage renafdrift af løvskov. 
Vi skal helst anvende naturforyn-
gelse med hjemmehørende træarter. 
Vi må ikke foretage træartsskifte 
– men hvis der er gran må vi gerne 
genplante gran. 

- Der kan selvfølgelig være situa-
tioner hvor vi mener det er nødven-
digt at fravige disse regler. Så skal 
vi anmelde hvad vi har tænkt os at 
gøre. Hvis ikke Naturstyrelsen har 
reageret inden for 4 uger kan vi gå 
i gang. 

- Indtil nu er der kun én gang 
hvor vi har foretaget en anmeldelse 
om at afvige for hovedreglerne. For 
8 år siden var der væltet en bevoks-
ning med østrigsk fyr på sandjord i 
vestkanten af Nordskoven, og vi ville 
gerne genplante med nobilis. Det var 
der ingen indvendinger imod.

- Det var så de offentlige udpeg-
ninger. Det bør også med i billedet 
at skovdriften er certificeret efter 
PEFC fordi vi tror det i stigende 
grad bliver et krav for at kunne af-
sætte vores råtræ. 

- Vi har fået tilskud til at lave en 
grøn driftsplan, og den indeholder 
de fleste af de oplysninger vi skal 
bruge i certificeringen. Der går dog 
en del tid med at opdatere planen, 
og vi skal gennemgå en audit hvert 
år. Vi får en merpris på det certifice-
rede træ, men den kan ikke dække 
de ekstra omkostninger til admini-
stration. 

- Den skov der er udpeget til 
Natura 2000 område er altså også 
certificeret – men der er ikke nogen 
konflikter mellem de to systemer.

- Endelig har vi valgt at lade vores 
juletræer og klippegrønt certificere 
efter Global GAP. Også her sker det 
for at sikre afsætningen, ikke for en 
eventuel merpris.

sf
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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
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Af seniorrådgiver Kjell Suadicani 
og forsker Erik Schou, Sektion 
for Skov, Natur og Biomasse, 
Institut for Geovidenskab og 

Naturforvaltning, Københavns 
Universitet

Skovtræer binder CO2 fra 
atmosfæren under deres 
vækst. En del af dette 
kulstof lagres i længere 
tid som træprodukter og 
bidrager derfor til at be-
grænse drivhuseffekten.

Der er nu lavet en op-
gørelse af lagring af kulstof 
i træprodukter i Danmark. 
Den omfatter kun træpro-
dukter der stammer fra 
danske skove og altså ikke 
alle træprodukter der findes 
i Danmark.

Der er bundet næsten 5 
mio. tons kulstof i træpro-
dukter. Lageret er øget med 
34.000 tons i 2013.

 
 

Danmark underskrev i 1998 Kyoto-
protokollen (KP). Det medfører en 
forpligtelse til at nedbringe udlednin-
gen af kuldioxid (CO2) til atmosfæren. 
Vi skal derfor føre regnskab med den 
årlige nettolagring af kulstof og ind-
berette resultatet til KP (under FNs 
klimakonvention, UNFCCC). 

Kulstof kan lagres på mange 
måder. I naturen kan det ske i ved, 
rødder og blade – eller det kan op-
lagres i træprodukter (”harvested 
wood products”). 

I den anden forpligtelsesperiode 
under KP – som går fra 2013 til 2020 

– indgår ændringer i kulstofmæng-
den oplagret i træprodukter som et 
nyt element. En af ideerne med at 
medregne træprodukter er, at det 
skaber et incitament til at øge an-
vendelsen af træ.

Lagring af CO2 i  
træprodukter
Træprodukter oplagrer CO2 som kul-
stof og medvirker derved til at redu-
cere mængden af CO2 i atmosfæren. 
Det bundne kulstof udsendes senere 
igen til atmosfæren i takt med at 
træet nedbrydes eller afbrændes. 

Puljen for træprodukter er opdelt 
i savskåret træ, plader og papir. Ind-
beretningen til KP baseres derfor på 
halvfærdige træprodukter. 

På grund af kvotesystemet under 
KP og de medfølgende kulstofkredit-
ter er der et økonomisk incitament 
til at reducere udledningen af CO2. 
Derfor vil det være økonomisk for-
delagtigt for landene at øge produk-
tionen af træprodukter. 

I øjeblikket er prisen på et ton 
CO2 meget lav, men der arbejdes 
politisk på at hæve kvoteprisen. Da 
kvotesystemet blev introduceret i 

ANVENDELSE AF TRÆ

150 SKOVEN 4 2015

Netto-lagringen af CO2 
i træprodukter i 2013

      Rapportering Prognose

Tilfør-
sel              

  Savskåret træ 63 61

  Plader 81 71

  I alt 144 132

Tab  

  Savskåret træ 65 65

  Plader 45 45

  I alt 110 110

Nettotilførsel 34 22

Pulje primo 2013

  Savskåret træ 3.304 3.304

  Plader 1.586 1.586

  I alt 4.890 4.890

Pulje ultimo 2013

  Savskåret træ 3.301 3.299

  Plader 1.623 1.613

  I alt 4.924 4.912

Nettotilførsel 34 22

Tabel 1. Tilførsel og tab af kulstof i træprodukter fordelt til savskåret træ og 
plader samt den samlede kulstofpulje for træprodukter primo og ultimo 2013. 
Papir er ikke vist, da puljen er ubetydelig. Alle tal er i 1.000 ton kulstof. 



 
2005, lå prisen på ca. 250 kr. pr. ton 
CO2, men siden da er prisen faldet 
til under 25 kr. pr. ton CO2 udledt til 
atmosfæren. 

1 m3 savskåret træ binder ca. 900 
kg CO2. Derfor vil en stigning i pro-
duktionen af savskåret træ på ca. 
10 % af den nuværende produktion 
medføre binding af ca. 33.000 tons 
CO2. Denne mængde svarer altså nu 
til en kvotepris på ca. 800.000 kr., 
men tidligere havde den en pris på 
ca. 8 mio. kr.

Opgørelse af kulstofpulje
Den årlige ændring i puljen af kul-
stof i træprodukter samt den sam-
lede kulstofpulje primo og ultimo 
2013 er angivet i Tabel 1. På den 
måde ligner opgørelsen et alminde-
ligt driftsregnskab med indtægter, 
udgifter og en statusdel med be-
holdning primo og ultimo.

Hvert land har udarbejdet en 
prognose (et referenceniveau) for 
den forventede årlige ændring i 
perioden 2013-2020 samt den for-
ventede kulstofpulje primo og ul-
timo det enkelte år. 

De indrapporterede tal sammen-

lignes med de forventede. Forskellen 
mellem rapporteringen og prognosen 
angiver den mængde udledt CO2, 
der omsat til kvoter enten kan sæl-
ges eller skal købes, afhængig af 
nettoudledningens fortegn.

Den årlige ændring af kulstof-
puljen kan beregnes ud fra tilførslen 
til og tabet fra puljen. 

Tilførslen kan umiddelbart bereg-
nes på baggrund af produktionsdata 
for savskåret træ, plader og papir. 
I Danmarks tilfælde har det været 
nødvendigt at foretage omfattende 
korrektioner af data samt indsamle 
nye data via en spørgeskemaunder-
søgelse. 

Tabet fra puljen er derimod ikke 
kendt og må skønnes via teoretiske 
modeller, dvs. måden og hastigheden 
hvormed produkterne forventes at 
blive taget ud af brug. Skønnet for 
den samlede kulstofpulje sker ud fra 
produktionsdata for en given tids-
periode (i rapporten er brugt data 
for produktionen år 1900-2013). 

I forhold til rapporteringen er 
der krav om, at puljen kun må inde-
holde kulstof, der stammer fra hjem-
ligt høstet træ – altså at træproduk-

terne kun må hidrøre fra træer, der 
har vokset i Danmark. Ydermere 
skal træprodukter, der stammer fra 
skovrydning, også trækkes ud af 
puljen.

Det betyder, at den indrapporte-
rede kulstofpulje er mindre end den 
totale kulstofpulje i træprodukter i 
Danmark.

Tilførsel og tab 2013
Den danske indrapportering til 
Kyoto-protokollen af kulstof bundet 
i træprodukter er vist i Tabel 1.

Det fremgår, at den danske 
produktion af savskåret træ og 
træplader i 2013 har medført en 
tilførsel på ca. 144.000 tons kulstof 
i 2013 til kulstofpuljen i træproduk-
ter – tilførslen fra papir har været 
ubetydelig. 

Tilførslen fordeler sig med ca. 
63.000 tons kulstof fra savskåret træ 
og 81.000 tons kulstof fra træplader. 
Tabet af kulstof fra puljen af træ-
produkter er beregnet til ca. 110.000 
tons kulstof fordelt med ca. 65.000 
tons kulstof fra savskåret træ og 
45.000 tons kulstof fra træplader. 

Den samlede pulje af kulstof i 

151SKOVEN 4 2015

CO2 kan blive oplagret i en lang årrække i møbler, gulve og træbyggeri i det hele taget. 
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træprodukter er dermed steget 
med 34.000 tons kulstof i 2013. Det 
skyldes alene, at puljen af kulstof i 
træplader har været stigende, idet 
puljen af savskåret træ var så stor 
ved årets begyndelse, at tabet har 
oversteget tilførslen fra savskåret træ.

Primo 2013 var den samlede kul-
stofpulje bundet i træprodukter ca. 
4,89 mio. tons kulstof. Denne pulje 
er altså nu vokset til ca. 4,92 mio. 
tons kulstof.

Resultatet ligger relativt tæt på 
det forventede i prognosen. Her 
blev der anslået en ændring i pul-
jen på ca. 22.000 tons kulstof og en 
samlet pulje på 4,91 mio. tons kul-
stof ultimo 2013.

Kulstofpuljen i træprodukter i 
2013 udgør dermed ca. 13% af skove-
nes kulstofpulje i den levende ved-
masse, dvs. kulstofpuljen i stammer, 
grene og rødder. Denne andel ville 
stige til ca. 58%, hvis træprodukter 
fra importeret træ var regnet med.

Kulstofenheder i opgørelsen
I denne opgørelse er alle tal opgjort 
i tons kulstof. Ofte laver man i ste-
det opgørelsen i tons CO2, da det 
kulstof som frigives fra træ primært 
udsendes til atmosfæren i form af 
CO2. Man kan omregne fra tons kul-
stof til tons CO2 ved at gange med 
3,67.

Opgørelser over kulstofregnskabet 
kan forekomme i form af nettoudled-
ning eller nettotilførsel. Et positivt 
tal for nettoudledning betyder, at 
tabet overstiger tilførslen, mens det 
modsatte gælder for begrebet netto-
tilførsel. Man kan derfor omregne 
fra nettotilførsel til nettoemission 
ved at vende fortegnet.

Du kan læse mere om opgørelsen 
af CO2 i træprodukter i Træ og mø-
belindustri 5/14 side 10 (Suadicani, 
2014).

Opgørelsen af kulstof i træprodukter 
er finansieret af Energistyrelsen via 
SINKS2-projektet. 
 
 

Referencer:

Suadicani, Kjell 2014. Nu skal træprodukter 
indgå i opgørelsen af CO2. Træ og Møbel-
industri 5/14 side 10.
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Fregatten Jylland har oplagret kulstof 
i skibstræ i rigtig mange år. 

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.
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Af seniorrådgiver Kjell Suadicani 
og forsker Erik Schou, Sektion 
for Skov, Natur og Biomasse, 
Institut for Geovidenskab og 

Naturforvaltning, Københavns 
Universitet

De danske savværker har i 
2013 opskåret 850.000 m3 
råtræ. Skæreudbyttet er 
42% (nål) og 47% (løv).

For nål er langt det meste 
råtræ indenlandsk, mens op 
mod halvdelen af løvtræet 
er udenlandsk.

 

Danmark har ved underskrivelse af 
Kyoto-protokollen under UNFCCC 

1) forpligtet sig til at nedbringe 
udledningen af kuldioxid (CO2) til 
atmosfæren og skal derfor føre et 
nationalt regnskab over CO2-lagring 
og -udslip. 

Træer oplagrer CO2 som kul-
stof via fotosyntesen og udleder 
det igen, når træet nedbrydes (fx 
ved afbrænding). Ændringer i den 
mængde kulstof, der er bundet i 
træprodukter, indgår i den anden 
rapporteringsperiode, som løber fra 
2013 til 2020 (se forrige artikel). 

Som følge af disse forpligtelser 
har Sektion for Skov, Natur og Bio-
masse under Københavns Universi-
tet i 2014 undersøgt produktionen 
af savskåret træ og træplader i den 
danske træindustri i 2011-2013 ved 
at udsende spørgeskemaer. Disse tal 
indgår i de samlede beregninger af 
nettoudledningen af CO2 fra træpro-

dukter, men de er også interessante 
i sig selv.

Undersøgelsen
Der blev udsendt spørgeskemaer 
til alle kendte savværker og plade-
fabrikker. Det er altså ikke en stik-
prøve, men en næsten fuldstændig 
undersøgelse. 

Gennem en søgning på det cen-
trale virksomhedsregister blev der 
fundet i alt 68 virksomheder, som 
beskæftigede sig med opskæring 
af træ og pladeproduktion. En del 
kunne umiddelbart sorteres fra, 
fordi de ikke beskæftigede sig med 
opskæring af rundtræ, mens andre 
kunne fjernes, fordi virksomheden 
var ophørt med at eksistere. 

Efter gennemgang bestod listen 
af i alt 47 savværker samt én virk-
somhed, der producerede plader. 
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Produktionen i den
primære træindustri 2013

Savskåret træ Nål Løv

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Samlet produktion på de danske savværker 1.000 m3 296 295 294 66 63 69

Eksportandel % 9 % 12 % 16 % 11 % 12 % 12 %

De tre (nåletræ)/fem (løvtræ) største savværkers 
andel % 94 % 95 % 93 % 96 % 96 % 96 %

Samlet råtræforbrug 1.000 m3 678 634 701 149 130 146

Andel importeret råtræ % 6 % 5 % 5 % 54 % 64 % 50 %

De tre (nåletræ)/fem (løvtræ) største savværkers andel % 95 % 95 % 95 % 96 % 96 % 96 %

Kalkuleret skæreudbytte % 44 % 47 % 42 % 45 % 49 % 47 %

Plader Nål

2011 2012 2013

Samlet produktion af plader 1.000 m3 367 340 346

Eksportandel % 7 % 11 % 12 %

Samlet råtræforbrug 1.000 m3 233 225 215

Andel importeret råtræ % 0 % 0 % 0 %

Tabel 1. Produktion af savskåret træ og plader i Danmark for årerne 2011-2013 baseret på spørgeskemaundersøgelsen 
fra 2014.



 

Af disse var det kun 13, der havde 
mere end en ansat. 

I spørgeskemaet blev virksomhe-
derne bedt om at angive deres pro-
duktion for årene 2011, 2012 og 2013 
fordelt til nåle- og løvtræ. Endvidere 
blev de spurgt om eksportandel 
samt forbrug og oprindelse af råtræ 
(Tabel 1). 

Undersøgelsen blev gennemført 
med opbakning fra Træ- og Møbel-
industrien under Dansk Industri, der 
opfordrede sine medlemmer til at 
deltage.

I alt 14 savværker indgik i under-
søgelsen med en registreret produk-
tion. Der kom svar fra langt de fleste 
betydende savværker. De store 
savværker svarede allesammen, og 
af de 13 savværker med mere end 
én ansat var der kun to, som ikke 
svarede. 

Der var som forventet lavere 
svarprocent for enmandssavvær-
kerne, idet tre meldte tilbage med 
produktion og 6 små savværker 

meddelte, at de ikke producerede 
savskåret træ. Ud fra besvarelserne 
kunne de små savværkers samlede 
produktion skønnes med en accep-
tabel præcision. 

Resultater
Produktion
Den samlede produktion på de dan-
ske savværker i 2013 blev opgjort til 
ca. 363.000 m3 savskåret træ, fordelt 
til ca. 294.000 m3 savskåret nåletræ 
og ca. 69.000 m3 løvtræ. De store 
savværker stod for langt den største 
del af produktionen. 

De store nåletræssavværker er 
Dansk Træemballage A/S, Rold Skov 
Savværk A/S og Norlund A/S, mens 
Junckers Industrier A/S dominerer 
på løvtræssiden. Der er dog en 
håndfuld andre betydende løv-
træsavværker såsom Davinde Sav-
værk A/S, Grønagergård Savværk, 
Herskind Savværk ApS, Hvalsø Sav-
værk A/S og PA Savværk Korinth A/S.

Størstedelen af produktionen sæl-

ges på hjemmemarkedet, men eks-
porten udgør godt 15 % af produk-
tionen. Der er betydelige forskelle 
mellem savværkerne. Naturligt nok 
er de større savværker mere indret-
tede på eksport end de mindre sav-
værker.

Forbrug
Det samlede råtræforbrug i 2013 lå 
på ca. 700.000 m3 nåletræ og knap 
150.000 m3 løvtræ. Det betyder, at 
skæreudbyttet kan beregnes til 42 
% for nåletræ og 47 % for løvtræ, 
hvilket er en smule under det for-
ventede skæreudbytte på ca. 50 %.

Import - eksport
Langt det meste råtræ af nål er in-
denlandsk træ. På løvtræsiden er 
der en overraskende stor andel af 
importeret råtræ, omkring 50 %.

For perioden 2011-2013 har pro-
duktionen og dens sammensætning 
været stabil. For savskåret nåletræ 
har eksportandelen dog været 
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Den danske træindustri skar i 2013 150.000 m3 dansk løvtræ op. Heraf var omkring halvdelen importeret.
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klart stigende, omend fra et relativt 
lavt udgangspunkt (fra 9 til 16 %). 
Derimod har andelen af importeret 
råtræ til opskæring varieret noget 
(mellem 50-64 %).

Plader
Pladeproduktion foregår i dag kun 
på Novopan Træindustri A/S på 
Djursland. Produktionen lå i 2013 på 
ca. 350.000 m3, og ca. 10 % af pro-
duktionen blev eksporteret. En be-
tydelig del af råtræet var affaldstræ 
fra genbrugspladserne, så forbruget 
af råtræ fra skovene var kun ca. 
225.000 m3.

Ganske præcist skøn
Den primære træindustri er antals-
mæssigt langt mindre end tidligere, 
men der foregår stadig en betydelig 
produktion af gavntræ i Danmark. 
Der er ingen tvivl om, at globalise-
ringen har medført en reduktion i 
den indenlandske produktion af sav-
skåret træ, og branchen blev også 
hårdt ramt af finanskrisen.

Vi vurderer, at undersøgelsen har 
givet et ganske præcist skøn for den 
samlede produktion af savskåret 
træ og plader. En krydsvalidering 
med hugst- og eksporttal fra Dan-
marks Statistik har vist en gennem-
snitlig afvigelse på kun 8 % på det 
forbrugte råtræ i 2011-2013.

Denne undersøgelse vil blive ud-
ført årligt i perioden 2013-2020 som 
i led i Danmarks forpligtelse til at 
indrapportere produktionen i for-
hold til Kyoto-protokollen. 

Der vil blive arbejdet på at fast-
holde og forbedre opbakningen til 
undersøgelsen, så de fremtidige 
undersøgelser får en mindst lige så 
god dækning som den første under-
søgelse. Nærværende analyse havde 
ikke været mulig uden industriens 
opbakning.

Undersøgelsen blev finansieret af 
Energistyrelsen via SINKS2-projektet.
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1) UNFCCC (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, dvs. 
FNs klimaorganisation). Ikke at for-
veksle med IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), der fungerer 
som et videnskabeligt rådgivende organ 
til UNFCCC.
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 Vi leverer millioner af planter direkte til vore kunder hver sæson  
    - og vi har produceret planter i over 30 år … ..Gæt hvorfor 

 

      www. SKOVPLANTER.dk   

• Planter til skov, læhegn og juletræer 

• Grenknusning, stub- og rodfræsning 

• Boring af plantehuller, rillepløjning m.m. 

• Maskinplantning i skov og på mark 

• Natur- og landskabsprojekter 

   





 

 
 

Saltbækvej 114 . 4400 Kalundborg
Tlf. 5950 2221 . mobil 4059 1321

www.perlarsen-kalundborg.dk . mail@perlarsen-kalundborg.dk

� 

Kontakt 
os for et 

uforbindende 
tilbud

•	 Vægt;	42	ton
•	 Rækkevidde:	22	m	
•	 Microfyn	maskinstyring.
•	 Gravemaskinen	er	godkendt	i	henhold
	 til	miljøkrav	fra	Skov	og	Naturstyrelsen.

•	 Oprensning/opgravning	af	
	 vådområder/grusmaterialer/
	 slambassin	m.m.
•	 Gren	og	rodknusning
•	 Grabmontering

Per Larsen - 2x120.indd   2 19-04-2012   13:01:43

Oprensning
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Verdens højeste træhus

I Bergen er man ved at op-
føre et hus på 51 meter i 14 
etager. Det bliver verdens 
højeste hus hvor træ an-
vendes i den bærende kon-
struktion.

Bygning af træhuse er et 
godt eksempel på oplagring 
af CO2 i træprodukter i lang 
tid.

Andre steder i verden er 
der projekter med huse på 
20-30 etager.

 

I Bergen, Norges næststørste by, rej-
ser der sig i øjeblikket et kæmpehus 
i træ. Alle de bærende dele består 
af træ, og derfor hedder huset Treet. 

Treet bliver 51 meter højt, og det 
får 14 etager med i alt 62 lejligheder. 
Det får en flot udsigt ud over vandet 
og skal være indgangsport til en ny 
bydel, Damsgårdssundet.

Huset er færdigt til efteråret og 
bliver så verdens højeste træhus. 
Men kun i godt et år – det vender vi 
tilbage til.

Træ i bærende dele
Bygherren er Bergen og Omegns 
Boligbyggelag som har lagt vægt på 
en god kvalitet til en rimelig pris så 
også unge kan være med. 

Derfor anvendes præfabrikerede 
elementer som kan rejses på byg-
gepladsen på kort tid. Det er mere 
rationelt og bekvemt at lave mest 
muligt indendøre i fabrikshaller, 
og byggetiden kan afkortes. Begge 
dele bidrager til at holde omkostnin-
gerne nede.

Man starter som sædvanlig med 
et fundament i beton. Ovenpå det 
rejses elementer i fire etagers højde 
med de vægge som adskiller de fem 
lejligheder på hver etage. 

Moelven er i gang med at lave den bærende konstruktion til power-etagen 
som skal stabilisere hele bygningen. Den består af kraftige søjler forbundet 
med vandrette og skrå bjælker.

Med 14 etager bliver Treet det hidtil højeste hus med træ som bærende kon-
struktion.
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Det tager kun fire dage at opføre 
væggene til de fire etager. Elemen-
terne i dette projekt er større end 
sædvanligt, for de kan sejles ind 
med skib og løftes på plads direkte 
fra kajen.

Der er imidlertid grænser for 
hvor meget vægt elementerne kan 
bære. Derfor rejses søjler af limtræ 
uden om elementerne til at bære 
vægten fra de næste etager.

Derpå opføres 5. etage med en 
forstærket trækonstruktion. Over-
siden er en limtræplade, og herpå 
støbes en betonplade. 

Denne etage kaldes en power-
etage. Den skal give stivhed til hele 
huset. Den øger også vægten, så 
huset presses ned mod jorden og 
kan klare kraftige vindstød. 

Og endnu vigtigere skal power-
etagen optage vægten af de næste 
9 etager og føre belastningen ud i 
søjlerne og ned i jorden.

Derpå fortsættes med at bygge de 
næste fire etager i færdige elementer. 
Der rejses en ny bærende konstruk-
tion af søjler udenpå, og 10. etage 
udformes igen som en power-etage. 

Sidst i marts gik man i gang med 
at rejse elementerne til de sidste fire 
etager, som slutter med en tagkon-
struktion og tagterrasser. Til sidst 
kommer balkonerne med glasind-
dækning.

Klimaet i Bergen er kendt for at 
være meget vådt med en normal-
nedbør på 2200 mm, og derfor kan 
træet ikke stå ubeskyttet. Facaderne 
mod syd og nord bliver glasinddæk-
ket, så den bærende konstruktion 
bliver synlig udefra, og facaderne 
mod øst og vest beklædes med 
cortenstål.

De kraftige limtræbjælker vil 
være synlige på de fleste terrasser 
og indvendigt i de 8 lejligheder i 
power-etagerne. Som noget lidt spe-
cielt er søjlerne af limtræ forbundet 
med diagonale bjælker, og alle lej-
ligheder vil få udsigt til et stykke af 
disse bjælker. Ingen vil være i tvivl 
om at man befinder sig i et træhus.

Over 1.400 tons CO2 oplagret
Projektlederen siger at han føler det er 
som at bygge et Legohus med klodser 
der stables oven på hinanden.

Der er anvendt 550 m3 limtræ af 
gran som er opbygget hos Moelven 
Limtre (i byen af samme navn). Alle 
dele er samlet og testet i fabrikshal-
len, for i nogle af knudepunkterne 
er tolerancen nede på 5 mm. Der 
er brugt 1.500 m3 i vægelementerne 
som er lavet i Estland.

Der er altså anvendt i alt 2.050 
m3 til bærende dele. Det betyder at 
der er oplagret godt 1.400 tons CO2 
i huset.

Treet har vakt stor interesse i ud-
landet, og projektlederen har fortalt 
om det ved konferencer i Tyskland, 
Sverige og Canada. Især canadierne 
viser stor interesse, og de har også 
flere høje træhuse.

Ingen brandfare
Mange har spurgt om beboerne 
skal frygte for brand når de bor i et 
træhus. Men det behøver de ikke, 
snarere tværtimod.

Hvis der opstår brand vil de 
bærende søjler naturligvis blive 
antændt. Men der går lang tid, for 
tykke bjælker brænder langsomt. De 
kan kun brænde på overfladen, og 
det tager et kvarter at brænde 1 cm. 
Huset vil bevare stabilitet og bære-
evne i lang tid, og der er god tid til 
at evakuere beboerne.

Hvis man vælger stål i den bæ-
rende konstruktion vil søjlerne blive 
bløde og miste bæreevnen allerede 
ved en temperatur på 500 grader. 
Når der opstår brand er det nemlig 
ikke de bærende konstruktioner der 
antændes, men alt det vi putter ind 
i huset – især møbler og tøj.

Uanset træets gode egenskaber vil 
man slukke en eventuel brand i Treet 
hurtigst muligt. Derfor er der fuld 
sprinklerbeskyttelse i alle lejligheder 

og fællesarealer – selv balkonerne 
har sprinklere. Derfor siger projekt-
leder fra boligselskabet at på mange 
måder er verdens højeste træhus 
også et af de mest brandsikre.

Det meste er solgt
Projektet har været undervejs siden 
2007. Kommunen var i starten me-
get skeptisk, men efterhånden blev 
både embedsmænd og politikere 
overbevist. Allerede før første spa-
destik var der solgt 32 lejligheder.

Huset bliver i alt 4.600 m2. Der er 
51 lejligheder med 3 værelser og 61 
m2 netto som koster 4,25 mio. nor-
ske kroner (3,7 mio. dkr). De sidste 
11 lejligheder er med 2 værelser og 
42 m2 til 2,75 mio. norske kroner 
(2,4 mio. dkr). 

Hver etage er opbygget på 
samme måde for at forenkle bygge-
riet. Alle lejligheder har en glasind-
dækket balkon. Der bliver i alt 3 tag-
terrasser, og på 9. etage et fitness-
center med udsigt over fjorden.

Projektet er udviklet i samarbejde 
mellem Bergen og Omegn Boligbyg-
gelag, Artec arkitekter, Kodumaja 
(elementer), NTNU og Moelven Lim-
tre. Sweco er rådgivende ingeniør 
på byggeteknik, brand, akustik og 
projektering. Prosjektet er støttet af 
Innovasjon Norge.

Arkitekten siger at han har aldrig 
været ude for et projekt der er så 
gennemarbejdet. Inden de gik i gang 
skulle de afklare alle spørgsmål 
omkring brand, vedligeholdelse og 
svingninger. Ved betonbyggerier 
sker det ofte at en del af disse em-
ner først undersøges undervejs i 
byggeriet.

Der ligger et stort udviklingsar-
bejde bag Treet, og den anvendte 
metode giver mulighed for at lave 
huse der er dobbelt så høje.

Rekorden slås snart
Oprindelig var planen at Treet 
skulle have 12 etager. Men så op-
dagede man at der var et japansk 
tempel som var en smule højere, og 
derfor tilføjede man 2 etager så man 
kunne kalde det for verdens højeste 
træhus.

Det er imidlertid en stakket frist, 
for rundt om i verden er der mange 
planer om at lave høje træhuse. 

I Kirkenes i det nordligste Norge, 
lige op til den russiske grænse, vil 
man lave et kontorhus i træ på 20 
etager. Huset skal være vartegn for 
byen og signalere miljø og bære-
dygtighed.

Foto fra 25. maj viser huset med de ti 
første etager. Etage 5 og 10 er power-
etagerne.



 
Det skal have et grundareal på 

25 x 25 m og med bærende søjler af 
limtræ på 70 x 70 cm. Der skal bru-
ges 4.000 m3 træ, og hvis det bliver 
grantræ vil det binde 2.800 tons 
CO2. Planerne blev fremlagt for flere 
år siden, men de har ikke forladt 
tegnebordet endnu.

Sverige er ikke nået så langt. De har 
boligbyggerier i Växjö og i Sundbyberg 
ved Stockholm, begge steder med en 
række boligblokke på 8 etager.

Men inden 2023 vil et boligsel-
skab opføre et højhus på 34 etager i 
en forstad til Stockholm. Det bliver 
en trækonstruktion opbygget om-
kring en stabiliserende betonkerne. 
Det er tegnet af den svenske afde-
ling af arkitektfirmaet C.F. Møller. 

Treet vil formentlig allerede næ-
ste år blive overhalet af HoHo der 
 opføres i en forstad til Østrigs 
 hovedstad Wien. HoHo skal rumme 
kontorer og butikker, og det bliver 
på 24 etager med i alt 19.500 m2. 

Træ vil udgøre 76% af konstruk-
tionen, og det vil binde 2.800 tons 
CO2 sammenlignet med en tilsva-
rende konstruktion i beton. Byggeriet 
starter i 2016, og det bliver færdigt 
i 2018.

Det første højhus af træ der vakte 
stor opmærksomhed var The Stadt-
haus i London med 9 etager. Det er 
et ”rigtigt” træhus med træ i den 
bærende konstruktion, trapper, ele-
vatorskakt og gulve. 

Arkitekterne har beregnet at et 
tilsvarende betonhus ville kræve 
950 m3 beton. Hertil skal bruges 285 
tons cement og 120 tons stål som 
ville medføre udslip af 460 tons CO2. 

I stedet for er der brugt 910 m3 
træ. Dermed oplagres 680 tons CO2 
som træerne opsugede fra atmosfæ-
ren mens de voksede. 

Lægger man det hele sammen be-
tyder valget af træ som materiale at 
atmosfærens CO2 indhold er reduce-
ret med 1.140 tons i husets levetid. 
Det svarer til 1.100 danskeres CO2 
udslip i løbet af et år.

Huset blev opført med elementer 
der blev fremstillet på en fabrik og 
blot skulle løftes på plads med en 
kran. Derfor tog det kun 9 uger at 
opføre de 9 etager.

Lige nu og få måneder frem inde-
haves rekorden som det højeste 
træhus af Forté i Melbourne, Austra-
lien. Det er bygget i 2013, det er 32 
meter højt og rummer 10 etager 

med 23 lejligheder. Det har bundet 
1.400 tons CO2.

Forté er lavet af krydslamineret 
tømmer (CLT) som er en blanding af 
limtræ og krydsfiner. Bjælkerne er 
lavet ved at sammenlime en række 

planker, hvor fiberretningen skifter 
for hvert lag ligesom i krydsfiner. 

CLT bjælkerne kan optage be-
lastninger i flere retninger og får en 
stor stivhed og styrke. CLT bjælker 
er egnet til lange spænd som etage-
dæk, gulve, vægge og lofter. Bjæl-
kerne er lavet i Østrig af grantræ.

Husets stueplan er lavet i beton, 
dels for at øge stabiliteten, dels for 
at undgå angreb af termitter (!). De 
næste 9 etager er lavet udelukkende 
i præfabrikerede elementer af træ, 
og det tog kun 38 dage for 6 mand 
at rejse konstruktionen.

Ingeniørfirmaet regner med at de 
kan bygge 15 etager med samme 
teknik. Og med mindre ændringer 
kan de nå op omkring 25 etager. 
Nogle arkitekter kigger på kombina-
tioner af træ og beton som skulle 
gøre det muligt at nå op over 40 
etager.

Kun få store træhuse
Der findes ikke mange højhuse af 
træ. Redaktionen har gennemgået 
materiale fra en række forskellige 
lande, og denne artikel nævner alle 
træhuse på mindst 9 etager samt 
realistiske planer om samme.

En årsag kan være at der er en 
del forhindringer undervejs. Der er 
ikke mange erfaringer med at bygge 
høje huse i træ, og i nogle lande har 
lovgivningen forbud mod at bygge i 
træ over en vis højde.

Flere bygherrer beretter om en 
lang proces med godkendelse af 
huset hos myndigheder og politikere. 
Banker og forsikringsselskaber er 
også skeptiske, og et klart nej herfra 
er nok til at lukke et projekt.

Efterhånden som der kommer 
flere synlige eksempler på at det 
kan lade sig gøre må en del af be-
tænkelighederne kunne ryddes af 
vejen. Og måske vigtigst – mange 
bygherrer og arkitekter føler øjen-
synligt at et træhus er så interes-
sant at det kan bruges som et var-
tegn for et nyt boligområde eller for 
en hel by.
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Træhuse er  
miljøvenlige
Som skovbruger synes man jo 
det er spændende at se et stort 
træhus. Men der er mange fordele 
ved at bruge træ i stedet for fx 
beton og stål:
Et træhus virker som et lager af 

CO2. Træet fjerner CO2 fra at-
mosfæren i hele husets levetid 
og begrænser dermed drivhus-
effekten. 

Når træhuset er udtjent kan træet 
bortskaffes ved forbrænding, 
og træet kan udnyttes til ener-
giproduktion.

Træ er et fornybart materiale der 
genskabes i skoven ved hjælp 
af vand og sollys.

Der kræves meget lidt energi til at 
producere træ i skoven og for-
arbejde det til byggematerialer. 

Træ vejer ret lidt, og det er let at 
transportere. Den lave vægt gør 
det egnet til elementbyggeri, og 
derved kan byggetiden afkortes.

Træ kan bearbejdes på bygge-
pladsen med ret enkelt værktøj.

Husets beboere kan montere gen-
stande på væggene uden tungt 
værktøj som slagboremaskine.

Træ isolerer relativt godt, både 
mod kulde og varme.

En overflade af træ opfattes af de 
fleste mere positivt end over-
flader af beton og sten.

Træ er klimavenligt af flere af de 
ovennævnte årsager – det bin-
der CO2 i lang tid, det kræver 
ikke meget energi at fremstille, 
og det genskabes i skoven.

Der er også ulemper ved at bygge 
i træ:
Der kan blive problemer med fugt 

hvis det regner meget under 
opførelsen.

Akustikken skal undersøges, for 
træ overfører trinlyde.

Træ er let, så der skal måske 
tilføres vægt for at give vind-
stabilitet.

Træet skal inddækkes på den 
rette måde for at undgå råd og 
svamp.



VI HOLDER PRISERNE 

I BUND. DU TAGER 
DIG AF GRÆSSET OG 

KRATTET.

JONSERED CC 2235:  
Se mere på www.jonsered.dk

KAMPAGNEPRIS!*

Intet står i vejen for dig - med en effektiv kombirydder kan du holde styr 
på både græs, krat og underskov. Læs mere på www.jonsered.dk

* Priser og tilbud gælder fra d. 15. april t.o.m 31. juli 2015, eller så længe lager haves. Med forbehold for eventuelle trykfejl.
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”Du griner ligesom 
fra hele kroppen”
I naturen med traumatiserede krigsflygtninge

Af Thor Hjarsen, Dorthe Rasmussen 
og Knud Eschen *)

Mange flygtninge er ramt 
af psykiske og fysiske li-
delser efter oplevelser med 
krig og tortur. Børnene 
bliver ofte præget af foræl-
drenes traumer.

Et projekt har vist at 
flygtningene kan have god 
gavn af ophold i naturen. 
Det fremkalder gode min-
der fra hjemlandet, og de 
falder til ro. Forældre og 
børn kommer tættere på 
hinanden.

Der er mange erfaringer for at op-
hold i naturen er til gavn for per-
soner ramt af stress. (Se fx Skoven 
12/14). 

Flygtninge der kommer til Danmark 
har ofte symptomer på posttrauma-
tisk stress efter at være udsat for 
voldsomme oplevelser i form af bl.a. 
krig, katastrofe og tortur. 

Derfor startede Red Barnet, Afde-
ling for Traume- og Torturoverlevere 
(ATT) i Psykiatrien i Region Syd-
danmark og det private konsulent-
firma Livsmodlab i 2011 et fireårigt 
pilotprojekt, der skulle belyse mu-
lighederne for at bruge naturen til 
rehabilitering af traumatiserede flygt-
ningeforældre og deres børn.

Hvad betyder krigstraumer 
for trivsel?

Det anslås, at 30 - 50 % af flygtnin-
gene lever med traumer, dvs. at der 
bor mellem 30.000 og 45.000 trau-
matiserede voksne flygtninge i Dan-
mark. I disse familier lider én eller 
begge forældre af posttraumatisk 
stress-syndrom (PTSD). Nogle gange 
rammes forældrene først efter flere 
års ophold.

Børn kan også blive ramt af 
PTSD. De kan opdeles i to symptom-
grupper:
•  Børn der er blevet stærkt om-

sorgssvigtet og understimuleret 
fra de var helt små. Det skyldes 
opvækst hos traumatiserede for-
ældre (Developmental Trauma 
Disorder).

Ophold i naturen giver gode muligheder for at forældre og børn kan lave aktiviteter sammen.
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•  Børn med en normal opvækst, 
der vokser op hos svært trauma-
tiserede forældre (sekundær trau-
matisering).

Konsekvenserne kan være ringere 
skolepræstationer, formindskede 
kognitive evner (evner til tænkning 
og erkendelse), alvorlige problemer 
med regulering af følelser og rela-
teringsevne samt andre psykiske 
forstyrrelser.

Projektets målgrupper var børn 
på 0-18 år, der lever i krigstrauma-
tiserede familier og deres forældre. 
Målet var at inddrage 275 børn og 
forældre, men det endte med at 
der deltog 850 personer samt 60 
frivillige. Familierne blev udvalgt 
af behandlere hos ATT.

Naturens betydning
Inden for positiv psykologi tales om 
begrebet modstandskraft/resiliens. 
Det dækker over evnen til både 
at komme sig over og klare hårde 
psykiske oplevelser som sygdom, 
mobning, sociale problemer, trauma-
tiserende hændelser m.m. 

Ved at styrke modstandskraften 
kan man give børn, der har været 
udsat for traumatiske oplevelser, 
bedre muligheder for at klare sig 
videre i livet.

Naturen har en særlig betydning 
i børns udvikling, og den fremmer 
en række af de elementer, som kan 
styrke modstandskraften.

Gennem utallige øvelser på Red 
Barnets kurser for frivillige, hæftes 
øvelsen ”dit bedste barndoms-
minde” næsten uden undtagelse 
op på en naturoplevelse. I disse 
oplevelser indgår også elementer 
som fællesskab, nærvær, læring og 
spænding. Frivillige fortæller stort 
set altid historier om hulebygning, 
kanotur, bondegårdsbesøg, eller 
samvær med dyr, som deres bedste 
barndomsminde.

Denne, endnu ret uvidenskabelige 
erfaring, gav inspiration til at under-
søge forbindelsen mellem natur og 
modstandskraft.

De konkrete aktiviteter
Projektet har omfattet:
•  6 - 8 årlige oplevelsesture med 

naturen som mål. Turene omfatter 
fysiske aktiviteter som fx lege 
der styrker modstandskraften, 
madlavning over bål og rekreativt 
samvær.

•  En årlig (sommer)lejr på Trente 
Mølle Naturskole på Sydfyn. Lejren 
har varet 4 dage/3 nætter. I sam-
arbejde med 8 - 12 frivillige er der 

undervist i dansk natur, der er 
gennemført lege som styrker mod-
standskraften, aktiviteter i naturen, 
madlavning, socialt samvær m.m.

•  Årstids-/højtidsbestemte aktivite-
ter for familier såsom fastelavns-
fest og julefest i ATT’s lokaler i 
Odense. Der er gennemført krea-
tive aktiviteter, spillet musik og 
sunget.

•  Uddannelse af frivillige i PTSD og 
flygtninge, samt praksisbaserede 
friluftslivskurser.

•  Løbende vejledning af og koordi-
nering med frivillige.

Forud for hver lejr har der været 
tilrettelagt et klart tema som skulle 
være:
•  bærer af en ret genkendelig historie
•  give anledning og inspiration til 

ophold og leg i naturen
•  indeholde en fortælleramme som 

kendes af alle uanset nationalitet
•  inspirere til fantasi, samt kreativ 

udfoldelse og håndværk i naturen
Temaerne har været for eksempel 
indianere, cirkus eller pirater.

Forældrene om naturen
- Mine minder fra naturen er kun po-
sitive ting, siger Hassan som er fra 
Irak og far til tre børn. Min far blev 
født i en landsby 70 km fra hoved-
staden hvor der var natur med skov 
og vand. Dengang vi var børn på 
10 - 12 år, holdt vi kun weekend på 
fredage. Så om aftenen, når vi kørte 
hjem, sad vi glade i bilen.

- Når jeg bliver lidt træt, er det 
godt at gå i naturen, mest om mor-

genen. Jeg vågner tidligt, så går jeg 
en tur. Der er fugle, der synger, man 
bliver lidt friskere.

- Trente Mølle minder om at gå 
i skovene i vores hjemland, siger 
Adnan, hans kone. Det bringer min-
der tilbage. Jeg husker ikke så godt. 
Men der er mere hyggeligt i naturen 
end i byen.

Familierne er spurgt hvad de 
synes om at være ude i naturen på 
Trente Mølle. 

- Det er godt, der er ikke larm, 
siger Ahmed, far fra Afghanistan. 
Der kommer sjældent biler ude på 
vejen, og det er rigtig godt. Der er 
kun cirka 30 personer – det er godt, 
du kender dem alle sammen.

- Det er rigtig godt at sidde ved 
bålet. Som i mit hjemland. At se ind 
i bålet og tale sammen ved bålet. 
Jeg sidder alene, kigger på ilden, og 
tænker. Det er dejligt.

- Ved bålet kan man sidde og 
snakke efter aktiviteterne, siger 
Hassan. Man bliver rolig, når man 
ser ind i bålets gløder. Det er meget 
behageligt, og efter 2 - 3 minutter er 
der en situation, hvor man bare sid-
der og fortæller og fortæller. Det er 
en god ting. At sidde og snakke.

Børnene om naturen
- Selvfølgelig kan jeg godt lide at 
være ude i naturen, siger Mahmoud, 
der er 15 år og fra Irak. Nogle gange 
skal jeg bare væk fra det hele med 
musik i ørerne udenfor. Bare lukke 
det hele ude og slappe af. Jeg kan 
godt lide at være ved et træ, bare 
sidde der.

Lejrophold giver mulighed for at skabe venskaber med andre flygtninge i 
samme situation som en selv.
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- Jeg lå meget i en hængekøje på 
lejren. Men det var lidt svært, fordi 
det var der mange, der ville. Eller 
jeg gik en lille tur, kastede sten i 
søen eller gik en lidt længere tur 
med musik i ørerne. Mest alene. 

- Det er ikke sådan, at jeg bare 
ville væk fra alle. Det er bare det der 
med at gå en lille tur for mig selv.

- Mange af forældrene tilbringer 
meget tid indenfor, siger Nasira, der 
er 16 år og fra Afghanistan. Man 
kan se på mange af dem, at de har 
en fortid, og de kan virke meget 
indelukkede. De lever inde i byen, 
og kommer nok ikke så meget ud i 
naturen. Så det er fedt, de kommer 
ud i naturen.

- For mig er det også ret dejligt. 
Man er meget afhængig af alle de 
teknologiske ting, men på lejren 
lægger man de ting til side. Nyder 
naturen og fællesskabet. 

- Jeg kan godt lide det fredelige i 
naturen. Min lillebror bruger meget 
tid på spil. Så er det dejligt, at vi i 
stedet kan snakke om de nye men-
nesker, vi har lært at kende.

Stedets betydning og  
indretning
Vi har stillet os selv en række 
spørgsmål om valg af steder for 
aktiviteterne, også på 1-dagsturene:
•  Hvad er afstanden til andre men-

nesker/skovgæster, som kan distra-
here børn og forældre?

•  Er stedet afskærmet, så det styrker 
fællesskabet, men alligevel tæt på 
det kendte?

•  Hvad med sikkerhed i forhold til 
fx trafik, søer etc.?

•  Er der mulighed for, at familier 
kan gå tur på egen hånd og stadig 
føle sig trygge?

•  Er der en bålplads/bålhus, eller 
andet, som indbyder til fællesskab, 
ro og samtale?

•  Har stedet en smuk og indbydende 
natur, som fremmer afslapning, re-
kreation og selv at gå på opdagelse?

•  Er der mange af naturens brugbare 
sanseindtryk forbundet med ste-
det, fx lys, vand, farver, dufte, dyr?

Vi har i stort omfang forstærket 
stedets betydning ved at fremme 
elementer som tryghed, sanser, fæl-
lesskab, afslapning og mestring. Vi 
har i et vist omfang indrettet stedet, 
for eksempel:
•  Omkring bålet og i bålhytten læg-

ger vi rensdyrskind og tæpper ud 
på siddetrillerne (træstubbene) og 
bænkene. Det gør det behageligt 
at sidde ved bålet. 

•  Vi slår en stor lavu op på græsset. 
Her har mange siddet for at være 
lidt i fred, og mange af børnene 
har overnattet i den på skift.

•  Petroleumslamper ophængt efter 
mørkets frembrud i bålhytten har 
fremmet tryghed og hygge.

•  Ophængning af hængekøjer både 
på centrum for aktiviteter, samt 
fjernt fra aktiviteterne har givet 
mulighed for steder hvor både 
børn og voksne kunne trække sig 
lidt tilbage.

•  Forskellige former for værktøj og 
grej, som fx snitteknive, økser, 
reb, snor, ståltråd etc. har været 
til fri rådighed. Mange – især fæd-
rene – er ofte selv og uopfordret 
gået i gang med fx træsløjd sam-
men med deres børn.

Naturen virker!
Gennem projektet har vi fået en 
række erfaringer om brug af naturen, 
bl.a.:
•  Gennem naturaktiviteter har vi set 

styrkede relationer mellem forældre 
og børn. Børn og unge oplever 
deres forældre i en anden sam-
menhæng end kun at være meget 
syge. Forældrene fortæller, at når 
de oplever at deres børn er glade 
og trygge, får de det også betyde-
ligt bedre selv.

•  Flere forældre har i naturen fået 
strategier til at dæmpe sin uro og 
konstante stresstilstand.

•  Forældre og børn har fortalt os, at 
især sommerlejrene fik dem til at 

føle sig som en almindelig familie, 
der bare var på ferie. Bekymringer 
var for en stund parkeret og afløst 
af glæde og håb.

•  Mange børn og unge fortæller, at 
det at være fysisk aktiv i naturen, 
gerne sammen med forældrene, er 
en dejlig og positiv fornemmelse.

•  Børn og unge får mulighed for 
at introducere deres forældre til 
dele af deres danske liv i børne-
have og skole.

•  Børnene, de unge og forældrene 
har knyttet nye venskaber. De har 
fået venner, som er i livssituationer 
der minder om deres egen.

•  Vi har vist forældrene mulig-
hederne for rekreative oplevelser 
i den danske natur. Derved har vi 
styrket familiernes inklusion i det 
danske samfund.

•  Vi har set tydelige og lovende tegn 
på stærke effekter i forhold til at 
behandle traumer og ubehagelige 
minder.

•  De frivillige og fagvoksne, der 
deltager, skal være synlige, nær-
værende, fremme gode oplevelser 
og positivt samvær. Det kan ske 
gennem lege, spil, snitning, bål, 
gåture eller andre helt almindelige 
aktiviteter.

Gode råd
Der er en række forudsætninger for 
at kunne bruge naturen:
•  At komme i skoven kan være 

grænseoverskridende for nogle 
forældre (og børn). Konkret bety-

Der er som regel et tema for aktiviteter med børnene, fx pirater. Her er to af 
artiklens forfattere samt tre frivillige børn, udklædt som pirater.



 
der dette, at man ikke skal kaste 
deltagerne ud i noget, der kan 
overskride deres grænser. Nogle 
flygtninge har skullet skjule sig i 
skoven og bjergene, og de bærer 
på oplevelser i naturen, som er 
tæt forbundet med frygt, over-
greb og vold.

•  Der skal være overskuelighed og 
tryghed i forhold til sted, grej, 
faciliteter, transport etc.

•  God forberedelse af aktiviteter, 
der giver plads til pauser.

•  Der lægges vægt på opbygning af 
relationer og tryghed i gruppen 
gennem samvær, nærvær, leg og 
aktiviteter.

•  De frivilliges rolle er vigtig. De 
skal skabe tryghed, fællesskab og 
den gode stemning. Og de frivillige 
skal naturligvis selv føle sig trygge 
i situationen.

Hvad nu?
I 2015 starter Red Barnet projektet 
VIND – VIdensforum for Natur-
sociale indsatser i Danmark. Det 
sker i samarbejde med en række 
eksterne partnere og med støtte fra 
Miljøministeriet og Friluftsrådet. Her 
vil arbejdet med de traumatiserede 
flygtningeforældre og deres børn 
fortsætte og udvides til resten af 
Region Syddanmark.

Bidrag fra skovene
Samarbejdet mellem Red Barnet og 
ATT vil derfor fortsætte. 

Vi vil gerne invitere ejere af skove 
og naturområder med, hvis man 
ønsker at lægge arealer og faciliteter 
til det gode formål. En skovtur med 
fremvisning af skovbrug, dyreliv, 
planter eller skovens produkter vil 
også altid være relevant. Skriv til 
programkoordinator Eva Skytte:  
es@redbarnet.dk. 

*) Om forfatterne
Thor Hjarsen er biolog og naturvejleder. 
Han startede i 2006 Danmarks første 
nationale naturvejlederprogram for so-
cialt udsatte børn og familier i Danmark, 
Natur&Fællesskab i Red Barnet. Thor 
er nu ansat i WWF Verdensnaturfonden 
(t.hjarsen@wwf.dk).

Knud Eschen er socialrådgiver og 
familieterapeut i Afdeling for Traume- og 
Torturoverlevere, Region Syddanmark. 
(Knud.Eschen@rsyd.dk).

Dorthe Rasmussen er cand. comm. og 
uddannet i narrativ terapi, selvstændig 
konsulent og ekspert i børn og unges so-
ciale trivsel i Livsmodlab og har dokumen-
teret projektet (dorthe@livsmodlab.dk).

Følgende bidrog:

Red Barnets frivillige i Odense
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration 

og Sociale Forhold
Sygekassernes Helsefond
Naturstyrelsens Lokale Grønne Partner-

skaber
Friluftsrådet (Tips- og Lottomidler) Trente 

Mølle Naturcenter
De Danske Dampvaskerier

Læs mere:

Denne artikel er baseret på en rapport: 
””DU GRINER LIGESOM FRA HELE KROP-
PEN”. En videns- og dokumentationsrap-
port fra en natursocial indsats for trau-
matiserede flygtningefamilier i Danmark 
2011-2014”, der kan ses på: www.redbarnet.dk/
natur www.traumeogtorturoverlevere.dk 

Artiklen har tidligere været udgivet i 
NATURvejleder 2014 – nr. 4.
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SKOVBRANDFORSIKRING

forsikrer mod brandskader i skove og plantager

Genplantningsforsikring
Dækker udgiften til oprydning og genplantning af brændte arealer.  

Årlig præmie 6,00 kr. pr. ha. Maks. erstatning 35.000 kr. pr. ha. 
Indskud ved nytegning 10 kr. pr. ha. dog minimum 100 kr.  

Årlig grundpræmie 100 kr. pr. forsikring.

Træværdiforsikring
Dækker brændte bevoksningers træværdi. Årlig præmie 8,00 kr. pr. ha. 
Maks. erstatning 30.000 kr. pr. ha. Ejer beholder resterende træværdi.

Bemærk. Når selskabets økonomi tillader det, ydes der præmierabat 
(excl. grundpræmie) på både genplantnings- og træværdiforsikring

på indtil 60 %

Tillæg til træværdiforsikring
Med udvidet erstatning for brændte arealer med juletræer og pyntegrønt.

Dansk Plantageforsikring
Skolestræde 1,1 · 8800 Viborg

Tlf. 86 67 14 44 · mandag-fredag kl. 10-14
www.skovbrand.dk

Dansk Plantageforsikring er et gensidigt forsikringsselskab, som ejes af forsikringstagere. 
Selskabet styres af et repræsentantskab, som vælges blandt de godt 2300 forsikringstagere.

kl. 9-13

Flygtningene siger at bålet er et godt sted at sidde og snakke – eller sidde og 
tænke hvis man er alene.
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Hvad Gudrun 
lærte svenskerne
3. Kortere omdrift og ingen tynding over 20 m

Vurdering af tre forskellige 
behandlinger for gran i en 
forsøgspark i Halland.

En traditionel model med 
lang omdrift og mange tyn-
dinger medfører en ustabil 
skov og ringere økonomi.

Bedste økonomi og bedste 
stabilitet opnås hvis tyndin-
ger stopper før 20 m højde, 
og bevoksningen afdrives 
ved 27 m.

Risikoen for stormfald har i mange 
år været en vigtig del af skovdyrk-
ningen i Danmark, fordi vi jævnligt 
rammes af kraftige storme. Vi er 
5 gange blevet ramt af stormfald 
svarende til mellem en og to års-
hugster.

Det har ikke været tilfældet i Sve-
rige – indtil Gudrun kom forbi i 2005 
og væltede 80 mio. m3, svarende 
til en årshugst. Det var helt over-
vejende rødgran der væltede, og 
derfor overvejer svenskerne nu om 
en ændret behandling af rødgran 

kan give bedre stabilitet. Det var et 
af emnerne ved Föreningen Skogens 
ekskursion i Halland i september 2014. 

Stabilitet - alder
Figur 1 viser princippet for hvordan 
stabiliten udvikles med alderen. 

Figur 1. Skitse over stabilitet i en granbevoksning med 
alderen. Der udføres ét tyndingsindgreb (rød) eller tre ind-
greb (sort).

Figur 2. Afdrifter som følge af stormfald (sort) og planlagt 
afdrift (grå) i Tönnersjöheden i perioden 1940-2009.

Erfaringer fra Gudrun
Det er i år 10 år siden Sverige blev ramt af stormen Gudrun som væltede 
80 mio. m3. Det er en anledning til at gøre status.

I Skoven 11/14 fortalte vi om erfaringer med oparbejdning af stormfaldet. 
I Skoven 3/15 fortalte vi i to artikler om mulighederne for at erstatte 

den ret ustabile rødgran med sitka, lærk eller douglas. Arter der trives 
fint mange steder i Sydsverige og giver muligheder for produktion af tøm-
mer af høj kvalitet.

I dette nummer fortæller vi i to artikler om at øge stabiliteten ved at 
ændre omdriftsalder og hugstmodel.

Red.
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Figuren viser at:
- Jo ældre bevoksningen bliver, jo 

ringere bliver stabiliteten.
- Ethvert tyndingsindgreb betyder 

at stabiliten nedsættes kraftigt. Vinden 
kan få bedre fat fordi bevoksningen 
bliver mere åben, og træerne har 
sværere ved at støtte hinanden.

- Stabiliten genoprettes efter 
nogle år, men jo ældre bevoksnin-
gen bliver, jo længere tid tager det. 
Tynding i en ung bevoksning gør 
ikke ret meget skade.

- Ét stærkt indgreb i en ung be-
voksning giver samlet set bedre 
stabilitet end tre mindre indgreb 
fordelt over en årrække.

Erfaringer fra praksis
Sveriges Lantbruksuniversitet har 
i mange år drevet forsøgsparken 
Tönnersjöheden i Halland. Den 
ligger 18 km øst for Halmstad som 
ligger ud til Kattegat. Det betyder at 

en storm fra vest vil få stor effekt i 
Tönnersjöheden.

I perioden 1940-2009 har storm-
fald inkl. hugst af efterladte rande 
stået for 45% af hugsten på ejen-
dommen – planlagt hugst udgør 
altså kun 55%. Se figur 2.

Erfaringerne fra Tönnersjöheden 
viser også at træhøjden har stor 
betydning for om træerne vælter. 

Op til 21 meters højde har storme 
kun været ansvarlige for 8% af 
hugsten, men allerede ved 27 meter 
er det 40% af hugsten der skyldes 
storme. Og for bevoksninger over 
32-33 meter har storme ansvaret for 
næsten hele hugsten. Se figur 3.

Tre behandlinger
Når man lægger alle disse erfaringer 
sammen peger det i retning af at 
man skal afdrive rødgranen inden 
den bliver for høj, og at der ikke bør 
tyndes i ældre bevoksninger. Derfor 

er der lavet beregninger af det øko-
nomiske udbytte i perioden 1940-
2009 ved tre forskellige behandlin-
ger af hele distriktet:

1. Historisk. Det er den behand-
ling som er gennemført i praksis 
frem til 2009. Omdriften er 95 år, 
og der udføres 6-7 tyndinger fordelt 
over hele bevoksningens liv.

2. 2010 model. Det er den behand-
ling som man gik over til i 2010. 
Træerne bliver højst 27 meter høje, 
og omdriften sænkes til 56-86 år. 
Der laves to tyndinger inden træ-
erne har nået en højde på 20 meter, 
og herefter hugges ikke frem til 
afdrift.

3. Stormtilpasset. Træerne bliver 
højst 21 m, og omdriften sænkes til 
42-57 år. Alle bevoksninger afdrives 
altså inden der er nævneværdig ri-
siko for stormfald. Der laves ingen 
tyndinger, kun udrensning i helt 
unge bevoksninger.

Figur 3. Stormfald stiger generelt stærkt med bevoksnings-
højden og bliver mærkbart over 20 meter.

Figur 4. Til venstre: Hugsten i perioden 1940-2009 i de tre 
modeller: stormtilpasset, 2010 model og historisk – storm-
tilpasset sættes til 100%. Hugst ved afdrift er vist med 
mørkgrøn, tyndinger med lysegrøn. 
Til højre: Vedmasse i m3 for de tre modeller. Mørkerød 
viser hugst i perioden 1940-2009, lyserød den stående 
vedmasse i 2009.

Figur 5. Til venstre: Det økonomiske afkast i de tre mo-
deller. Mørkegrøn viser nettoindtægter i perioden 1940-
2009 fremført til 2009, og lysegrøn viser de forventede 
fremtidige nettoindtægter i 2009 og frem.
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Resultaterne for model 2 og 3 be-
regnes ud fra den forudsætning at 
man i 1940 var gået over til denne 
model på hele distriktet.

Den største samlede hugst opnås 
i model 3, stormtilpasset (figur 4 til 
venstre). Derimod opnås den største 
stående vedmasse og den største 
samlede vedproduktion frem til 
2009 i model 2, den nuværende drift 
(figur 4 til højre).

Til sidst er der beregnet økono-
miske resultater. Man har beregnet 
værdien af afkastet i perioden 1940-
2009 (mørkegrønne søjler i figur 5) 
samt værdien af afkastet fra 2009 og 
fremad (lysegrønne søjler i figur 5). 

Det bedste resultat opnås i model 
2, den nuværende drift, tæt fulgt af 
model 3, stormtilpasset. Den eneste 
der er klart ringere er den historiske 
model 1 som kun yder 70% af model 2. 

Konklusion
Konklusionen er klar: Den traditio-
nelle hugst med lang omdrift og 
tyndinger i ældre skov er markant 
ringere. Den giver større risiko for 
stormfald i utide, men også betyde-
ligt lavere økonomisk afkast.

Derfor anbefales i dag model 2. 
Omdriften skal være kortere, afdrift 
skal ske senest ved 27 meter, og 
tyndinger skal være overstået inden 
20 meters højde. Det økonomiske 
afkast er betydeligt bedre, og sam-
tidig får man en mere stabil skov 
hvor risikoen for store stormfald er 
lavere.

Sydved er enige. De siger til tids-
skriftet Skogen at hvis en skovejer 
i dag beder om at få tyndet en 
bevoksning med en højde på 22 m, 
så vil de fremover advare ham om 
at han tager en chance. (Sydved er 
en af de store organisationer i Syd-
sverige som tilbyder skovning og 
opkøber træ til cellulosefabrikker og 
savværker).

Der er dog også ulemper ved en 
tidlig, stærk hugst. Når bevoksnin-

gerne skal være afviklet ved en be-
stemt højde er det sværere at styre 
indtjeningen. Man er tvunget til at 
afvikle bevoksningerne i en bestemt 
takt, man kan ikke få indtægter fra 
tynding af ældre bevoksninger, og 
det bliver vanskeligere at opspare 
vedmasse til generationsskifte. 

Det sidste er imidlertid ikke så 
stort problem i Sverige fordi man 
har en ordning med skovkonto. Her 
kan man indsætte overskud fra 
skovdriften og vente med at udtage 
pengene til beskatning senerehen. 

Stort træ
Trods flere storme er det faktisk 
muligt at producere stort træ i 

Tönnersjöheden. Forsøgsparken 
rummer en bevoksning der indgår i 
Sveriges ældste serie af hugstforsøg 
i gran. Se foto 1. 

Bevoksningen er 130 år og har nu 
nået en højde op mod 36 m. Der er 
huller flere steder, og der væltede 
42 m3/ha i Gudrun, især i kanterne. 
Bevoksningen er dog stadig intakt, 
og den får af historiske grunde lov 
til at stå så længe den kan.

sf
 

 

Beregninger og figurer stammer fra 
Martin Ahlström fra Sveriges Lant-
bruksuniversitet Umeå.

Foto 1. Rødgran plantet i 1885 på 
afstand 3 x 3 fod (ca. 12.000 pr. ha) 
med planter af tysk oprindelse i Tön-
nersjöheden. Hugstmodellen er her 
stærk tynding fra neden. 
Målinger fra 2006 ved alder 125 år: 
Overhøjde 36,0 m, diameter 46,9 cm, 
vedmasse 826 m3/ha, løbende til-
vækst 14,1 m3/ha/år.

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
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Hvad Gudrun 
lærte svenskerne
4. Stor fleksibilitet ved tynding af ung gran
Der er vide rammer for 
hugststyrken i det første 
indgreb i ung gran.

Bevoksningen klarer selv 
et meget stærkt indgreb. 
Ulempen er dog et mærk-
bart tab af tilvækst og ringere 
vedkvalitet.

En normal dansk behand-
ling vil være 3-4 indgreb 
inden 20 meters højde.

Den foregående artikel beskrev 
svenske erfaringer med behandling 
af rødgran. Et af hovedpunkterne 
var at tynding skal være overstået 
omkring 20 meters højde. Over 
denne højde stiger risikoen for 
stormfald markant.

Da svenskerne også anvender lidt 
færre tyndinger end vi gør bliver 
det næste spørgsmål hvor hårdt 
kan man gå til den i ung gran. Det 
er undersøgt i et hugstforsøg i en 
nu 37 årig rødgran i Halland. 

Behandlingerne
Der er tale om en ret god bonitet, 
1,5 efter CMM. Første tynding blev 
foretaget ved alder 28 år og en 
højde (Hg) på ca. 13 m. Billederne 
viser situationen efter 2. indgreb.

Parcel A viser en ret traditio-
nel hugst hvor der fjernes 25% af 
grundfladen i første tynding. Der 
er planlagt 4 tyndinger i alt, så der 
mangler altså 2.

Parcel B er en temmelig hård 
hugst med 45% udtag i første tyn-

Parcel A. 25% udtag i første tynding for 9 år siden. Parcel B. 45% udtag i første tynding.
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Tyndingsforsøg
Anlagt i forsøgsparken i Tönnersjöheden. Rødgran plantet 1981 med 3 
årige planter, dvs. de er 37 år fra frø. Efterbedring i 1982-83, udrensning 
af løv i 1989. 

Første tynding blev udført i 2005/06 hvor forsøget blev anlagt. Træerne 
var da 28 år, og højden ca. 13 m. Anden tynding er udført i 2012/13 (dog 
ikke i parcel C). Forsøgsparcellerne er 0,1 ha.

I forsøget har man målt overhøjden: Højden af de største træer, som 
regel højden af de 100 træer pr. ha med den største diameter. Vi bruger 
som regel Hg – højden svarende til middelstammegrundfladen. 

I tabellen er der omregnet til Hg. For en hugst af middelstyrke som i 
parcel A er Hg omkring 1,5 m lavere end overhøjden. For en stærk hugst 
som i parcel B og C er Hg omkring 1 m lavere end overhøjden.

Parcel Diameter, 
cm

Overhøjde, 
meter, målt

Højde (Hg), 
meter, skøn

Grund-
flade, 
m2/ha

Stående 
vedmasse, 

m3/ha

Løbende 
tilvækst, 
m3/ha/år

A 15,7 16,4 15 23,0 170 16,5

B 17,9 17,7 16,5 18,6 146 15,6

C 19,9 16,4 15,5 14,1 103 10,6

F 12,2 15,3 14 22,5 160 15,5

Bevoksningsdata 2011 ved 33 år fra frø. Bonitet efter CMM ca. 1,5.

Parcel C. 70% udtag i første tynding. Parcel F. Tynding fra oven, 25% udtag i første tynding.

ding. Den gennemsnitlige diameter 
bliver lidt større, højden bliver lidt 
større, men der bliver også et lille 
tab i tilvækst. Der er planlagt 2 tyn-
dinger i alt, så der skal ikke tyndes 
mere.

Parcel C er et virkelig hårdt ind-
greb hvor 70% af grundfladen blev 
fjernet for 9 år siden. Træerne får 
større diameter, men der er tabt en 
del tilvækst. 

Træerne ser ud til at have sluttet 
sig nu, så der bliver næppe tilvækst-
tab fremover. Der er kun planlagt 
det ene indgreb.

Parcel F svarer til A med 25% 
udtag i første tynding, men der blev 
tyndet fra oven, altså blandt de 
største træer. Det vil give lidt bedre 
vedkvalitet på de tilbageværende, 
men det går tydeligt ud over diame-
teren og højden. Det næste indgreb 
var traditionelt med hugst fra neden, 
og der er planlagt yderligere to 
indgreb.
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Konklusion
Målingerne viser at der er tydelige 
forskelle på behandlingerne. 

- Den vigtigste konklusion er at 
ud fra et dyrkningsmæssigt syns-
punkt er der meget vide rammer for 
hugststyrken i en ung bevoksning 
på 12,5 m. Træerne overlever alle 
modeller og reagerer hurtigt på hug-
sten (men det har måske ikke set 
lige kønt ud lige efter indgrebet).

- Et meget stærkt indgreb giver 
større diameter og større højde af 
de tilbageværende, men også tab i 

tilvækst. Til gengæld bliver vedkva-
liteten ringere med store knaster og 
brede årringe (det er dog ikke målt 
i forsøget). 

- To af parcellerne skal efter pla-
nen tyndes to gange mere. Det skal 
kunne nås inden de bliver omkring 
20 m hvor stabiliteten aftager. I øje-
blikket vokser træerne omkring ½ m 
om året, så man skal ikke udskyde 
indgrebene for længe. 

- Hvis man satser på at overstå 
alle tyndinger på én gang (som i 
parcel C) får man en brugbar be-

voksning, men med ringere ved-
kvalitet. I Sverige anbefales normalt 
tre indgreb, første gang med hugst 
af 35-40% af grundfladen, siden to 
tyndinger hvor der hugges 20-25% 
af grundfladen hver gang. 

I Danmark er vi mere udsatte for 
kraftig vind. Vi vil nok starte lidt 
tidligere end 13 m højde, hugge lidt 
svagere og måske foretage 4 indgreb. 
Men også i Danmark er det et godt 
mål at tyndingerne skal være over-
stået når træerne har nået 20 m.

sf

App bruges til taxation
Beregner vedmasse på et  
øjeblik
Gå ind i en bevoksning, tag nogle 
billeder med din smartphone, og 
på et øjeblik har du bevoksningens 
vedmasse.

To finner har udviklet et lille 
program – en app til smartphone 
– som kan beregne vedmasse pr. 
ha. App’en og selskabet bag hedder 
Trestima. Det er stiftet af to diplom-
ingeniører, Simo Kivimäki og Timo 
Rouvinen. 

De har begge været ansat hos 
Nokia, men mistede deres job da 
firmaet skar ned i 2012. Så måtte de 
jo finde på noget andet, og Simo fik 
ideen om at måle vedmasse en dag 
han var ude at stå på ski.

Det første man skal gøre for at 
beregne vedmasse af stående træer 
er at måle grundfladen – arealet af 
træstammerne i 1,3 m højde. Man 

tager 3-10 fotos på typiske steder 
i bevoksningen og sender dem til 
Trestima, som herefter beregner 
grundfladen. 

Hvis man sætter et kontrolmærke 
op på et træ kan programmet be-
regne træets diameter i brysthøjde. 
Højden beregnes ved at tage et foto 
af et helt træ. Jo flere fotos man 
optager, jo mere nøjagtigt bliver 
resultatet, og man får det med det 
samme. 

Trestima viser desuden positionen 
på et luftfoto.

Flere kunder har afprøvet pro-
grammet. En kunne opmåle 100 ha 
på en dag med Trestima, mens han 
kunne nå 30 ha ved en traditionel 
måling af grundflade med relaskop. 
Målefejlen ved Trestima er lige 
knapt 10%, mens det ved relaskopet 
er 20%. Trestima kræver en telefon 
med Windows Phone 7,5 eller nyere 
(de er jo gamle Nokia folk).

De to finner vil ikke fortælle for 

meget om teknikken, for de har 
indsendt ansøgning om patent. De 
overvejer om app’en også kan bruges 
til at opmåle stakke af korttømmer 
eller rumfang af energitræ. (Et så-
dant system findes nu allerede – se 
Skoven 11/12, www.place2spot.dk). 

Kunderne kommer også med for-
slag, fx hvor mange træer der findes 
med en bestemt diameter.

Ingen af de to finner er uddannet 
inden for skovbrug – de er kandida-
ter i informationsteknologi. De har 
sat sig ind i skovbrug mens de har 
udviklet Trestima – de har købt de 
relevante bøger og måleudstyr og er 
startet fra bunden. 

De har været positivt overraskede 
over at skovbrugerne har taget 
imod de to mænd der kommer fra 
en helt anden sektor og påstår de 
kan opmåle skov hurtigere end 
skovuddannede. 

Kilde: www.forest.fi, Krista Kimmo. 
Fotos: Trestima.

Trestima beregner grundflade og stamtal ud fra de træer 
der er synlige på et foto. 

Hvis man opsætter et mærke på et træ beregnes også 
diameter.
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Tag i skoven den 10. maj
Skovens Dag 2015 tegner til at få over 60 
arrangementer. Det er det største antal i 
mange år. Det skyldes blandt andet at mange 
statsskove er tilbage på dagen.

Alle arrangementerne kan ses på www.skovensdag.dk > 
 Arrangementer. Vi tror at listen er komplet omkring 1. maj.

Temaet i 2015 er ”Skoven i fremtiden”. Ideen var, og er, at 
tale med gæsterne om det nationale skovprogram som rege-
ringen har bebudet siden 2014. I skrivende stund er program-
met ikke lanceret, men måske sker det inden 10. maj. Under 
alle omstændigheder er Skovens Dag en god lejlighed til at 
diskutere skovpolitik og fremtid med gæsterne:

Hvordan er driften af den enkelte skov styret af politik (og 
af andre ukontrollerbare ting, fx træpriser)?

Hvad betyder det hvis politikerne er ligeglade med skovene 
og med at føre skovpolitik?

Hvad ønsker arrangøren og gæsterne af en dansk skovpolitik?
Stor tak til alle arrangørerne på dagen. De gør en vigtig 

indsats for at vise at skovbruget er åbent, inviterende og gør 
mange, mange gode ting for Danmark.

Til alle andre skovfolk: Tag i skoven den 10. maj se hvor-
dan det foregår på Skovens Dag. Og overvej om det er noget 
at være med til i fremtiden - som arrangør.

Skovens Dag støttes af Nordea-fonden og G. B. Hartmanns 
Forskningsfond.

Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 

Plakaten for Skovens Dag 2015 er tegnet af Frank Madsen. Det 
tomme felt i midten er til at arrangørerne kan skrive informa-
tionerne om deres eget arrangement.
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Af forstfuldmægtig Kim Neven, 
Naturstyrelsen

Cykling på mountainbikes i 
skovene er blevet populært. 
Der efterspørges flere spor 
og flere fysiske udfordrin-
ger med hop og ramper. 

Etablering af mountain-
bikebaner kan være så om-
fattende at de kræver en 
tilladelse efter skovloven.

 
 
 

De første mountainbikespor var 
enkle, ofte afmærkede, spor i skoven 
med brug af materialer fra skoven. 
Men nu er der ønske om mere ud-
fordrende spor, som kræver mere 
eller mindre omfattende anlæg med 
tilførsel af materialer udefra. 

Dermed er der i stigende omfang 
tale om, at flere og flere mountain-
bikespor skifter karakter til at være 
mountainbikebaner med stræknin-
ger, hvor der er tale om egentlige 
anlæg eller terrænændringer. Både 
anlæg og terrænændringer kræver 
dispensation fra skovloven.

Det fremgår af den gældende 
vejledning til administration af skov-
loven, at 

”anlæg og terrænændringer ved 
etablering af motocrossbaner, knal-
lertbaner, mountainbikebaner, o.lign, 
skydebaner, skiløjper (lysløjper) 
kræver dispensation fra skovlovens 
forbud i § 11, stk. 1, mod anlæg og 
terrænændringer, der ikke er nød-
vendige for skovdriften. Såfremt der 
alene er tale om afmærkning af fx et 
mountainbikespor, kræves der ikke 
dispensation”.

Moutainbikebaner 
og skovloven

På mountainbikebaner er udfordringerne ofte koncentrerede og virker dermed 
dominerende. Det udløser krav om skovlovstilladelse. (Arkivfoto fra en mindre 
øvelsesbane lige op til parken på Langesø).



 
Mountainbikespor kan bestå af 
 naturlige elementer, fx mindre rød-
der, stød, stammer, sten, løst sand, 
mudder, vandpytter eller lign., som 
dels fordrer forskellige grader af 
køretekniske evner, dels kan forven-
tes ved færdsel i naturen. 

Sporene kan også bestå af anlagte 
elementer, fx smalle boardwalks på 
bløde steder, broer over grøfter, flyve-
hop eller drops, opbyggede sving 
eller udlagte stammer/sten for at 
forhindre erosion.

Anlæggets karakter og  
omfang
Det er omfanget og karakteren af 
de anlæg, der indgår i et mountain-
bikespor, som afgør, om der bliver 
tale om en mountainbikebane, hvor 
der skal indhentes tilladelse efter 
skovloven. 

Ved mountainbikebaner er der – i 
modsætning til ved mountainbike-
spor – kortere anlagte strækninger, 
fx 500 m, med mange fysiske ud-
fordringer i form af hop og spring, 
hopramper, balancebomme, anlæg 
af sving med en svingvold – de så-
kaldte ”burns” – korte, lave broer 
eller boardwalks, markante terræn-
ændringer, (mere end 0,5 meter 
høje målt over terræn som stræk-
ningsanlæg) m.m. 

Forskellen mellem spor og baner 
består i, at på mountainbikebaner 
er banens udfordringer ofte koncen-
trerede og virker dermed domine-
rende. Det udløser krav om skovlov-
stilladelse. 

Hvis nogle af de samme elementer 
er spredt ud over et 15 km langt 
spor, så kræves der ikke nødven-
digvis skovlovstilladelse for den en-
kelte facilitet. I vurderingen indgår 
også et visuelt skøn af, hvorvidt der 
er tale om et naturligt og diskret 
materialevalg – fx træarter og grus, 
der falder ind i de eksisterende 
naturelementer – i modsætning til 
unaturlige og store stenbelægninger 
eller lign. 

Downhillbaner kræver ligeledes 
en dispensation efter skovloven. 

Det skyldes, at der er tale  
om egentlige anlæg, som i mod-
sætning til mountainbikebaner og 
mountainbikespor tydeligt signale-
rer, at aktiviteten foregår adskilt fra 
resten af skoven, og man kan ikke 
umiddelbart komme ind på (star-
ten af) banen uden at passere en 
afmærkning/skiltning mv. Downhill-
baner vil typisk have mange hop-
ramper.

Beskyttelseshensyn
Ved anlæg af mountainbikebaner el-
ler downhillbaner skal man desuden 
være opmærksom på en generel 
beskyttelse af naturtyper og arter i 
flere love. 

Yngle- eller rasteområder for 
habitatdirektivets bilag IV-arter (fx 
stor vandsalamander) er generelt 
beskyttede mod beskadigelse eller 
ødelæggelse, og arterne må ikke 
forsætligt forstyrres, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 29 a. 

Der er desuden i skovlovens § 28 
og naturbeskyttelseslovens § 3 for-
bud mod ændringer af tilstanden af 
en række naturtyper. 

De pattedyr, der er nævnt i bilag 
1 til jagt- og vildtforvaltningsloven 
(flagermusarter, odder, birkemus 
og hasselmus) må ikke forsætligt 
forstyrres med skadelig virkning for 
arten eller bestanden. Fugle (fx rød 
glente, duehøg, havørn, musvåge 
m.fl.) må ikke forsætligt forstyrres 
med skadelig virkning for arten eller 
bestanden, jf. jagt- og vildtforvalt-
ningslovens § 7.

Naturstyrelsen må ikke dispen-
sere fra forbuddet vedr. byggeri/
terrænændringer, jf. skovlovens § 11, 
stk.1, hvis mountainbikebanen vil 
beskadige eller ødelægge yngle- el-
ler rasteområder for bilag IV-arter. 

Hvis styrelsen vurderer, at banen 
kan påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt, enten i sig selv eller 
som en samlet effekt i samspil med 
andre forstyrrelser, så skal der fore-

tages en nærmere konsekvensvur-
dering af projektets virkninger på 
Natura 2000-området under hensyn 
til bevaringsmålsætningerne for det 
pågældende område. 

Viser vurderingen, at det ikke kan 
udelukkes, at projektet vil kunne 
skade det internationale naturbe-
skyttelsesområde, kan der ikke gives 
dispensation fra skovloven til at 
anlægge mountainbikebanen. 

LOVGIVNING
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Mountainbikebaner og skadesansvar
Hvem har ansvaret for skader ved mountainbikebaner i skov? Det har 
Skovforeningen skrevet en artikel om på medlemssektionen af vores 
hjemmeside.  
Artiklen beskriver ansvaret i følgende situationer:
• Skovejeren etablerer en mountainbikebanerbane.
• MTB-klubben etablerer en MTB-bane efter aftale med skovejeren.
• Skovarealet bortforpagtes med henblik på, at forpagter etablerer en 

MTB-bane.
• Skader forårsaget af MTB-rytterne på skoven samt skovens øvrige 

 publikum.
• Skader opstået på MTB-rytteren ved anvendelse af MTB-baner, der 

ikke er fejlkonstrueret eller lider af manglende vedligeholdelse.
Adgang til medlemssektionen kræver login. Kontakt Skovforeningen  

for nærmere oplysninger om hvordan man bliver skovejende medlem. 
info@skovforeningen.dk 
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Falkeblik fra oven    

Tekst og foto: Jan Skriver

Tårnfalke er i stand til at 
se ultraviolet lys fra urin af 
gnavere. Musene afsætter 
urin i deres stier i græsset, 
og dermed ved falken hvor 
den skal holde udkig.

I et styrtdyk forsvandt tårnfalken ned 
i græsset, og sekunder senere kom 
den op med en lille bylt i kløerne.

Jagten havde givet pote, forment-
lig i skikkelse af en markmus.

Men hvordan pokker kunne rov-
fuglen fra adskillige meters højde få 
øje på musen dernede i det tætte 
græstæppe?

Det er der en forklaring på. 
Tårnfalke - og flere andre arter af 
rovfugle - kan se det ultraviolette 
lys, som bliver kastet tilbage fra mu-
senes urin. Musene afsætter urin i 
deres gange i græsset. 

Når tårnfalken som en helikopter 
står stille i luften og muser i en 
højde af 10-40 m, ser den musens 
urin som lysende striber. Den hænger 
så og venter på, at gnaveren skal 
komme frem fra sine gange under 
jorden. Når det sker, styrtdykker 
falken og slår kløerne i sit bytte.

Vejrabatter
Særligt om efteråret kan vejrabatter 
være gavmilde jagtmarker for rov-
fugle. Det hænger sammen med, at 
rabatterne mange steder på denne 
årstid er gode levesteder for mus.

Ud på efteråret er næsten alle 
dyrkede marker pløjet efter høsten. 
Terrænet er derfor så åbent, at vej-
rabatterne er gode tilflugtssteder for 
mus. Derfor ser man ofte tårnfalke Ungfugl af tårnfalk.

Sådan ser man typisk tårnfalken i luften – den ”muser” med svirrende vinger 
og med udspredt hale over en vejrabat. Den kan se de lysende striber i græs-
set som markere musenes stier. Når musen kommer frem fra sin underjordiske 
gang, slår falken til. 
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Tårnfalk 
Falco tinnunculus
Tårnfalken kendes på de spidse 
vinger og en lang, smal hale. 
Hannen har blågråt hoved og rød-
brun overside med sorte pletter. 
Hunnen og ungfugle har brunt 
hoved og brunlig overside med 
sorte bånd. I flugten kan den for-
veksles med spurvehøgen som 
dog har kortere og mere afrun-
dede vinger.

Den er 35 cm lang og med et 
vingefang på 65-80 cm. Hannen 
vejer 190-240 g og hunnen 220-
300 g. 

Den er udbredt over hele 
Europa og store dele af Afrika og 
Asien. De fleste tårnfalke bliver i 
Danmark året rundt, men nogle 
trækker sydpå til Tyskland, Hol-
land og Frankrig for at overvintre. 
Der kommer også et træk gennem 
landet forår og efterår af fugle fra 
det nordlige Skandinavien. 

Dødeligheden for standfugle 
kan i kolde vintre være høj, og 
derfor får den ret mange unger 
af en rovfugl at være. Den lægger 
3-6 æg, og antallet af æg regu-
leres fra år til år ret nøje af den 
fødemængde, som hunnen mod-
tager op til æglægningen. Derfor 
opfostrer den ikke flere unger 
end der er føde til.

Kilder: www.dof.dk, Politikens 
store Fuglebog, Fuglene i Danmark

stå på svirrende vinger og med 
udspredt, nedadbøjet hale over ra-
batterne, ganske tæt på trafikken. 

Det er ikke kun græstæpper, som 
rovfuglene kan gennemskue for ul-
traviolet lys. De kan også se gennem 
sne, så musen kan aldrig vide sig 
sikker, selv om det bliver vinter og 
koldt med snedække. 

Uanset årstiden er det livsfarligt 
at pisse sit territorium af, hvis man 
er en markmus.

Ultraviolet lys
Det er finske forskere, der har påvist, 
at rovfugle som tårnfalke har en 
særlig evne til at se ultraviolet lys.

Forskerne viste, at rovfuglene fløj 
forbi græsarealer uden museurin. 
Men i områder, hvor musene havde 
urineret, blev tårnfalkene hængende.

Tårnfalken er Danmarks tredje 
mest almindelige rovfugl efter mus-
vågen og spurvehøgen.

Dansk Ornitologisk Forening 
(DOF) skønner, at bestanden i disse 
år er på ca. 2.500 ynglepar. Tårnfal-
ken yngler over det meste af landet. 
Den er mest talrig i åbent terræn, 
der veksler mellem græsarealer, 
udyrkede områder og småskove.

Tårnfalken ruger i gamle krage-
reder eller i hulrum i klipper og 

gamle træer. Derfor går den også 
gerne i redekasser (”falkekasser”) 
som kan opsættes på elmaster, byg-
ninger eller træer. Den yngler gerne 
i siloer og kirketårne (deraf navnet 
tårnfalk), og der kan godt være flere 
falke i samme tårn.

Den lever ofte helt tæt på byer 
og mennesker såsom Århus og Kø-
benhavn, og i Vestjylland, hvor der 
er store udyrkede arealer og ældre 
bygninger eller opsatte redekasser.

Om vinteren og uden for yngletiden jager den ofte fra en pæl eller en naturlig ud-
kigspost som en dunhammer – det sparer energi men er også mindre effektivt.

Tårnfalkens hovedføde er mus, og 3-4 mus er en dagsration. Men den æder 
også orme, snegle, padder og større insekter som for eksempel guldsmede. 
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Dræbersnegle  
klarer frost
Klarer -3 grader
Mange haveejere og en del naturom-
råder er plaget af spansk eller ibe-
risk skovsnegl. Den kaldes populært 
dræbersnegl fordi den gerne æder 
døde artsfæller. 

Der har været flere perioder med 
ret hård frost i denne vinter. Det 
kunne friste en til at tro at det ville 
gøre det af med en snegl som stam-
mer fra Spanien. 

Det har Stine Slotsbo fra Århus 
Universitet undersøgt ved at ud-
sætte nogle snegle for -1,5 grader i 
laboratoriet. De bliver stenhårde, og 
de fleste dyr ville dø af den behand-
ling. Men når sneglene blev tøet op, 
kravlede de videre i laboratoriet 
uden mén.

Stine Slotsbo fandt ud af at de 
kunne klare -3 grader. De fleste 
steder i landet har der været målt 
lavere temperaturer – i februar flere 
steder under -10 grader, men det be-
kymrer ikke dræbersneglen. 

Den har nemlig i god tid inden 
frosten kommer søgt ly under isole-
rende blade, i kompostbunker eller 
ved at grave sig ned i de øverste 
jordlag. Og her er det lunt og godt. 

Ifølge Landbrugsinfo nåede tem-
peraturen i 10 cm dybde ikke under 
frysepunktet i denne vinter. Frost i 
den dybde kræver en længere pe-
riode med frost både dag og nat. Så 
det skal være en hård vinter før det 
bliver under -3 grader i dræbersneg-
lens vinterkvarter.

Sneglen begynder at dukke op 
når det bliver over +5 grader. 

Hvor store årets dræbersnegle 
bliver, afhænger delvist af, hvor 
store de er blevet i løbet af efter-
året, inden temperaturen faldt. Hvis 
vi så samtidig får et lunt forår, kan 
de nå at vokse sig ret store, inden 
de nye planter er fremme. 

Stine Slotsbo siger til bolius.dk at 
hun forventer ikke, at der kommer 
flere dræbersnegle i 2015 end i 2014 
– heller ikke, selv om foråret bliver 
varmt og fugtigt. Der kommer ikke 
flere dræbersnegle, fordi foråret 
er varmt. Men dem, der er, vokser 
sig større, og jo større de bliver, jo 
mere æder de.

Navnet spansk skovsnegl er i 
øvrigt misvisende. Den kommer i 
hvert fald ikke fra Spanien, og man 
ved faktisk ikke med sikkerhed hvor 
den kommer fra.

Kilde: www.dmi.dk 13.2.15, www.
bolius.dk 24.2.15. Foto: Mogens En-

gelund. Licensed under CC BY-SA 3.0 
via Wikimedia Commons

Guldøjer er guld værd 
Et forårstegn
De myldrer frem fra vinduernes 
sprækker, når vi i det spæde forår 
lufter ud i stuen.

Det er guldøjer, som har siddet 
her i trygge omgivelser hele vin-
teren. Der kan være rigtigt mange 
guldøjer gemt i vinduesrammerne 
- jeg talte engang 52 guldøjer i et 
enkelt vindue.

Trods det sarte og fredelige udse-
ende, er guldøjer vigtige forbunds-
fæller i kampen mod bladlus. Hver 
larve æder i hundredvis af bladlus 
og kaldes med rette ”bladlusløve”. 

De kan nå 2-3 generationer på en 
sæson. Derfor kan afkommet efter 
en karmfuld overvintrende guldøjer 
guffe sig igennem enorme mængder 
af bladlus i løbet af sommeren. Man 
roligt sige at de er guld værd for 
mennesker.

Der findes tyve danske arter 
under slægtsnavnet Chrysopa. Den 
voksne er spinkelt bygget, grøn krop 
og klare vinger, 1,5-2 cm lang og 
med et vingefang på 2,5-3 cm. Den 
lever af nektar og pollen. Larven er 
gullig og rødlig afhængig af art, 9-12 
mm lang og med kraftige munddele. 

Guldøje lever i skove, haver og 
i det åbne land. De overvintrer i 
naturen under bark, sten og andre 
beskyttede steder – eller på lofter, i 
kældre og andre steder i bygninger.

Tekst og foto: Lars Bøgh/ 
Naturhistorisk Museum, Århus

Dræbersneglen kan forveksles med rød skovsnegl som er 
større og orange-rødlig, mens dræbersneglen er brunrødlig.

Guldøjer er nyttige fordi de æder bladlus.

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY 
TLF. 6473 1058
FAX 6473 3158
mail@akkerup.dk
WWW.AKKERUP.DK

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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Stokke gennem ruden
Risiko skal udredes 
Inden for de sidste to år er der 15 
tilfælde i svensk skovbrug hvor en 
stok er gået gennem ruden i kabinen 
og har medført personskade – eller 
det har været tæt på. Og der er 
sikkert en del ulykker der ikke er 
blevet anmeldt fordi der ikke skete 
større skader.

I dag kræves det at ruden kan 
holde til et statisk tryk på 1,8 ton i 
5 minutter inden den går i stykker 
eller ”indskrænker førerens arbejds-
område”. Men et tryk er ikke det 
samme som et slag fra en flyvende 
stok, så måske er det nuværende 
krav ikke nok.

Nu vil Skogforsk og de svenske 
skoventreprenører undersøge år-
sagerne til at sikkerhedsruder i 
polykarbonat går i stykker. Det 
sker sammen med institutter som 
forsker i glas og står for afprøvning 
af maskiner.

Som udgangspunkt nævnes 
mange mulige årsager til at ruderne 
ikke altid holder. Glasset kan blive 
svagere på grund af ultraviolet 
stråling fra solen, forkert affedt-
ningsmiddel, eller brug af vindues-
visker uden sprinklervæske. 

Kan der opstå mikrorevner alle-
rede ved monteringen? Betyder det 
noget at kolde ruder vaskes med 
varmt vand?

Hvor tyk skal en rude være? For-
ruden skal være 15 mm, men de 
øvrige ruder skal kun være 12 mm 
– er det nok? Er det en fordel at 
tynde ruder kan fjedre mere? Har 
en hvælvet rude større spændinger 
end en plan rude?

Det sker jævnligt at ruden ram-
mes af en stok under arbejdet 
– man skønner at det sker 50-100 
gange hver dag i Sverige. Hvis der 
kommer en synlig skade skiftes ru-
den ofte, men er den i orden selv 
om det ikke er muligt at se skader?

Man ved nogle få ting allerede. 
Der synes ikke at være forskel på 
gamle og nye ruder. For flere år 
siden blev det påvist at ridser svæk-
ker ruden, og de er svære at undgå 
i skoven. 

Det er vigtigt at vide hvornår en 
rude bør udskiftes og hvornår man 
trygt kan køre videre. En ny rude er 
dyr, og udskiftning kræver at maski-
nen er på værksted et par dage. 

Kilde: Vision 1, 2015, udgivet af 
Skogforsk

Forsøg med  
elhybridteknik
Ponsse tester maskine
Ponsse laver forsøg med en skov-
ningsmaskine der arbejder med 
elhybridteknik. Det kan give fordele 
både for maskinen, miljøet og føreren.

Elhybridteknik betyder at diesel-
motoren trækker en generator som 
oplader et batteri. Batteriet leverer 
derefter strøm til hydraulikpumper 
mv. Hvis der bliver for ekstra kraft, 
fx til kranarbejde eller til passage 
af en forhindring, hentes kraft fra 
batteriet.

Ponsse har lavet en forsøgs-
maskine ud fra en brugt Ergo. Det 
er sket i samarbejde med Elforest 
som har udviklet elhybridteknik-
ken. Maskinen er afprøvet uden for 
Örnsköldsvik i løbet af 2014.

Forsøgsmaskinen har en elturbo 
som hjælper dieselmotoren og hy-
draulikpumpen med hurtigt at give 
øget effekt til fx savning. Det bety-
der at dieselmotorens omdrejnings-
tal bliver lavere end i dag, og det 
giver et bedre arbejdsmiljø. Eltur-
boen kan installeres både i nye og 
gamle maskiner, hvis der er plads til 
elmotor, batteri og en computer. 

De første forsøgsmaskiner med 
elhybridteknik brugte en elmotor i 
navet på hvert hjul til at drive ma-
skinen. Det indgår dog ikke i den 
maskine som Ponsse afprøver. 

Ponsse og Elforest vurderer nu 
resultaterne af de første forsøg, og 
maskinen afprøves i øjeblikket i 
Finland. Testkøreren er meget begej-
stret og siger den er både hurtigere 
og smidigere at arbejde med, og han 
bliver ikke så træt af arbejdet.

Forsøg med elhybridteknik i en 
maskine udviklet af Elforest er om-
talt i Skoven 9/08.

Kilde: www.lantbruk.com 6.2.15

6 råd til større  
sikkerhed
1.  Last ikke vognen så højt at 

stokkene når op til overkanten 
af gitteret. 

2.  Vær ekstra forsigtig når stok-
kene løftes højt op. Især når de 
er glatte fordi de er dækket af 
vand eller is.

3.  Tag ikke for mange stokke på 
én gang – tængerne skal have 
godt fat om alle stokke.

4.  Følg fabrikantens anvisninger 
til vedligehold af ruden.

5.  Hold øje med revner eller gulnen 
af ruden som kan være tegn på 
svækkelse.

6.  Anmeld ulykker eller hændelser 
der var tæt på.

Kan forruden holde til en stok på 
afveje?

Ansøgningsfrist om tilskud til praksisnære  
forsøg er 1. juli i år
Tilskudsordningen støtter kortvarige forsøg og lignende om bæredygtig 
skovdrift og skovrejsning, som ikke kan finde finansiering ad "traditionel" vej. 
Ordningen er ikke rettet mod egentlig forskning, men mod skovbrugets ud-
øvere og praktikere.

Du kan læse mere her: http://www.nst.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-
skovdrift/tilskud-til-private-skove
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Jysk Natur
Billedbog i ny udgave
Med bogen Jysk Natur forsøger Søren 
Skov at inspirere den almindelige 
dansker til at tage ud og opleve, 
hvor flot den jyske natur er.

I dag lever oplever mange hoved-
sageligt naturen gennem en tv-
skærm, og da dansk tv – modsat an-
dre lande – stort set intet sender om 
vores egen natur, er det blevet helt 
almindeligt, at danskere kender mere 
til elefanter, zebraer og løver end til 
krondyr, oddere og kongeørne. Men 
vores egen natur er lige så spændende 
som den afrikanske savanne – om 
end knap så eksotisk. 

Jysk Natur er en yderst spændende 
og letlæselig bog. Bogen er rigt 
illustreret med mange flotte natur-
fotos, der virkelig formår at indbyde 
til at gå på opdagelse og få nærmere 
bekendtskab med disse fantastiske 
steder.

Udvalgte lokaliteter beskrives og 
tilføres forfatterens små naturhisto-
rier. Det afspejler synergien mellem 
kultur og natur, der siden de første 
mennesker begyndte at opdyrke 
jorden har hersket i den danske 
natur. ”En tur ud i den jyske natur er 
derfor også en tur i tiden”.

Skovene
Dele af Draved Skov i Sønderjylland 
og Tofte Skov i Himmerland fremhæ-
ves dog af forfatteren som steder, 
hvor stenalderskoven stadig kan for-
nemmes – til trods for at alle danske 
skove er menneskepåvirkede.

Draved Skov ligger syd for Lø-
gumkloster. Den er domineret af 
skovlind, som menes at stamme fra 
oldtidens danske lindeskove. 

Ligesom den forhistoriske urskov 
er skovbilledet præget af mange for-
skellige træarter, som fx eg, rød el, 
bævreasp, ask, skovlind, bøg, røn, 
kristorn og abild, allei mange for-
skellige aldre. De tidligere større 
moser og vådområder omkring 
skoven har medvirket til, at Draved 
Skov indtil nu er forblevet relativt 
uberørt.

Bogen tager læseren med på en 
rejse fra Vestkystens klitplantager, 
gennem den danske vildmark i Thy, 
over Rold Skov til den jyske højde-
rygs grønne bakker og skrænter, 
bl.a. Rørbæk Sø, og videre til de fro-
dige løvskove på Als. For alle lokali-
teter beskrives samtidig de planter 
og dyr der er typiske for området.

Blandt andet nævnes de stejle 
skovklædte og kalkholdige skrænter 

nær Vejle Fjord, der skaber gode 
vækstbetingelser for orkideer og 
andre sjældne planter. I maj-juni kan 
man således i den sydvestlige del af 
Stagsrode Skov opleve hundredvis af 
blomstrende store gøgeurter – Dan-
marks største orkidé. Med det op til 
60 centimeter høje, hvide alterlys, er 
det både et smukt og sjældent syn.

Bogen beskriver mange andre na-
turtyper end skovene. Så man kom-
mer også på tur i Ørkenen på An-
holt, fuglefjeldet på Bulbjerg, heder 
i Randbøl og Kongenshus, skarverne 
på Vorsø, molerbakkerne på Fur, 
bakkerne på Samsø, Gudenåen og 
Skjern Å – i alt 40 lokaliteter.

Bogen udkom for et år siden, 
men der er allerede nu behov for 
en 2. udgave. Bogens format er 20 
x 21 cm, og med de mange flotte 
billeder kunne den godt være trykt 
i et lidt større format. Der er også 
det eneste lille minus – ellers er det 
en glimrende gavebog til den jyske 
naturelsker.

Sophie Walseth

Søren Skov: Jysk Natur. 2. let reviderede 
udgave, 1. oplag 2015. Gyldendals forlag. 
396 sider, rigt ill.. Pris: 299,95 kr. (vejl.). 
ISBN 978-87-02-13796-5. Udgivet med støtte 
af Aage V. Jensen Naturfond.

Bogens forside er fra 
Kongenshus.
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Muldvarpe som  
arkæologer
Afslører oldtidslevn i jorden
Muldvarpe kan være rigtig irriterende 
når de gennemgraver græsplænen. 
Men de kan også være en hjælp for 
arkæologer.

Muldvarpene laver gange i jorden 
på deres jagt efter regnorme og 
insektlarver. For at få plads skubber 
de den udgravede jord op til over-
fladen. 

Hvis der har været en bosættelse 
på stedet vil muldvarpeskuddet 
også indeholde rester af teglsten, 
knogler, potteskår og andre smågen-
stande som er lavet af mennesker. 
Derfor har arkæologer for vane at 
sparke til muldvarpeskud for at se 
om der er noget at komme efter 
nede i jorden.

Men nu har arkæologer ved Vi-
borg Museum brugt metoden mere 
systematisk i et område ved Hald 
Sø. Man ved at der har været tre 
voldsteder og to herregårde – men 
hvor?

Nu går arkæologer rundt, ind-
samler omhyggeligt ethvert muld-
varpeskud og måler den nøjagtige 
placering. Jorden bliver siet, og alle 
interessante genstande bliver vejet 
– jo flere per liter jord jo bedre. Når 
man har indsamlet tilstrækkeligt 
mange skud får man en ret præcis 
kortlægning af hvor der er noget at 
hente.

Den seneste udgravning i området 
blev foretaget i 1908, men det er 
svært at få tilladelse igen, for hele 
området er fredet. Så hvis man vil 
gå i gang må man vide meget præ-
cist hvor der er noget at hente.

Der er mange fordele ved meto-
den. Den er nem og hurtig. Man kan 
kortlægge jorden ned til 1 meters 

dybde, og man undgår at ødelægge 
området ved en udgravning.

Den er billig, for det har vist sig 
at muldvarpene er lige så gode som 
højteknologiske metoder. Muldvar-
peskuddene har vist mange teglsten 
i den sydlige del af voldstedet, og 
det samme viste undersøgelser med 
magnetometer, georadar og elektro-
magnetisme.

Metoden kan ikke bruges overalt, 
for muldvarpen skal have noget ud 
af det. Man kan ikke udsætte dem 
hvor som helst, for der skal også 
være føde til dem i jorden. 

50 millioner til Hald
Muldvarpenes evner er nu blevet 
meget aktuelle. A.P. Møller og hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formål har nemlig doneret 
50 millioner kr til Hald området. 
De skal bruges til arkæologiske 
undersøgelser, istandsættelser, 
rekonstruktioner og formidling af 
områdets historie. 

Det særlige ved Hald er at den 
samme herregård er flyttet rundt 
inden for et lille område fra 1200 og 
til i dag. Derfor kan man fortælle 
landets historie gennem 800 år, og 
alle fem anlæg kan besøges inden 
for en time. 

Hald ligger tæt på Viborg som har 
været det politiske centrum i Jylland 
i lange perioder. Det kuperede terræn 
og søen gør at Hald har været et 
godt sted at anlægge borge.

Bag det store projekt står for-
eningen ”De Fem Halder”, Kultur-
styrelsen, Viborg Kommune og 
Naturstyrelsen (som er grundejer). 
Projektet ventes afsluttet i 2020.

Kilde: Politiken 2.3.15, www.nst.dk 
19.3.15 (her er også link til en uddy-

bende beskrivelse). Foto:  
Naturstyrelsen.

Ruslands eksport  
uændret
- trods fald i rublen
Rublen er faldet med 35% i forhold 
til danske kroner og euro i løbet af 
2014 – og med 43% i forhold til dol-
lar. Set med den russiske skovsektors 
øjne er priserne på eksportvarer 
steget tilsvarende, samtidig med 
at den indenlandske efterspørgsel 
falder. Det burde have fået den rus-
siske træeksport til at stige kraftigt.

Alligevel er Ruslands eksport af 
råtræ kun steget med 2-3% i 4. kvar-
tal 2014 i forhold til 4. kvartal 2013. 
Der har ikke været nogen større æn-
dring i mængderne af eksporteret 
træ hverken fra det østlige Rusland 
til altid umættelige Kina, eller fra 
det nordvestlige Rusland til Europa. 

Årsagen er at Rusland er ikke i 
stand til at øge hugsten hurtigt når 
muligheden opstår. Der er mangel 
på skovarbejdere og lastbiler. Der 
er ikke overskydende kapacitet på 
savværkerne, og der er flaskehalse 
i hele kæden fra skov til havn. Alt 
dette har gjort at skovningsselskaber 
og savværker ikke har været i stand 
til at drage fordel af de gode eks-
portmarkeder.

Kilde: Woord Ressource Quarterly 
marts 2015

Muldvarpe hjælper med til at udgrave Hald Ruin også kaldet Bispens Hald eller Den Tredje Hald. 
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Hvad er biodiversitet?
Det ved danskerne ikke
Ordet biodiversitet er blevet nævnt 
mange gange i Skoven de senere 
år, og det er et af de vigtige mål i 
skovpolitikken. Men kun hver femte 
dansker ved hvad det betyder. Det 
er markant færre end i resten af 
EU hvor 44 procent af befolkningen 
ved, hvad ordet dækker over.

(Biodiversitet kan oversættes 
ved artsrigdom eller biologisk mang-
foldighed. Det vil sige hvor mange 
arter af planter og dyr der findes i 
et bestemt område).

Et nyt forskningsprojekt, Biodi-
versitet Nu, vil forsøge at få dob-
belt så mange danskere til at forstå 
begrebet. Alle kan være med i pro-
jektet, der skal skabe ny viden om 
Danmarks natur og finde ud af, om 
det går frem eller tilbage for biodi-
versiteten. 

Det er Danmarks Naturfrednings-
forening, der står for projektet i 
samarbejde med forskere fra Køben-
havns Universitet og Aarhus Univer-
sitet. Projektet begyndte sidste år 
og løber frem til 2020. 

Der er udvalgt 30 enkle indi-
katorarter og 10 let genkendelige 
levesteder. Blandt arter gælder det 
blandt andet viben, pindsvinet og 
rensdyrlav, mens levesteder kan 
være gamle træer og store sten. Når 
man møder en af de arter eller et 
af de levesteder som indgår i Bio-
diversitet Nu, så klikker man på en 
særlig app, og oplysningen bliver 
registreret.

De udvalgte indikatorer er samti-
dig vigtige i forhold til at danne et 
trusselsbillede for den danske biodi-
versitet i de forskellige kommuner. 

Målet er 150.000 registreringer år-
ligt. Projektet løber fra 2014 til 2020 
og støttes med 13 mio. kr. fra Aage 
V. Jensens Naturfond. 

Som led i projektet skal Aarhus 
Universitet udarbejde et ”naturkapi-
talindeks” samt en ”naturselvangi-
velse” til hver kommune i Danmark. 
De vil blandt andet indeholde nøg-
letal for, hvor mange penge den en-
kelte kommune bruger på naturen pr. 
indbygger, og hvor mange sjældne 
eller truede arter, der er i kommu-
nen. Det vil også fremgå, om den 
enkelte kommune har lagt særlige 
strategier for biodiversiteten.

Kilde: www.dce.au.dk 22.1.15

Artikler om biodiversitet
I forbindelse med projektet har 
Århus Universitet samlet en række 

artikler om biodiversitet. Forskere 
kommer med forskellige vinkler på 
emnet og præsenterer den nyeste 
viden om biodiversitet i Danmark. 
Blandt artiklerne er:

Biodiversitet forsvinder i rekordfart. 
Arter inden for planter, dyr og 
svampe uddør 100-1.000 gange hur-
tigere end normalt, og økosystemer 
er på vej mod et decideret kollaps. 
Men hvor vigtig er biodiversitet 
egentlig? Og hvorfor er det ikke 
højere på den politiske dagsorden? 

 Gåseplage – en naturfrednings-
succes, der blev til et problem. Et 
forskningsforsøg ved Rømø har 
knækket koden for effektiv naturfor-
valtning af kortnæbbede gæs, som 
pga. fredning er blevet en plage for 
landmændene. 

Ti gode råd til haveejere. Gode 
nyheder til haveejere, der er trætte 
af at luge ukrudt og slå græs. Nogle 
af de bedste råd for mere biodi-
versitet er nemlig at lade græs og 
ukrudt gro. 

 De gode, de onde og de virkelig 
grusomme. Nye arter i den danske 
natur skaber frygt, men de kan ofte 
have en positiv effekt for mangfol-
digheden.

Se artiklerne på: www.au.dk > Ny-
heder > Temaer > Tema: Biodiversitet

Universitetet har lavet andre te-
maer, bl.a. om rewilding (indførsel 
af uddøde dyrearter, fx bæver, ulv, 
bison) og klimaforandringer.

Kilde: www.au.dk 22.1.15

Få planer for biodiversitet
¼ af kommunerne har planer
Ifølge EUs og FNs 2020-mål – som 
Danmark har tilsluttet sig – skal ta-
bet af biodiversitet standses inden 
2020. 

I Danmark har kommunerne siden 
kommunalreformen haft ansvar for 
naturbeskyttelse og naturpleje, samt 
haft til opgave at planlægge i det 
åbne land. Alt sammen væsentlige 
faktorer for biodiversiteten.

Men kun 25 procent af de 98 
danske kommuner har politikker 
og handlingsplaner, der kan sikre 
bedre vilkår for biodiversiteten i 
kommunen. Det viser en undersø-
gelse fra Danmarks Naturfrednings-
forening.

DN mener at regeringen er nødt 
til at skabe en fælles retning og 
ensartet indsats ved at fastlægge 
bindende mål. En biodiversitetsstra-
tegi sætter mål for kommunernes 
arbejde, og man får mest natur for 
pengene ved at basere sin indsats 
på viden om, hvor naturen trænger 
mest.

DNs undersøgelse viser blandt 
andet, at de tre folkerigeste kommu-
ner – København, Århus og Aalborg 
– alle har en biodiversitetsstrategi. 
De tre mindste (Læsø, Fanø, Samsø) 
har derimod ingen.

Det viser sig også der er kun få 
af de naturrige kommuner som har 
vedtaget en strategi og handlings-
plan for biodiversitet. DN mener at 
årsagen er at det er kommuner med 
lavt befolkningstal og dermed færre 
ressourcer.

Kilde: Pressemeddelelse 28.1.15
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Kortet viser at 24 kommuner har en 
strategi og handlingsplan for biodi-
versitet (grøn), 38 har noget skriftligt 
materiale (hvid), mens 36 ikke har 
nogen planer (brun).
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Køb et samlesæt
Lav dit eget skovningsaggregat

Lad være med at købe et færdigt 
skovningsaggregat – køb det i løs-
dele og saml det selv. Det var sidste 
år en aprilsnar fra Logmax som er 
specialist i aggregater. 

Men i februar i år kom den finske 
fabrik Syketec på banen med et 
rigtigt samlesæt. Det bliver vist på 
SkogsElmia messen ved Jönköping 
i juni.

Styresystemet kommer færdigt, 
og arbejdet består i svejsning og 
montering. Man sparer 25.000 kr 
ved at købe løsdelene, og man skal 
regne med at bruge 100 timer på 
arbejdet. Fortjenesten (skattefrit) 
ligger altså omkring 250 kr/time. 

Syketec nævner også at det giver 
en særlig tilfredsstillelse at lave sine 
maskiner selv. Og man lærer aggre-
gatet at kende så man kan klare de 
fleste reparationer og vedligehold 
selv.

Monteringsvejledningen fylder 
omkring 250 sider. Man får leveret 
300 dele, som alle er mærkede, og 
man kan hente en tredimensionel 
model af det færdige produkt på 
nettet.

Aggregatet vejer 245 kg og hed-
der Jobo ST75. Det er dimensioneret 
til traktorer og mellemstore grave-
maskiner, ca. 5 ton. Det fælder træer 
med en roddiameter op til 30 cm, og 
afkvister stammer op til 25 cm. 

Afkvistningen sker trinvist, 
samme metode som blev anvendt af 

de første aggregater på markedet. 
Kvisteknivene kører 75 cm frem 
langs en bom med en hastighed på 
1 m/s. Knivene griber om stammen, 
knivene og stammen trækkes tilbage 
til startpositionen, knivene kører 
frem igen osv.

Der opgives ikke en præstation, 
men en video på hjemmesiden viser 
at den er tydeligt lavere end de et-

grebs-skovningsaggregater vi kender 
i dag. Stammen kan apteres i trin på 
10 cm længde og med 3 m eller 4,3 
m som forvalg. 

Syketecs samlesæt har været 
solgt et stykke tid på det finske 
marked. Syketec er grundlagt i 2011 
og ligger i Vasa-regionen i Finland. 
Se fotos og en video på 7 minutter 
på www.sykeharvesteri.fi 

300 dele der bliver til et skovningsaggregat – værsgo at 
gå i gang.

Aggregatet monteret på en gravemaskine.

Mænd kløver brænde
- når de taler om svære ting

Hvis man er ramt af en alvorlig syg-
dom, fx kræft, kan man have stor 
gavn af at tale med andre i samme 
situation. Udveksle erfaringer, give 
gode råd, støtte hinanden.

Kvinder vil gerne sidde i en rund-
kreds og snakke, men mange mænd 
vælger sådan et tilbud fra. Derfor 
har Silkeborg kommune nu lavet et 
nyt tilbud til mændene. 

De mødes i skoven to gange om 
ugen, hvor de kløver brænde, laver 
naturpleje eller styrketræner med 
træstammer. Og mens de laver 
noget praktisk, så er det lettere 
for dem at få en snak om de svære 
emner.

Skoven er god til en snak
Der kan være to årsager til at skoven 
er et godt sted til en alvorlig samtale. 

At sidde i en rundkreds inden-

døre er unaturligt og minder for 
meget om hospital og sygdom. Det 
er lettere at komme i snak når man 
foretager sig noget der ikke minder 
om sygdom. Og hvis man ikke lige 
kan finde de rette ord her og nu, så 
er det jo let at skifte emne til det 
man arbejder med eller det man ser 
omkring sig.

Der er også erfaring for at op-
hold i naturen er godt for personer 
ramt af stress eller depressioner. 
Noget tilsvarende gælder måske for 
alvorligt syge personer som bedre 
kan slappe af når de opholder sig i 
skoven. Det er et emne som Køben-
havns Universitet undersøger på to 
forsøgsarealer i Arboretet nord for 
København – se Skoven 12/15.

Måske var det en ide at kvinde-
lige patienter med alvorlig sygdom 
også fandt et sted i naturen til deres 
samtaler?

Kilde: www.dr.dk 10.3.15
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Ingen pesticider mod 
biller 
Mekanisk beskyttelse i Sverige
Mekanisk beskyttelse mod snude-
biller anvendes i år på 60-65% af 
alle nåletræer der plantes i Sverige. 
Pesticider anvendes fortsat på godt 
1/3 af alle planter, og planteskolerne 
kan levere begge typer. Men i løbet 
af en årrække er pesticiderne måske 
gledet helt ud.

Södra Skogsplantor leverer hvert 
år 35 mio. planter til skovejere i Syd-
sverige. De bruger i dag mekanisk 
beskyttelse på 60% af planterne og 

forventer næste år at nå op omkring 
70%. 

Snudebillerne gnaver barken af 
nyplantede nåletræer så de går ud. 
De er især et problem i Götaland 
(Sydsverige til og med de store 
søer). Men billerne flytter langsomt 
nordpå (global opvarmning?) og fin-
des nu også i kystegnene i Norrland.

For godt 15 år siden besluttede 
man at udvikle andre metoder, an-
ført af Svenska Skogsplantor, statens 
planteskoler. De mekaniske metoder 
anses nu for lige så sikre som pesti-
ciderne.

I mange år har man – ligesom i 

Danmark – anvendt pesticider. Der 
er i dag to godkendte midler: Merit 
Forest og Imprid Skog med aktiv-
stofferne imidakloprid hhv. acetami-
prid (ingen af disse stoffer anvendes 
i øvrigt i Danmark).

Begge midler skal have fornyet 
godkendelsen i år. Det ventes at de 
bliver godkendt, men det vides ikke 
for hvor lang periode.

Begge pesticider er godkendt i 
FSC-certificeret skov på dispensation. 
FSC Sverige venter at pesticiderne 
er udfaset i deres skove i 2019.

Kilde: www.lantbruk.com 23.3.15

Rottegift slår rovdyr ihjel
Fundet i mange rovdyr
I 2012 blev det forbudt at anvende 
bromadiolon i naturen til at be-
kæmpe mus i løvtrækulturer og på 
vildtfoderbrættet. Giften kunne spre-
des til de rovdyr der æder musene.

Det er fortsat tilladt at anvende 
bromadiolon som rottegift omkring 
bygninger. Men en ny undersøgelse 
fra Århus Universitet har vist at 
forbudet ikke har haft nævneværdig 
effekt på rovdyrene. 

98% af de undersøgte husmår og 
95% af de undersøgte ildere havde 

giften. Det er nærliggende at tro 
at noget tilsvarende gælder for an-
dre dyr der også tager mus – ræv, 
grævling, ugle, pindsvin, musvåge, 
glente, tårnfalk mv.

Der vil ofte ligge flere ejendomme 
inden for et rovdyrs territorium, og 
hver tredje landejendom bliver be-
handlet mod skadedyr hvert år. Gif-
ten udlægges for at bekæmpe rotter, 
men vil også blive ædt af mus. 

Giften virker ved at forringe im-
munforsvaret og hæmme blodets 
størkning. Dyret dør af indre blød-
ninger i løbet af 6-10 dage, men i 
løbet af den tid kan det bevæge sig 

langt væk. Der er stor risiko for at 
det bliver ædt af et rovdyr inden 
det dør, og når rovdyret har ædt et 
antal dyr er det selv i risiko for at 
dø af indre blødninger.

Bekæmpelse af rotter er lovplig-
tigt, og kommunerne skal træde til 
ved anmeldelse af rotter. Gift er den 
mest anvendte metode. Fælder er 
et alternativ, men ikke særligt ef-
fektive.

Salget af rotte- og musegift er 
steget fra 280 tons i 2007 til 400 
tons i 2013.

Kilde: www.scitech.au.dk 5.2.15

Snudebillerne kan dræbe mange nyplantede træer hvis de får lov. Men der er nu udviklet flere mekaniske metoder, 
bl.a. lim med sand eller et paphylster, som holder billen væk fra rodhalsen et par år. (Fotos fra Elmia Wood 2013).
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Stangsaks op til 5,5 m 
Klarer grene op til 32 mm 
En ny stangsaks fra Wolf-Garten 
giver mulighed for beskæring af 
grene op til 32 mm i en højde op til 
5,5 meter. Saksen er især tænkt til 
frugttræer og prydtræer, og der er 
to indstillinger:
1. Det faste træksystem til tynde 

grene. 
2. Det ekstra lange træksystem som 

klarer tykkere grene med en dia-
meter op til 32 mm. 

Skift fra det faste til det ekstra lange 
system sker ved et tryk på en knap. 
Derved ændres trækket i håndtaget 
med ca. 30 cm, og klippeeffekten på 
knivene øges. 

En ekstra funktion er at enden på 
stangklipperen virker som en ekstra 
klippefunktio når grenene sidder 
ekstra langt oppe. En knop, som har 
kontakt med klippehovedet, giver 
mulighed for at klippe grene med 
stangklipperen i strakte arme. 

Står man med stangklipperen i 
strakt arm, mens man holder om 
det nederste håndtag, kan man 
trække knoppen nedad, og knivho-
vedet vil blive aktiveret. Dette øger 
klippehøjden med op til 1 meter. 

 Saksen fås i to modeller. Power 
Dual Cut RR 200 giver mulighed for 

en arbejdshøjde op til 3,5 meter, 
og Power Dual Cut RR 400 T giver 
sikker beskæring op til 5,5 meter.

Saksen har to knive af typen 
bypass, som bevirker at knivene 
skærer fra begge sider af grenen. 
Derved undgås skader på barken, 
og såret heles hurtigere. Selve 
knivhovedet kan justeres op til 225 
grader, hvorved man også kan nå 
skævt voksende grene.

Kilde: Pressemeddelelse

Find dine nøgler
Chip giver signal
Hvor var det nu jeg lagde nøglerne? 
Var det på spisebordet? Eller i 
køkkenet? De ligger måske stadig i 
frakkelommen?

En engelsk undersøgelse viser, at 
man bruger ti minutter hver dag på 
at lede efter sine ting. Over et helt 
liv bliver det til i alt 153 dage.

Det kan løses ved en chip ved 
navn Chipolo. Det er en en lille, far-
verig Bluetooth-enhed, som kobles 
til ens værdifulde genstande Ved 
hjælp af en gratis app ringer man til 
sin Chipolo som giver en lyd fra sig. 
Eller man får placeringen vist på et 
kort med Chipolo Network GPS.

Det er ikke kun nøgler den kan 
finde. Det kan også være ens PC, bil, 
pung, cykel eller kæledyr. Signalet 
rækker ca. 60 meter.

Man kan måske også få hjælp 
fra andre Chipolo brugere. Hvis en 

Chipolo kommer uden for telefonens 
rækkevidde, og du melder den sav-
net, vil andre chipolobrugere, som 
befinder sig i nærheden af den mi-
stede genstand, få en notifikation. 

Læs mere på www.chipolo.dk 
Kilde: Pressemeddelelse

En smartphone og en chip kan finde 
de ting du har forlagt.

Periode Marts Feb-
ruar

Målt Nor-
mal

Målt

Temperatur, gr.

Middel 4,7 2,1 2,1

Absolut minimum -6,5 -12,3 -13,6

Absolut maximum 14,6 14,0 9,7

Antal frostdøgn 6,2 15 10,3

Nedbør, mm

Nordjylland 56 44 30

Midt- og Vestjylland 75 51 31

Østjylland 60 46 28

Syd- og Sønderjylland 90 54 36

Fyn 64 41 31

V-, S-Sjælland, Lol-Fal 54 38 28

Kbh., Nordsjælland 48 39 29

Bornholm 51 39 18

Landsgennemsnit 66 46 30

Vindstyrke, m/s 

Middel 5,1 6,3 5,3

Højeste vindstød 26,5 29,4

Antal graddage 383 461 418

Antal soltimer 127 110 60

 

KLIMASTATISTIK

Marts 2015 
Marts blev ret mild med en middel 
2,6 gr. over normalen og 1,7 gr. over 
gennemsnit af 2001-10. Det er et 
stykke fra rekorden på 6,1 gr. i 2007. 
Der har været frost i alle uger i alle 
regioner, især i uge 12 og 14 ned til 
under -6 gr. mange steder i det cen-
trale Jylland. Antallet af frostdøgn 
var under halvdelen af det normale.

Nedbøren blev 20 mm over nor-
malen, højest i det sydlige Jylland. 
Alle regioner fik mere end normalt. 
Den 31.3 kom der slud og tøsne 
mange steder. Det er den vådeste 
marts siden 2008. Det meste kom i 
uge 13 og 14.

I den sydlige del af landet var der 
vindstød af stormstyrke den 31.3.

Kilde:www.dmi.dk
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Bo S. Andersen
T: 21 38 86 75
boa@forstplant.dk
DK & Eksport 

Steen Hougaard 
T: 86 54 53 20
shj@forstplant.dk
DK 

Jens Houkjær 
T: 40 45 44 80
jh@forstplant.dk
DK & Eksport 

Peter Kjøngerskov
T: 20 84 37 22
pkj@forstplant.dk
DK & Naturplant

Jørgen L. Olesen 
T: 61 76 06 00
jlo@forstplant.dk
Midtjylland 

Verner Lauritsen 
T: 20 49 84 01
vl@forstplant.dk
Sjælland 

Skovplanter 
Juletræer

Pyntegrønt  
Løvtræer

Dækrodsplanter
Hækplanter
Vildtremiser

Læhegn
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