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PEFC Danmark
Sekretariatsleder
PEFC Danmarks har ansat forst-
kandidat Morten Thorøe som ny 
sekretariatsleder. Han får dermed 
ansvaret for samarbejdet med de 
PEFC-certificerede skove og virk-
somheder i Danmark og det interna-
tionale samarbejde i PEFC.

Morten Thorøe blev uddannet 
som forstkandidat fra Landbohøj-
skolen i 2003. Han har bestridt en 
række stillinger i dansk og inter-
nationalt skovbrug. Han har bl.a. 
været leder af den europæiske 
skovejerforening, CEPF, og han har 
været leder af den internationale 
forening for familieskovbrug, IFFA, 
begge med kontor i Bruxelles. 

Han har desuden et indgående 
kendskab til skovcertificering 

igennem sit arbejde for certifice-
ringsfirmaet NepCon, og han har 
været ansat i Dansk Skovforenings 
erhvervspolitiske afdeling.

Morten Thorøes opgaver er at 
sikre at de certificerede skove og 
virksomheder får den fornødne 
rådgivning om deres certificering 
og sikre et godt forhold til PEFC 
Danmarks interessenter. Han skal 
desuden øge kendskabet til PEFC 
som brand

- PEFC Danmark har noget unikt 
at tilbyde danske skovejere, træ-
industri og detailhandel, siger for-
manden for PEFC Danmark, Niels 
Peter Dalsgård jensen. Med Morten 
Thorøe har vi fået den rette person 
til at synliggøre PEFC, således at 
der på sigt bliver langt mere dansk 
træ som er bæredygtigt og PEFC 
certificeret.

Sekretariat
PEFC Danmark ønsker at udbrede 
kendskabet til PEFC og har derfor 
nu ansat egen sekretariatsleder, der 
kan fokusere 100 % på at udbrede 
PEFC-systemet i Danmark. PEFC 
Danmarks sekretariat er derfor ble-
vet udskilt fra Dansk Skovforening, 
som tidligere har stået for driften af 
PEFC’s aktiviteter i Danmark.

Det betyder samtidig at PEFC 
Danmark må sige stor tak til den 
hidtidige sekretariatsleder, Tanja 
Olsen, der har været en del af PEFC 
Danmark siden 1999. Tanja Olsen 
er i dag ansat som afdelingsleder i 
Dansk Skovforenings erhvervspoliti-
ske afdeling.

Morten Thorøe kan kontaktes på 
mt@pefc.dk / tlf.nr.: 60 60 56 49.

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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Skovrydning 
luner i statskassen

Staten har lavet en manøvre som nogle vil mene 
er politisk smart.

 Vi mener at den viser at Danmark mangler en 
sammenhængende skovpolitik.

Manøvren
I 2012 pålægges Fødevareministeriet at sælge et 
potentielt værdifuldt naturområde - 875 ha i Store 
Vildmose – for at opfylde et krav fra Finansmini-
steriet om at skaffe penge til statskassen.

 Miljøministeriet vil gerne overtage området og 
udvikle dets naturværdier. Men Miljøministeriet 
har ingen penge, og Fødevareministeriet har brug 
for pengene til at opfylde Finansministeriets krav.

 Løsningen bliver at Miljøministeriet sælger 
80 ha af Tranum Klitplantage. Arealet skal så 
ryddes så der kan graves og sælges sand fra un-
dergrunden. Som kompensation skal der plantes 
120 ha erstatningsskov et andet og indtil videre 
ukendt sted.

Facit bliver dermed:
• Staten ejer fortsat 875 ha i Store Vildmose.
•  Fødevareministeriet tørrer sit provenukrav af 

på Miljøministeriet.
•  Miljøministeriet sælger skov til rydning og sand-

gravning for at skaffe pengene til statskassen.
 

Det præsenterer Miljøministeriet i en pressemed-
delelse som "en samlet løsning der både vil gavne 
miljøet og erhvervslivet".

 Men manøvren har tydeligvis intet med natur-
politik at gøre. Den handler om at statskassen 
mangler penge, og dem fandt man så til sidst i en 
bunke sand under en statsskov.

Vi mangler en sammenhængende 
skovpolitik
Var manøvren den bedste måde at skaffe penge 
til staten på? Var manøvren det bedste der 
kunne ske for naturen i Store Vildmose og i Tranum 
Klitplantage?

 Det må staten som skov- og naturejer gøre op 
med sig selv – og med skatteyderne og vælgerne.

 Men vi savner, også i denne sag, en langsigtet 
og sammenhængende skovpolitik for Danmark. 
En politik der beskytter skovene og naturen imod 
hurtige og uigenkaldelige hovsabeslutninger når 
der skal skaffes penge i en fart.

 Regeringen har siden 2014 varslet et nationalt 
skovprogram. I skrivende stund (7. maj) er det 
endnu ikke fremlagt, men Miljøministeren har 
lovet at præsentere indholdet på Skovforeningens 
generalforsamling 28. maj.

 Det glæder vi os meget til.
 Ingen kan forudsige skovprogrammets videre 

skæbne efter Folketingsvalget.
 Men det er helt afgørende for skovene, både 

de offentlige og de private, at Danmark får en offi-
ciel skovpolitik som også respekteres og forfølges 
i den reelle skovpolitik som ofte føres uden for 
Miljøministeriet - fx i Fødevareministeriet, Klima-, 
Energi- og Bygningsministeriet, Skatteministeriet 
og Finansministeriet.

 Niels Reventlow / Jan Søndergaard

Hele projektet med naturgenopretning af Store 
Vildmose og salg af dele af Tranum Klitplantage er 
nærmere beskrevet side 208. Foto: Thomas Retsloff, 
Naturstyrelsen.

Salg af sand gør det muligt at genskabe højmose i 
dele af Store Vildmose. (Foto af højmose i Gribskov, 
der viser hvordan det kan komme til at se ud).



 

Af Tanja Blindbæk Olsen,  
Dansk Skovforening og Mette 
Rask Jensen, Naturstyrelsen

Du kan opnå tilskud til dine 
kortlagte skovnaturtyper i 
Natura 2000-områder samt 
til at lave en grøn drifts-
plan. Ansøgningsfrist er 1. 
august.

Tilskud kan være tidsbe-
grænset, oftest 20 år, det 
kan være evigtvarende, el-
ler der kan indgås en aftale 
efter skovlovens § 18.

Hvis du ikke ønsker at 
modtage tilskud eller indgå 
aftale, skal du stadig op-
fylde kravene til Natura 
2000 området.

Det blev i 2013 muligt at søge til-
skud til en drift, som skal beskytte 
skovnaturtyper og levesteder for 
flere arter i skov indenfor Natura 
2000-områderne. Tilskudsordningen 
er det primære virkemiddel til at 
gennemføre Natura 2000 planer og 
handleplaner for de skovbevoksede 
arealer i Natura 2000 områderne.

Herudover kan du som skovejer 
søge om tilskud til at lave en grøn 
driftsplan. Denne plan kan danne 
grundlag for at indgå en alternativ 
frivillig aftale om en drift, der be-
skytter skovnaturtyper og -arter på 
en ejendom.

Efter de første 2 år har Natur-
styrelsen for årets ansøgning lavet 
en række ændringer i vejledningen, 
som gør det lettere at søge om til-
skuddet. Se boks 1.

TILSKUD
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Tilskud til beskyttelse af skov 

i Natura 2000-område

Naturvenlig foryngelse er et af elementerne til sikring af skovnaturtyperne.



 

Ejer du et skovareal i et Natura 
2000-område, er der derfor god 
grund til at se nærmere på tilskuds-
ordningerne og undersøge hvilke 
muligheder og forpligtelser, det giver 
på netop din ejendom. Du kan se, om 
der er kortlagt skovnaturtyper på 
din ejendom på http://prior.au.dk/  

Naturstyrelsen har udarbejdet en 
vejledning til tilskudsordningerne, 
hvor alle vilkårene for at få tilskud 
er beskrevet. Læs mere på  
www.nst.dk/privatskovtilskud 

Tre typer tilskud
Mulighederne for tilskud kan indde-
les i 3 grupper, se tabel 1.

Du kan som skovejer indgå en 
tidsbegrænset aftale med Natursty-
relsen om en særlig skovnaturtype-
bevarende drift og pleje. Der ydes 
et årligt tilskud i 20 år (dog 5 år ved 
skovgræsning). Herefter ophører 
aftalen, medmindre der indgås en 
ny aftale om tilskud til at fortsætte 
den særlige skovdrift i en fornyet 
periode.

Du kan også få tilskud til tids-
begrænsede projekter om f.eks. 
bekæmpelse af invasive arter eller 
opsætning af hegn med henblik på 
skovgræsning i skovnaturtyper. El-
ler til en særlig indsats for arter 
som opfølgning på Natura 2000-pla-
nerne for skov. Tilskud til sådanne 
projekter vil blive udbetalt på én 
gang, og du kan få dækket 100 % af 
udgifterne.

Der er imidlertid også elementer, 
der kun har den ønskede effekt, 
hvis forpligtelserne er evigtvarende 
– fx urørt skov eller bevaring af 
gamle træer til død og henfald. Her 
vil der blive indgået evigtvarende 
aftaler, som tinglyses på ejendom-
men. 

Det er muligt at kombinere (1) 
tilskud til bevaring af store træer til 
død og henfald og/eller etablering 
af naturlig hydrologi og (2) tilskud 
til en tidsbegrænset aftale om en 
skovnaturtypebevarende drift og 
pleje. Tilskud for evigtvarende afta-
ler udbetales primært som et årligt 
tilskud i en periode på 20 år.

En sidste mulighed er at indgå en 
skriftlig aftale efter skovlovens § 18 
med Naturstyrelsen om driften af 
ejendommen. Den sikrer beskyttel-
sen af skovnaturtyperne og arterne 
i fredskov på ejendommen i over-
ensstemmelse med Natura 2000-pla-
nerne for skov. 

Kommunerne har mulighed for at 
indgå en tilsvarende aftale efter na-
turbeskyttelseslovens § 19c for skov 
uden fredskovspligt.

For at lave aftalen på et godt 
grundlag, kan du søge om tilskud til 
at udarbejde en grøn driftsplan eller 
et tillæg til en tidligere plan. I den 
grønne driftsplan beskrives hvordan 
skoven forventes drevet, så skov-
naturtyper og -arter sikres.

Denne mulighed kan kombineres 
med tilskud til enkeltarealer. Den 
vil være særlig attraktiv på større 
ejendomme med mange kortlagte 
skovnaturtyper.

De tidsbegrænsede og evigtva-
rende aftaler, hvor du modtager 
tilskud til sikringen, vil være omfat-
tet af reglerne om krydsoverens-
stemmelse, mens tilskuddet til at 
udarbejde en grøn driftsplan ikke vil 
være det. Se boks 2.

Prøv at regne på din egen 
ejendom
Gå din ejendom igennem og se 
hvilke bevoksninger, der er omfattet 
af kravet om beskyttelse af skovna-
turtyper og -arter. Prøv så ud fra de 
gældende tilskudssatser at beregne 
på bevoksningsniveau, hvor meget 
du årligt vil kunne modtage i tilskud 
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Boks 1. Lettere  
administration
Tilskudsordningen er ændret på 
en række punkter der letter admi-
nistrationen:

- Mulighed for at inddrage op 
til 25% ikke-kortlagte arealer (tid-
ligere kun 10%)

- Den laveste grundsats er fjer-
net, så der kun er to grundsatser 
(400 eller 700 kr/ha)

- Der er ikke længere krav om 
supplerende sikring for arealer i 
tilstandsklasse I

- Det er ikke længere et krav at 
have en grundsikring for at opnå 
supplerende sikring

- Der kan nu nøjes med én 
ansøgning pr. ejendomsnummer 
inden for samme skovområde 
(tidligere krav om en ansøgning 
pr. kortlagt areal)

Tidsbegrænsede aftaler Evigtvarende aftaler § 18-aftaler og grøn driftsplan

Aftale om en skovnaturtypebevarende drift og pleje:
- Vedvarende skovdække på arealet.
- Naturvenlig foryngelse af skovnaturtypen.
- Uforstyrret jordbund på mindst 2/3 af arealet.
- Ingen gødskning, kemisk bekæmpelse eller kalkning.
- Ingen øget afvanding.
-  Fremme af de karakteristiske træarter for skovnatur-

typen.
- Eksisterende dødt ved og træer med hulheder bevares.

I konkrete tilfælde er det muligt at kombinere med 
stævning eller skovgræsning på arealet. 

Desuden kan du få tilskud til særlige projekter, der 
bidrager til at realisere Natura 2000-planerne for skov. 
Se teksten.

Bevaring af store 
træer til død og hen-
fald.

Etablering af naturlige 
vandstandsforhold

Udlæg af urørt skov

Som en alternativ mulighed 
kan du indgå en skriftlig aftale 
efter skovloven med Natursty-
relsen, der realiserer handle-
planen for de skovbevoksede, 
fredskovspligtige arealer på 
hele eller dele af din ejendom 
(§ 18-aftale). Kommunerne har 
mulighed for at indgå en til-
svarende aftale efter naturbe-
skyttelsesloven for skov uden 
fredskovspligt.

Som grundlag for aftalen kan 
du få tilskud til at udarbejde 
en grøn driftsplan.

Tabel 1. Mulighederne for tilskud.



 

til de konkrete bevoksninger de næ-
ste 20 år. 

Du kan ud fra denne beregning 
vurdere om det samlede tilskud i 20 
års perioden står i et rimeligt for-
hold til de forpligtelser du påtager 
dig. Er det tilfældet, så giver det god 
mening at søge tilskud på arealet al-
lerede nu.

Der er ansøgningsfrist 1. august. 
Når du har søgt, og Naturstyrelsen 
har vurderet, om du er berettiget 
til tilskud, får du et tilsagn. Det er 
først, når du udnytter det givne 
tilsagn, at betingelserne i forhold 
til tilskuddet træder i kraft. Udnyt-
ter du ikke tilsagnet, bortfalder det 
blot.

Der er ikke frit spil, hvis du 
fravælger tilskuddet 
Natura 2000 bevaringsforpligtigel-
sen eksisterer i alle de udpegede 

Natura 2000-områder. Du får der-
for ikke frit spil i de bevoksninger, 
hvor du hverken ønsker at søge om 
tilskud eller indgå anden frivillig af-
tale med myndigheden. 

Hvis du måtte have planer om 
aktiviteter på skovbevoksede, fred-
skovspligtige arealer, der er anmel-
depligtige efter skovlovens § 17, 
skal du anmelde disse planer forud-
gående til Naturstyrelsen. Det gæl-
der f.eks. for renafdrift af løvskov, 
fremme af nåletræ i løvskov eller 
ændringer i afvandingsforholdene. 

Tilsvarende er der en anmelde-
ordning efter naturbeskyttelses- 
lovens § 19b for de ikke fredskov-
pligtige arealer og øvrige lysåbne 
arealer. Her skal anmeldelsen  
sendes til kommunen. 

Hvis myndigheden vurderer, at 
det anmeldte kan skade naturtyper 
og levesteder for arter i området, og 

der ikke kan indgås en frivillig aftale 
(evt. med tilskud), der afværger 
skaden, så skal myndigheden give et 
påbud om den nødvendige drift for 
at beskytte naturtyper og arter. 

Desuden kan Naturstyrelsen 
og kommunen påbyde en bestemt 
drift af skovarealer, hvis det ikke er 
muligt at realisere Natura 2000-pla-
nerne for skov med frivillige aftaler.

I modsætning til de frivillige afta-
ler eller de tidsbegrænsede tilskud 
vil et påbud være evigtvarende og 
vil blive tinglyst på ejendommen. Du 
vil kunne fremsætte et erstatnings-
krav overfor myndigheden, såfremt 
påbuddet medfører en nedgang i 
ejendommens handelsværdi.

TILSKUD

192 SKOVEN 5 2015

   

IN
TE

RN

ATIONAL  SOCIETY 

O F  ARBORICULTUR
E 1924

SCIENCE
RESEARCH

PRESERVATION

Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på www.jjskovservice.dk

JJ Skovservice
v/Jens Johansen

Vadet 2  . DK 4660 St. Heddinge
tlf. +45 56 50 32 02  . fax +45 56 50 32 03

mobil +45 20 45 82 02

Boks 2. Natura 2000 og krydsoverensstemmelse (KO)
Hvis du indgår en aftale om Natura 2000-sikring af dine skovarealer med 
betaling fra Natura 2000-ordningerne for skov gælder følgende:

- Overtrædelse af KO som følge af ikke-landbrugsaktiviteter, der konsta-
teres på arealer, hvortil der er udbetalt tilskud efter Natura 2000-ordnin-
gerne for skov, kan føre til reduktion i de modtagne landdistriktstilskud 
– men ikke i eventuelle tilskud under de direkte støtteordninger, fx en-
keltbetalingsordningen.

- Overtrædelse af KO som følge af landbrugsaktiviteter, der konstateres 
på arealer i skov, uanset om der er udbetalt Natura 2000-tilskud i skov 
eller ej, kan føre til en reduktion i tilskud efter de direkte støtteordninger. 
Hvis der samtidig er ansøgt om Natura 2000-skovtilskud til arealet, kan 
der derudover ske en reduktion i de modtagne landdistriktstilskud.

Det er nu muligt at få tilskud til at bevare op til 10 store træer pr. ha til død 
og henfald. 
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pel fra Jægerspris på en plejeaftale. 
Red.



 

HedeDanmark bruger i  
Skovregion Midt-Vestjylland 
fire metoder til jordbear-
bejdning ved tilplantning 
efter stormfaldet.

Der plantes næsten ude-
lukkende nåletræ. Løvtræ 
vokser for langsomt.

Forsøg på at udnytte en 
naturforyngelse og en un-
derplantning hvor skærmen 
er væk.
- Vi er i fuld gang med at plante efter 
stormfaldet nu (23. april, red.). 
Næsten alle stormfaldsarealer bliver 
tilplantet her i foråret.

- Vi fik tilplantet nogle få steder i 
efteråret 2014. Og 5% af stormfalds-
arealerne må vente til senere, bl.a. 
fordi de er skovet så sent at hugst-
affaldet ikke har nået at fortørre. 

- Vi forventer at være færdige med 
plantning sidst i maj. Det er ikke for 
sent – vi har tidligere plantet hen 
i juni. Det går godt, bare planterne 
står i skygge og bliver håndteret 
korrekt indtil de kommer i jorden.

Vi sidder i frokoststuen i Hede-
Danmark Region Midt- og Vestjyl-
land, som har til huse i Studsgård. 

En række af regionens ansatte 
er samlet for at udveksle erfaringer 
om tilplantning efter stormfaldet i 
december 2013: Regionschef Torben 
Hjøllund Mortensen, skovfoged 
Thomas Steen Mikkelsen, skovfoged 
Jan Furer Madsen, skovfogedelev 
Mads Skov Olesen og skovfogedelev 
Janus Petersen. Senere hen kører jeg 
ud i skoven med Torben, Thomas og 
Mads.

Flisning og knusning
- Hvor meget forberedelse skal der la-
ves før plantning? 

-  Efter skovningen er topenderne 
hugget til flis i løbet af 2014 og vin-
teren 2015 – langt det meste sker 
med en bestandsgående hugger. Vi 
har lavet grenknusning hvis der er 
særlige hensyn til æstetik eller hvis 
der ønske om at kunne færdes på 
arealet bagefter.

- Hvis stødene er trukket op har 
det som regel været muligt at skubbe 
dem på plads. Inden for det første 
år er det ret let, når jorden ikke er 
faldet af rødderne.

- Der er ikke nogen steder hvor vi 
har lavet dybpløjning, og derfor har 
vi heller ikke lavet stødrydning. 

- Efter tidligere stormfald har man 
ryddet stød og skubbet dem sammen 
i ranker. Formålet er at kunne færdes 
på arealet og lave jordbearbejdning, 
men det kan vi ikke anbefale. Stød-
rydning er temmelig dyrt, og stødene 
omsættes meget langsomt. Derfor må 
man knuse rankerne når man skal 
ind og tynde første gang.

- Vi har set en række eksempler 
på, at de træer som står nærmest 
rankerne bliver pænt grønne fordi 
de kan udnytte næringsstofferne fra 
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Plantning efter 
stormfaldet
- flere forskellige metoder

Figur 1. Jesper Kromann-Bjerre sætter 2/0 skovfyr barrod i et areal der er 
pløjet med höglägger. Det er nemt at få spaden i jorden, og han kan sætte om-
kring 200 planter i timen. (Clasonsborg).



 

stødene. Til gengæld bliver træerne 
længere væk gule og med meget 
kortere topskud og nålelængde, fordi 
de mangler næring. Alt i alt mener 
vi man skal have gode grunde til at 
lave stødrydning.

Fire metoder
HedeDanmark Skovregion Midt-
Vestjylland anvender fire forskellige 
metoder til plantning, alt efter lokale 
forhold og ejers ønsker. 

Högläggning
Högläggning laves af en svensk 
maskine med to kraftige tallerken-
plove der er hydraulisk drevet og 
med lange tænder. Se figur 1, 2 og 3.

Den åbner en ret bred fure, vender 
jorden og lægger den ud til siden. 
Det kan umiddelbart se ud som 
fuldbearbejdning, men det er under 
halvdelen af jorden der er vendt. 
Den laver ret dybe furer, men det vil 
hurtigt udjævnes af vind og vand, 
for jorden ligger ret løst.

- Den giver en bred fure som er 
let at gå i for plantøren. Og da der 
ligger mineraljord over hele fladen 
har græsset svært ved at få fat de 
første par år. Planterne sættes i ren 
mineraljord, og det mindsker risi-
koen for angreb af snudebiller.

- Vi undgår grenknusning, og 
hugstaffaldet er jævnt fordelt på 
arealet og gemt under et tyndt lag 
jord. Det betyder at hugstaffaldet 
omsættes langsomt, og de små 
træer har mulighed for at udnytte 
næringsstofferne.

Vi ser et areal på Clasonsborg 
hvor der sættes 2/0 skovfyr og 1/1 
europæisk lærk i forholdet 80:20 
(dermed opnås tilskud til genplant-
ning efter reglerne om 80% hjemme-
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Figur 2. Thomas Steen Mikkelsen viser et areal hvor der er lavet högläggning forår 2015 og plantet dækrodsplanter af 
sitkagran. (Clasonsborg).

Figur 3. Den svenske höglägger maskine med to kraftige tallerkenplove.



 

hørende arter). Valget af fyr og lærk 
skyldes at det er et ret smalt stykke 
med hede på den ene side og eng på 
den anden side, og det er udsat for 
vind. Samtidig ønsker ejeren også at 
tage æstetiske hensyn.

- Planterne sættes i kanten af 
plovfuren og i den side der vender 
mod nord eller øst frem for midt i fu-
ren eller i den side der vender mod 
syd og vest. Det giver lidt skygge 
og dermed bedre vandforsyning, og 
planten har formentlig også bedre 
adgang til næringsrig jord.

- Högläggeren stiller ikke så store 
krav til logistik, for den kan lave 
pløjning et stykke tid før plantøren 
kommer. Den koster i gennemsnit 
omkring 5000 kr/ha.

(Hvis man ser en maskine som 
denne på SkogsElmia vil man op-
dage at svenskerne sætter planten 
så højt som muligt. I mange svenske 
skove er der dårlige drænforhold 
på grund af klipper og sten, og en 
køligere sommer betyder at der er 
rigeligt med vand i jorden).

Hulbor
Lidt senere ser vi et hulbor monte-
ret på et bæltekøretøj. Den borer 
dybere end högläggeren, og det 
øverste jordlag skubbes væk og 
trykkes ned af to gummihjul. Der er 
mineraljord i en bredde på næsten 
1 meter, så planten kan vokse ufor-
styrret de første par år. (Se figur 4 
og 5).

- Det er en ret dyr metode. Det 
koster 2,50 kr. pr hul, og derfor laver 
vi kun omkring 2000 huller pr. ha. 
Hulboret er egnet på små arealer og 
ukurante hjørner eller ved plantning 
langs en stående bevoksning – steder 
hvor det er besværligt eller dyrt at 
få en stor maskine ind. Hullet skal 
meget gerne laves nogle uger før 
plantning og helt optimalt allerede 
om efteråret, så jorden kan nå at 
falde sammen.

Vi ser metoden brugt på et areal 
hvor der var plantet bøg, lind og 
ædelgran under en skærm af gran 
som væltede i stormen. På en mindre 
del af arealet vil man bevare bøgene 
og indplanter nu skovfyr og lærk 
som ammetræer. På resten af arealet 
laves högläggning og plantes nål.

- Höglägger og hulbor kræver ikke 
grenknusning. De behøver heller 
ikke følge de gamle planterækker – 
hvis man nu vil plante i en anden 
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Figur 4. Hulboret er velegnet til jord-
bearbejdning på små arealer.

Figur 5. Her var der plantet med bøg, lind og ædelgran under en skærm af 
rødgran som væltede. Der er nu lavet plantehuller med plantebor for at ind-
bringe skovfyr og lærk der kan hjælpe bøgen op. (Clasonsborg).

Figur 6. Mads Skov Olesen står i en bøgekultur lige ved siden af kulturen i 
figur 5. Her var der plantet bøg i 2007 under skærm, og den er nu i god vækst. 
(Clasonsborg).
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retning eller med en anden planteaf-
stand. Tallerkenerne på högläggeren 
kører hen over stødene, og hulboret 
kan sættes de steder hvor der bliver 
et godt plantebed.

Rilleplov
Den tredje metode er rilleplov som 
vi ser på et areal der blev tilplantet 
i 2013, figur 7. 

- Den laver en smallere fure end 
högläggeren. Den smallere fure 
gør at det er lidt vanskeligere for 
plantøren at gå i rillen, og der går 
kortere tid inden græsset vokser ind 
over planterne.

- Rilleploven er velegnet til 
mindre arealer. Den er let at ad-
ministrere, for den kan bearbejde 
kulturarealet i løbet af efterår og 
vinter. Til gengæld kan jorden nå at 
tørre ud inden plantøren kommer, 
så plantningen kan godt slå fejl. Der 
er også risiko for at der kommer 
tørt sand fra overfladen ned i plante-
skrippen.

Skovplantemaskine
Lige ved siden af er der et stykke til-
plantet med skovplantemaskine. En 
traktor trækker plantemaskinen der 
har en plov som åbner en plantefure. 
Herefter anbringes planten manuelt 
i furen. Se figur 8.

- Plantemaskinen er aldrig slået 
fejl. Det er en meget sikker metode, 
for planten bliver sat direkte ned i 
fugtig jord, og der trykkes godt til. 

- Maskinen stiller krav til logistik-

ken, fordi maskine, flere personer 
og planter skal være til stede på 
samme tid. Man skal også holde 
styr på planteforbruget – hvis plante-
afstanden bliver 5-10 cm mindre end 
beregnet, så vil man mangle planter 
til sidst.

- Rilleploven og plantemaski-
nen har den ulempe at de kræver 
grenknusning, og man er bundet af 
de gamle planterækker. 

- Hvilken metode er så den bedste?
- Vi kan ikke give et enkelt svar, for 
det afhænger af flere ting. Men vi 
bruger högläggeren mange steder. 
Den er billigere når den ikke kræ-
ver grenknusning, og det er ofte en 
fordel ikke at skulle følge de gamle 
planterækker.

Snudebiller
- Når planterne er sat i jorden skal 
vi hurtigt ud at sprøjte mod snude-
biller. Vi venter dog alt efter tempe-
ratur til medio april inden ve begyn-
der at sprøjte mod snudebiller. Det 
er for at den optimale virkning af 
behandlingen. De små dækrodsplan-
ter skal som regel sprøjtes to år, 
mens de lidt større barrodsplanter 
ofte kan nøjes med et år. 

- Men sidste år havde vi både 
en mild vinter og en lang og varm 
sommer. Derfor var billerne aktive 
hele sommeren, og vi måtte ud og 
sprøjte to gange.

- Her giver högläggeren en fordel 
frem for rilleploven. For det er nem-
mere at gå i den brede fure efter 
högläggeren.

- Vi havde spurgt os selv om ikke 
det var smart at sprøjte to rækker 
på én gang – så skulle man kun gå 
halvt så langt. Men et lille forsøg 
gav det modsatte resultat – den der 
tog én række ad gangen klarede to 
rækker mere på en time.

- Det er let at gå lige ud i en fure, 
og det er let at få øje på den næste 
plante når de står med faste mel-
lemrum. Skal man klare to rækker 
får man ikke den samme rytme, 
måske overser man planter, og man 
får skæve arbejdsstillinger når man 
skal gå oven for furen og bøje sig 
skiftevis til hver side.

Renholdelse
- Skal der renholdes efter plantning? 
- Vores jord er ret mager, så det 
er normalt ikke nødvendigt at ren-
holde. Løvtræ skal måske renholdes, 
og hvis der har stået bjergrørhvene 
skal der sprøjtes. 

- Efter fem år skal vi måske ud og 

hugge selvsået contorta, glansbladet 
hæg eller birk. Men det er også det 
hele.

Næsten kun nål
- Hvilke arter planter I efter storm-
faldet?
- De mest anvendte er rødgran, sitka-
gran, hybridlærk, skovfyr og grandis. 
Tidligere har man plantet en del 
ædelgran i hedeplantagerne, men 
den er dyr, for den kræver hegn.

- De to førstnævnte træarter var 
også dem der udgjorde den største 
del af stormfaldet. Er det ikke risi-
kabelt?

- Der væltede meget rødgran og 
sitkagran, men de var jo også de 
mest udbredte træarter. Forholds-
mæssigt væltede der mere ædelgran 
og grandis – og ædelgranen har jo 
ellers været anset for stormfast.

- Forklaringen er nok at abies-
arterne er stabile i ”almindelige” 
vinterstorme. Men når vi er oppe på 
orkanstyrke klarer de sig dårligere. 
De har en stor og tung krone der 
kan fange vind og regnvand, og gre-
nene er ikke så gode til at give efter 
for vinden som rødgran. Der var re-
lativt meget stormfald i ædelgran og 
grandis både i 2013, 2005 og 1999.

- Hvis vi ønsker en abies-art fore-
trækker vi grandis, for den har høj 
tilvækst. Den er egnet på lokaliteter 
der ikke er frostudsat.

- I planter næsten ikke løvtræ?
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Figur 7. Rilleplov og plantning af 
dækrodsplanter i 2013. (Birkebæk 
plantage).

Figur 8. Skovplantemaskine og plant-
ning af barrodsplanter i 2013. (Birke-
bæk plantage).
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- Nej vi planter kun 2% løv. Rødgran, 
sitka, lærk og grandis bliver vores 
hovedtræarter. De giver en god 
indtægt fremover, og de giver god 
dækning for vildtet. 

- Der blev plantet en del løvtræ 
efter 1999 og 2005 stormfaldene, 
bl.a. fordi mange ejere var fristet af 
et højt tilskud. I dag siger flere af 
dem ”aldrig mere løv” – i hvert fald 
ikke på de store flader med dårligt 
skovklima. 

- Løvtræ vokser langsomt, det 
kræver pleje, og det vil aldrig bi-
drage til ejendommens økonomi. 
En del af løvtrækulturerne efter de 
forrige stormfald er i dag i meget 
dårlig stand – eller de er erstattet af 
nåletræ.

- Vi vil stadig plante løvtræ visse 
steder - fx i skovbryn eller i indre 
bryn for at øge herlighedsværdi, 
brandsikring eller stabilitet. Men 

disse hensyn kan også opfyldes af 
lærk eller skovfyr som er hurtigere 
og sikrere, og de kræver ikke hegn. 
Fagligt kan vi ikke anbefale løvtræ i 
større omfang. 

- Der er også en del psykologi 
med. Hvis der har været stormfald 
ønsker de fleste ejere at plante no-
get nyt der lykkes, og det skal se ud 
af noget i løbet af få år. Så er sitka 
eller lærk et godt valg.

Få har søgt tilskud
- Hvor meget skal I tilplante i år i Re-
gion Midt- og Vestjylland?

- Det bliver lidt over 300 ha, og heraf 
er der søgt om tilskud til tilplantning 
til en tredjedel, knapt 100 ha.

- Det er jo langt fra hele arealet der 
kan søges om tilskud til. Hvis man 
har en forsikring, er der en ”selvrisiko” 
på 1/60 af det samlede areal. 

- En del små plantager er slet ikke 
forsikrede, og det gælder også enkelte 
store ejendomme og kommunerne. 
Hvis en ejer ikke får tilskud, så bliver 
der næsten altid plantet nål.

sf
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Naturforyngelse
Langt de fleste kulturer efter 
stormen er plantninger, fordi 
der ikke er noget at bygge på 
efter de gamle træer er væltet. 
Der er dog en bevoksning på 15 
ha på Clasonsborg hvor der var 
en foryngelse i gang af rødgran 
samt forskelligt løv. I 2011 var der 
indplantet et mindre antal bøg, 
skovfyr og douglasgran på 12 ha. 
Se figur 9 og 10.

- Det meste af opvæksten har 
klaret stormfaldet, men vi planter 
lidt ekstra bøg i skovbrynet og 
langs landevejen. Vi laver plan-
tehuller med planteboret, og der 
er et godt skovklima i kraft af de 
selvsåede rødgraner. Det vil sik-
kert blive et ret spændende areal 
med mange træarter i forskellige 
aldre.

- Har I taget hensyn til naturfor-
yngelser under oparbejdningen?

- Hvis den er under 1 m er den 
som regel knust. Hvis der er lavet 
underplantning under skærm har 
vi forsøgt at redde den, bl.a. ved 
at skove disse arealer som nogle 
af de første efter stormfaldet.

- Nogle steder kan en naturfor-
yngelse godt blive til noget, men 
det er især efter spredt fald og 
på små flader. På de større flader 
vil foryngelsen ofte gå ud efter få 
år fordi den er udsat for frost og 
udtørring.

Figur 9. Stor naturforyngelse af rødgran med underplantning i 2011 af bøg, 
skovfyr og douglasgran. (Clasonsborg).

Figur 10. Enkelte steder i kulturen i figur 9 plantes nu bøg i huller fra hulbor. 
(Clasonsborg).



 Ny kulturmodel fra Hede-
Danmark til mager jord: 7 
rækker gran og 4 rækker 
hybridlærk.

Første indgreb består i 
hugst af 2 rækker lærk til 
flis, og det giver overskud. 

Bevoksningen bliver mere 
stabil. Det er nemmere at 
færdes, og der bliver mere 
variation når der kommer 
lys til bunden.

- Powerkulturer giver mange fordele. 
Det første indgreb med indlæg-
gelse af spor giver meget højere 
dækningsbidrag, bedre fliskvalitet, 
og mulighed for hurtigere oparbejd-
ning. Der er to træarter som giver 
noget risikospredning, bevoksningen 
bliver mere stabil mod storm, og 
den bliver lysere og mere varieret.

Powerkulturer er et ret nyt be-
greb hos HedeDanmark. Modellen 
består i en rækkevis blanding af 
hybridlærk og en eller flere arter af 
gran, og den vil blive brugt mange 

steder hvor man tidligere kun 
plantede én træart.

Lærk og gran
Kulturmodellen ses tydeligst i et 
demonstrationsanlæg i Kaptajn 
Schultz Plantage nord for Bording. 
Det er anlagt for tre år siden og er 
det ældste anlæg af sin slags. Jeg får 
det fremvist af skovfoged Thomas 
Steen Mikkelsen.

Der er plantet 4 rækker hybrid-
lærk, 7 rækker gran, 4 rækker hy-
bridlærk osv. Granerne kan være 
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Powerkultur til mager jord

- med hybridlærk og gran

Figur 1. En klassisk powerkultur med 4 rækker hybridlærk og 7 rækker sitkagran. Første hugstindgreb består i fjernelse 
af de to midterste rækker lærk for at lave et spor.
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rødgran eller sitkagran. Rækkeaf-
standen er 1,8 meter. Se figur 1 og 2.

- Det første hugstindgreb består 
i indlæggelse af spor, og her tager 
man de to midterste af de fire 
rækker hybridlærk. Det giver en 
sporbredde på ca. 5,3 m, og det er 
rigeligt til skovnings- og udkørsels-
maskiner der har en bredde om-
kring 2,8 m. 

- Lærken hugges til flis. Det giver 
et pænt overskud fordi efter 15-
20 år har lærken nået en markant 
større dimension end hvis der også 
havde stået grantræer i sporene.

- Det næste indgreb bliver selek-
tiv tynding mellem sporene. Der 
står stadig en række lærk tilbage på 
hver side af sporet, og det er en for-
del for maskinføreren, fordi det er 
lettere at se ind i bevoksningen. Det 
er også lettere at manøvrere kranen, 
som skal kunne række omkring 10 
m ind i bevoksningen, og det kan de 
fleste maskiner. 

- Der bliver også tyndet i lærkene, 
men de skal være en del af bevoks-
ningen på lang sigt, så granerne kan 
blive mere stabile mod stormfald. 
Lærkene vil også lade mere lys 

slippe igennem til skovbunden og 
give plads til plante- og dyreliv, og 
det bliver lettere at færdes i bevoks-
ningen fx i forbindelse med jagt. 
Samtidig kaster de så meget skygge 
at granerne får en god oprensning.

- Lærken gør også gavn som et 
ammetræ der giver granerne en 
vis beskyttelse mod vind og frost. 
Det er dog begrænset hvor meget 
lærken kan beskytte, for der er 14 
meter mellem de to lærkerækker der 
står langs sporet. Hvis der er stor ri-
siko for frost på arealet kan man der-
for lade den midterste af de 7 gran-
rækker bestå af lærk. (Se figur 3).

Hurtig vækst
Vi går rundt på området, og lærken 
er ganske rigtigt slået utrolig godt 
an. Mange lærk er 2 meter høje – på 
3 år – og de største træer er næsten 
3 meter. Granerne er også slået 
pænt an, men er kun omkring 1 
meter. Se figur 4.

- Hvordan er I kommet frem til netop 
denne model?
- Det begyndte med at vi indsam-
lede erfaringer med kulturer med 
hybridlærk. Den har en kraftig 
ungdomsvækst, så man kan få over-
skud i første hugstindgreb, og det 
har stor betydning for mange ejere. 
Lærk er meget velegnet til flis, 
fordi den skal ikke fortørre hvis 
den hugges om vinteren.
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Figur 2. Det andet hugstindgreb i en powerkultur består af selektiv tynding 
blandt de 7 rækker gran. (Foto viser sitkagran med indblanding af douglas).

Figur 3. På barske lokaliteter plantes én række lærk i stedet for den midterste 
af de 7 rækker gran.

Figur 4. Tre år efter anlæg er mange 
hybridlærk oppe omkring 2 meter – 
enkelte næsten 3 meter.
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- Lærken har ofte været indblan-
det rækkevist med 1 række lærk for 
hver 1-3 rækker af hovedtræarten, 
eller den har været indblandet i 
rækken fx med hver 3. plante. Lær-
ken vil vokse hurtigere end granen 
og klemme den, og så bliver man 
måske nødt til at tage lærken før tid 
for at redde granen.

Det problem var tydeligt i en 
kultur fra 2001 på Clasonsborg syd 
for Herning. Her var plantet 1 række 
sitka, 1 række lærk, 1 række sitka 

og 1 række med skiftevis lærk og 
sitka. Lærken var efter 14 år dobbelt 
så høj som sitkaen, og resultatet vil 
blive en blanding af de to arter – en 
ren sitkabevoksning er urealistisk. 
Se figur 5 og 6.

- Vi har for nylig lavet spor i form 
af en rækkehugst af 1 række lærk 
og 1 række sitka. Lærken har givet 
overskud, mens sitkaen er så spin-
kel at den har givet underskud. 

- Derfor besluttede vi at vi frem-
over skulle plante 2 rækker lærk, for 

så vil hele sporhugsten give over-
skud når de hugges 15-20 år efter 
anlæg.  

- Men vi kunne forbedre modellen 
yderligere ved at plante 4 rækker 
lærk, så der blev 2 rækker tilbage 
langs sporet. Det ville give et bælte 
af lærk som øger stabiliteten i gran-
bevoksningen og giver mere lys på 
skovbunden.

- Hybridlærken vil give tømmer 
af god kvalitet, fordi den er meget 
formstabil. Det skal forstås sådan at 
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Figur 5. Hybridlærk og sitka plantet i 2001 i en rækkevis blanding. Lærken er 
dobbelt så høj som sitkaen, og resultatet bliver nu en blanding af de to arter.

Figur 6. På 14 år har lærken fået en 
god dimension til flis, mens sitkaen 
er alt for tynd.

Figur 7. Bøg og lærk plantet i 1999 – her burde der være sat to rækker lærk 
ved siden af hinanden for at undgå at hugge bøg ved sporhugsten.

Figur 8. Lærken giver et godt udbytte 
af flis 16 år efter plantning (foto af 
rodsnit).



 KULTURTEKNIK

sidegrenene vokser lige meget i alle 
retninger. Hvis lærken er klemt fra 
tre sider og får meget lys fra én side 
får den ikke grove grene på den side 
hvor der kommer meget lys.

- Det samme gælder for de to 
rækker der bliver tilbage langs 
sporet. Disse træer bliver klemt i 
rækken, og derfor får de ikke grove 
grene ind mod sporet. 

- Gran har ikke den egenskab. 
Hvis man hugger et spor ind i en 
granbevoksning vil mange træer 
have grønne grene langt ned, og de 

vil vokse ud over sporet og danne 
grove sidegrene. Derfor er det godt 
at have lærk langs sporet til at 
klemme granerne.

- Som udgangspunkt planter vi 
rødgran eller sitkagran som ho-
vedtræart. Men vi kan også vælge 
at indblande grandis, douglas el-
ler skovfyr, fx hvert tredje træ i 
hver række. Eller indblande sitka i 
rødgran. Modellen kan varieres på 
mange måder afhængigt af de lokale 
dyrkningsforhold og ejerens ønsker.

Også til løvtræ
Powerkulturer som vist her kan ikke 
anvendes direkte til løvtræ som 
kræver mere beskyttelse mod frost 
på den magre jord. Men erfaringen 
fra powerkulturen med at plante to 
rækker lærk der hvor man vil lave 
spor kan man godt udnytte.

Det kunne vi se i en bevoksning 
på Clasonsborg hvor der i 1999 blev 
plantet bøg og lærk på reolpløjet 
agerjord. Bøg og lærk blev plantet 
rækkevist, så bøgene hurtigt fik god 
beskyttelse mod frost. Se figur 7 og 8.

For fire år siden blev der hugget 
første gang. For at kunne lave spor 
blev der hugget 1 række lærk og 1 
række bøg til flis – det gør helt ondt 
at fjerne de dyre bøge som er alt for 
tynde til at give flis af betydning. 
Derfor skulle der være plantet to 
rækker lærk.

For tre år siden blev der fjernet 
halvdelen af lærkene ved selektiv 
hugst, og for en måned siden blev 
halvdelen af resten hugget. I løbet 
af nogle år skal de fleste lærk væk, 
men et mindre antal bliver tilbage af 
æstetiske grunde.

sf
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Hybridlærk
Hybridlærk er en krydsning mellem europæisk og japansk lærk. Den blev 
oprindelig udviklet fordi den er modstandsdygtig mod lærkekræft som 
angriber europæisk lærk, men ikke japansk lærk. Hybridlærk har samtidig 
bedre stammeform og finere grene end japansk lærk. Man udnytter altså 
de bedste egenskaber ved de to træarter.

Da man afprøvede krydsningen viste der sig en helt tredje fordel: 
Krydsningsfrodighed eller heterosis. Hybriden vokser hurtigere end no-
gen af forældrene. 

Frø af hybridlærk frembringes i frøplantager, se figur 9. Modertræerne 
består af én klon af den ene af arterne, mens fædrene består af forskel-
lige familier af den anden art. Der høstes kun frø fra modertræerne.

Hvis modertræerne skulle bestøve sig selv vil frøet ikke udvikles (fordi 
alle træer er genetisk ens). Derfor er man sikker på at alt det frø der hø-
stes er hybrider.

Hybridlærk bruges primært som forkultur og ammetræ fordi den vok-
ser hurtigere end alle andre skovtræer (måske bortset fra poppel). Den 
kan dog også bruges til produktion af tømmer af god kvalitet, især hvis 
den opkvistes. Den er desuden meget stormfast.

Ulempen ved hybridlærk er at produktionen er lavere end gran. Den er 
ikke egnet til selvforyngelse, fordi krydsning mellem to hybridlærke vil 
give en stor variation, lige fra næsten ren europæisk lærk til næsten ren 
japansk lærk.

Figur 9. Hybridlærk avles i frøplantager hvor modertræerne består af én klon 
af den ene af de to arter. Foto fra frøplantage i Mourier Petersens Plantage.
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Typograferne truer med 
at angribe stående træer i 
kanten af stormfaldsarealer.

Godt samarbejde med 
danske savværker har 
medført god afsætning af 
stormfaldstræ.

Stormfaldene i efteråret 2013 er nu 
ryddet op, men de sætter sig stadig 
spor.

- Der var kun få store fladefald i 
2013, så der er mange steder hvor 
en del af en bevoksning er væltet, 
mens andre dele står tilbage. I 
den forløbne vinter er der i Region 
Midt- og Vestjylland væltet nogle få 
tusinde m3 i de bevoksninger der er 
blevet åbnet op i 2013, siger regions-
chef Torben Hjøllund Mortensen fra 
HedeDanmark. 

- Der er typisk tale om 20-30 
træer pr. bevoksning. De væltede un-
der de to storme i starten af januar, 
der fik navnet Dagmar og Egon. 

- På nogle ejendomme var det 
rigtig ”træls” for skovejerne, fordi 
vi var helt færdige med oprydnin-
gen og genplantningen efter Bodil. 
Andre steder betød det ikke ret 
meget i praksis, for på det tidspunkt 
manglede vi stadig at skove en del 
spredt fald. Så kunne vi godt tage 
nogle ekstra træer med uden store 
omkostninger.

Typograferne
- Er der mange angreb af typografer?
- De er overalt. Sidste år lå der en 
masse ynglemateriale på jorden, 
og sommeren var god for billerne – 
varm og tør. I løbet af vinteren og 
foråret har vi kunnet se resultatet 
– mange træer er gået ud i randene. 
Vinteren 2014-15 har også været 
mild, så der er sikkert en høj over-
levelse.

- Vi regner med at skaderne 
fortsætter. Vi forsøger at hugge 

angrebne træer efter sværmning og 
inden midten af juni hvor næste 
generation begynder at dukke op. 

- Det giver ekstra arbejde til høje 
omkostninger. Men vi kan ikke bare 
lade stå til og lade alle angrebne 
træer blive stående, for så bliver 
bestanden måske så stor at de kan 
gå løs på de sunde træer.

Dialog med savværker
- Vi gør en stor indsats for at af-
sætte det træ som er angrebet af 
biller bedst muligt. Vi har en god 
dialog med savværkerne. I mange 
tilfælde kan de godt bruge billetræ 
til tømmer hvis træet stadig er friskt.

- Der er måske lidt der skal kas-
seres, så der bliver ofte tale om lidt 
dekort. Men det er bedre end at 
sælge det hele til emballagetræ, lige 

så snart barken begynder at falde af.
- Det er lettere at få en optimal 

udnyttelse af råtræet og opnå en høj 
tømmerandel når man kan snakke 
med lokale folk. Hvis vi solgte til 
udenlandske savværker ville det 
næppe være muligt at afsætte tøm-
mer der er angrebet af typografer.

- Vi har skabt værdi for skov-
ejerne ved et tæt samarbejde med 
den danske savværksindustri. Lige 
siden stormfaldene i 2013 har der 
været god afsætning af tømmer. 

- Vi har kunnet sælge alt storm-
faldstræ uden større problemer, når 
bare vi til gengæld har været gode 
til at levere de rigtige sortimenter i 
den rigtige rækkefølge og passende 
løbende mængde.

sf
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Billeangreb og afsætning

af stormfaldstræ

En rand som denne er udsat for angreb af typograf – en del er væltet, mens 
det meste er efterladt. Stormfaldsarealet i forgrunden er ryddet. Der er la-
vet högläggning to uger forinden samt plantet sitka og hybridlærk. (Kaptajn 
Schultz plantage ved Bording).



 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 



 

Nordiske mesterskaber i 
Stihl TimbersportS afholdes 
under dyrskuet i Roskilde 
5.-7. juni. Der er konkurren-
cer eller opvisninger alle tre 
dage.

Danske Preben Palsgaard 
er favorit til at vinde – men 
han presses af sønnen Brian.

Dyrskuet i Roskilde får i år et 
indslag af skovbrug sammen med 
traktorer og køer. Den 5.-6. juni 
afholdes nordiske mesterskaber i 
TimbersportS, og den 7. er der en 
opvisning.

En af favoritterne er Preben  
Palsgaard som er regerende mester. 
Han arbejder til daglig for Natur-
styrelsen i Rold Skov. Men han  
pustes i nakken af flere andre, 
blandt andre sin søn.

- Kan man slå Preben Palsgaard, 
så bliver man Nordisk Mester i 
STIHL TimbersportS, siger Brian 
Palsgaard. Sådan har det været 
længe, så jeg går målrettet efter at 
vælte Preben af podiet i år. 

- Jeg har trænet hårdt hele vin-
teren. Selv om Preben er en meget 
stærk øksemand, giver jeg ham vir-
kelig kamp til stregen. Nu skal det 
være. I år skal jeg op på det podie, 
fastslår Brian Palsgaard.

Med økse og sav
Stihl TimbersportS omfatter seks 
discipliner, der er inspireret af ar-
bejdet i de amerikanske og australske 
skove før motorsavenes tid. Alle 
discipliner gennemføres på tid, 
og ofte er det kun tiendedele eller 
hundrededele af et sekund, der 
skiller mesteren fra nummer to. Vin-
deren skal både vise styrke, teknik 
og præcision.

Der er tre discipliner med økse. 
Man skal hugge en liggende stamme 
over, man skal hugge en stående 
stamme over, og man skal hugge 
en stående stamme over mens man 
står på et bræt et par meter over 
jorden. 
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NM i TimbersportS

Preben Palsgaard har gode muligheder for at genvinde det nordiske mesterskab under Dyrskuet i Roskilde. Her ses han 
i ”hot saw” ved NM 2014 – med en motorsav som er på over 60 hk.



 

Der er også tre discipliner med 
sav. Man skal save en skive af en 
stamme med en gammel enmands-
langsav, man skal save en skive med 
en kraftig standard Stihl-motorsav, 
og endelig skal man håndtere en 
specialbygget voldsomt tunet motor-
sav der yder op til 80 hk.

Se nærmere beskrivelse af disci-
plinerne i Skoven 12/14.

Danske chancer
- Svenskerne bliver nok den svæ-
reste nød at knække, siger Brian 
Palsgaard. De vandt holdkonkurren-
cen sidste år og blev senere europa-
mestre for hold og nummer fire på 
verdensplan. 

- Her har vi en udfordring. I 
Danmark har vi ikke den samme 
tradition for at bruge øksen i det 
daglige arbejde i skoven, og det gi-
ver en klar fordel til svenskerne.

De danske deltagere i de indivi-
duelle mesterskaber i NM er Preben 
Palsgaard som forsvarende nordisk 
mester, sønnen Brian Palsgaard 
samt veteranerne Jens Johansen og 
Dirk Johansen. Desuden er der to 
debutanter med i år, nemlig Mathias 
Ringholt og Martin Olsen.

Der kan deltage fem i holdkon-
kurrencen, så kun en af de to debu-
tanter kan komme med. Hvem der 
glider ud afgøres først lige op til 
holdkonkurrencen.

Udtagelse til VM
Nordisk Mesterskab i STIHL Tim-
bersportS omfatter deltagere fra 
Norge, Sverige og Danmark. Nordisk 
Mesterskab er udtagelse til ver-
densmesterskabet hvor de nordiske 
deltagere har lidt sværere ved at 
klare sig. 

Vinderne af VM kommer ofte fra 
lande som Australien, USA, Canada, 
New Zealand eller Tyskland. De bed-
ste deltagere er professionelle og 
bestiller ikke andet end at optræde 
i konkurrencer og opvisninger i 
Australien eller Nordamerika.

Det første VM blev afholdt så 
tidligt som 1891. I 1985 blev Stihl 
engageret i konkurrencerne i USA, 
og i 2001 kom sporten til Europa. I 
Europa er der i dag 500 aktive.

Det seneste VM blev afholdt i 
november 2014 i Østrig, hvor det 
danske hold holdt sig beskedent i 
baggrunden. Det danske hold blev 
nr. 20 ud af 23, og den bedste dan-
sker, Preben Palsgaard, blev nr. 18 
ud af 23 i den indviduelle konkur-
rence. Se reportage i Skoven 12/14.

Masser af aktiviteter
Der bliver masser af skovhugger-
aktiviteter under hele dyrskuet i 
Roskilde.

Fredag den 5. juni afholdes det 
nordiske mesterskab i STIHL Tim-

bersportS for hold. Der bliver også 
individuelle konkurrencer og hold-
konkurrencer for ”Rookies”, altså 
ungdomsdeltagere under 21 år. Her 
er Danmark ikke med, men Norge og 
Sverige stiller med ungdomshold.
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ARRANGEMENTER

Program for NM 2015
Foreløbig udgave. Eventuelle ændringer annonceres på www.stihl.dk > Stihl 
Timbersports.

Nordiske mesterskaber afholdes på Roskilde Dyrskue 5.-7. juni 2015. 
Dyrskuepladsen ligger lige op til motorvejen syd om Roskilde, og der kan 
være kødannelse helt ud på motorvejen. Der afgår også shuttlebusser en 
gang i timen fra banegården. Se mere på www.roskildedyrskue.dk 

Fredag d. 5. Juni
10:00 - 10:45. I anledning af Fars dag kan du få taget et billede på scenen 

- som var det dig, der konkurrerede om at blive Nordisk Mester. Gratis 
STIHL cap til de der bliver fotograferet. Billedet fremsendes efter Dyr-
skuet. Gentages 13:20 - 14:20 og 17:15 - 18:00

11:00 - 13:00 NM for Rookies (unge under 21) Individuel 
14:30 - 17:00 NM - Holdkonkurrence (inkl. Rookies) 

Lørdag d. 6. juni
10:00 - 10:30 Catwalk - præsentation af STIHL & TimberSports out-fit samt 

tilbehør. Gentages 12:45 - 13:15
11:00 - 12:30 NM Individuelt Mesterskab TimbersportS
13:30 - 17:00 NM Individuelt Mesterskab TimbersportS

Søndag d. 7. juni
10:00 - 17:45 Skulptørskæring 
11:00 - 11:45 TimberSports Show / Træning 
13:00 - 13:45 TimberSports Show / Træning 
15:00 - 15:45 TimberSports Show / Træning

Deltagerne skal konkurrere med to motorsave og en håndsav – her er det Pre-
ben Palsgaard i ”single buck” ved VM 2014.



 

Lørdag afholdes de individuelle 
mesterskaber i STIHL TimbersportS. 
Og søndag sluttes der med et Tim-
bersportS show med kommentator. 

sf

Læs mere
Program for NM: www.stihl.dk > Stihl 

Timbersports
Stihl TimbersportS hjemmesider for 

hvert af de enkelte lande (forskel-
lige sprog):  
www.stihl-timbersports.com I de 
store lande er der en række ar-
rangementer i løbet af året – i 
Tyskland er der således planlagt 
19 opvisninger samt det nationale 
mesterskab i år.

Beskrivelse af disciplinerne:  
www.stihl-timbersports.com – se fx 
under Australien (engelsk) eller 
Sverige (svensk).

Skoven 12/2014 med reportage fra 
VM og beskrivelse af discipli-
nerne (dansk).

ARRANGEMENTER
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Kvinder i TimbersportS
Sporten er inspireret af skovhug-
gerne i de store skove i Nordame-
rika og Australien. Så ligger det 
i kortene at det er en sport for 
mandfolk med store muskler.

Men, men – også her begynder 
kvinderne at banke på. I Tyskland 
afholdes således i juli i år en prø-
vetræning for kvinder. Det foregår 
i den samme træningslejr hvor 
de tyske (mandlige) deltagere kan 
komme og øve sig. Kvinderne kan 
øve sig i tre af de seks discipliner 
der indgår i mesterskaberne.

Der er to tyske kvinder som 
tidligere har været aktive i kon-
kurrencerne, og flere opfordres 
til at melde sig. 

Når der skal varme til
Fremtidens fyringsanlæg velegnet til 
vanskelige brændsler - 10 kW til 3,5 MW.

REKA’s fyringsanlæg til korn, 
flis/grønflis, biosmuld, 
brændselspiller m.m.

Adskillige kombinations-
muligheder gør, at vi 
kan skræddersy en 
komplet fyringsløsning,
tilpasset enhver 
kundes ønske og behov.

www.reka.com
reka@reka.com
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Brian Palsgaard i forgrunden vil gøre hvad han kan for at slå faren. Her ses 
han i ”underhand chop” ved VM 2014 i Østrig.



 
Ølflaske af træfibre
Carlsberg udvikler ny flaske
Hvis man om nogle år nyder en 
Carlsberg Hof, så kan det være at 
den er lavet af træfibre. Efter brug 
kan flasken bortskaffes ved forbræn-
ding eller genbruges.

Det er i hvert fald tanken bag 
et nyt miljøprojekt som Carlsberg 
præsenterede ved det verdensøko-
nomiske topmøde i Davos i januar. 
Udviklingen sker i samarbejde med 
en lille virksomhed EcoXpac i Slange-
rup som er langt fremme med at lave 
miljøvenlige beholdere til væske. 
Projektet kaldes Green Fiber Bottle 
og gennemføres de næste tre år.

97% af råvaren er støbepap. Det 
består af nye træfibre og genbrugs-
fibre fx fra gamle aviser, det er det 
samme materiale som bruges til æg-
gebakker. Dertil kommer knapt 3% 
fint sand som skal gøre beholderen 
tæt, og til sidst en smule maizena 
eller kartoffelmel som er klæbestof 
og giver en jævn, tæt overflade.

Produktionen starter ved at det 
tynde sandlag klistres på en form. 
Papirmassen opslemmes først i 
vand, og derefter presses det meste 
af vandet ud af massen som så bre-
des ud over formen med sandlaget. 
Flasken opvarmes et par minutter 

for at få det sidste vand ud, og til 
sidst får den en overfladebehandling.

Denne ”træ”flaske skulle være 
billigere at producere end både pla-
stic- og glasflasker. Det er nemt at 
lave forskellige størrelser og former. 
Og man undgår et indvendigt lag af 
plastic som ellers bruges i mange 
emballager baseret på papir.

Metoden er udviklet så langt at 
den kan holde væsken forseglet luft-
tæt i flere uger, og det er rigeligt 
til mælk. Men man vil gerne op på 
mindst et år til ølflasken. Og så skal 
man også forbedre proppen.

EcoXpac har udviklet metoden 
og et pilotanlæg til fremstilling af 
flaskerne. Det er sket i samarbejde 
med Teknologisk Institut og med 

støtte fra Innovationsfonden og 
Markedsmodningsfonden. 

EcoXpac har opbakning fra er-
farne folk – Johan Schrøder der har 
grundlagt Radiometer er således 
indtrådt i bestyrelsen og har også 
skudt egne penge ind i firmaet.

Der er mange miljømæssige for-
dele ved processen. Råvaren er 
fornybar og genskabes når skov-
træerne vokser – i modsætning til 
glas og plastic baseret på jordolie. 
Papflaskerne kan laves på brygge-
riet så man sparer transport fra en 
flaskefabrik. 

Når flasken er brugt kan den 
bortskaffes ved forbrænding – hvor 
energien kan udnyttes – eller den 
kan kastes i papircontaineren, så 
fibrene kan genbruges. 

Skulle man ved en fejltagelse 
glemme den i naturen, så er den 
nedbrudt på et årstid. Man er også 
fri for skarpe glasskår hvis den 
går i stykker. Det eneste man må 
undvære er en klirren når man slår 
flaskerne mod hinanden for at ud-
bringe en skål.

Kilder

www.packobserver.dk
www.ecoxpac.dk
www.carlsberggroup.com 22.1.15
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KORT NYT

Carlsberg pusler med at lave en ølfla-
ske baseret på træfibre. Den kommer 
nu ikke til at se ud som vist til højre.

Bilvrag ender i skoven
2000 om året
Omslaget på Skovforeningens årsbe-
retning viser dette nydelige billede 
af en skov der er ved at springe 
ud, og med hvide anemoner i skov-
bunden. Men så ødelægges idyllen 
af et rustent bilvrag.

Det er desværre ikke helt usæd-
vanligt. Ifølge Miljøministeriet er der 
hvert år over 2000 biler som efterla-
des i naturen eller i vejkanten.

Miljøminister Kirsten Brosbøl 
startede derfor d. 6. maj en kam-
pagne for at få gamle biler afleveret 
hos en miljøgodkendt autoophugger. 
Man får ovenikøbet en skrotpræmie 
på 1500 kr når man afleverer den 
gamle bil.

Skrotningsordningen bliver sam-
tidig mere brugervenlig. Ordningen 
er ved at blive digitaliseret, så det 
bliver lettere at finde en lovlig op-
hugger, og man kan få udbetalt sin 
skrotpræmie hurtigere end førhen. 

Find den nærmeste ophugger på 
www.bilordning.dk eller se kampag-
nens hjemmeside www.skrotspot.nu 

Sexudstyr i skoven
Mange ting efterlades
Samtidig med at det er blevet lysere 
og varmere kommer der flere skov-
gæster ud i skoven. Og nogle af dem 
hygger sig gevaldigt.

Det kan naturvejlederne i hoved-
staden følge med i, for de finder 
resterne i form af kondomer, kæder, 
remme, dildoer med buttplugs og 
glidecremer. De føler de er nødt til 
at fjerne alt hvad de finder, så der 
ikke ligger noget i skoven når fami-
lier med børn tager på skovtur. 

Det er fuldt lovligt at dyrke sex 
i skoven, og naturvejlederne opfor-
drer også folk til at bruge naturen. 
Det skal blot ske på en måde så det 
ikke virker anstødeligt over for an-
dre – fx ved at man trækker lidt væk 
fra stierne. Og så opfordres man 
kraftigt til at rydde op efter sig.

Kilde: www.tv2lorry.dkDen rustne bil kæmper med anemo-
nerne om opmærksomheden i Han-
sted Fredskov ved Gedved.



 

To statsinstitutioner laver 
en handel i Vendsyssel: Der 
skal graves sand i en plan-
tage, til gengæld genskabes 
dele af Store Vildmose.
Miljøministeren vil nu sælge 80 ha 
af Tranum Klitplantage i Vendsys-
sel. Pengene fra salget skal bru-
ges til at overtage arealer i Store 
Vildmose længere østpå for at 
genskabe den højmose der engang 
fandtes i området.

Sand under klitplantage
Tranum Klitplantage mellem Åbybro 
og Fjerritslev udgør knapt 4000 ha 
ud mod Jammerbugten. Den østlige 
del består af nåletræ som ifølge 
ministeren er uden større natur-
værdi, mens den vestlige del består 
af klitheder. 

Træet i den overjordiske del 
af plantagen rummer ikke særligt 
store økonomiske værdier. Derimod 
er der penge i undergrunden idet 
den østlige del af plantagen rummer 
fint hvidt sand som kan bruges til 
produktion af bl.a. hvid cement 
hos Ålborg Portland. Ministeren 
fremhæver at udnyttelse af sandet 
vil undersøtte beskæftigelsen i  
lokalområdet.

Landskabet i Tranum Klitplantage 
vil naturligvis ændre sig når der 

graves. Men de 80 ha der sælges 
bliver erstattet af 120 ha ny skov – 
det er ikke besluttet hvor skovrejs-
ningen skal ske. Når gravearbejdet 
er færdigt vil området blive om-
dannet til åbne naturarealer med 
søer og vådområder.

Der er opnået tilladelse til at ind-
vinde sand i 170 ha under plantagen, 
men indtil videre planlægges udgrav-
ning af 80 ha. Der sker allerede sand-
gravning i et område lige øst for det 
planlagte indvindingsområde.

Der er lavet en VVM redegørelse 
som vurderer at projektet ikke vil 
medføre ”væsentlige negative på-
virkninger på miljøet, herunder støj 
mv.” Nærmeste afstand til et som-
merhusområde er 1100 m og til en 
campingplads 2200 m.

Højmose genskabes 
Pengene fra salget skal gå til natur-
genopretning af en del af Store 
Vildmose mellem Åbybro og Brøn-
derslev. Store Vildmose var en gang 
en højmose på 7.000 ha. En stor del 
af arealet er blevet drænet med 
kanaler og opdyrket til produktion 
af bl.a. Vildmosekartofler.

Området har national betydning 
da det er et af de største sammen-
hængende områder med højmose i 
Danmark og rummer mange sjældne 
dyr og planter. Et område på 1.853 

ha er udpeget til EU-habitatområde 
og fredet.

Store Vildmose rummer i dag 
store mængder tørv som nedbrydes 
og dermed frigør CO2 mv. til atmo-
sfæren. En genopretning kan redu-
cere udledningen af drivhusgasser 
med op til 15.000 ton CO2-ækviva-
lenter i 2020. 

Desuden vil genskabelse af høj-
mose formindske udvaskningen af 
kvælstof primært til Limfjorden 
med op til 37 ton/ha, og man vil 
sikre klimatilpasning i et område 
der generelt får store mængder 
nedbør. Der peges også på at genop-
retningen vil give bedre muligheder 
for friluftslivet.

Naturstyrelsen ejer allerede area-
ler i området. Og man kender en 
jordejer som gerne vil sælge mere 
jord – nemlig Fødevareministeriet 
som ejer 875 ha. Det skønnes at 500 
ha af de 875 ha kan genskabes som 
højmose. 

Fødevareministeriet fik pålæg 
om at sælge sine 875 ha allerede i 
finansloven fra 2012. Men det har 
været et stort ønske fra bl.a. de 
to kommuner i området og lokale 
grønne organisationer at staten 
fortsat kunne stå som ejer. Og det 
kan altså opfyldes nu gennem 
byttehandlen med salg af sand fra 
Tranum.

NATURPLEJE
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Højmose genskabes
– plantage ryddes

Højmoser rummer en særlig flora – her tuekæruld og rundbladet soldug (som er insektædende).



 
To vildmoser
Store Vildmose i Vendsyssel minder 
en del om Lille Vildmose der ligger 
i Himmerland, syd for Limfjorden. 
De to områder har begge rummet 
meget store arealer med højmose, 
og de har samme forhistorie.

I stendalderen, for 6000 år siden, 
var der hav hvor moserne ligger. Det 
blev efterhånden til en saltvandssø 
og senere strandenge, i takt med at 
landet hævede sig efter afsmeltning 
af de store ismasser. Vandet kunne 
ikke løbe væk på grund af strand-
volde der blev opbygget langs kysten 
og de omkringliggende bakkeøer der 
stammede fra forrige istid. 

Moserne blev efterhånden op-
dyrket, men i løbet af jernalderen 
blev klimaet fugtigere, og markerne 
blev igen opgivaet. Plantevæksten 
blev domineret af tørvemosser som 
skabte en højmose. Den er kende-
tegnet ved at regnvandet kun kan 
løbe fra og ikke til, idet højmosens 
overflade er højere end det omgi-
vende terræn (deraf navnet).

For et par hundrede år siden gik 
man igen i gang med  opdyrkning 
af Store Vildmose. I 1921 begyndte 

staten at sænke vandstanden, 
findele tørven og tilsætte kalk og 
gødning over 3700 ha, 2/3 af den 
samlede mose. 

Der blev bygget gårde og drænet, 
så der i 1960 var gravet 400 km 
åbne grøfter, lagt 800 km drænrør, 
anlagt 50 km veje og bygget i alt 
57 gårde. Den vigtigste afgrøde har 
hele tiden været kartofler.

Dræningen har betydet at der 

kommer luft til tørven som bliver 
nedbrudt, og terrænet synker lang-
somt. I dag er der primært højmose 
i randområder mod vest og især 
mod nord.

Kilder:
www.mim.dk 20.4.15. 
Danmarks Fredede Områder. Politikens 

Forlag 2001
Foto Thomas Retsloff, Naturstyrelsen
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Store Vildmose kan måske en dag rumme store områder som denne højmose 
fra Læsø.

ILT

VAND

CO2

Det er nu vi søger skove, som vil invitere lokale skoler ud at plante træer i forbindelse 
med Genplant Planeten ugen i første uge af november. Tilmeld dig gerne hurtigst 
muligt på info@skoven-i-skolen.dk, så skolerne allerede nu kan se hvor de kan plante 
– og kan begynde at melde sig til.

Skove søges lige nu til 

Genplant Planeten



 

Af Hans Peter Ravn, Mathias  
Justesen og Aslak Kappel  

Hansen, IGN, Sektion for Skov, 
Natur og Biomasse, Københavns 

Universitet

I 2013 var der en del angreb 
af ædelgranbarkbillen, 
men i 2014 var der kun få 
angreb. Det vides ikke om 
billen vil blive et generelt 
problem.

Billerne flyver første gang 
det bliver over 15 gr. 

Billerne kan bekæmpes 
ved at fjerne fangtræ i 
maj-juni.

Ædelgranbarkbillen, Cryphalus piceae, 
har herhjemme først og fremmest 
gjort sig bemærket på nobilis og i 

nordmannsgran. Men faktisk er al-
mindelig ædelgran en af de træarter 
som er hovedvært. 

Siden det i 2013 blev erkendt, at 
denne barkbilleart er en del af den 
danske fauna, har vi prøvet at finde 
ud af artens biologi under vore for-
hold. Hér vil vi kort berette om de 
foreløbige resultater. 

Der er dog grund til at under-
strege, at vi IKKE har kunnet notere 
nogen voldsom ekspansion i fore-
komsten af angreb af ædelgranbark-
bille i skovkulturer med ædelgran i 
2014. 

Måske var det aktuelle vejrfor-
hold der begunstigede en opblom-
string af ædelgranbarkbillerne til 
det niveau, vi så i foråret 2013. 
Træerne kan især være disponeret 
af varme og fugt, sammen med an-
greb af Neonectria.

Foreløbige resultater
Efter at have fulgt ædelgranbark-
billens aktiviteter så godt som 

muligt i 2014 er her en foreløbig 
opsummering:
•  Forårsflyvningen foregår fra vi 

første gang får over 15° i marts-
april og cirka en måned frem.

•  Det er ikke alle ædelgranbarkbil-
lerne der har to generationer på 
ét år herhjemme.

•  Det naturlige levested er de un-
derste, skyggestillede grene. 

•  Hvis man vurderer, at der er et 
behov, vil bekæmpelse kunne 
foretages ved at fjerne angrebne 
træer i maj-juni hvor der ikke 
skal tages hensyn til Neonectria 
– og ellers i vinterhalvåret.

Undersøgelserne i 2014
Situationen med ædelgranbarkbil-
lerne blev i 2014 fulgt på flere jyske 
nobilis-lokaliteter. På et enkelt areal 
med 20-årige nobilis i Fromsseier 
Plantage ved Vorbasse blev de 
biologiske forhold fulgt ved under-
søgelser ad fem omgange i marts, 
april, juli og oktober.

SKADER PÅ SKOV
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Ædelgranbarkbille
– opdatering maj 2015

Figur 1. I begyndelsen af marts 2014 kunne der findes overvintrende biller i afklip på skovbunden fra november 2012. 
Dette viser, at en del af billerne kun gennemfører én generation per år. På det lille billede ses de små indboringshuller. 
Fromsseier Plantage, Vorbasse.



 

Det blev i begyndelsen af marts 
2014 observeret, at der fandtes 
overvintrende barkbiller klar til 
udflyvning i afklippet materiale 
efterladt på skovbunden i november 
2012 (figur 1). 

Det må antages at disse grene er 
påfløjet i marts-april 2013. At der 
stadig er biller i dette materiale vi-
ser, at i hvert fald en del af billerne 
kun flyver én gang i løbet af en 
sæson – og derfor kun gennemfører 
én generation per år. 

Vi besøgte også en frøplantage 
med store, gamle nobilis uden afklip 
på skovbunden. For store ædelgran 
vil det mest oplagte ynglemateriale 
være de underste grene, som er 
skyggestillede og som træerne al-
ligevel ofrer. Hér vil barken i en pe-
riode være frisk og modstandsevnen 
ringe (figur 2).

I slutningen af marts 2014 – 
nærmere bestemt 30. marts – da 
temperaturen for anden dag i træk 
havde været over 15° i skyggen og 

vindhastigheden var lav, kunne den 
første flyve- og parringsaktivitet 
iagttages (figur 3). 

Aktiviteten foregik på dette tid-
lige tidspunkt dog mest på solbe-
skinnede steder, hvor temperaturen 
kom op på 24°. På materiale med 
overvintrende biller, der lå skygget 
var der ingen aktivitet, medmindre 
materialet blev trukket ud i solen. 

Ved et besøg en måned senere 
– 28.-30. april – kunne det konsta-
teres, at alle biller nu havde forladt 
overvintringsstederne i afklippet 
fra november 2012. Derimod var der 
friske indboringer i afklippet, der lå 
på jorden fra november 2013. 

Der blev fundet voksne biller 
og æg i næsten alle gren-nodierne 
(figur 4). Der blev desuden fundet 
nyetablerede biller i hovedstammen 
på nogle stående træer.

Ved næste besøg – 12. juli – 
kunne det konstateres at afkommet 
fra marts-april i de stående træer nu 
var udviklet til store larver, pupper 

og nyklækkede voksne. 
På nogle af de stående, angrebne 

træer, der så svækkede ud, men 
ikke havde helt røde nåle, kunne der 
ses parringskamre med to voksne 
biller og 6-10 æg. Dette tyder på at 
der havde foregået en – i hvert fald 
delvis – flyvning i juni/juli. 

Ved det sidste besøg – 2.-3. oktober 
– var antallet af træer med angreb det 
samme som i juli, men de angrebne 
træerne stod nu med helt røde nåle. 
Selv om temperaturen var høj (21°), 
og der var ringe vind, forekom der 
ingen flyveaktivitet, og kun få biller 
blev set kravle på stammerne. 

I afklippet fra november 2013 var 
der stadig mange biller – måske hele 
den nye generation – antagelig klar 
til overvintring. Angrebet var altså 
ikke ekspanderet siden juli på trods 
af de varme forhold i sommeren og 
efteråret.

Som opsummering kan vi sige, 
at selv med en varm sommer og 
et varmt efterår som dét vi havde 
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Figur 2. I store, gamle Abies-kulturer finder ædelgranbarkbillen typisk velegnet ynglemateriale på de underste, skygge-
stillede grene, som træet har opgivet at forsvare, men som alligevel rummer frisk bark. Hér fra C E Flensborgs plantage 
i Vesthimmerland marts 2014.

Figur 3. De varme dage i slutningen af marts satte gang i både flyve- og parringsaktiviteten hos ædelgranbarkbillerne. 
De første indboringer kunne også iagttages.
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i 2014, er der en væsentlig del af 
ædelgranbarkbillerne, som kun 
gennemløber én generation i løbet 
af et år. Det spiller antagelig ind, 
at de biller, der lever i afklippet på 
jorden, generelt lever under køligere 
forhold end billerne oppe i træerne. 

Det er også blevet bemærket, at 
alle angrebne stående træer har 
været lysstillede træer. 

I forbindelse med undersøgelsen 
i begyndelsen af marts blev der 
hjemtaget et antal stammestykker 
med overvintrende biller. Disse 
blev placeret i tre klækkeposer ved 
institutionen på Frederiksberg, 
således at udtrækket fra stamme-
stykkerne kunne følges. Resultatet 
er vist i figur 5. 

Det ses, at det første udtræk regi-
streres i de sidste dage af marts og 
fortsætter frem til udgangen af april 
– udtræksaktiviteten er størst i de 
varmeste perioder. Før udgangen 
af april har alle billerne forladt 
stammerne. 

Dette bekræfter observationerne 
fra Midtjylland. Vi kan forvente den 
første flyve- etableringsaktivitet, når 
temperaturen målt i skyggen over-
stiger 15°, og efter udgangen af april 
har alle overvintrende biller været 
på vingerne. 

I 2015 har forløbet vist sig nogen-
lunde tilsvarende. Dog ca. 1½ uge 
senere end året før. Ved udgangen 
af april havde ikke alle biller endnu 
forladt overvintringsstederne.

Bekæmpelsesanvisning
Denne viden kan udnyttes praktisk i 
håndteringen af billerne. 

Der findes ikke noget kendt fero-
mon, som tiltrækker ædelgranbark-
biller. Vi testede i 2014 et feromon, 
som tiltrækker en anden barkbilleart 
på ædelgran (Pityokteines curvidens), 
men dette havde ingen effekt på 
ædelgranbarkbillen. 

Derimod er billerne vældig gode 
til at opsøge det mest egnede yng-
lemateriale. Det vil sige de træer 
med den ringeste modstandsevne 
. Dette kan man udnytte, hvis man 
ønsker at reducere tætheden af ædel-
granbarkbiller. Man kan udlægge 
et antal fangtræer i bevoksningen 
inden flyvningen begynder i marts 
og så fjerne og destruere disse når 
flyvningen er ovre – det vil sige i 
maj-juni. 

Jan Østergaard ved Bording er én 
af de klippegrøntproducenter, som 
vi har haft kontakt med siden ædel-
granbarkbillen for alvor dukkede op 
som et problem i nobilis i foråret 

2013. Han har nu benyttet sig af 
strategien med fangtræ på tredje 
sæson. 

Han fortæller, at barkbillerne op-
søger fangtræet og etablerer sig i 
det. Han fliser det i begyndelsen af 
juni og har på dén måde fået redu-
ceret antallet af angreb på stående 
træer langt under 10% af det, han så 
i 2013. Han kontrollerer dog stadig 
arealerne for angrebne træer og 
fjerner og fliser dem, hvis der skulle 
dukke nogen op. 

Hvis man ikke har nået at gøre 
nogen forebyggende indsats med 
fangtræer, har man stadig dén mu-
lighed, at man jævnligt gennemgår 
arealerne for træer med symptomer 
på indboringshuller og levende biller 
under barken. 

De mest udsatte træer vil – også 
når det gælder store ædelgraner 

– være de mest lysstillede hen-
holdsvis de mest undertrykte eller 
på anden måde svækkede. Hvis 
man fjerner angrebne træer mens 
billerne stadig er i disse, vil dette 
reducere tætheden og dermed mini-
mere risikoen for nye angreb. 

Hvis der forekommer Neonectria 
i træerne, bør man være opmærk-
som på, at anbefalingen er ikke at 
flytte rundt på inficeret materiale, 
når fugtighed og temperatur tillader 
sporespredning efter udspring. 
Saneringen bør derfor ske i vinter-
halvåret eller så tæt på udgangen af 
april som muligt.

Konklusion 
Vi ved endnu ikke om ædelgran-
barkbillerne vil udvikle sig til et 
problem i skovbruget. Måske skyld-
tes den opblomstring af skader vi så 

212 SKOVEN 5 2015

Figur 4. Flyvning, parring, etablering og æglægning fortsatte gennem april 
måned. Indboringerne på grenene finder typisk sted nær forgreningerne, Hver 
hun lægger fra 20 til 40 æg. Fromsseier Plantage 30. april 2014. 

Figur 5. Udtræk af overvintrende ædelgranbarkbiller registreret ved opsamling 
i klækkeposer på Frederiksberg. Det første udtræk sker i de sidste varme dage 
af marts, hvor maksimumtemperaturen i flere dage oversteg 20°. Den første 
uge af april faldt temperaturen igen til under 10°, hvilket resulterede i en mid-
lertidig pause i udtræk. I slutningen af april ophører udtrækket.
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i 2013, at nogle aktuelle klimatiske 
forhold midlertidigt begunstigede 
ædelgranbarkbillerne. 

Vi har i hvert fald ikke i 2014 
modtaget indberetninger om den 
type af angreb, som blev observeret 
i 2013 (figur 6). Beretninger om 
modstridende erfaringer modtages 
gerne. 

Erkendtlighed
Tak til skovfoged Mogens Lunde, 
Fromsseier Plantage A/S for at 
lægge træer til undersøgelserne og 
tak til adskillige andre skovdyrkere 
som vi har været i værdifuld dia-
log med om ædelgranbarkbillerne. 
Tak til Danske Juletræer og Hede-
Danmark som økonomisk har støttet 
undersøgelserne.

Fotos:

1, 2, 6: Hans Peter Ravn. 3, 4: Aslak Kappel 
Hansen
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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.

Figur 6. De mest udsatte træer er lysstillede træer eller undertrykte træer. (foto 
fra Velling skov Midtjylland fra 11/9-2013).



 

Pressemeddelelse

Fire nye maskiner til alle 
skovningsopgaver.

De har helt nyt design, 
ny kabine, de mest miljø-
venlige motorer og et helt 
nyt hydrauliksystem med 
dobbelt kredsløb.
Komatsu Forest har for nylig lan-
ceret fire nye skovningsmaskiner: 
Komatsu Forest 901 til tynding, Ko-
matsu Forest 911 til all-round skov-
ning, Komatsu Forest 931 til afdrift, 
og Komatsu Forest 951 til afdrift og 
endnu mere kraftfuld.

Alle fire har helt nyt design, en 
ny kabine med mulighed for affjed-

ring, miljøvenlige Stage IV motorer, 
fjernbetjent centrallås, keyless start 
og mediahub samt et helt nyt hy-
drauliksystem med dobbelt kredsløb 
som aldrig før er set på skovnings-
maskiner. 

Resultatet er en maskine med 
høj produktionskapacitet og lavt 
brændstofforbrug per kbm.

Ergonomi
”Vi har fokuseret på føreren og 
gjort alt for at maksimere produk-
tionen fra enhver tænkelig vinkel 
på en bæredygtig måde.” forkla-
rer Anders Mogensen, fra Helms 
TMT-Centret, importør af Komatsu 
Forest i Danmark.

Det er lagt stor vægt på fører-
ergonomi. De nye maskiner har 
en centralt placeret kran sammen 
med kabinen og en pendulophængt 

aksel. De vil sammen med kabinens 
tiltcylindre give en unik stabilitet og 
førerkomfort. 

Kabinen har nu mere udsyn op 
og ned. Der er 360 graders kran/
kabine rotation og meget lavt lyd-
niveau. 

En vigtig ny funktion er bran-
chens første fjernbetjente nøglefri 
centrallåsesystem. Låsen kan også 
styre oliefyret, hovedafbryderen og 
belysning fra en afstand på op til 
300 meter. 

Keyless-systemet er kodet af 
operatøren, således at når opera-
tøren aktiverer hovedafbryderen 
bliver føreren automatisk logget på 
MaxiXplorer med den relevante ope-
ratørprofil. Førerhuset har også en 
helt ny media hub, MediaZone, der 
omfatter flere indgange til både USB 
og AUX-stik. 
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Fire nye skovningsmaskiner

fra Komatsu Forest

Komatsu Forest 951 til afdrift og endnu mere kraftfuld end 931.



 

Ny hydraulik
De nye skovningsmaskiner har et 
nyt hydraulisk system med 3 pum-
per, som giver unikt samspil mellem 
kranen, fældehovedet og transmis-
sionen. Det betyder, at der altid er 
tilstrækkelig hydraulisk kraft til at 
udføre flere opgaver på samme tid. 

Det nye 3-pumpe system gør det 
muligt for operatøren at have højt 
hydraulisk flow ved lave omdrej-
ningstal, mens det separate kreds-
løb i transmissionen altid er til rå-
dighed for at manøvrere maskinen. 

Arbejdshydraulikken er opdelt 
i to hydrauliske kredsløb. Disse to 
kredsløb kan betjenes hver for sig 
eller sammen, afhængigt af funk-
tion og oliekrav. Resultatet er, at 
operatøren kan bruge flere kran- og 
fældehoved funktioner sammen 
med maksimal hydraulisk kraft, der 
for eksempel kan bevæge kranen, 
afgrene/save en stamme, og manøv-
rere maskinen.

Motor og kølesystem
Motorerne er blandt de første på 
markedet til at opfylde kravene i 
trin IV / Tier 4 Final. De strengeste 
krav til begrænsede udslip af mil-
jømæssigt skadelige partikler og 
kvælstofoxider. 

Kølesystemet har høj kølekapa-
citet, og komponenterne er dimen-
sioneret til store luftmængder. Dette 
giver høj kølekapacitet, reduceret 
brændstofforbrug og lavere støjniveau. 

Alle fire skovningsmaskiner har 
Komatsu Comfort Bogie portalaksler 
med slutdrevet skjult inde i fælgen, 
hvilket bidrager til meget god fri-
højde.

Alle fire skovningsmaskiner har 
parallelkraner med høj løftekraft, 
der er hurtige, effektive, og lette at 
betjene. Mellem kranen og hove-

det sidder en bremselink, Komatsu 
Multi Disc Brake. Alle skovningsma-
skinerne kan leveres med et udvalg 
af kraner med forskellige rækkevid-
der og en række forskellige hoveder.

Den nye Komatsu Forest skov-
ningsmaskine lineup har et moderne 
og funktionelt design, med let ad-
gang for service og vedligeholdelse. 

Dette indebærer nøje overvejet ser-
vicering med automatisering hvor 
det er muligt. 

Der er for eksempel centralise-
rede smørepunkter, lettere adgang 
og smartere løsninger til filtre og 
sikringer. Daglige inspektioner kan 
nu let udføres uden behov for at 
åbne nogen låger eller lign.
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Komatsu Forest 901 til tynding. Komatsu Forest 911 til all-round skovning. 

Komatsu Forest 931 til afdrift.



 Skovarealer skal tages 
ud af forstlig drift for 
at gavne den biologiske 
mangfoldighed.

En skov der lades helt 
urørt af forstlig drift vil 
blive biologisk dynamisk og 
ændre karakter med tiden.

Sikring af et stort antal 
arter af planter og dyr 
kræver at der sker naturlige 
forstyrrelser i skoven skabt 
af biologiske processer. 

En urørt skov har også 
lysninger og vådområder, 
der skaber levested for en 
række arter som er en del 
af den naturlige dynamik i 
skoven.

- Skoven har oprindelig dækket 
langt det meste af Danmark. Derfor 
er langt de fleste oprindelige danske 

arter af planter og dyr evolutionært 
tilpasset levesteder i skov. 

- 70% af alle danske arter af plan-
ter og dyr hører til i skov, og 40% af 
alle arter er helt afhængig af skoven 
som levested. Nogenlunde samme 
fordeling gælder for antallet af arter 
der er anført som truede i rødlisten 
– det vil sige de er gået så meget til-
bage at de er fare for at forsvinde. 

- Her er skov også nr. 1 naturtype 
med ca 60 % af alle danske truede 
arter, og 45% af de truede arter 
findes kun i skovene.

Symposium om biodiversitet
Bevarelse af biodiversitet – bio-
logisk mangfoldighed, dvs. sikring 
af et stort antal arter af planter og 
dyr – har i en række år været et 
vigtigt emne i skovdebatten. EU og 
Danmark har tiltrådt en FN-aftale, 
hvor tabet af biodiversitet skal være 
stoppet inden 2020.

Sidste år blev der lavet en indbe-
retning til EU af bevaringstilstanden 
i alle danske naturtyper. Næsten 

alle oprindelige former for skov fik 
betegnelsen ”stærkt ugunstig til-
stand”. (Se Skoven 5/14).

Københavns Universitet indbød 
d. 17. april til et symposium om bio-
diversitet i skov. Det var især dan-
ske forskere der gjorde status for 
de danske skove, men der var også 
talere fra vores nabolande. Denne 
artikel omtaler indlæg om den hi-
storiske udvikling, mens den næste 
giver eksempler på hvad vi kan gøre 
for at sikre større mangfoldighed.

Uden forstlig drift
Symposiet blev indledt af professor 
Carsten Rahbek, som er leder af 
Center for Makroøkologi, Evolution 
og Klima (CMEC). Han fortsatte:

- Skovene har en så stor andel af 
truede danske arter fordi skoven 
er gået voldsomt tilbage efter men-
nesker er begyndt at dyrke jorden. 
Særligt truet er arter der lever i 
skov med gamle træer hvor træ-
erne får lov at dø en naturlig død 
og henfald. Mængden af dødt ved i 
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Urørt skov er  
biologisk dynamisk 
– men helt uden forstlig drift
Hvis man vil gavne biodiversiteten skal de naturlige biologiske processer kunne forløbe.



 

de danske skove er markant under 
minimums-niveauet for at få en god 
biodiversitetsskov.

- Gammel skov med naturlige bio-
logisk dynamiske processer rummer 
de fleste arter. Analyser af data har 
vist, at sikring af skov som er urørt 
af forstlig drift, uomtvisteligt er det 
mest effektive redskab til at sikre 
biodiversiteten. 

- I økonomiske analyser viser det 
sig endvidere, at skovene er dér 
hvorvi får absolut mest biodiversitet 
for pengene, meget mere end i det 
åbne land.

I disse år udlægges nogle mindre 
arealer med urørt skov. Men det 
er alt alt for lidt og begrebet urørt 
skov bliver ofte misforstået:

- Det vi har brug for er skove 
uden forstlige indgreb, sagde Car-
sten Rahbek. CMEC analyser med 
De Økonomiske Råd viser, at der er 
behov for udlægning af mindst 21% 
af løvskovsarealet for at nå målet 
om biodiversitet i 2020. 

- Natur- og Landbrugskommis-
sionen konkluderer som en af deres 
væsentligste anbefalinger til regerin-
gen på biodiversitetsområdet, at der 
er brug for ”meget mere” urørt skov.

- Men skoven skal ikke være urørt 
i bogstavelig forstand. I de oprinde-
lige skove skete der mange naturlige 
forstyrrelser i form af stormfald, ild, 
sygdomme, græsning, forsumpning 
osv. Det skaber åbne områder og 
dynamik i skovene, og det giver 
plads til mange forskellige arter. 

- Den hårde forstlige drift af de 
danske skove har fjernet de natur-
lige dynamiske processer. Samtidig 
er skoven så minimeret i areal, at 
det ofte vil tage tid før den urørte 
skov kommer tilbage til dens natur-
lige tilstand og dynamik. 

- I det lys kan man som et målret-
tet driftstiltag hjælpe disse naturlige 
processer i gang hurtigere. Det skal 
ikke forveksles med et behov for 
gammeldags forstlige driftsformer. 
Arterne er evolutionært ikke tilpas-
set forstlig drift.

- Den hårde forstlige drift af de 
danske skove har fjernet de natur-
lige dynamiske processer. Samtidig 
er skoven så minimeret i areal, at 
det ofte vil tage tid før den urørte 
skov kommer tilbage til dens natur-
lige tilstand og dynamik. 

- I det lys kan man som et målret-
tet driftstiltag hjælpe disse naturlige 
processer i gang hurtigere. Det skal 
ikke forveksles med et behov for 
gammeldags forstlige driftsformer – 

de må også anses for forstlig drift. 
- Skovens arter af planter og dyr 

er ikke tilpasset gamle driftsformer. 
Græsningsskov, stævningsskov osv. 
var mindre skadelige for naturen – 
men stadigvæk skadelige – sammen-
lignet med den moderne plantage-
drift og naturnære skovdrift.

Bøgen kræver forstyrrelse
Professor Bent Odgaard havde spe-
cielt set på bøgens indvandring. Vi 
finder de første spor af bøg allerede 
omkring 2600 fvt., men vi skal hen 
omkring 1500-1000 fvt før den be-
gynder at brede sig.

- Hvis bøgen skal etablere sig 
kræver den en ret stor andel af skov 
i området, og den har svært ved at 
sprede sig i skovfattige områder. 
Den kræver nogen forstyrrelse i 
form af hugst, græsning osv. der 
åbner skoven – men hvis det bliver 
for meget kan den ikke klare sig.

Bøgen ville således ikke have 
spredt sig, hvis der ikke havde 
været forstyrrelse i skovene. Bent 
Odgaard vil senere omtale sine un-
dersøgelser i Skoven.

Dødt ved er centralt
De oprindelige danske skove rum-
mede store mængder dødt ved. Der-
for er der også mange arter som er 
knyttet til nedbrydning af dødt ved. 

De danske skove rummer meget 
lidt dødt ved i dag. Den seneste 

opgørelse (se Skoven 3/15), viser et 
gennemsnit på 5,7 m3/ha. Rapporten 
viser at der skønnes et rimelig højt 
niveau omkring 1500, men det falder 
frem mod landboreformerne og 
skovenes indfredning. 

En insektforsker rejste således i 
1839 rundt på Sjælland for at studere 
insekter der levede i dødt ved. Han 
skrev at efter adskillige uger var han 
heldig at finde to døde træer ved 
Næstved. Ud fra denne – og andre 
kilder – mener forskerne at lav-
punktet med hensyn til dødt ved og 
veterantræer (meget gamle, men le-
vende træer) blev nået omkring 1850. 

- Siden da ser det ud til at der har 
været en positiv udvikling, men der 
er mange elementer af usikkerhed 
i en opgørelse af denne art, sagde 
Erik Buchwald fra Naturstyrelsen.. 
Det har ikke kunnet forhindre at 
arter knyttet til dødt ved stadig for-
svinder fra Danmark, men siden 1850 
er der ikke tendens til at arterne 
uddør i stigende omfang. Dødt-
vedsarter har især haft det svært i 
perioden 1800-1950.

Der er stor lokal variation mel-
lem forskellige skovejendomme. 
Veterantræerne har udgjort et vig-
tigt refugium hvor en del arter har 
kunnet overleve, men veterantræer 
og græsningsskove er stadig meget 
mindre udbredte end de var i perio-
den 1500-1800. 
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I Norge findes der mange steder træer som har været stynet indtil for nylig 
med henblik på produktion af løvfoder.



 
Gamle driftsformer
Skoven har været udnyttet af men-
nesker i over 6000 år, og det har 
haft stor indflydelse på de arter 
af planter og dyr som har kunnet 
indvandre og overleve i skovene. 
Indtil omkring 1800 skulle skovene 
levere et væld af produkter: træ til 
huse, møbler og redskaber, træ til 
hegn og brænde, bark til garvning, 
nødder og bær, vildt, græsning til 
husdyr, hø og løv til vinterfoder og 
meget andet.

Alle disse former for udnyttelse 
påvirkede skoven gennem hugst, 
græsning og indsamling af materiale, 
så skoven var meget langt fra at 
være ”urørt”. Der opstod en række 
driftsformer som stævningsskov og 
elleskov hvor træer blev skåret ned 
med mellemrum, styning hvor grene 
afskæres for at levere vinterfoder, 
græsningsskov der leverede græs til 
kvæg og olden til svin, og egekrat 
skabt af græsning på dårlig jord.

- Alle disse historiske drifts-
metoder var ofte en blanding af 
forskellige anvendelser og med 
forskellige formål, sagde Peter Friis 
Møller fra GEUS. De gamle driftsfor-
mer har ikke haft til formål at sikre 
en høj biodiversitet eller lave natur-
pleje. Derfor er en genskabelse af 
gamle driftsformer ikke nødvendig-
vis den bedste metode til at opnå 
en høj biodiversitet.

- Det afgørende for at sikre mange 
arter er en lang kontinuitet i sko-
vens struktur. Hvis man eksempel-
vis vil sikre arter knyttet til gamle 
træer og dødt ved, så skal skoven 
konstant rumme gamle træer. Men 
der skal også sikres en foryngelse 
så der kommer nye unge træer som 
en dag kan levere dødt ved.

Styning til løvfoder
I Norge og Sverige har man indtil for 
nylig brugt skoven til at skaffe hus-
dyrfoder i den lange vinter. Grene 
skæres af og bruges til husdyr, og 
bark af især elm har været brugt 
til dyrene (og til mennesker under 
hungersnød). 

Styning til løvfoder kendes ikke i 
Danmark. Men styning anvendes en 
del for gade- og vejtræer der står på 
begrænset plads – grenene afskæres 
med 2-4 års mellemrum.

Det har skabt en særlig land-
skabstype med spredte stynede 
træer. I Norge har det været meget 
udbredt i nærheden af kysten i den 
sydlige og vestlige del af landet. De 
vigtigste træer har været elm og 
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Efter at være fredet blev Dalby Söderskog tæt og mørk, og mange af de gamle 
egetræer gik ud. 

Siden 1980’erne har Dalby Söderskog været underkastet elmesyge, dræber-
snegl, asketoptørre og vildsvin. Skoven er blevet meget åben, og der er 
kommet foryngelse af buske og træer, bl.a. en eg (tv.).

I 2009 var der et tæt tæppe af forårs-
blomster i Dalby Söderskog ….

… men i 2012 er det meste væk 
efter vildsvin er indvandret og roder 
i jorden.
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ask, og de har rummet en rig biodi-
versitet. 

Björn Nordén fra det norske insti-
tut for naturforskning har undersøgt 
disse skove. De fleste træer med 
dbh over 40 cm har været stynet, 
og det er tegn på at styning har væ-
ret anvendt indtil for nylig. 

Der blev fundet adskillige arter 
af planter mv. der var nye for Norge 
(og to arter der slet ikke var beskre-
vet før). De stynede træer rummede 
flere arter af svampe end de ikke-
stynede, men de rummede færre la-
ver – og antallet af arter mosser var 
det samme i de to grupper:

 Stynet Ikke-stynet

Svampe 97 80
Mosser 93 99
Laver 148 180

- Konklusionen er derfor at stynede 
træer rummer ikke et større antal 
arter end ikke-stynede træer, sagde 
Björn Nordén. Stynede træer har 
flere rødlistede svampe, men de 
rummer ikke flere rødlistede laver 
eller mosser.

- Ikke-stynede træer over 40 cm 
dbh kan rumme lige så mange rød-
listede laver som stynede træer. De 
ikke-stynede træer kan sandsynlig-
vis erstatte den økologiske funktion 
som de stynede træer har haft. Der-
for er der ikke nogen speciel grund 
til at genoptage styning af gamle 
træer af hensyn til bevarelse af en 
høj biodiversitet.

Altså en konklusion der ligger tæt 
op ad Peter Friis Møllers: Bevarelse 
af gamle driftsformer sikrer ikke 
nødvendigvis en høj biodiversitet. 

Bevarelse af gammel skov
I Sverige har man ligesom her-
hjemme fredet skove. I den tempere-
rede del af landet drejer det sig om 
175.000 ha, med vægt på løvskove 
i Sydsverige. Mange af disse har i 
1800-tallet været ret åbne og med 
græsning i et vist omfang. De har en 
høj andel af lyskrævende, længele-
vende arter som eg, ask og skovfyr. 

Målet med fredningen er at be-
vare den naturlige succession og 
den tilhørende biodiversitet. De 
hjemmehørende træarter skal gen-
nemleve en fuld livscyklus og for-
ynge sig naturligt. Men det er nem-
mere sagt end gjort, som det frem-
går af udviklingen i en af de kendte 

fredede skove, Dalby Söderskog, ved 
Lund i Skåne. 

Skoven er på 36 ha, og hoved-
træerne er eg, bøg, elm og ask. Efter 
fredningen i 1918 skete der meget 
lidt forstyrrelse, kronetaget lukkede, 
og skoven blev mørkere. 

De mange store bredkronede ege 
fra gærsningstiden begyndte at gå 
ud, og der blev færre plantearter. 
Egen kunne ikke forynge sig, så det 
blev efterhånden en ret mørk skov 
præget af elm, ask og bingelurt.

I 1980’erne kom elmesygen og 
dræbte alle de store elm. I 1990’erne 
indvandrede dræbersneglen som 
gik løs på urter, især bingelurt 
som i dag er næsten udryddet. I 
2000’erne kom asketoptørren som 
gik løs på de store ask. De store 
gamle bøge er også ramt af flere 
arter af Phytophthora. 

I 2010 kom vildsvin til skoven. 
De roder i jorden efter rødder, og i 
løbet af blot fire år er det tætte ane-
monetæppe blevet meget hullet.

Nu er skoven åbnet godt op. Der 
er kommet store flader med græs og 
urter og opvækst af træer. To steder 
i skoven er der kommet en rig for-
yngelse af eg. Der er en del hassel, 
løn, samt blomstrende buske som 
benved, kvalkved, tjørn og rose. 

Nu er det spændende at se hvor 
hurtigt skoven lukker igen. Kan ege 
og andre lyskrævende træer nå med 
op, eller bliver de skygget væk igen?

- Vores konklusion er at globa-
lisering af plantesygdomme fører 
til helt nye successioner i mange 
fredede områder, sagde Jörg Brunet 
fra Sveriges Lantbruksuniversitet 
i Alnarp. Skovens struktur ændres 
når en stor del af de gamle træer 
går ud, og de arter der hører til 
gamle træer forsvinder. 

- Skoven bliver åben og lys og 
giver mulighed for foryngelse af 
værdifulde lyskrævende træarter. 
Der er imidlertid brug for kontrol 
med planteædere for at muliggøre 
foryngelse af de øvrige løvtræarter 
og fyr.

- Vi har mange fredede områder 
med meget begrænsede indgreb 
eller mere traditionel drift hvor der 
kan blive behov for mere aktive til-
tag til at genskabe miljøet.

sf
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Suserup Skov
På Sjælland findes en urørt skov 
der minder en del om Dalby Sö-
derskog, nemlig Suserup Skov ved 
Sorø. Denne skov rummer også 
mange bredkronede egetræer fra 
en tid hvor den var mere åben, 
men skyggetræerne gror op om 
egene, så mange i dag er gået ud. 

Elmen er væk, og mange ask er 
væk. Der er opstået flere huller 
de seneste årtier, men der er me-
get hurtigt kommet en opvækst af 
ask og bøg, så egen har ikke haft 
mulighed for at forynge sig. 

Dræbersnegl og vildsvin på-
virker ikke skoven – men der er 
et andet fremmedelement. Der 
var tidligere en bolig i skoven, og 
i haven blev der plantet ramsløg. 
De har siden bredt sig og dækker 
nu mange hundrede kvadratme-
ter. De kvæler alle andre urter, 
såsom anemoner.

Spørgsmålet er også her om 
man skal gribe ind. Skal man 
hugge for egene eller lave større 
lysninger hvor eg og forskellige 
buske kan så sig? Skal man rive 
ramsløgene op? Eller skal man som 
hidtil undlade ethvert indgreb?

Suserup Skov ved Sorø rummer 
mange store ege. Men de bliver 
klemt af skyggetræerne, og mange er 
allerede gået ud.
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Bevaring af rester af den 
gamle skov efter afdrift 
gavner biodiversiteten.

Stævning af elleskov for-
øger ikke biodiversiteten.

Det er uklart om privat-
skove er bedre end stats-
skove til at beskytte truede 
insekter. Det er nok vigti-
gere at samme skovtype fin-
des på stedet over lang tid.

Mange arter af planter og dyr er 
presset i vore dages skove. Spørgs-
målet er så hvad man kan gøre for 
at sikre en bedre tilstand.

Der blev ikke givet et enkelt, klart 
svar på symposiet om biodiversitet 
på Københavns Universitet. Men en 
række forskere fortalte om flere me-
toder der vil gavne – og nogle der 
ikke vil gavne noget videre.

Bevarelse af små rester af 
skov
I de senere år er der blevet lagt 
vægt på at bevare dele af den gamle 
skov ved renafdrift. Man kan fx ef-
terlade nogle af de gamle træer til 
død og henfald, bevare træer der er 
gået ud, eller bevare mindre partier 
af skov fx omkring blødbundsområ-
der eller i skovbryn.

Dette emne er undersøgt flere 
steder i verden, bl.a. Skandinavien, 
Baltikum og Nordamerika inden for 
de seneste 25 år. Lena Gustafsson 
fra Sveriges Lantbruksuniversitet 
i Uppsala har sammenfattet 78 af-
handlinger om emnet.

- Det viser sig at hvis man be-
varer enkelttræer eller grupper af 
træer fra den gamle bevoksning, så 
gavner det både de typiske skovar-
ter og de arter der ønsker åbne 
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Metoder til sikring af
biodiversitet

Bevaring af mindre grupper skovtræer på en afdrift er et godt middel til at 
sikre mange af de arter som lever i skoven.
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levesteder. Dette resultat gælder for 
mange forskellige grupper af planter 
og dyr. 

- Typiske skovarter reagerer 
positivt, jo mere man efterlader af 
den gamle skov. Det bedste er dog 
at efterlade skov med gamle træer 
frem for at efterlade trægrupper el-
ler enkelttræer på afdrifter. 

- Generelt er det godt for biodi-
versiteten at efterlade træer eller træ-
grupper. Der er dog nogle skovarter 
som har brug for større arealer for 
at kunne klare sig.

Stævning af elleskov
Rødel var en værdifuld skovtype i 
gamle dage og blev ofte drevet med 
stødsætning. Træerne blev skåret 
ned med mellemrum – typisk 20-50 
år – og skød så igen fra stødet. 

Vådbundsskov med el og ask reg-
nes for en af de mest artsrige skov-
typer i Danmark – men vi ved meget 
lidt om den.

Erik Aude fra Habitatvision havde 
undersøgt om stødsætning er til 
gavn for karplanter og mosser. Der 
blev set på 53 bevoksninger i de 
gamle skovegne, og tidsrum siden 
stødsætning varierede fra 2 til 129 
år. 

I bevoksninger hvor der er gået 
under 15 år siden stødsætning er 
der i snit 33 plantearter. Det falder 
til 25 arter i aldersgruppen 31-40 år 
fordi skoven bliver mørkere efter-
hånden som træerne vokser til. 

Senere stiger antallet af arter og 
når op omkring 36 arter når der 
er gået 100 år siden de blev skåret 
ned. Det skyldes at skoven bliver 
lysere efter 40-50 år, der er mere 
dødt ved, og der er større variation 
i levesteder

- Konklusionen er at biodiversite-
ten forbedres ikke ved stødsætning, 
sagde Erik Aude. Bevoksninger der 
ikke er skåret ned i lang tid har lidt 
flere arter. Biodiversiteten stiger 
derimod med alderen.

- En af de afgørende faktorer for 
en høj biodiversitet er om der er 
meget vand i elleskoven. Hvis vand-
standen er sænket, og urte vegeta-
tionen er ændret mellem træerne, 
er der ikke meget at gøre – den 
vigtige biodiversitet er væk. Her vil 
det være nødvendigt med en tilbage-
vendende stævning for at bevare 
elletræerne.

Rådsvampe i bøg
Et andet projekt havde set på 
svampe der lever på ved af bøge-

træer i urørte skove i hele Europa. 
Der er langt flere svampearter i 
skove der ikke drives forstligt.

- Antallet af svampearter stiger 
stærkt når man øger størrelsen af 
det urørte skovområde, fortalte 
Nerea Abrego fra Norges tekniske 
universitet. 

- En effektiv strategi for at be-
vare vedlevende svampearter bør 
lægge vægt på at øge arealet af de 
nuværende fredede områder, samt 
at frede nye områder i umiddelbar 
nærhed af de eksisterende. Desuden 
bør man sikre spredningskorridorer 
mellem de fredede områder.
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Elleskov har tidligere været drevet med stævning med jævne mellemrum. 
Stævning er dog ikke noget effektivt middel til at øge biodiversiteten. (Foto fra 
Jægerspris).

Elle-askeskove er nogle af de mest artsrige skove vi har. (Foto af Almindelig 
hvidmos, Leucobryum glaucum, fra Bredvig Mose på Jægerspris).
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Offentlig eller privat
Det har flere gange været diskuteret 
hvem der er bedst til at passe på de 
sjældne arter – statsskovene eller 
de private skove. Hans Peter Ravn 
fra Københavns Universitet havde 
undersøgt forekomsten af sjældne 
insekter.

En undersøgelse af en gruppe af 
biller kaldet smældere (Elateridae) 
viste at i private skove er der væ-
sentligt flere arter (112) end i offent-
lige skove (65). Den meget sjældne 
bille eremit (Osmoderma eremita) 
findes 10 steder på Sjælland, hvoraf 
kun ét er statsejet, resten er private.

I Slesvig-Holsten er der undersøgt 
rødlistede biller som lever på dødt 
ved. De statsejede skove rummede 
et større antal af de mindre truede 
arter, mens de private skove havde 
langt flere af de meget sjældne arter.

Det er imidlertid svært at sam-
menligne skove med forskellige 
ejerforhold, for de har forskelligt 
udgangspunkt. Ser man på Sjælland 
er der private skove udbredt på de 
meget næringsrige jorder med et 
mildt klima på Midt- og Sydsjælland. 
Derimod ligger næsten alle statens 
skove ligger på de mindre frodige 
jorder med lidt køligere klima i 
Nordsjælland. 

Derfor havde Hans Peter Ravn 
set på flere arter knyttet til gammel 
skov. Der er to sjældne sommerfugle 
som lever helt overvejende i private 
skove: 

Rødlig perlemorsommerfugl 
(Boloria euphrosyne) er fundet i det 

meste af de gamle skovegne, men 
siden 2005 er den næsten kun set 
på Sydsjælland og Lolland-Falster. 
Sortplettet bredpande (Cartero-
cephalus silvicola) findes kun på 
Lolland-Falster. 

Skovhvidvinge og Enghvidvinge 
(Leptidea sinapis og L. reali) har 

derimod mest været  fundet i stats-
lige skove i Nordsjælland. 

Skovbjørn (Parasemia plantaginis)
har tidligere levet i både statslige 
og private skove. – men nu ses den 
kun i Nordjylland, måske som følge 
af klimaændringer. Jomfrubjørn 
(Callimorpha dominula) findes på 
skovenge i både statslige og private 
skove.

- Det er derfor ikke alle de 
sjældne arter som er mest udbredte 
i private skove, sagde Hans Peter 
Ravn. Skovens historie er vigtigere 
end ejerforhold. Mange arter kræver 
en høj grad af kontinuitet – at der i 
lang tid har været samme skovtype 
på stedet.

- En del arter kræver at der er 
en konstant mængde af dødt ved. 
Jægersborg Dyrehave er således 
ikke specielt artsrig trods de mange 
gamle træer. For under besættelsen 
blev alt dødt træ – selv stødene – 
udnyttet til brænde. Det fjernede 
livsgrundlaget for mange arter i 
nogle år, og de kommer ikke igen 
lige med det samme.

- Der kan også være andre vigtige 
faktorer som bestemmer om sjældne 
arter trives – skovens opbygning, 
variation i levesteder inden for sko-
ven, lysmængde, værtsplanter osv. 

sf
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Sikring af rådsvampe på bøg kræver 
fredning af skove for forstlig drift. Og 
jo større det fredede område er, jo 
bedre. (Foto fra Suserup Skov, Sorø).

Eremitten (tv.) lever næsten udelukkende i private skove. Skovhvidvinge (th.) findes overvejende i statslige skove.



 Af Anders Ræbild, Kenneth  
Høegh, Ole Byrgesen, Birgitte 

Jacobsen og Erik Dahl Kjær, IGN, 
Københavns Universitet

For over 100 år siden såede 
Rosenvinge med succes frø 
af rødgran og skovfyr i 
Sydgrønland. 

Siden er der plantet en 
lang række indførte træ-
arter. I dag kan man tage 
på skovtur nær Narsarsuaq. 

De fleste arter har haft 
en langsom start, men i 
de senere år er mange be-
gyndt at udvise en frodig 
vækst. 

Årsagen er ikke afklaret, 
men det åbner spændende 
perspektiver for fremtidig 
trævækst på Grønland.

Det skovløse Grønland
Der er forskellige teorier om, hvorfra 
Grønland fik sit navn. En udlægning 
går på, at de tidlige beboere gerne 

ville gøre det tillokkende at bosætte 
sig, og derfor som et tidligt udslag 
af marketing gav landet et attraktivt 
navn. 

En anden udlægning går på, at 
det landskab, som mødte Erik den 
Røde og hans kolleger da de sejlede 
ind gennem de sydvestlige fjorde 
om sommeren i 986, rent faktisk var 
grønt, vekslende mellem frodige 
enge og lave birkeskove. 

I dag kan man ved selvsyn 
konstatere at det sydlige og 
kystnære Grønland er klædt i grønne 
farver om sommeren, men der er 
meget begrænset trævækst. Måske 
har vikingerne og deres husdyr 
været hårde ved de sparsomme 
skove i området. Måske kan inuit 
og blandingskulturen efterfølgende 
have påvirket træerne med 
husdyrgræsning og brændehugst. 

Selv i dag er der kun få områder i 
Grønland, hvor træerne bliver over 
et par meter høje. 

Særlig interessant er måske at 
antallet af træarter på Grønland 
er meget begrænset: Naturligt 
forekommer kun fire lave 
løvtræarter tilhørende slægterne 
Birk, Røn, El og Pil 1) – og udover 
den krybende Fjeld-Ene findes ingen 
nåletræer. 

Træplantninger
Allerede i 1890’erne undrede man 
sig over, hvorfor trævegetationen på 
Grønland er så sparsom. I Alaska og 
Europa er der langt flere, og langt 
højere, træarter på tilsvarende 
breddegrader.

Spørgsmålet var, om klimaet på 
Grønland gav træerne dårligere 
vækstvilkår end i Norge og Alaska? 
Eller kunne det være fordi at kun få 
træarter havde været i stand til at 
indvandre? 

I 1892 såede botanikeren Rosen-
vinge frø af norsk Skovfyr og Rød-
gran nær bunden af Tunnulliarfik 
fjorden ikke langt fra Narsarsuaq. 
Nogle af træerne overlevede, og 
dette tidlige forsøg blev ca. 60 år 
senere fulgt op med anlægget af den 
lille plantage – Qanassiassat – tæt 
på Rosenvinges træer. 

Fra 1976 og fremefter anlagde Søren 
Ødum fra Arboretet i samarbejde 
med forskellige kolleger fra 
Grønland og Danmark en serie af 
forsøgsplantninger i Narsarsuaq. 
De anvendte en række arter fra 
Europa, Nordamerika og Asien, og 
disse plantninger udgør i dag Det 
Grønlandske Arboret. 

Der findes flere andre små 
forsøgsplantninger i Grønland. I 
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Et grønnere Grønland

Udsigt over plantagen ved Qanassiassat. Plantagen er hegnet for at undgå skader fra græssende får. Bedømt ud fra år-
ringsanalyser af Skovfyr har træerne vokset ganske langsomt indtil ca. 1980, hvorefter væksten er tiltaget betydeligt.



 

sommeren 2013 besøgte vi de tre 
ovennævnte områder for at lave en 
status over mere end ét århundredes 
træplantninger i Narsarsuaq området. 
Det blev til en rigtig skovtur, som 
det fremgår af de resultater vi 
præsenterer i denne artikel. 

Træer fra hele Verden
Fire af Rosenvinges Skovfyr lever 
stadig næsten 125 år efter de blev 
sået. 

På ældre fotos kan man se, at 
de er forkrøblede og vindblæste. I 
dag – i læ af større og yngre træer 
som er plantet sidenhen – er de 

blevet ca. 6 m høje. De fremtræder 
sunde og livskraftige, selvom det er 
indlysende at der er andre arter og 
oprindelser som klarer sig bedre. 

I alt er der afprøvet ca. 170 arter, 
underarter og krydsninger af træer 
og buske i Narsarsuaq, nogenlunde 
ligeligt fordelt på nåletræer og 
løvfældende træer og buske. 

En stor del af materialet er 
indsamlet på rejser i subarktiske 
områder (Nordamerika, 
Skandinavien og Sibirien) og 
skovgrænser i bjergområder (bl.a. 
Rocky Mountains, Alperne og endda 
Himalaya). 

Klimaet i Narsarsuaq er på mange 
måder ekstremt, og en lang række 
træer og buske har haft svært ved 
at klare sig. Alligevel er der mange 
arter, som har overlevet – og mange 
har endda klaret sig ret fint. 

På opmålingsturen i 2013 genfandt 
vi således 49 arter. Men der er 
utvivlsomt flere arter på det store 
areal som har klaret de barske 
vækstvilkår, men som stadig står 
gemt i den naturlige buskvegetation. 

For 17 arter målte vi træer på 
over 5 m’s højde – det drejer sig 
om arter indenfor lærk, tsuga, gran, 
ædelgran, fyr, birk, pil, og poppel: 
Larix sibirica (Sibirisk Lærk), Larix 

gmelini, Larix laricina (Tamarack), 
Larix lyallii x occidentalis, 

Picea engelmannii (Engelmanngran), 
Picea glauca (Hvidgran), Picea 
sitchensis (Sitkagran), Picea lutzii 
(Lutzigran), 

Pinus contorta (Contorta, Klitfyr), 
Pinus cembra (Cembrafyr), Pinus 
sylvestris (Skovfyr), 

Tsuga heterophylla (Tsuga, 
skarntydegran), 

Betula pendula (Vortebirk), 
Abies lasiocarpa, 
Salix alexensis, 
Populus trichocarpa, 

(Vestamerikansk balsampoppel), 
Populus balsamifera 
(Balsampoppel)

Træerne ved Narsarsuaq havde efter 
plantning en lang etableringsfase på 
måske 10-15 år, hvor de kun voksede 
ganske langsomt. 

I 2002 målte de daværende 
skovbrugsstuderende Lisbeth Sevel 
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Rosenvinge såede sine Skovfyr i 1893 med frø af norsk oprindelse. Træerne 
bagved er plantet et halvt århundrede senere men vokser langt hurtigere. 

Arboretet er markeret med et skilt på 
latin og grønlandsk.

Udsigt over Narsarsuaq og Arboretet fra den modsatte side af fjorden med sta-
tuen af Erik den Røde i forgrunden.



 

og Ida Marie Andersen som led i 
deres BSc projekt fx en række Picea 
engelmannii x glauca træer, som var 
plantet i 1987 og efter 15 år kun var 
blevet ca. 1,5 meter høje. 

I 2013 – 11 år senere – var de 
samme træer nu blevet 6-7 meter 
høje. Det er således tydeligt at 
træerne efter en lang startfase 
begynder at vokse hurtigere – 
visse arter med årsskud på 10-60 
cm længde – hvilket måske er lidt 
overraskende i et subarktisk klima. 

Nogle af de højeste træer i Det 
Grønlandske Arboret er 40 årig Larix 
sibirica, som vi målte til knap 12 m. 
Men vi målte samtidig flere 25 årige 
Larix sibirica, som allerede havde 
opnået 10 m’s højde. 

I den 60 år gamle plantage i 
Qanassiassat plantage målte vi 
lærketræer som var et par meter 
højere. Alle træerne i Qanassiassat 
plantagen blev målt af de daværende 
skovbrugsstuderende Birgitte 
Jacobsen og Katrine Hauberg Nielsen 
i 2003 som led i deres BSc projekt. 
Også her kan vi derfor konstatere at 

mange træer har vokset betydeligt i 
løbet af de seneste 10 år. 

Vækstmuligheder
Spørgsmålet om træers 
vækstpotentiale på Grønland og 
effekter af klimaændringer er af stor 
interesse, og det rækker ud over 
mulighederne for at kunne dyrke 
træer på Grønland. 

Klimamodellerne forudsiger 
store temperaturstigninger nær 
polerne i de kommende årtier. Signe 
Normand fra Aarhus Universitet har 
sammen med en række kollegaer 
i 2013 beregnet, at det kan føre 
til udvikling af betydelige arealer 
med skovdække. Observationer fra 
målingerne i Qanassiassat og Det 
Grønlandske Arboret indgår i dette 
arbejde. 2).

I et globalt perspektiv er det 
interessant, at øget grønlandsk 
skovdække i fremtiden muligvis vil 
kunne binde store mængder kulstof 
fra atmosfæren. 

Vi har målt årsskud på et stort 
antal træer i de grønlandske 

plantninger, og vi har sammenlignet 
træernes årlige vækst med 
klimaekstremer i vækstsæsonerne 
ca. 10 år tilbage i tiden, og suppleret 
med årringsanalyser. 

Alle disse observationer fra 
Grønland har givet os mulighed 
for at sammenligne vækstkraft af 
plantede træer før og nu – på tværs 
af arter. Resultaterne bidrager til at 
forstå betydningen af varmere klima 
på træernes tilvækst. 

Et andet interessant spørgsmål, 
som vi arbejder med, er arternes 
evne til at forynge sig. Vi har derfor 
også samlet frø fra træer i samlingen 
og registreret naturlig opvækst i 
området. 

Lovende arter 
En håndfuld af de afprøvede arter 
kan beskrives som særdeles lovende.

Sibirisk Lærk (Larix sibirica) 
stortrives og er plantet ud over store 
dele af Det Grønlandske Arboret 
som baggrundsplantning. I Arboretet 
målte vi som nævnt mange sibirisk 
lærketræer på omkring 10 meter. 
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De højeste sibirisk lærk vi målte var 11,5 m høje og plan-
tet i starten af 1970’erne. 

Hvidgran (Picea glauca) fra Alaska i det Grønlandske Ar-
boret, omgivet af lave hjemmehørende buske. Træet blev 
plantet i 1985, og efter at have stået i stampe i en lang 
periode vokser det nu med 20-30 cm om året. 
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De højeste var 11,5 m og plantet i 
starten af 1970’erne.

En række træarter fra 
Nordvestamerika har også klaret 
sig godt, blandt andet Hvidgran 
(Picea glauca), Engelmannsgran 
(Picea engelmannii) og måske især 
krydsningen imellem disse to arter. 

Krydsningen mellem Sitkagran 
og Hvidgran, Lutz-gran (Picea 
lutzii) klarer sig også rimeligt med 
en højdevækst for enkelte træer 
på over 7 m efter 25 år. Blandt 
fyrrearterne er det især er Pinus 
contorta som har klaret sig godt. 

Træarterne fra Skandinavien har 
en mere begrænset succes. Selvom 
f.eks. Rødgran og Skovfyr overlever 
og bliver til træer, bliver de jævnligt 
skadet af den varme og tørre Føhn-
vind, som kan optræde på alle tider 
af året. Dette resulterer i svidninger 
og aksebrud. 

Af løvtræerne er det især de nært 
beslægtede Populus trichocarpa og 
Populus balsamifera, som sammen 
med Salix alexensis virker lovende. 
Sidstnævnte klarer sig særligt 
godt og danner buskeformede 
småtræer, også i de sommerkølige 
sydvestgrønlandske kystbyer som 
eksempelvis hovedstaden Nuuk. 

Alle disse arter er fra 
Nordamerika. Det er ikke altid 
let at forudsige hvilke arter, der 
vil overleve – blandt andet findes 
der overlevende Sitkagran, Tsuga 
heterophylla og endda Pinus aristata 
fra Colorado. Sidstnævnte lader til at 
være særligt hårdfør, også på mere 
føhn-eksponerede lokaliteter.

Har de indførte træer på 
Grønland en fremtid?
Hvorfor er der kun så få træarter som 
vokser naturligt hjemmehørende 
på Grønland? Plantningerne tyder 
jo på, at en lang række arter er i 
stand til at overleve i det sydlige 
Grønland. Vi har også fundet 
frøplanter af bl.a. Contorta-fyr 
og Sibirisk Lærk, og det viser at 
foryngelse er mulig. 

Selvom klimaet gennem de 
seneste årtier er blevet mildere, 
også i Grønland, mener de fleste 
vegetationsforskere at den 
mest sandsynlige forklaring på 
manglende trævækst skal findes i 
geografien. Barriererne for træernes 
indvandring efter de seneste istider 
har simpelthen været for store. 

Derimod kan det tænkes at den 
voldsomme vækstforøgelse som har 
fundet sted i de senere år delvist er 
resultat af klimaændringer.

Plantagerne og Arboretet i 
Grønland spiller en vigtig rolle 
i bevarelse og udvikling af 
genpuljer. De tjener samtidig som 
en indikator for klimaændringer 
gennem påvirkning af den nordlige 
trægrænse. Helt konkret giver 
plantagerne afgørende viden om, 
hvilke træarter der er i stand til at 
vokse i det sydlige Grønland. 

Mange arter, som er blevet testet 
i Arboretet, bliver allerede brugt 
indenfor havebrug i Sydgrønland 
til at berige haver og anlæg i byer 
og bygder, men også nordligere i 
Grønland. Yderligere muligheder vil 
være anlæggelse af små plantager, 

Sibirisk lærk i det Grønlandske Arbo-
ret, 9,8 m kun 25 år efter plantning – 
bemærk Ole Byrgesen ved træets fod. 
I forgrunden ses Engelmannsgran fra 
Nordamerika og den hjemmehørende 
Dun-Birk.

Måleholdet i Qanassiassat plantage, omgivet af Pinus contorta. 

Pinus mugo uncinata (fransk bjergfyr).
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Skoventreprenører
Skovgade 20 . 7300 Jelling

l  Køb af træ på roden
l  Maskinskovning
l  Udkørsel af træ
l  Maskinplantning
l  Reolplovning
l  Oprilning/grubning
l  Rydning af stød og kvas
l  Rodfræsning
l  Knusning
l  Hegnsklipning
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Den østlige del af Arboretet.Picea engelmannii (engelmanngran) 
stammer fra Nordamerika og danner 
her ofte trægrænsen.

Betula pendula (vortebirk) fra Finland.

produktion af juletræer, læhegn ved 
husdyrbrug og havebrug i Grønland 
og i andre subarktiske områder.

Spørgsmålet er nu, om der i 
videre omfang vil blive draget 
nytte af de erfaringer der er gjort 
ved træplantningerne: Vil der 
blive plantet flere bevoksninger 
med hårdføre træarter? Vil 
klimaændringer i Grønland betyde, 
at der fremover vil være flere egnede 
lokaliteter til beplantning? Vil de 
allerede indførte arter forynge sig i 
større stil og brede sig? 

Disse overvejelser synes mere 
og mere relevante at gøre sig i 

Grønland. Erfaringerne fra de tidlige 
pionerplantninger giver et godt input 
til disse overvejelser, og en forsat 
opfølgning af træernes udvikling vil 
være værdifuld. 

Tak til GB Hartmanns 
forskningsfond som gennem 
støtte til projektet har muliggjort 
dette arbejde. Også stor tak 
til Mittarfeqarfiit/Grønlands 
Luftfartsvæsen for hjælp til logistik 
under målearbejdet.

Læs mere

Se www.ign.ku.dk > Om Instituttet > 
Arboreter 

1) Betula pubescens (Dun-Birk), Sorbus 
groenlandica (Grønlandsk Røn), Alnus 
crispa (Bjerg-El), Salix glauca (Blågrå 
Pil) og Juniperus communis ssp. nana 
(Fjeld-Ene).

2) ’A Greener Greenland ? Climatic 
potential and long-term constraints on 
future expansions of trees and shrubs’. 
Artiklen kan læses på: 

www.rstb.royalsocietypublishing.org > 
Content > All content > 2013 > August vol 
368 issue 1624
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Godt år for  
Hedeselskabet
Overskud på 60 mio. kr
Hedeselskabet fik i 2014 en om-
sætning på knap 2,1 milliarder 
kroner, mens resultat før skat blev 
60,2 millioner kroner. Resultatet 
betegnes som tilfredsstillende.

I 2013 var resultatet før skat 
kun 1,3 mio. kr. Det skyldtes store 
tab og nedskrivninger på Hede-
Danmarks aktiviteter i Dubai og i 
Sverige og tab på enkeltprojekter i 
Orbicon. Derfor er det mere reelt 
at sammenligne med resultatet fra 
2012 på 32,1 mio. kr. 

Resultatet i 2014 betyder at den 
netto rentebærende gæld er faldet 
med 76 millioner kroner. 

Aktiviteter i udlandet udgjorde 
16% af omsætningen mod 14% i 2013.

Investeringerne har været lavere 
end afskrivningerne, og det skal 
bl.a. ses i lyset af en planlagt out-
sourcing af skovmaskiner.

Hedeselskabet har et mål om 
kontrolleret, lønsom vækst i 2015 
med fokus på såvel omsætning som 
indtjening. Man forventer i 2015 et 
resultat før skat i niveauet 60 mio. 
kr. For HedeDanmark og selskabets 
egne skove ventes et resultat på 
niveau med 2014.

Bedste resultat i  
HedeDanmark
HedeDanmark opnåede et resultat 
før skat på 54 mio. kr. Det er det 
bedste resultat, siden HedeDanmark 
blev udskilt som selvstændigt sel-
skab af Hedeselskabet i 2004.

- I kølvandet på finanskrisen 
købte HedeDanmark en række 
virksomheder, siger adm. direktør 
Carsten With Thygesen. De senere 
år er brugt på at konsolidere vores 
forretning, udvikle organisationen 
og gennemføre effektiviseringer 
samt styrke fokus på vores kunder. 

Der er en fortsat tilgang af kun-
der samt øget effektivitet for akti-
viteterne inden for skov og outdoor 
facility service (pleje og vedligehold 
af grønne arealer for offentlige og 
private virksomheder)

Alle de udenlandske selskaber 
har bidraget positivt til årets re-
sultat. Udviklingen skal ses i lyset 
af tabene i 2013 i det svenske dat-
terselskab, Väla Mark & Trädgård, 
og det delejede Emirates Landscape 
LLC i Abu Dhabi.

HedeDanmark har udviklet en 
skovportal som samler alle rele-
vante data om kundens skovejendom. 
Og i de senere år er udviklet ”HD 

Flis” som effektiviserer logistikken 
ved flisleverancer. 

Stormfaldene fra 2013 væltede 
næsten 200.000 m3 i skove med fast 
samarbejde med HedeDanmark om 
skovdrift. Næsten alt er oparbejdet 
i 2014. Den ekstra mængde træ har 
ikke påvirket markedet, og priserne 
på tømmer har været stabile i 2014. 
Der har været god afsætning på 
flis, og dette marked ventes fortsat 
at vokse.

I 2014 er der indgået en række 
nye aftaler med virksomheder om 
genanvendelse af restprodukter til 
biogødning og biofoder.

Resultatet i 2014 er trukket ned 
af hård priskonkurrence inden for 
blandt andet pleje af grønne om-
råder, og i kraft af at to store an-
lægsprojekter er blevet udskudt. Et 
usædvanligt varmt 2014 medførte 
en ekstra lang plejesæson, mindre 
vintertjeneste end forventet samt 
mindre behov for træflis til op-
varmning.

Skovejendomme
Stormfald sidst i 2013 væltede 
20.000 m3 i selskabets egne skove, 
svarende til ét års hugst. 

Der er frasolgt tre mindre skove 
som var ejet gennem Skov-Sam, 
og der er købt skove i Letland og 
Frankrig. Dermed er Hedeseselskabets 

samlede skovareal steget. Ved ud-
gangen af året ejer selskabet helt 
eller delvist 11.813 ha skov, og de gav 
et resultat før skat på 12,3 mio. kr.

Udviklingsprojekter
Hedeselskabet har uddelt 1,4 mio. kr 
til projekter som ligger inden for 
formålsparagraffen. 

Selskabet har uddelt 200.000 kr 
til at fremme bekæmpelse af svam-
pen Neonectria som skader træer 
inden for ædelgranslægten. Der er 
uddelt 200.000 kr til et projekt ”Rejs-
ningsplan for Firmaskoven” som 
giver virksomheder mulighed for at 
leve op til deres samfundsmæssige 
ansvar gennem skovrejsning.

Selskabet har uddelt 450.000 kr 
til et projekt hvor der udvikles me-
toder til beregning af dimensione-
ring og vedligeholdelse af vandløb. 

Der er også uddelt midler til fem 
projekter der er anbefalet af med-
lemmerne, bl.a. et opholdsrum med 
informationer om læhegn i Thyholm, 
en hyggeplads i en plantage ved 
Tarm, et nyt torv i Lemvig, og et 
projekt til at omdanne nedfalds-
æbler til most.

sf

Kilder: Pressemeddelelser og Årsrap-
port 2014 fra Hedeselskabet.

KORT NYT

Hoved- og nøgletal for Hedeselskabet

Hoved- og nøgletal for HedeDanmark.

Mio.kr 2014 2013 2012

Nettoomsætning 1.626 1.671 1.662

Resultat af primær drift 49 33 34

Resultat før skat 54 13 31

Resultat efter skat 40 9 22

Egenkapital ultimo 248 220 232

Forrentning af EK 17,2 4,1 9,8

Antal fuldtidsansatte 825 895 945

Mio. kr. 2014 2013 2012

Omsætning 2.089 2.102 2.063

Resultat af primær drift 48,0 21,7 43,3

Resultat før skat 60,2 1,3 32,1

Resultat efter skat 46,1 -2,2 20,1

Aktiver ultimo 1.691 1.686 1.769

Egenkapital ultimo 833 793 797

Soliditetsgrad 49,3 47,1 45

Antal medarbejdere 1.375 1.401 1.472
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Hård start for fugleunger
Bukker under for regn og 
kulde 
Småfugleungerne ligger sidst i maj 
skulder ved skulder i rederne og 
vokser et halvt til et helt gram om 
dagen. Det kræver enorme mængder 
af føde – larver og andre insekter 
– at holde gang i ungerne. Et kuld 
musvitter på 10 unger skal fodres 
mere end 500 gange om dagen. 

Dårligt vejr – regn og kulde – får 
insekterne til at krybe i skjul, og det 
bliver vanskeligere at finde føde. 
Når det er koldt skal ungerne des-
uden have mere føde for at holde 
varmen. 

En af forældrefuglene må hele 
tiden påtage sig at holde ungerne 
varme, og så er der kun én voksen 
fugl til at samle føde. Det er særlig 
kritisk i ungernes første leveuge, da 
ungernes stofskifte endnu ikke er 
indrettet på at lave varme. 

Det er en ond cirkel, som ungerne 
har svært ved at klare. I perioder 
med vedvarende regn og kulde be-
gynder de at dø efter 3 dage. 

Naturhistorisk Museum har en 
forskningsstation i Mols Bjerge med 
125 redekasser, hvor der yngler 
musvitter og blåmejser. Et år kom 
der 4 dage med regn og kulde, og 
så var kun halvdelen af ungerne til-
bage i rederne. 

Hvis musvitterne mister deres 
unger først i yngleperioden, kan de 

heldigvis begynde forfra igen. Det 
næste kuld bliver ikke helt så stort, 
og chancen for, at ungerne overle-
ver er ikke helt så gode. Sene kuld 
har dog stadigvæk en rimelig mulig-
hed for at komme igennem tiden i 
reden og blive sunde, flyvefærdige 
unger. 

Selv om der er ”massedød” 
blandt fugleunger i et år, er det nor-
malt ikke en katastrofe for bestan-
den som helhed. Dels bliver de før-
ste dødsfald kompenseret ved et nyt 
kuld, dels vil en større procentdel af 

ungerne overleve månederne efter, 
at de har forladt reden, fordi der er 
færre unger i bestanden. 

Vi kan godt gøre noget for at 
hjælpe havens fugle i perioder med 
dårligt vejr. Vi kan fodre de voksne 
fugle, så de ikke skal bruge energi 
og tid på at finde føde til sig selv. 
Og vi kan sætte solide og regntætte 
redekasser op, så ungerne ikke bli-
ver våde i en regnfuld periode.

Tekst: Henrik Sell, sell@nathist.dk. 
Foto: Morten D.D. Hansen 

MÅNEDENS NATURHISTORIE

Den nemme, røde bi
Rød jordbi nem at kende
Når vi taler om bier, er de fleste nok 
tilbøjelige til at tænke på honning- 
eller humlebier. 

Men der findes faktisk mange 
arter af bier i Danmark – nærmere 
bestemt omkring 275. Fælles for 
de fleste af dem er, at de er svære 
at artsbestemme. Ofte skal dyrene 
dissekeres under lup, før man kan 
være helt sikker på, hvem man har 
med at gøre.

En enkelt af vore vilde bier er 
dog helt umiskendelig. Det er den 
røde jordbi (Andrena fulva). Hunnen 
er kraftigt bygget, over en centime-
ter lang og særdeles tæt og ræve-
rødt behåret. Hannen er mere slank 
og mere sparsomt behåret. 

Den røde jordbi kan i denne tid 
ses i blomsterne i haverne. Den 
samler pollen og nektar, som den 

graver ned til sine larver. 
Den røde jordbi har ikke altid væ-

ret så almindelig; indtil 1983 var den 
slet ikke kendt fra Danmark. Indvan-

dringen sydfra er gået lynhurtigt, og 
i dag findes den overalt!

Tekst & foto: Morten D.D. Hansen, 
Naturhistorisk Museum, Aarhus



 

Mere flis i  
kraftvarmeværker
Værker ombygges
DONG Energy er ved at ombygge 
flere af de store kraftvarmeværker 
så de kan bruge mere træ.

Avedøre blok 1 ved København skal 
ombygges og levetidsforlænges, så 
den fra 2017-2018 og frem til 2033 
primært fyres med træpiller. Blokken 
kan dog stadig fyre med kul. 

Dette værk er velegnet til fyring 
med træpiller. Man kan bruge 
samme teknik som med kul og kan 
derfor genbruge store dele af anlæg-
get. Pillerne findeles og blæses ind i 
kedlen og brænder for det meste ud 
på vejen ned.

Avedøre blok 2 berøres ikke af 
ombygningen. Den består af en ho-
vedkedel som fyrer med omkring 
900.000 tons træpiller om året. 
Desuden rummer den en halmfyret 
kedel samt to gasturbiner.

Træpillerne til Avedøre kommer 
især fra Baltikum og Rusland, men 
der kommer også partier fra Canada, 
USA, Portugal og andre lande. Der 
er ingen risiko for at importere 
plantesygdomme og -skadegørere, 
fordi træet er opvarmet til 55 gr. og 
tørret ned til måske 6% fugtighed.

Der kommer stort set ikke træ-
piller fra Danmark. Produktionen 
fra de danske fabrikker afsættes til 
private pillefyr.

Studstrupværket blok 3 ved Århus 
skal ombygges fra kul til biobrændsler 
og bliver samtidig levetidsforlænget. 
Hele projektet koster 1,3 mia. kr, og 
det er et relativt lavt beløb fordi 

blok 3 i forvejen er bygget til kul-
fyring. Blok 3 er opført i 1984 og har 
en effekt på 350 MW.

Fra maj 2016 vil blok 3 begynde 
at anvende træpiller, og den skulle 
være helt klar til fyringssæsonen. 
Herefter bliver blok 4 udfaset. Blok 
3 ventes at anvende mellem 500.000 
og 800.000 tons træpiller om året 
eller 200 tons i timen. Anlægget kan 
fyre med både træpiller og kul, men 
aldrig samtidig.

Omstilling fra kul til træ skyldes 
dels at DONG Energy generelt 
vil omstille til mere klimavenlige 
brændsler, dels at Århus kommune 
har et klimamål om at være CO2- 
neutral i 2030. Kommunen supplerer 
træfyringen med mindre mængder 
energi fra affald- og halmfyring.

Studstrupværket leverer fjern-
varme til 225.000 århusianere. 
Værket har tidligere været en vig-
tig leverandør af el i Jylland, men 
på grund af øgede leverancer fra 
vindkraft vil det fremover primært 
levere fjernvarme.

Det er også en del af baggrunden 
for ombygningen. Brændselspriser 
og afgifter gør nemlig at det kun 
kan betale sig at bruge træ til fjern-
varme. Hvis der alene skal produ-
ceres el – som det vil være tilfældet 
i lange perioder i sommerhalvåret 
– er træ alt for dyrt, og så fyres der 
med kul.

Skærbækværket ved Fredericia er 
Danmarks største naturgasfyrede 
kraftværk, men skal nu bygges om 
så det kan fyre med op til 450.000 
tons flis. Træfyring indfases fra efter-
året 2016, og i april 2017 skulle det 
være fuldt indfaset. 

Det nye værk vil få en kapacitet 
på 320 MW hvis der udelukkende 
produceres fjernvarme. Værket kan 
også levere damp til elproduktion, 
og så kan det yde 60 MW el. Det for-
ventes at der produceres varme ved 
maskimal belastning i vinterhalvåret 
og ikke ret meget om sommeren.

Dette værk er bygget til naturgas, 
og derfor er valget faldet på flis og 
ikke træpiller. Ombygningen står i 
1,8 mia. kr, og det omfatter bl.a. to 
nye kedler samt udstyr til håndte-
ring af flis fra skibe – ny kaj, kraner, 
lager og transportbånd.

Planen er at anvende 450.000 
tons flis om året. Hovedparten vil 
komme med skib fra Baltikum, evt. 
Rusland eller Spanien. 

De fleste nordamerikanske træar-
ter – nåletræ, birk, eg, løn mv. – må 
ikke importeres på grund af risiko 
for plantesygdomme – flisen bliver 
ikke ligesom træpiller opvarmet 
og tørret før levering. Den eneste 
undtagelse er en akacieart fra Texas 
kaldet mesquit som ikke er omfattet 
af handelsbegrænsninger.

Danske skove kan komme ind 
som leverandører i et vist omfang. 
Lokalplanen for Skærbæk by har 
fastsat en grænse på 80.000 tons 
om året af hensyn til støj fra de 
lastbiler som skal bringe flisen ind 
til værket.

Skærbækværket har en damptur-
bine i blok 3 med en effekt på 392 
MW. Den bliver stående sammen 
med den tilhørende gaskedel og kan 
træde til hvis der bliver problemer 
med fliskedlen.

Kilder: Energi nr. 5, april 2015. 
Erik Elingård-Larsen, personlig 

meddelelse. Foto: Dong Energy A/S.
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DONG Energy skal nu bruge væsentlig flere træpiller i sine store kraftvarmeværker.



 

Droner rejser skov
Træfrø sås fra luften
Et amerikansk firma, Biocarbon 
Engineering, er ved at lave et system 
til skovrejsning ved hjælp af droner. 
Hele plantningen kan ske uden at 
der behøver være mandskab ude i 
området.

Dronen overflyver først arealet 
og laver en kortlægning. På basis af 
den udvælges de områder hvor der 
er behov for skovrejsning. 

Dronen flyver ned i et par meters 
højde, frigør en kapsel som rummer 
et forspiret frø omgivet af en gel 
med næringsstoffer som letter plan-
tens start. De opgiver en præstation 
på 36.000 frø om dagen.

Når træerne vokser op kan dro-
nen igen overvåge området og følge 
udviklingen. Metoden må formodes 
at have størst interesse i svært til-
gængelige områder – bjerge, sumpe, 
øer osv. – uden veje hvor det er 

svært at få adgang med manuel 
plantning.

Biocarbon Engineering har 6 an-
satte, hvoraf 3 har en ph.d. grad. 
Firmaet har som målsætning at 
plante en milliard træer om året. 
Systemet ventes færdigudviklet til 
sommer.
Kilde: www.biocarbonengineering.com
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Klimaændringer rammer 
heder
Bladbiller og tørke rammer 
spiring
Mange heder har set sløje ud de se-
nere år, fordi hedelyngen har været 
angrebet af lyngbladbiller. Det er 
sket mange gange før, og hedelyngen 
plejer at komme sig. Denne gang går 
det dog ikke så nemt, og forsøg har 
nu vist at klimaændringer spiller ind.

Et hold forskere fra Københavns 
Universitet har ledet et europæisk 
netværk af klimaforsøg i seks lande. 
I disse forsøg ændrer man tempe-
ratur, nedbør og atmosfærisk CO2 
koncentration. 

Danmark deltager med to klimafor-
søg, som begge er anlagt på heder. I 
en uforstyrret hede var der minimal 
effekt når man lavede klimaændrin-
ger. Men efter et angreb af lyngblad-
biller, som fik lyngen til at gå ud, 
viste det sig, at længere perioder 
med tørke om sommeren vil sætte 
hederne under pres. 

De nyspirede lyngplanter tåler 
ikke kraftig udtørring, og derfor 
forynges de dårligt i tørre somre. 
Hedelyng er altså meget følsom hvis 
der både er tale om forstyrrelse og 
tørke når den skal forynge sig fra frø. 

Konklusionen på forsøgene er 
derfor, at et forandret klima med 
bl.a. tørre somre vil betyde, at hede-
landskabet svinder ind. I det østlige 

Danmark hvor klimaet generelt er 
mere tørt vil heden langsomt blive 
omdannet til overdrev. 

Det er et problem der ikke kun 
omfatter heder. Der er mange øko-
systemer som er tilpasset udsving i 
klimaet, men i den allertidligste fase 
af planters livscyklus er de specielt 
følsomme overfor klimaændringer. 
Derfor har vi svært ved at lave en 
korrekt vurdering af hvad klimaæn-
dringer vil betyde.

Forsøgene har vist, at mange øko-
systemer kan tåle udsving i klimaet. 
Men når der sker andre forstyrrel-

ser som brand eller insektangreb, 
kan selv små udsving i klimaet give 
varige ændringer i økosystemet.

 Forsøgene startede i 1999 og 
ledes af Inger Kappel Schmidt, pro-
fessor ved Institut for Geovidenskab 
og Naturforvaltning på Københavns 
Universitet. 

Resultaterne er netop offentlig-
gjort i en artikel i det internatio-
nalt anerkendte tidsskrift Nature 
Communications: Increased sensiti-
vity to climate change in disturbed 
ecosystems

Kilde: www.ign.ku.dk 25.3.15

Hederne har svært ved at klare angreb af bladbiller når der samtidig optræder 
tørre somre.



 
Mange hunde uden 
snor
37% i skov og 61% på strande 
løber frit
Mange fugle kræver fred for hunde 
i yngleperioden. Derfor har Dansk 
Ornitologisk Forening undersøgt om 
hundeejerne overholder reglerne 
om at have hund i snor i naturen. 
Svaret er: Mange hundeejere følger 
ikke reglerne.

31 medlemmer af DOF som over-
våger vigtige fugleområder talte 
2874 hunde i 2013 og 2014. 37 pro-
cent af alle hunde i skove løb uden 
snor, selv om loven påbyder ejerne 
at have deres hund i snor hele året. 
På strandene var 61 procent af alle 
hunde uden snor om sommeren 
hvor snor er påkrævet.

Det understreges at der blev kun 
talt hunde i deciderede naturområder 
og ikke tæt på huse, havneområder 
eller P-pladser.

Løse hunde og den større færdsel 
på strandene er ifølge DOF blandt 
hovedårsagerne til, at ynglebe-
stande af arter som stor præste-
krave, hvidbrystet præstekrave og 
dværgterne er gået kraftigt tilbage 
de seneste 60 år. For at sikre de 
sidste par af de to sidstnævnte arter 
bliver der nu opsat hegn og andre 
afværgeforanstaltninger omkring 
ynglepladserne.

DOF talte 1930 hunde på strandene 
og 944 i skovene. Det viste sig, at 
der på strandene er stort set ligeså 
mange løse hunde om sommeren, 
som der er om vinteren, hvor det er 
legalt at lade hunde løbe frit. I sko-
vene er de mange løse hunde især 
et problem for vildtet, siger DOF.

DOF føler at der er praktisk talt 
ingen myndigheder, der håndhæver 
reglerne for at holde hunde i snor 
på strande og i skove. Mange men-
nesker har oplevet at få et temmelig 
ubehageligt svar, når de har påpe-
get ulovlighederne. Derfor mener 
DOF at myndighederne skal be-
gynde at give bøder til hundeejere, 
der lader deres hunde løbe uden 
snor på steder og tidspunkter hvor 
det er ulovligt.

Hundeejere anmeldes
I statsskovene omkring København 
er løse hunde et stort problem, især 
fordi andre skovgæster føler sig 
utrygge.

Skovrider Kim Søderlund fra Na-
turstyrelsen Østsjælland oplyser at 
man nu er begyndt at politianmelde 
færdsel med løs hund i statsskovene. 

Han har erfaring for at hundeejere 
ikke respekterer irettesættelser.

Hvis ikke der sker politianmeldel-
ser forudser han at bynære skove 
vil blive omdannet til hundeskove 
til stor irritation for de fleste skov-
gæster. Han beklager at det er 
nødvendigt at bruge statsskovenes 
og politiets ressourcer på at admini-
strere regler som er ret enkle. 

For at lette presset har stats-
skovene udlagt en del hundeskove 
hvor hunde må løbe frit, dog kun 
hvis den er under fuld kontrol. Men 
heller ikke den regel følges, og stats-
skoven får en del henvendelser fra 
gæster i hundeskove der føler sig 
truet af andre hunde.

De løse hunde i skovene omkring 
København er også til gene for vild-
tet. Der har været enkelte eksempler 
på hunde der har bidt råvildt ihjel. 

Men selv om vildtet ikke dræbes 
vil det blive stresset og få mindre 
tid til at æde og hvile. Fugle der 
finder føde på skovbunden jages op, 
og hvis de har reder på jorden eller 
i buske opgives reden måske.
Kilde: www.dof.dk 1.4.15. Furesø Avis 

(og mange andre lokalaviser) 1.5.15
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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

Over 1/3 af alle hunde går ikke i 
snor i skovene, viser en undersøgelse 
fra DOF.



 
Mange vil begraves i 
skoven
Odense: 30 på et år
I marts 2014 åbnede Odense Kom-
mune en skovbegravelsesplads på 
1 ha i en af kommunens skove, Ko-
haveskoven. Efter lige godt et år er 
det tydeligt at tilbudet har slået an 
– der er allerede begravet 30 dan-
skere på pladsen, dobbelt så mange 
som forventet da pladsen åbnede.

Skoven er tilplantet i 1945, især 
med ask, ær og eg, men der findes 
egetræer på over 100 år i skoven. 
Begravelsespladsen er på 1 ha med 
mulighed for udvidelse op til 3 ha. 
Der er plads til 750 urner.

Pladsen er et rekreativt område 
på linje med resten af Kohaveskoven. 
Der er ikke tale om indviet jord, 
derfor kaldes den begravelsesplads 
og ikke kirkegård.

Der er ikke gravsten eller anden 
form for markering af gravstedet. 
Man må ikke lægge blomster, pynt 
eller andet i skoven for at stedet 
skal være så uforstyrret som muligt. 
Gravsætningen skal ske med urner 
af biologisk nedbrydeligt materiale. 
Prisen er den samme som i en fælles-
grav på de traditionelle kirkegårde

Det er ikke muligt at overvære 
nedsættelsen af urnen. Urnen kan 
blive opgravet senere, men kun hvis 
de efterladte senere finder papirer 
der viser at den afdøde ikke øn-
skede at blive begravet i skoven. I 
så fald kan gravpladsen genfindes 
ved hjælp af målepunkter fra de 
gamle ege.

Kommunen har etableret pladsen 
fordi man lægger vægt på at have 
mange tilbud. Kommunen har således 
også gravpladser for muslimer og for 
asa-troende. Odense kommune tager 
imod urner fra hele landet.

Kommunen har brugt 4-5 uger på 
papirarbejdet. Dertil kommer en del 
tid til det praktiske arbejde, som er 
blevet noget lettere af at kommunen 
ikke behøvede at lave en aftale med 
en privat skov, men kunne bruge en 
af sine egne skove.

Kommunen nævner tre typiske 
begrundelser for at vælge skov-
begravelsespladsen. De fleste 
pårørende siger at den døde gerne 
ville ligge i naturen, og at kirkegårde 
med stedsegrønne planter er for 
velpasset. Så er der enkelte ateister 
som ikke ønsker at ligge i indviet 
jord, og der er nogle lokale som har 
boet i nærheden og har et forhold 
til netop denne skov.

Silkeborg: ¼ af alle urner
Silkeborg Kommune indviede en 
skovbegravelsesplads to måneder 
efter Odense, i maj 2014. Den er på 
3,5 ha og indrettet i en skov der 
ligger lige op til kommunens store 
kirkegård, Vestre Kirkegård.

I januar 2015 blev det oplyst at 
der siden indvielsen i maj 2014 var 
nedsat 35 urner på skovbegravel-
sespladsen. Det svarer til ¼ af alle 
urnenedsættelser i kommunen i den 
nævnte periode. To urnepladser 
koster 4.150 kr for en periode på 
10½ år.

Andre kommuner
Esbjerg og Rebild kommuner har på 
det seneste også overvejet at etab-
lere en skovbegravelsesplads. Men 
som antydet oven for kan det være 
en langvarig og tung proces, og der 
er ikke noget resultat endnu.

Kilder

www.odense.dk/kirkegaarde > Kirkegår-
dene > Skovbegravelsesplads Kohave-
skoven

www.skk.dk (Silkeborg Kommune)
Her kan du blive begravet i skoven. Politi-

ken 24.4.15
Begravelsespladser i skovene lader vente 

på sig. Skoven 5/14 – her er en oversigt 
over alle projekter af denne art.
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Annonce layout til månedstidsskriftet SKOVEN 
 
 
 
 

 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 

   





 

 
 

For information om skovbegravelsespladsen og køb af gravsted 
 
Kirkegårdskontoret   Mandag - torsdag kl. 9.00 til 15.00  
Falen 40     Fredag kl. 9.00 til 12.00 
5000 Odense C     
 
Tlf. nr. 65 51 27 47     
kirkegaardskontoret@odense.dk      
www.odense.dk/kirkegaarde 
 
 
For information om Kohaveskoven 
Park & Natur, Odense Kommune 
Tlf. nr. 65 51 27 19 

 
 
 
 
 
 
 

Scan koden og find mere information om  
Odense Kommunale Kirkegårde på vores hjemmeside! 

Skovbegravelsespladsen 
ligger i Kohaveskoven ved 
Landkildegård. Der er ind-
kørsel fra Niels Bohrs Allé 
ad Landkildevej. 

Skovbegravelse i Kohaveskoven 

Danmarks første skovbegravelsesplads 

Silkeborg Kommune har indrettet en 
begravelsesplads i en fyrreskov lige 
op til byens store kirkegård.

Odense Kommunes skovbegravelses-
plads præsenteres i en lille folder.



 

Have & Landskab ’15
250 udstillere ventes
I starten af maj har 215 firmaer 
meldt sig som udstillere på Have 
& Landskab ’15, og der ventes om-
kring 250.

Udstillingen sender billetlinks ud 
midt i juni og igen en uge inden ud-
stillingen (uge 34). Mange gæster vil 
desuden modtage invitationer med 
billetlinks fra de mange udstillere.

Udstillingen viser de nyeste 
maskiner og udstyr til det grønne 
område. Der er 6 afdelinger med føl-
gende overskrifter: Maskiner & Red-
skaber, Planter & Planteetablering, 
Belægninger, Inventar & Udstyr, 
Skovudstyr, Forskning, Værktøj. 

Udstillingen har et online katalog 
på www.hl15.dk > Info til besøgende. 
Her kan man også lave sin egen liste 
over de udstillere man ønsker at 
besøge.

Have & Landskab afholdes lige 
nord for Slagelse, C.A. Olesensvej 
2, tæt på vej 22 mod Kalundborg. 
Det foregår i dagene 26.-28. august 
kl 9-16 - den 27. er der dog åbent til 
kl. 18. 

Fagligt Forum
I år afholder man desuden en serie 
korte foredrag på 15 minutter hvor 
fagfolk inden for bestemte områder 
vil dele den nyeste viden. Det fore-
løbige program har bl.a. følgende 
emner: At beskære eller ikke be-
skære, saltning i bymiljøer, pesticid-
fri ukrudtsbekæmpelse, transport 
af maskiner på trailer, plantetæthed 
i planteskolen kontra driftsomkost-
ninger senere.

Hvert oplæg varer ca. 15 minut-
ter, og man kan frit gå til og fra alt 
efter interesse. Der bliver nok kun 
plads til 20-30 tilhørere til hvert 
oplæg, som afholdes to gange om 
dagen.

KORT NYT
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½ milliard ton vand
Hvor meget er det?
Fra søndag d. 3.5 kl. 17 til mandag 
d. 4.5 kl. 9 faldt der 11,1 millimeter 
på landsplan. Det meste faldt over 
den sydlige del af landet samt 
Nordvestjylland. Hvor meget er det 
så, mere konkret?

Danmark er 43.100 kvadratkilo-
meter, og over det areal faldt der i 
snit 11,1 millimeter nedbør. En mil-
limeter nedbør er det samme som 
én liter pr. kvadratmeter. Det bliver 
til 478.410.000.000 liter = 478.410.000 
ton eller næsten ½ milliard ton 

Hvis vi skulle vande lige så meget 
som naturen gjorde, skulle hver ind-
bygger i Danmark skaffe 5 tankbiler 
med hver 20 tons vand.

½ milliard ton vand fylder ½ 
kubikkilometer! Det svarer til 4 
gange vandindholdet i Danmarks 
største sø: Arresø i Nordsjælland. 

11,1 millimeter er godt 1/4 af 
Danmarks normalnedbør i maj (48 
millimeter), så det var en uges regn 
der faldt på en nat.

Kilde :www.dmi.dk 4.5.15

235SKOVEN 5 2015

KORT NYT / KLIMASTATISTIK

Periode April Marts

Målt Nor-
mal

Målt

Temperatur, gr.

Middel 7,0 5,7 4,7

Absolut minimum -6,1 -7,1 -6,5

Absolut maximum 20,9 20,0 14,6

Antal frostdøgn 3,7 6,6 6,2

Nedbør, mm

Nordjylland 7,0 5,7 4,7

Midt- og Vestjylland -6,1 -7,1 -6,5

Østjylland 20,9 20,0 14,6

Syd- og Sønderjylland 3,7 6,6 6,2

Fyn 7,0 5,7 4,7

V-, S-Sjælland, Lol-Fal -6,1 -7,1 -6,5

Kbh., Nordsjælland 20,9 20,0 14,6

Bornholm 3,7 6,6 6,2

Landsgennemsnit 7,0 5,7 4,7

Vindstyrke, m/s 

Middel 5,0 5,6 5,1

Højeste vindstød 27,3 26,5

Antal graddage 299 337 383

Antal soltimer 241 162 127

 

April 2015 
April blev lun med 7,0 gr. i snit. Det 
er 1,3 gr. over normalen for 1961-90, 
men 0,5 gr. under middel for 2001-
10. Den varmeste april er fra 2011 
med 9,9 gr.

Der er målt frost i stort set alle 
regioner i alle uger, undtagen uge 17. 
I uge 14 ned til -6,1 gr. i Isenvad ved 
Herning d. 5., i uge 15 ned til -4 gr., 
og så sent som uge 18 blev det ned 
til -5 gr. i store dele af Midt- og Syd-
jylland. Varmest blev det med 20,9 
gr. ved Karup d. 11. og Vojens d. 20.

Nedbøren blev 27 mm på lands-
plan. Det er 14 mm under normalen. 
Mest faldt i uge 14 og 18.

Solen skinnede i 241 timer, og det 
er den 6. solrigeste april siden 1920. 
Rekorden er fra 2009 med 272 timer.

Påsken 2.-6. april var kølig, tør og 
solrig, max. 11 gr. samt nattefrost 
alle dage.

Kilde: www.dmi.dk

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



P
O

S
T

 D
A

N
M

A
R

K

Magasinpost (SMP) . ID-NR. 42389

F rstplant ApS     Ribevej 47     DK - 8723 Løsning     Email: f rstplant@f rstplant.dk     Fax: 75 65 05 75     Læs mere på www.f rstplant.dk     

Forstplant har rødderne solidt plantet i et partnerskab med Naturplant og Forstmiljø. Et værdifuldt partnerskab, der giver vore kunder kort vej til specialiseret viden på alle områder af handel med planter i markedets 
højeste kvalitet, skovrejsning og læhegn samt etablering og afsætning af energiafgrøder. Vi er en lille og effektiv spiller med en stor markedsandel, høj faglighed og det skarpeste overblik over plantemarkedet.
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Steen Hougaard 
T: 86 54 53 20

shj@forstplant.dk
DK 

Bo S. Andersen
T: 21 38 86 75

boa@forstplant.dk
DK og Eksport 

Jens Houkjær 
T: 40 45 44 80

jh@forstplant.dk
DK og Eksport 

Peter Kjøngerskov
T: 20 84 37 22

pkj@forstplant.dk
DK - Naturplant

Peter Benfeldt
T: 22 40 33 21

jiffy@forstplant.dk
DK - Jiffy og dækrod 

Bo Kristiansen 
T: 20 47 52 27

bkr@forstplant.dk
Nordjylland

Jørgen L. Olesen 
T: 61 76 06 00

jlo@forstplant.dk
Midtjylland 

Verner Lauritsen 
T: 20 49 84 01

vl@forstplant.dk
Sjælland 
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