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250 Skovens Dag
Skovens Dag 2. maj forløb godt med
34.000 gæster. Vi bringer reportager
og billeder fra flere arrangementer.
Herover fotos fra Skjoldenæsholm og
Ulvshale.

255 Kort nyt
Træer til kronprinseparret (9 træer
som gave fra Australien).

256 Alt om skoven
Hæfte der blev uddelt ved Skovens
Dag.

258 Hvad synes du om skoven?
Ved Skovens Dag blev skovgæster
spurgt om deres syn på forskellige
skovbilleder. Skovsøen vandt.

260 Markedssituationen 
for råtræ
En aktuel vurdering primo juni for
ind- og udland. Priser på stort tøm-
mer er uændrede, men der er stigning
på tømmer under 20 cm. Pris på bøge-
kævler er stabil, men mængderne er
små.

263 Kort nyt
-65 Ny diplomuddannelse i parkvirksom-

hed, nye skove ved Ringsted og Ros-
kilde, savkæder med lavere vibration
(Oregon), Hedeselskabet formidler
skovkøb i Baltikum.

266 Skovbørnehaver
Udlejning af en skov og/eller et hus til
en skovbørnehave kan være en ind-
tægtskilde for skovdistrikter. Artiklen
gennemgår praktiske erfaringer, lov-
givning og kontraktens indhold.

271 Udlejning af huse
Fra et seminar om mulighederne for
større indtjening ved udlejning af
huse på landet. Om markedsføring,
forbedringer af huset og omgivelser-
ne, løsninger til administration og ten-
denser i boligmarkedet.

275 Kort nyt
Undgå rodskud fra asp.

276 Bygningskonvertering
Gamle driftsbygninger kan måske få
nyt liv ved at blive omdannet til andre
formål. Grundig planlægning og analy-
se bør være første trin. Bygningen bør
ikke bevare sin karakter ved ombyg-
ningen.

279 Natravn i nettet
Ringmærker indfanger natravne for at
få mere viden om deres træk. Natrav-
nen lever i nåletræplantager og fanger
insekter i luften.

282 Skovflåten i danske skove
Skovflåten overfører ikke blot borre-
lia-bakterien men også en virus. De to
sygdomme minder noget om hinan-
den og gennemgås her sammen med
skovflåtens livscyklus. Tegningen her
er fra en ny hjemmeside og viser de
tre stadier.

287 Kort nyt
Fremme af skovbrug i Slesvig-Holsten,
parcelhusejere køber skov.

288 Brug for professionelle?
Der bliver brug for professionelt
uddannede i dansk skovbrug – men
hvilke og hvordan skaffer vi dem? Der
er behov for brede grunduddannelser
med en solid faglig kerne.

292 Kort nyt
-3 Energiforbrug ved brændehugst, nyt

førerland i papirproduktionen.

294 Kort nyt
-5 Mindre cadmium i kunstgødning (for-

del for skovrejsning), sav med
ErgoStart fra Stihl, hjemmeside om
stormfald og konference om samme,
klimastatistik april.



Årets Træven
Hydro Texaco uddelte 18. maj prisen
som “Årets Træven” til bådebygger
Søren Nielsen fra Vikingeskibsmuseet
i Roskilde. Han leder den gruppe som
snart kan søsætte museets hidtil
største projekt, en rekonstruktion af
et 30 meter langt havgående krigs-
skib:

- Langskibet er et imponerende
projekt, sagde adm. direktør Karsten
M. Olesen, Hydro Texaco. Men bag
det spektakulære skib ligger en lige
så imponerende indsamling af viden,
som i høj grad har medvirket til, at vi
har valgt at give prisen som Årets
Træven til en mand, der har fældet et
200 år gammelt egetræ. Med økse.

Fældningen af egetræet blev
beskrevet i Skoven 5/04. Skæbnen vil-
le at få minutter efter træet var lagt
ned blev Søren Nielsen ringet op på
sin mobiltelefon. Han blev både over-
rasket og glad over at få prisen, og
der gik lang tid før han rigtigt havde
fattet at han havde fået et rejselegat
på 30.000 kr.

- Søren Nielsen har den ydmyghed,
der skal til for at være en dygtig
håndværker og formidler, fortsatte
Karsten M. Olesen. Og ikke mindst
for at bidrage til den tværfaglige
forskning, der er en direkte udløber
af projektet. Man kan nemlig lære
meget om vikingetidens samfund ud
fra de praktiske erfaringer, som
Søren Nielsen og hans team gør sig.

- Søren Nielsen har vist, at man
kan starte med træet og håndværket
og blive klogere på, hvordan samfun-
det, infrastrukturen og vidensniveau-
et har været. For det er ikke simple
bønder og sømænd, der har kunnet
bygge og sejle en flåde på 200 lang-
skibe.

- Han siger selv, at han bare er
fascineret og stiller spørgsmål. Men
via sit engagement, sin viden og erfa-
ring kan han stille forskerne spørgs-
mål, som betyder noget for folks
historieopfattelse. 

Søren Nielsen er uddannet både-
bygger på Roskilde Bådeværft. Inden
da arbejdede han et par år som skov-
arbejder, og det var her, hans fascina-
tion af træ begyndte. De sidste tyve
år har Søren Nielsen arbejdet på
Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Han
understreger, at han er bare én af
mange. For byggeriet af langskibet er
et udpræget teamarbejde med 5-10
projektansatte bådebyggere, inkl. én
lærling.

Læs mere om prismodtagerens
arbejde på www.vikingeskibsmuse-
et.dk > Langskibet

Hædersprisen “Årets Træven” er
indstiftet i 1992 af Hydro Texaco A/S i
form af et rejselegat på 30.000 kr. Pri-
sen gives til en person, der er meget
bevidst om vigtigheden af trædriften
i Danmark, eller som yder en særlig
indsats til gavn for træplantningen i
landet. 
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Søren Nielsen lige efter det store ege-
træ var fældet med økse – og lige efter
han havde fået at vide han var blevet
Årets Træven.

Ved prisoverrækkelsen havde Søren
Nielsen medbragt en af museets små
både. Han ses her sammen med pri-
skomiteen, skovrider Klaus Waage
Sørensen, adm. dir. Karsten M. Olesen
og direktør Jens Thomsen. Det sidste
medlem, direktør Hans Henrik Chri-
stensen, var fraværende.
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Danmark fik en ny skovlov og en ny naturbeskyttelseslov 25. maj. De træder i
kraft 1. oktober – og de bliver et godt grundlag for skovene:
• EUs habitatdirektiv gennemføres med de to love – og lodsejerne bliver

betalt for indgrebene. Denne betaling er afgørende for skovejernes motiva-
tion for samarbejde med myndighederne i fremtiden. Det var et kardinal-
punkt for skovbruget at de foreslåede erstatningsfrie indgreb blev fjernet.

• Skovbrugets økonomi fremgår nu direkte af skovlovens formål: Et bære-
dygtigt skovbrug forudsætter en bæredygtig økonomi. Skovforeningen har
insisteret på at denne sammenhæng fremgår udtrykkeligt af loven.

• Skovejerne får større frihed i valget af mål og midler i skovdriften. Der
åbnes fx for naturlig tilgroning, åbne naturarealer og græsningsskov inden-
for visse rammer.

• Der kan bygges arbejdsskure, skovbørnehaver, spejderhytter og andre
anlæg for frliluftslivet indenfor visse rammer.

• Procedurerne for fredninger ændres, og ejernes retsstilling forbedres.
• Befolkningen får ændret adgangsgangsret til naturen, herunder til de

private skove. Skovforeningen står helt bag de nye adgangsregler som føl-
ger forliget mellem Miljøministeren, Dansk Skovforening, Dansk Landbrug,
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet fra 2002. 
Det er vigtigt at lodsejerne håndterer offentlighedens adgang fornuftigt
indtil de nye regler træder i kraft 1. oktober – ellers åbnes for nye krav om
nye regler. Lad for eksempel være med at nedlægge markveje i panik før
lukketid.

Lovgivningen slutter dog ikke her.
Nu skal Skov- og Naturstyrelsen konkretisere reglerne med bekendtgørel-

ser og vejledninger. Skovforeningen skal følge dette arbejde tæt for at sikre
skovejernes interesser helt ned i formuleringerne af de enkelte regler.

Der var nogle elementer som Skovforeningen ikke kom i mål med i de nye
love, fx om procedurer og erstatningsberegning ved fredninger og om bygge-
ri i skov. Disse mål vil vi forfølge i fremtiden.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard

Skovforeningen vil i Skovens augustnummer orientere nærmere om indholdet
af de to nye love.

De nye love i deres fulde ordlyd ligger på Folketingets hjemmeside
www.ft.dk.

De nye love 
kom godt i mål

L E D E R



Af naturvejleder Eva Skytte,
Dansk Skovforening

Søndag d. 2. maj afholdt de
danske skovejere Skovens
Dag for 10. gang. Der var 65
arrangementer fordelt over
landet, og mere end 34.000
deltog i Danmarks største
skovtur.

Skovens Dag trak som vanligt mange
mennesker i skoven. Omkring 8.000

deltog i de 22 private, 21 kommunale
og 1 amtslig skov, der benyttede lej-
ligheden til at invitere danskerne ud
og se, hvad dansk skovbrug er. 

Arrangørerne melder om glade og
interesserede gæster. Flest besøgen-
de havde Jægersborg Dyrehave, hvor
omkring 7000 lagde vejen forbi.

Succes kan dog ikke kun gøres op i
besøgstal. Arrangementer med færre
besøgende har nogle helt andre kva-
liteter – her er der mulighed for en
god dialog. Flere arrangører har erfa-
ret at de besøgende ofte får meget
mere ud af turen, hvis der er tid og
ro til at snakke med turlederen, stille
spørgsmål og fordybe sig i aktivite-

terne. Det er normalt svært, hvis der
er rigtig mange gæster. 

På Skovsgaard på Langeland del-
tog 22 i en insekttur gennem Konab-
be Skov. ”Det lille antal gjorde det
muligt med en tæt kontakt – både til
børn og voksne”, fortæller naturvejle-
der Marianne Krag Petersen.

I Svendborg kommune var delta-
gerne på en 2-timers vandretur gen-
nem Hallindskoven og Gl. Hestehave.
”Det er lige i toppen med 75 menne-
sker til 2 guider, men ellers var der
god dialog og mange interesserede
gæster”, fortæller arrangør Peter Møl-
ler.
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Skovens Dag 2004

Vandreturen på Søholt sluttede ved Skelsnæs Pavillonen hvor madpakkerne blev nydt sammen med flere forårssange –
bl.a. “Grøn er vårens hæk”, “Der er et yndigt land”, “Den blå anemone” og “I skovens dybe, stille ro”.



Indholdet
Igen i år var variationen stor. Alle
arrangementer er forskellige. 

Arrangørerne sammensætter pro-
grammet efter hvilke ressourcer, der
er til rådighed, men også efter hvad
der er målet med dagen. Vil man
debattere skovdriften med lokalbe-
folkningen, informere om kommende
tiltag i skoven, fortælle om mulighe-
derne for benyttelsen af skoven, eller
have et mere indgående samarbejde
med lokale foreninger. 

Er målgruppen børnefamilier, så er
det aktiviteter der trækker. Hvis det
er voksne, man vil have fat i, så er
det typisk en form for vandretur, der
står på programmet. 
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SKOVENS DAG 2004

På Skjoldenæsholm kunne man se på træer, høre om
uddannelser inden for skov og træ, snitte med kniv, se poli-
tihunde i aktion og meget andet.

På Skjoldenæsholm kunne man bruge sporvognen til at
køre ud i skoven.

Dagen startede med en lille én (Søholt
Gods).

Kære Skovens læsere
På Skovens Dag besøgte jeg Engestofte og Søholt godser. De to godser i den
østlige ende af Maribo Søndersø blev for et halvt år siden overtaget af Fre-
derik Lüttichau, som førte an på en vandretur på godt to timer med i alt 21
deltagere.

Vi hørte bl.a. om hvordan elleskoven ud mod søen snart bliver udlagt til urørt
skov. Skoven vil ændre karakter, og den vil måske synes mere “rodet”. Planer-
ne lod til at blive accepteret uden videre blandt deltagerne.

Skovfoged Jesper Madsen fortalte om skovens drift og om frilægning af
bronzealderhøje. 

Konsulent Hans Henrik Jørgensen – som rådgiver flere amter i spørgsmål om
fugleliv – fortalte detaljeret om de mange spændende fugle i området. 

Havørnen er blevet tiltrukket af de store søer med mange fisk, småøer, fred
og ro, og ellebevoksninger. Da den i løbet af 1900 tallet forsøgte at indvan-
dre til landet, så foregik 3 af de 4 forsøg netop her. Siden 1997 har et par
ynglet i Søholt skovene, og i de sidste tre år er der kommet 2, 2 og 3 unger
på vingerne. Ørnene bliver i området hele året. Der er i dag 13 par i Danmark
– men ikke alle yngler.

I skovene kan man også se pirolen – den er ellers er ved at forsvinde som dansk
ynglefugl – der er knopsvane, sangsvane, hejrer, 3-4 par af lille flagspætte som
har under 50 ynglepar i Danmark, og en skarvkoloni på 2000 par osv.

Forsamlingen sluttede ved Skelsnæs Pavillionen. Borde og bænke blev sat
udenfor, og vi sad i den smukke forårssol og spiste den medbragte madpakke.
Tenoren Bo Kristian Jensen fra Operaakademiet og guitarist Christian Odd
underholdt gæsterne under frokosten med forårssange – bl.a. “I skovens
dybe, stille ro”.

Med venlig hilsen Søren F.



SKOVENS DAG 2004
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Kære Alle
Jeg var på tur i Bagholt mose, hvor Giesegaard Gods indviede et nyt ”Spor i
Landskabet”. Skovfoged Viggo Jensen stod for en spændende 1,5 times vand-
retur. Han fortalte bl.a. historier om mosen og skovens flora og fauna. 

Turen var ifølge skovfoged Claus Løvendahl henvendt til de voksne. Og det
fungerede efter hensigten – der var over 30 voksne, og kun et enkelt barn.

I Munkskov, der ligger på den anden side af vejen, kunne vi følge en kort rute
med forskellige aktiviteterne rettet mod børnefamilier. Her var et væld af
forskellige aktiviteter: træklatring og beskæring af et stort bøgetræ,
træfældning, jagthunde og schweisshunde i arbejde. Skytten brækkede et
rådyr op, der var påkørt samme morgen.

Skovbo Museet havde en gættekonkurrence med sjove redskaber fra tidlige-
re tiders skovbrug, og man kunne save med gamle håndsave.

De lokale spejdere havde tændt bål og serverede popkorn og pølser. Der var
ponyridning for børn på en af skovens ridestier. Og man kunne høre om ride-
kort til skoven.

Dansk Skovforening havde et snitteværksted for børn og barnlige sjæle og
en gættekonkurrence med overskriften ”Hvad er mon lavet af træ ?”

Med venlig hilsen Eva

Kære Skoven-læser
I 2001 deltog et stort antal brugere af Århus kommunes skove i en debat
som førte til formuleringen af målsætninger for driften af kommunens sko-
ve. Skovens Dag 2004 blev brugt til at vise hvorledes skoven udvikler sig i
retning af naturnær skovdrift i overenstemmelse med anbefalingerne fra
debatten. 

Under titlen ‘Naturnær skovdrift. Harmonerer driften med brugernes
ønsker?’ havde Århus Kommunes Naturforvaltning arrangeret vandreture i
Skåde og Lisbjerg Skove. Turene henvendte sig primært til det voksne publi-
kum, og der var god mulighed for en dialog om de forskellige skovbilleder der
er under udvikling. Der deltog i alt ca 55 personer i turene. Mange af deltag-
erne havde også været med i målsætningsdebatten 2001.

Deltagerne var positive over for, at gammel skov, store træer, døende og
døde træer bevares i skovene. Det er ligeledes positivt at selvforyngelse er
den fremherskende foryngelsesform i de gamle skove. Et afvekslende flere-
tageret skovbillede med flere arter opfattes af de fleste som positivt. Sted-
vist ønskes søjlehallerne dog bevaret så længe det er muligt. 

Der efterlyses mere vand og dødt ved i skoven. Der var stor tilfredshed med
at veje og stier samt publikumsfaciliteter i øvrigt holdes i god stand.

Efter vandreturene var Naturforvaltningen vært ved en øl/vand og en kop
kaffe til de medbragte madpakker, og snakken om den naturnære skovdrift
fortsatte under frokosten.

Med venlig hilsen Søren D., 
Århus Kommunes Naturforvaltning

PS. Det var i øvrigt ikke kun Djursland der fik glæde af formiddagens tor-
denvejr - ca halvejs inde i vandreturen begyndte det at buldre og regne, men
det havde heldigvis ikke mærkbar effekt på humør og diskussionslyst.

Insekter studeres i lup på Ulvshale
Naturcenter, Møn.

I ellemosen findes mange spændende
smådyr (Ulvshale Naturcenter).



SKOVENS DAG 2004

Sundhed og livskvalitet
- var årets tema. Måske ikke umiddel-
bart noget man forbinder med skov
og skovbrug. Og temaet blev også
brugt på mange forskellige måder. 

I Skjoldenæsholm Skov havde man
inviteret flere af de lokale idrætsfore-
ninger til at deltage. Bl.a. havde ori-
enteringsklubben udlagt en rute på

800 meter og en på 2 km, som man
kunne gå eller løbe. 

Motionsklubben fortalte om moti-
on i skoven, genoptræning efter ska-
der, uddelte smagsprøver på energi-
drik, og man kunne prøve kræfter
med powerwalk og stavgang. Ligele-
des var der mulighed for at forsøge
sig med golf, ridning og spejderlivet.

I Aaved Plantage havde Sparekas-
sen Løgumkloster et arrangement
med forskellige aktiviteter, bl.a. en
rundvisning på kommunens rens-
ningsanlæg, der ligger i skoven. Her
blev deltagerne ifølge Hans Christian
Bomskov præsenteret for ”spejdere,
jagt og gåture = livskvalitet. Van-
drensning og -indvinding i skoven =
sundhed”.

I forbindelse med temaet udgav
Skov- og Naturstyrelsen og Dansk
Skovforening en lille, gratis bog ”Alt
om skoven”. Se næste artikel.

Vejret
Der var strålende sol i næsten hele
landet, og det betød at de besøgende
hyggede sig omkring aktiviteterne.
Mange blev hængende til arrange-
menterne sluttede.

Men arrangørerne i området
omkring Djursland mærkede, hvor
stor betydning vejret har for besøgs-
tallet. Her hærgede en voldsom tor-
denbyge i formiddagstimerne. 

Løvenholm Skovdistrikt, der nor-
malt trækker 150-200 mennesker,
havde kun 40 besøgende. Karen
Schacht fortæller “Vi havde et frygte-
ligt regn- og tordenvejr, der varede
2,5-3 timer fra arrangementets start.
Vejret indvirkede kraftigt på deltager-
nes engagement og spørgelyst ved de
mange stande. Kun et fåtal havde
regntøjet parat. 

Der er ikke noget at sige til, at nog-
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Bagning af pandekager (Revsing Plantage).

Skovfoged Jesper Madsen fortalte bl.a. om skovens drift og udlæg af 375 ha urørt
skov (Søholt gods).

Hej venner
På Skovens Dag havde Natur- og
Kulturskolen ved Sønderskov lånt
Revsing Plantage. Børnefamilierne i
området var inviteret til at følge
træets vej fra skoven til produkt
og anvendelse. 

Vi blev udstyret med sikkerheds-
hjelm, bøjlesav og økse. Inde i
skoven fældede vi et lille birketræ.
Træet blev afgrenet og skåret op i
effekter. Derefter brugte vi noget
af det friske træ i snitteværkste-
det, hvor vi snittede paletknive. 

Kniven brugte vi på bålpladsen,
hvor vi lavede varme pandekager.
En god afslutning på en hyggelig
dag sammen med familien. 

Mange hilsner Jette



le valgte at haste gennem den 6 km
afmærkede rute. Men de der kunne
modstå regnen, eller som kom et par
timer inden arrangementet sluttede,
gav udtryk for stor tilfredshed, selv-
om mange af opgaverne næsten var
regnet væk. Et så ekstremt vejr påvir-
ker alle muligheder for gode oplevel-
ser!”

Skovforeningen vil gerne takke de
private og kommunale skove der har
deltaget i Skovens Dag. Det er dejligt
at så mange lægger tid og kræfter i
Skovens Dag – og dermed viser skov-
brugets ansigt udadtil. ■

Postkortene giver eksempler på for-
skellige typer arrangementer. Billeder-
ne viser forskellige eksempler på akti-
viteter til Skovens Dag. Fotos af Søren
Fodgaard, Tanja Olsen og Mette B.
Johnsen.
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I Revsing Plantage ved Vejen kunne børn og voksne fælde træer.

SKOVENS DAG 2004

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 forskel
lige 

arbejdsbredder og st
ørrelser, og til trakt

orer med 

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



Træer til 
kronprinseparret
Blandt de utallige gaver som Kron-
prins Frederik og Kronprinsesse
Mary fik ved deres bryllup var 9
træer. Det var den officielle bryllups-
gave fra Australien.

Premierministeren oplyser at
gaven er udvalgt med baggrund i par-
rets velkendte interesse for
udendørs liv. Den udgør desuden en
unik og meget langvarig forbindelse
mellem parret og Australien.

Gaven blev overrakt ved den mid-
dag som den australske ambassadør
holdt for parret ugen før brylluppet.
Parret har været med til at udvælge
træarterne som alle er hjemmehøren-
de i kronprinsessens hjemland, Tas-
manien. 

Der er udvalgt tre eksemplarer af
hver tre træarter. De er ca. 20 cm
høje og befinder sig nu i drivhuset på
Fredensborg Slot.

- Lagarostrobos franklinii (kaldet
Huon Pine) tilhører podocarp-famili-
en hos nåletræerne. Den vokser
langs flodbredder i regnskoven på
vestsiden af Tasmanien. Den vokser
meget langsomt, og enkelte individer
er 2300 år gamle.

Træet kan formere sig både ved
nedliggende grene der slår rod og
ved frø. Veddet er meget varigt på
grund af højt olieindhold og har
været brugt til møbler og bådebyg-
ning, men træet skoves ikke mere.

Der er ikke erfaring med dyrkning
af træet herhjemme. Der findes plan-
tet ganske få træer på friland i det
sydlige England, sydvestlige Skotland
og Irland – det største har på godt
100 år nået en højde af 9 m.

- Eucalyptus pauciflora (kaldet
Snow Gum) tilhører myrtefamilien.
Den har lange smalle blade med æte-
riske olier, og er stedsegrøn. Den
vokser primært i bjerge og sletter i
det sydøstlige Australien op til 2000
m. Den lever længe og vokser ret
langsomt (af en eucalyptus at være)
og bliver op mod 30 m. Den kan tåle
sne og is i bjergene, stenet grund og
eksponerede tørre jorder.

Træet bruges til læhegn, skygge,
hegnspæle, brænde og honning, og
det kan måske udnyttes til medicin. 

I England er den i nyere tid plantet
i mange haver og er tilsyneladende
meget hårdfør. I Danmark er den
afprøvet bl.a. på Overgård og i Arbo-
retet i Hørsholm. Den lever i nogle år
på friland, men fryser væk i strenge
vintre; chancen for at den skal over-
leve må anses for minimal.

- Eucalyptus gunnii (kaldet Cider
Gum) minder om den foregående.
Den vokser i højlandet i det indre af
Tasmanien.

Ligesom den foregående har den
været forsøgt flere steder i Danmark
på friland. Den har overlevet få år
inden den er frosset væk.

sf

Kilder:
Pressemeddelelse fra regeringen 5.5.04

(www.pm.gov.au)
Hjemmeside for Australian National Botanic

Garden (www.anbg.gov.au) – det er ind-
gang til mange hjemmesider med nærme-
re beskrivelser og fotos. 

Alan Mitchell (bearbejdet af Søren Ødum):
Træer i Nordeuropa. Gads Forlag 1996.

Alan Mitchell: Conifers in the British Isles.
Forestry Commission Booklet 1972.

To af arterne har flere synonymer, bl.a.: L.f.:
Dacrydium franklinii. E.p.: Eucalyptus
niphophila og E. coccifera.
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KORT NYT

Salg og
udlejning af

skovlifte.

Besøg os på 

Langesø messen

stand 24

Eucalyptus pauciflora bliver normalt
ikke et stort træ.

Løvet på Lagarostrobos franklinii min-
der lidt om thuja.
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Af naturvejleder Eva Skytte,
Dansk Skovforening

”Skoven er god for mange ting:
• Den producerer træ - verdens

mest miljøvenlige råstof.
• Den er rig på natur.
• Den er Danmarks mest populære

udflugtsmål. Over 100 millioner
skovgæster besøger hvert år
skoven.
Skovejerne er glade for, at dan-

skerne elsker og bruger skoven. Sko-
ven er sund for legeme og sjæl – uan-
set om man går, løber, samler, fisker i
skovsøer, sidder stille eller noget
helt sjette.”

Sådan skriver formanden for
Dansk Skovforening, Lars Wilhjelm og
miljøminister Hans Christian Schmidt
på bagsiden af bogen. Og de fortsæt-
ter:

”Skoven er god både til faglige
aktiviteter, spontan udfoldelse og leg,

nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser
og socialt samvær.”

Og det er netop hvad bogen
lægger op til – at vi tager ud og ople-
ver skoven. Hvadenten vi vil samle
urter til snaps, samle svampe til gry-
deretten, lave en insektsuger og gå
på jagt efter smådyr, fotografere,
snitte i træ, se på dyrespor, fiske,
dyrke motion, male eller gå en tur.
Der er et utal af muligheder i skoven,
og ”Alt om skoven” giver konkrete
ideer til besøget.

Selvom det er en lille bog er der er
meget viden at hente. Og bogen er
fyldt med henvisninger til, hvor læse-
ren kan hente mere viden eller som
forsideteksten siger: ”I denne bog
kan du læse næsten ALT OM SKOVEN
(og hvis det ikke står der, står der,
hvor det står)”

Bogen kan læses fra start til slut,
eller den kan bruges som opslags-
bog.

Og så er der kun tilbage at sige: 
RIGTIG GOD TUR I SKOVEN! ■
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Alt om skoven
- en lille bog med viden og
sjove aktiviteter

Alt om Skoven

Hæftet er på 32 sider i format 13 x
18 cm. Det indeholder afsnit om:

Indledning – om at færdes i skoven
Skoven som skatkammer (svampe,

urter, træer og buske)
Skoven om natten
Fugle
Små dyr
Store dyr
Farlige dyr
Ild og bål
Skoven som rensningsanlæg
Skovsøen
Skoven som udfordring til

bevægelse
Skoven som motiv
Velkommen i skoven

Alt om Skoven er gratis og kan fås i
Skovforeningen. Bogen er udgivet
af Skov- og Naturstyrelsen og
Dansk Skovforening i forbindelse
med Skovens Dag 2004.
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Høreværn + visir 
Høreværn + visir 

medfølger ved køb 
medfølger ved køb 

af græstrimmer 
af græstrimmer 

indtil d. 30.06.04
indtil d. 30.06.04

Markedets laveste vibrationer!
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Let start
STIHL’s motorer med ElastoStart er letstartet med 
dekomprimeringsventil som reducerer modstanden i 
startøjeblikket. ElastoStart er et affjedret håndtag, som 
giver et blødere træk ved start. Med STIHL’s primer 
pumper du benzin frem til karburatoren før start. Den 
korrekte mængde brændstof sikrer let start.

Antivibrationssystem 
I præcist beregnede bufferzoner mindskes 

vibrationer fra motor og skæreværktøj. 
Dette er medvirkende til, at STIHL’s kratryd-

dere har markedets laveste vibrationer.

Tillbehør
Til STIHL’s kratryddere fi ndes 

et bredt tilbehørsprogram. 

Etgrebshåndtag
Etgrebshåndtaget giver fuld kontrol 
over funktioner som start, stop og 
drift med den ene hånd. Håndtaget er 
fremstillet af et behageligt materiale 
og ligger godt i hånden.

Langtidsfi lter system 
Tretrinsfi lter med stort 

fi lterareal og kompensator, 
der forhinder at brændstof-

blandingen bliver for fed 
ved tiltagende tilsmuds-ning 

af luftfi lteret og fi lterets 
rengøringsintervaller for-

længes.

FS 450 K
Stihl’s professionelle kratrydder klarer de hårdeste 
opgaver indefor skov- og landskabs-pleje. Leveres 
med snorhoved SuperCut 40-2, trekantskniv samt 
STIHL’s komfortsele.
44 cm3 - 2,9 hk - 8,1 kg 

6.675,-6.675,-
Incl. moms
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Af seniorforsker Frank Sønder-
gaard Jensen, Skov & Landskab

Befolkningens ønsker til
skovenes udformning er tid-
ligere målt ved at vise
sort/hvide fotografier af
skov. Men får man samme
resultat, når man viser rigti-
ge skovmiljøer i den virkeli-
ge verden?

Det blev afprøvet på Sko-
vens Dag. De besøgende i
Gribskov kunne rangordne
fem skovmiljøer efter krite-
riet ”Hvilket skovmiljø fore-
trækker du som skovgæst?” 

Frederiksborg Statsskovdistrikt og
Skov & Landskab stod i fællesskab
for at arrangere Skovens Dag 2. maj i
Gribskov. En af de mange aktiviteter,
som de mere end 2.000 besøgende
kunne deltage i, havde overskriften
”Hvad synes du om skoven?” Det var
beskrevet således i programmet:

Skoven er ét af de mest besøgte
naturområder. Deltag i en undersøgel-
se: Hvordan synes du skoven skal
være? Se dig om og fortæl, hvad du
synes om skoven – og sammenlign
dine synspunkter med resten af dan-
skernes.

Det havde ganske mange af dagens
gæster lyst til. Der blev delt godt 250
skemaer ud, og 131 blev returneret. 

Tidligere undersøgelser
Tidligere har Skov & Landskab gen-
nemført landsdækkende undersøgel-
ser af befolkningens ønsker til skove-
nes udformning. Både i midten af
1970’erne og 1990’erne blev mere

end 50 forskellige skovmiljøer vurde-
ret på baggrund af sort/hvide foto-
grafier, der blev sendt ud til ca. 3.000
tilfældigt udvalgte voksne danskere.

De fleste målinger af folks ønsker
har brugt billeder til at repræsentere
virkeligheden. Den væsentligste ulem-
pe ved det er, at et billede/fotografi er
et ”destillat af virkeligheden”, hvor de
vigtigste bestemmende faktorer kan
være udskilt (se boks 1) – til gengæld
er det muligt at nå ud til et repræsen-
tativt udsnit af befolkningen. 

Derfor har der også været udført
flere danske og udenlandske under-
søgelser for at klarlægge, hvorvidt
billeder giver samme resultat som en
direkte præsentation i naturen. (I for-
bindelse med planlægningen af de
første danske landsdækkende under-
søgelser i 1970’erne blev bl.a. ældre
bøgeskov (storfladedrift) og ung
bøgeskov bedømt af mere end 30
personer. Det skete ud fra såvel foto-
grafier som direkte præsentation i

skoven. Der var ingen sikre forskelle
mellem de svar der blev afgivet). 

Konklusionen er, at fotografier kan
danne baggrund for fuldt ud gyldige
målinger af, hvilke skov- og landskabs-
typer folk foretrækker – forudsat der
udvises omhu ved udformningen af
billedmaterialet. Vi brugte Skovens
Dag til gennemføre endnu et projekt.

Rundtur i skoven
På en kort rundtur i skoven mellem
Skov & Landskab i Nødebo og Esrum
Sø passerede dagens gæster fem for-
skellige skovmiljøer, der var marke-
ret med skilte – se figur 1. 

Efter at gæsterne havde besøgt alle
fem steder skulle de svare på det sam-
me spørgsmål, som blev stillet til de
personer der i sin tid modtog sort/hvi-
de fotografier i de landsdækkende
undersøgelser, nemlig: ”Hvilket skov-
miljø foretrækker du som skovgæst?” 

Besvarelsen skete ved at rangord-
ne de fem besøgte steder – fra hvad
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Hvad synes du 
om skoven?

I forbindelse med besøget på stand 3: ”Hvad synes du om skoven?” blev de man-
ge fotografier ivrigt debatteret, ligesom de ophængte kort og plancher, der illu-
strerede besøgstal i skovene, gav anledning til mange kommentarer.
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man foretrækker mest, til hvad man
foretrækker mindst. Efterfølgende
har vi tildelt miljøerne point fra 5
ned til 1 og analyseret besvarelserne
på samme måde som de sort/hvide-
fotografier blev det.

I forbindelse med eksperimentet
blev der ikke indsamlet yderligere
data. Umiddelbart er indtrykket, at
der er en klar overvægt af børnefami-
lier i svargruppen. 

Mange gav udtryk for, at de synes
det havde været sjovt at prøve. Nog-
le gav udtryk for, at det ikke var så
let at prioritere mellem de fem ste-
der, som de havde troet – ”det er jo
pænt det hele”.

Skovsøen på 1. pladsen
I figur 1 er de fem skovmiljøer rang-
ordnet efter gæsternes vurdering.
Skovsøen er på 1. pladsen, efterfulgt
af den åbne, gamle bøge(ege)skov.
Herefter følger træruinen (med ung
bøgeopvækst i baggrunden), mosen
og til sidst den unge bøgevoksning.

Hvordan passer dette så til de
resultater, der er baseret på befolk-
ningens vurdering af sort/hvide foto-
grafier? Der er naturligvis en række
usikkerhedsmomenter ved en sådan
sammenligning, bl.a. er det ikke
nøjagtigt de samme motiver, der er
bedømt, og svarpersonerne er abso-
lut ikke valgt tilfældigt. 

Men overordnet set er der fin
overensstemmelse mellem resulta-
terne ved de to forskellige metoder
at præsentere skovmiljøerne på. Den
måske lidt romantiske opfattelse af
skoven ser altså også ud til at gælde i
”virkeligheden”.

Projektet ved Skovens Dag styrker

således antagelsen om, at fotografier
er et anvendeligt ”destillat af virkelig-
heden” i forbindelse med præference-
undersøgelser. Det er et interessant
resultat for såvel os som de deltagen-
de skovgæster på Skovens Dag. ■

Referencer
Koch, N. Elers & Jensen, F. Søndergaard,

1988. Skovenes friluftsfunktion i Dan-
mark. IV.del. Befolkningens ønsker til
skovenes og det åbne lands udformning.
- Forstl. Forsøgsv. Danm., 41 (1988): 243-
516.

Jensen, F. Søndergaard & Koch, N. Elers,
1997. Friluftsliv i skovene 1976/77 -
1993/94. - Forskningsserien nr. 20-1997,
Forskningscentret for Skov & Landskab,
Hørsholm. 215 s.
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Boks 1. Brug af sanserne i
skoven
I forbindelse med planlægningen
af de første præference-under-
søgelser i Projekt ”Skov og Folk” i
midten af 1970’erne skrev fhv.
skovdirektør Poul Lorenzen i 1977
bl.a.:

”Jeg har funderet lidt over
”Hvad foretrækker De at møde i
Skoven?” Der er overvejende
tænkt paa Synet, og det er ogsaa
det vigtigste.

Smagen er der tænkt paa med
Bær og Svampe; men for mig er
det ogsaa Følelsen, Lugtesansen
og Hørelsen, der betyder noget
under Færden i Skoven.

Følelsen. Det Stormer og blæser
og er koldt, regner og fyger med
Sne. Saa er der velgørende Læ
bare man naar ind i Skoven – eller
den velgørende kølige Skygge i
Løvskoven paa en hed Sommer-
dag.

’Le nez c’est la memoire’ siger
man i Frankrig, og der er noget om
det. Duften i Skoven, Naaleskovens
Harpixduft, Duften af en Skovbund
med Skovmærker eller Anemoner,
Duften af Hæg eller Røn, Duften af
Muld eller den krydrede Duft fra
en Skovmose eller en Luftning fra
blomstrende Lyng m.m.

Og Hørelsen. Fuglenes Sang,
Kronhjortenes Brølen i de mørke
Efteraarsnætter, Vindens Sus i
Træerne helt forskellig i Løv- og
Naaleskov eller i Storm og Brise.
Skovens Virkning paa aabne San-
ser er mangfoldig.”

Nr. 1. Skovmiljø B – Skovsø. Gennem-
snit: 3,34.

Nr. 2. Skovmiljø E – Åben, gammel
bøge(ege)skov. Gennemsnit: 3,18.

Nr. 4. Skovmiljø A – Mose. Gennem-
snit: 2,85.

Nr. 3. Skovmiljø C – Træruin. Gennem-
snit: 2,96.

Figur 1. Fem skovmiljøer rangordnet
efter de besøgendes svar. 131 personer
har vurderet de fem skovmiljøer på en
rundtur i Gribskov (Nødebo) på Skov-
ens Dag. Der er ikke en sikker statistisk
forskel mellem alle skovmiljøerne. Der
er dog sikker forskel på vurderingen af
nr. 1 og nr. 3, 4 og 5. Der er også sikker
forskel mellem nr. 2 og nr. 5.

Nr. 5. Skovmiljø D – Ung bøgebevoks-
ning. Gennemsnit: 2,67. 



Af sekretær i Danske Skoves
Handelsudvalg, Frank Poll

Priserne på stort tømmer er
uændrede, mens der har
været stigning på tømmer
under 20 cm. Cellulosetræ er
steget i pris.

Prisen på bøgekævler er
stabil, men mængderne er
små. Markedet for eg og
ahorn er godt, og efter-
spørgslen i det kommende
efterår forventes fortsat at
være høj.

Brændemarkedet har
været godt i vinter.

Denne artikel bringer et uddrag af
markedsorienteringen fra Skovforenin-
gen, sidst opdateret 2/06-2004. Den
fuldstændige udgave findes på Skov-
foreningens hjemmeside,
www.skovforeningen.dk >
Medlemsafdelingen. 

På medlemsafdelingen af hjemme-
siden bringes løbende analyser af
træmarkedet, prisstatistik, konjunktur-
barometer, markedsindikatorer, og
prisudvikling for en række råtræeffek-
ter. Skovejende medlemmer har
adgang til medlemsafdelingen ved
hjælp af et særligt kodeord som fås i
Skovforeningens sekretariat.

Nåletræ - Danmark
Afviklingen af vandlagrene fra stor-
men i 1999 forløber som planlagt.
Lagrene præger fortsat markedet for
friskskovet træ, idet savværkerne er

forpligtet til at oparbejde træet inden
1. august 2005.

Afviklingen af vandlagrene med-
fører et stabilt prisniveau på uafkor-
tet tømmer. Ifølge Skovforeningens
prisstatistik er der kun en lille varia-
tion i de indberettede priser for uaf-
kortet rødgran, og niveauet har i
løbet af det sidste halve år har været
relativt uændret. For rødgran B, 21-
25 cm, er gennemsnitsprisen 285-290
kr/m3. De omsatte mængder er dog
betydeligt under skovenes ønskede
udbud.

Tømmer i små dimensioner < 20
cm er bedre efterspurgt, og prisni-
veauet på disse dimensioner blev
bedret i løbet af vinteren. Skovene
har imidlertid et stadigt voksende
behov for at afsætte grantømmer i
store dimensioner, og fra flere ejen-
domme er der nervøsitet for, at gran-
bevoksninger vokser ind i så store
dimensioner, at savværkerne vil få

vanskeligt ved at oparbejde træet.
Forventningerne til markedet for

uafkortet tømmer af rødgran er fort-
satte stabile priser ca. et år frem,
men især på Øerne kan efterspørg-
slen være stærkt begrænset.

Markedet for andre nåletræarter,
f.eks. ædelgran og sitkagran, er gene-
relt ringere end for rødgran. Savvær-
kernes første valg er som regel
rødgran, og så længe der er et stort
udbud heraf vil efterspørgslen være
lav på andre arter af nål. 

Der er god efterspørgsel på de
røde træarter, og betalingsviljen på
de gode tømmerkvaliteter er stigen-
de.

Afsætningen af korttømmer er
generelt god, især af rødgran. Embal-
lageværkerne anvender en stigende
andel af korttømmer, og eksportmar-
kederne i både Tyskland og Sverige
kan aftage store volumener. Forvent-
ningerne til prisudviklingen i 2. hal-

MARKEDET FOR RÅTRÆ
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Markedssituationen 
for råtræ

Prisudvikling på tømmer af rødgran 21-25 cm, i kvalitet A, B og C siden 1972.
Løbende priser.



vår er blandede, men der er svag
optimisme om bedre priser bl.a. på
baggrund på råtræmarkedet i Syd-
sverige.

Afsætningen af emballagetræ for-
løber godt med stor efterspørgsel.
Udbuddet er bl.a. afhængig af skov-
ningsaktiviteten på de sekundære
arter af nåletræ, fx nobilis og alm.
ædelgran samt aflægningen af uafkor-
tet tømmer af rødgran. 

De betydelige angreb af barkbiller,
som i foråret har ramt stormfalds-
områderne i både Danmark og Cen-
traleuropa vil øge udbuddet af
emballagetræ betydeligt. Mængden
af billetræ vil afgøre om der er grund-
lag for højere priser i løbet af året.

Verdensmarkedsprisen på cellulo-
se er steget betydeligt. Det har smit-
tet af på det danske marked, hvor
eksportørerne har hævet prisen
betydeligt på cellulosetræ. Listepri-
sen på grancellulose er i omegnen af
175 kr/m3f og for blandet nål er pri-
sen ca. 165 kr/m3f. I en årrække har
det ikke været muligt at eksportere
blandet nål fra Danmark til cellulose-
fabrikkerne, idet det danske volumen
er meget marginalt i forhold det sam-
lede forbrug. 

Spånpladeindustrien har traditio-
nelt fulgt prisen på cellulosetræ i
blandet nål, men pt. afregnes spån-
pladetræ væsentlig ringere end cellu-
losetræ. Der er derfor en forventning
om at prisniveauet skal justeres
opad inden efteråret.

Der er en god efterspørgsel på flis
og energitræ over hele landet. For-
bruget af energitræ er fortsat stigen-
de.

Nabolande - nåletræ
Produktionen på de store skandinavi-
ske savværker er på et fortsat højt
niveau, og investeringsniveauet i ny
og moderne kapacitet i de baltiske
lande og Rusland øges fortsat. Det er
især savværkskapacitet som er
udbygget bl.a. med det formål at
skaffe tilstrækkelig flis og savsmuld
til den hjemlige cellulose- og papirin-
dustri.

Hugsten i de baltiske lande er såle-
des på et højt niveau. Der foregår en
relativt stor import af råtræ fra de
omkringliggende lande – især
Rusland – for at forsyne de baltiske
savværker.

Prisniveauet på grantømmer i Sve-
rige er steget lidt i foråret, og der er
forventninger om yderligere prisstig-
ninger i efteråret pga. knaphed på
råtræ. I Baltikum er prisniveauet på
tømmer ligeledes fortsat stigende

som følge af voksende efterspørgsel
og konkurrence om råtræet.

Generelt set er der et overudbud
af trælast på det europæiske marked.
Det skyldes en høj kapacitetsudnyt-
telse på savværkerne – også i Centra-
leuropa. Desuden har eksport af træ-
last fra Europa har været besværlig-
gjort af valutaudviklingen i sidste
halvår. 

På det tyske marked faldt prisen
på grantømmer 2-3 euro pr. m3 efter
nytår. Årsagen er hovedsageligt et
overudbud af færdigvarer. Desuden
er der meget høj skovningsaktivitet
bl.a. som følge af de betydelige bille-
angreb.

Prisen på industritræ i det nord-
tyske område er steget betydeligt det
seneste halve år, hvilket gælder både
til spånpladeindustrien og cellulose-
industrien. Den nye cellulosefabrik i
Stendal har behov for at opkøbe sto-
re mængder råtræ. Fabrikken skal
efter planen anvende mere end 2
mio. m3 råtræ om året. 

Det europæiske prisniveau på fær-
digvarer af paller og spånplader har
ligeledes haft betydelige prisstignin-
ger, hvilket forbedrer savværkernes
betalingsevne ab skov.

Løvtræ - Danmark
Bøgehugsten har i vinteren og foråret
været på et forventeligt lavt niveau.
De mest aktive i markedet har omsat
ca. det halve af det normale volumen
bøgekævler, men langt de fleste løv-
træejendomme har haft en bøge-
hugst, der er betydeligt mindre. De
danske løvtræsavværker har generelt

haft en stabil efterspørgsel på bøg,
men volumen er kun en brøkdel af
det samlede udbud fra skovene.

Prisniveauet på bøgekævler har i
sæsonen været relativt stabilt. Pris-
statistikken viser dog en mindre pris-
reduktion i foråret, hvilket dog sand-
synligvis kan forklares med, at
oprydningssalg trækker det samlede
niveau ned. En lignende tendens kan
også ses i de foregående år.

Et gennemsnitligt parti kævler bli-
ver handlet til 600-650 kr/m3, og en A-
kævle med dimension >50 cm bliver
handlet i omegnen af 1.200 kr/m3.
Markedsudviklingen har medført, at
den samlede bøgehugst har inde-
holdt en større andel af B/C kvalite-
ter. Det kan til dels forklare en del af
den lave gennemsnitspris på et parti
kævler.

De generelle forventninger til
bøgemarkedet resten af året er en
fortsat stabil udvikling omkring det
nuværende prisniveau. Der er dog en
forventning – både fra savværker og
fra skovene – om, at der vil blive en
større efterspørgsel på bøg til efter-
året og næste vinter. Et større volu-
men i markedet, og dermed en bedre
balance mellem udbud og efterspørg-
sel er første vigtige betingelse for
højere fremtidige priser på bøg.

Egemarkedet har i vinteren og
foråret været rigtig godt. Der er kon-
stant stor efterspørgsel på kævler af
alle kvaliteter, hvorimod det fortsat
er problematisk at afsætte gulvtræ-
sortimentet til en tilfredsstillende
pris. Udbudet af stort egetræ fra
skovene er dog begrænset, bl.a. i
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Prisudvikling på kævler af bøg over 50 cm, i kvalitet A, B og C siden 1979.
Løbende priser. 



lyset af det relativt høje hugstniveau
i eg de sidste par år.  

Prisniveauet på eg tager fortsat
udgangspunkt i de vejledende prisni-
veauer fra 1999, hvilket indebærer, at
inflationen i den mellemliggende
periode har udhulet realprisen. Set i
lyset af den høje efterspørgsel på eg
bør der være optimisme med hensyn
til den fremadrettede prisudvikling
på eg.

Afsætningen af ask forløber stille
til et relativt stabilt prisniveau. Der
har været god efterspørgsel på kæv-
ler >40 cm i A/B kvalitet uden kerne,
men udbuddet heraf er relativt
beskedent. Stor ask med brunkerne
er generelt mere vanskelig at håndte-
re på markedet, men der findes dog
forskellige afsætningskanaler. For-
ventningerne til efteråret er generelt
et lidt bedre marked.

Det har helt generelt været et godt
marked for ær, hvor der har været et
marked for alle kvaliteter og dimensi-
oner til stabile priser. Flere ekspor-
tører har haft en ubegrænset afsæt-
ning, men udbuddet fra skovene er
begrænsende. Forventningerne til
næste sæson er lidt blandede, men
generelt forventes ikke væsentlige
ændringer.

Markedet for gulvtræ har i længe-
re tid været ringe. Det skyldes dels
udviklingen hos Junckers Industrier,
samt vanskelige markedsvilkår hos
bl.a. de svenske gulvfabrikanter. Pris-
niveauet er generelt lavt, hvor det
lokalt ikke kan konkurrere med bræn-
deprisen

Brændemarkedet har været rigtig
godt i vintersæsonen og flere steder i
landet er det lykkedes at hæve pri-
sen med 5-10 kr/rm. Balancen i bræn-
demarkedet afhænger især af prisen
på importeret brænde, som ligeledes
er hævet især i Jylland. Såfremt olie-
prisen fortsætter på det nuværende
høje niveau resten af året vil det få
en positiv indflydelse på brændemar-
kedet.

Nabolande - løvtræ
Den tyske bøgehugst har i vinter
været betydeligt mindre end nor-
malt. Opbremsningen i udbudet af
bøg har stor betydning på de eks-
portmarkeder, hvor dansk bøg tradi-
tionelt har konkurreret med bøg fra
resten af Europa. 

Prisniveauet på tysk bøg har i
løbet af skovningssæsonen været
stabilt, hvor der fra råtræauktioner-
ne er rapporteret om priser der både
er højere og lavere end året før. De
tyske savværker oplever samme mar-

kedsproblemer som i Danmark. Den
tyske eksport af bøg i både kævler og
planker er pt. betydeligt lavere end i
2002.

I de sidste par år har der ikke
været eksporteret bøg fra Danmark
til det kinesiske marked pga. det
meget lave prisniveau i Kina. Det
kinesiske bøgemarked har i perioden
hovedsageligt været dækket af træ
fra Tyskland og Østeuropa, hvor pri-
sen ab skov er lavere end i Danmark. 

I løbet af foråret er priserne på
plankevarer i Kina steget 15-20%,

hvilket indsnævrer mankoen betyde-
ligt, således at danske eksportører
snart kan konkurrere i Kina. Stabilise-
ringen og den gradvise forbedring af
dollarkursen forbedrer desuden de
europæiske eksportørers konkurren-
cemulighed i Asien.

Som det er tilfældet i Danmark
oplever hele Europa et godt marked
for egekævler. De svenske opkøbere
(gulvtræ) – som tidligere har handlet
en del i Danmark – er imidlertid ble-
vet mere opmærksomme på at hand-
le billigt i de østeuropæiske lande. ■
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Der er en god efterspørgsel på flis og energitræ over hele landet. Forbruget af
energitræ er fortsat stigende.

Pr. 1. marts er Fasterholt Savværk fusioneret med
Douglas Bjælkehus og vi hedder nu Douglas A/S.
Opskær dit eget træ med Wood-Mizer stationære eller mobile
savværk. Priser fra 42.000 kr. Desuden demonstrerer vi LT20 til
ca. 72.000 kr. samt andre modeller.

Douglas A/S
Haraldslundvej 16, Ilskov, 7451 Sunds

Mobil 40 52 86 52

Wood-Mizer

Mød os på

Landsskuet 

i Herning uge 26



Ny diplomuddannelse i
parkvirksomhed   
Skov & Landskab etablerer til sep-
tember en ny teknisk diplomuddan-
nelse i parkvirksomhed.

Parksektoren står over for stigende
krav i forhold til at kunne håndtere
nye former for samarbejde mellem
offentlig og privat virksomhed. Den
nye uddannelse skal gøre medarbej-
der og virksomhed bedre i stand til
at tage denne udfordring op. Samtidig
styrkes medarbejderens kvalifikationer
inden for driftsopgaver og nyanlæg,
samt rollen som sparringspartner
både som udbyder og entreprenør. 

Målgruppen er bl.a. jordbrugstek-
nologer, skov- og landskabsingeni-
ører, biologer, ingeniører, arkitekter,
jordbrugsbachelorer, landskabsarki-
tekter, forstkandidater, agronomer og
hortonomer, som er eller ønsker at
arbejde inden for park- og anlægs-
området. Uddannelsen henvender sig
til medarbejdere, som efter aftale
med arbejdsgiveren er indstillet på
at investere i et kompetenceløft. 

Diplomuddannelsen er en efterud-
dannelse og er tilrettelagt sådan, at
man fortsat kan være aktiv i sit job
under studiet. Den forløber som en
deltidsuddannelse over 21/2 år og
svarer til ét års ordinær uddannelse. 

Forløbet består af i alt fem moduler,
fordelt med ét modul pr. halvår. 

- De to første moduler er obligatori-
ske og beskæftiger sig med branche-
vilkår og opgavestyring samt licitati-
on, udbud og partnering. 

- Dernæst følger fire valgmoduler,
hvor man kan vælge inden for park-
teknik og/eller ledelse og økonomi.
Sidstnævnte udbydes i samarbejde
med henholdsvis Ingeniørhøjskolen i
København og VitusBering i Horsens. 

- På det afsluttende modul udar-
bejdes et afgangsprojekt, som skal
afspejle væsentlige dele af uddannel-
sens faglige indhold.
Alle moduler er opdelt i temablokke,
hver af to dages varighed. Hver blok
gennemføres som internat, fordi det
giver gode muligheder for samarbejds-
træning gennem gruppe- og projekt-
arbejder og for at opbygge faglige
netværk til erhvervserfaring mellem
de studerende. 

Undervisningen er tæt koblet til de
studerendes arbejde. Underviserne
er markante erhvervsfolk fra park-
sektoren og medarbejdere fra Skov &
Landskab. 

Arbejdsgiveren vil almindeligvis
skulle dække deltagerbetaling, rejse-
omkostninger og materialer, ligesom

den studerende får en vis mængde
studiefrihed. Til gengæld stiller den
studerende en del af sin fritid til
rådighed for indsatsen. Deltagerbeta-
lingen for den samlede uddannelse
ligger på ca. 58.000 kr., der også
inkluderer kost og logi hos Skov &
Landskab i Nødebo. 

Yderligere information:
www.sl.kvl.dk > Kurser og Efterud-
dannelse eller kontakt: Studieleder
Karsten Kring, kk@kvl.dk, tlf.: 3528
1596 og studiekonsulent Sally T. Ene-
voldsen, ste@kvl.dk  tlf.: 3528 1608.
Ansøgningsfrist den 1. juli 2004.

Kilde:Pressemeddelelse 14.5.04
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Farma Skovvognsprogram
8 modeller af komplette skovvogne. Fra den lille 6 tons for Dig med det mindre behov til 
vores 12 tons veludrustede proff. vogn med drev og 6,5 mtr kran med delvis el. styring.

Priser fra 43.400 for kpl. vogn med kran.  

8 modeller kran til traktor-og/eller vognmontering fra 3,2 til 6,5 mtr rækkevidde. 
Pris fra 25.400.

Ny 10 tons skovvogn med 6,5 kran til Dig der stiller høje krav!

Farma 10–65 D med 500-hjul

Pris 105.300
 med 500-hjul

10–65 D

NIAB Traktorprocessor 5-15B,

Traktorprocessor 5-15C 
Helautomat

NIAB er den komplette løsning for dig som 

er skovejer- eller skoventreprenør. Den 

får din kapacitet til at stige væsentlig for 

en rimelig investering. Den mindsker tab, og 

forkert hugst undgåes lettere. De farligste 

og tungeste arbejdsmomenter kan du også 

undgå med en NIAB.

Pris fra

ex. længdemåling. Tillæg 12.400 for 
monteret længdemåling.

163.500

Alle priser ex. moms. 

 AS FORS MW
Fabrik: 
E-mail: info@forsmw.ee
www.forsmw.com

FARMA NORDEN AB
Salg v/Stephen Servé
Tlf. 7023 5001 • Fax 7023 5002
Mobil: 2176 5003 • E-mail: shs@bigab.dk



Nye skove ved Roskilde 
og Ringsted
I april startede man anlægget af to
større skovområder ved Roskilde og
Ringsted. Baggrunden er begge ste-
der ønsket om at beskytte vigtige
områder for indvinding af grund-
vand. Dertil kommer at de nye skove
vil gavne naturen samt friluftslivet –
begge steder er der kun lidt skov i
nærheden af byen.

- Himmelev Skov bliver på 300 ha
skov og anden natur nord for Trekro-
ner, nordøst for Roskilde. Der er ind-
til nu købt 110 ha jord som betales af
Københavns Kommune og Roskilde
Kommune. Miljøministeriet bliver
ejer af områderne og får ansvaret for
anlæg og drift af skoven.

- Benløse Skov bliver på 850 ha
skov og anden natur i området mel-
lem Benløse by og Haraldsted Sø
(Langesø), nord for Ringsted. Der er
planlagt skov på 430 ha og enge og
andre åbne naturarealer på 420 ha. I
tilknytning til projektet etableres 50
ha med ny bebyggelse – “skovbyer”.

Jorden købes af Ringsted og
Københavns kommuner når de
nuværende ejere ønsker at sælge.

Miljøministeriet skal stå for anlæg og
drift. Indtil nu er der købt 42 ha.

Københavns Energi har to kilde-
pladser tæt på Benløse Skov. Des-
uden indvindes overfladevand fra
Haraldsted Sø lige nord for skoven,
og der har i en årrække været påvist
gødning og rester af pesticider i

søens vand. Københavns Energi for-
syner en række københavnske kom-
muner med vand. 

Begge steder nedsættes et skov-
rejsningsråd for projektet. Her kan
lokale foreninger mv. rådgive om
områdets tilplantning og anvendelse.

KORT NYT
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Ved indvielsen af Himmelev Skov  deltog borgmesteren fra Roskilde, miljøborg-
mesteren fra København, og miljøminister Hans Chr. Schmidt. Samt et antal
skoleklasser der fik lov at plante de første træer.



Savkæder med 
lavere vibration
Vi har med stor interesse læst i Sko-
ven 3/04, side 138, om en ny type
savkæde med et lavere vibrationsni-
veau, siger Oregon i Danmark.

Det er da glædeligt for forbruger-
ne, at Stihl® nu fremstiller sådan en’
lavvibrations kæde. For os som er
distributør af Oregon® motorsavskæ-
der og sværd, er denne type en gam-
mel nyhed. De blev opfundet for
mere end 10 år siden i et samarbejde
mellem Husqvarna® og Oregon. 

Igennem den sidste del år er alle
kæder produceret af Oregon® leveret
med de såkaldte “Vibe-ban” kædeled.
Det drejer sig om alle typer 0,325” og
alle typer 3/8” kæder, samt også
diverse hobby lavprofil kæder. 

Derfor kan vi dokumentere at Ore-
gon er forrest i produktudviklingen af
mere “komfortable” og mere sikre
motorsavskæder. Dette arbejde er en
kontinuerlig proces som kommer for-
brugeren tilgode, både mht. sikker-
hed, komfort og savydelse.

Tekniske fordele
Oregon savkæder indeholder flere
fordele. 

- “Vibe-ban” betyder affjedring af

kæden. Det sikres ved at “hælen” på
kædeleddene ved drift ikke rører sel-
ve sværdet. Den lille frigang mellem
sværd og kæde virker meget dæm-
pende på vibrationerne fra kæden,
og sikrer således savføreren en mere
komfortabel arbejdsgang. 

- Alle Oregon motorsavskæder er
fremstillet af en patenteret stållege-
ring, der sikrer at kæden skærer opti-
malt, selv under krævende skærefor-
hold, samt fastholder skæreevnen
længst muligt. 

- Alle Oregon motorsavskæder er
udstyret med både “Lubri-link” kæde-
led og “Lubri-well” drivled der sikrer
kæden optimal smøring selv under
meget krævende forhold. Kædeolien
bliver fastholdt i kæden af indbyggede
hulrum omkring kædens nitter, og det
sikrer smøring af de bevægelige dele i
kæden. Desuden er der huller i kædens
drivled som sørger for at olien ikke bli-
ver kastet af ved næsehjulet, men også
gør gavn på undersiden af sværdet.

Oregon fremstiller motorsavskæ-
der til alle typer kædesave. Vi besva-
rer gerne spørgsmål omkring vore
produkter, samt henviser til nærme-
ste forhandler på telefon 98 17 27 33.

Kilde: Pressemeddelelse fra Oregon
i Danmark, P.J. skovværktøj

Skovkøb i Baltikum
Hedeselskabets aktiviteter i de balti-
ske lande er stigende. I Letland har
selskabet efterhånden formidlet salg
af 25.000 ha landbrugs- og skov-
brugsejendomme samt lystgårde til
omkring 30 ejere. 

Direktør Carsten With Thygesen
siger at de personer som køber skov
i Letland betragter det som en inve-
stering, og jagt fylder utroligt lidt for
de fleste. Investeringen sker ud fra
en forventning om stigende efters-
pørgsel på træ til især byggeri – og
dermed også stigende priser.

I Letland har Hedeselskabet ansat
over 50, lokale og danskere, idet man
også tilbyder administration af sko-
ven, skovning, salg af træ osv. 

Selskabet vil nu give de samme til-
bud i Litauen. I første omgang bliver
det dog kun skovbrug, fordi reglerne
for udlændinges køb af jord i Litauen
er lidt anderledes end i Letland.

I hele Østeuropa og Baltikum hav-
de Hedeselskabet sidste år en
omsætning på 30 mio. kr. Dette beløb
omfatter kun Hedeselskabets salg af
serviceydelser og ikke omsætningen
ved salg af træ mv.

Kilde:Børsen 27.5.04
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Vi er på vej med en 

endnu større maskine

● Knusning over jorden. 
Stammer op til 50 cm.

● Rydning af meget store stød, over 1 m.
i diameter, hurtigt og effektivt, 
også på rækker (aleer og plantager).
Jorddybde 50 cm.



Der er generelt positive
erfaringer med at etablere
skovbørnehaver. Skovdrif-
ten kan fortsætte stort som
normalt, og tidsforbruget
for skoven er lille.

Konflikter med andre bru-
gergrupper, fx jægere, kan
forebygges med enkle mid-
ler.

Skoven kan lave aftale
med børnehaven om brug
af et areal, et hus mv. og
dermed få en pæn indtægt.

Skovforeningen har i længere tid
arbejdet med at udvikle nye indtægter
som supplement til de traditionelle
indtægter fra salg af træ og pyntegrønt.
Oplysningerne lægges på foreningens
hjemmeside og bliver løbende udbyg-
get når der foreligger flere erfaringer.

For tiden findes afsnit om grund-
vand, jagt, klatring, kommuneaftaler,
ridning, skovbørnehaver, orienterings-
løb og overnatning. Denne artikel er
en forkortet udgave af afsnittet om
skovbørnehaver.

Red.

Skovenes erfaringer
Indtil videre foreligger der erfaringer
fra 5 skovbørnehaver, og de kan sam-
menfattes således:

Kontakt til brugerne
I de fleste tilfælde er det børnehaven
eller kommunen der har taget kon-
takt til skoven for at få etableret
skovbørnehaven.

Hjemområde
Hjemområdet er børnehavens base.
Basen kan være et hus eller en skur-
vogn, en bus, eller et lejrområde med
bålplads. I tilknytning til hjemområ-
det er der bålplads og måske andre
faciliteter til leg og udforskning.

Det område skoven stiller til rådig-
hed for skovbørnehaven varierer fra
få hektar op til 15 ha. 

De fleste angiver at sliddet fra bør-
nehavebørn er meget lille – og be-
grænser sig til området umiddelbart
omkring hjemområdet. 

Aftale
I alle tilfælde er der lavet en skriftlig
aftale mellem børnehavens ledelse
og skovejeren. Aftalen løber over
nogle år og genforhandles derpå. 

Generelt stilles et skovområde til
rådighed med udvidet adgangsret
efter aftale. Der kan være tale om
færdsel udenfor vej og sti, mulighed
for at sanke træ, etablering af bål-
plads mm.

Ofte gælder aftalen kun hverdage
og i dagtimerne. Ellers laves speciel
aftale. 

Hvor ofte bruges skoven
Der er stor forskel på hvor ofte bør-
nehaverne bruger skoven. Skovbør-
nehaver der har bygninger vil bruge
området hver dag, mens skovbørne-
haver med bus måske bruger andre
naturområder og er tilknyttet en
almindelig børnehave inde i byen.
Atter andre vil kun bruge skovområ-
det af og til.

Ændringer i skovdriften
I de fleste tilfælde drives skoven nor-
malt. Dog lader man træ ligge til at
klatre i eller til at skære op til bræn-

de. Børnehaverne er ofte interessere-
de i at følge arbejdet i skoven.

Skovejerne bruger ikke meget tid
på etablering af aftalen - mellem 0
timer og 2 uger. Dette er selvfølgelig
afhængigt af hvor mange faciliteter
der skal bruges.

Jagt
Børnehavens hjemområde er ofte
begrænset i størrelse, og børneha-
verne bruger kun området i dagtimer
og på hverdage. Derfor møder børne-
have og jægere ikke hinanden. Dog er
det vigtigt at have klare aftaler. 

I et af eksemplerne får børnehaven
at vide på hvilke dage der er jagt. 

I begyndelsen var jagtlejerne sure
over at der skulle være børnehave i
skoven. Men så arrangerede man, at
børnene måtte komme ved middags-
tid to gange om året og se jægerne
brække dyr op. 

Det viste sig at jægerne synes det
var mægtig skægt at vise de små
børn hvad der er indeni en hjort – og
ungerne gik i røjsere i tarme og lun-
ger og undersøgte dyrene med blod
op til albuerne. I dag ser alle hen til
de to dage om året hvor børn og
jægere mødes.

Økonomien 
Skovforeningen kender kun til ret få
aftaler om skovbørnehaver, og der er
meget stor spredning på de beløb
skovdistriktet modtager. Den vigtig-
ste årsag er at der er forskelle på
aftalens indhold – størrelsen af area-
let, ret til brug af arealet, eventuel
leje af hus osv. Der er også forskelle
på hvor i landet man ligger.

På Skovforeningens hjemmeside
er der detaljer om de konkrete afta-
ler med de fem skovbørnehaver.

NYE INDTÆGTER
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Skovbørnehaver
- en mulig
indtægtskilde



Lovgivning der regulerer
skovbørnehaver
Adgang
Børnehavers jævnlige anvendelse
(f.eks. én gang om dagen) af et skov-
areal kræver ejerens tilladelse efter
naturbeskyttelsesloven. 

Dette gælder selvom anvendelsen
alene finder sted efter lovens almin-
delige adgangsret - d.v.s. at færdsel
kun finder sted på veje og stier, at
den kun finder sted i dagtimerne og
at deltagerantallet er under 30. 

Børnehavers almindelige skovtur
kræver imidlertid ikke tilladelse,
såfremt naturbeskyttelseslovens
almindelige adgangsregler overhol-
des. Skovbørnehaver vil i sagens
natur altid kræve ejerens tilladelse. 

Nybyggeri 
Skovlov: Anden anvendelse af fred-
skovspligtigt areal kræver dispensa-
tion til byggeri i fredskov. 

Ændret anvendelse 
Skovlov: Der kræves kun i teorien til-
ladelse efter skovloven til ændret
anvendelse af eksisterende byggeri.

Planlægningslov: Der kræves tilla-
delse til ændret anvendelse af byg-
ningen. 

Arealet
Skovlov: Såfremt der ikke sker ryd-
ninger o.l. og anvendelsen sker, så
skovdriften kan fortsættes som hid-
til, kræves der ikke tilladelse fra
skovloven. Såfremt der skal etableres
rydninger, særlige anlæg o.l. kræver
det tilladelse.

Ansvaret for overholdelsen af
skovlovens regler påhviler ejeren.
Såfremt et forhold består af en ulov-
lig brug er det tillige brugeren, der er
ansvarlig.

På Skovforeningens hjemmeside er
der links til de relevante dele af love-
ne. Bemærk at flere af de nævnte
love netop er ændret.

Kontrakter
Dansk Skovforening har udarbejdet
en vejledning til hvad man bør over-
veje inden der indgås en aftale om
etablering af en skovbørnehave. Vej-
ledningen beskriver alene de mest
centrale forhold. Ud over det nævnte
kan der være særlige lokale forhold
som bør medtages i en kontrakt.

En aftale om at etablere en skov-
børnehave kan have vidt forskelligt
omfang – alt fra aftale om udvidet
adgangstilladelse på enkelte ugedage

til udlejning af hus med tilpasset ind-
bo og have, samt adgangs-/brugsret
til omkringliggende skovarealer. 

Vejledningen kan også bruges hvis
der søges tilladelse til opførelse af
nye bygninger i skoven der skal
anvendes til f.eks. skovbørnehaver. 

Område og beliggenhed
Det omhandlede areal skal beskrives
og indtegnes på et kort. Grænserne
for institutionens brug af arealet skal
være klare og helst naturligt afgræn-
sede ved veje, spor, tydelige bevoks-
ningsgrænser e.l., såfremt arealet
ikke er indhegnet.

Arealet bør udpeges med særligt
hensyn til sikkerhedsforholdene i og
omkring trafikerede offentlige veje.
Desuden skal adgangsvejen være far-
bar om vinteren. 

Af hensyn til børnenes sikkerhed
bør man undgå arealer med direkte
adgang til åbne vandområder.

For at minimere risikoen for ulyk-
ker og mulige efterfølgende retskrav
bør der på arealet ikke forekomme
træer, grene eller installationer, som
ved børns anvendelse/leg medfører
øget risiko for farlige situationer. Det-
te gælder også forekomst af skarpe
sten samt metal- og glasrester fra tid-
ligere tiders bortskaffelse af affald. 

Det kan tilrådes at gennemgå de
aktuelle sikkerhedsforhold på lokali-
teten med en sagkyndig fra kommu-
nen inden arealet fastlægges ende-
ligt. 

Aftaleperiode
En aftale skal indeholde bestemmel-
ser om aftaleperioden, herunder
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Skovbørnehaver giver glade og sunde børn, som er bedre til at koncentrere sig
sammenlignet med børn i traditionelle børnehaver. Samtidig kan skovbørneha-
ver give skovejeren en økonomisk fordel.
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bestemmelser om en mulig forlæn-
gelse af aftalen, opsigelse heraf, mis-
ligholdelse, procedurer for genfor-
handling m.v. 

Brugen af arealet
Den tilladte brug af arealet skal
beskrives. Her er det vigtigt at lade
fantasien få frit spillerum og forestil-
le sig det mulige slid og den anven-
delse som børns leg almindeligvis vil
medføre.

Inden kontrakten udformes bør
skovdistriktet således tage stilling til
hvilke aktiviteter der kan accepteres.
Er det tilladt at bygge huler i træer-
ne? Er det tilladt at tage brænde og
tænde bål? Må der hænges fuglekas-
ser, gynger el. lign. op i træerne? Må
der holdes husdyr?

Det bør endvidere overvejes om
der i kontrakten bør beskrives gene-
relle forbud mod visse aktiviteter,
ændrede anvendelser, samt om særli-
ge aktiviteter kræver særskilt tilladel-
se fra skovdistriktet.  

Såfremt institutionen har særlige
ønsker til arealets anvendelse bør
det endvidere indgå på et tidligt tids-
punkt i den specifikke arealudpeg-
ning.

Brugen af arealet bør i kontrakten
beskrives i så konkrete vendinger
som muligt. Det gælder også de for-
ventninger der er til løbende opryd-
ning i have og på eventuelle skovare-
aler. Derved kan man med stor sand-
synlighed undgå konflikter med
anden sideløbende anvendelse af
samme areal eller naboarealer.

Bygninger o.l.
Hvis der indgår et hus eller en byg-
ning i lejemålet, skal der tages stilling
til hvilke rettigheder institutionen
har til at foretage ændringer – hhv.
indendørs eller udendørs – og om
der må ske ændringer i eventuel til-
knyttet have og hegn.

Det er væsentligt forud for afta-
lens indgåelse at have taget stilling
til “viceværtfunktionen”. Alt lige fra
udskiftning af pærer til et stoppet
afløb eller kloak. Også omkostninger-
ne til vedligeholdelse og arbejdets
fordeling skal der være taget stilling
til. 

Desuden bør der aftales procedu-
rer for måling og afregning af forbrug
af el og vand, samt faste aflednings-
omkostninger og ejendomsskat.

Der skal også tages stilling til en
eventuel anden lovlig brug af bygnin-
gerne efter nærmere aftale, f.eks. til
weekendophold, aftenarrangementer
o.l. 

Såfremt der ikke er bygninger, der
kan indgå i lejemålet, bør man tage
stilling til en eventuel opsætning af
midlertidige skurvogne/pavilloner. 

Godkendelser
Der skal tages stilling til, hvem der
sikrer, at de nødvendige godkendel-
ser fra myndighederne er indhentet.

Umiddelbart er det ikke tilladt at
opstille skurvogne m.v., der ikke er
nødvendige af hensyn til skovdriften.
Det er både forholdet til skovloven
(Skov- og Naturstyrelsen) og til plan-
loven (kommunen), der skal løses.

Der kunne også være en bestemt
brug af arealet, der måtte kræve
Skov- og Naturstyrelsens forudgåen-
de godkendelse i relation til skovlo-
ven. 

Antal børn 
En aftale må også forholde sig til
antallet af børn og aldersgruppe. Det
gælder uanset om det måtte være
antallet af børn eller størrelsen af
arealet, som ligger til grund for beta-
lingen. Det bør endvidere specifice-
res hvor tit institutionen anvender
det pågældende lejemål.

Betaling
Et centralt emne i kontrakten er beta-
lingen. Der kan være meget store for-
skelle på de ydelser som børnehaven
modtager. Princippet er, at jo flere
dele af paletten af mulige varer, som
institutionen efterspørger, des større
skal betalingen være. De nødvendige
hensyn og nye restriktioner på det

givne areal (samt på naboarealer) -
som er en naturlig følge af lejemålet -
skal også afspejles i betalingen.

Såfremt der indgår en bolig i leje-
målet skal betalingen dække både
den tabte indtjening ved udlejning til
andet formål og slitage og omkost-
ninger til vedligeholdelse. Desuden
bør der medregnes omkostninger til
vedligeholdelse af færdselsvejene til
boligen. 

Skovdistriktet bør forsøge at skøn-
ne det tab som opstår ved, at arealet
ikke i samme omfang som tidligere
kan anvendes til andre formål (hugst,
jagt, klippegrønt, råstofindvinding
mv.). Dette tab bør indregnes i leje-
betalingen.

Kontrakten bør desuden indehol-
de bestemmelse om årlig indeksering
af lejen med stigning i forbrugerpri-
sen. (Aktuelle tal findes på www.dan-
marksstatistik.dk > Statistik > Sene-
ste økonomiske nøgletal > Indkomst,
forbrug og priser > Priser > Forbru-
gerprisindeks).

Tidsrum for anvendelse
Der bør i en kontrakt defineres
bestemmelser om det tidsrum på
døgnet, hvor den aftalte anvendelse
kan finde sted.

Naturbeskyttelseslovens alminde-
lige bestemmelser kan ikke nødven-
digvis anvendes, idet færdsel må
kunne finde sted afhængig af institu-
tionens åbningstider. I vinterhalvåret
kan det både være før solopgang og
efter solnedgang.

Inden de egentlige kontraktfor-
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De fleste skovejere med skovbørnehaver angiver at sliddet fra børnehavebørn er
meget lille – og begrænser sig til området umiddelbart omkring hjemområdet.
Ved denne børnehave var der trampestier i en afstand af omkring tyve meter fra
huset.
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handlinger bør skovdistriktet endvi-
dere overveje, om der er behov for,
at enkelte dage i løbet af året skal
udelades af lejeperioden. Årsagen
kan være ønsket om at begrænse
konfliker med andre aktiviteter i sko-
ven - eller der kan være tale om et
krav fra et jagtkonsortium.

Adgang til arealet og bygningerne
Den gene, som er forbundet med til-
stedeværelsen af skovbørnehaven i
skoven, kan begrænses betydeligt,
såfremt færdslen til og fra arealet
koordineres. Der er behov for at tage
stilling til om børnene samles ved en
eventuel bygning inde i skoven,
hvem der transporterer børnene til
dette sted, og om forældrene lovligt
kan køre i skoven med dette formål?
– og hvordan forhindrer man evt.
misbrug? 

Man bør beskrive parkeringsfor-
holdene omkring bygningen / ved
arealet, om personalet kan parkere
på arealet, om der er plads til en bus,
og om vejen kan holde til buskørsel.
Det skal beskrives hvem der sørger
for snerydning på adgangsvejene.

Endelig skal man overveje om der
er behov for skiltning med henblik på
færdselsforholdene – og hvem der
udfører denne. Om hvordan man for-
holder sig til anden driftsmæssig tra-
fik som passerer området på vej til
andre dele af skoven.

Ansvar
Aftalen må også forholde sig til
ansvarsforholdene i forbindelse med
skader, der kan påføres børn og voks-
ne ved færdsel i skoven og skader,
der kan påføres bevoksninger
(træer) og bygninger. Der tænkes her
på skader, som måtte gå ud over,
hvad man må forvente som følge af
den aftalte, lovlige brug af arealet og
bygningerne.

Skader som følge af færdsel i sko-
ven må reguleres ud fra hovedreglen
om, at færdsel sker på eget ansvar.
Denne regel må selvfølgelig ses i
lyset af, at skovejeren udvælger area-
ler, der ikke udgør en særlig risiko i
form af risiko for nedfaldende grene,
træer o.l. Det bør besluttes om skov-
ejeren har en særlig opsynspligt. 

Der må også tages stilling til even-
tuel erstatning for de skader der måt-
te opstå - ud over de skader, der er
en naturlig følge af aftalte brug af
skoven/bygningerne. Der kan eventu-
elt stilles krav om en offentligt tegnet
forsikring, der eksempelvis medtager
forsikring mod brand (etablering af
bål).

Anden brug af arealet
Det bør på forhånd aftales om arealet
kan anvendes til andre aktiviteter –
skovdrift eller rekreative formål som
f.eks. jagt eller orienteringsløb. På
den måde kan man tage forskud på
eventuelle konflikter mellem forskel-
lige brugere. Der er her igen en klar
sammenhæng med betalingen for
lejemålet. 

Der kan her henvises til samarbej-
det mellem en skovbørnehave og et
jagtkonsortium, som er beskrevet i et
af eksemplerne. Opfindsomhed kan
sandsynligvis afføde gode synergi-
effekter mellem forskellige betalende
brugere af et givent skovareal.

Anden brug af arealet kan ske på
dage, hvor der enten aftales særlige
gensidige hensyn mellem forskellige
anvendelser eller dage hvor instituti-
onen ikke er i skoven.

Aflevering af arealet/bygningerne
I forbindelse med bestemmelser om
aftalens ophør skal der tages stilling
til aflevering af arealet. Det bør her
på forhånd aftales i hvilken stand
arealer, bygninger og installationer
skal afleveres. 

Det gælder også i tilfælde hvor
lejer har opført legefaciliteter eller
foretaget forskellige ændringer af
eksisterende forhold.

Kontaktprocedure
Af hensyn til skovbørnehavens
muligheder for at reagere og medde-
le om utilsigtede forhold bør der i
kontrakten nævnes en kontaktper-

son. En fast procedure herom kan
endvidere fungere som hjælp til
opsyn med skoven og adgangsveje-
ne. ■

Læs mere på www.skovforeningen.dk
> Medlemsafd. > Andre indtægter.
Skovejende medlemmer af Skovfore-
ningen kan gennem en særlig kode få
adgang til disse oplysninger.

Fotos på disse sider er fra en skovbør-
nehave på Ryegård ved Holbæk.
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I mange tilfælde indgår der leje af et hus i aftalen med skovbørnehaven.

Læs mere
Læs mere om skovbørnehaver i 

- Skoven 1/04: “Rødderne i sko-
ven” – en undersøgelse af børne-
nes trivsel i en skovbørnehave ved
Fåborg.

- Skoven 4/04: “En skovbørneha-
ve set fra distriktets synspunkt” –
Damsbo skovdistrikts erfaringer
med børnehaven Rødderne.

På hjemmesiden for Skoven i Sko-
len findes også oplysninger om børn
i skoven: www.skoven-i-skolen.dk –
søg på skovbørnehave. Samme
sted findes en del oplysninger om
de lidt større børn ved søgning på
skoleskov eller udeskole. En arti-
kel om udeskole er bragt i Skoven
3/04.



Fra et seminar om bedre ud-
nyttelse af udlejningshuse.

Der er store forskelle på
markedet i forskellige lands-
dele. 

Højere husleje kan opnås
hvis der investeres i forbed-
ringer. Men det skal først
skønnes om investeringen
kan tjenes hjem.

Man kan overveje at over-
lade administrationen til et
ejendomsselskab.

Til sidst en prognose for
udviklingen de næste ti år.

Næsten alle godser og større land-
brugsejendomme har huse til udlej-
ning. De er opført på tidspunkter
hvor der var brug for meget mere
arbejdskraft i land- og skovbrug, og
de må derfor i dag udlejes til perso-
ner uden tilknytning til ejendommen.

Der er bundet betydelig kapital i
disse huse – men får man det optima-
le afkast af dette aktiv? Det var tema-
et for et seminar den 5. maj arrange-
ret af Dansk Skovforening, Danske
Godser og Herregårde samt Tolv-
mandsforeningerne i samarbejde
med Nykredit.

Denne artikel giver et rids over
seminarets indhold, og den efterføl-
gende artikel giver en arkitekts syn

på konvertering af ældre driftsbyg-
ninger til nye formål. I næste num-
mer af Skoven omtales de juridiske
forhold omkring udlejning af huse.

Beliggenhed
Flere talere understregede det gamle
ord om at værdien af et hus afhæn-
ger af dets beliggenhed. 

Markedet er godt omkring de sto-
re byer. Her er der stor økonomisk
aktivitet og underskud af boliger,
især i den bedre ende. 

Et godt marked findes især inden
for en times kørsel fra København og
omkring Århus, og til dels i nærhe-
den af Ålborg, Odense og Trekants-
området. Boligudlejere i disse områ-
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Udlejning af 
huse på landet

De fleste godser har huse til udlejning. De udgør et aktiv som måske kan give højere afkast end i dag.



der har ofte ventelister og kan vælge
og vrage mellem interesserede.

Uden for disse områder går det
trægt. Der er rigeligt med huse, den
økonomiske aktivitet er begrænset,
og efterspørgslen er lav. Folk flytter
generelt til de få større byområder
og vil undgå lang transporttid til
arbejde.

Lejeboliger er hæmmet af at ejer-
boliger er blevet billigere de senere
år. Renten er lav, og der er kommet
nye lånetyper. Derfor vælger mange
at købe bolig frem for at leje. 

Mange steder er der derfor ikke
stor efterspørgsel på et billigt hus på
landet. Men der er stadig interesse
for huse med særlige kvaliteter som
er svære at finde i byerne og hvor
udbudet er begrænset – såsom huse
med naturværdier, smukke landska-
ber, rolige omgivelser osv.  

Markedsføring
Der er mange muligheder for at mar-
kedsføre sine boliger. Ejendomme
der har let ved at afsætte deres boli-
ger skriver interesserede op på ven-
telister. Problemet med ventelister er
at hvis man har stået der lang tid har
man tit fundet noget andet i stedet.
Og det er ikke sikkert at det hus som
nu er ledigt passer til den person der
står først på ventelisten.

Flere udlejere har god effekt af at
indrykke en annonce i en avis og lave
åbent hus. Derved kan man lettere
udvælge den lejer som man mener
passer bedst til huset og ser ud til at
være en stabil lejer.

Mange godser har deres egen
hjemmeside hvor ledige huse lægges
på. Det er dog ikke nok, for det er
langt fra sikkert at den rigtige lejer
kommer forbi hjemmesiden netop
når huset er ledigt.

Der findes et større antal hjemme-
sider hvor enten udlejer eller lejer
kan indrykke annoncer mod (ofte
ganske pæn) betaling (se fx på
jubii.dk > Bolig og have > boligporta-
ler). En del af portalerne så dog ikke
ud til at have mange kunder.

Et led i markedsføringen er at man
skal gøre sig klart hvilke typer bolig-
søgende det enkelte hus henvender
sig til. Familier med børn vil have et
praktisk hus tæt på byer og offentlig
transport. Midaldrende ønsker ro og
fred, og naturskønne omgivelser. Folk
i gode job eller med formue ønsker
eksklusive boliger måske med mulig-
hed for hestehold. Pensionister, stu-
derende og ledige ønsker en billig
bolig. Osv. 

På en og samme ejendom kan man

have boliger som henvender sig til
vidt forskellige personer. Beskrivel-
sen af husene skal derfor være tilpas-
set kundegrupperne. Man skal frem-
hæve de kvaliteter som har betyd-
ning for netop den kundegruppe som
man vil tiltrække. 

Forbedringer af huset
Hvis man synes lejeindtægten er for
lav kan en af løsningerne være at
lave forbedringer som kan berettige
en højere leje. Er der tale om større
beløb er det dog vigtigt at lave en
grundig kalkule så man ikke bruger
for mange penge.

Man kan beregne hvor meget de
påtænkte ændringer vil koste. Og læg
et beløb til for uforudsete omkostnin-
ger – der løber let noget ekstra på
når man går i gang med gamle huse.
Derefter beregnes hvor meget husle-
jen skal stige for at få investeringen
hjem med en passende forrentning.

Herefter kan man skønne om det
er muligt at opnå den krævede husle-
je. Sammenlign med godsets øvrige
huse, og med andre huse på egnen.
Kontakt eventuelt en lokal ejendoms-
mægler og bed ham vurdere om
huset kan udlejes til den fastsatte
pris.

Det er en fordel hvis man allerede
har en potentiel lejer til det forbedre-
de hus. Det skal dog være muligt at
udleje huset til anden side, for for-
bedringerne skal afskrives over
måske 20-30 år.

Man kan også bruge den modsatte

fremgangsmåde: Lav et skøn over
hvor meget et godt hus med alle nor-
male installationer kan indbringe i
lokalområdet og dermed hvor meget
der maksimalt kan investeres. Deref-
ter kan man regne baglæns og se om
man kan sætte huset tilstrækkeligt i
stand for de penge der er til rådig-
hed. Også her kan en ejendomsmæg-
ler give gode råd om hvor potentia-
lerne er i huset.

Husets indretning
Mange huse er måske i ganske god
stand – men er ikke særlig eftertrag-
tede fordi de ikke opfylder nutidens
krav. Nogle af disse krav kan man
opfylde ved en velovervejet ombyg-
ning. På den anden side må en lejer i
et ældre hus på landet acceptere vis-
se afvigelser i forhold til et moderne
parcelhus til gengæld for de fordele
som landlivet indebærer.

I dag er madlavningen en central
del af moderne familiers liv. Man
samles i køkkenet under madlavnin-
gen, børnene laver lektier her, man
ser fjernsyn, og spiser også i køkke-
net. Der skal derfor være god plads
til køkken med spiseafdeling, og der
skal være et godt lysindfald. 

Dagligstuen er ikke helt så vigtig
som før. Hvor fine hjem tidligere hav-
de 2-3 stuer en suite er én pæn stue
ofte nok. Til gengæld bør der være et
arbejdsværelse (med computerstik)
og måske en fjernsynsstue så man
ikke forstyrrer hele familien med en
bestemt udsendelse.
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En mulighed for at holde husdyr – fx får eller heste – kan øge markedsværdien
på huset.
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Rummenes størrelse og fordeling
er vigtig. Der skal være plads til møb-
ler – også den store sofagruppe – og
der skal være hensigtsmæssige gang-
linjer. 

Mange huse vil vinde ved flere vin-
duer der giver lys eller udsigt, og en
dør der giver adgang til en terrasse.
Men ændringerne bør ske uden at
forringe husets ydre fremtoning ved
for mange tagvinduer eller fejlplace-
rede kviste.

Der skal ofte flere el-installationer
til - mange gamle huse har kun ét
lampested og ét stik i hvert rum. Der
skal også være stik til computer og
tv, gerne i flere rum, der skal være
installationer til hårde hvidevarer
osv.

Bad og toilet har fået stigende
betydning. Vi bruger mere tid i badet
end før, rummet bliver større, og vi
bruger store beløb på den optimale
indretning. En familie med 3-4 med-
lemmer vil gerne have flere bade-
værelser så der ikke bliver kø om
morgenen.

Det er ikke længere mor der går
hjemme og holder hus, så der skal
være de nødvendige maskiner –
vaskemaskine, opvaskemaskine,
måske tumbler osv. Huset skal være
rengøringsvenligt, og i køkken og bad
skal der være flader som er nemme
at tørre af. Gulvene skal kunne tåle
snavs og fugt – eller der skal være
bryggers og entre hvor man kan stille
fodtøjet.

Forbedringer af gamle huse bør

foretages således at man udnytter
kvaliteterne i fortidens byggeskik.
Tykke mure, fritlagte loftsbjælker og
brede gulvplanker fortæller den
besøgende at man kommer ind i et
gammelt hus. Derfor er det en dårlig
ide at pakke alt ind i gipsplader så
huset kommer til at ligne et nyt par-
celhus.

Man skal netop udnytte atmos-
færen i huset på landet – fordi der er
ofte en årsag til at en lejer vælger at
bo på landet. De særlige kvaliteter
ved huset på landet kan berettige en
højere pris – eller i hvert fald få lejer
til at se bort fra de mindre mangler
eller ulemper der også kan være ved
landhuse.

Hvis huset kræver kræver en
større istandsættelse kan man over-
veje en særligt lav leje til gengæld for
at lejeren laver nærmere aftalte vedli-
geholdelser og forbedringer. Det for-
udsætter naturligvis at man har tillid
til at han laver et godt arbejde. Afta-
len bør være tidsbestemt, så husle-
jen kan hæves når lejeren har fået en
rimelig “afskrivning” på sin arbejds-
indsats.

Forbedringer af omgivelser
Husets omgivelser er også vigtige når
en potentiel lejer ser på hus. Forde-
len ved at lave udendørs forbedrin-
ger at man kan nå langt for ret små
beløb.

Først og fremmest skal man fjerne
rod omkring huset. Bygningsaffald,
gamle maskiner og forfaldne skure

giver et dårligt indtryk, både på selve
husets grund, hos naboer og på til-
kørselsvejen.

De fleste vil gerne have lys og luft
– selvom de lejer et hus i skoven. Der
skal være et eller flere steder hvor
man kan nyde solen, men også et træ
der giver skygge om sommeren.

Man kan pynte på haven ved at
plante træer og buske. Men det er
ikke værd at ofre store beløb på
haveanlæg – det bør man overlade til
lejeren.

Udsigter er meget værdsatte. Der
kan være tale om udsigt over marker-
ne, ned til fjorden, eller til en sø tæt
ved huset. Men man skal heller ikke
for aktiv med sav og kratrydder, for
en udsigt bliver mere attraktiv hvis
man har et kig indrammet af træer
eller grupper af buske.

Hvis man udlejer til familier med
små børn eller med husdyr er det
ofte vigtigt at der kan afspærres ud
til farlige områder – en sø, en bæk
eller en befærdet vej.

Huse på landet er mere udsat for
vind og vejr, og derfor bør der være
mulighed for læ. Ligger huset vindud-
sat kan det være en god ide at plante
hurtigtvoksende træer og buske mod
vest og nord. Huse ud til befærdede
veje bør afskærmes med beplantning
og eventuelt støjskærm.

Det er ikke kun selve huset man
udlejer, men også tilkørselsvejen.
Man kan plante grupper af blom-
strende buske, eller et læhegn langs
vejen. Og hvis vejen op til huset fører
over en åben mark kan en række
allétræer give et stort løft til huset.

For en del byboere er et liv på lan-
det det samme som husdyrhold –
såsom får, kødkvæg eller rideheste.
Især de lidt større og mere eksklusi-
ve huse bør derfor have en stald og
hestefold – og der bør være mulig-
hed for at ride i den nærliggende
skov.

Administration
Langt de fleste husejere står selv for
administrationen af udlejningen,
måske i forbindelse med godskonto-
ret. Det giver en god og nær kontakt
med lejerne, man har fordel af det
direkte kendskab til såvel huse som
lejere, og det giver beskæftigelse til
en eller flere personer på godset.

En anden mulighed er at overlade
administrationen helt eller delvist til
eksterne administratorer. På konfe-
rencen gav et af Danmarks største
ejendomsselskaber, Datea, sit bud på
en løsning (se boksen), men der kan
også være tale om et lokalt ejen-
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Forbedring af husets omgivelser – fx plantning af en alle – kan tit gøre huset
mere attraktivt.
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domsselskab eller en ejendomsmæg-
ler.

Fordelen ved at vælge professio-
nelle er at de i forvejen har et appa-
rat til at håndtere alle forhold
omkring husudlejning, og de følger
med i den komplicerede lovgivning.

De sørger for at hæve huslejen
hver gang reglerne giver mulighed
for det. De kan fastsætte en husleje
som ikke er for lav, men heller ikke
så høj at man underkendes i husleje-
nævnet. De vil have et bogholderi
som foretager alle betalinger, og de
sender rykkere så snart betalingsfri-
sterne er overskredet.

De er vant til at håndtere henven-
delser fra lejerne om fejl og mangler,
og de vil opfylde alle berettigede
krav om udbedringer. Som husejer
har man ofte et personligt kendskab
til mange af lejerne og vil måske
opfylde flere ønsker end lejerne
egentlig har krav på.

Et ejendomsselskab kan rådgive
omkring vedligeholdelse og forbed-
ringer som kan føre til større lejeind-
tægter, og de kan stå for byggesty-
ring ved større projekter.

Ulempen ved et professionelt ejen-
domsselskab er at det koster en del i
honorar, og at man mister den dagli-
ge kontakt med sine huse.

Tendenser i boligmarkedet
Hvis man som udlejer står med et
stort kapitalapparat er det ikke nok
at se på markedet i dag – man må
også prøve at vurdere hvordan situa-
tionen vil være om en årrække. Det
gælder især hvis man investerer
større beløb i forbedringer på ejen-
dommen.

Større renoveringer vil typisk
være finansieret ved lån, og derfor
var det ikke overraskende Nykredit
som gav sit bud på tendenserne i
boligmarkedet, især med henblik på
boliger på landet.

Der er stagnation i det private
nybyggeri for tiden. Markedet fore-
trækker ejerboliger, og de private
udlejningsejendomme omdannes
efterhånden til andelsboliger. Dyre
lejligheder på mere end 3 værelser i
den almene boligsektor er svære at
udleje, fordi ejerboliger er relativt
billige. 

Som et eksempel på hvad man er
oppe mod som udlejer blev vist et
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Administration af udlejning
Til konferencen var inviteret to af de store firmaer inden for administration
af udlejningsejendomme – Datea og Kuben – for at give deres bud på hvor-
dan ejendomme kan administreres.

Datea præsenterede et konkret oplæg til administration tilpasset Dansk
Skovforenings medlemmer. Udgangspunktet er at der er store forskelle mel-
lem ejendommene med hensyn til størrelse og beliggenhed, ejerens interes-
se for ejendomsudvikling samt ejerens præferencer i øvrigt. Desuden er det
væsentligt at begrænse udgifter til kørsel, og det betyder at mest muligt
skal udføres lokalt.

Datea har sammensat en grundpakke bestående af de ydelser som alle
har brug for. Dertil kommer tillægsydelser som ejerne efterspørger i varie-
rende omfang og som betales særskilt.

Grundpakken
Grundpakken omfatter en række ydelser som er generel lejeradministrati-
on, dvs. ajourføring af ejendoms- og lejerkartotek, opkrævning og registre-
ring af indbetalinger, rykning og oversendelse til inkasso, administration af
afdragsordninger, varsling af huslejereguleringer, behandling af lejeres
opsigelse og fraflytning, behandling af lejerhenvendelser, fremleje og bytte
samt husordenssager. Specielt for boliger er der administration af konti for
indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Grundpakken omfatter også bogholderi og regnskab, dvs. ajourføring af
finanssystem, bogføring, arkivering, betaling af udgifter, afregning af moms og
likviditetsopgørelse, udarbejdelse af periode- og årsregnskaber samt budget.

Hvis Datea står for vicevært tager de sig også af lønadministration, dvs.
udbetaling af løn, afregning til offentlige myndigheder, administration af
ferie og sygdom, ansættelseskontrakt mv.

Datea driver et Call-Center hvor lejerne kan henvende sig om mindre
praktiske opgaver der skal løses, fx vandhanen der drypper.

Tillægsydelser
Tillægsydelserne kan omfatte behandling af vand- og varmeregnskaber, teg-
ning af forsikringer, tilsyn med serviceleverandører, behandling af lejerhen-
vendelser, møder med lejere, flyttesyn, udarbejdelse af tilstandsregistre-
ring og budgetter for vedligeholdelse, tilsyn med ejendommens vedligehol-
delse, iværksættelse af vedligeholdelse, ekspedition af forsikringssager mv. 

Hvis der indgår erhvervslejemål kan der være tale om udarbejdelse af
kontrakt og vurdering af lejen. Ved større byggesager vil der være bygge-
styring og –rådgivning med projektering og projektledelse, bygherrerådgiv-
ning samt juridisk bistand.

Nærmere oplysninger: www.datea.dk – www.kuben.dk

For mange byboere er det attraktivt 
at bo i et herregårdsmiljø.



ANDRE INDTÆGTER

eksempel med en typisk nyere
etplansvilla på lukket vej, tæt på sko-
le og butikker. Den koster 1,2 mio. kr
og 65.000 kr i udbetaling. 

Nettoydelsen er med et 5% annui-
tetslån på 30 år 6.700 kr om måne-
den. Man kan også få et 5% Pauselån
(30 år, men uden afdrag de første 10
år) – og det koster de første 10 år
5.600 kr om måneden. De rigtig modi-
ge tager et F1 Pauselån (variabel ren-
te), som i det første år koster 4.100
kr. Hertil skal lægges 7.000 kr om året
til vedligehold.

Mod år 2015
Nykredit prøvede også at se godt ti
år ud i fremtiden. Her må boligmar-
kedet nødvendigvis tilpasses til det
større antal ældre – de store krigsår-
gange bliver pensionerede. 

Der sker en stadig vækst i boligfor-
bruget – vi vil gerne have flere m2 pr.
dansker. Der vil fortsat ske et skift fra
lejebolig til ejerbolig. Vi vil have nye
typer af rum, vi vil have flere forskel-
lige boliger gennem livet, og de ældre
vil være mere aktive end tidligere.

Boligen bliver vigtigere for mange
danskere, ikke blot boligens indret-
ning, men også dens beliggenhed.
Boligkvarterets signalværdi kan give
højere priser, og det kan gavne huse i
skoven og på godser hvor man har
natur og kulturhistorie som vigtige
parametre.

Danmark er blevet mindre – både i
tid og mentalt – i kraft af broer,
motorveje, hurtigtog og hurtigfærger.
Det fører til en fortsat centralisering
af institutioner, erhverv og valg af
bopæl omkring få større centre.

Det vil styrke vækstcentre som
Øresundsregionen, Trekantsområdet,
samt universitetsbyerne Århus og
Odense og til en vis grad Ålborg. Det
sker på bekostning af udkantsområ-
derne.

Livet på landet tiltaler mange. Men
når familier med børn flytter ud fra
byen skal det være til landkommuner
som ligger lige uden for bygrænsen
eller højst 15-20 km fra et vækstcen-
ter eller en provinsby. Mindst en skal
nemlig arbejde i byen – og store børn
skal gå i skole. Flytter man for langt
væk bliver der lang transporttid, og
forældrene vil bruge tid på at hente
og bringe børn.

Ældre vil gerne bo på landet – de
søger ro og fred. Men kun så længe
de er rørlige, og der er to i huset. ■

sf
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Brdr.Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter

Renholdelse og stabklipning af juletræer

Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m.
Leestrup · 4733 Tappernøje · tlf. 56 72 53 77 · fax 56 72 57 02

Forhandling af anlægsrør til overkørsler

Vedskov – Træsalg

Maskinskovning og køb af nåletræ
Entreprenørarbejde tilbydes:

Maskinskovning: 6 stk. Timberjack i alle størrelser
Udkørsel: 5 stk. Silvatec – Timberjack
Kvas rydning: Gummiged med kvasgrab
Oprilning til plantning: Gummiged med opriller
Rod- og grenknusning el.
knusning af juletræer: Ahwi 580 med 300 hk traktor
Plantning: Maskinelt eller manuelt 
Sprøjtning: Tågesprøjtning
Flishugger: Selvkørende
Fældebunkelægning
Reparation af vej: Gravemaskine 

Køb og salg af nåletræ:
Langtømmer Special effekter:
Korttømmer Flagstænger
Emballagetræ Pæle og rafter
Kassetræ Lærk og douglas
Brænde også af løvtræ Troldhede træ
Cellolusetræ

Brænde sælges 2 m stykker eller savet og flækket

Skovfoged-rådgivning kan tilbydes
Høje priser gives - Kvalitet i højsædet

Vedskov – Træsalg og skovservice
v/Peter Laursen

Vedskovvej 6, 8883 Gjern, Tlf. 8687 5126 – 2323 1098
4058 3826 – 2349 7391 – 2467 7761



Undgå rodskud fra asp
Har man bævreasp i skoven ved man
hvad der sker når træerne fældes:
Næste år sætter de rodskud så man
får et tæt krat af asp indtil ny skov
kommer op.

I Sverige findes asp mange steder,
og en svensk skovejer har løsningen:
Lav højstubbe når træerne fældes –
efterlad de nederste 1,5 m af stam-
men. Det er nemt at gøre med en
skovningsmaskine.

Han lærte tricket som ung prakti-
kant af en ældre kollega, og han
afprøvede det selv for fire år siden.
Som billedet viser er der ikke et ene-
ste rodskud at se – og heller ikke
vanris fra stammerne. Og de efterlad-
te højstubbe vil med tiden blive til
gavn for fugle og insekter.

Er der danske skovbrugere som
har lignende erfaringer med bævre-
asp og andre træarter som sætter
mange rodskud?

Kilde: Holmen Skog & Virke 2/2003

Derfor ingen rodskud
Efter at Holmen Skog havde skrevet
om denne ide var der mange læsere
som henvendte sig, og en del var eni-
ge i at metoden kunne bruges.

De forklarer virkningen med at når
der efterlades et højt stød, så opfat-
ter træet ikke at der ikke findes
nogen krone som har behov for
næring. Rødderne fortsætter med at
pumpe vand op, men rødderne mod-
tager ikke energi fra bladene, og de
går efterhånden ud. Hvis stødet
gøres lavt så lægger rødderne umid-
delbart strategien om og begynder at
lave rodskud.

En skovejer oplyser at dette også
kan udnyttes ved udrensning. Hvis
man kapper løvtræer i en meters høj-
de bliver der betydeligt færre
stødskud end når man kapper i nor-
mal højde. 

Måske kan dette udnyttes ved
udrensning af birk og ær som er gode
til at skyde op når de er skåret ned!
Er der nogle af Skovens læsere som
har gjort lignende erfaringer?

Kilde: Holmen Skog & Virke 3/03
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KORT NYT

- Danmarks førende
producent af spånplader,
BODEX-krydsfiner samt

VIBOPAN-paneler til
væg- og loftbeklædning.

Hertil KØBER vi bl.a.
NÅLETRÆ

i forskellige længder,
soldet/usoldet
savværksflis.

Yderligere oplysninger
ved henvendelser til

vort skovkontor
tlf. 89 74 74 38,

fax 89 74 74 73.

Pindstrup
DK-8550 Ryomgård

Tlf. 89 74 74 74
Fax 89 74 75 76

Bævreasp sætter
ikke rodskud

hvis man laver
et højt stød.
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Planlægning og udførsel 
af bygningskonvertering

Forskellige bygninger kan danne baggrunde for forskellige funktioner. Fra venstre ses her tømmerhuset, der kan omdannes
til naturskole, mælkehuset, der kan omdannes til bolig, staldbygningen der kan omdannes til ældreboliger og kostalden,
der kan konverteres til et seniorbofællesskab.
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Af Merete Lind Mikkelsen,
arkitekt MAA

Gamle driftsbygninger som
ikke bruges til deres oprin-
delige formål kan konverte-
res til nye formål.

Man bør starte med en
planlægning af hele ejen-
dommen for at sikre en
sammenhæng i hele
anlægget. 

Ved konverteringen bør
man bevare det typiske i
bygningen. Man bør ikke
indføre tagvinduer, kviste
og dannebrogsvinduer hvis
de ikke passer til bygnin-
gen.

Flere og flere driftsbygninger står i
dag uden indhold, med udgifter til
løbende vedligehold som følge. Ofte
er bygningerne en vigtig del af samle-
de bygningsanlæg, så nedrivning af
bygningerne vil forringe de samlede
omgivelser. 

Samtidig udgør de tomme huse et
væsentligt potentiale for de større
land- og skovbrugsejendomme. Men
hvordan udnyttes dette potentiale? 

Hvordan sikrer man at bygninger-
nes karaktertræk bevares, og at både
ejer og det samlede anlæg vinder
værdi ved konvertering af bygninger-
nes indhold?

Hvis nye funktioner med tilhøren-
de bygningsændringer skal lykkes –
også udover en ti-årig periode og
ejernes egen smag – skal både ind-
hold og udformning vurderes i et lige
så langt perspektiv, som det, der lå
foran da husene engang blev bygget. 

Aktiv omstilling 
Konvertering af de gamle driftsbyg-
ninger betyder selvsagt nyt liv på
ejendommen. Det er en markant
ændring fra den stille periode, ejen-
dommene har oplevet gennem de
seneste årtier. 

Lige så vel er det en markant
ændring at mennesker, der ikke del-
tager i ejendommens drift, vil få
deres gang på gården. Det kræver en
aktiv omstilling, og derfor er der
måske tendens til, at man begynder
konverteringen af bygningerne i det
små, i ejendommens yderste hjørne.

Her bliver man ikke konfronteret
med situationen, men kan føle sig lidt
frem i begyndelsen. 

En sådan tilgang kan dog let spæn-
de ben for en holdbar udvikling af et
bygningskompleks. Når man tager fat
i ét hjørne af et sammenhængende
anlæg, lægger man hele linien for den
arkitektoniske tilgang: 

Sætter man større vinduer eller
blot et enkelt nyt dørhul i bare ét
hjørne, så har man lagt linien for hele
ejendommens fremtidige arkitektur –
uden tanke for, at det måske var de
oprindelige små vindueshuller og
store porte, der var bærende for byg-
ningens karakter. 

Bygningsanalyse 
– et redskab
Da de fleste gamle, store anlæg enten
er af stor kulturhistorisk eller arki-
tektonisk værdi, er det grundlæggen-
de, at der tages udgangspunkt i disse
værdier, når der planlægges nye
funktioner med tilhørende bygning-
sændringer. 

Ellers risikerer man, at bygninger-
ne måske nok bliver et økonomisk
bidrag til ejendommen, men at de
ellers ender op som en alt for stor
del af den øvrige bygningskultur i
landet: Misfortolkede og generelt for-
ringede, men mest et udtryk for tids-
typiske luner. 

Da det ofte er kendetegnende for
bygningerne, at de ligger som en del
af samlede anlæg, er det grund-
læggende også at få analyseret, hvad

der bærer hele anlægget – hvilke
træk, der er væsentlige at bevare i en
konvertering. 

Er anlægget sammensat af bygnin-
ger fra forskellige tidsperioder - og
derfor har forskelligt udtryk - kan det
samtidig være anledningen til at få
ryddet op i bygningsmængden og
derved styrke anlæggets fremtræ-
den. 

En bygningsanalyse skal både
omfatte en arkitektonisk og en tek-
nisk vurdering af husene, så man har
et reelt grundlag at vurdere en frem-
tid på. Det skal understreges, at det
sjældent vil være bygningernes til-
stand, der alene kan afgøre hvad der
er værd at bygge videre på, men en
samlet vurdering af teknisk og arki-
tektonisk tilstand. 

Det gælder jo om at bevare det rig-
tige og rive det rigtige ned. Nedriv-
ningen kan lige så vel omfatte en for-
holdsvis ny bygning, der er placeret
forkert, hvis det tilbageværende så
får den styrke, der kan gøre det inter-
essant til nye formål.

Den røde tråd
Bygningsanalysen kan danne bag-
grund for en vurdering af mulige
funktioner – og herfra kan man så
starte arbejdet med den fremtidige
disponering af bygning eller anlæg.
Her skabes den røde tråd, som sikrer
at alle fremtidige dispositioner bliver
sammenhængende, og dermed et til-
skud til de eksisterende forhold.

Det kan være fornuftigt at en kon-
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En sådan tagflade kan ikke gennembrydes af kviste eller tagvinduer uden at
facadeudtykket spoleres. Her kan man kun konvertere til funktioner, hvor dags-
lys fra tagfladen kan undværes.
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vertering af et bygningsanlæg
udføres i flere trin. Dels bliver det
økonomisk overskueligt, dels giver
det mulighed for at justere på indhol-
det og udførslen undervejs. 

Man kan således udmærket starte
i ejendommens fjerneste hjørne –
såfremt man først har fastlagt en
samlet idé - den røde tråd. Samtidig
med at man sikrer at ideen har et
langt perspektiv for øje, som gerne
rækker frem mod de næste genera-
tioner.

At følge en bygnings
spilleregler
Når man indfører et nyt indhold i en
gammel bygning sker det meget nemt,
at man ender med at slå dét ihjel, der
var allermest bevaringsværdigt. 

Nyt indhold betyder nemlig ofte
andre krav til blandt andet dagslys
og ruminddelinger, og hvis man ikke
er meget omhyggelig med formgiv-
ningen, kan man uforvarende komme
til at spolere både facader og inte-
riør:

Store, tungt fremtrædende længer
med enorme taghøjder mister deres
tyngde og tavshed, hvis tagene –
med beboelseshuse som forbillede –
fyldes med kviste. Fascinerende tøm-
merkonstruktioner i store lader
mister let deres karakter, når de
deles op i små enheder. Og bygnin-
gerne mister deres karakter i forhold
til landskabet, hvis der placeres
haver opad facaderne, som man ville
gøre det i et villakvarter.

Når man indpasser nyt indhold i
gamle huse betyder det med andre
ord, at det er en stor fordel at ’spille
med’ på husets muligheder, i stedet
for at arbejde ud fra en fastlåst opfat-
telse af, hvordan omgivelserne
omkring nye funktioner plejer at tage
sig ud. 

Indretter man for eksempel boli-
ger i en stor stald, kan boligen ikke få
et jævnt lysindfald gennem danne-
brogsvinduer, som man får det i tra-
ditionelle boliger. Tværtimod kan
man få områder med meget lys og

megen udsigt, og områder der er
mørkere og mere hyggelige. 

Man kan få del i den atmosfære, de
gamle konstruktioner uvægerligt
fører med sig. Resultatet er en mere
oplevelsesrig og nuanceret bolig, end
de fleste der kendes på landet.

På en sådan måde kan man udnytte
det særpræg, en bygning besidder.
Denne tilgang har også den store for-
del, at det økonomisk set altid vil være
den mest rentable løsning at følge den
natur, en bygning nu engang har. 

Kvalitet kræver tid
Når dannebrogsvinduer og gips-
vægge vinder indpas i hjørnerne af
de store lader, er det selvfølgelig, for-
di det kan synes vanskeligt at gen-
nemskue bygningernes spilleregler,
og fordi der er så udtalt en mangel på
forbilleder. 

Det betyder, at der er stor risiko
for, at konvertering af land- og skov-
brugenes mange bygninger kan bety-
de væsentlige bygningsmæssige for-
ringelser i et ellers særdeles velplan-
lagt og velbevaret område af kultur-
arven.

Det kan ikke understreges nok,
hvor vigtigt det er at tage sig til-
strækkeligt med tid til planlægnings-
faserne. Der skal være tid til at udvik-
le projekterne ud fra bygningernes
potentialer, og derved finde nye
holdbare løsninger. Kun herved kan
der skabes forbilleder, som andre
kan følge – og som kan medvirke til,
at fanen stadig holdes højt, når der
er tale om bygningsanlæg på de store
ejendomme. ■
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Udsigt og lysindfald er kontrastfuldt når det varierer fra store porte til småspros-
sede vinduer. Således kan man opnå arkitektoniske kvaliteter, der langt overgår
en traditionel bolig, når man følger en bygnings spilleregler.

Hegnspæle sælges
30x30x4 T-Stål i lgd. à ca. 2.35 meter

med 3 huller.

Ring og få et tilbud.

Bram Jern & Stål A/S
Din alternative stålleverandør

Værkstedsvej 5 · 4720 Præstø
Telf. +45 55 94 19 20 · Fax +45 55 94 19 21

E-mail: bjs@bjs.as · www.bjs.as



Af journalist Jan Skriver, Nibe

Natravnen findes især i
nåletræplantager. Den trives
i områder med kulturarealer
eller hedestrækninger hvor
den kan fange insekter i
flugten.

Vi ved næsten intet om
hvor natravnen trækker hen
om vinteren.

I den lyse sommernat får ringmærke-
ren Niels Odder Jensen nærkontakt
med natravne. Han tænder en bånd-
optager, der kun indeholder ét num-
mer: natravnens snurrende sang, der
kører i ét væk. 

Det er til gengæld det varmeste hit
fra solnedgang og til den lyse morgen
herude i klitplantagen på hjørnet af
Nordvestjylland.

Fanges i net
Ringmærkeren, der bor i Klitmøller syd
for Hanstholm, har de seneste 15 år fan-
get og sat ring på knap 100 natravne.

Alle fuglene er lokket i nettet ved
hjælp af båndoptageren, som han pla-
cerer tæt på sit fintmaskede fangstnet.

– Natravne er nysgerrige, og de
er på vagt over for artsfæller, som
trænger ind på deres territorier.
Båndoptageren spiller rollen som en
konkurrent, der pludselig er trængt
ind på forbudt område. Hvis nettet
står fornuftigt i et terræn, der er
optaget af ynglende natravne, går
der som regel ikke mange minutter,
før der er gevinst, siger Niels Odder
Jensen.

Ganske rigtigt. Midt i en sætning
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Natravn
i nettet

Den indfangede fugl forsynes med en ring som måske kan
fortælle hvor natravnene holder til om vinteren.

Natravnen indfanges i et net når man afspiller et bånd med
sang fra andre natravne.

Natravnen har meget lange vinger som gør den til en god 
flyver.



stopper fuglefængeren og meddeler,
at nu er der natravn i nettet, som vi
har stået ganske tæt på.

Forsigtigt piller han fuglen ud af
netmaskerne. Natravnen har en fjer-
dragt, der er let og blød som en
ugles. Den har en mursejlers hurtige
overlegenhed i luftrummet og en
evne som en flagermus til at fange
insekter i døgnets mørke timer.

I skæret fra en lygte placerer Niels
Odder Jensen en lille, let metalring
om natravnens ene ben. Nu bliver
det spændende om ringen engang vil
kaste lys over et ellers mørkelagt nat-
ravneliv.

Få genmeldinger
– Natravnen udgør på mange måder
et af de sorte huller i vores almene
viden om fuglelivet. Der findes kun
ganske få genmeldinger fra udlandet
af natravne mærket i Danmark.

– En dansk mærket trækfugl er ble-
vet genmeldt fra Malta i Middelhavet,
og en ynglefugl fra Vestjylland blev
genfundet i Norditalien. Det er alt. Vi
har ingen genmeldinger fra Afrika,
hvor natravnen formentlig overvintrer
i Sahel-zonen syd for Sahara, eller i
de østlige og sydlige dele af konti-
nentet, fortæller Niels Odder Jensen. 

– En natravn, der engang blev rin-
gmærket på træk på Cypern, blev
senere dræbt i Tanzania. Vi ved dog
ikke præcis, hvilke områder i Øst-
afrika og måske Sydafrika der er
vinterkvarterer for Europas natravne.

– Der er næppe tvivl om, at vi først
vil kunne afsløre natravnens trækruter
den dag teknologien bliver så raffi-
neret, at vi kan placere en få gram
tung satellit-sender på en fugl, der
blot vejer 80 gram. Den dag skal nok
komme. 

Kommer tilbage 
år for år
Ringmærkning er et redskab til at
holde styr på en lokal bestand, som
Niels Odder Jensen har fulgt i mere
end ti år.

– Jeg har 12 gange fanget natrav-
ne, som jeg år forinden havde sat en
ring på. Det dokumenterer, at natrav-
ne, der i hvert fald kan blive otte år,
er trofaste over for deres levesteder.
De kommer tilbage år efter år til
præcis samme lysning, hvis leveste-
det vel at mærke ikke har ændret sig
radikalt.

Ringmærkningen har også gjort at
han har kunnet kontrollere lydopta-
gelser af syngende fugle. Han kan
kende de enkelte hanner og sammen-
ligne deres snurrende sang.

DYRELIV
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Natravnen fanger insekter i luften med det store brede næb med stive børster i
næbvigene. Det virker som et effektivt fangnet og åbnes lige før insektet gribes.

Natravnen
Caprimulgus europaeus
26-28 cm, 65-100 g, med meget lange vinger og lang hale. Gråbrun, med sto-
re sorte øjne og meget små fødder. Natravnen minder i flugten om en lille
falk eller gøg.

Sangen er en vedvarende snurren der stiger og falder i styrke og kan
høres næsten 1 km væk. Den høres især i skumringen i slutningen af maj og
juni.

Natravnen lever især i lyse, åbne nåletræsplantager på mager jord. Den
fanger insekter om natten under en lydløs flugt med hurtige kast til sider-
ne, men den kan også flyve ud fra en gren og gribe byttet. Om dagen sidder
den ubevægelig på jorden eller på en gren; den er så godt camoufleret at
den er meget svær at se.

Reden anlægges på jorden hvor fuglen også er meget svær at opdage.
Bliver den fundet af et rovdyr spærrer den munden op og udstøder en kraftig
hvæsen som minder om en slange – de fleste rovdyr er bange for slanger.

Natravnen ankommer sidst i april-først i maj, og den trækker væk i
august-september. Den findes i det meste af Europa syd for Danmark.

Natravnen kan mangle føde hvis der er længere perioder med dårligt
vejr uden flyvende insekter. Forsøg med fugle i fangenskab har vist at nat-
ravnen i en sådan situation kan gå i en form for dvale. Puls og vejrtrækning
går kraftigt ned, og kroppens temperatur falder til 15 grader. Dvalen indtræ-
der dog kun hvis fuglen har opbrugt næsten alle fedtreserver.

Det latinske slægtsnavn, Caprimulgus er sammensat af de latinske ord for
ged (capra) og at malke (mulgo). Man mente tidligere at natravnene om
natten tog mælken fra gederne og gjorde dem blinde. På tysk hedder den
derfor Ziegenmelker, gedemalkeren.

Natravnen er beslægtet med uglerne – og slet ikke med ravnene (som til-
hører spurvefuglene). Zoologisk tilhører natravnen sin egen orden med
knapt hundrede arter der især findes i troperne og subtroperne. Fjerdrag-
ten er blød og uglelignende, og de fleste er natfugle som lever af insekter. 

Natravneordenen rummer 5 familier. Vores natravn tilhører den største
af disse, de egentlige natravne som rummer 76 arter. Mange af disse arter
findes i Mellem- og Sydamerika, og i Europa er der kun to ynglende arter af
natravne.

Kilder: Politikens store fuglebog og Politikens fuglebestemmelsesbog
(Politikens Forlag), Fuglene omkring os (Gads Forlag).



Det har vist sig, at natravne synger
ligeså forskelligt som solsorte og
stære. Mennesker kan bare ikke høre
forskellene med det blotte øre.

Men hvis den monotone sang bli-
ver skrevet ud i lydbilleder, kan man
så at sige kende fuglen på lydskriften.

Niels Odder Jensen bruger både
ringmærkning og sonogrammer, som
lydoptagelserne hedder, når han skal
identificere de enkelte individer.

Levesteder ændres
Natravnens levesteder i det danske
landskab har gennemgået store for-
andringer. Særligt hvis man kigger
200 år tilbage i tiden.

Tidligere var natravnen formentlig
stærkt knyttet til de store, åbne jyske
hedeflader. Men i takt med at hederne
er blevet opdyrket og de resterende
lyngheder er groet til, er natravnen i
langt højere grad end tidligere blevet
nåletræsplantagernes fugl.

– Så vidt jeg kan skønne, er Dan-
marks bestand af natravne ikke gået
tilbage det seneste kvarte århundrede.
Den ligger i nabolaget af 500-600 par.
Men fuglenes yngleområde er i denne
periode blevet forskudt mod nord og
vest. 

– De væsentligste terræner for nat-
ravne er klitplantagerne i Nordvest-
jylland og på Skagen-halvøen sammen
med området fra Ho Bugt og til Ring-
købing Fjord. I det midtjyske findes
en talstærk bestand i plantagerne
syd for en linie fra Silkeborg til Ikast
over Herning. På Øerne kan kun Tis-
vilde Hegn i Nordsjælland mønstre
en lokal bestand, som kan matche
Jylland, siger Niels Odder Jensen.

Kræver hyppige rydninger
Den gammeldags varierede hede,
hvor lyngen blev slået og brændt af,
med flokke af husdyr som holdt land-
skabet åbent, og med små kær og
moser, kommer aldrig tilbage. 

Det er ude i plantagerne nøglen til
en ny fremgang ligger. Her kan skov-
bruget gøre meget for at hjælpe fuglen.

– Natravnens trivsel er i dag helt
afhængig af skovdriften, fastslår
Niels Odder Jensen.

– Der skal helst være et mønster i
skovbilledet, hvor rydninger veksler
mellem mange skovbryn, og hvor fla-
der med hede støder op til nåletræs-
plantager. En rydning eller en lysning
i skoven er den første forudsætning
for at natravnen kan leve i et område. 

– Jeg kan se, at en rydning mister
sin værdi efter 13-15 år. På det tids-
punkt er de nyplantede træer vokset
op i en højde, hvor landskabet bliver

for lukket og dermed uegnet som
ynglested.

Han mener, at natravnen er på vej
mod en række frugtbare år.

– Det stormfald, der ramte Sydjyl-
land i december 1999, vil ganske
givet bane vejen for mange nye par
natravne, der vil blive tiltrukket af de
åbne nytilplantede flader og de nye
bryn, som stormen efterlod. Men
efter 10-20 år vil skovbruget have
helet de åbne sår efter stormen, og
så vil natravnen på ny miste terræn.

Natravnen undersøges
I Nystrup og Torup Plantager syd for
Hanstholm Vildtreservat er Niels
Odder Jensen i disse år ved at under-
søge, hvad der præcist får en nat-
ravn til at vælge sit levested, en lys-
ning i en plantage. Og hvad der senere
får den til at forlade stedet.

– Jeg gennemfører projektet i sam-
arbejde med Thy Statsskovdistrikt.

Når jeg har mine konklusioner klar,
håber jeg at kunne give skovfolk kon-
struktive råd om en driftsform, der
vil være en permanent håndsrækning
til natravnen. Jeg er overbevidst om,
at skovejere kan hjælpe natravnen til
bedre og stabile levevilkår, uden at
det vil påvirke den almindelige skov-
drift nævneværdigt, siger Niels
Odder Jensen.

Til gengæld for hjælpen kan nat-
ravnen byde på en af den danske
naturs mest forunderlige forestillinger.

En tur ud i en lun sommernat hvor
natravnen snurrer og pludselig står
med flaksende vinger foran én, er et
besøg i en anden verden. ■

Niels Odder Jensen hører gerne fra
skovfolk, der har kendskab til natravne.
Hans adresse er: Kjærkbak 8, Klitmøl-
ler, 7700 Thisted. Tlf. 97 97 50 90.
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GF-Dansk Skovbrug
Torvegade 4, 4990 Sakskøbing
E-mail: klub129@gf-forsikring.dk
www.gf-forsikring.dk/klub129

Tlf.: 54 70 77 84
Arbejder du i skoven, med jagt, miljø – 
eller er du under uddannelse indenfor et af
disse fag, har du mulighed for at blive
medlem af et anderledes forsikringsselskab.

Vi tegner alle familiens forsikringer – 
og tegner du din bilforsikring i Dansk
Skovbrug, er det dig selv, der får glæde af 
et evt. overskud.

Ring til GF-Dansk Skovbrug og få et godt
forsikringstilbud.



Af cand. agro., ph.d. stipendiat
Jean Vennestrøm Andersen,

Institut for Økologi, KVL

Skovflåten kan ikke kun
overføre Borreliabakterien,
men også et virus, TBEV.
Symptomerne for de to syg-
domme minder en del om
hinanden.

Skovflåten er mest
udbredt i skovområder i det
østlige Danmark – hvor der
også er mange rådyr.

Man bør forebygge bid af
skovflåten.

TBE kan forebygges ved
vaccination, men kan umid-
delbart ikke helbredes.

Den danske skovflåt som i de seneste
år har fået stadig stigende opmærk-
somhed i medierne er igen i søgely-
set. Denne gang pga. viruset TBEV
(Tickborne encephalitis virus), der
forårsager lidelsen flåtbåret hjerne-
hindebetændelse (TBE). 

Skovflåten
Skovflåten (Ixodes ricinus) er en
mide, og ikke som oftest beskrevet et
insekt (en tæge). Faktisk er flåten
nærmere beslægtet med edderkop-
pen, og har som denne otte ben og
intet separat hoved. Se han og hun
på figur 1.

Munddelene er vist på figur 2. De
kan godt minde om et hoved, men
det er et spyd med modhager på,
som er fasthæftet til kroppen. Såle-
des består flåten blot af en krop med
ben og munddele på.

Flåtens næring består af blod, som
den suger fra forskellige pattedyr og

fugle. Den suger blod tre gange i sit
ca. tre år lange liv (figur 3). 

Flåten lever i skovbunden, hvor
der er vegetation fra ankel- til
knæhøjde. Da den optager/udskiller
vand over huden, må den ikke ophol-
de sig i bagende sol, men helst et fug-
tigt og køligt sted. Bliver det for
varmt søger flåten ned mod jorden
for at undgå udtørring og død. 

Tre stadier
For hvert blodmåltid flåten indtager,
skifter den stadie, og den har tre sta-
dier: larve, nymfe og voksen. 

– Larven ligner til forveksling den
voksne flåt, men den har kun
seks ben.

– Nymfen er brun/sort med otte
ben.

– Den voksne har også otte ben.
Hannen er ca. halv størrelse af
hunnen og sort, mens hunnen er
rødlig.

DYRELIV
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Skovflåten
i danske skove

Figur 1. Han flåten (sort, til venstre) og hun flåten (rød, til højre).



Værter
De tre stadier har hver sine foretruk-
ne værter (figur 3). 

– Larverne suger blod fra mindre
dyr, primært mus, idet musene fore-
kommer i græshøjde, hvor larverne
findes. 

– Nymferne suger blod fra lidt
større dyr, som findes hvor bund-
dækket er lidt under knæhøjde, dvs.
fasaner, harer, ræve og evt. hunde.
Det er også her, mennesket færdes,
når de er ude for at nyde eller bruge
naturen. Dermed bliver mennesket
en mulig vært for flåten, selv om det
ikke er en naturlig vært. 

– Den voksne flåt, og kun hunnen,
suger blod. Den suger primært fra
råvildt (Capreolus capreolus) givet-
vis fordi de findes i langt større antal

sammenlignet med andet stort vildt,
fx kronvildt. Blodet bruges til at dan-
ne og lægge æg. I gennemsnit lægger
hunnen ca. 1.500-2.000 æg i skovbun-
den under nedfaldne blade. 

Det er langt fra alle flåter, der
ender med at føre bestanden videre;
kun ca. 10 % formerer sig. 

Den voksne han suger ikke blod,
men har kun én mission – at parre sig
med hunnen. Hannen lever af det
blodmåltid, som den indtog, da den
var nymfe. 

Råvildt som vært
Hunnens valg af råvildt som vært er
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Figur 2. Flåtens munddele i elektron-
mikroskop.

Figur 3. Flåtens livscyklus indeholder tre stadier: larve, nymfe og voksen. Alle
stadier skal have et blodmåltid fra en vært. I figuren er der vist hvilke værter de
enkelte stadier primært foretrækker. 

Figur 4. Bestanden af rådyr – som er en af skovflåtens vær-
ter – er steget stærkt i de seneste 55 år. Derfor er der også
blevet flere flåter.

Figur 5. Udbredelsen af skovflåt hænger snævert sammen
med udbredelsen af rådyret – der er flest i det østlige Dan-
mark. (Fra www.skovognatur.dk/flaat).
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den primære årsag til, at antallet af
flåter er steget, da bestanden af
råvildt er steget i de seneste årtier.
Bestanden skønnes ud fra antallet,
der nedlægges hvert år, se figur 4.
Flere uafhængige undersøgelser har
vist, at jagtudbytte og bestand er
ligefrem proportionale. 

Da der i perioder findes mere end
200 voksne flåter på et råvildt, vil
blot en lille stigning i bestanden af
råvildt medføre en drastisk stigning i
antallet af flåter. Vi må derfor fortsat

imødese problemer med de flåtbårne
sygdomme. 

Forekomst
Som navnet antyder, findes skov-
flåten primært i skoven. Man kan dog
også støde på den i krat og buske
nær enge og markområder.

Hyppigheden af flåter afhænger af,
hvor man befinder sig i landet samt
tidspunktet på året. Udbredelsen fal-
der fra øst mod vest. Der er derfor
større risiko for at blive bidt af flåter

på Bornholm og Sjælland sammenlig-
net med Vestjylland. Dette er en med-
virkende årsag til, at der er flere
tilfælde af flåtbårne lidelser i den øst-
lige del af landet, se figur 5.

Flåten findes det meste af året,
men i størst antal i perioden maj til
september (figur 6). Perioden varie-
rer en smule fra år til år afhængig af
vejret, primært temperaturen og ned-
børsmængden. 

Flåtens høje forekomst midt på
sommeren bevirker, at antallet af syg-
domsudbrud også topper om som-
meren. Sygdomsudbrudene vil dog
være skubbet en måned i forhold til
toppen for flåterne pga. inkubations-
tiden for virus/bakterie (figur 6).

Sygdomsspredere
At flåten suger blod på mennesker og
dyr er ikke farligt. Problemet opstår,
når flåten bærer sygdomsfremkalden-
de bakterier eller vira, som kan over-
føres til værten. Danske flåter er
oftest kun inficeret med én sygdoms-
fremkaldende mikroorganisme,
hovedsageligt bakterierne Borrelia
og Ehrlichia eller TBE-virus. Det er
kun 5-10 % af flåterne, der bærer dis-
se mikroorganismer. 

TBE-virus overføres af skovflåten
til mennesker og dyr, og virusen
fremkalder hjernelidelsen TBE.
Flåten får virusen, når den suger
blod på et dyr, der bærer virus.
Flåten bliver ikke syg, men den
bærer virus i tarmen og kan dermed
smitte andre dyr, som den senere
suger blod fra. Flåten siges at være
vektor for virusen. 

TBE-virus overføres via flåtens
munddele til værtens blodbane, når
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Figur 6. Flåter findes i hele sommerhalvåret med top i juni-juli (blå søjler), mens
sygdomstilfælde er forskudt et par måneder (røde søjler).

Figur 7. Temperaturens forløb under angreb af TBE.
Figur 8. Angreb af borreliose viser sig typisk ved en kraftigt
rødmende ring omkring bidstedet.
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blodsugningen begynder. Virusen har
desuden den fordel, at flåtens spyt
indeholder stoffer, som lindrer smer-
ter og hæmmer blodets koagulering
(størkning). Stofferne bedøver
immunforsvaret på sugestedet, hvil-
ket giver virusen mulighed for at
komme ind og gøre skade i
værten/mennesket. 

Indtil i år har forskere formodet, at
TBE-virus kun fandtes på Bornholm,
idet der kun blev rapporteret syg-
domstilfælde herfra (ca. 2 personer
årligt). Desværre har en undersøgel-
se foretaget af KVL (Den Kgl. Veteri-
nær- og Landbohøjskole) og Odense
Universitets Hospital vist, at virus

kan forekomme over hele landet. Dog
er det endnu uvist, om virus er iden-
tisk med den fra Bornholm, men fore-
løbige resultater tyder herpå. 

Man kan derfor blive inficeret med
TBE virus alle steder i Danmark. Sta-
dig er risikoen højest på Bornholm
og Sjælland pga. den større flåt-
tæthed. For at øge kendskabet til
denne spredte forekomst har KVL
indledt en større landsundersøgelse.

Sygdomsbilledet
Det er ikke let selv at afgøre, om man
er inficeret med TBE-virus (se tabel
1). For at stille diagnosen TBE tages
en blodprøve, idet kroppen danner

antistoffer mod den fremmede orga-
nisme. 

Sygdomsforløbet ligner meget Bor-
relia-bakteriens (Lyme borreliose),
men der forekommer ingen rød ring i
huden om flåtbidet. Det er et tofaset
forløb, hvor udsving i temperaturen
spiller en vigtig rolle for diagnostice-
ringen. Temperaturen kan i hver fase
nå over 40 ˚C, men falder imellem
faserne (figur 7).

Efter 7-14 dages inkubationstid
kan der optræde influenzalignende
symptomer. Når første fase efter nog-
le dage er slut udvikler ca. 1/3 af de
smittede meningitis-lignende symp-
tomer. De omfatter bl.a. rystelser af
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Tabel 1: Fakta om de to hyppigste flåtbårne lidelser i Danmark TBE og Lyme borreliose. Bemærk at der findes behandling
for Lyme borreliose og ikke for TBE. Derimod er det muligt at forebygge for TBE men ikke Lyme borreliose.

Sygdom TBE Lyme Borreliose

Sygdomsfremkaldende 
mikkroorganisme TBE virus (flavivirus) Borrelia burgdorferi (bakterie)

Vektor Flåter Flåter

Forekomst TBE endemiske områder i Europa Moderat klima (Europa, Nord 
Amerika, Asien og Australien)

Inkubationsperiode 2-28 dage 5 uger (8 dage til 3 mdr.)

Sygdomsforløb Stadier og kliniske manifestationer af TBE: Stadier og kliniske manifestationer:
Stadie 1 (viremisk stadie ca. 2-4 dage): Stadie 1 (4-6 uger):
Influenzalignende symptomer fx feber Der ses ofte en rødlig ring rundt om
mest over 38˚C, hovedpine, ømhed i led, flåtbidet kaldet erythema chroni-
forstyrrelser i fordøjelsen. cum migrans (ECM). Den heles 
Symptomfrit interval: spontant efter nogle måneder.
Varighed ca. 8 dage. (Se figur 8).
Stadie 2: Hos ca. 1/3 af de smittede ind- Generelt ses influenza lignende
træder dette stadie. symptomer fx feber, hovedpine for-
Involverer nervesystemet, feber over kølelse, led smerter m.m. 
40˚C, meningitis. Stadie 2: Flere uger optil 6 mdr.
Følgesygdomme:Nogle gange forekommer efter ECM tegn kan der forekomme
der permanente neuropsykiatriske følge- meningitis lignende symptomer
sygdomme som fx migræne, koncentra- samt lammelser af nerverne, hvilket
tionsbesvær, depression, sygdom på dele kan ødelægge finmotorikken.
af nervesystemet, høreproblemer m.m. Stadie 3:

Sene kroniske hudforandringer 
specielt hos ældre kvinder og syg-
dom i det lymfatiske væv.

Diagnose Måling af antistoffer mod TBE er muligt Måling af antistoffer efter ca. 3
efter ca. 2 ugers infektion uger. Hvis negativ måles igen efter 

8 uger.

Immunitet Efter infektion da for livstid Ingen

Dødelighed Ca. 1-2 % Ukendt

Behandling Behandlingsmetode ukendt Antibiotisk behandling

Forebyggelse Vaccination Ingen specifik 



DYRELIV

hånd og fingre, mentale forstyrrelser
og andre symptomer knyttet til hjer-
nen pga. virusangreb i hjernen. 

Når lægen kontaktes bør man næv-
ne, om man færdes meget i skoven,
eller hvis det vides, at man er blevet
bidt af en skovflåt. Dette vil lette
lægens overvejelser ved diagnosen.

Alderen har betydning for denne
sygdom. Børn og unge er næsten
symptomfrie, mens ældre over 60 år
kan have længerevarende hospitals-
ophold, med 1-2 % dødelighed. 

Forebyggelse 
På skovturen er det bedst at færdes
udenfor flåtens miljø eller levested.
Derfor vil færden på de anlagte
skovstier være at foretrække. Skal
man færdes inde i skoven, kan man
have gummistøvler eller andet langt
fodtøj på, for at mindske risikoen for,
at flåten kommer ind på huden og
bider sig fast. Tillige vil det være for-
delagtigt med mørkt tøj, da lyse ting
tiltrækker flåten.

Efter skovturen skal man under-
søge sig selv og familien grundigt på
hele kroppen. Et varmt bad kan anbe-
fales, for har flåten endnu ikke sat sig
fast - hvilket tager nogle timer - vil
den ofte falde af. Denne forebyggel-
sesprocedure er også god mod andre
flåtbårne lidelser som fx borreliose.

Man kan således gøre en god ind-
sats for, at flåten ikke skal suge blod
på en. Da det kun er et fåtal af flåter-
ne, der bærer virus, og da det er
under 1/3 som bliver syge, er risiko-
en for smitte forsvindende lille;
højest 0,25 %. Denne procentdel for-
udsætter, at ingen af personerne ser
efter flåter på kroppen, når skovtu-
ren er slut. 

Vaccination
Der findes ingen medicinsk behand-
ling af TBE, men der findes en vaccine
mod virus'en, som er værd at overve-
je. Undersøgelser fra Østrig viser en
beskyttelsesgrad på omkring 95-100

%. Det vides dog ikke med sikkerhed
hvor lang tid immuniteten varer. 

Vaccinen - der indeholder dødt
virus - sprøjtes ind i musklen to gan-
ge med 1-3 måneders interval. Efter
9-12 måneder gives endnu en ind-
sprøjtning. Producenten anbefaler
revaccination efter 3 år. 

Da vaccinen har få bivirkninger,
kan man til enhver tid gå til lægen og
bede om vaccination. Vaccination vil
kun give mening, hvis man bruger
meget tid i skoven. Det er derfor spe-
cielt skovarbejdere, jægere, frilufts-

folk og orienteringsløbere, der bør
vaccineres. 

Behandling 
I modsætning til borreliose findes
der ingen behandling mod TBE. For-
søg med forskellige medikamenter
har ikke givet positive resultater. 

Således søges det blot at oprethol-
de vand- og saltbalancen, samt at
give patienten tilstrækkeligt med
næring og vitaminer. Smittes man
med TBE, opnår man immunitet
resten af livet. ■
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Det danske
landbrugs rejsebureau

Skræddersyede studierejser 
over hele verden, 
fx. for faggrupper,
foreninger og
bestyrelser.

Tlf. 86 48 48 13
Fax 86 48 48 31
E-mail: dj@dumas-johansen.dk
www.dumas-johansen.dk

Hjemmesider om flåter
Skov- og Naturstyrelsen har netop lanceret en hjemmeside om skovflåten.
Her kan man læse om hvordan de bider, hvordan de fjernes, hvilke sygdom-
me de kan overføre, hvordan bid kan undgås, og hvor de findes. Der er
beskrivelse af skovflåtens livscyklus og hvornår den er farligst. 
Der er en forklaring på dens latinske navn og en liste over alle de arter af
flåter som findes i Danmark. Og man kan hente en folder for børn om Flåten
Fie. Læs mere på www.skovognatur.dk/flaat/
Andre gode hjemmesider er www.danmarksinsekter.dk, www.netdoktor.dk,
www.serum.dk eller www.sundhed.dk (sygdomme på mennesker),
www.netdyredoktor.dk eller www.dyrelaegevagten.dk (sygdomme på dyr).



Fremme af skovbrug 
i Slesvig-Holsten
Regeringen i Slesvig-Holsten har som
mål at forøge delstatens skovareal og
at udvikle skovbrug og træindustri til
fremtidssikrede brancher. Tre mål
står i forgrunden:

- Naturnære skove skal udvikles og
drives bæredygtigt. Frem til år 2010
skal løvtræandelen stige fra 53% til
60%, og skovprocenten skal stige fra
10% til 12%. Et væsentligt grundlag er
retningslinjerne for naturnær skov-
drift i delstatens skove. Udviklingen
mod naturnær drift fremmes gennem
regeringens vejledning for naturnær
jagt.

- Skovdistrikter og skovejerfore-
ninger skal gøres mere effektive. For-
eningerne skal styrkes, og de mindste
private skovejendomme under 5 ha
passes uden omkostninger for ejeren.

- Træ skal gøres mere konkurren-
cedygtigt. Til det formål har rege-
ringen udarbejdet programmet
Impulse til skovbrug og træindustri.

Skovfattigt land
Skovbruget i Slesvig-Holsten minder
meget om det danske – men afviger
meget fra det øvrige Tyskland.

Slesvig-Holsten er med 10% en
skovfattig delstat – sammenlignet
med det øvrige Tyskland med 30%. 

I Slesvig-Holsten er der over
10.000 små skove. I mange dele af
Tyskland er skovene samlet i store
sammenhængende skovområder.

Skovarealet udgør 155.000 ha, for-
delt på 51% privatskove, 15% fælles-
skove drevet af lokale skovlag, og
34% statsskov (ejet af delstaten).

Skovene drives af over 20.000 per-
soner, som modtager rådgivning og
støtte fra de offentlige myndigheder
under delstaten.

Kilde:Delstatsregeringens
hjemmeside:

http://landesregierung.schleswig-
holstein.de

Skovarealet i Slesvig-Holsten er opdelt
i over 10.000 små skove.

Parcelhusejere 
køber skov
Otte parcelhusejere ved Vejle er ble-
vet skovejere. De har købt Mølgårds
Plantage på 6600 m2 nær Bredballe
Kirke. 

Formålet er at bevare skoven at
bevare et åndehul i det tætbebygge-
de område hvor der hele tiden sker
nye udstykninger. Skoven er fredskov
i dag (men denne status kan som
bekendt ophæves på visse vilkår).

De nye skovejere siger at det bety-
der meget for dem at have naturen
tæt på. Børnene leger i skoven, og de
voksne går tur. Skoven har værdi for
dyrelivet, og de har set egern, harer
og endda rådyr i skoven.

Alle otte har huse der grænser op
til skoven, og alle grundene er nu
tinglyst med skoven som en del af
ejendommen. Skoven er ikke udstyk-
ket, men alle otte har en andel af
skoven, og denne andel følger med
når huset handles.

De nye skovejere er klar over at
deres hus bliver mere værd når der
følger skov med. For hvis skoven
blev udstykket til byggegrunde vil de
nye huse få udsigt direkte ned i deres
haver.

De otte skovejere vil mødes med
mellemrum til skovdage for at passe
skoven, og det giver et socialt sam-
menhold i gruppen. For slet ikke at
tale om skovfesterne hvor de vil invi-
tere nogle af naboerne med.

Kilde: Vejle Amts Folkeblad 8.11.03
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Ejner Kaa Landbrug
4200  SOLGT. Spændende skov med 51 ha ved Arnborg bestående af blandet nyere og ældre skov og med
jord ned til Hesselvig Kanal og Skjern Å. 198 kvm flot i standsat bolig i hvidpudset mur med rødt tegltag.

4190 SOLGT. Driftsskov med 43 ha ved Karup op til Kongens Hus Hede med 15 ha nyere nobelisplantage,
4 ha 10årig Nobelis og ca. 15 ha rødgran. Dejligt jagtområde ned til Rabis bæk med god jagthytte.

4223 SOLGT. Brøddegaardsskoven med 37 ha på Nordbornholm. En pragtfuld skov- og jagtejendom med
varieret bevoksning af såvel løv- og nåletræer samt spændende mose og vekslende med åbne arealer.

Vi mangler større og mindre skovarealer over hele Danmark til ventende købere med interesser i langtidsinvestering og jagt. Prøv os med en uforbindende vurdering
af dine salgsmuligheder af et lille, men effektivt firma, der kun beskæftiger sig med vurdering og salg af skove, godser, driftslandbrug og lystejendomme.

Ejner Kaa Landbrug
Skovfyrvej 10, 8250 Egå. Tlf. 70 22 75 00. Fax 70 22 75 01

Århus: Ejner Kaa mobil 40 37 59 48. E-mail: ejnerkaa-landbrug@mail.dk  www.ejnerkaa-landbrug.dk 
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Af uddannelseschef Søren Fløe
Jensen, Skov & Landskab

Skovbruget er under foran-
dring. Træproduktionen får
en mindre rolle, og andre
egenskaber bliver vigtigere.

Skoven kan fortælle man-
ge "historier" omkring spe-
cialydelser som kan skabe
værdier i fremtiden.

Der er behov for brede
grunduddannelser og flere
forskellige uddannelser, men
med en solid faglig kerne.

Det er lidt af en udfordring i disse
tider at have medansvar for uddan-
nelsen af næste generation, der skal
yde en indsats for bl.a. skovbruget.
Der sker i disse år(tier) en voldsom
omstilling til andre samfundsmæssi-
ge prioriteringer, og skoven får en
anden rolle i samfundet.

Arbejdsopgaverne er under kraftig
omformulering, og arbejdsdelingen
forandres mærkbart. Virkninger fra
udlandet skyller ind over landet og
skovbruget. Så hvad skal næste gene-
ration kunne? Og hvilke betingelser
skal de arbejde under? 

Ja, kravene er i hvert fald ikke de
samme som i går, og udviklingsret-
ningerne er mangetydige. Man kan
blive helt forvirret. 

Men noget ligger dog forholdsvis
klart, og uddannelse og oplæring må
orientere sig herefter. Det er et fælles

projekt for uddannelsesinstitutioner
og praksis.

Skovens rolle i det rige 
samfund
Skovbruget er ikke længere et
erhverv i Danmark. Sådan er der en
del, der siger. Udsagnet har ikke
absolut sandhedsværdi, bl.a. er det
en fejlfortolkning, at de danske skove
ikke længere danner basis for
erhvervsmæssig aktivitet – og ikke
har brug for professionelle. 

Det kan alligevel være nyttigt at
tage udgangspunkt i udsagnet. F.eks.
kan man lægge trykket på ordet skov-
brug. Skovbrug, som vi traditionelt
opfatter det, nemlig som en sproglig
parallel til landbrug, er for snæver en
ramme til at forstå skovenes økono-
miske nytteværdi i dagens samfund.
Det er ikke længere den materielle
produktion, der er det vigtigste.

Man kan også lægge trykket på ét:
Skovbrug er ikke ét erhverv. Der er
mange forskellige formål og måder at
drive og eje skov på. Skovens værdi
for ejerne veksler med skovens
størrelse og beskaffenhed, den histo-
riske baggrund for ejerskabet, den
økonomiske situation samt ejerens
eller ejernes øvrige livssituation og
præferencer. 

En undersøgelse fra Skov & Land-
skab af de private skovejeres formål
med at eje og drive skov 1) bekræfter

det sammensatte billede. Det er dog
gennemgående, at "herligheden" spil-
ler en stor rolle. 

Den enkelte skov er – eller kan blive
– noget unikt, og den har sin værdi
og værdifasthed netop derfor – i
hvert fald så længe samfundet er rigt.
Man kan sammenligne med kunst og
antikviteter. At værne, udvikle og
fremhæve det unikke ved den enkelte
skov bliver en hovedsag.

Træets rolle
Det betyder ikke, at den materielle
produktion – det være sig træ eller
specialprodukter – er ligegyldig i
fremtiden. 

Selv de fremmeste internationale
eksperter 2) kan ikke sige noget sik-
kert om den langsigtede markedssi-
tuation for skovprodukter i vores del
af verden. Det skyldes blandt andet
at det afhænger af nogle globale
balancer mellem verdensdele og mel-
lem udbud og efterspørgsel, som
rummer for mange ubekendte.
Særligt er udviklingen i efterspørgsel
i Østeuropa og navnlig Rusland svær
at forudsige.

I et langtidsperspektiv er den
aktuelle udbudsrigelighed næppe
permanent.

Men i forhold til vore nabolande er
de danske skove dog små og spredt
beliggende. Samtidig er råvaren
meget sammensat, hvad angår træar-
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Bliver der brug for 
professionelle 
i dansk skovbrug?

Ja, helt bestemt – men hvilke – og hvordan skaffer vi dem?

1) Tove Enggrob Boon: Hvad mener de dan-
ske skovejere? Skov & Landskab, Sko-
vbrugsserien 33/2003. Undersøgelsen er
omtalt i fire artikler i Skoven 11/03 og Sko-
ven 12/03.

2) F.eks. Sten Nilsson, vicedir. IIASA, Wien, i
indlæg på Skovtræf i marts 2004



ter og kvalitet – og bliver næppe min-
dre sammensat i fremtiden. 

Så længe træ bliver betragtet som
en "anonym" bulkvare, der helst skal
være så ensartet som muligt, helst
skal behandles i stordrift og med
mindst mulig transport, så længe er
det danske råtræmarked af marginal
interesse. 

Vi mærker marginaliseringen i disse
år – og den tendens vil næppe ændres.
Men kan der pilles ved forudsætnin-
gen om den anonyme vare? Det kan
der nok til dels.

Fremtidens fortællinger og fremti-
dens økonomi

Værdien ligger både for skoven
som sådan og for skovens produkter
i det unikke, det særlige. 

Økonomien i samfundet flytter sig
fra de fysiske produkters funktions-
værdi til de ting og ydelser, som også
kan skabe underholdning, historie-
fortælling, kvalitet i omgivelserne,
identitet, pragt og glæde ved tingen/
ejerskabet. Det er ikke bare smart tale

fra fremtidsforskere m.fl. eller varm
luft på flaske, det er kolde realiteter. 

Se f.eks. på boligindretning, hvis
milliardomsætning sluger en stigende
del af nationalindkomsten. Se på hvad
der investeres i køkkenindretning og
på, hvordan det er signaler, drømme-
billeder, koncepter og indretningens
særlige udtryk, som skaber omsæt-
ningen – og altså opfylder et behov.
Fortællinger om familielivet kunne
man sige. Det drejer sig ikke om
mulighed for at kunne lave lidt mad. 

Et næsten grotesk eksempel er
sportsdækningen i TV. Se på den
mammutomsætning, som har etable-
ret sig, baseret på sportens elemen-
tære tiltrækning. Sportsudsendelser-
nes omfang er mangedoblet siden
Gunnar "Nu"s dage og kører på mange
kanaler. 

Ud over dækning af den "nøgne"
sportsbegivenhed er der garneret
med baggrundsudsendelser, optakts-
udsendelser, analyseudsendelser,
portrætudsendelser og hvad har vi?

Det kan virke oppustet, men det er
kolde, økonomiske realiteter: Det
giver arbejdspladser, gode seertal og
tilhørende reklameomsætning. Det er
en afspejling af det rige samfunds
behov.

For skoven er kunsten er at vide,
hvad der skal til for at omsætte
potentialet til værdiskabelse, og ikke
mindst til løbende indtjening.

Der er mange spændende fortæl-
linger omkring skovene, som allerede
nu kan fortælles og som med dygtig-
hed kan bringes videre omkring pro-
dukterne fra skoven. 

Der er f.eks. mammutprojektet om
frugtbargørelse af heden og omska-
belse via plantager til rigtig skov. Det
er en stor fortælling om visioner og
menneskelig udholdenhed – og om
menneskelig lidenhed – som har
løbet i over 200 år, og som vi endnu
kun er midtvejs i. 

Der er skovens økologi, den vilde
skov og det naturnære skovbrug. Der
er landskabets udvikling og land-
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De erhvervsrettede uddannelser skal først og fremmest give gode muligheder i arbejdslivet. Grunduddannelsen må ikke
være for snæver, og man må ikke bruge for meget tid på at opøve kompetencer til perfektion, hvis de kun kan anvendes i
en snæver faglig sammenhæng. Fremtidens skovbruger skal stadig kunne fælde træer, men han skal også kunne andre ting.



brugshistorien. Der er den enkelte
skovs og ejendoms historie og relation
til de store fortællinger.

Der er grundvandets dannelse og
kvalitet, der er CO2-effekten, der er
træets miljøvenlige egenskaber.

Der er træarternes, proveniensens
historie, bevoksningens, driftsfor-
mens, industrihistorien. Hvordan er
det kommet netop her, hvorfor ser
det sådan ud, og hvorfor har materia-
lerne de egenskaber, de har. Hvad
har det været brugt til før, hvad kan
de bruges til i dag? Hvem har skabt
resultaterne, hvad tænkte de? Hvem
skaber resultaterne i dag?

Der kan skabes masser af nye for-
tællinger omkring specialydelser,
omkring smart teknikudvikling, der
kan udnytte og fremhæve det unikke
i træmaterialet, dokumentere oprin-
delsen og egenskaberne og give pro-
duktet en individuel kvalitet. Vi taler
ikke bare nostalgi.

Der skal mest af alt "fortælles" i
realiteter, og ikke bare med ord. Den
unikke historie skal underbygges,
fremhæves og udvikles i den måde
som skoven, naturen, vildtet plejes
og drives på – og i den måde de
unikke produkter forarbejdes og
behandles på. 

Det er den moderne skovarbejders
og den moderne håndværkers ind-
sigt og kunnen, som skal skabe
grundlaget for den konkrete værdi-
opbygning. 

Hvem vil veksle mulighederne til
realiteter?

Det store spørgsmål er: Hvem
begynder hvor? Punkt 1 er at forstå
opgaven. Punkt 2 er at gøre noget
ved den. 

Organisation og arbejdsdeling
undergår store ændringer for tiden.
Indtil videre har det mest været ned-
brydning af traditionelle strukturer
og "tunge" organisationsformer
omkring den materielle produktion
og handel. 

De erstattes foreløbigt af løsere og
mere ekstensive strukturer. Det har
været nødvendigt, men det er ikke
fremadrettet, der skal noget nyt og
mere kraftfuldt til. Det er spændende,
hvem der er i stand til for alvor at få
en positiv proces i gang. 

Billedet af fremtiden er endnu kun
i fremkalderbadet, og først når man
kan se konturerne klarere, kan man
få et præcist indtryk af den professi-
onalisme, de jobtyper og den rekrut-
tering, som der bliver brug for. 

Bred rekruttering – brede grund-
uddannelser, faglig kerne

Hvordan udvikles den rigtige pro-

fessionalisme til fremtidens opgave,
når sammenhængen endnu er så dif-
fus? 

– Det er vigtigt at gøre sig klart, at
der er brug for forskellige menneske-
typer – herunder med forskellig
uddannelsesbaggrund. Skovene kan
ikke nøjes med et sæt af "egne"
uddannelser (opdelt i håndens og
åndens arbejde). Opgaven er alt for
kompleks og foranderlig og kræver
en fleksibilitet og idérigdom, som

kun skabes via sammenbragte børn
med forskellige styrker.

- Dansk skovbrug er – for nu at
bruge det gamle begreb – for lille til
at der kan opretholdes uddannelser,
som udelukkende sigter på denne
sektor. Det understreges blot af
ovenstående pointe – og af, at det i
en globaliseret verden er alt for far-
ligt at tænke snævert nationalt.

- Karriereforløb er i dag så sam-
mensatte, og mobiliteten på arbejds-
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Praktikpladser nu!
Flere gode praktikpladser er en forudsætning for at have en særlig erhvervs-
uddannelse som faglært inden for drift af skov og landskab. 

Samtidig er aftalerammerne blevet så fleksible, at det er nemt at gå til. Det
behøver ikke at være hverken svært, tungt, dyrt eller omfattende at være
praktikvært for kortere eller længere tid.

Praktisk kunnen og ægte fornemmelse for faget og "kulturen" opnås kun i
direkte kontakt med fagets udøvere, ved at være med i hverdagen og blive
udfordret og trænet gennem praktisk arbejde.

Derfor er praktik en helt uomgængelig del af en erhvervsrettet uddannel-
se.

Dagens elever er de mest velmotiverede nogensinde. Elever er relativt
billig arbejdskraft, og de bringer et frisk pust til arbejdspladsen. 

Som praktikvært forpligter du dig selvfølgelig til at yde dit bedste for et
givtigt læreforhold. Men kun så længe, og kun på de områder, hvor du vir-
kelig har noget at give – og hvor du kan høste en fordel af elevens indsats.
Der skal ydes løn under skoleophold, men stort set hele lønnen bliver
refunderet, og papirarbejdet er ikke tungt – vi vejleder gerne. 

Hvis du allerede har én elev, hvad så med at tage to? Besværet behøver
ikke at være større.

Kontakt Skov & Landskab. Send en e-mail til Ulf Jessen UJ@KVL.DK 
(Øerne) eller Arne Hebbelstrup, ARH@KVL.DK (Jylland) eller ring på 
tlf. 35 28 15 05. 



markedet er så høj, at uddannelses-
søgende ikke er godt tjent med at
opbygge kompetencer, som kun kan
bruges indenfor et snævert område.
De har brug for et grundlag, som gør
at de kan skabe værdi i mange sam-
menhænge, og som giver dem flere
udviklingsveje.

Alt dette taler for, at man ikke tæn-
ker i en for snæver 1:1-sammenhæng
mellem skoven og skovrelaterede
uddannelser: Skoven skal rekruttere
bredere end blot fra "egne" uddan-
nelser, og uddannelserne skal sigte
bredere end blot mod skov.

Men dermed er alt bestemt ikke
sagt. Brede, almene kompetencer er
slet ikke nok til at sikre skovenes
værdiopbygning og udløse det poten-
tiale for samfundets nuværende
behov, som de rummer. 

For at skabe "fortællingerne" og
den konkrete værdiopbygning skal
der en solid faglig indsigt til, som 
● giver forståelse for naturens pro-

cesser, 
● sætter i stand til at aflæse de

enkelte arealers og bevoksningers
hidtidige udvikling og fremtidige ud-
viklings- og påvirkningsmuligheder, 

● kan sætte det konkrete areal i rela-
tion til den historiske baggrund,

● giver kendskab til materiale og
produkter – og hvordan driftsind-
satsen påvirker egenskaberne

● ikke mindst giver konkret kunnen
omkring driftsmetoderne og dyg-
tighed i omsætning af ideer til vir-
kelighed.

Denne kerne kan ikke undværes. 

Kundernes behov
Set fra de uddannelsessøgendes side
– og de er kunderne i uddannelsessy-
stemet – skal de erhvervsrettede
uddannelser først og fremmest give
en god ballast og gode muligheder i
arbejdslivet. Grunduddannelsen –
dvs. inden man for alvor kommer ud
på arbejdsmarkedet – må ikke være
for snæver, og man må ikke bruge for
meget tid på at opøve kompetencer
til perfektion, hvis de kun kan anven-
des i en snæver faglig sammenhæng.
Det må bygges på senere.

Alligevel skal grunduddannelsen
give så meget faglig dybde og dygtig-
hed, at man er attraktiv og anvende-
lig på arbejdsmarkedet og at det er
overkommeligt senere i selve jobbet
at udvikle sig til den højeste grad af
dygtighed indenfor feltet.

De to krav kan virke modstridende,
men kan i virkeligheden godt forenes,
især i en velfungerende vekselvirkning

mellem uddannelsesinstitutioner og
praktik:

- Mange erhvervsmæssige kompe-
tencer består grundlæggende af de
samme elementer på tværs af faglige
sammenhænge. Har man lært det i én
sammenhæng, er det let at tage det
tilsvarende til sig i en anden sam-
menhæng. 

- Dette at fordybe sig og blive fag-
ligt dygtig på ét specielt område er
faktisk også en vigtig erfaring og
kompetence i andre sammenhænge.
Har man én gang vist sig selv og
andre, at man er i stand til at opbygge
stor faglig dygtighed indenfor et
område, så er det en vigtig ballast for
også senere at kunne det på andre
områder. Det kan bare ikke stå alene. 

Skovenes behov for 
uddannede
For at skovene kan genindtage en for-

tjenstfuld plads i samfundshushold-
ningen, skal de mest initiativrige og
de dygtigste rekrutteres til at løfte
opgaven, uanset uddannelsesbag-
grund. 

Men det rækker ikke at tage, hvad
der måtte byde sig til. Man må gøre,
hvad man kan for, at der er uddannel-
ser og uddannelsesmiljøer, som bl.a.
kan give den særlige ballast, som
skovene ikke kan undvære. Man må
præge indholdet i uddannelse og
oplæring, så den helt fundamentale
faglige kunnen og indsigt i skovenes
natur og unikke muligheder opbygges
til et højt niveau. 

Så derfor: Deltag i prægningen og
videregiv kulturen ved aktivt at skabe
gode praktiklæresteder. Vær med at
udvikle de rigtige professionelle. De
kommer ikke af sig selv. ■
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UDDANNELSE

• Køb af træ på roden

• Maskinskovning

• Udkørsel af træ

• Maskinplantning

• Oprilning

• Rydning af stød og kvas

• Knusning

• Reolpløjning

• Rodfræsning

Skoventreprenører
Skovgade 20
7300 Jelling

Biltel. 22 25 50 21
20 73 71 73

Fax 76 80 14 00

Mød os på
Landsskuet

i Herning
stand 410

Mød os på
Landsskuet

i Herning
stand 410



Hug brænde 
– og tab i vægt
Man siger ofte at når man laver
brænde så får man varmen to gange.
Og det er ikke helt forkert, for der
skal energi til at hugge store knuder
op i ovnvenlige stykker.

En times brændehuggeri og man
har forbrændt 343 kalorier. Det er
mere end man bruger ved at løfte
vægte, rydde op, fjerne ukrudt eller
spille golf. Der er dog to ting der
giver mere end at hugge brænde – at
slå græs eller dyrke sex.

De fleste voksne kræver 2.000-
2.500 kalorier om dagen, afhængigt af
hvad man foretager sig. En mand på
50 år og 70 kg, med stillesiddende
arbejde og begrænset fysisk aktivitet
i fritiden bruger 2350 kalorier om
dagen, mens en kvinde bruger 2000. 

Har man svært fysisk arbejde eller
stor sportsaktivitet så er manden 

Energiforbrug ved 1 times aktivitet for
en person der vejer 60 kg

oppe på 3700 kalorier om dagen,
mens kvinden bruger 3150 kalorier.
Se mere på hjemmesiden
www.lidtfedt.dk hvor man kan ind-
taste sine egne data og få beregnet
sit energiforbrug.

Kilder: Urban 20.04.04 og
www.trae.dk. 

KORT NYT
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Slaglemaskiner i 3 størrelser til
neddeling af alt grønt affald

• Stor kapacitet
• Lav vedligeholdelse

• Til traktor / egen motor
• Håndfødning / maskinlæsning

MASKINFABRIKKEN

Lyngvejen 14, 4350 Uggerløse
Tel. 5918 8520, www.loma.dk

Kan afvise forhandler

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

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.

SKOVESKOVE
sælges og vurderes

På grund af indtrufne
omstændigheder passes min

forretning indtil videre af
statsaut. ejendomsmægler,

cand.agro,
Erling Bøndergaard fra
Landbrugsmæglerne I/S 

ved Tilst, Århus, tlf. 8624 4000.

Statsaut. ejendomsmægler

PEDER BØNDING
Tlf. 8667 4444

At hugge brænde er en god slankekur.

Nyt førerland
i papirproduktion
1. I øjeblikket bygges verdens største
cellulosefabrik, som vil få en kapaci-
tet på 1 million ton cellulose om året
– svarende til omkring 3 mio. m3

råtræ. 

Hvor foregår det mon? USA, Sveri-
ge, Canada, Rusland? – Nej, svaret er
Kina.

2. USA er klart verdens største
producent af papir og pap med 81
millioner tons om året. Hvem er nr. 2
i verden? Canada, Tyskland, Finland?
– Nej, det er Kina:

Aktivitet Energiforbrug

1 times græsslåning 403 kalorier
Slå græs 403 kalorier
Dyrke sex 360 kalorier
Hugge brænde 343 kalorier
Fjerner ukrudt 340 kalorier
Rydder op 283 kalorier
Løfter vægte 283 kalorier
Dyrker yoga 223 kalorier
Spiller golf 223 kalorier



USA 81 mio. tons
Kina 38 mio. tons
Japan 31 mio. tons
Canada 20 mio. tons
Tyskland 18 mio. tons
Finland 14 mio. tons
Sverige 11 mio. tons

I det sidste års tid er Kina dukket
op i debatten som et land med en
vækst på over 10 procent om året. Et
land som er meget konkurrencedyg-
tigt på grund af de lave lønninger.
Men også inden for skovsektoren er
Kina hastigt på vej fremad:

Cellulosefabrikker
I Hainan tæt på Vietnam er man i
gang med at bygge en ny cellulosefa-
brik som skal lave 1 mio. tons cellu-
lose om året. Ejeren er APP som er
baseret i Singapore og ledes af kine-
sere bosat uden for Kina. Investerin-
gen udgør omkring 8 mia. kr.

For at det ikke skal være nok så
planlægges der endnu en fabrik på 1
mio. tons om året i Rizhao, mellem
Beijing og Shanghai. Bygherren hed-
der April, også med hovedsæde i Sin-
gapore og ejet af udlandskinesere.
Den kinesiske stat ejer 51% af fabrik-
ken, og også her investeres der
omkring 8 mia. kr. Fabrikken kan
være i gang i 2007.

Papirfabrikker
Kina er ikke alene verdens næst-
største producent af papir, men pro-
duktionen stiger hastigt. Inden for de
næste to år vil man indvie 31 nye
fabrikker med en samlet kapacitet på
9 mio. tons avispapir, finpapir, karton
og bølgepap.

Alle disse projekter skal først og
fremmest dække kinesernes eget for-
brug, men de vil også påvirke ver-
densmarkedet. For kineserne får min-
dre behov for at importere cellulose
og papir fra Nordamerika og Europa.
På sigt er det heller ikke umuligt at
kineserne vil eksportere nogle af
deres produkter.

Kina selv har meget lidt naturskov,
og den svinder hastigt (det var en af
årsagerne til de store oversvømmel-
ser for et par år siden). Der anlægges
en del plantager af hurtigt voksende
træarter, men hovedparten af
råtræet og cellulosen til de nye indu-
strier skal importeres.

Kilde: Dagens Industri 14.2.04
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Forst Flowmatic 500  Skovgødningsspreder

BESØG OS PÅ LANGESØ - STAND 13

Professionelle bruger
maskiner fra:

SCHAUMANN PORTALTRAKTOR

3-hjuls træk, frihøjde 2,4 m, trinløs justerbar bredde 2,0-3,0 m (udv. dæk)
37 HK dieselmotor, trinløs kørehastighed 0-12 km/t, 5 liftophæng

redskaber som bundklipper, gødningsudlægger og sprøjteskærm kan også leveres

Maskinfabriken SCHAUMANN
v/ Hugo Kaas-Pedersen

Landevejen 19, DK 5882 Vejstrup, Telefon 62 28 12 78, Fax 62 28 12 68, 
e-mail: schaumann@schaumann.dk,  homepage: www.schaumann.dk

Besøg os på 

Langesø 2004 stand 74



Mindre cadmium i 
kunstgødning
Indholdet af cadmium i gødning er
faldet – og dermed bliver den danske
landbrugsjord mindre belastet med
tungmetallet end tidligere. Det er på
længere sigt også til gavn for skov-
rejsningen.

I en velkalket agerjord med højt
pH bindes cadmium. Plantning af
skov medfører derimod næsten altid
en sænkning af jordens pH. Dels fordi
der ikke mere kalkes, dels fordi skov-
jord naturligt har en lavere pH end
agerjord.

Men når pH falder kan jordens ind-
hold af cadmium frigøres. Derfor kan
skovrejsning medføre et forøget ind-
hold af cadmium i grundvandet på
visse jordtyper og hvis der er højt
indhold af cadmium i jorden. 

Fald i tilførsel
Oplysningerne om det lavere indhold
af cadmium i gødning stammer fra en
opgørelse, som Plantedirektoratet
har udarbejdet for Miljøministeriet.
Den viser at den samlede årlige
belastning med tungmetallet cadmi-
um på dansk landbrugsjord er redu-
ceret med 95 procent på 16 år – fra
4000 kg i 1987 til 200 kg i 2002. 

Reduktionen skyldes dels at gød-
ning med fosfor i dag indeholder
langt mindre cadmium end tidligere,
dels at landmændene gøder mindre.
Indholdet af cadmium i fosforgød-
ning er nu på 10-20 mg pr. kg fosfor,
hvor det i 1994-97 var på 40-70 mg pr.
kg fosfor. 

Cadmium forekommer som en
naturlig urenhed i fosforgødning.
Cadmium optages af planter og
ender dermed via fødevarerne i men-
nesker, hvor det ophobes. Ved høje
koncentrationer kan cadmium blandt
andet skade nyrer, lever og knogler. 

Plantedirektoratet undersøger
årligt ca. 150 prøver af gødning for
deres indhold af cadmium. Hoved-
parten af den undersøgte gødning lig-
ger langt under grænseværdien på
110 mg cadmium pr. kg fosfor. I 1999-
2002 har der kun været i alt 11 gød-
ninger som har overskredet grænse-
værdierne. 

Kilde: Pressemeddelelse fra Plante-
direktoratet (www.pdir.dk) og Miljømi-
nisteriet (www.mst.dk) 12.4.04

sf

Første sav med
ErgoStart 
Stihl har netop lanceret motorsaven
MS 210 med ErgoStart. Det er et nyt
system, som gør det lettere at starte
kædesaven eller et andet redskab
med trækstart. 

Normalt startes en motorsav med
et eller flere kraftige ryk i startsno-
ren. Med det nye ErgoStart system
kan man starte motoren med blot et
enkelt roligt træk i snoren. Når man
har sluppet snoren, udløses energi-
en, kraften overføres til krumtappen,
og motoren starter. Forklaringen lig-
ger i et avanceret fjedersystem, hvor
energien oplagres i fjederen.

- I forhold til almindelige startsy-

stemer skal der kun 60 procent kraft
til at starte en maskine med
ErgoStart. Systemet er derfor en
hjælp til de brugere, som oplever, at
de har svært ved at håndtere en
motorsav. 

MS 210 anvender samme teknologi
og sikkerhedsanordninger som
Stihl’s professionelle save med bl.a.
automatisk kædebremse, som
udløses ved kast eller berøring af
bremsebøjlen. 

MS 210 har værktøjsfri kæde-
spænding. Kæden justeres let - og
helt uden brug af værktøj - via en fin-
gerskrue på siden af saven. Man slip-
per således for at have værktøj med i
skoven. 

Pressemeddelelse 08. marts 2004

KORT NYT
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Hjemmeside om 
stormfald
På baggrund af de voldsomme storm-
fald i Europa i årene 1999 – 2000 hvor
især Frankrig blev meget hårdt ramt
med et stormfald på omkring 140 mill.
m3, blev EU projektet STODAFOR
etableret i 2001. 

STODAFOR (Storm Damaged
Forest) er et såkaldt "European Con-
certed Action" projekt med deltagere
fra de europæiske lande, Norge, Eng-
land, Østrig, Schweiz, Tyskland,
Frankrig, Italien, Spanien, Portugal og
Danmark. Formålet med projektet
har været at opsamle erfaringer
omkring oparbejdning og lagring af
stormfældet skov, og at gøre disse
erfaringer tilgængelige. Det sker via
en hjemmeside (på engelsk):
www.stodafor.org. 

Siden er ikke helt færdig endnu,
men bl.a. kan man finde et stort antal
litteraturhenvisninger om både opar-
bejdning og lagring på mange forskel-
lige sprog. En brochure på 7 sider
fortæller om risiko ved arbejde i
stormfald.

Fra dansk side har Ebbe Bøllehuus
og Andreas Bergstedt, Skov & Land-

skab, deltaget som særligt interesse-
rede i henholdsvis oparbejdning og
lagring.

International konference 
om stormfald
STODAFOR afsluttes i år med en
international konference der afhol-
des på Forest Research Institute of
Baden-Wuerttemberg i Schluchsee,
Tyskland i dagene 27. – 28. oktober
2004. Nærmere oplysninger og regi-
strering kan findes på hjemmesiden
www.fva.bw.de/termine/index6.html.

På konferencen vil der være fore-
drag om bl.a. 

- Konsekvenser af de klimatiske
ændringer.

- Oparbejdningsmetoder i storm-
fældet skov (produktivitet, omkost-
ninger, logistik, arbejdssikkerhed,
miljøaspekter).

- Lagringsmetoder (vedkvalitet,
omkostninger, fremgangsmåde, mil-
jøaspekter).

Konferencen henvender sig til alle
der kan forventes at komme til at
beskæftige sig med oparbejdning og
lagring af stormfald.

Ebbe Bøllehuus, 
Skov & Landskab (FSL)
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Anlæg af stier og veje
samt vedligeholdelse

www.finnvej.dk
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OF
ARBORICULTU

RE1924
SCIENCE

RESEARCH
PRESERVATIONJJ 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

Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på www.jjskovservice.dk

GRØFTER!
40 41 62 44

Den direkte forbindelse 
til perfekt grøftearbejde.

Lille effektiv maskine. – Skovl med anlæg 
til almindelige grøfter. – Rabatskovl til 
dybe grøfter samt grøfter i blødt terræn.
– Desuden skovle på 300, 360, 500 og 
1600 mm. – Til dræn,vand og planering!

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BIL TLF. 40 41 62 44

● Gravning af nye
grøfter

● Gravning til vandrør
● Nedlægning af rør 

i overkørsler
● Rensning af grøfter
● Gravning til dræn
● Planering af mindre

veje samt spor

HØJ KVALITET
FAST METERPRIS

ENTREPRENØR

April 2004
April har givet en nedbør svarende til
normalen, mest i det vestlige Jylland. 

Temperaturen var i snit en del
over normalen. Der var frost på man-
ge stationer i uge 14, 15 og 16. I uge
18 er der målt frost på 10 ud af 31
stationer, og de øvrige havde alle
under +2 gr. hvor der er risiko for
nattefrost på udsatte steder.

Maj har indtil d. 24. været ret tør
med 28 mm nedbør (normalt for hele
måneden 48 mm). Det meste faldt i
uge 19. 

Temperaturen var i snit næsten
normal. Det var varmt i uge 19, 3 gr.
over normalen, mens uge 21 var 2. gr.
under normalen. I uge 20 er der målt
frost på Bornholm og enkelte steder
under + 2 gr. I uge 21 er der målt
under +2 gr. 7 steder.

Vindstyrke hyppighed, %, større 
end eller lig 

Målt Normal Målt

Styrke 6
(hård vind) 5 8 11

Styrke 8
(hård kuling) 0 1 0

Styrke 10
(storm) 0 0 0

Hyppigste
vindretninger Ø,SØ V,Ø V,Ø

Nedbør,mm April 1/5-24/5

Amt Målt Normal Målt

Nordjyllands 36 38 37
Viborg 55 40 23
Århus 40 38 45
Vejle 42 45 30
Ringkøbing 56 43 18
Ribe 53 45 21
Sønderjyllands 43 45 20
Fyns 35 38 33
Vestsjællands 33 36 24
Nordøstsjælland 29 39 24
Storstrøms 33 39 29
Bornholms 31 37 12

Landsgennemsnit 42 41 28

April 3/5-24/5

Temperatur°C Målt Normal Målt

Middel 7,9 5,7 11,2
Absolut min. 0,1 3,2
Absolut max. 17,4 21,1
Antal soltimer 176 162 132
Antal frostdøgn 0,6 6,6 0,0
Antal graddage 272 310 122



Afsender
Dansk Skovforening
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C

Maskinel magasinpost
Returneres ved
vedvarende
adresseændring


