
UDGIVET AF DANSK SKOVFORENING

8/04
AUGUST

Skoven_8_04  10/08/04  11:35  Side 297



298 SKOVEN 8 2004

RETNINGSLINIER 
FOR

TILSKUD TIL LØVTRÆBÆLTER

Dansk Plantageforsikring yder tilskud til anlæg af indtil 30 m brede løvtræbælter langs offentlig vej, hvor
nåletræbevoksning konverteres til  løvtræ ved foryngelse eller efter stormfald. Bælterne skal bestå af mindst
6 planterækker med et plantetal på mindst 
3000 pr. ha.

Der kan endvidere ydes tilskud til etablering af løvtræbælter langs primære skovveje i forsikrede skove på
mindst 20 ha efter retningslinierne i pkt. 1. Løvtræbælter langs offentlige veje har dog prioritet ved tildeling
af tilskud.

Under forudsætning af, at der er udarbejdet en etableringsplan, kan løvtræbælter plantes over en årrække, dog
højst 10 år. Tilskud kan i så fald udbetales successivt, når betingelserne herfor er opfyldt, jfr. pkt. 7.

Mindste areal, hvortil der ydes tilskud, er 0,3 ha.

Tilskud ydes kun til forsikringstagere, hvis forsikring for det ansøgte areal har været løbende i mindst 10 år.
Tilskuddet andrager 10.000 kr pr. ha., og der kan højst ydes tilskud til 2 ha pr. projekt. Tilskud kan ydes
uanset evt. tilskud fra anden side.

Løvtræbælter, hvortil der ydes tilskud, skal bestå af mindst 80 % løvtræ, hvoraf højst 1⁄4 buske. Hjælpetræer
af nåletræ i form af lærk og fyr accepteres med indtil 20 %.

Tilskuddet udbetales, når det to vækstsæsoner efter løvtræbæltets etablering konstateres, at mindst 80 % af
planterne er i live.

Ansøgning om tilskud sker på skemaer, der rekvireres hos Dansk Plantageforsikring. I tilfælde af, at der
søges om tilskud i henhold til pkt. 3, skal der vedlægges en etableringsplan. Ansøgningerne behandles i den
rækkefølge, de indkommer. Selskabet forbeholder sig dog ret til at prioritere indkomne ansøgninger, når
særlige forhold efter selskabets opfattelse taler herfor. Ansøgninger kan overføres til kommende regnskabsår.

Det er en betingelse for opnåelse af tilskud, at løvtræbæltet ikke er påbegyndt, når tilsagn om tilskud gives.

Hvis der ikke er truffet anden aftale f. eks. i henhold til pkt. 3, bortfalder tilskuddet, hvis
løvtræbæltet ikke er påbegyndt senest 1 år efter, at tilsagn er givet.

Tilsagnet bortfalder endvidere, hvis forsikringstageren udmelder sig af Dansk Plantageforsikring, inden
beløbet er kommet til udbetaling.

01.06.2004
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304 Økonomi i privatskove
Fra Skovforeningens generalforsam-

ling. Om betaling for naturværdier,

muligt samarbejde mellem Skovfore-

ningen og Skovdyrkerforeningerne,

samt økonomien i de private skove.

306 Læs før ekskursionen
Faglitteratur om de emner der omta-

les på ekskursionen til Trolleholm.

308 Den nye skovlov

311 Natura 2000 i skov

312 Den nye
naturbeskyttelseslov
Ny skovlov giver øget frihed samt

betaling ved beskyttelse af Natura

2000 områder. Ny naturbeskyttelses-

lov giver nye adgangsregler, samt

beskyttelse af Natura 2000 områder

uden for skoven.

315 Fra ilden over asken til oasen
Der brændte 155 ha i Stenbjerg klit-

plantage i juni. Men få dage efter

branden ses spor af dyreliv, og plan-

ter skyder op.

320 Kort nyt
321 Fri overnatning i udvalgte statsskove,

skovtyve på Mors (Legindbjerge Plan-

tage), ny struktur i Skov- og Natursty-

relsen (landsdelscentre).

322 Tilskud til løvtræbælter
Dansk Plantageforsikring giver tilskud

til at anlægge løvtræbælter som

beskyttelse mod skovbrand – 10.000

kr/ha. 

325 Folk der duer
Der er for få som bliver skov- og land-

skabsfagteknikere. Uddannelsen vek-

sler mellem skole og praktik – men

der mangler praktikpladser.

328 Hybridlærks vedteknologi?

331 Skovdyrkning afgørende
Hvordan er vedkvaliteten på hybrid-

lærk plantet som ammetræ? Kulturer-

faringer fra Vendsyssel. Andre lær-

kearter bør afprøves. Svar fra Landbo-

højskolen: Hvis den vokser hurtigt bli-

ver veddet for ringe. Varighed over

for vejrlig bliver afprøvet.

334 Kort nyt
Flere danske skove med PEFC, samlet

areal med PEFC, samlet areal med

FSC. 

334, Arrangementer
335 Have & Landskab i 2005. Værksteds-

dage og svampebestemmelse på Jagt-

og Skovbrugsmuseet.

336 Forsøg med nye
kulturmetoder
Forsøg med dækrodsplanter i hede-

plantage. Forsøg med sortering af

planter i planteskolen. Forsøg med

mikroplanter – meget små dækrods-

planter. Praktiske erfaringer med

dækrodsplanter.

340 Opråb om naturnær drift
Naturnær skovdrift kræver erfarne

forstfolk for at sikre vedkvaliteten og

dermed indtægterne.

342 Kort nyt
Nye dæk fra Nokian, billige græsklip-

pere fra Cabe, træpiller bliver til gas i

Skive.

343 Kort nyt
Ny trimmersnøre fra Oregon, mindre

forurening fra brændeovne.

344 Kort nyt
12 par havørne får 17 unger i år.

345 Rumfang af bunker
Enkel metode til opmåling af bunker

af flis, grus mv.

346 Kort nyt mv.
Klimastatistik maj og juni, slørugler

mangler mus, ny skov i Glumsø.

347 DST
DST 1/04 (indeks for DST 1980-2000).

Skoven_8_04  10/08/04  11:35  Side 299



Dansk Skovforening
På Skovforeningens generalforsam-

ling 9. juli trådte den hidtidige næst-

formand Lars Møller Nielsen - som

varslet for lang tid siden - ud af

bestyrelsen.

Som nyt bestyrelsesmedlem valgte

generalforsamlingen afdelingsleder

Jens Kristian Poulsen, Stiftelsen Sorø

Akademi. Jens Kristian Poulsen har

siddet i bestyrelsen siden 2002 i sin

egenskab af formand for Handelsud-

valget.

Efter generalforsamlingen konsti-

tuerede Handelsudvalget sig og gen-

valgte Jens Kristian Poulsen til for-

mand. Det medfører at Skovforenin-

gens bestyrelse reduceres fra 12 til

11 medlemmer.

Herefter konstituerede Skovfore-

ningens bestyrelse sig. Lars Wilhjelm

blev genvalgt som formand, ny næst-

formand er Jens Kristian Poulsen, og

nyt medlem på den tredje plads i for-

retningsudvalget er Niels Reventlow.

Skovforeningens bestyrelse ser

herefter således ud:

Formand: Lars Wilhjelm, ejer af

Orenæs skovdistrikt på Nordfalster

Næstformand: Jens Kristian Poulsen,

afdelingsleder på Stiftelsen Sorø Akade-

mi. Formand for Handelsudvalget

Niels Iuel Reventlow, ejer af Hver-

ringe skove v. Kerteminde

Peter de Neergaard, ejer af Lorup

Skov v. Sorø

Jimmi Enevoldsen, skovrider på

Frijsenborg & Wedellsborg skovdi-

strikter, Hammel

Christian Danneskiold Lassen, ejer

af Holmegaard Gods v. Næstved

Niels Bjerg, skovrider i PEN-SAM,

Rønnede

Niels Peter Dalsgård Jensen,

skovrider på Salten Langsø Skovdi-

strikt, Ry

Johan Scheel, ejer af Ryegaard v.

Holbæk. Repræsentant for Juletræs-

dyrkerforeningen

Mogens R. Brandt, ejer af Svolli-

bjerg Skovbrug v. Sdr. Omme. For-

mand for Skovdyrkerforeningerne

Per Holten-Andersen, rektor, Den

kgl. Veterinær-og Landbohøjskole.

Repræsentant for forskning og

undervisning

De tre førstnævnte udgør forret-

ningsudvalget.

Ny miljøminister
Ved ministerrokaden 2. august blev

miljøminister Hans Chr. Schmidt (V)

udnævnt til fødevareminister. Ny mil-

jøminister blev Connie Hedegaard

(K).

Connie Hedegaard er 43 år, cand.

mag. i litteraturvidenskab og histo-

rie. Hun er gift og har to drenge på 10

og 11 år.

Hun har været medlem af Folketin-

get for De konservative 1984-90, for-

svarspolitisk ordfører 1987-89 og

politisk ordfører 1989-90. Derefter

var hun 1990-94 journalist ved Ber-

lingske Tidende, 1994-98 chef for

Radioavisen og fra 1998 studievært

ved DR2. Hun var netop udnævnt til

studievært ved Profilen på DR-TV.

Som studievært har hun en del

gange beskæftiget sig med miljøem-

ner. Men hun sagde også ved sin til-

træden at “jeg har ikke haft miljø

som mit fagområde, så der er en del

der skal læses op. Men jeg mener at

miljø er utrolig væsentligt. Man kan

næppe forestille sig et område hvor

holdninger og politik spiller en større

rolle”.

(Læs mere side 307)
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Det burde være løgn: 

En lovlydig mand handler 100% efter det offentliges anvisninger. Nogle år

senere viser det sig at det offentliges anvisninger førte til skader på naturen.

Manden bliver så dømt til at betale erstatning til det offentlige, selvom han i

sin tid fulgte alle regler og anvisninger fra … det offentlige.

Det burde være umuligt i en retsstat som Danmark. Det er for absurd at

det offentlige skulle stille erstatningskrav med tilbagevirkende kraft fordi

borgerne gør som det offentlige selv foreskriver.

Men det er på vej.

Et nyt EU-direktiv om ansvar for forebyggelse og genopretning af miljøskader

har indført objektivt ansvar. Det vil sige at en grundejer kan gøres økonomisk

ansvarlig for skader på natur og miljø, selv om ejeren hverken har gjort fejl

eller forsømmelser, men blot gjort som loven og myndighederne sagde.

Der er dog grænser for vanviddet: De enkelte medlemsstater kan stoppe

det. Staterne kan tillade at en virksomhed ikke skal betale erstatning hvis de

skadelige handlinger udtrykkeligt var tilladt eller ikke ansås for skadelige

ifølge den daværende viden.

Direktivet skal være omsat til dansk lovgivning senest 30. april 2007.

Skovforeningen har kæmpet i årevis i denne sag imod objektivt ansvar.

Senest har vi spurgt Skov- og Naturstyrelsen og den netop afgåede miljømini-

ster Hans Christian Schmidt om Danmark vil udnytte muligheden for ikke at

pålægge borgerne det grotesk urimelige objektive ansvar. 

Vi har fået et gådefuldt svar: Der er endnu ikke er taget stilling til om Dan-

mark ønsker at benytte muligheden.

Regeringen har altså tilsluttet sig et EU-direktiv uden at tage stilling til dets

rækkevidde. Selvom forhandlingerne har varet i årevis i EU, og selvom direk-

tivet kan føre til uhyrlige overgreb imod den enkelte borgers retssikkerhed.

Skovforeningen fortsætter presset på regeringen.

For det første for at få regeringen til at tage stilling.

For det andet for at få regeringen til at befri danskerne for enhver frygt for

kommende offentlige erstatningskrav med tilbagevirkende kraft.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard

Justitsmord 
på vej

L E D E R
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Skovforeningens holdt
generalforsamling 9. juni.

Formandens beretning
omtalte bl.a. skovbrugets
krav på en rimelig betaling
for indgreb i skovdriften,
samt behovet for en stærk
lodsejerorganisation.

Skovforeningen holdt den årlige gene-
ralforsamling 9. juni på Hotel Nyborg
Strand. I denne og den næste artikel
bringr vi et udddrag af den mundtlige
beretning fra foreningens formand,
skovejer Lars Wilhjelm, Orenæs:

Red.

Debatten på generalforsamlingen

2003 var den livligste og længste i

mange år i Skovforeningen – og tak

for det.

Især blev diskuteret skovbrugets

krav på en rimelig betaling for sam-

fundets indgreb i skovdriften.

Debatten blev profetisk, skulle det

vise sig: Erstatninger – og specielt

manglen på erstatninger – blev efter-

årets og vinterens varmeste sag i

Skovforeningen. 

SKOVFORENINGENS GENERALFORSAMLING
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Noget for noget:
Betaling for
naturværdier

Regeringens forslag til skovlov inde-
bar at skov i Natura 2000 områder
skulle beskyttes og plejes uden erstat-
ning til ejerne. Der kunne komme
krav om aktiv pleje for at sikre natur-
lig foryngelse af løvskov. Men lovfor-
slaget blev ændret efter en indsats fra
Skovforeningen. (Foto oktober 2003
fra Vallø Dyrehave – som er habitat-
område).
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Beskyttelse uden erstatning
Regeringen foreslog nemlig en

skovlov og en naturbeskyttelseslov

hvor udpegede internationale natur-

beskyttelsesområder – såkaldte

Natura 2000-områder – skulle beskyt-

tes og plejes uden erstatning til ejer-

ne. Der kunne komme krav om aktiv

pleje for at sikre naturlig foryngelse

af løvskov.

For Skovforeningen var det natur-

ligvis uhyrligt:

- Det er fundamentalt uacceptabelt

at samfundet tager værdier fra skov-

ejerne uden at betale.

- Det konkrete forslag stred imod 8

år gamle løfter fra den daværende

miljøminister om at hidtidig drift i

Natura 2000-områderne kunne

fortsætte uhindret – ellers ville ejer-

ne få erstatning. 

- Endelig lægger erstatningsfri ind-

greb gift ud for det fremtidige samar-

bejde mellem lodsejere og resten af

samfundet om naturbeskyttelsen.

Men Regeringen var altså på vej

ud ad netop dette ulykkelige spor.

Justitsministeriet og Kammeradvoka-

ten mente at samfundet godt kunne

tage disse værdier og stille disse

krav til lodsejerne uden at betale.

“Løftebrud”
Skovforeningen måtte stoppe dette

overgreb. Vi erklærede at vi ikke kun-

ne acceptere Regeringens forslag til

skovlov på grund af de erstatningsfri

indgreb. Vi brugte det sprængfarlige

ord “løftebrud” med henvisning til

løfterne fra Skov- og Naturstyrelsen

og den daværende miljøminister i

1995.

Og endelig kunne vi sandsynlig-

gøre overfor Miljøministeren at de

råd han havde fået fra Justitsministe-

riet og Kammeradvokaten næppe

holdt i retten: De erstatsningsfrie

reguleringer på udpegede arealer vil-

le medføre stribevis af grundlovs-

sager på enkeltejendomme. En

absurd og dårlig sag for Regeringen –

og med udsigt til masser af tabte

retssager.

I januar besindede regeringen sig

og fjernede de erstatningsfrie regule-

ringer – både i skovene via skovlo-

ven og i det åbne land via naturbe-

skyttelsesloven. Skovforeningens

arbejde gav således bonus også uden

for skovgærdet. 

Vi åndede lettet op: Vi undgik

erstatningsfrie indgreb i de udpege-

de Natura 2000-områder. Og opgivel-

sen af erstatningsfrie indgreb hér

øger håbet om at dette uacceptable

redskab heller ikke vil blive brugt

andre steder i skoven og i det åbne

land. 

Behov for stærk organisation

Men selv om ulykken blev afværget i

denne omgang, består det grund-

læggende problem: Omverdenen har

stadig flere ønsker og krav til beskyt-

telse og udvikling af naturen også i

de private skove. Og politikernes

betalingsvilje står sjældent mål med

ønskerne. Derfor er fristelsen for

politikerne til bare at tage værdierne

stadig nærliggende.

Derfor er der brug for en stærk

lodsejerorganisation til at foregribe

overgreb på ejernes rettigheder – og

til at sikre et rimeligt samarbejde

imellem ejerne og resten af samfun-

det.

Skovforeningen og en række med-

lemmer har dannet en arbejdsgruppe

der vil udvikle modeller for fremti-

dens erstatningsberegninger. Målet

er at opnå fuld erstatning til ejerne.

Gruppen vil afrapportere til Skovfor-

eningens bestyrelse i år, og resulta-

terne vil så indgå i Skovforeningens

videre arbejde på området. 

Det bliver en ledelinie i Skovfore-

ningens arbejde i de næste mange år

at sikre skovejerne fuld betaling for

de ydelser og afsavn der leveres til

samfundet – både ydelser der leveres

frivilligt og ydelser der leveres under

tvang. 

Når historien om Natura 2000-

områderne er fortalt, så fik vi en

skovlov og en naturbeskytteleslov

som vi alt i alt er tilfredse med (se

side 308 og side 312, red.). ■
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SKOVFORENINGENS GENERALFORSAMLING

Skovforeningen og Skovdyrkerne
– hvor tæt skal vi samarbejde?

På Skovforeningens generalforsamling 9. juni sagde formanden, Lars Wil-

hjelm:

”Skovbrugets økonomi er fortsat katastrofal, og omverdenens krav til

skovene er fortsat stigende.

Skovbruget har behov for et stort politisk arbejde for at beskytte skov-

ejernes handlefrihed og for at sikre økonomisk bæredygtige rammer for

skovdriften.

Skovforeningen har i årevis haft et glimrende samarbejde med de øvrige

jordejerorganisationer i landet, og i bestyrelsens igangværende strategi-

arbejde er det en prioriteret opgave at undersøge fremtidige samarbejds-

muligheder med andre organisationer. Målet er at udnytte de samlede

ressoucer bedst muligt.

Konkret har vi aftalt med Skovdyrkerforeningerne at vi i det næste år vil

analysere mulighederne for et endnu tættere samarbejde. Vi håber at kun-

ne beskrive en enhedsorganisation for alle typer skovejere i Danmark.

Målet er at gøre det mere lønsomt og tilfredsstillende at være skovejer.

Om 1 år vil vi så forelægge resultatet af dette arbejde for de besluttende

forsamlinger i hver af de 9 skovdyrkerforeninger og her i Skovforeningen.

Om det ender med at vi blot fortsætter det nuværende gode samarbejde

eller etablerer et endnu tættere samarbejde – eller ligefrem en fusion – er

der ingen der ved endnu. Men nu undersøger vi de konkrete muligheder.

Væsentligt er det at Skovforeningen sikrer og opretholder sin politiske

position og dermed varetager medlemmernes interesser endnu bedre end

det sker i dag.

- Der er brug for en stærk lodsejerorga-
nisation til at foregribe overgreb på
ejernes rettigheder, sagde Skovforenin-
gens formand, Lars Wilhjelm, på fore-
ningens generalforsamling.
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De private skove gav sidste
år et underskud på ca. 700
kr/ha i snit. Men selvom der
er underskud betaler skove-
ne ejendomsskat.

Skovene forsøger at finde
andre indtægter i stedet for
træsalg.

På Skovforeningens generalforsamling
9. juni var et vigtigt emne skovbrugets
økonomi. Vi bringer uddrag af den
mundtlige beretning fra foreningens
formand, Lars Wilhjelm:

En ledelinie i vort arbejde bliver at

forfølge skovbrugets økonomi og

dets rammevilkår.

De private skoves regnskaber for

2003 viser et underskud på knap 700

kr/ha i gennemsnit.

Det er slemt, men det er trods alt

en anelse bedre end de to foregående

år. Det er der flere årsager til: 

• Der er sparet på administration,

nykulturer samt pleje af kulturer

og bevoksninger. 

• Renten er faldet. 

• Ejendomsvurderingerne er lavere

end forventet – vi tror at det skyl-

des Skovfor-eningens arbejde med

at hjælpe de enkelte ejendomme

til mere rimelige vurderinger. 

• Hugsten i hedeplantagerne steget

mærkbart.

Men et årligt underskud på knap

700 kr/ha er stadig langt, langt fra

bæredygtigt. Med den nye formålspa-

ragraf i skovloven står det nu klart at

regeringen har et ansvar for at sikre

rammebetingelserne for en bæredyg-

tig økonomi. Vi venter nu på at se

hvad den vil gøre ved dét.

Stadig ejendomsskat
De private skovejere bidrager selv

langt mere økonomisk til de private

skove end fx skovenes gæster eller

skatteyderne generelt – og så betaler
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Økonomien i de
private skove

Skovforeningen undersøger mulighederne for at få indtægter fra andet end salg
af træ – fx ridning, børnehaver, orienteringsløb, overnatning og husudlejning.
Resultaterne kan ses på medlemsafdelingen af foreningens hjemmeside.
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SKOVFORENINGENS GENERALFORSAMLING

skovejerne tilmed ejendomsskat for

fornøjelsen.

Skovforeningen har gjort et stort

arbejde for at få mildnet beskatnin-

gen af skovene.

Vi beder ikke om særbehandling

blot fordi skovbrugets økonomi er

dårlig. Vi beder om fair behandling

fordi udviklingen er løbet fuldstæn-

dig fra reglerne om beskatning af

skovene: 

Skovene betaler ejendomsskat i

forhold til grundværdierne som myn-

dighederne anslår ud fra de yderst få

skovhandeler der sker hvert år. Og

de handelspriser er langt, langt

større end skovenes indtjening kan

dække. Resultatet er at skovene beta-

ler ejendomsskat, selvom de, som vi

kan se, har røde tal på bundlinien.

Desværre har politikerne vist en

rystende mangel på interesse for

problemet. Det gælder Skatteministe-

ren og politikerne i Ligningsrådet.

Det er på dette område som i al

anden politik: Det er ikke problemets

alvor eller argumenternes rigtighed

der tæller. Det er presseomtalen der

får politikerne til at reagere.

Derfor har vi været glade for den

presseomtale der har været af skov-

brugets økonomiske krise og konse-

kvenserne af den for skovenes natur.

Men vi må desværre konstatere at

det ikke har været nok til at få politi-

kerne op af stolene.

Vi giver dog ikke op: Krisen er der

endnu, pengene fosser stadig ud af

de private skove, og krisens konse-

kvenser bliver stadig mere synlige.

Derfor fortsætter vi med at løbe poli-

tikerne på dørene for at få dem til løf-

te deres del af ansvaret for skovenes

økonomiske katastrofe. 

Andre indtægter end træ
Skovbrugets eget ansvar – at finde

indtægter – er endnu en ledelinie i

Skovforeningens arbejde.

Regnskabsoversigterne viser at

der også sker noget ude i skovene

når det gælder udvikling af nye ind-

tægter. Langt de fleste af disse ind-

tægter er jagtleje, men der er også

nye ting på vej.

På sidste års generalforsamling

kunne vi præsentere den nye mar-

kedsinformation om andre indtægter

end træ på medlemsafdelingen af

www.skovforeningen.dk.

Foreløbig har vi samlet erfaringer

og gode råd om salg af grundvand,

jagt, klatring, aftaler med kommuner,

ridning, børnehaver, orienteringsløb,

overnatning og husudlejning. Og fle-

re emner er under forberedelse.

Vi kan langt fra give alle svarene

og løsningerne på hjemmesiden –

mange af disse områder er næsten

ubetrådt jord for skovbruget. Men vi

håber at kunne inspirere skovenes

ejere og de ansatte som måtte være

tilbage, til selv at finde mulighederne

på de enkelte ejendomme og derved

udvikle nye indtægtskilder.

Landdistriktsprogram
Politisk er der forhåbentlig også ved

at åbne sig muligheder på området:

EU’s landdistriktsprogram skal

moderniseres, og et udvalg nedsat af

Skovforeningen, Tolvmandsforenin-

gerne og Danske Godser og Herregår-

de har skrevet et forslag til hvad et

nyt landdistriktsprogram bør inde-

holde.

Forslaget beskriver hvordan sam-

fundet kan få mere natur og miljø for

de enorme midler der ligger i landdi-

striktsprogrammet. Vi forestiller os fri-

villige aftaler om beskyttelse og udvik-

ling af naturværdier indgået imellem

jordejerne og myndigheder på mar-

kedsvilkår. Det er afgørende at aftaler-

ne er tidsbegrænsede og indeholder

betaling til ejerne – og at arealerne

uden problemer kan tilbageføres til

tidligere brug efter aftalens udløb.

Der er masser af argumenter for

sådan et nyt landdistriktsprogram,

og vi håber at det bliver til virkelig-

hed. Det forudsætter dog opbakning

fra vore søsterorganisationer i de

øvrige EU-lande – og også derfor er

Skovforeningens internationale enga-

gement så vigtigt.

Hele forslaget kan læses på

www.skovforeningen.dk, og vi går nu

til politikerne for at vinde deres til-

slutning. ■
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Foreløbige tal for indtægter og udgifter i de private skove i 2003. De endelige tal
foreligger senere på året.

Salg og
udlejning af

skovlifte.
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Læs mere forud for
ekskursionen
Dansk Skovforenings årlige ekskur-

sion går til Trolleholm i Skåne den 7.

september. Der er mulighed for at

sætte sig ind i flere af emnerne på

forhånd:

Punkt 1. Dækrodsplanter – et nyt

plantesystem som måske kan ned-

bringe kulturudgiften. Det første for-

søg herhjemme omtales i dette num-

mer på side 336. 

Praktiske erfaringer med dækrods-

planter er omtalt i Skoven 12/03. En

gennemgang af forskellige container-

typer ses i Skoven 9/03.

På ekskursionen vises planter fra

planteskolen Odlarna. I Skoven 2/04

er der reportage fra planteskolen, og

en anden artikel diskuterer risikoen

for roddeformationer.

Punkt 2. Sommerplantning –
udplantning af planter i vækst med

henblik på hurtigere rodfæstelse.

Ekskursionsværten, Esben Møller

Madsen, omtaler erfaringer fra Trol-

leholm i Skoven 4/04.

Punkt 3. Naturnær foryngelse i

bøg. Der er flere delemner på dette

punkt, bl.a.:

- Måldiameterhugst – hugst af de

store træer ved en forud fastsat,

optimal diameter; indlæg ved Henrik

Meilby. Måldiameterhugst er omtalt

af Niels Heding i Skoven 9/01, 3/01 og

2/01. I DST kommer et svar på disse

artikler fra Esben Møller Madsen og

Henrik Meilby.

- Dannelse af rødkerne i ældre bøg;

indlæg ved Henrik Meilby. Han har

undersøgt dette emne netop på Trol-

leholm – se Skoven 1/93.

- Økonomien i konvertering til
naturnær skovdrift; indlæg ved Bo Jel-

lesmark Thorsen. Han har gennem-

gået alle aspekter ved konverterin-

gen i DST 3-4/03.

Punkt 4. Egesåning på tidligere
agermark – en metode til billig skov-

rejsning. Et forsøg med såning af eg

(og bøg) er omtalt i Skoven 11/02.

Esben Møller Madsen har selv skre-

vet om sine erfaringer på Trolleholm

i Skoven 10/92.

Generelle erfaringer med såning af

skov kan læses i Skoven 1/04.

Punkt 5. Herlighedsværdier og
boligstrategi – muligheder for øgede

lejeindtægter ved at forbedre lejebo-

ligerne og deres omgivelser. Det var

temaet for et seminar i maj, som er

omtalt i Skoven 6-7/04.

sf

EKSKURSION
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Dækrodsplante af rødel udplantet sidst
i juli 2003. Den er i god vækst her i
maj 2004.

Naturnær drift af bøg. Giver denne driftsform basis for en tilstrækkelig god kvali-
tet af bøgekævler?

Deltagelse
Når dette nummer af Skoven ud-

kommer er det stadig muligt at kom-

me med på ekskursionen ved hurtig
tilmelding. Nærmere oplysninger og

tilmelding: Foreningens hjemmesi-

de, www.skovforeningen.dk eller

Skoven-Nyt 11/04 af 23. juli. Kontakt

eventuelt foreningens sekretariat

direkte, tlf. 33 24 42 66.

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
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Skoventreprenørerne
Gregers Münter Jr., Sorø, er efter den

ordinære generalforsamling i Dansk

Skoventreprenør Forening blevet

valgt til formand, idet den hidtidige

formand Bjarne Kallehauge havde

ønsket at trække sig.

Gregers Münter driver firmaet

Münter & Münter, der er en alsidig

skoventreprenørvirksomhed med

udgangspunkt i Sorø, mens admini-

strationen ligger i København. Ud

over traditionelle skoventrepre-

nøropgaver forestår han rådgivning

og pasningsaftale. 

Gregers Münter Jr. har været med-

lem i DSF´s bestyrelse gennem en

periode. DSF´s bestyrelse består i

øvrigt af Frank Mikkelsen, Holstebro,

Finn Bøgedal, Brande, Bjarne Kalle-

hauge, Broby og Hans J. Rasmussen,

Vordingborg. Foreningen har sekreta-

riat hos Landsforeningen Danske

Maskinstationer i Vejle. 

Dansk Skoventreprenør Forening

har 50 medlemmer. Et af de nyeste

tiltag er etablering af en hjemmeside

– www.skoventreprenorer.dk – hvor

kunderne kan finde en leverandør til

at løse opgaver i skov- eller jule-

træsproduktionen.

Specialiseringen og udviklingen

inden for branchen har gjort at DSF

har etableret 4 faggrupper til at vare-

tage specialinteresser. Formændene

for de fire grupper er:

Bjarne Kallehauge, Broby (råtræ)

Frank Mikkelsen, Holstebro (pyn-

tegrønt og juletræer)

Hans Jørgen Rasmussen, Vordingborg

(kulturarbejder med anlæg og pleje)

Finn Bøgedal, Brande (driftsopga-

ver indenfor park, vej og vandløb)

Gregers Münter Jr., Sorø, vareta-

ger som formand de generelle politi-

ske interesser for skoventrepre-

nørbranchen.

Pressemeddelelse 21.7.04

Skovbrugsmuseet
Museumsinspektør Hans Henrik Lan-

dert på Jagt- og Skovbrugsmuseet

overtager pr. 1. august stillingen som

leder af Egnsmuseet Færgegården

ved Frederikssund. Det er et lokal-

museum som dækker kommunerne

Jægerspris, Skibby, Frederikssund,

Ølstykke, Stenløse og Slangerup.

Hans Henrik Landert har været 8

år på museet i Hørsholm og har bl.a.

stået for den nye skovbrugsudstilling

som blev indviet i januar i år.’’

Europæiske planteskoler
Formanden for Dansk Planteskole-

ejerforening, Peter Schiøtt, er ny før-

stemand for ENA – European Nursery-

stock Association. Den europæiske

planteskoleforening valgte Peter

Schiøtt på kongressen i Danmark i juli.

Titlen er egentlig præsident, men

han vil helst kaldes formand. Han 

vil også indføre en mere uformel

“dansk” stil så man indbyrdes er du’s

frem for De’s.

Valget gælder for to år, og der er

mange opgaver at tage fat på: Udvi-

delse af ENA med flere østeuro-

pæiske lande, styrkelse af de enkelte

landes muligheder for at anvende de

nødvendige plantebeskyttelsesmid-

ler, samt at fastlægge plantenavne og

kvalitetsstandarder. Hertil kommer

EU’s emballagedirektiv, nationale

sortslister for frugt og EU’s afkobling

af landbrugsstøtte.

Peter Schiøtt er 58 år. Han starte-

de planteskolen i Ejstrupholm i 1971.

I dag driver han planteskole på 45 ha,

mens han har 55 ha med ager, skov

og juletræer. Der er i dag 7 medarbej-

dere som laver 3,5 mio. barrods- og

dækrodsplanter om året.

Kilde:Gartnertidende 15/2004
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PERSONALIA

AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE 
Effektive – også i juletræskulturer 

Grenknuser type FM500-2000 Rodfræser type RFL700-2000 

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

• Effektiv ved omlægning til ny kultur eller 
tilbage til landbrugsjord 

• Sønderdeler stubbe op til 30 cm i én 
arbejdsgang 

• Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang 

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

For nærmere oplysninger kontakt:

Begge maskiner fås i forskelli
ge 

arbejdsbredder og stør
relser, og til traktorer

 med 

en ydelse fra ca. 100 HK op til 400 HK.
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Af Hans M. Hedegaard, afdelings-
leder i Dansk Skovforening

Danmarks nye skovlov træ-
der i kraft 1. oktober 2004.

Økonomi nævnes nu
under lovens formål. 

Skovejerne får øget frihed
i skovdriften, forenklede
udstykningsregler, lempede
byggeregler samt betaling
ved beskyttelse af Natura
2000-områder.

Skovforeningen er til-
freds, men der er stadig
plads til forbedringer af
loven.

Skovforeningen har i flere år ønsket

at skovloven blev moderniseret. Vi

skrev i 2002 et forslag til en ny lov

som gav skovejerne større frihed i

valget af mål og midler i skovdriften.

Forslaget gav samtidig plads til mere

natur i skoven.

De væsentligste dele af Skovfore-

ningens forslag kan genfindes i den

nye skovlov som Folketinget vedtog i

maj 2004.

Samtidig forventer politikere og

myndigheder at ejerne i højere grad

vil drive skovene naturnært og der-

med tilgodese den biologiske mang-

foldighed når lovens krav til skovdrif-

ten lempes. 

Lovens formål
I boksen har vi gengivet hele lovens

formålsparagraf.

Der er to større nyheder, og Skov-

foreningen er glad for begge:

• Skovenes økonomi nævnes nu

som en del af den bæredygtighed

der er lovens formål. Det er vigtigt

fordi økonomisk bæredygtighed er

en forudsætning for alle andre mål

i skovloven – ikke mindst en mere

naturnær skovdrift. I øjeblikket er

Danmarks skove ikke økonomisk

bæredygtige. 

Man skal dog ikke regne med at

den nye skovlov i sig selv kan ret-

te op på det. Det må og skal sikres

af andre love.

• Det er ikke længere en del af

lovens formål at forbedre skovbru-

gets ejendomsstruktur – det vil

sige at tilstræbe store skovejen-

domme. I dag er der nemlig ikke

de samme stordriftfordele ved

skovdrift som tidligere. Derfor er

reglerne om udstykning og om

majoratsskove blevet lempet (se

nedenfor).
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Den nye skovlov

I den ny skovlov nævnes nu skovenes økonomi som en del af den bæredygtighed der er lovens formål. Det er vigtigt fordi
økonomisk bæredygtighed er en forudsætning for alle andre mål i skovloven – ikke mindst en mere naturnær skovdrift.
(Foto fra dyrehaven på Romsø).
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Fredskovspligt
Loven er nu betydeligt enklere i sin

beskrivelse af hvilke arealer der er

pålagt fredskovspligt. Også reglerne

om pålæg og ophævelse af fredskovs-

pligt er blevet forenklet.

Der er store nyheder i reglerne om

anvendelse af fredskovspligtige area-

ler: De hidtidige detaljerede forskrif-

ter for driften er væk.

Udgangspunktet er dog fastholdt:

Fredskovspligtige arealer skal (med

de undtagelser der nævnes neden-

for) holdes bevokset med træer som

danner – eller inden for et rimeligt

tidsrum vil danne – sluttet skov af

højstammede træer. 

Der må først hugges når bevoks-

ningen eller det enkelte træ har

opnået hugstmoden alder eller

dimension. Undtaget fra dette krav er

almindelige tyndingsindgreb samt

hugst ved skærmstilling.

Naturlig tilgroning
Naturlig tilgroning accepteres nu

som lovlig kulturetableringsmetode

overalt - men arealet skal senest 10

år efter hugst være så bevokset at

det vil komme til at danne en sluttet

skov af højstammede træer. Hvis are-

alet ikke kan opfylde dette krav, skal

der fx plantes eller sås - eller arealet

skal indregnes i det lovlige åbne

naturareal (se nedenfor).

Åbne naturarealer
Loven tillader nemlig nu at 10 % af

det fredskovspligtige areal kan hol-

des som åbne naturarealer, uden

dispensation. Der er endda tale om

10% ud over de arealer som ved

lovens ikrafttræden lovligt er uden

træbevoksning.

Stævningsdrift og skovgræsning
Stævningsdrift og skovgræsning bli-

ver tilladt på indtil 10% af det fred-

skovspligtige areal, uden dispensati-

on. Hvis skovgræsningen indebærer

et egentligt dyrehold, er det dog fort-

sat forbudt på de skovbevoksede

arealer. 

Skovgræsningen skal understøtte

den biologiske mangfoldighed og

hensynet til landskabet og kulturhi-

storien.

Juletræer og pyntegrønt
Det er fortsat tilladt at have juletræ-

er og pyntegrønt i kort omdrift på

indtil 10% af arealet.

Byggeri og anlæg
Byggeri og anlæg i fredskov skal fort-

sat være nødvendige for skovdriften

for at kunne opføres uden dispensati-

on.

Men som noget nyt betragtes

arbejdsskure på indtil 10 m2 som

nødvendige for skovdriften i skove

over 20 ha hvis der ikke i forvejen

findes en bolig eller en driftsbygning

i skoven. Ministeren (i praksis det

lokale statsskovdistrikt) skal godken-

de arbejdsskurets udseende og belig-

genhed.

Det bliver også muligt at opføre

spejderhytter, skovbørnehaver og lig-

nende byggeri som særligt tilgodeser

børns og unges friluftsliv. Ministeren

kan fastsætte regler om opførelsen af

sådanne bygninger, herunder om at

beliggenheden skal godkendes.

Byggeri i landzone uden tilknyt-

ning til eksisterende driftsbygning

eller bolig kræver dog tilladelse fra

landzonemyndigheden (kommunen)

i henhold til planlovens bestemmel-

ser – også selvom byggeriet ikke

kræver tilladelse efter skovloven.

Desværre var der ikke flertal i Fol-

ketinget for også at tillade byggeri

for det voksne friluftsliv, fx jagthyt-
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SKOVPOLITIK

Reglerne for arealer med fredskovspligt er lempet. Nu accepteres naturlig tilgro-
ning, skovgræsning og stævningsdrift, og 10% af arealet kan være åbne naturare-
aler.

Skovlovens kapitel 1: Formål 
§ 1. Loven har til formål at bevare og værne landets skove og hertil forøge

skovarealet. 

Stk. 2. Loven har også til formål at fremme bæredygtig drift af landets

skove. Bæredygtig drift betyder inddragelse af såvel økonomiske som øko-

logiske og sociale værdier. 

Stk. 3. Bæredygtig drift indebærer, at det ved driften af det enkelte fred-

skovspligtige areal og ved lovens administration ud fra en helhedsbetragt-

ning tilstræbes at 

1) fremme opbygningen af robuste skove, 

2) sikre skovens produktion, 

3) bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og 

4) sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyt-

telse og friluftsliv kan tilgodeses. 

Stk. 4. Ved lovens administration skal det tilstræbes at styrke rådgivning

og information om bæredygtig skovdrift. 

§ 2. I offentligt ejede skove skal der lægges særlig vægt på de hensyn, der

er nævnt i § 1, stk. 3, nr. 3 og 4. 

Stk. 2. I statsejede skove under Miljøministeriets ressort skal der des-

uden lægges særlig vægt på at fremme udviklings- og forsøgsvirksomhed.
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ter. Udleje af jagten er ellers for de

fleste skovejere en nødvendig og helt

central del af skovdriften. 

Folketingets modvilje bundede

ikke i logik, men i politisk taktik og

drilleri. Se lederen i Skoven 3/04.

Udstykning
Udstykningsreglerne lempes.

For fremtiden kræves kun udstyk-

ningstilladelse for sammenhængende

skove. Hidtil har skovene skullet lig-

ge mindst 1 km fra hinanden for at

kunne udstykkes uden dispensation.

Skove, som kun adskilles af en vej

der kan krydses, et enkelt jernbane-

spor eller et vandløb eller andre min-

dre skel, fx en smal mark eller eng,

vil dog blive betragtet som sammen-

hængende.

For at få dispensation til udstyk-

ning af sammenhængende skov skal

skovstykkerne hver for sig være

mindst 50 ha på gode boniteter sti-

gende til 300 ha på ringe boniteter –

som udgangspunkt. Dog vil man,

efter et konkret skøn, tillade udstyk-

ning ned til 50 ha også på ringe boni-

teter hvis der til hver af stykkerne

allerede er en bolig.

De bonitetsgraduerede størrelses-

grænser stemmer ikke med at skov-

loven ikke længere skal tage struktur-

mæssige hensyn. Skovforeningen

ønsker dem derfor stadig fjernet helt.

Majoratsskov
Majoratsbåndet kan ophæves hvis

arealet pålægges fredskovspligt og

sammenhængende arealer herefter

udgør en fast ejendom i udstyknings-

lovens forstand.

Herefter gælder skovlovens gene-

relle udstykningsregler for de tidlige-

re majoraters skove.

Tilskud og
produktionsafgifter
De hidtidige tilskudsordninger beva-

res, men nu med mulighed for større

målretning af tilskuddene til opfyldel-

se af skovlovens formål.

Der kan ydes tilskud til:

• Fremme af bæredygtig skovdrift i

eksisterende skove

• Tilplantning af landbrugsarealer,

pleje af disse nykulturer og kom-

pensation for tabt indkomst, for-

udsat at arealerne bliver fredskov

• Udvikling af produkter fra skov-

bruget og træindustrien

• Konsulentvirksomhed i skovbruget

• Oplysnings-, vejlednings- og

undersøgelsesvirksomhed om

ovennævnte

Reglerne om produktionsafgifter

og tilsvarende statstilskud for jule-

træer og pyntegrønt er bevaret.

Skovrådet
Der skal som hidtil være et Skovråd

som rådgiver ministeren inden for

skovlovens område. Rådet bliver bre-

dere sammensat end hidtil, og som

noget nyt skal formanden ikke kom-

me fra ministeriets egne rækker.

Skovforeningen er meget tilfreds

med at Skovrådet endelig får en eks-

tern formand. Det vil sikre en mere

uafhængig rådgivning til Ministeren

og Skov- og Naturstyrelsen.

Hvad nu ?
Nu skal loven udmøntes i praktiske

regler. Inden loven træder i kraft 1.

oktober skal Skov- og Naturstyrelsen

skrive bekendtgørelser der præcise-

rer en række af reglerne.

Medlemmer af Skovforeningen

som ønsker nærmere forklaringer og

svar på konkrete spørgsmål, er

meget velkomne til at henvende sig.

Hellere en gang for meget end en

gang for lidt. ■

SKOVPOLITIK
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I skove over 20 ha kan man nu opføre et arbejdsskur på indtil 10 m2 – hvis der
ikke i forvejen findes en bolig eller en driftsbygning i skoven. Men jagthytter må
ikke opføres.

I den ny skovlov er reglerne for udstykning af sammenhængende skove lempet.
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Den største ændring af
skovloven omfatter Natura
2000-områder, dvs. habitat-
og fuglebeskyttelsesområ-
der som Danmark har for-
pligtet sig internationalt til
at beskytte.

De danske myndigheder har tidligere

ment at Naturbeskyttelseslovens

generelle regler (fx §3) samt frednin-

ger og frivillige aftaler var nok til at

Danmark kunne opfylde sine forplig-

telser til naturbeskyttelse – men det

holdt ikke. 

Danmark var på vej mod en sag

ved EU-domstolen. De gamle EF-

direktiver kræver nemlig regler der

både passivt og aktivt beskytter de

internationale naturbeskyttelsesom-

råder mod forringelser.

Derfor de nye regler i skovloven

og naturbeskyttelsesloven

Natura 2000-skovplaner
Miljøministeren skal lave skovplaner

for de skovbevoksede, fredskovsplig-

tige arealer som ligger i Natura 2000-

områder. Det er i praksis statsskovdi-

strikterne der laver planerne.

Planerne vedrører beskyttel-

seskrævende skovnaturtyper og

levesteder for beskyttelseskrævende

arter. Der er i alt 10 beskyttelses-

krævende skovnaturtyper, og de er

næsten alle løvskov.

Det skønnes, at lokaliteter med

skovnaturtyper og levesteder for

arter vil omfatte 9.000 ha privat skov.

Som grundlag for Natura 2000-

skovplanen kortlægges beliggenhed

og bevaringsstatus for skovnaturty-

perne og levestederne.

Natura 2000-skovplanen skal revi-

deres hvert 12. år, men ministeren

har pligt til at ændre en plan hvis det

viser sig nødvendigt for at opnå den

krævede ”gunstige bevaringsstatus”.

Anmeldeordning
Inden for de skovbevoksede, freds-

kovspligtige arealer i Natura 2000-

områderne er der bestemte aktivite-

ter som ejeren skal anmelde til Skov-

og Naturstyrelsen inden de må sæt-

tes i gang:

• Renafdrift af løvskov

• Plantning i løvskov

• Fremme af nåletræer i løvskov

• Nyetablering af intensiv produkti-

on af pyntegrønt, juletræer mv.,

som forudsætter brug af hjælpe-

stoffer (gødning og pesticider) 

• Opførelse af anlæg der er nødven-

dige for erhvervet, fx driftsbygnin-

ger (herunder boliger, skovveje,

læggepladser mv.)

• Ændring af afvandingsforholdene

Hvis Skov- og Naturstyrelsen ikke

inden for 4 uger meddeler ejeren at

den vil vurdere aktiviteten nærmere,

kan ejeren gå i gang.

Hvis Styrelsen vil vurdere sagen

nærmere, kan aktiviteten udskydes i

op til 6 måneder. Hvis ejeren i denne

periode kan påvise et tab, vil det bli-

ve erstattet.

Hvis Styrelsen vurderer at aktivite-

ten ikke kan gennemføres, kan det

blive nødvendigt at indgå en aftale

med ejeren om en særlig drift af area-

lerne - eller give ejeren et pålæg, hvis

der ikke kan indgås en aftale. I begge

tilfælde vil ejerens eventuelle tab bli-

ve erstattet.

Aftaler med ejerne
Miljøministeren (i praksis Skov- og

Naturstyrelsen) kan på baggrund af

Natura 2000-skovplanen indgå aftaler

med skovejeren om en særlig drift af

arealet. Ejeren får betaling for sådan-

ne aftaler.

Hvis der ikke kan indgås en aftale

på rimelige vilkår, eller hvis en aftale

ikke bliver overholdt, skal Ministeren

pålægge ejeren de foranstaltninger

der er nødvendige for at realisere

Natura 2000-skovplanen. Ejeren får

erstatning for sådanne pålæg. Erstat-

ningen beregnes som tab i ejendom-

mens handelsværdi.

Skov- og Naturstyrelsen regner

med at aftalerne for de enkelte områ-

der samtidig vil fastlægge hvilke akti-

viteter der herefter vil kræve anmel-

delse, og hvilke der kan blot kan gen-

nemføres uden videre.

Aktiviteter uden for de udpegede

områder kan påvirke vilkårene inden

for områderne. Hvis det er nødven-

digt for at opfylde Natura 2000-skov-

planen, kan Ministeren derfor også

pålægge ejeren en given drift uden

for de udpegede områder. Ejeren vil

få erstatning hvis der kan påvises et

tab.

Ministeren kan herudover registre-

re andre naturmæssigt værdifulde

skove end dem der er kortlagt i de

internationale naturbeskyttelses-

områder. Ud fra denne registrering

kan Ministeren indgå aftaler med

ejeren om en særlig drift af skoven.

Ejeren får betaling for dette. ■
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Natura 2000 i skov

Inden for habitatområder skal skov-
ejeren fremover anmelde forskellige
tiltag, bl.a. renafdrift af løvskov, plant-
ning i løvskov, fremme af nåletræer i
løvskov samt nyetablering af pynte-
grønt, juletræer mv. Hvis der ikke er
kommet en reaktion fra Skov- og
Naturstyrelsen inden for fire uger kan
man gå i gang.
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Af Hans M. Hedegaard, afdelings-
leder i Dansk Skovforening

Den nye naturbeskyttelses-
lov træder i kraft 1. oktober
2004.

Der kommer nye adgangs-
regler, nye procedurer for
fredninger samt regler for
beskyttelse af Natura 2000-
områder uden for fredsko-
vene. 

Adgang til naturen
I november 2002 indgik Miljøminister

Hans Christian Schmidt forlig med

Skovforeningen, Landboforeninger-

ne, Familielandbruget, Naturfred-

ningsforeningen og Friluftsrådet om

nye adgangsregler. Forliget er gengi-

vet i Skoven 12/02.

Det er dette forlig som nu er

lovfæstet. De vigtigste ændringer af

adgangsreglerne er:

Adgang fra kl. 6.00 
Der er nu adgang til private skove fra

kl. 6.00 mod tidligere kl. 7. Ejeren kan

dog stadig ved pürschjagt lukke sko-

ven indtil kl. 7.

Nedlæggelse af veje og stier
Gennemgående veje og stier i det

åbne land samt veje og stier der

fører til strande, udyrkede arealer,

skove, særlige udsigtspunkter, kultu-

rminder og lignende må først ned-

lægges 4 uger efter at ejeren har

varslet amtet.

Amtet kan indenfor de 4 uger for-

hindre nedlæggelsen af veje og stier

hvis de har væsentlig rekreativ

betydning og hvis der ikke er andre

tilfredsstillende adgangsmuligheder.

Det er ikke kun antallet af gæster på

vejen/stien der lægges vægt på i vur-

deringen af om den har væsentlig

rekreativ betydning.

Nye frivilligt etablerede stier som

fx “spor i landskabet” er undtaget fra

denne anmeldeordning. 

Tilsvarende anmeldelsesregler

gælder i skovene for nedlæggelse af

veje og stier der giver adgang til sko-

vens øvrige vejsystem. Ordet ”til” er

vigtigt: Der er kun tale om veje og sti-

er fra skovgærdet og til skovens

vejsystem. 

Reglen er indført for at undgå at

gæsters adgang forhindres ved ned-

læggelse af en mindre strækning af

veje, der fører ind til skovens vejsy-

stem. Nedlæggelse / omlæggelse af

øvrige veje og stier inde i skoven er

ikke omfattet af anmeldeordningen.

Skovforeningen vurderer at reglen

i praksis får minimal betydning for

skovene da det er yderst sjældent at

der nedlægges adgangsveje i skove-

ne.

Ændret definition på stier
Alle veje og stier i det åbne land og i

skove åbnes for færdsel til fods og på

cykel. Der må dog kun cykles på stier

som er egnet til cykling med alminde-

lige cykler (ikke mountainbikes).

Veje og stier defineres som “per-

manente, menneskeskabte færdsels-

baner”. Midlertidige kørespor, tyn-

dingsspor, dyreveksler m.v. er derfor

ikke omfattet af adgangsretten.

Hvis der på konkrete stier opstår

problemer med cykling, kan ejeren

lukke stien ved skiltning. Amtet kan

dog tilsidesætte en sådan skiltning.

Ejeren kan ved skiltning eller på

anden måde lukke for færdsel på

ulovligt etablerede trampestier.

Ridning
Ridning i private skove er fortsat kun

tilladt med ejerens tilladelse. Og eje-

ren kan stadig forlange betaling for

ridningen. I ganske særlige situatio-

ner kan amtet tilsidesætte forbud

mod ridning på gennemgående priva-

te fællesveje der fører igennem priva-

te skove.

Denne mulighed kan dog kun

anvendes hvis vejen har væsentlig

betydning for ridemulighederne i et

område og hvis det ikke er lykkedes

at opnå en rimelig aftale om ridead-

gang, herunder at der er tilbudt beta-

ling herfor.
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Den nye 
naturbeskyttelseslov

En del af adgangsforliget som ikke er
skrevet ind i loven er anbefalingen af
at skovejerne accepterer fredelig færd-
sel og ophold på lettilgængelige area-
ler i umiddelbar nærhed af vej og sti -
fx for at plukke blomster eller drikke
kaffe. Skovforeningen opfordrer kraf-
tigt alle medlemmer til at følge denne
anbefaling.

Skoven_8_04  10/08/04  11:36  Side 312



SKOVPOLITIK

Hensigten er at give amtet mulig-

hed for i særlige tilfælde at tillade

ridning på gennemgående fællesveje

som ikke er omfattet af adgangsret-

ten.

Skovforeningen vurderer ikke at

ændringen får væsentlig betydning

for skovejerne. Der er ikke mange

gennemgående private fællesveje

gennem skove, og adgangen til at

opkræve betaling for et ridekort er

ikke anfægtet. 

Organiserede aktiviteter
Reglerne for organiserede gruppers

såkaldte bløde aktiviteter i de private

skove bliver lempet. Fx skal en skole-

eller spejderudflugt nu have 50 delta-

gere (tidligere 30) før der skal søges

tilladelse. De nærmere regler vil blive

fastsat i en bekendtgørelse.

Gæsterne skal anmelde mindre,

bløde arrangementer til ejeren hvor

de tidligere skulle have ejerens tilla-

delse. Anmeldelsen giver stadig eje-

ren mulighed for at flytte arrange-

mentet i tid og sted, fx af hensyn til

andre aktiviteter i skoven.

Det kræver stadig ejerens tilladel-

se hvis fx de indtil 50 skoleelever /

forældre / spejdere skal færdes uden

for vej og sti, eller hvis et annonceret

arrangement får mere end 30 deltage-

re.

Der bliver begrænsninger i mulig-

heden for at tage brugerbetaling for

bløde arrangementer på vej og sti og
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Det velkendte skilt med adgangsreg-
lerne som nu skal rettes på enkelte
punkter med klistermærker.

Rettelser 
på skovskiltene
De nye adgangsregler betyder at

det er nødvendigt at ændre de

grønne skilte ved indgangen til pri-

vate skove. 

Skiltene skal ikke udskiftes –

men der bliver nu produceret kli-

stermærker med to justeringer af

adgangsreglerne: Færdsel er nu til-

ladt fra kl. 6.00 om morgenen, og

der bliver en ny formulering af

hvilke veje og stier der må cykles

på.

Skovejerne får automatisk til-

sendt de gratis klistermærker i

samme antal som de tidligere har

modtaget skovskilte. Skovejerne

skal så selv sætte klistermærkerne

op på skovskiltene.

Alle veje og stier i det åbne land og i skove åbnes for færdsel til fods og på
cykel. Der må dog kun cykles på stier som er egnet til cykling med almindelige
cykler (ikke mountainbikes).

Et fredningsforslag kan kun fremsættes sammen med et overslag over omkost-
ninger ved fredningen. Og et fredningsforslag bortfalder hvis Fredningsnævnet
ikke har truffet afgørelse 2 år efter sagen er rejst.
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inden for ovennævnte deltager-

begrænsning.

Skovforeningen vurderer reglerne

som et acceptabelt kompromis imel-

lem hensynet til skovejerens mulig-

hed for at styre aktiviteterne i sko-

ven og hensynet til en smidig og

rimelig gennemførelse af bløde akti-

viteter.

En del af adgangsforliget - som

ikke er skrevet ind i loven - er anbefa-

lingen af at skovejerne accepterer

fredelig færdsel og ophold på lettil-

gængelige arealer i umiddelbar

nærhed af vej og sti - fx for at plukke

blomster eller drikke kaffe. 

Skovforeningen opfordrer kraftigt

alle medlemmer til at følge denne

anbefaling. Bemærk at der ikke er

tale om fri fladefærdsel inden for en

bestemt afstand fra vej og sti.

Fredninger
Der indføres nye procedurer for fred-

ninger for at øge ejernes retssikker-

hed.

Et fredningsforslag kan kun frem-

sættes sammen med et overslag over

omkostninger ved fredningen. Dette

budget skal fremsendes til udtalelse

hos de offentlige myndigheder som

kan rejse en fredningssag.

Fredningsbestemmelser der griber

ind i den aktuelle drift eller udnyttel-

se af en ejendom gælder først når det

er endeligt afgjort at fredningen skal

gennemføres (med mindre andet er

direkte nævnt i fredningsforslaget).

Hidtil har bestemmelserne virket

allerede fra sagen blev rejst.

En af Skovforeningens vigtigste

indvendinger mod de gældende

fredningsregler er at fredningssager

kan løbe over mange år (op til 10-20

år), og i denne periode er ejerens

retsstilling ganske usikker. Efter den

nye lov bortfalder et fredningsfor-

slag hvis Fredningsnævnet ikke har

truffet afgørelse 2 år efter sagen er

rejst.

En fredningssag der er bortfaldet

kan dog inden 2 måneder genfrem-

sættes én gang på uændret grundlag.

Fredningsnævnet kan endvidere i

særlige tilfælde inden udløbet af 2

års fristen forlænge fristen med op til

2 år. 

En ny regel er at en fredning der

gennemfører et naturgenopretnings-

projekt kan kun ske hvis de myndig-

heder der er ansvarlige for og betaler

for projektet, kan anbefale frednin-

gen.

Beskyttelsen af sten- og
jorddiger
Reglerne er uændrede, men over-

føres fra Miljøministeriet til Kulturmi-

nisteriet. ■
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Natura 2000 i det åbne land
Lovens beskyttelse af Natura 2000-områderne i det åbne land minder om

reglerne for skovene (se side 311). Der er dog forskelle:

I det åbne land administreres reglerne af amterne og ikke Skov- og

Naturstyrelsen.

De aktiviteter der skal anmeldes inden de sættes i gang er:

• Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende

hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder. 

• Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov. 

• Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge,

strandsumpe, ferske enge og overdrev der ikke opfylder størrelseskravet

i § 3. 

• Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb,

der ikke er udpeget efter § 3. 

• Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder. 

• Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter. 

• Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klit-

ter. 

• Rydning af krat af enebær på overdrev der ikke er omfattet af § 3. 

• Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder

ophør med græsning eller høslet. 

• Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret

gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning. 

• Etablering af anlæg der er nødvendige for erhvervet, herunder veje. 

• Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne der

kan medføre betydelige forstyrrelser (fx støj). 
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Af Jan Skriver

Det var trist, og det blev
kostbart, da 155 hektar af
Stenbjerg Klitplantage i Thy
brændte i juni. 

Men ud af den forkullede
skov vil der vokse nye
muligheder for flora, fauna
og skovgæster. Dyr og plan-
ter er hurtige til at komme
igen.

Naturligvis var det trælse dage for

Henrik Schjødt Kristensen, der i 20 år

har været klitplantør i Stenbjerg Klit-

plantage i Thy Statsskovdistrikt, da

store dele af skoven brændte.

Men røgen har lagt sig, branden er

mentalt kommet på afstand, og nu

tegner nye muligheder sig.

- Det var trist at se årtiers planlæg-

ning gå op i flammer på få dage, men

nu synes jeg, at perspektiverne for

plantagen ser yderst spændende ud,

siger klitplantøren.

Der brændte 155,5 hektar. De 135

hektar var en del af de cirka 600

hektar i Stenbjerg Klitplantages østli-

ge part. Desuden gik cirka 20 hektar

privatejet skov og hede op i røg.

Skader på hjortevildtet
Enkelte dyr blev ramt, men branden

har ikke betydet noget for bestan-

den.

- Vi aflivede 5 rålam og fandt to,

der var døde i flammerne. Rålam bli-

ver jo liggende og trykker sig, når der

er fare på færde. Desuden blev der
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NATURVÆRDIER

Fra ilden
over asken 

til oasen

Klitplantør Henrik Schjødt Kristensen går tur med sine hunde i den brændte skov
(14.7).

155 ha klitplantage står nu som en sort slette (6.6).
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fundet enkelte hugorme og fuglekra-

nier. 

- For kronvildtet betød branden

næppe tab af liv. Men det var ærger-

ligt, at det tætte krat af bjergfyr, hvor

dyrene har sæde om dagen, gik tabt.

Jeg så selv tre kronhjorte flygte fra

skovbranden. 

- De 15-20 stykker kronvildt, der i

en årrække har holdt til i Stenbjerg

Klitplantage, mistede deres kerneom-

råde ved branden. De skal nu nok fin-

de andre skove i stedet, siger Henrik

Schjødt Kristensen.

Gik under jorden
Mus, myrer og firben gik under jor-

den, de dage branden varede. Da det

hele var overstået, kravlede de for-

sigtigt frem igen, som havde de sid-

det i beskyttelseskældre under et

atom-angreb.

- Det var fascinerende at opleve

myrerne. I de brændte områder lig-

nede tuerne udslukte vulkaner. Tuer-

nes toppe af grannåle var brændt. 

- De første dage sendte myrerne

spejdere ud for at sondere terrænet.

Så begyndte der at gå en trafik ud

mod de urørte skovpartier. Og så

blev æg og inventar flyttet fra den

brændte tue. Ud af kaos skabte

myrerne sig et nyt sted, fortæller klit-

plantøren.

Firbenene blev særligt synlige i

ugerne efter branden. Når de pilede

af sted på den kulsorte skovbund,

var de lette at få øje på. 

Ligesom firbenene må musene

have søgt ned i underjordiske gange

for at slippe væk fra flammerne. Få

dage efter branden kunne man finde

kogler, der var bearbejdet af mus. 

På en gravhøj var en rævegrav ble-

vet svitset, men om indehaveren hav-

de været hjemme, mens branden

stod på, ved ingen.

Nogle dele bliver urørt
Nu skal sporene så slettes efter bran-

den. Eller måske skal nogle af dem

have lov til at stå.

- Vi vil drøfte, hvad der skal ske.

Der er ingen tvivl om, at vildtet vil få

bedre levevilkår i kraft af den større

variation, som branden har efterladt

med øer af grønt mellem sortsvedne

partier. 
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De afbrændte bjergfyr stammer tegner dramatiske linjer (14.7).

Musene må have søgt tilflugt i jorden,
og få dage efter branden ses afgnave-
de kogler (6.6).
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- En masse urter og små buske vil

gro op, hvor der før var tæt og ensar-

tet skov. Branden vil give et føde-

grundlag til flere dyr og fugle, end

der tidligere var i området, siger

Henrik Schjødt Kristensen.

Branden afslørede også planta-

gens kulturminder.

- Der ligger en række gravhøje cen-

tralt og højt placeret i Stenbjerg Klit-

plantage. De har ligget delvist skjult

af skov, men er nu blottet. Det vil
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Skovbranden
Skovbranden i Stenbjerg Klitplan-

tage begyndte d. 2. juni i kraftig

østlig vind. Op mod 200 skovfolk,

landmænd og entreprenører arbej-

dede sammen med brandvæsen

og Beredskabskorpset. Der blev

brugt et halvt hundrede sluk-

ningskøretøjer, gummigeder, gyl-

lespredere og slamsugere med

vand. 

Arbejdet var farligt og uover-

skueligt, for der skete ildspring på

flere hundrede meter, og der var

skiftende vindretninger. Om afte-

nen løjede vinden af, branden kom

under kontrol, og det så ud til, at

50 hektar var ramt.

Aftenen og natten blev brugt til

at lave brandbælter og gennem-

vande området dér hvor man ven-

tede at vinden ville bære hen

næste dag, nemlig i østenden af

det brændte område. Dagen efter

vendte vinden som varslet og blev

frisk fra sydvest. Ilden brød dog

igennem den nordlige standsnings-

linje fra aftenen før og bredte sig

hastigt mod nord. 

En privat ejendom nord for

plantagen var i stor fare, men blev

reddet – dels på grund af indgri-

ben, dels fordi vinden vendte igen.

Hen mod aften stilnede vinden af,

og ilden bredte sig ikke mere. 

Otte dage efter branden tog den

sidste brandmand hjem. Den 13.

kom der kraftig vind, der opstod

syv småbrande og brandvæsnet

måtte igen tilkaldes. Op til seks

uger efter ildens opståen, har der

fortsat været behov for eftersluk-

ning. 

Brandårsagen er ukendt. Sluk-

ningsarbejdet har kostet et par

millioner kr.

Kilde:www.sns.dk > 
Nyheder 4.6.04

Myretuer består af mange døde grannåle, og der er opstået et dybt krater hvor
myretuen var…(14.7)

… men myrerne har overlevet, og de er straks i gang med at lave et nyt bo (14.7).

Området omkring rævegraven er afsvedet, men ræven er aktiv igen (14.7).
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være nærliggende at bevare det slet-

tepræg med gravhøje, som branden

har blotlagt.

Meget sandet jord
Skovbranden gav klitplantøren ind-

blik i grundlaget for trævæksten.

- Da der med gummigeder blev

gravet brandbælter, opdagede jeg for

alvor hvilken dårlig og sandet jord

sådan en plantage vokser på. Jeg

tænkte, at det er utroligt, at der kan

gro skov på rent flyvesand. Nede

under nålelaget er der intet. 

- Både ædelgran og bøg vokser i

Stenbjerg. Ikke godt, men de gror,

siger Henrik Schjødt Kristensen, der

har fået en idé, efter at røgen har lagt

sig.

Brandvagter
- Brande i skove er mange gange

værre at bekæmpe end brande på

heder. Alle skovdistrikter bør have

en form for vagtordning i de perio-

der, hvor risikoen for skovbrande er

størst. Maj 2004 var ekstremt tør,

ligesom månederne forinden havde

været det. 

- Vi vidste, at risikoen for en skov-

brand var særlig stor i forsommeren.

Hvis vi havde haft en opsynsmand

kørende i området, er det ikke sik-

kert, at branden havde udviklet sig

så kraftigt.

- Tørke kombineret med sol og

kraftig vind bevirker, at en brand kan

udvikle sig meget hurtigt. Jeg tror at

en vagt, der kører omkring på en fire-

hjulet motorcykel, som måske med-

bringer 50 liter vand, kan nå at fore-

bygge en del. 

- Han kan hurtigt være fremme,

hvis han ser røg. Og alarmen vil

straks lyde, hvis det er nødvendigt. 

- Det intensive opsyn skal ske efter

lokal vurdering i ekstreme perioder

og kun på de timer af dagen, da erfa-

ringen siger, at risikoen er størst,

nemlig fra kl. 14 og til sidst på efter-

middagen. Opsynet vil desuden kun-

ne vejlede publikum og holde øje

med tobaksrygning. 

- Set i lyset af alle de ressourcer,

der går til slukning, oprydning og

genopretning vil udgifterne til vagt-

ordninger være yderst beskedne,

siger Henrik Schjødt Kristensen. ■

Fotos: Jan Skriver, optaget ved flere
lejligheder.
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Mange planter skyder hurtigt op (14.7).

Den afbrændte myretue bliver dækket af nye planter (14.7).

Flere rålam blev dræbt af branden – de trykker sig når der er fare (6.6).
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Op mod 200 personer var inddraget i slukningsarbejdet – her efterslukning (6.6).Egen er en pionertræart og kommer
hurtigt (14.7).

Hertil gik branden (6.6).
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Fri overnatning
Statsskovene laver nu et forsøg i 30

udvalgte skove hvor man frit kan slå

sit telt op overalt. Ideen er at natu-

rinteresserede med rygsæk og telt

skal kunne være tæt på naturen og

opleve døgnets rytme. Forsøget gæl-

der til udgangen af 2006.

Af hensyn til slid på naturen, sik-

ring af flora, fauna, hensyn overfor

naboer osv. er der visse begrænsnin-

ger for teltningen, nemlig:

- Man må kun have 1 overnatning

samme sted, højest 2 telte samme

sted og højest 3-personers telte. 

- Teltene skal være uden for

synsvidde fra drifts- og beboelses-

bygninger, herunder f.eks. naboer og

campingpladser, samt bilveje. 

- Anvendelse af åben ild er ikke til-

ladt 

- Det er ikke tilladt at bruge moto-

riseret transport på skovens veje 

- Teltning ikke er tilladt på de

strandbredder og klitter, som hører

til visse af skovområderne. 

- Efter endt brug skal man rydde

op efter sig og tage sit affald med. 

- I nogle af skovene eller nabosko-

ve er der bål-pladser, skraldespande

mv. Disse kan frit benyttes af “den

stille skovvandrer”. Parkering af

motoriserede køretøjer skal ske på

parkeringspladserne.

- Der kan opstå situationer, hvor

Skov- og Naturstyrelsen er nødt til at

ændre på rammerne, og derfor skal

man altid rette sig efter eventuelle

anvisninger fra skovpersonalet.

Informationer
På Skov- og Naturstyrelsens hjemme-

side kan man finde listen over de 30

skove med fri teltslagning, herunder

kort over skoven og reglerne for

brugen af skoven. Reglerne findes

også på engelsk og tysk:

www.skovognatur.dk/telt/

Statsskovene har i forvejen 186

“primitive overnatningspladser” hvor

der er ganske få faciliteter. Disse plad-

ser kan ses på: www.friluftskortet.dk

– marker de ønskede steder under

“Overnatning”.

Skovene
Neden for bringes en oversigt over

de 30 skove hvor man nu må slå telt

op – først nævnes navnet på stats-

skovdistriktet:

Thy: Korsø Plantage, Langdal Plantage
Nordjylland: Tornby Plantage, Tver-

sted Plantage, Ålbæk Plantage
Buderupholm: Aars Skov
Klosterheden: Ølgryde Plantage
Feldborg: Palsgård Skov, Sjørup Skov,

Alheden (Havredal, Stendal og Ulvedal
Plantager)

Fussingø: Fussingø Udskove, Hjermind
Skov (nord for Bjerringbro-Ulstrup
vejen), Vindum Skov

Silkeborg: Lovdal Skov
Randbøl: Grund Skov
Oxbøl: Nr. Nebel Skov
Lindet: Hønning Plantage, Lindet Skov
Haderslev: Haraldsholm Skov, Loft

Skov, Revsø Skov
Gråsten: Blommeskobbel, Bøffelkobbel
Fyn: Sollerup Skov, Lunden (skoven

nordøst for Keldsnor), Mørkholm Skov
(syd for Lohals og øst for Hovvej)

Falster: Ovstrup Skov (vest for Nyby-
vej og syd for Sørupvej)

Bornholm: Rø Plantage

KORT NYT
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Der er 30 statsskove hvor man nu frit
må slå sit telt op.

For hver skov kan man på internettet
få et kort der viser skovens placering
(her Palsgård Skov).

Skovtyve på Mors
Legindbjerge Plantage syd for

Nykøbing Mors har gennem en

årrække været plaget af tyve der hug-

ger træ i skoven. I det forløbne år er

det blevet til 25 m3. Det var stablet i 2

m stykker så tyvene må være kom-

met med lastbil. Man har også været

ude for at tyvene har fældet træer, og

for at få arbejdsro har de blokeret

indfaldsveje til skoven med fældede

træer.

Skoven ejes af Plantningsselskabet

Legindbjerge ApS, og generalforsam-

lingen rummer mange traditioner.

Man foretager først en ceremoniel

vandretur i skoven hvor der er

udsigt til besøg i udlagte depoter.

Derefter samles man i skovfogedhu-

set og får thepunch, og til sidst får

man en bid mad.

Ved det seneste årsmøde kunne

formanden berette at regnskabet er

præget af meget dårlige priser på

træ. Der er skovet 435 m3, heraf 297

m3 tømmer. Resten er hovedsagelig

fældet af selvskovere til brænde. Der

er solgt 1621 juletræer og klippet

11,6 tons grønt. Regnskabet viser et

underskud på 32.500 kr, og årsagen

til resultatet er - udover de lave

træpriser - et nyt køkken til skovfo-

gedhuset.

Medlemmerne af selskabet prøver

ellers at holde omkostningerne nede

ved selv at arbejde i skoven. Sidste

år havde man en arbejdsdag hvor 30

anpartshavere fjernede 3.000 udgåe-

de træer så man kunne plante nyt.

Legindbjerge Plantage er på 158

ha, hvoraf 33 ha er løvtræ, 72 ha er

nåletræ, og 45 ha er ubevokset.

Kilde:Morsø Folkeblad 10.6.04
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Ny struktur i Skov- og
Naturstyrelsen
Den 1. juli 2004 trådte Skov- og

Naturstyrelsens nye decentrale

struktur i kraft. Der findes nu 20

statsskovdistrikter, hvoraf 6 distrik-

ter samtidigt har status som lands-

delscentre, og 3 distrikter er hjem-

sted for styrelsens driftsregioner.

Landsdelscentre
Landsdelscentrene har ansvar for

visse tværgående myndighedsopga-

ver. Det er således landsdelscentre-

ne som fremover skal modtage

ansøgninger om tilskud til God og

Flersidig Skovdrift samt skovrejs-

ning.

Landsdelscentrenes adresser er:

LDC Nordjylland, Mosskovgård,

Møldrupvej 26, 9520 Skørping, tlf. 98

39 10 14 (= Buderupholm distrikt)

LDC Midtjylland, Vejlbo, Vejlsøvej

12, 8600 Silkeborg, tlf. 86 82 08 44 

(= Silkeborg distrikt)

LDC Sydjylland, Skovridervej 1,

Lindet, 6510 Gram, tlf. 74 82 61 05 

(= Lindet distrikt)

LDC Fyn, Sollerupgård, Sollerupvej

22, Korinth, 5600 Fåborg, tlf. 62 65 17

77 (= Fyns distrikt)

LDC Storstrøm, Egehus, Hanne-

novvej 22, Tingsted, 4800 Nykøbing F,

tlf. 54 43 90 13 (= Falster distrikt)

LDC Nordsjælland, Ostrupgård,

Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 48

46 56 00 (= Frederiksborg distrikt)

Driftsregioner
Driftsregionerne varetager Skov- og

Naturstyrelsens maskindrift, handel

med træ og udlicitering. Statsskove-

nes Planteavlsstation i Humlebæk

har fortsat ansvaret for plante- og

frøproduktion.

Driftsregion Nord har kontor på

Buderupholm distrikt (= LDC Nord-

jylland).

Driftsregion Syd har kontor på

Randbøl distrikt (Gjøddinggård,

Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 75

88 31 99).

Driftsregion Øst har kontor på Fre-

deriksborg distrikt (= LDC Nordsjæl-

land).

Færre distrikter
I forbindelse med den ny struktur er

fem distrikter blevet nedlagt, og

deres opgaver er overført til andre

distrikter:

Opgaverne på det tidligere Aaben-

raa distrikt er overført til Gråsten

distrikt.

Opgaverne på det tidligere Ulborg

distrikt er overført til Klosterhedens

distrikt.

Opgaverne på det tidligere Tisvilde

distrikt er overført til Frederiksborg

og til dels Københavns distrikter.

Opgaverne på det tidligere Han-

herred distrikt er overført til Thy og

til dels Nordjyllands distrikter.

Opgaverne på det tidligere Pals-

gård distrikt er overført til Feldborg

distrikt.

Adresser mv. på alle statsskovdi-

strikter ses på hjemmesiden:

www.sns.dk
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Skov- og Naturstyrelsen har nu oprettet 6 landsdelscentre som bl.a. skal behand-
le ansøgninger om tilskud til god og flersidig skovdrift inden for lokalområdet.

• 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
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Man kan få tilskud til løv-
træbælter i hedeplantager
langs større veje – 10.000
kr/ha. Formålet er at be-
grænse skovbrande.

Men interessen fra skove-
ne for at søge tilskud er lille.

Ejere af hedeplantager har mulighed

for at få et tilskud på 10.000 kr/ha til

at anlægge løvtræbælter ud til offent-

lige veje. Det er ikke staten som er

den glade giver, men et forsikrings-

selskab – Dansk Plantageforsikring. 

Selskabet afsætter hvert år

100.000 kr til formålet. Men i de sene-

re år har interessen været ret lille –

hvorfor?

- Vi har haft denne tilskudsordning

i en halv snes år, og der er blevet

etableret 30 km løvtræhegn med en

bredde på 15 m, fortæller selskabets

direktør, Peter Friis. Efter stormfaldet

blev der plantet en del i Sønderjyl-
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Tilskud til
løvtræbælter

mod skovbrand

Et meget varieret løvtræbælte anlagt i 1993. (Liegård Plantage).
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land, men i de sidste par år har inter-

essen været dalende.

- Den vigtigste årsag er sikkert

situationen på råtræmarkedet. Der

foretages kun få renafdrifter for

tiden, så der er ikke ret mange egne-

de arealer til rådighed. En anden

årsag er at man bruger mere naturlig

foryngelse frem for plantning.

- Vi føler ellers det er et godt til-

bud. I mange tilfælde kan man også

få tilskud fra staten til løvtræplant-

ning, og når vores tilskud lægges

oveni kan man stort set få dækket

både anlæg og pleje.

- Et løvtræbælte giver samtidig

skovejeren andre fordele end beskyt-

telse mod brand. Det giver et varie-

ret plante- og dyreliv, det er smukt at

se på, og det beskytter mod storm-

fald.

Anvendelse af midler
Vi er taget ud i Liegård Plantage vest

for Egtved. Her blev der i 1996 givet

tilskud til et løvtræbælte på 1,2 km

længde og 15 m bredde. Hovedtræar-

terne er eg, bøg, birk, lærk og avn-

bøg, hjælpetræerne er skovfyr, kirse-

bær og hassel, og dertil fjeldribs og

ildtorn.

Som helhed er plantningen vellyk-

ket. En del af hjælpetræerne er 3-4 m

høje og burde nok fjernes i de kom-

mende år. Buskene – hassel, fjeldribs

og ildtorn – har haft det svært. Avn-

bøgene er voldsomt bidt og står

mange steder som små puder – men

når de får et skud igennem skyder de

hurtigt op.

Der har sået sig en del træer – fyr,

gran og birk – og buske. Især gyvel

bør fjernes fordi den er meget letan-

tændelig.

- Men hvorfor yder et forsikringssel-
skab tilskud til skovplantning?

- Det skyldes at vi har opbygget ret

store reserver, siger Peter Friis.

Dansk Plantageforsikring er et gensi-

digt selskab, og medlemmerne hæf-

ter solidarisk. Vi skal derfor opbygge

en vis kapital så vi ikke skal bede

vores medlemmer indbetale ekstra

præmier hvis der kommer et år med

særligt store brande.

- Store skovbrande er imidlertid

ret sjældne i Danmark, og gennem

mange år er der lagt lidt til kapitalen.

Vi har kunnet forøge erstatningerne,

og samtidig kan vi give et nedslag på

præmierne – i øjeblikket er der 60%

rabat på den normale præmie. Allige-

vel er vores formue vokset, så den i

dag er på 40 mio. kr.

- Vi kan tilbageføre en del af kapi-

talen til vores medlemmer, men disse

udbetalinger skal beskattes. Derfor

synes vi det er meget bedre at give

tilskud til aktiviteter som kan be-

grænse skaderne fra skovbrande. Vi

har så valgt at give tilskud til at etab-

lere løvtræbælter langs offentlige

veje, fordi løvtræ er ikke nær så

brandfarligt som nåletræ.

Ændrede betingelser
Vi er nu kommet til et af de nyeste

løvtræbælter i Fromsseier Plantage

ved Vorbasse. For to år siden er der

plantet bøg, lidt ahorn, og rødel som

hjælpetræ. Der er lavet dybdepløj-

ning, og træerne er i fin vækst. 

Vi skal se om bæltet kan opnå til-

skud. Det kræver at mindst 80% af

træerne er i live to år efter plantning

– og det er vist opfyldt her.

- Den manglende interesse i de
senere år kunne måske også skyldes
at der er for mange betingelser der
skal opfyldes?

- Det er muligt. Derfor har vi også

lavet nye regler pr. 1. juli i år som

skal gøre det lettere at opnå tilskud.

Vi kræver stadig at der skal tilplantes

mindst 0,3 ha, men det kan nu forde-

les over en periode på 10 år hvis man

laver en samlet tilplantningsplan.

Årsagen er at det er sjældent der

laves så store afdrifter at man kan

lave 0,3 ha løvtræbælte på én gang.

- Der er nu også mulighed for at

lave bælter langs med primære skov-

veje i plantager over 20 ha. Hvis plan-

tagen opdeles i flere afsnit er det let-

tere at begrænse branden.

- Vi har også ændret på bredden af

løvtræbæltet. Oprindelig gav vi kun

tilskud til 15 m, men vi må også

erkende at en god brandsikring

kræver et bredt løvtræbælte. Derfor

giver vi i dag tilskud til bælter på 30

m. 

- En anden årsag er at vi kunne se

at man mange steder plantede til i

større bredde – uden tilskud. Mange

plantager vil gerne øge andelen af

løvtræ, og når man er i gang et sted,

kan man lige så godt lave en lidt

større bevoksning. Og hvis der skal

hegnes er det relativt dyrt med et

langt smalt bælte i forhold til et

bredt.

Nye muligheder
- Vi har også overvejet at give støtte

til andre tiltag som kan begrænse

brandrisikoen. 

- Det kunne være anlæg af brand-

damme. Plantager ligger ofte i tyndt

beboede områder, og brandvæsnet

skal køre langt efter vand – det hæm-

mer slukningsarbejdet.
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Dansk Plantageforsikring
Dansk Plantageforsikring er et gen-

sidigt forsikringsselskab med be-

grænset hæftelse. Hæftelsen kan for

den enkelte forsikringstager ikke

overstige et års bruttopræmie. 

Selskabet er stiftet i 1899.  Sel-

skabet ejes af forsikringstagerne,

og øverste myndighed er delege-

retforsamlingen på 15 medlemmer.

Grundforsikringen dækker

oprydning og genplantning af

afbrændte arealer. Man kan også

tegne en forsikring som dækker

træværdien af bevoksningen, og

værdien af arealer med juletræer

eller klippegrønt.

Selskabets forsikringer omfatter

(april 2004):

Policer Areal

Genplantning 2.278 90.670

Træværdi 1.305 53.601

Juletræer, rødgran 82 505

Juletræer / 

pyntegrønt 272 1.649

Plantager med over 50 ha udgør

63.972 ha, dvs. at 71% af arealet

med plantager over 50 ha er for-

sikret.

Præmieindtægterne er i 2004

621.000 kr.

Avnbøgen bides kraftigt og står mange
steder som små puder. Men får den
fred et år sætter den skud på mere end
en meter. (Liegård Plantage).
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- Et andet tiltag kunne være at lave

mobiliseringsplaner, så man vidste

hvordan en brand skulle bekæmpes.

Hvem skal tilkaldes, hvilke veje skal

man bruge, hvor er der vand osv. Der

spildes meget tid hvis man først skal

finde ud af det når branden er brudt

ud.

- Men branddamme og mobilise-

ringsplaner er som sagt stadig under

overvejelse.

Måske større beløb
Vi er nu kørt vestpå til en plantage

på meget mager jord, Sønder Omme.

Her blev der i 1994 plantet 510 m i en

bredde på 20 m. Der er 50% eg, 20%

vortebirk og 20% lærk samt 10%

dunet gedeblad ud mod vejen.

Træerne er i god vækst, og især

hjælpetræerne er temmelig store.

Der er fjernet en række lærk, men de

fleste af de tilbageværende lærk og

birk bør fjernes så det ikke går for

meget ud over egene. 

Buskene ud mod vejen har for det

meste overlevet, men de er ikke

særlig kraftige.

- Vi har i år afsat 100.000 kr til løv-

træbælter, men dem får vi langt fra

brugt. Vi håber at de nye regler vil

øge interessen for at opnå tilskud,

siger Peter Friis.

- Hvad nu hvis der kommer flere
ansøgninger end der er penge til?

- Vi kan godt udbetale mere, hvis

der er gode ansøgninger – det har vi

gjort enkelte år. Men hvis der gene-

relt viser sig at være stigende inter-

esse tror jeg gerne repræsentantska-

bet vil afsætte større midler. ■ sf
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Et 2 år gammelt løvtræbælte af bøg iblandet ær og med rødel som ammetræ. (Fromsseier Plantage).

Løvtræbælte anlagt i 1994 med eg, birk og lærk, og dunet gedeblad langs vejen.
(Sdr. Omme Plantage).
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Af Søren Fløe Jensen, Ib Skals 
og Jens Poulsen *)

For få bliver skov- og land-
skabsfagteknikere – en god
uddannelse med gode
muligheder.

Veluddannede unge er en
berigelse for virksomheder-
ne og for samfundet. 

Det danske system med
uddanelse i en vekslen mel-
lem praktik og skole er et
stærkt koncept i internatio-
nal målestok. Men det er
helt afhængigt af tilstræk-
keligt med gode praktik-
pladser.

Skov- og Landskabsfagteknikere?

Hvem har brug for sådan nogen? 

Det har du måske. Det er en god

og tidssvarende grunduddannelse,

der er forankret i en stærk, faglig kul-

tur, og som tiltrækker unge menne-

sker af en særlig støbning. De har sik-

kert mere potentiale, end du tror.

Titlen er måske ikke den mest

mundrette og ikke den mest hjælp-

somme, når man skal slå igennem på

arbejdsmarkedet. Men de klarer sig

godt, de unge, og der kan snart blive

mangel på dem. Vi uddanner nemlig

ikke ret mange i disse år. Der er ikke

praktikpladser nok.

En moderne
uddannelsesprofil
Engang blev de skovarbejdere, og det

var uddannelsens sigte. At producere

gode skovarbejdere. 

Det er det ikke længere. I dag dre-

jer det sig om at give et godt tilbud

til en særlig gruppe unge mennesker:

De, som har lyst til udførende,

udendørs arbejde, kan lide det grøn-

ne og måske føler sig tiltrukket af

den særlige arbejdskultur. De skal

have et godt fundament for en livs-

lang, aktiv erhvervskarriere, som kan

tage mange retninger og føre dem

vidt omkring. 

Det er ikke godt for hverken dem

selv eller samfundet at låse dem fast

på et fagligt snævert område. Det er

heller ikke godt for virksomheders

dynamiske udvikling. Jobs ændres

over tid og flytter sig fra én type virk-

somhed til en anden.

Skov- og landskabsfagteknikere

skal stadig kunne være gode skovar-

bejdere – hvad begrebet så end står

for i dag og i morgen – men de skal

også have andre potentialer. Funda-

mentet består i hovedsagen af tre

ting: 

• En solid, grundlæggende kunnen

indenfor fagområdet, så man

umiddelbart kan gå ud og produ-

cere værdi på en arbejdsplads
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UDDANNELSE

Træer og natur 
– og folk, der duer

Juletræer er en specialproduktion, som skov- og landskabsfagteknikere nødven-
digvis skal have ind under huden i deres uddannelse.

*) Henholdsvis uddannelseschef i Skov &
Landskab, formand og næstformand i Det
Faglige Udvalg for Skovbrug. Til daglig er Ib
Skals forretningsfører i SID og Jens Poulsen
underdirektør i Land- og Skovbrugets
Arbejdsgivere.
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• En faglig stolthed og identitets-

følelse, som giver selvsikkerhed og

mod på at udvikle sig videre –

inden for fagområdet eller på nye

områder

• Grundlæggende arbejdskultur og

færdigheder, som kan anvendes

overalt i arbejdslivet, hvad enten

de er på det tekniske, mellemmen-

neskelige eller personlige plan.

Det kan f.eks. være anvendelse af

IT-redskaber, evnen til at kommu-

nikere klart eller evnen til at over-

skue og prioritere egen arbejds-

indsats.

Det er vigtigt, at den faglige kerne

er i orden. I disse fusionstider, hvor

stort er godt, skal fleksibiliteten ikke

søges ved at slå uddannelser sam-

men til brede, intetsigende fagområ-

der, der kun beherskes mangelfuldt,

og hvor ingen ved, hvad man får. Det

er langt bedre at vide hvor man står

og hvad man står for, og så vise

åbenhed til at bevæge sig videre der-

fra.

Hvad er en skov- og land-
skabsfagtekniker?
Uddannelsen er en faglig uddannelse

af ca. 3 års varighed, hvis indhold til-

rettelægges af det Faglige Udvalg for

Skovbrug. 

Det første ca. 1⁄2 år er et grundfor-

løb, som i hovedsagen er fælles for

faglige uddannelser indenfor jord-

brugsfamilien, f.eks. også anlægsgart-

ner og jordbrugsassistent. Grundfor-

løbet foregår på erhvervsskoler over

hele landet. 

Hovedforløbet foregår dels i virk-

somhedspraktik, dels på skole. Det

forudsætter således praktikadgang –

enten en fast praktikplads eller varie-

rende kombinationer af kortere prak-

tikaftaler i flere virksomheder. 

Skoledelen foregår hovedsageligt i

Nødebo på Skov & Landskab (tidlige-

re bl.a. Skovskolen), som er et selv-

stændigt center under Den Kgl.

Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).

Skov & Landskab har samlet fageks-

pertisen indenfor området og sætter

en ære i at skabe og formidle sam-

menhæng i uddannelserne på alle

niveauer og skabe sammenhæng i

uddannelse, forskning og videnfor-

midling inden for skov, park og land-

skab. 

Det er vores mål, at bestået

uddannelse som skov- og landskabs-

fagtekniker er et anerkendt ”vare-

mærke” på arbejdsmarkedet. Fælles-

trækkene er jf de tre punkter oven-

for:

• Solidt grundlæggende kendskab

og praktisk kunnen i omgang med

træer fra frø til forbrug, anlæg og

pleje af plantninger og træbevoks-

ninger, praktisk arealforvaltning,

herunder drift og pleje af særlige

biotoper, landskabselementer og

fauna samt rekreative anlæg og

naturformidling.

• Selvopfattelse som fagligt kompe-

tent på sit område, åben for at lære

nyt og bærer af en arbejdskultur,

der sætter en ære i at kunne tage

selvstændigt initiativ og ansvar, fin-

de praktiske løsninger og levere

pålideligt og godt arbejde.

• Evne til at kommunikere klart,

overskue og planlægge eget arbej-

de og indgå i samarbejde med

andre.

Det er en ambitiøs målsætning for,

hvad man bør kunne forvente af en

skov- og landskabsfagtekniker, og det

er opskriften på en god samarbejds-

partner eller medarbejder i mange

sammenhænge. Det er selvfølgelig et

mål - og ikke i absolut forstand en

mindste fællesnævner - som enhver

skov- og landskabsfagtekniker til

enhver tid kan leve op til. 

Men vi er faktisk allerede i dag ret

tæt på målet. Uddannelsen har noget

nær danmarksrekord i praktikophold

i udlandet, og 7-8% af hver årgang

starter som selvstændig erhvervsdri-

vende allerede kort efter uddannel-

sen - det vidner om en stærk og initi-

ativrig kultur.

Hvor kommer 
kvaliteterne fra?
Når vi kan levere et så godt ”pro-

dukt”, skyldes det kombinationen af

tre ting:

• Søgningsmønstret, dvs. de menne-

sketyper, som søger uddannelsen i

kraft af dens og fagområdets miljø

og image.

• Prægningen af stil, forventninger

og arbejdskultur i praktikvirksom-

hederne.

• Undervisningsmiljøet og den

pædagogiske tilgang på skolerne.

Allerede på erhvervsskolerne er

de kommende skov- og landskabsfag-

teknikere kendetegnede ved at være

målrettede, beslutsomme og vedhol-

dende. Fagområdet tiltrækker i

særlig grad dem, der både kan og vil

selv, som ikke har behov for stadigt

opsyn, og har lyst til den livsstil, som

følger med. Det er en stor styrke for

uddannelsen og har stor betydning

for det hele menneske, der kommer

ud i den anden ende.

Mindst lige så betydningsfuld er

prægningen fra praktikpladserne.

Traditionelt har der været tale om

skovbrugsvirksomheder og arealfor-

valtninger med en stærk kultur og

god arbejdsmoral. Der er frie

arbejdsforhold og plads til selvstæn-

dighed, baseret på klare forventnin-

ger til pålidelighed og evne til at

administrere egen arbejdssituation

og håndtere frihed under ansvar. 

Efterhånden er kredsen udvidet,

UDDANNELSE
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Arbejdsklatring til beskæring og ned-
tagning af træer er et populært valg i
skov- og landskabsfagtekniker-uddan-
nelsen.

Årets optag af studerende
For første gang i mange år er der

nu ledige pladser på begge længe-

revarende uddannelser inden for

skovbruget. Det kan måske ses

som en bekræftelse på den bekym-

ring som Søren Fløe Jensen har

givet udtryk for i artikler i Skoven

5/04 og 6-7/04 – at erhvervets mis-

mod skræmmer de unge væk fra

uddannelserne.

På Landbohøjskolen blev der

optaget 34 på studiet til forstkan-

didat. Der var 43 ansøgere, og her-

af havde 30 skovbrug som 1. prio-

ritet. 

På Skovskolen blev der optaget

29 på studiet til skov- og landskab-

singeniør inkl. adgangskursus. Der

var 40 ansøgere, hvoraf 32 havde

studiet som 1. prioritet. Desuden

blev der optaget 10 skov- og land-

skabsassistenter – der var her 14

ansøgere hvoraf 12 havde det som

1. prioritet. Der er således i alt

optaget 39 på Skovskolen.

Redaktionen
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bl.a. med entreprenørvirksomheder,

som er udsprunget af den samme

kultur og med de samme egenskaber.

Viften af praktikvirksomheder må

meget gerne blive endnu bredere,

men det er en klar styrke, at hoved-

parten dyrker de samme kvaliteter.

Endelig er der skoleopholdene,

hvor det faglige grundlag skabes for

at videreudvikles i praktikken. På

skolen suppleres med elementer og

synsvinkler, som praktikpladsen ikke

giver, eleverne præger hinanden med

deres forskellige praktikbaggrund til

en fælles kultur, og de trænes i

arbejdsmetoder, projektarbejde og i

at leve op til stillede krav.

Forskellighed gør stærk
Skov- og landskabsfagteknikere kom-

mer vidt omkring på jobmarkedet og

er i reglen velanskrevne blandt de,

der har stiftet bekendtskab med

dem. 

Der er en selvfølgelig arbejdsmark

i entreprenørvirksomheder og offent-

lige og private arealforvaltninger,

som beskæftiger sig med skov- og

naturarealer og grønne anlæg i land-

skabet. 

Men vi er sikre på, at potentialet

er meget større. Ligesom talrige

skovbrugsvirksomheder har gode

erfaringer med at tage andre hånd-

værksuddannede m.fl. ind i staben

og efteruddanne dem, så kan bredt

arbejdende anlægsgartnerfirmaer

uden tvivl også have fordel af at ind-

lemme skov- og landskabsfagteknike-

re i sjakkene. Forskellighed gør

stærk. 

Der er også oplagte muligheder i

park- og vejdriften i de kommende,

store kommuner, hvad enten de

udførende opgaver ligger i de kom-

munale forvaltninger eller bliver udli-

citeret. 

Der ligger uden tvivl også mange

rigtig gode praktikpladser på disse

områder. Det gælder ikke mindst

med de nye kombinationsmulighe-

der, hvor de enkelte praktikaftaler

kan være af kortere varighed. Der-

med kan specialiserede virksomhe-

der komme på banen, og man kan

lave utraditionelle praktikforløb. 

Nyt navn?
Kan du se muligheder i at være med

til at udvikle uddannelsespraktikken

og uddanne næste generation, så

hører vi meget gerne fra dig.

Og så er der lige det med navnet.

Skov- og landskabsfagtekniker er

altså ikke særligt mundret. Vi udlod-

der 6 flasker rødvin for at finde et

bedre navn. Så har du et originalt for-

slag, som dækker den beskrevne pro-

fil bedre, hører vi også meget gerne

fra dig. Kontakt Søren Fløe på

SFL@KVL.DK inden 1. oktober 2004. ■
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Etablering af naturlegepladser er et andet aspekt i uddannelsen. Foto Jacques
Hansen

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 uddannelse.

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.
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Af skovfoged H.C. Graversgaard,
Vendsyssel.

Der plantes meget hybrid-
lærk, mest som ammetræ. 

En del hybridlærk overle-
ver, og vi ved intet om
træets vedkvalitet i forhold
til europæisk og japansk
lærk. Kan træet sælges? 

Et alternativ kan være
europæisk lærk som tilsyne-
ladende er bedre end sit
lærebogsrygte.

Hybridlærken (Larix x eurolepis)
opstod som en spontan krydsning i

Dunkeld, Skotland mellem europæisk

lærk, Larix decidua, og japansk lærk,

Larix leptolepis. Den er beskrevet

første gang af Henry og Flood i 1919. 

Den er senere i ret stor stil produ-

ceret i frøplantager. Den ældste dan-

ske frøplantage er “Fårefolden”, FP

201, der er anlagt i 1940´erne. 

I de seneste 50 år er hybridlærken

anvendt i stadigt større omfang.

Statsskovenes Planteavlsstation vur-

derer behovet til ca. 150 kg frø årligt

(”Fremavl af skovtræer, status

2000”). Det modsvarer 4,5 mill. 1/0

planter. Hvis disse træer blev udplan-

tet med fx 3.000 planter / ha ville de

fylde 1.500 ha.

Robust, billig og 
hurtig kultur
Praktikere værdsætter hybridlærken

som en robust og sikker træart, med

en meget hurtig kulturstart. Hybrid-

lærken udgør skønsmæssigt 80% af

den danske planteforsyning af lærk -

resten er japansk lærk, stort set.

Blandt de røde træarter er hybrid-

lærken den billigste, hurtigste og

nemmeste at kultivere. Man kan

næsten sige at hybridlærken er ”det

fattige skovbrugs douglas” – og fatti-

ge skovbrug er der jo en del af. Det

er måske også derfor Planteavlssta-

tionen forventer et stigende forbrug i

de kommende år.

Hybriden anvendes ofte som

ammetræ, plantet samtidig med bøg.

Den er her tænkt en midlertidig

anvendelse. 

Det kræver dog en aktiv indsats at

få bøgen op i konkurrence med en så

potent nabo. En del af arealerne

ender da også som ” grovgrenede

hybridlærk på stor afstand” med

enkelte formforstyrrede bøge under.

Målrettet markedsføring
Hybridlærken er gennem de sidste 30

år markedsført yderst aktivt som

Lærken (”Vores lærk”).

Mantraet er nået helt igennem til og

med lærebøger, så der på plantesko-

lerne bare spørges efter ”lærk”, også

af udannede folk. Der har været tillid

til produktet – og det har da også med-

ført ret imponerende frøpriser.

På det seneste er tilliden rokket

lidt efter at man har erkendt at ikke

alle planter i et parti er rigtige hybri-

der - somme tider faktisk ret få. En

frøplantage FP 244 er taget ud af pro-

duktion fordi der er for mange plan-

ter der ikke er hybrider. (Se omtale i

Skoven 11/03, red.).

Personligt er jeg nu egentlig mere

bekymret over dem som er hybrider.

Økonomi truet af
kvalitetskonkurrence
Danmarks skovbrug har alvorligt

ondt i økonomien, og vi taler om at

træpriserne er for lave. For nåletræer

en af årsagerne til de lave træpriser

vores ret beskedne råtrækvalitet.

Danmarks nåletræsproduktion kan

vel karakteriseres – i forhold til de

omliggende skovnationers produkter

– som værende noget bredåret, noget

grovknastet og temmelig ung på

afdriftstidspunktet. Det kan altså ikke

være kvalitetsniveauet der giver

SKOVDYRKNING – DEBAT
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Hybridlærken
- en vedteknologisk
udokumenteret
træart ?

Dansk ved af europæisk lærk ved
rumvægt 850 kg v. 20% vand, årrings-
bredde fra 2 til 3,5 mm.
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basis for særligt høje nåletræspriser

i Danmark. 

Rundt omkring, også i det østlige

Europa, er der faktisk højere priser

for nåletræet. Jeg har senest konsta-

teret det ved Skovdyrkernes tur til

Polen i maj. Men det er rigtig nok

også en bedre kvalitet, større dimen-

sion og ældre træ man dér leverer fra

skovene. 

Jeg tror altså på at vi skal hæve

vores råtrækvalitet – ikke sænke

niveauet. 

Er der undersøgelser af
hybridlærkens ved ?
Jeg kan ikke finde nogen undersøgel-

ser af vedkvaliteten ved hybridlærk.

Derimod er det nemt at finde doku-

mentation for den europæiske lærk.

Lærketræets gode internationale

renommé, blandt andet for varighed,

er formentlig funderet på den euro-

pæiske lærk, og eventuelt den ameri-

kanske ditto.

Med hybridlærken dyrker vi

måske en lærk, som ingen vil købe –

blandt andet fordi den bedre vare,

gammel smalåret europæisk lærk –

kan købes i vore nabolande ?

Kan vi forbedre hybridlærkens

ved gennem dyrkningen ?

Skal vi dyrke hybridlærken på

samme måde som grandis, hvor det

også virker relevant at søge at be-

grænse årringsbredden ved henhol-

dende hugst og tidlig fjernelse af

krukker/ dominerende træer ?

Vi trænger til en undersøgelse af

hybridlærkens vedkvalitet. Der er jo

masser af materiale, rundt omkring.

Europæisk lærk, en overset
mulighed
Hvorfor skal vi egentlig ikke dyrke

europæisk lærk ? På grund af faren

for kræftangreb ? Der jo fundet gode

afstamninger som er kræftfri ved

gennemtænkt placering og dyrkning.

Som der står i ”Frøkilder”: ”Der er

ikke fundet kræft i F374 (Ravnsholt)

bevoksningen”. Danske proveniens-

forsøg anviser polsk lærk fra Hellig-

korsbjergene som fingrenet og sund.

Den største kræfthyppighed er ved

provenienser fra de centrale, de syd-

lige og de vestlige alper (Henriksen

1988).

I forbindelse med Skovdyrkernes

DFE-aktiviteter i Litauen har jeg set

fremragende bevoksninger af euro-

pæisk lærk. Her kaldes de typisk for

”Larix polonica”. 
Også i Litauen opererer man med

noget højere omdriftsalder end vi

gør. Det var noget af en oplevelse at

se en 140 årig bevoksning af euro-

pæisk lærk med brysthøjdediameter

56,8 cm og højde 41,8 m.

Det var karakteristisk at se de

yngre lærks smalle kroner, næsten

ligesom omorika. Det har inspireret

mig til at anvende europæisk lærk i

de naturskovsagtige blandinger, jeg

ofte bruger ved skovrejsning på ager-

jord. Imidlertid har det vist sig meget

vanskeligt at skaffe europæisk lærk,

så jeg har været tvunget til et betyde-

ligt højere forbrug af hybridlærk. Det

giver mulighed for sammenligning –

foreløbigt på kulturstadiet.

Kulturerfaringer 
fra Vendsyssel
Hybridlærken starter hurtigere og

også lidt sikrere end den europæiske

lærk. Begge træarter er dog i katego-

rien hurtige og sikre. Med lidt hus-

mandsøkonomi er det også accepta-

belt at miste 5 % af europæerne al
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Hybridlærk anvendes ofte som ammetræ hvor den plantes
samtidig med bøg. Det kræver dog en aktiv indsats at få
bøgen op i konkurrence med den hurtigtvoksende hybrid-
lærk – bemærk lærkens bredde.

Europæisk lærk og ahorn efter 4 år. Den europæiske lærk
er noget mindre aggressiv over for løvtræerne end hybrid-
lærken.
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den stund de faktisk er en krone billi-

gere pr. stk.

Vi har oftest anvendt F374 Ravns-

holt til europæisk lærk, og oftest FP

203 som hybridlærk. 

Der er en erkendelig formforskel.

Den europæiske lærk er typisk af

slank søjleform, og hybridlærken har

mere udspærrede grene, formentlig

en arv fra den japanske lærk. Hybrid-

lærken har større højdevækst i de

unge år. Det er netop det som - sam-

men med den lidt bredere form - gør

den til en aggressiv konkurrent til de

indblandede løvtræer. 

I mine kulturer er der anvendt

bøg, kirsebær og ahorn. De indblan-

dede ædelgraner er endnu (ved 6 år)

så lave at lærkens højde- og bredde-

vækst ikke udgør noget problem. De

kan dog minde om situationen i de

kendte rækkevise blandinger af

rødgran og ædelgran hvor ædelgra-

nen døde i mørket efter 10 – 20 år.

Det er især bøgen der får proble-

mer; både ahorn og kirsebær kan

starte næsten lige så hurtigt som

hybridlærken. Men det er indlysende

at den europæiske lærk medfører

færre nabostridigheder med løv-

træet.

Litauerne pointerer at den euro-

pæiske lærk skal plantes på arealer

med god luftbevægelse, netop som

værn mod kræften. Det er mildt sagt

ikke noget problem heroppe hvor jeg

huserer – snarere tværtimod.

Luftbevægelse og
basalbøjninger
Vi konstaterer rutinemæssigt at

hybridlærkene ofte, på grund af al

den luft vi har her i Vendsyssel, vip-

per om roden ved en alder fra 5 til 10

år. Det medfører nogle alvorlige

basalbøjninger som kræver et bety-

deligt marked for hockeystave eller

lignende. Det ser ud til at den euro-

pæiske lærk, på grund af lidt mere

behersket vækst, bedre står op i vin-

den. 

Begge lærk angribes af mosegrise

– og det har betydning både for

basalbøjninger og for overlevelse. Vi

har haft trips i europæisk lærk, og

det har jeg aldrig set i hybriderne.

Men ellers er det uproblematisk at

dyrke den europæiske lærk på kul-

turstadiet.

Vestamerikansk lærk måske
en mulighed
Der findes jo også en anden, vedkva-

litetsmæssigt velestimeret lærk:

Larix occidentalis, vestamerikansk

lærk. Der er meget få erfaringer i

Danmark, men den almindelige

mening er at ”den kan vi ikke dyrke”.

Hvorfor egentlig ikke, det meste

andet fra det hjørne af USA går det jo

ret udmærket med. 

Den amerikanske lærk er som de

fleste andre lærk en alpin træart.

Lige som med den europæiske lærk

er det nok fornuftigt at søge lavlands-

provenienser.

Vi har nogle få heroppe, de er gan-

ske unge – men de er da ikke døde

endnu.

Skov og ved der kan bruges
til noget
Som en af erhvervets tilbageværende

professionelle praktikere, føler jeg

mig forpligtiget til at dyrke anvende-

lig skov ved mine medlemmer. Det er

en lidt skidt fornemmelse at bruge

fem gange så mange hybridlærk som

europæisk lærk på grund af forsy-

ningsvanskeligheder i Danmark. 

Jeg har en snigende mistanke om

at hybridlærkens vedteknologiske

egenskaber kan blive et afsætnings-

problem. Det vil være rart om mis-

tanken kan tilbagevises på faglig

basis. Alternativt kunne der blive

udbudt flere planter af europæisk

lærk af gode sunde afstamninger.

Jeg må anerkende ideen og især

markedsføringen bag hybridlærken,

men jeg synes at det er på høje tid at

selve produktet også bliver vurderet.

Hvad med de hybridlærk vi
har i skovene nu ?
I skrivende stund må vi også erkende

at vi altså har en ret betydelig volu-

men hybridlærk i aldersklassen 40 år

og yngre. Hvad skal vi bruge den til.

Skal vi satse på varighed ? eventuelt

gennem såring og harpiksfyldning af

splintveddet.

Lærkene er jo ikke særligt hjem-

mehørende, men jeg synes at man

må indrømme dem ”skovdannende”

karakter, måske mest på de mindre

ejendomme. Smukke er de jo også

både i udspring og i høstfarver. Det

er en slægt der faktuelt står ude i

skovene, og som af mange årsager

kan forventes at stige i udbredelse. 

Jeg synes det er relevant at få for-

holdene omkring lærkene belyst,

meget gerne debatteret – men helst

dokumenteret. ■
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Af lektor Andreas Bergstedt,
Landbohøjskolen (Center for Skov

og Landskab)

Hybridlærk er ikke så ringe
endda. Men den hurtige
ungdomsvækst frister til
stor planteafstand, hård
hugst og kort omdrift.
Resultatet er ofte kassetræ.

H.C. Graversgaard har ret: der findes

faktisk ingen undersøgelser af styr-

ken af dansk hybridlærk. 

De (ret sparsomme) undersøgel-

ser, der er foretaget i Mellemeuropa,

peger på at der ikke er væsentlige

forskelle mellem styrken af euro-

pæisk, japansk og hybridlærk, under
forudsætning af, at de er dyrket på
samme måde. 

Derimod er der stor forskel mel-

lem træet fra plantager og de oprin-

delige naturskove af europæisk lærk,

både i Alperne og i Polen. Det samme

gælder den importerede sibiriske

lærk, som har noget tungere og stær-

kere ved end plantage-dyrket lærk fra

Vesteuropa. 

Dette fremgik af flere indlæg ved

et internationalt symposium om

lærk, afholdt i Frankrig i 2002 (INRA

2002). 

Træets styrke
Det nærmeste, man kan komme til en

dansk undersøgelse af lærketræets

styrke, er en sammenligning af mate-

riale fra Det forstlige Forsøgsvæsens

træartsforsøg på Krenkerup skovdi-

strikt, Lolland (Harvald 1988). Her er

der tale om europæisk lærk. 

I denne 40-årige, ret stærk hugge-

de bevoksning havde planker af lærk

nogenlunde samme styrke som

rødgran, på trods af lærkens betyde-

ligt større årringsbredde. Både sitka

og douglasgran udviste imidlertid

bedre styrke end rødgran og lærk i

dette forsøg.

Træets rumvægt
Et fingerpeg om træets styrke kan fås

ved at se på dets rumvægt, idet der

er en rimeligt god sammenhæng mel-

lem vægt og styrke. 
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Det er skovdyrkningen
som gør forskellen

Tabel 1. Resultater fra træartsforsøg på Krenkerup, Lolland. Gennemsnitstal fra
Harvald (1988).

Douglas Eur. lærk Rødgran Sitka Thuja Ædelgran

Brudstyrke,

megapascal 50 45 44 54 35 41

Rumtæthed,

kg/m3 422 362 338 373 308 334

Årringsbredde,

millimeter 5,3 5,7 4,3 4,3 5,7 6,2

Foto 1. Planker af dansk hybridlærk (ammetræer) og importeret sibirisk lærk,
rumtæthed henholdsvis 360 og 550 kg/m3.
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En sammenligning af knapt 70-åri-

ge forsøgsbevoksninger i Grib Skov,

som har været etableret med stort

stamtal og hugget forsigtigt, viser at

der kun er lille forskel mellem polsk,

japansk og hybridlærk. Alle tre har

en gennemsnitlig rumtæthed (kg tør-

stof pr. kubikmeter frisk volumen) på

lige over 500 kg/m3. 

Dette stemmer overens med ældre

kilder (Kollmann 1951), som anfører

at rumtætheden for europæisk lærk

fra Mellemeuropa er ca. 490 kg/m3.

To små partier af sibirisk lærk fra

tømmerhandleren udviser til sam-

menligning rumtætheder omkring

540-550 kg/m3. (Omregnet til rum-

tæthed svarer lærken på HCGs bille-

de til en værdi på ca. 680 kg/m3, altså

ekstremt tungt ved).

Lige som for de fleste andre nåle-

træer er der imidlertid en stærkt

negativ sammenhæng mellem

årringsbredden og rumvægten af

lærk (Moltesen 1988): Jo større

årringsbredde, jo lavere rumvægt, og

med lavere rumvægt følger i reglen

ringere vedegenskaber. 

Derfor er der meget stor forskel

mellem træet fra tætte, gamle natur-

skove, og unge plantager etableret

med beskedent plantetal og passet

med aktiv tynding.

Hybridlærken er karakteriseret

ved en nærmest eksplosiv ungdoms-

vækst. Dette frister til plantning på

stor afstand, stærk hugst og kort

omdrift. Et lille materiale af ca. 30-

årig hybridlærk (FP 211) brugt som

ammetræer for bøg i Grib Skov, udvi-

ser en rumtæthed på ca. 390 kg/m3,

altså 20% lavere end de ældre, tæt

sluttede bevoksninger. 

Tallet er ikke i sig selv alarmeren-

de, da det svarer til rumtætheden for

god dansk rødgran. Problemet er, at

når hybridlærken bruges som

ammetræer på stor afstand, tillades

en næsten uhæmmet udvikling af gre-

nene (knasterne). Dette gør - sam-

men med stor afsmalning samt lær-

kens noget usikre stammeform og

tendens til snoet vækst - træet uøn-

sket til andet end emballage.

Modstandsdygtighed mod
nedbrydning
En hel del af den danske lærk bruges

til udendørs beklædningsbrædder,

hvor kernetræet ses som et alterna-

tiv til trykimprægneret fyr. 

Vi ved en del om lærkens levetid i

forbindelse med jord (pæle og stol-

per): Her har lærkens kerne nogen-

lunde samme levetid som kernetræ

af douglasgran og skovfyr (ofte ca. 15

år), men lidt kortere end eg. 

Derimod er vi ret uvidende om,

hvor lang levetid der kan forventes

for lærk anvendt til udendørs be-

klædning, men uden kontakt med jor-

den. For at råde bod på denne uvi-

denhed er der i dette forår etableret

et fællesnordisk forsøg med økono-

misk støtte fra SamNordisk Skov-

forskning (Nordisk Ministerråd). 

På to lokaliteter (henholdsvis

Island og Litauen) er der opsat bræd-

der af europæisk lærk (dyrket i Nor-

ge og Litauen), hybridlærk (Dan-

mark), sibirisk lærk (Finland, Norge,

Island, Rusland) samt gran og fyr.

Desuden indgår varmebehandlet træ

(Celloc metoden, fra Fromsseier

Plantage) af alle de nævnte træsor-

ter. 

Formålet er at undersøge, hvordan

træet ældes og nedbrydes under vej-

rligets påvirkning. Da lærk fra natu-

rens hånd er ganske holdbar, vil der

gå adskillige år, inden dette forsøg

giver klare resultater, men det er dog

en spæd begyndelse til den doku-

mentation, som HCG efterlyser.

Andre arter af lærk
HCG anfører, at den vestamerikanske

lærk L. occidentalis kunne være et

muligt alternativ. Den negative dan-

ske holdning til denne træart skyldes

nogle få tidlige plantninger, som end-

te i næsten total fiasko. 

Det afprøvede materiale var imid-

lertid meget lille, og arten fortjener

mere opmærksomhed. Det naturlige

udbredelsesområde er dog noget

mere kontinentalt og bjergrigt end

for douglas, sitka og andre succesri-

ge vestamerikanere. Derfor bør opti-

mismen være behersket, indtil der

foreligger flere erfaringer.

SKOVDYRKNING – VEDEGENSKABER
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Foto 2. Forsøgsopstilling i Litauen med ubehandlet og varmebehandlet lærk, fyr
og gran. Formålet er at måle veddets levetid til udendørs beklædning.

Foto 3. Måske skulle man afprøve den
vestamerikanske Larix occidentalis.
Foto fra Arboretet i Hørsholm af træ
fra 1953.
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I de ældre danske forsøg i Grib

Skov (Gøhrn 1957) går en af de bed-

ste bevoksninger under den misvi-

sende betegnelse ”kurilerlærk”. Det

drejer sig om en proveniens af L.

dahurica fra Nordkorea (Chongjin

regionen i den nordøstlige del af lan-

det). 

Træerne er næsten fri for lærke-

kræft, finkvistede og med fortrinlig

stammeform. Volumenproduktionen

er noget lavere end for den polske

lærk, men veddet er til gengæld

noget tungere. Af politiske grunde er

denne frøkilde næppe tilgængelig for

tiden, men resultaterne viser at lær-

kens muligheder i Danmark langt fra

er udtømte med de nuværende

arter/provenienser.

Konklusion
Det er nok rigtigt, at dansk skovbrug

er lidt for meget fokuseret på hybrid-

lærk. Den europæiske lærk af polsk

herkomst (Helligkorsbjergene) har

mange steder vist sig udmærket,

både hvad angår sundhed, form og

tilvækst, og den bør absolut ikke

glemmes, hvor målet er produktion

af kvalitetstræ. 

Larix dahurica og L. occidentalis
har været prøvet alt for lidt, og de

bør afprøves med et bredere materia-

le. Men større tilplantninger med dis-

se arter kan ikke anbefales, før der

foreligger flere forsøgsresultater. 

Hybridlærken er ikke et genetisk

misfoster, som ufortjent har fået en

plads i dansk skovbrug. Det er en

robust og vækstkraftig varietet, som

har fornuftige anvendelsesområder,

især som hjælpetræart ved tilplant-

ning af udsatte arealer. 

Men den skal bruges med omtan-

ke. Hvis man planter hybridlærk som

ammetræer på 3 x 3 meter og senere

tynder kraftigt af hensyn til hoved-

træarten, bør man ikke blive overra-

sket, når resultatet ikke bliver A-tøm-

mer.

Alt peger på, at nøglen til produk-

tion af god lærk ligger hos skovdyr-

keren. Ting tager tid, og rimeligt høje

plantetal, forsigtig hugst i ungdom-

men (evt. fra toppen) samt en god

del tålmodighed er som altid helt

nødvendige forudsætninger for at

frembringe kvalitetstræ. ■
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Vedskov – Træsalg

Maskinskovning og køb af nåletræ
Entreprenørarbejde tilbydes:

Maskinskovning: 6 stk. Timberjack i alle størrelser
Udkørsel: 6 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

Østerhovedvej 37 · 7323 Give
75 73 57 55 / 23 30 97 55

www.traetop.dk / svend@traetop.dk

Masurbirk
Vortebirk med speciel struktur, 

vejer ca. 930 kg/m3.
Salgsprisen er op til 50 kr./kg.

Årlig tilvækst over 100.000 kr./ha!

ALLE KLONER MED MASURVED ER I 
EN ENSARTET  OG VELDEFINERET

KVALITET.

PLANTESKOLE
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Flere danske 
skove med PEFC
Aalholm Gods på Lolland er i starten

af juni blevet certificeret til at udføre

gruppecertificering under den dan-

ske PEFC ordning – en såkaldt para-

plycertificering. Det er den tredje

virksomhed der får en sådan certifi-

cering. De to andre virksomheder

der udføre gruppecertificering er

Den Suhrske Stiftelse og Salten Lang-

sø Skovdistrikt.

I første omgang er 3 ejendomme

under Aalholm blevet certificeret, og

med et areal på 2.478 ha er det dan-

ske PEFC certificerede areal nået op

på næsten 10.000 ha.

Distrikt antal ha

Aalholm Gods 2.473

Allindemagle Skovdistrikt 166

Den Suhrske 

Stiftelse Skovdistrikt 1.424

Dønnerup Skovdistrikt 550

Hverringe Skovdistrikt 263

Rangle Mølle Skovdistrikt 517

Salten Langsø Skovdistrikt 4.434

Certificeret areal i alt 9.827  

Samtidig med at arealet stiger er det

også blevet muligt at afsætte sit cer-

tificerede løvtræ til en virksomhed

med et PEFC Chain of custody (c-o-c)

certifikat. Hvalsø Savværk er som det

første savværk i Danmark blevet

Chain of custody certificeret, dvs. at

virksomhedens produkter kan forsy-

nes med et PEFC logo.

For yderligere information om

PEFC se www.pefc.dk eller kontakt

sekretariatet for PEFC Danmark,

Tanja Olsen, Dansk Skovforening tlf.

33 24 42 66 eller mail to@pefc.dk

PEFC i alt
Ved udgangen af juni var der certifi-

ceret i alt 52,1 mio. ha skov under

PEFC i 16 lande, fordelt på 12.177

ejendomme. Alle skove er beliggende

i Europa. 

Der er 1.620 c-o-c certifikater

under PEFC. 

Læs mere på www.pefc.org hvorfra

der er link til de enkelte lande. En

samlet oversigt ses under PEFC Stati-

stics.

FSC i alt
Midt i juni var der certificeret 43,9

mio. ha skov under FSC i 73 lande,

fordelt på 625 ejendomme. Europa

står for 60% af arealet (Sverige alene

23%) og Nordamerika står for 21%. I

Danmark er der fortsat 1 ejendom på

372 ha med FSC certifikat.

Der er 3.166 c-o-c certifikater

under FSC.

FSC har fået ny hjemmeside –

www.fsc.org. Liste over alle

certificerede skove kan ses på

www.certified-forests.org

CERTIFICERING
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Have & Landskab i 2005
Fagudstillingen Have & Landskab

med alt indenfor planlægning, anlæg

og drift af grønne områder holdes

næste gang fra den 31. august til 2.

september 2005. Det sker - som flere

gange før - i Slagelse på Jern-

bjerggården, Selandia-CEU. Man vil

fortsat kunne se hele udvalget i

inventar, belægninger, belægningstek-

nik, værktøj, skovudstyr, planter m.v.

Bag udstillingen står Skov & Land-

skab, Danske Anlægsgartnere, Dansk

Planteskoleejerforening og Maskinle-

verandørerne. Ejerne vil sammen

med Have & Landskabsrådet og dets

medlemsorganisationer stå for én

stor, samlet, grøn udstilling i 2005. 

Som noget nyt vil medlemmerne i

Maskinleverandørforeningens sekti-

on 2 deltage fuldtalligt. Nye emner i

2005 er udendørsbelysning, van-

dingsteknik, sport og fritidsartikler

med vægt på golf. 

Det er syvende gang Have & Land-

skab afholdes. I 2003 blev de 160

udstillere besøgt af flere end 8.000

gæster. I 2005 venter arrangørerne

200 udstillere og 10.000 besøgende.

Som udstillingsleder er udpeget

Kristian Larsen der også var udstil-

lingsleder på Have & Landskab 2003.

Efter udbud blandt de fire arrangører

er sekretariatet placeret hos Skov &

Landskabs afdeling i Vejle der bliver

udstillingens hovedadresse med

Karin Gregersen som omdrejnings-

punkt. Bogholderi og markedsføring

er placeret hos Danske Anlægsgart-

nere på Frederiksberg. 

Udstillingen opretter snart egen

hjemmeside hvor man vil kunne få

alle oplysninger om udstillingen.

Sekretariat for Have & Landskab

2005: Skov & Landskab, Kvak Mølle-

vej 31, 7100 Vejle. Tlf. 75 88  22 11.

Fax 75 88 20 85, kg@kvl.dk 

Udstillingsleder: 

Kristian Larsen. Tlf. 29 24 20 91. 

kristian@nyholmegaard.dk

Svend Petersen
Møllevej 88, Hyllede - 4883 Rønnede
Telefon 5672 5077 - Fax 5672 5671
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Værkstedsdage på
museet
De årlige værkstedsdage på Jagt- og

Skovbrugsmuseet i Hørsholm afhol-

des lørdag d. 4. og søndag d. 5. sep-

tember kl. 10-16.

De næsten 100 medvirkende tilby-

der en masse aktiviteter til hele fami-

lien: Svampebestemmelse, knivmage-

re, træklatring, bue og pil, træarbej-

der, snitteværksted, laser-skydebane,

kryddersnapse og røgning af fisk,

smedning, snobrød, pileflet, luftbøs-

sebane og meget mere.

Skovskolen møder op med et

Wood-mizer mobilsavværk og viser

hvor hurtigt en træstamme kan

skæres til planker – plankerne sælges

løbende til interesserede.

Cafe Sneppen er åbent begge dage

kl. 10-16.

Man kan også benytte lejligheden

til at se den nye skovbrugsudstilling

af det moderne skovbrug (omtalt i

Skoven 2/04). Entre 40 kr, børn under

16 år gratis.

Adressen er Folehavevej 15, 2970

Hørsholm, www.jagtskov.dk

Svampesøndage
Alle søndage i september og oktober

vil Foreningen til Svampekundska-

bens Fremme være til stede på Jagt-

og Skovbrugsmuseet. Man kan her

medbringe sine indsamlede svampe

for at få dem bestemt og bedømt til

spisebrug. 

Foreningen fremviser samtidig en

samling af aktuelle svampe. Der er

også mulighed for at få en god svam-

pesnak og gratis råd om anvendelse

af svampene.

Den første weekend foregår svam-

pebestemmelsen i forbindelse med

museets Værkstedsdage, dvs. d. 4.-5.

september kl. 10-16. De øvrige sønda-

ge i september og oktober er det kl.

14-15.45. Det er gratis at deltage.
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ARRANGEMENTER

Fra sidste års værkstedsdage. Salg af planker og smeden i arbejde.

Svampe indleveret på tidligere Værkstedsdage.

KLØVNING
Få mere ud af kævlerne til brænde

Kløvning af stammer i op til
Ø 95 cm og 3 mtr´s. længde

Strandgaard Kløvning
40539732

www.strandgaardsbraende.dk
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De første indtryk fra en
række forsøg med dækrods-
planter.

Dækrodsplanter har efter
det første år lidt ringere
overlevelse end barrods-
planter. Til gengæld er kul-
turen væsentligt billigere
end barrodsplanter.

Lille forsøg med sorterede
og usorterede egeplanter
viser at der efter det første
år ikke er væsentlige forde-
le ved at sortere i plantesko-
len.

Økonomien i dansk skovbrug er pres-

set i disse år. En af løsningerne er bil-

ligere metoder til kulturanlæg. Men

det bør ske uden at sætte kvaliteten

over styr, fx ved at reducere plante-

tallet.

Det var baggrunden for nedsættel-

se af Kulturkommissionen i foråret

2000. Kommissionen har beskæftiget

sig meget med dækrodsplanter, ofte

ud fra udenlandske erfaringer. Men

der har ikke været ret mange danske

erfaringer at henvise til.

Derfor er der siden 2002 anlagt en

stribe forsøg for at udvikle systemer

til dækrodsplanter. Projektet er finan-

sieret af Produktudviklingsordningen

for Skovbruget og Træindustrien

(Skov- og Naturstyrelsen). 

De første to forsøg blev anlagt i

Jylland på stormfaldsarealer i 2002,

ligesom der blev anlagt forsøg på

Sjælland (Stiftelsen Sorø Akademi og

Skjoldenæsholm). 

På en markvandring den 22. juni

blev forsøget i Råbjerg Plantage v.

Løgumkloster (Lindet distrikt) frem-

vist. Det er en typisk hedeplantage -

terrænet er fladt, og jorden er sandet

og let at bearbejde. 

På forsøgsarealet er kvaset skub-

bet sammen i ranker. Der er lavet ril-

lepløjning, og der er i dag en kraftig

vegetation af bølget bunke og gede-

rams som mange steder gik til livet. 

Dækrodsplanter af en række arter

blev udplantet omkring månedsskif-

tet september-oktober 2002. Des-

uden er der plantet barrodsplanter af

sitka, rødgran og douglas (medio

oktober 2002), samt nobilis, eg, bøg,

lærk og skovfyr (ultimo marts 2003).

Billigere kultur
Fordelene ved dækrodsplanter i for-

hold til barrodsplanter er især en bil-

ligere plante i kraft af en kortere pro-

duktionstid. Plantningen er også bil-

ligere fordi præstationen er højere.

Ulempen er især at dækrodsplan-

ter er mindre end barrodsplanter, så

de kan blive overvokset af ukrudt.

Umiddelbart må man derfor forvente

at dækrodsplanter er mest interes-

sante på den lette jord hvor konkur-

rencen fra ukrudt er mindre. 

Rigtigt håndteret har dækrods-

planterne stort set intet omplant-

ningschok, og startvæksten bliver

ofte hurtigere end barrodsplanter-

nes. Dette kan samtidig styrke

dækrodsplanternes anvendelighed –

også på de gode jorder.

Resultater
Ved markvandringen havde planter-

ne godt én vækstsæson bag sig. Den

første opgørelse fra efteråret 2003

omfatter kun overlevelse. Tabellen

viser et gennemsnit af de to forsøg

på Lindet og Randbøl distrikter.

Rødgran, sitkagran og nobilis har i

forsøget omtrent samme overlevelse

for de to plantetyper. For de øvrige

arter har dækrodsplanter større

KULTURTEKNIK
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Forsøg med 
nye kulturmetoder

Figur 1. Skovfyr, fra venstre barrod, Hiko V93 og Hiko V50. Ved udplantning efte-
råret 2002 var højden på de tre planter hhv. 19 cm, 9 cm og 10 cm.
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planteafgang end barrodsplanter. 

Især birk har stor planteafgang

fordi planterne blev for store i bak-

kerne før udplantning. Birk er en pio-

nerplante med hurtig startvækst.

Samme skæbne overgik i øvrigt også

rødel som blev udplantet i dele af

forsøget som ammetræer og forkul-

tur.

Der er store tab blandt douglas –

men barrodsplanterne slog heller

ikke særlig godt an. Det skyldes nok

en dårlig afmodning samtidig med at

der var en lang barfrostperiode i vin-

teren 2002-03. Dækrodsplanterne af

lærk er også ramt af dårlig afmod-

ning.

Forsøget er måske påvirket af ret

gode vækstforhold i 2003. I april-juni

2003 fik Sønderjylland 55 mm mere

nedbør end normalt. Resultaterne

ville måske være anderledes efter et

tørt forår.

Der er som nævnt kun opgjort

overlevelse efter første vækstsæson,

hvor træerne i starten står i ren jord

i rillefuren. En samlet vurdering

kræver at man ser på væksten flere

år frem.

Nye metoder
Erfaringerne fra de første forsøg har

gjort at man overvejer visse ændrin-

ger, især om plantetidspunkt.

Generelt har dækrodsplanterne i

forsøget ikke fået en optimal start.

Den sene udplantning var delvist en

følge af at projektbevillingen først

faldt på plads sidst i august 2002. Det

blev alligevel besluttet at anlægge

forsøg samme år for at høste erfarin-

ger med håndtering af dækrodsplan-

ter.

Derfor skal især plantetidspunktet

nok undersøges nærmere. Barrods-

planter plantes normalt forår eller

efterår, men mange dækrodsplanter

kan plantes i vækstsæsonen, fordi

rødderne er omgivet af et vækstme-

die når de sættes ud. 

Douglas og lærk er ikke egnet til

sen plantning. De rammes let af vin-

terfrost, fordi de ikke når at afmodne,

og her bør man måske bruge som-

merplantning. Peter Benfeldt, Dan-

verde, foreslog at forbedre afmodnin-
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Tabel. Overlevelse i to forsøg med dækrodsplanter på Lindet og Randbøl skovdi-
strikter. Der er undersøgt to fabrikater af dækrodsplanter, Jiffy og Hiko. Tallene
angiver containerens størrelse i cm3.

Overlevelse % Barrod Jiffy 200 Hiko V93

Bøg 1) 100 88 84

Eg 98 87 88

Birk 2) 100 - 55

Overlevelse % Barrod Jiffy 90 Hiko V93

Rødgran 98 95 97

Sitkagran 97 94 96

Lærk 93 62 84

Skovfyr 92 - 86

Douglas 77 20 69

Nobilis 1) 96 100 3) -

Den mindre Hiko V50 er også undersøgt for sitka, skovfyr og douglas.

Overlevelsen var hhv. 8%, 11% og 31% under det tilsvarende for V93.

1) Kun Lindet.
2) Kun Randbøl
3) Jiffy 125 – 1-årig plante ved udplantning.

Figur 2. Eg - fra venstre Hiko V93, Jiffy
200 og barrod. Ved udplantning efte-
råret 2002 var højden på de tre plan-
ter hhv. 19 cm, 49 cm og 36 cm.

Figur 3. Rødgran, fra venstre Hiko V93,
Jiffy 90 og barrod. Ved udplantning
efteråret 2002 var højden på de tre
planter hhv. 23 cm, 10 cm og 27 cm.

Figur 4. To dækrodsplanter af eg.
Hiko containeren til venstre mangler
rødder på midten, mens Jiffy containe-
ren til højre har rødder til alle sider.
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gen af disse arter ved kortdagsbe-

handling – dvs. styring af daglæng-

den i væksthusene i 3-5 uger før

udplantning. 

Små dækrodsplanter er egnet til

udplantning først på sommeren (se

Skoven 4/04). Eg kan således sås i

april og udplantes sidst i juni. Til

gengæld kan små planter ikke stå

særligt længe i planteskolen før de er

blevet for store i forhold til containe-

ren og pladsen i bakkerne.

Roddeformation
Et af de store debatemner omkring

de tidligste typer af containere og

dækrodsplanter har været risikoen

for roddeformation fordi rodvæksten

kan begrænses af vækstmediet. Figur

4 viser egeplanter.

Hiko containeren har faste sider

med styreriller som leder rødderne

nedad. Den bruges bl.a. af den sven-

ske planteskole Odlarna, hvis planter

forhandles af Hedeselskabet (Skoven

2/04). 

Jiffy har et net som holder vækst-

mediet sammen, og her bliver rød-

derne luftbeskåret når de kommer til

kanten. Den bruges bl.a. af Peter

Schiøtt (Skoven 3/02) og Danverde. 

På de to egeplanter kan man se at

Hiko planten ikke havde sat nye rød-

der på den midterste del af containe-

ren, mens Jiffy havde nye rødder

over det hele. På rødgran var det

svært at se forskel – den har nemt

ved at danne nye rødder (adventiv-

rødder) hvis de første er gået til (se

bl.a. Skoven 9/03 mht. containerty-

per). 

Barrodsplanter kan imidlertid

også blive udsat for roddeformatio-

ner – især i forbindelse med udplant-

ningen.
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Mikroplanter
Forsøgene i Råbjerg Plantage omfat-

ter dækrodsplanter der har stået 1-2

år i planteskolen. Men kan man bru-

ge endnu mindre – og dermed billi-

gere – planter? Palle Madsen, Skov

& Landskab, havde lavet et pilotfor-

søg med ganske få planter i Nybo

Plantage for at få indtryk af om det

overhovedet kan lade sig gøre.

Der var brugt Jiffy containere i tre

forskellige størrelser, 18, 40 og 90

cm3. Jiffy 18 bruges normalt kun når

man prikler om til en større contai-

ner. 90 cm3 er den normale contai-

ner for de fleste nåletræer. Se figur 5

og 6.

Bøgene havde fået en måned i

planteskolen, mens douglas og lærk

havde haft to måneder i væksthus

(såning medio marts og udplantning

23. maj). 

Små planter må ventes at være

ret udsatte for tørke. I måneden

inden udplantning faldt der i Søn-

derjylland 25 mm, og sandjorden

virkede tør da planterne blev plan-

tet. I de følgende to uger faldt der

kun 7 mm, mens de to næste uger

frem til markvandringen gav 42 mm.

De fleste planter var vokset og hav-

de etableret rødder i jorden udenfor

containerne (figur 7).

Der er flere fordele ved mikro-

planter: En ekstremt kort produkti-

onstid (1-2 måneder) som kan give

mulighed for at lave flere kulturer

om året i væksthuset og dermed

lavere plantepris. Samtidig kan plan-

teskolen hurtigere reagere på efter-

spørgslen, og løndyrkning må derfor

være oplagt. 

Mikroplanter kan være lidt mere

risikable for planteskolen, fordi de

skal udplantes inden de bliver for

store i forhold til containeren. Der-

for er det vigtigt, at planterne kan

overleve udplantning selv under

relativt tørre forhold, hvilket dette

eksempel antyder. 

Indtil videre er metoden med

mikroplanter ikke udviklet, men den

har forskernes opmærksomhed i det

videre arbejde. Det er bl.a. vigtigt at

finde ud af, hvornår det er for tørt at

plante dækrodsplanter om somme-

ren.

Figur 5. Mikroplanter af lærk – hhv.
Jiffy18, Jiffy40 og Jiffy93 (fotograferet
på et A4-ark). 

Figur 6. Mikroplanter i størrelse Jiffy
40.

Figur 7. I midten ses en mikroplante
af douglas, dyrket i en Jiffy 18 contai-
ner og udplantet 26. maj. (Øverst en
normal rødgranplante – mikroplan-
terne er sat i plantehuller til kultur-
planter). Foto 22. juni.
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Når rødderne placeres i en skrippe

kan de kun vokse i to retninger, og

planten skal derfor danne nye rødder

som vokser i andre retninger. Og hvis

rødderne er længere end skrippen er

dyb, så vil rodspidsen pege opad.

Bruger man plantemaskine kan

rodenden slæbe med i bunden af

furen, så roden får en J-form.

Konklusion
Dækrodsplanterne har i dette forsøg

generelt haft større planteafgang end

barrodsplanterne. I Kulturkommissi-

onen mener man dog at der er

begrundet håb om at resultaterne

kan forbedres, og det åbner op for

besparelser.

Nogle arter har haft for stor plan-

teafgang (birk, douglas, lærk og

rødel). Navnlig disse arter bør nok

plantes tidligere på sæsonen – men

det gælder måske generelt for løv-

træarterne.

En samlet konklusion skal ikke kun

omfatte anlæg, men også pleje.

Dækrodsplanter er ofte mindre end

barrodsplanterne, og der kan være

behov for lidt mere pleje før kulturen

er etableret.

Disse foreløbige konklusioner gæl-

der for den sandede jord. På de gode

jorder er der stadig behov for en del

udvikling af kulturmetoden.

Der arbejdes også med at udvikle

systemer til små dækrodsplanter,

hvor containeren typisk er under 50

cm3. For disse planter vil det måske -

især pga. den meget kortere produk-

tionstid - være muligt at halvere plan-

teprisen i forhold til dagens pris-

niveau for barrodsplanter. ■ sf

Forsøget i Råbjerg Plantage blev vist frem af
Palle Madsen og Niclas Scott Bentsen, Skov &
Landskab, samt skovfoged Else Lei, Lindet
distrikt.
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Praktiske erfaringer
Vi besøgte også Nybo Plantage, hvor skovfoged Torben Ravn, Plantnings-

selskabet Sønderjylland, fortalte om praktiske erfaringer med dækrods-

planter. 

Han havde set dækrodsplanter i praksis flere steder i udlandet – især i

de nordlige dele af Canada. Han prøvede dem i 1998 og 1999, og i 2001

udplantede han 100.000 dækrodsplanter på stormfaldsarealer. 

Skovarbejderne var i begyndelsen skeptiske over for den nye plantetype.

Men nu presser de på for at få lov til at plante dækrod. 

Dækrodsplanter giver en bedre arbejdsstilling. Man bruger et planterør

hvor man står opret hele tiden. Planterøret sættes i jorden, man træder på

en pedal for at åbne et plantehul, dropper planten gennem planterøret og

træder forsigtigt til (se bl.a. Skoven 12/03 for praktisk håndtering og

udførelse). Præstationen bliver da også en del højere end barrodsplanter.

Barrodsplanterne kræver mere af plantøren, fordi man skal bøje sig ned

hver gang man sætter en plante i jorden.

Torben Ravn har også noteret enkelte ulemper. Der var mange bidskader

på dækrodsplanter af nordmannsgran plantet i efteråret 2002. Han mener

at planterne smager bedre når de kommer direkte fra væksthus, og derfor

vil han fremover plante om foråret.

Douglas bides også mere om efteråret, nok af samme årsag. Da den også

afmodner dårligt om efteråret vil han fremover bruge forårsplantning for

douglas.

Sortering af planter
Forsøget i Råbjerg Plantage omfatter undersøger også om man kan undgå

at sortere planterne i planteskolen.

Planteskolerne vil ofte kassere de mindste planter og sortere de øvrige i

flere klasser efter højde. Formålet er at levere ensartede partier som er

nemme at håndtere samt at frasortere små planter med ringere vækstkraft. 

Sorteringen koster imidlertid penge. Der kan sorteres 500 planter i

timen, og det koster 0,30 kr pr. plante. Planteskolerne siger da også at man

kan få et nedslag på 10-15% hvis man køber usorterede planter. Men skove-

ne får en ekstra gevinst fordi de frasorterede planter følger med uden

beregning.

Et forsøg med egeplanter viste følgende:

Højde, cm Diameter, mm Overlevelse, %

Sorterede 36 6,2 98

Usorterede 33 5,5 93

Små, frasorterede 23 4,3 95

Alle planterne var slået godt an. De frasorterede er selvfølgelig mindre fra

starten, men overlevelsen er lige så god som de øvrige.

Det må nævnes at sidste sommer var særdeles god for trævækst. For-

sommeren var ret fugtig, og små planter vil måske være mere sårbare i tør-

ke.

Planteavlsstationen lavede for nogle år siden et tilsvarende forsøg med

eg på god jord i Vestskoven ved København. (Skoven 12/01).

Konklusionen var at sorteringen ikke har påvirket overlevelse, højde-

vækst og form “ret meget”. Forfatterne mente at under “nogenlunde kon-

trollerede og ikke for ugunstige vækstforhold” kan man nok bruge ret små

planter uden at kulturens udvikling sættes alvorligt tilbage.

Figur 8. Dækrodsplanter plantes med
planterør, og planterne har man med i
en bakke om livet. Skovarbejderne er
glade for plantetypen, for man bela-
ster ikke ryggen når man går opret
hele dagen.
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Af skovrider Niels Peter Dalsgaard
Jensen, Salten Langsø

Skovdistrikt

Den naturnære skovdrift bli-
ver ikke en succes af sig
selv. Den kræver erfarne
forstfolk så man sikrer ved-
kvaliteten og dermed ind-
tægterne.

Naturnær drift kan give
besparelser på kulturanlæg
og på sigt også administra-
tion.

Skov- og Naturstyrelsen og mange

private skove omstiller i disse år til

naturnær skovdrift. Den naturnære

drift er blevet løsningen på alle skov-

brugets problemer – økonomiske,

biologiske og biodiversitetsmæssige.

Det gælder uanset om vi befinder os

på Øerne eller i Jylland, og uanset

hvilke grundlæggende rammebetin-

gelser, der er givet fra naturens side. 

Jeg er varm fortaler for naturnær

skovdrift. Men jeg bliver overordent-

lig bekymret på skovsystemets veg-

ne, når den naturnære drift adopte-

res betingelsesløst og tilsyneladende

uden indsigt i de mange vigtige for-

udsætninger der skal opfyldes for at

systemet bliver en succes. Jeg kan

frygte at den naturnære skovdrift er

blevet et politisk virkemiddel – et

mantra i en økonomisk svær tid. 

Erfarne forstfolk mangler
Det mest skræmmende er, at skov-

bruget skifter over til naturnær skov-

drift på samme tid som skovbruget

bliver affolket. Det betyder at de for-

stfolk som gennem årene har opbyg-

get lokal erfaring om jordbund, klima

osv. - som er en forudsætning for at

vælge f. eks. de rigtige lokalitetstil-

passede træarter - ikke er til stede,

når beslutningerne skal tages. 

Men skidt med det, skoven skal jo
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Opråb 
til de som anvender 
naturnær skovdrift

Naturnær skovdrift er et glimrende skovdyrkningssystem som kan give nogle ypperlige skove, hvis systemet anvendes for-
nuftigt og efter hensigten. Men der er risiko for at naturnær skovdrift bliver et politisk virkemiddel i en økonomisk svær tid.
(Arkivfoto af naturlig foryngelse af bøg, rødgran, birk, douglas, nobilis og lærk på Salten Langsø).
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også bare passe sig selv. Og entrepre-

nøren skal bare ind en gang i mellem

og høste A-tømmer eller finerkævler,

som naturen helt af sig selv har fost-

ret. Fordelen ved naturnær drift er jo

netop at man kan spare på admini-

stration, på kulturomkostninger og

på plejeomkostninger – ikke sandt!

Hvis naturnær skovdrift var så

simpel at anvende forstår jeg ikke

hvorfor skovbruget skiftede over til

renafdriftssystemet i sidste århund-

rede.

Men det kan også være at mit

udgangspunkt er helt forkert, at jeg

er alt for præget af den forstlige tradi-

tion om at producere gavntræ af høj

kvalitet til samfundet. Hvis formålet

med naturnær skovdrift ikke er at

producere gavntræ, men kun natur-

værdier, så burde Skov- og Natursty-

relsen melde klart ud herom.

Vi kan et øjeblik lukke øjnene for

det mulige scenarium, at der ikke

skal produceres gavntræ i de danske

skove, fordi det er billigere at gøre

dette i østlandene, og fordi vi er så

rigt et land, at vi kan tillade os at

omlægge hele skovbruget til natur,

som dele af oppositionen ønsker det

*). I så fald kan vi koncentrere os om

det som hidtil har været det centrale

i skovbruget: Den flersidige produkti-

on – af gavntræ, naturværdier, herlig-

hedsværdier osv.   

Vende-ryggen-til system
Naturnær skovdrift er et glimrende

skovdyrkningssystem som kan give

nogle ypperlige skove, hvis systemet

altså anvendes fornuftigt og efter

hensigten. Den naturnære skovdrift

kan på visse lokaliteter og under vis-

se forudsætninger fungere som red-

ningsplanke for skovbrugets økono-

mi i form af besparelser på kulturom-

kostninger her og nu, og på sigt også

på administration. 

Men spares der på administration

inden systemet er sat i system og

inden skovarbejderen og / eller entre-

prenøren er udlært til at kunne over-

tage ansvaret og har opnået erfaring

med systemet, så konverteres den

naturnære skovdrift til et ”vende-ryg-

gen-til skovdriftssystem”. 

Skæres plejeomkostningen helt

væk, vil der ikke opnås en merværdi

(eller blot en værdi som i dag) på

træet. Denne merværdi skal betale

for de større skovningsomkostninger,

der naturligt er forbundet med natur-

nær skovdrift i form af uhomogene

bevoksninger som følge af flere

træarter og aldre. 

Derfor: Bevar den nuværende

administration med al dens

knowhow, men lær den at uddelegere

ansvar og indsigt, så den faste

omkostning pr. funktionær kan dæk-

kes af flere ha skov. Herved har

naturnær skovdrift en reel chance

for at blive en succes. 

Overlades naturnær skovdrift med

hele sin kompleksitet til den entre-

prenør, som har den laveste skov-

ningspris, vil systemet ikke give det

forventede resultat. Taberen bliver

den naturnære skovdrift, som vil bli-

ve lagt for had.

Det vil gå ligesom det gik for æren

efter de håbløse plantninger af ær på

store stormfaldsarealer efter 1981

stormen. Hvem fik skylden for at

æren blev til frugttræer, hvis den

overhovedet overlevede den brænd-

ende sol ? – ikke forstmanden, men

træarten.

Viden og indsigt kræves
Så vil man bruge den naturnære

skovdrift, så bør det gøres med den

skovdyrkningsmæssige viden og ind-

sigt som alle forstfolk er i besiddelse

af. Definér en målsætning for den

naturnære skovdrift og agér derefter. 

Hvis man tror, at naturen helt af

sig selv vil producere finkvistede

træer rette som lys uanset udgangs-

stamtallet og uanset træarts- og

alderssammensætningen, så er man

for naiv. Men det er ikke det samme

som at besparelsen på kulturomkost-

ningen bare skal sættes til på pleje-

kontoen. 

Med relativt små midler anvendt

på rette tid og rette måde kan kvalite-

ten sikres. Et såkaldt minimalistisk

indgreb, som angiver at der ikke skal

gøres mere end det absolut mest

nødvendige, men det skal til gengæld

også gøres !!

Hvis naturnær skovdrift fra officiel

side bliver synonym på ”blot at ven-

de ryggen til”, så vil det i disse spare-

tider være umuligt for den enkelte

skovdyrker at forsvare selv et mini-

malistisk indgreb, da alle plejeom-

kostninger som bekendt er en lang-

sigtet investering.

Sikr kvaliteten!
Så kære oprigtige tilhænger af den

naturnære skovdrift: 

Husk at sikre kvaliteten - ellers er

du i den grad med til at miskreditere

den naturnære skovdrift. Du vil selv

have været med til at underskrive

dødsdommen over skovbruget som

gavntræproducerende erhverv i Dan-

mark, og skovene vil ændres fra at

være skove til at være særlige natur-

områder domineret af vedplanter. ■
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SKOVDYRKNING – DEBAT

*) SF fremsatte 23. april 2004 B 198: Forslag
til folketingsbeslutning om en indbudsord-
ning til sikring af bestående og nye skov-
værdier. Af bemærkningerne til forslaget
fremgår det: 
”Tømmerproduktionen i Danmark er stort
set uden økonomisk betydning”, og ”Hensy-
net til de skovbrugsfaglige traditioner er …
ikke et samfundsanliggende, med mindre
disse bidrager til at skabe eller vedligehol-
de værdier for samfundet. SF mener dog, at
hensynet til en bestemt, historisk betinget
form for intensiv vedproduktion ikke kan
siges at falde inden for dette”.
Læs mere på Folketingets hjemmeside:
www.folketinget.dk > Dokumenter > Lov- og
beslutningsforslag fremsat af partigrupper-
ne (Oppositionens forslag) > B 198
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Nye dæk fra Nokian
Finske Nokian har udviklet en række

nye skovdæk til traktorer, udkørsels-

maskiner, skovningsmaskiner m.fl.,

der arbejder under krævende forhold

i skoven. Alle skovdækkene er stål-

forstærkede så der er god beskyttel-

se mod punkteringer.

De nye dæk omfatter blandt andet

to produkter til traktor-baserede

skovmaskiner: 

- 650/75-38 168 A8 / 175 A2 Forest

King T SF

- 540/70-30 152 A8 / 159 A2 Forest

King T SF. 

I Forest King T-serien er der endvi-

dere kommet to nye dimensioner på

markedet, 500/70-28 146 A8 og

600/70-38 164 A8. Disse dæk er udvik-

let særligt til skovtraktorer med en

trækkraft på 150-200 HK.

Et nyt produkt i Forest King T-seri-

en er også 620/75-26 Forest King T,

der er udviklet til små og mellemsto-

re udkørselsmaskiner og tunge trak-

tor-baserede skovmaskiner.

Den ”grønne linie” i skoven følges

fint op af det nye 600/55-26.5 20

Forest King F-dæk. Denne nye dækdi-

mension er udviklet til middeltunge

skovmaskiner, og den brede trædefla-

de bevirker et lavt dæktryk. Dæk-

mønsteret er designet, så det har en

god selvrensende effekt samtidig

med at der er høj trækeffekt, med og

uden kæder.

Nokians nye skovdæk på det dan-

ske marked omfatter også 650/60-

26.5 12 Forest King TRS L-2 H SF, der

især er udviklet til mindre skovnings-

maskiner.

Pressemeddelelse fra Nordisk Dæk
Import 24.6.04

Billige græsklippere
Interforst har i flere år solgt et be-

grænset udvalg af maskinerne fra ita-

lienske Cabe, men fører nu hele pro-

duktlinjen. 

Maskinerne sælges efter modellen

direkte salg uden mellemled og lave

salgsomkostninger, dvs. enten afhen-

tet i Assens eller på egen regning

med vognmand. Det giver lave priser,

samtidig med at der stadig er tale om

en ordentlig kvalitet.

Cabe programmet omfatter rotor-

og slagleklippere, mindre grenknuse-

re og maskiner til trimning af brak-

marker og andre udyrkede arealer.

En række af maskinerne findes i spe-

cialudgaver, for eksempel en

rotorklipper, som under kørslen selv

justerer bredden i forhold til forhin-

dringer.

- Vi har samarbejdet med den itali-

enske fabrik i flere år og kan garante-

re for, at reservedelsforsyning og

leverancer fungerer upåklageligt,

siger Lau Toxværd.

Maskinerne er blevet vist på flere

af årets dyrskuer. Selv om dyrskuer-

ne er ved at miste betydning som

udstillingsvindue mod landmænde-

ne, er de velegnede til præsentation

af maskiner til mindre landbrugere

og bykommunernes parkfolk.

Pressemeddelelse 15. juni 2004

KORT NYT
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Cabe græsklipperen kan under kør-
slen varieres i bredden og er dermed
meget velegnet i frugtplantager, tætte
parker m.v.

Træpiller bliver til gas
Skive Fjernvarme har startet et anlæg

til forgasning af træpiller. Ved fuld

produktion kan værket dække varme-

behovet for 5.000 boliger og el-beho-

vet for 8.000 boliger. 

Gassen laves i et fluid-bed anlæg

og afbrændes i gasmotorer som laver

både el og varme. Et fluid-bed anlæg

er en kedel med sand i bunden. Der

tilføres luft nedefra, så sandet bliver

“flydende”. Dermed sker der en sta-

dig omrøring af brændslet, og man

får en fuldstændig forbrænding. 

Det nye ved anlægget er at man

kan fjerne gassens tjærestoffer som

ofte tilstopper og ødelægger rørene i

anlægget. Det sker ved at rense gas-

sen gennem en cracker og derefter

fjerne partikler og andre urenheder.

Det er et udviklingsprojekt som

skal vise at man kan anvende træpil-

ler til både el- og varmeproduktion.

Rådgivning og bistand til at etablere

anlægget kommer fra Bruun & Søren-

sen Energiteknik som ejes af Cowi.

Rambøll rådgiver omkring bygnings-

anlægget, og det finske firma Carbo-

na Inc. rådgiver om etablering af for-

gasserdelen. Projektet har et samlet

budget på 150 mio. kr hvor der er

modtaget støtte på 35 mio. kr.

Kilde:Cowi Feature maj 2004
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Ny trimmersnøre
Sidste år præsenterede Oregon en 

ny snøre til græstrimmere – Flexi-

blade™ –  og for nylig kom et billig-

ere alternativ – Nylsaw™.

Flexiblade er forsynet med tænder

så den kan skære gennem grene op

til 20 mm. Tænderne er lavet af et

meget slidstærkt og hårdt materiale,

mens der er en kerne lavet af et mere

fleksibelt materiale. 

Den nye Nylsaw minder om Flexi-

blade, men er kun fremstillet af ét

materiale. Den er mere fleksibel, men

lidt mindre slidstærk.

Snørerne leveres i tykkelser op til

4 mm. Snører på op til 2,65 mm kan

benyttes i de fleste 2-snørede stan-

dard trimmerhoveder. 

Det bedste resultat opnås ved at

anvende en 4 mm Flexiblade i et Jet-

Fit™ trimmerhoved. JetFit leveres i

udgaver med plads til to eller fire

snører.

Flexiblade snøren skubbes ind i

trimmerhovedets låsemekanisme,

der er udviklet specielt til denne

snøre. JetFit trimmerhovedet fasthol-

der snøren således at skæretænder-

ne vender imod kørselsretningen.

Snørens luftmodstand reduceres, og

derved reduceres støjniveau og

brændstofforbrug.

Flexiblade og JetFit blev lanceret i

midten af 2003. Som de vigtigste for-

dele peger skoventreprenører på høj

effektivitet og tidsbesparelse. Udlej-

ningsfirmaer er glade for at der er

mindre behov for at skifte buskryd-

ningsklinger, som ofte blev returne-

ret i beskadiget tilstand. En anden

fordel er at man kan udleje et værk-

tøj som kan klare flere opgaver på én

gang.

Kilde:Pressemeddelelse 1.6.04

Mindre forurening fra
brændeovne 
Der har i foråret været debat om for-

ureningen fra brændeovne med par-

tikler, tjærestoffer og dioxin. På den

baggrund afholdt miljøminister Hans

Chr. Schmidt i juni møde med fore-

ningen af danske brændeovnsprodu-

center, DAPO. 

Hans Chr. Schmidt bebuder nye

regler, som vil begrænse forurenin-

gen fra brændeovne. Der er enighed

om at iværksætte en information-

skampagne rettet mod ejerne af

brændeovne. De nye regler skal noti-

ficeres hos EU-kommissionen.

“For de fleste af os er brændeovne

et hyggeligt supplement til varmefor-

syningen. Vi opfatter ikke brændeov-

ne som forureningskilder. Men for-

kert brug kan føre til påvirkning af

sundheden på niveau med myldre-

tidstrafikken. 

For at vi kan nyde varmen fra

brændeovnen med god samvittighed,

uden at miljøet og sundheden lider

under det, skal brændeovnsejerne

først og fremmest tænke sig grundigt

om, når de vælger brænde. Men vi

skal også have bindende krav til

udslippet af partikler og tjærestoffer

fra brændeovne”, siger miljøministe-

ren.

Der skal laves regler for udform-

ningen af nye brændeovne. Med en

anderledes udformning kan man

mindske forureningen. 

DAPO bakker op om kravet om

nye standarder, og understreger sam-

tidig, at korrekt betjening af brænde-

ovnene er et led i kampen mod ska-

delige udslip. Derfor vil DAPO gøre

ejerne af brændeovne opmærksom-

me på, hvad de selv kan gøre for at

mindske forureningen.

“Den enkelte ejer kan lette presset

på miljøet ved at fyre med rent, tørt

træ. Man skal også huske, at det er

ulovligt at afbrænde ting som papi-

raffald og trykimprægneret eller

malet træ. Derfor laver vi til efteråret

en informationskampagne sammen

med Miljøministeriet. Vi skal nå ejer-

ne inden den kommende fyrings-

sæson”, siger Niels Kold, formand for

DAPO.

Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen
15. juni 2004

En ny undersøgelse fra Danmarks Mil-
jøundersøgelser viser at forureningen
med partikler i et villakvarter kan
være lige så alvorlig som på en trafi-
keret gade i det centrale København.
Se nærmere i Skoven 5/04, side 230.

Red.
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FlexiBlade trimmersnøren skærer
igennem fingertykke grene. FlexiBlade
er sammensat af to forskellige materi-
aler – hårde og slidstærke tænder
kombineret med en fleksibel kerne.
Den ny Nylsaw™ er billigere og har
kun ét materiale.

Nye regler for udformningen af bræn-
deovne skal begrænse forureningen.
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12 par med 17 unger
Havørnen er i støt fremgang herhjem-

me. Denne sommer har 12 par ynglet,

og det ser ud til at de får 17 unger på

vingerne.

Havørnen kan godt kaldes en skov-

fugl, fordi den yngler i skove. Navnet

havørn skyldes at den søger sin føde

i havet – eller større søer.

Havørnen forsvandt som dansk

ynglefugl i 1912 på grund af forstyr-

relser og jagt. Den blev siden fredet,

og det første ynglende par kom til

landet i 1996. Siden da er antallet

vokset støt, og Erik Ehmsen fra

Dansk Ornitologisk Forening mener

at vi kan nå op på et halvt hundrede

par, det samme som i 1800-tallet.

Havørnen holder især til i de sydli-

ge og østlige dele af landet. Listen

over årets ynglende par ser således

ud – i parentes antal unger:

Roden Skov på Lolland (2), Mari-

bo-søerne (2), Vestlolland (0), Østlol-

land (1), Gavnø v. Næstved (2),

Evensø v. Præstø (2), Tystrup/Bavel-

se Søerne (2), Skarresø v. Holbæk (0),

Arreskov Sø på Sydfyn (1), Langeland

(1), Hostrup Sø i Sønderjylland (2),

Bankel Sø i Sønderjylland (2). Det er

normalt at kun 2/3 af parrene har

succes med deres yngel.

Det ventes at havørnen nu breder

sig til det midtjyske søhøjland, de

vestjyske fjorde, Mariager Fjord og

måske Limfjorden.

Det afgørende for ynglesucces er

ro omkring redestedet i en radius af

mindst 300 meter. Desuden kræver

den redesteder med store og grenri-

ge træer, samt føde i store søer eller

lavvandede havområder.

Storstrøms Amt har siden 1996

haft et rovfugleprojekt for at beskytte

bl.a. havørn. Når et havørnepar har

slået sig ned laver amtet i samarbej-

de med lodsejeren en afspærring så

man ikke kan komme tæt på reden.

Før havørnene bygger rede vil par-

ret ofte have opholdt sig i området et

års tid for at finde ud af om at stedet

er velegnet. Reden laves i udkanten

af en skov nær det område hvor den

fouragerer. I Danmark ofte i en bøg

over 100 år med gode tilflyvningsfor-

hold. Den samme rede anvendes i

årevis. 

Føde
Havørnen lever af ådsler, fisk og

vandfugle. Formanden for Danske

Herregårdsjægere, Kristian Stenkjær

fra Vennerslund, fortæller i Jæger

hvordan ørnene jager blishøns ude

over havet. Fuglene dykker hver

gang ørnen angriber; tilsidst kan blis-

hønsene være så udmattede at ørnen

kan tage dem. Han har også set dem

tage en vingeskudt gråandrik, mens

de ikke rører udlagte ådsler.

Ole Vennevold, skytte på Ålholm,

fortæller at de især tager skarv, blis-

høns, flere arter af ænder samt fisk.

Han har oplevet 10 tilfælde hvor

ørnen har slået fasaner. Ørnen tager

ikke fuglene i luften, men formentlig

når de trykker sig. Han har aldrig set

dem slå pattedyr; flere gange har han

set dem flyve med harer, men det er

formentlig ådsler.

Ornitolog Hans Henrik Jørgensen

er konsulent for Storstrøms og Vests-

jællands amter og siger at fisk og

blishøns er det foretrukne bytte. Han

mener at valget af blishøns skyldes

at de ikke er gode flyvere, de findes i

flokke om vinteren, og måske er de

nemme at se med deres sorte farve.

Havørnene ved Maribo Søerne slår

ikke skarv – men det gør ørnene på

Fyn. Da ørnene kom til Maribo havde

mange frygtet for de store bestande

af grågæs, men der er i dag 3-4.000

grågæs som fælder her – og der er

ingen målbar effekt af ørnenes tilste-

deværelse.

I det sene forår, sommer og tidlige

efterår lever ørnene mest af fisk, og i

resten af året mest vandfugle. Ørne-

ne tager fisk som står lige under van-

doverfladen, samt fugle der ligger på

vandet. De tager kun sjældent bytte

på land, men tager gerne ådsler især

om vinteren.

I Slesvig-Holsten har man i 1994-95

lavet en undersøgelse af føden ved 4

reder. Der blev fundet 220 fisk, 171

fugle og ganske få pattedyr. Det helt

dominerende er blishøns og karpe-

fisk.

Fugle: Blishøns (57% af alle fugle),

grågås (9%), toppet lappedykker

(6%), gråand (6%), skarv (4%), diver-

se svømmeænder (4%), troldand

(2%), stormmåge (2%), krage (2%).

Desuden knarand, gravand, vibe, ske-

and, krikand, edderfugl, hættemåge,

sølvmåge, gråstrubet lappedykker,

fiskehejre og stor skallesluger.

Fisk: Karpefisk (58% af alle fisk),

brasen (20%), ål (10%), gedde (6%),

skalle (3%), samt ørred, suder, åle-

kvabbe og aborre.

KORT NYT
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Havørnen
Havørnen er den største rovfugl i

Nordeuropa. Hunnen vejer 5-6,5 kg

og hannen 4,5 kg. Vingefanget er

230-250 cm.

Ørnene danner ofte par inden

de er kønsmodne. De yngler første

gang når de er 5-6 år, og i Tyskland

er flere par blevet 30-35 år. Parre-

ne holder normalt sammen hele

livet og bliver i det én gang valgte

revir. 

De lægger 1-2 æg i første halv-

del af marts, og rugetiden er 40

dage. Ungerne er flyvedygtige når

de er 80 dage – midt i juli. De gam-

le ørne fodrer ungerne indtil

november-december.

Kilder: www.dof.dk nyheder
5.7.04, Jæger 6-7/04

Havørnen bygger i reglen sin rede i et
stort bøgetræ med fri indflyvning.
Reden er en flere meter høj konstrukti-
on af grene. (Foto af reden ved Arre-
skov Sø, juni 2004).

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.
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Af mag. scient. Leif Kahl
Kristensen, Hørsholm

En enkel måde til at måle
rumfanget af bunker af fx
flis, småt brænde og grus.

Det er ret enkelt at bestemme rum-

fanget af en pænt stablet stak af fx

brænde: Højde x bredde x længde.

Man kunne også sige man beregner

arealet af stakkens tværsnit ganget

med længden af stakken.

Men hvordan gør man med en

bunke af løst oplagt materiale? Læng-

den af bunken kan godt opmåles,

men hvordan med arealet af

tværsnittet? Denne lille artikel

beskriver derfor en simpel måde til

at vurdere rumfanget af aflange bun-

ker. 

Man opmåler bunken i sektioner

som er nogenlunde ensartede. I hver

sektion antager man at tværsnittet

har form som en trekant, hvor de

skrå sider danner en vinkel i nærhe-

den af 45° med vandret. Effekter som

flis, småt brænde og grus eller roer

vil naturligt nærme sig denne hæld-

ning. 

Figur 1 illustrerer et sådant

tværsnit med grundlinien AC og top-

punkt B. Man måler da den knække-

de linie ABC med et båndmål (altså

op over bunken), og man får læng-

den L = AB + BC. Arealet (A) er da

med tilnærmelse:

A = L2/8 

Helt eksakt gælder udtrykket ved

hældninger på 45°. Men hvis top-

punktet B er indenfor den stiplede

linie på figuren er fejlen mindre end

10%. Arealet angives altid lidt for

stort. 

Jordoverfladen skal være plan,

men grundlinien AC behøver ikke

være helt vandret.

Figuren viser et eksempel, hvor AC

= 8 m, toppunktet B ligger lige langt

(5 m) fra A og C i højden 3 m. Det

sande areal bliver da 12 m2. 

Opmåling med den beskrevne

metode med båndmålet vil give L =

10 m. Formlen giver herefter A =

100/8 = 12.5 m2, som altså er 4% for

meget. 

I betragtning af de nøjagtigheder,

der ellers opereres med i skovbruget

- for eksempel i forbindelse med fast-

massetal, træhøjder og handelsop-

måling af stammer - så kan 4% være

en brugbar nøjagtighed.

Et mere nøjagtigt udtryk for

tværsnitsarealet ville kræve kend-

skab til afstanden AC. Men da vi ikke

kan trække målebåndet gennem selve
bunken kræves mere besværlige indi-

rekte målinger. 

Fordelen ved den her angivne

metode er netop, at målene er lette

at tage. I betragtning af usikkerheden

i bestemmelsen af selve punkterne,

er der heller vundet stor nøjagtighed

med de fra skolen kendte eksakte

formler.

Lærebøgerne i træmåling (Carl

Mar: Møller, Tischendorf ) indehol-

der mange raffinerede forslag til til-

nærmet sektionsvis opmåling af

stammer, men åbenbart ikke noget,

der kan forenkle den praktiske

opmåling af bunker. ■

345SKOVEN 8 2004

TRÆOPMÅLING

Rumfang af bunker

Figur 1. I bunkens tværsnit måles længden L af den knækkede linie AB+BC med
et lærredsmålebånd. Hvis toppunktet B ligger indenfor den stiplede kurve er are-
alet givet ved L2/8 med en fejl mindre end 10%. Rumfanget af bunken bestem-
mes herefter som tværsnitsarealet ganget med bunkens længde.

X

B

A

1 m

C
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Slørugler mangler mus
Det våde sommervejr i år er ikke godt for musene. I enge

og lave marker kommer der vand i gangene, og museun-

gerne drukner i rederne. Der bliver måske lidt mindre

musegnav i skovkulturerne til vinter – til gengæld går det

ud over sløruglen.

Sidste år ynglede mindst 214 par slørugler i Danmark,

men i år vil bestanden gå ned med cirka en tredjedel. Det

forventer Klaus Dichmann fra Dansk Ornitologisk Fore-

ning. Flere af ugleparrene springer sæsonen over, fordi

der er for få mus. 

Han siger at bestanden af slørugler normalt tager et lil-

le dyk hvert tredje år. Han finder normalt en del døde

mus i uglernes redekasser, men i år er kasserne tomme.

Uglerne får derfor små kuld eller opgiver helt at yngle.

Danmark ligger på nordgrænsen for sløruglens udbre-

delse. Vores klima er koldt for den, fordi den ikke som

andre fugle kan opbygge et fedtlag om vinteren. Den er

afhængig af at kunne komme indendøre i lader, når det

bliver koldt.

Dichmann er ringmærker for Zoologisk Museum i

København og leder “Projekt Slørugle”. Læs mere om

sløruglen på hjemmesiden: www.tytoalba.dk

Kilder:www.dof.dk nyheder 15.7.04, www.tytoalba.dk

Projekt Slørugle følger bestanden nøje og hjælper den ved
opsætning af redekasser.

Ny skov i Glumsø
Glumsø syd for Ringsted får nu en ny statsskov på 44 ha.

Skoven blev indviet 7. juni af miljøministeren sammen

med elever fra Suså Musikskole, borgmesteren og mange

andre. Indvielsen blev markeret ved at plante en række

hasselbuske.

Kommunen har foræret jorden til staten, som forven-

ter at bruge 1,3 mio. kr til tilplantning og naturgenopret-

ning af arealet. Den egentlige tilplantning starter næste år

og forventes at være færdig i 2006.

Skoven starter lige vest for byen og skal skabe et sam-

menhængende naturområde fra Glumsø over Vestersko-

ven, Næsbyholm Storskov til Tystrup-Bavelse søerne.

Formålet med den nye skov er i første række at skabe et

område for friluftslivet.

Kilde:Dagbladet Ringsted 8.6.04

KLIMASTATISTIK / KORT NYT
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Maj og juni 2004
Maj gav en nedbør på 2/3 af normalen, mest i Øst- og

Nordjylland. Temperaturen blev 1/2 grad over normalen.

Der er målt frost ét sted – i Rønne lufthavn d. 14 maj. 1/4

af stationerne har målt under 2 grader i uge 20 og 21, dvs.

der var risiko for frost på udsatte steder.

Juni har givet 1/3 mere nedbør end normalt, mest i

Sønderjylland og Nordsjælland. I første halvdel af måne-

den faldt kun 15 mm, de sidste ca. 60 mm kom fra d. 18.

juni og frem.

Temperaturen blev i snit 0,8 grader under normalen,

men også her med et omslag midtvejs. De to første uger

var 0,8 gr. over normalen, mens de to sidste var 1,9 gr.

under normalen. De laveste temperaturer har været nede

på +3 gr., dvs ingen nattefrost. Der var ingen meteorologi-

ske “sommerdage”, dvs. dage hvor maksimum er over 25

gr.

Juli har givet 7 mm mere end normalen, mest i Hoved-

stadsområdet. Lidt over halvdelen kom i de første 12

dage af måneden, mest d. 7. juli hvor der mange steder i

Jylland kom 30-40 mm.

Temperaturen blev i snit kun 15,1 gr., og det er 1,2 gr.

under normalen. Især uge 27 og 29 var kølige. Den laveste

temperatur er kun kommet ned omkring 5 gr. enkelte ste-

der. Maksimumtemperaturen kom først op over 25 gr. den

30. juli. Man har aldrig før målt den første “sommerdag”

så sent på året – den seneste “sommerdag” har hidtil

været d. 12. juli, målt i 1928.

Vindstyrke hyppighed, %, større 
end eller lig 

Målt Normal Målt Normal Målt

Styrke 6
(hård vind) 4 5 7 5 8

Styrke 8
(hård kuling) 0 0 0 0 0

Styrke 10
(storm) 0 0 0 0 0

Hyppigste
vindretninger V,NV V,Ø V,SV V V

Nedbør,mm Maj Juni 1/7-31/7

Amt Målt Normal Målt Normal Målt

Nordjyllands 43 49 43 54 83
Viborg 24 49 66 56 64
Århus 48 46 78 50 88
Vejle 36 53 77 60 60
Ringkøbing 20 51 73 58 59
Ribe 23 50 68 62 68
Sønderjyllands 24 52 96 62 75
Fyns 36 46 78 53 61
Vestsjællands 26 43 83 49 81
Nordøstsjælland 25 42 88 52 107
Storstrøms 33 43 68 49 77
Bornholms 12 37 43 42 64

Landsgennemsnit 31 48 74 55 74

Nedbør,mm Maj Juni 28/6-2/8

Temperatur°C Målt Normal Målt Normal Målt

Middel 11,3 10,8 13,5 14,3 15,1
Absolut min. 2,9 5,6 8,9
Absolut max. 21,5 22,0 21,7
Antal soltimer 212 209 189 209 316
Antal frostdøgn 0,0 0,7 0,0 - 0,0
Antal graddage 177 183 105 96 76
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DST 2004
Det første nummer rummer
20 års indeks. De næste
omtaler måldiameterhugst,
kulturforsøg på heden og
stormstabilitet.

DST 1/04
Midt i august udkom det første num-

mer af DST for i år. Det rummer et

indeks for alle artikler i årene 1981-

2000, udarbejdet af cand. scient.

Thomas Ravn.

Man kan her søge artikler efter for-

fatter eller emne. Fra disse to regi-

stre henvises til en samlet liste over

alle artikler med angivelse af forfat-

ternavn og titel.

Dette register er en fortsættelse af

tilsvarende registre for perioderne

1916-1940, 1941-60 og 1961-80 for

Dansk Skovforenings Tidsskrift og

Dansk Skovbrugs Tidsskrift (=DST).

De næste numre
De to næste numre er på trapperne

og ventes udgivet i løbet af august og

september. 

Der omtales stormstabilitet i gran

ved hugst fra toppen og måldiame-

terhugst, og en anden artikel bringer

kritiske synspunkter på måldiameter-

begrebet og dets anvendelse i prak-

sis.

To artikler omtaler et kulturforsøg

på en sandet landbrugsjord på den

midtjyske hede, udsat for frost og

tørke. Der er afprøvet 23 nåletræar-

ter og 5 løvtræarter. En række arter

klarer sig meget dårligt på denne

udsatte lokalitet, men der er også fle-

re træarter som er ret vellykkede og

giver inspiration til at afprøve nye

træarter ved tilplantning af sandet

jord.

Endelig ventes trykt en artikel om

stormstabilitet og sundhed i en

rødgranskærm efter skærmstillingen.

Red.

DST sælges kun i abonnement, som
for 2004 koster 230 kr inkl. moms.
Særlig pris for studerende. Abonne-
ment tegnes ved henvendelse til Skov-
foreningen, info@skovforeningen.dk
eller telefon 33 24 42 66.
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DST

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.

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

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

Farma 10–65 D med 500-hjul

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.

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

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

Skoven_8_04  10/08/04  11:36  Side 347



Afsender
Dansk Skovforening
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C

Maskinel magasinpost
Returneres ved
vedvarende
adresseændring

MS 361
Ny professionel motorsav med ekstremt lave vibrationer. Nyt afvibreringssystem, som sammen 
med den nye 3/8” RSC kæde, sætter ny standard i klassen, når det gælder lave vibrationer.
59 cm³ • 4,6 hk • sværd 45 cm • Vibrationer forreste/bageste håndtag 2,9/3,6 s²

STIHL oplyser nærmeste forhandler på Tel. 3686 0500 eller www.stihl.dk

WOODLINESUPERHANDSKE SKOVHJELM

5.795,-5.795,-

150,-150,-

Sikkerhedsstøvle, klasse 2. 
EU-godkendt

m/ skind på gribefl aden. Vælg mellem 
skind- eller stofmachet

Komplet med høreværn, netvisir og 
nakkebeskyttelse.

Incl. moms

Incl. moms Incl. moms

SPAR 96,-

399,-399,-

Alle priser er incl. m
om

s. Tilbud gæ
ldende t.o.m

. 30.09.04

695,-695,-

Ejner Kaa Landbrug
TIL SALG - 4284. Farsø Dejlig, varieret skov på 5 ha i lettere kuperet terræn med rigtig god rådyrejagt, kun
1200 m fra stranden ved Risgårde bredning ved Farsø med smukt, istandsat sommerhus med gæstehus. Et
fristed for hele familien med sommerhusstatus.

TIL SALG - 4281. Havndal nær Randers Fjords udløb i Kattegat med 9,7 ha ældre og nyplantet løvskov med
tilskud i særdeles flot, kuperet terræn. Spændende jagt. Nybygget stuehus i røde sten med rødt tegltag fra
1992 med 250 kvm boligareal. Bopælspligt.

SOLGT - 8251. Djursland nær Thorsager med 22 ha ager og 22 ha gammel skov og ældre, men velholdt
bolig og driftsbygninger. En del af agerjorden er lavtliggende med vand og har et rigtig godt træk af ænder og
gæs. Skoven er blandet med skovfyr, rødgran, birk og bøg.

SOLGT - 4276. Djursland nær Mårup med 33 ha skov med nyplantninger af eg og bøg samt mange vildtagre
og randbeplantning af eg og lærk. Helt nyt bjælkehus i lysning i skoven, som er godkendt. Stigende antal
kronvildt i området. 

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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