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Ja tak, send mig venligst

___ stk. gratis adgangskort

Brochure med information om LIB 2004

Program for LIB ARENA

Du kan også bestille på www.lib.dk

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Venligst benyt stempel eller blokbogstaver

24.000 m2 indendørs udstillingsareal · 50.000 m2 udendørs test- og kørearealer
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LIB messen har vokseværk. 
Således er LIB 2004 den hidtil største 

LIB-messe. Med mange flere udstillere,
større udstillingsareal og større testareal.

På LIB 2004 kan du orientere dig om
nyhederne inden for traktorer, meje-
tærskere, frontlæssere, minilæssere,

landbrugsvogne, dæk, smøre-
midler m.m.

Og husk! LIB 2004 er ikke kun
maskiner - her finder du også et stort
udbud af markredskaber, landbrugs-
vogne, finansiering, højtryksrensere,

vandingsudstyr osv. - kort sagt alt det
du bruger, når du arbejder i marken.

Du kan også besøge LIB Arena
hvor der under hele udstillingen 

afholdes korte kurser med aktuelle
og tekniske emner - og husk!

Det er gratis.

Og sidst, men ikke mindst 
- det er på LIB 2004, du har mulighed 

for at prøvekøre lige netop den traktor,
mejetæsker, minilæsser eller... 

du har kig på 

- og med 
tidsbestillings-
systemet er der
ingen ventetid! 

LIB DATABASE
på wwwlib.dk

På www.lib.dk kan du 
umiddelbart før messen danne dig 

et komplet overblik over hvilke 
maskiner og redskaber der udstilles, 

og på hvilke stande du kan finde dem. 
Her kan du naturligvis også 

se hvilke maskiner, du kan teste 
på testarealerne.
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353 Om at opleve dyr
Et forskningsprojekt skal se hvad

oplevelse af vilde dyr betyder for

befolkningen generelt og specielt for

friluftslivet og jægerne.

357 Økobase
En økobase på Amager er indviet.

Børn kan komme ud og lære om

naturen – foto viser et vandhul ved

økobasen.

359 Analyse af værdikæden

362 Skovdeklaration
Der skal laves en analyse af værdikæ-

den i nordisk skovbrug, og der holdes

en ministerkonference om skovbru-

gets fremtid i Danmark. Det er resulta-

tatet af en nordisk konference som

vedtog en deklaration om skovene.

363 Danmarksmestre
DM i skovning. DM i udkørsel af træ

(foto viser de tre vindere).

365 Nationalpark til vilde dyr
Et pilotprojekt i Lille Vildmose skal se

på om der kan laves nationalpark i

området. Man ser på aktiviteter for de

besøgende, naturpleje, udsætning af

vilde dyr mv. Fotos viser græsnings-

skov i Høstemark Skov og slette i Tofte

Skov hvor der ofte er kronvildt.

369 Junckers effektiviseres
Økonomien skal forbedres, bl.a. ved

at nedbringe mellemlagre. Pænt hal-

vårsregnskab.

371 Slimflod i bøg
En del slimflod på bøg er set på

Lundsgård.

373 Nyt fra Langesø
Fra Langesø messen. Kasser til fugle

og til flagermus (billedet), traktor

med skovinddækning, planteplade af

pap, afprøvning af Logo og andre

ukrudtsmidler, fjernstyret græsklip-

per, grenfældningssaks, ny rygsprøjte

og ny tågesprøjte.

378 Udrensning i bøg

383 Høje stød ved udrensning i
ask og el
Afprøvning af forskellige metoder til

udrensning i bøg og et eksempel fra

en blandingsbevoksning af ask og

rødel. Hvis man sætter høje stød får

man en genvækst som forbedrer

oprensningen.

382 Certificering
Hvalsø Savværk og Hedeselskabet i

Tyskland certificeret.

385 Træskulpturer
Udstilling på Jagt- og Skovbrugsmuse-

et af Walter Green.

386 Kort nyt
Byræv og landræv er forskellige.

387 Kassemester for isfugle
Tysker bygger store redekasser til

isfugle der laver rede inde i åbrinker.

390 Bøger sælges mv.
Liste over bøger, levende stole (af pil).

391 Forsøg med såning
Forsøg med såning af løvtræ på

stormfaldsarealer. Såning kan give bil-

ligere kulturer. De første forsøg på

Løvenborg var ikke vellykkede – der

er behov for bedre metoder.

396 Kort nyt
EU støtte til pleje af overdrev.

397 Kort nyt mv.
Sommerens vejr – nedbør i de tre

sommermåneder. Klimastatistik for

juli.
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Handelsudvalget
Klaus Enevoldsen, leder af Vejle

Kommunes skov- og parkafdeling, er

blevet valgt som formand for Sydlige

Jyllands skovkreds. Han afløser

Tøger W. Stranddorf der træder tilbage

efter 18 år på posten.

Næstformand for Sydlige Jyllands

skovkreds er fortsat Mogens Lunde,

skovfoged i Fromsseier Plantage A/S.

Klaus Enevoldsen er 42 år. Efter

sin uddannelse som forstkandidat i

1991 arbejdede han i 3 år som skov-

brugskonsulent i Bangkok og Fiji. Fra

1995 til 2001 var han ansat i Dansk

Skovforenings erhvervspolitiske

afdeling hvor han blandt andet var

sekretær for Skovforeningens Han-

delsudvalg.

Nyt Skovråd
Miljøminister Connie Hedegaard

udpegede 27. august medlemmerne

til et nyt Skovråd. Rådet er en uvildig

instans som skal drøfte skovbrugsfag-

lige og skovpolitiske spørgsmål, og på

den baggrund rådgive miljøministeren.

Skovrådet nedsættes pr. 1. oktober

hvor den nye skovlov træder i kraft.

Skovrådets formand er direktør

Niels Elers Koch, Skov & Landskab
under Landbohøjskolen. Udover for-

manden er der 7 mænd og 7 kvinder i

rådet. De repræsenterer interesse-

organisationer, skov- og landbrugs-

erhvervet, træindustrien og to faglige

forskningsråd.

– Jeg tror Skovrådet bliver til glæde

for skovpolitikken, siger Connie

Hedegaard. Jeg ser frem til at få

rådets faglige og uvildige rådgivning

om skovpolitik som basis for admini-

stration af skovloven. Og så glæder

det mig at en faglig kapacitet som

Niels Elers Koch har påtaget sig op-

gaven som Skovrådets nye formand.

Medlemmerne er:
Direktør, dr. agro. Niels Elers Koch,

Skov & Landskab (formand)

Afdelingsleder Hans M. Hedegaard

(Dansk Skovforening)

Afdelingsleder Jens Kristian Poulsen

(Dansk Skovforening)

Cand. scient. Linda Bruhn Jørgensen

(Danmarks Naturfredningsforening)

Afdelingsleder Thomas Færgeman

(Danmarks Naturfredningsforening)

Stabskonsulent Trine Skov (Frilufts-

rådet)

Handelsdirektør Asger Olsen (Hede-

selskabet)

Formand Mogens R. Brandt (Skov-

dyrkerforeningerne)

Direktør Helle Sten Nielsen (A/S

Nåletræsavværket Joni)

Erhvervspolitisk konsulent Karen

Post (Dansk Landbrug)

Skovpolitisk medarbejder Jacob

Andersen (Nepenthes)

Hovedbestyrelsesmedlem Henrik

Wejding (Dansk Ornitologisk Fore-

ning)

Direktør, lic. scient. Jette Baagøe

(Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum)

Seniorforsker Vivian Kvist Johansen

(Skov & Landskab)

Sekretariat: Skovpolitisk kontor i

Skov- og Naturstyrelsen
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S. L. SKOV & PARKENTREPRISE
Nu med 50 % større kapacitet, tilbyder vi:

● Knusning af alle former for træer, store som små m. 
AHWI FM700-2300 PROFI

● Rodfræsning ned til 20 cm’s dybde m. AHWI RF 1800

● Store stød klares m. AHWI stubfræser SF1000

Svend Larsen: 5444 3042 /4057 9242
Kører overalt på de østlige øerSL SL
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L E D E R

To journalister satte sig i denne sommer for at finde ud af hvem der har mod-

taget tilskud til skov fra Skov- og Naturstyrelsen.

Listen blev offentliggjort midt i august, og journalisterne gjorde deres bedste

for at vride en skandale ud af tallene: “Prinser og baroner løber med kassen i

Miljøministeriet” skrev journalisterne på deres hjemmeside.

Og så skrev de ellers side op og side ned om hvem der havde modtaget

penge, og hvor rige og hvor kendte de var. Derimod blev der næsten intet

skrevet om hvorfor pengene var givet ud, og hvad skatteyderne havde fået

for dem.

Flere aviser slugte historien og gav den overskrifter som “Skovejere på

millionstøtte”.

Det er ét blandt tusinde eksempler på at medierne hellere går efter man-

den end efter bolden. Ikke af ond vilje, men fordi personangreb sælger og

ikke kræver stor research.

Bag kulisserne arbejdede også TV-avisen med historien. Hér gik redaktionen

dog et spadestik dybere end de øvrige medier, og man nåede frem til

sagens kerne:

Betalingen til private skove er givet godt ud for skatteyderne. Samfundet

køber sig ekstra natur gennem konkrete projekter som skovejerne skal gen-

nemføre i deres skove. Typisk får samfundet mere løvskov, mere urørt skov,

et rigere dyreliv og plantning af mere ny skov for pengene.

Historien viste sig altså at være en ikke-skandale. Det er ikke så interessant

for TV-avisen som derfor aldrig bragte historien.

Nu er historien død i pressen, men skovejerne bør huske den.

Det bliver ikke sidste gang at håbefulde journalister forsøger at rejse en

skandale i de private skove. Danskerne har masser af følelser i skovene, og

blandt skovejerne er der rige og kendte navne som kan skabe opmærksomhed

i medierne. Og der er altid medier som er parate til at gå efter manden i

stedet for bolden.

For skovejerne er der kun ét at gøre: Vis for omverdenen hvad der foregår

i skovene. Vis hvad eventuelle tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen har betalt,

og hvad samfundet har fået for pengene.

Skovbruget har en god sag. Det er bare om at få den fortalt - til pressen og

til skovgæsterne. 

Ellers bliver scenen overladt til letkøbt og useriøs skandale-journalistik

som vi så det i august 2004.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard

Historien om
en falsk 
skandale
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Af seniorforsker Berit C. Kaae og
seniorforsker Frank Søndergaard

Jensen, Skov & Landskab

Det kribler og krabler i skov-
bunden, fuglene synger og
et rådyr pusler i krattet. Det
at se på dyr i naturen har
stor betydning for “den
gode” friluftslivoplevelse. 

Et forskningsprojekt skal
bl.a. se på dyrelivets betyd-
ning for befolkningen gene-
relt og friluftslivet og jæger-
ne specielt. 

Langt den største del af den voksne

befolkning (96 %) færdes i naturen i

større eller mindre omfang i løbet af

året. Her kan de bl.a. opleve vildt-

levende dyr, deltage i jagt, lystfiskeri

og lignende. 

Oplevelse af dyr er en meget

udbredt aktivitet, og ifølge de nyeste

undersøgelser har mere end hver

tredje naturgæst set på dyr inden for

det sidste år. Vi ved dog ikke, om man

bevidst er taget ud for at se på dyr. 

Fugleinteresserede, jægere m.fl.,

tager specifikt ud i naturen for at se

dyr, mens andre tilfældigt oplever

dyr undervejs. Egentlig deltagelse i

jagt er kun en mindre del af det

samlede friluftsliv, idet alene 2 % har

deltaget i jagt, mens 4 % var ude at

fiske på deres seneste tur i naturen.

Vi har begrænset viden om den fri-

luftsmæssige oplevelse af forskellige

dyrearter. Undersøgelser viser, at det

at opleve en række dyr (bl.a. rådyr

og egern) generelt opfattes meget

positivt, mens f.eks. myg – ikke uven-

tet – til gengæld opfattes meget nega-

tivt (se tabel 1). Dyr er således af

stor betydning for naturoplevelsen,

men vi ved ikke meget om, hvilke

dyrearter folk ser, eller hvor ofte de

forskellige arter egentlig ses. 

Hvem ser på dyr?
Flere undersøgelser tyder på, at dyrei-

agttagelser er så populære, at de går

på tværs af forskelle i eksempelvis

alder, uddannelse, indkomst, livsform,

boligform og hvor i landet man bor.

Der er en svag tendens til, at kvinder

og familier med små børn ser lidt

mere på dyr i naturen end andre. 

Dyreoplevelser hænger nøje sam-

men med miljøbevidsthed. Jo mere

miljøbevidste folk er i deres daglig-

dag, desto mere har de set på dyr.

Men det siger ikke noget om, hvor-

vidt det er folks miljøbevidsthed,

der får dem til at tage mere ud i

naturen og opleve dyr, eller om det

er oplevelser af dyr og deres

levesteder, der gør dem mere miljø-

bevidste. Måske går påvirkningerne

begge veje? 

Overordnet set kan man konstatere,

at dyreiagttagelser er mindre afhæn-

gige af personforskelle end de fleste

andre friluftsaktiviteter i naturen.

FRILUFTSLIV
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Om at opleve
dyr i naturen

Tabel 1. Befolkningens gennemsnitlige vurdering af at møde dels forskellige
dyrearter, dels forskellige typer af skovgæster. Resultatet er vist ved en rang-
ordning af i alt 100 undersøgte emner, idet 1 er højest og 100 er lavest.

Gns. Rang

Dyrearter
Et rådyr 6.55 2

Et egern 6.38 5

En fasan 6.02 8

En hare 5.99 9

En sortspætte 5.86 10

En myg 2.53 86

Skovgæster
En familie på skovtur 4.91 27

En rytter 4.11 49

En motionsløber 4.03 54

En cyklist 3.40 64

En jæger 2.96 73

En bilist 1.89 94

En knallertkører 1.61 97

Gns.: Det gennemsnitlige antal point som emnet har opnået. Dét, som en person

helst vil møde i skoven, er tildelt 7 point, 6 point til det næst-mest foretrukne

osv. til 1 point for dét, som personen nødigst vil møde. 

Rang: nummer ved rangordning af samtlige 100 undersøgte emner efter

befolkningens gennemsnitlige vurdering fra 1 (højest) til 100 (lavest). 

Kilde: Jensen & Koch 1997, tabel 7.5 og 7.13. Spørgsmålet er stillet i 1993/94.
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Jægere og andre
naturgæster
Ikke overraskende er jægere mere

opmærksomme på dyrelivet under

deres ture i naturen end andre grup-

per. To tredjedele af jægerne havde

set på dyr i årets løb, mod 40 % af

befolkningen som helhed. 

Men selvom jægere må anses for

kyndige dyreiagttagere og ofte aktive

naturforvaltere, synes andre

naturgæster ikke specielt godt om at

møde jægere i naturen. Måske fordi

man føler, at jægerne jager de dyr,

man gerne selv vil opleve, og fordi de

kan virke forstyrrende – eller måske

endda direkte skræmmende – på

såvel dyrelivet som på en selv. Tabel

1 viser hvordan man rangordner dette

at møde forskellige typer skovgæster.

Der er altså indbyggede konflikter

mellem forskellige friluftsgrupper for

hvem det at se på dyr i naturen har

stor betydning for en god friluftsop-

levelse. Det skal i denne sammen-

hæng nævnes, at mere end 80 % af

befolkningen siger, at man ikke har

følt sig direkte generet af jagtudøvelse. 

Ikke kun de store dyr
Selvom rådyret i skovbrynet er popu-

lært, er det dog ikke kun store dyr, der

har en oplevelsesmæssig betydning

(se tabel 1). 

Mange smådyr er lettere at iagttage

på nært hold, f.eks. snegle, regnorme,

mariehøns, krabber osv. Nogle dyr er

lettere at se i naturen end andre, bl.a.

fordi de har deres levesteder, hvor

mennesker færdes, er aktive om

dagen, er mindre sky eller har en

størrelse, farve, lyd (f.eks. fuglesang)

eller bevægelser, der gør dem mere

synlige (se boks 1).

Enkelte dyr kan forstyrre naturop-

levelsen (myg, hvepse, skovflåter og

lign.), ligesom nogle mennesker er

decideret bange for f.eks. edderkop-

per og slanger. Forskellige dyr kan

altså påvirke naturoplevelserne på

forskellig vis. 

Hvad gør dyreoplevelser
ved os?
Folks natursyn spiller en stor rolle

for, om de betragter bestemte

dyrearter positivt eller negativt. Et

spørgsmål er bl.a. i hvor høj grad

dyreoplevelserne handler om, at man

drages mod karaktertræk, der min-

der om de menneskelige (f.eks. store

brune øjne), eller om der er en større

bredde i oplevelserne. 

Holdninger til dyr er kulturelt

betinget. Gennem vores opvækst og

dagligliv påvirkes vi af positive og

negative udsagn om bestemte

dyrearter (f.eks. “den store stygge

ulv”, “dum som en gås”, “klog som en

ugle”, osv.). Studier viser, at folks

kulturforståelse har betydning for

deltagelsen i dyreobservationer. 

Dyreobservationer kan give en

række “indre oplevelser”, der er gan-

ske komplekse. Vi ved også, at dyre-

oplevelser kan have såvel psykologi-

ske som terapeutiske effekter. Disse

forhold er dog endnu ikke undersøgt

nærmere i en dansk sammenhæng.

Dyrelivet og 
naturforvaltningen
Folks interesse for at se dyr kan have

en forstyrrende effekt på dyrelivet.

Bl.a. kan stress forårsage fysiologiske

og adfærdsmæssige reaktioner. Og

mere indirekte kan friluftsaktiviteter

forstyrre vigtige lokaliteter, hvor

dyrene søger føde, hvile og lign. 

Forstyrrelserne af dyrelivet påvir-

ker dog også mulighederne for, at

man selv eller andre kan se dyrene.

Derfor er de naturforvaltningstiltag,

der fremmer dyrelivet eller sørger

for, at dyrene kan observeres fra

skjul (f.eks. fugletårne), et vigtigt

bidrag til oplevelsesmulighederne. 

Vi har i dag en vis viden om dan-

skernes holdning til jagt som sådan.

Knap halvdelen af befolkningen er

positivt indstillet over for jagt, en

femtedel er negativ, og ca. en tredje-

del er hverken positiv eller negativ. 

Vi savner imidlertid en mere

detaljeret viden om synspunkterne på

355SKOVEN 9 2004

Det er ikke kun store dyr som hjorte der giver folk oplevelser. Også små pattedyr
og insekter kan være fascinerende. (Fra en ny økobase på  Amager for børne-
haver og skoler).
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en række forvaltningstiltag i relation

til jagt og dyreliv, f.eks. vildtremiser,

vinterfodring, reintroduktion af

dyrearter, observationsmuligheder,

lukning af skovarealer på grund af jagt

mm.

Perspektiver
Der er næppe tvivl om, at dyr er af

stor oplevelsesmæssig betydning.

Ud over det mere traditionelle jagt-

marked, synes der nu også at være

basis for, hvad der kunne kaldes et

“oplevelsesmarked”. 

Det kommer eksempelvis til

udtryk gennem det samarbejde, der

er mellem Skov- og Naturstyrelsen og

DSB om at arrangere ture til spekta-

kulære oplevelser. Det gælder bl.a.

de store fugletræk i Sønderjylland

("sort sol"), flagermus i Mønsted

Kalkgruber, sæler i Vadehavet og

kronhjorte i Vestjylland. 

I den fremtidige naturforvaltning

er det vigtigt både at sikre menne-

skets behov for gode oplevelser (såvel

jagtmæssige og ikke-jagtmæssige) og

dyrelivets behov for gode levevilkår. I

den sammenhæng forventes forsk-

ningspakken Vildt & Landskab at spille

FRILUFTSLIV
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Boks 1. Citater om dyreoplevelser
– indsamlet ved en række interviews i år 2000

Boks 2. Forskningsprogrammet Vildt & Landskab

Fiskeoplevelse
“Altså ...  Jeg ved ikke, om du selv

har prøvet. Men altså, prøv at sidde i
en lille båd, og så sidde med en
fiskestang. Der er fred og ro, og den
der friske luft og det hele. Det er så
dejlig afslappende. Man kan sgu ikke
forklare det. 

Det er så dejlig afslappende, uanset
om du sidder med en fiskestang, eller
du ror ud for at hente ...  hvis du har et
garn ude. Jamen, altså, også spændin-
gen i det: Får du noget, eller får du
ikke noget? Det ene med det andet. 

Men stort set, den fred og ro du
har, når du ligger derude på vandet.
Og har du noget med hjem, en fisk
eller to – det er en fornøjelse i sig
selv. Det er sgu bedre end ti Resteni-
l'er [beroligende nervemedicin].”

(54-årig mand)

Hugormeoplevelse
“Så bakker man baglæns – det er helt
sikkert. Men det var en fascinerende
oplevelse alligevel – at man når at
blive bange for den, fordi man ved,
den er meget farlig for os. 

Der føler man sig virkelig ét med
naturen og afhængig af naturen.”

(34-årig mand) 

Orme- og snegleoplevelse
“ ..Og hvad de[børnene] så også
faldt over, det var at samle orme.”

“Meget interessant. Jeg synes det
er dødssygt og lettere ulækkert. Men
der var ingen tvivl om, at det syntes
pigerne var skægt: at sidde der og
samle orm og kigge på ormene.”...
den måde de bevæger sig på osv.
Børn kigger jo på biller. De kigger på
orme og på snegle.” …

“..jeg kan jo ikke svare på, hvad
der er fascinerende for dem. Men
der er ingen tvivl om, at noget af
det, de synes, det er jo det, at man
ligesom kan 'grave' noget op af jor-
den, og der er noget levende, og noget
bevæger sig, og den måde det
bevæger sig på. Jeg samlede på sneg-
le, da jeg var barn, så jeg kan sådan
set godt forstå tankegangen med det.”

(43-årig kvinde)

Vildt & Landskab er en forsknings-

pakke, som er finansieret af jagt-

tegnsmidlerne. Forskningen vareta-

ges af Danmarks Miljøundersøgelser

(DMU) og Skov & Landskab, KVL.

Sekretariatet varetages af Danmarks

Jægerforbund, Kalø.

Formålet med forskningspakken er

at tilvejebringe mere viden om

vildt og landskab for at kunne træf-

fe mere kvalificerede beslutninger.

Baggrunden er, at Wilhjelmudvalget

i 2001 pegede på, at den danske

natur aldrig havde haft det værre –

på trods af en aktiv indsat for at

beskytte naturen op gennem

1980’erne og 1990’erne. Forarmel-

sen af naturen gør bl.a., at mark-

vildtarter som hare og agerhøne er

faldet markant i antal. 

Da land- og skovbrug er blevet øko-

nomisk hårdt presset, er jagten

mange steder en meget betydende

indtægtskilde. Nedgangen i

markvildtet forringer således ind-

tægtsmulighederne yderligere. 

Landskabet udnyttes på mange

måder i fritiden, og derfor stiller

samfundet stadigt flere krav til land-

manden og skovejeren. Hvorledes

disse krav påvirker driften og natu-

ren, er for visse dele uvist. Således

er det et åbent spørgsmål, hvilke

konsekvenser, forstyrrelser har på

vores vildt. 

Vildt & Landskab skal være med til

at svare på hvordan man i sin pleje

og drift af landskabet tilgodeser

samfundet, naturen og vildtet.

Vildt & Landskab består af fire del-

projekter:

1. Vildtets betydning for samfund-

søkonomien, jordbrugets økono-

mi, befolkningen og jægerne.

2. Forstyrrelse af vildt i relation til

adgangsforhold i skoven, det

åbne landskab og de bynære

naturarealer.

3. Markvildtets vilkår i agerlandska-
bet med fokus på hare og ager-

høne

4. Skovdrift og landskabspleje i rela-

tion til vildtinteresser.

Læs mere på hjemmesiden
www.vildtoglandskab.dk
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en central rolle (se boks 2). 

Delprojekt 1 i Vildt & Landskab skal
bl.a. se på:
a) den enkeltes holdning til forskellige

vildtlevende dyr som et element i

naturen og den værdi/betydning

den enkelte knytter til oplevelsen

af disse dyr i naturen,

b) den enkeltes faktiske brug af natu-

ren og herunder hvor ofte – om

overhovedet – den enkelte møder

de forskellige dyrearter, samt

c) den enkeltes holdning til forskellige

naturforvaltningstiltag i relation til

jagt og dyreliv.

Dataindsamlingen til denne del af

projektet begynder ved årsskiftet og

vil forløbe gennem hele 2005.
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Mere end hver tredje naturgæst har set dyr inden for det sidste år. Vi ved dog ikke om alle bevidst er taget ud for at se på
dyr. Vi ved heller ikke meget om hvilke arter folk ser, og hvor ofte de enkelte arter ses. (Krondyr i Store Hjøllund Plantage,
foto Torben Lynge Madsen).

MOHEDA
Skovvogne for professionelle

Vogne fra 9 til 15 ton, med/uden drev.
Skovkraner fra 2 til 4 tonmeter.

Vi er flyttet til nye moderne lokaler.
Tilbyder service af alle mærker.
Servicevogn.

SAFEREC-ROWITEK
Industrivej 17b, 4683 Rønnede

Tlf. 56 31 58 10 / 55 38 85 55. Fax 56 31 58 20
E-mail: mail@saferec.dk
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Økobase til 
stenbrobørn 
- Børn har brug for at lære en grund-

læggende respekt for naturen. Sam-

tidig har de godt af at komme ud og

røre sig i stedet for at sidde bag en

computer. 

- Det er en opgave som statsskove-

ne gennem 35 år har været med til at

løse ved at lave naturskoler sammen

med kommunerne. En ny form for

naturskole er økobaser, hvor vi i dag

skal indvie en som kan give børn fra

stenbroen adgang til naturen.

- Økobasen har udgangspunkt i en

eksisterende bygning som nu er ind-

rettet til et nyt formål. Dermed und-

går vi at fylde skoven med huse - det

er et emne som også har politisk

betydning.

Naturen som læringsrum
Tre uger efter sin tiltræden som

miljøminister var Connie Hedegaard

d. 23. august for første gang ude på

en officiel opgave i skoven. Ved Kon-

gelunden på sydspidsen af Amager

blev der indviet en økobase som Skov-

og Naturstyrelsen har lavet i sam-

arbejde med Københavns Kommune. 

Økobasen giver 13 skoler på Ama-

ger mulighed for at inddrage naturen

i undervisningen i alle fag og på alle

klassetrin. Økobasen er samtidig

hjemsted for en udflytterbørnehave

med 50 børn fra Vesterbro: I stedet

for at bygge en ekstra børnehave i

byen bliver børnene kørt ud i skoven

hver dag. Det er billigere for kom-

munen - og bedre for børnene.

Økobasen ved Kongelunden er

den niende økobase i Hovedstads-

området. En økobase er et værested i

naturen, hvor der findes redskaber

og undervisningsmaterialer. På øko-

basen er det skolens lærere der

underviser børnene – til forskel fra

naturskolen som har sin egen lærer

tilknyttet.

Økobasen kan være et gammelt

skovløberhus i skoven, eller et sted i

skoven, hvor man har et depot til

udstyr og en bål og lejrplads. Der er

nu mere end 20 økobaser landet over.

Gammel skovrejsning
Kongelunden er grundlagt i 1818 som

et af de første eksempler på skovrejs-

ning på den gode jord. Den oprinde-

lige skov var for længst væk, og bøn-

derne på Amager manglende brænde

og gavntræ. Derfor plantede man

især eg på sydvestspidsen af øen

hvor jorden er  meget stiv. Terrænet

er helt fladt, og skoven er udformet

som en typisk plantage med rette

linjer overalt.

I 1840 oprettede man Europas

første vilde fasaneri i Kongelunden.

Der blev udsat fasaner som derpå yng-

lede i reder rundt om i skoven. Der er

leveret mange hundrede fasaner om

året til kongehuset og større godser

indtil fasaneriet blev nedlagt i 1929.

Selv om formålet med skoven var

træproduktion blev den også hurtigt

et udflugtsmål for lokalbefolkningen.

I midten af 1800-tallet blev der lavet

et traktørsted i skoven med kegle-

bane og dansehal. 

Området bruges stadig meget til

friluftsliv. Derfor har man i den sidste

halve snes år lavet mere skov både

nord og syd for Kongelunden, og

målet er at tredoble skovens areal.

Der bliver ikke tale om byudvikling i

området; med få minutters mellem-

rum letter et fly fra Kastrup Lufthavn

hen over skoven.

Børnene i økobasen har derfor en

stor – og voksende – skov lige uden

for døren. Der er få hundrede meter

til en stor strandeng ud mod Køge

Bugt, og en kilometer til det store

naturområde på Vestamager med

fuglereservat, sletter og selvsået

birkeskov.

sf

UNDERVISNING
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- Det er en samfundsopgave at sørge
for at der findes naturområder med
gode adgangsmuligheder og gode
faciliteter. Denne økobase er et
konkret bidrag til at bringe skolebørn
ud i naturen, sagde miljøminister
Connie Hedegaard ved indvielsen af
økobasen ved Kongelunden.

Der er indrettet to bålpladser ved økobasen.
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O
F

ARBORICULTU
R

E1924
SCIENCE

RESEARCH
PRESERVATIONJJ Skovservice

v/Jens Johansen · Vadet 2 · DK 4660 St. Heddinge
tlf. +45 56 50 32 02 · fax +45 56 50 32 03

mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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Af direktør Jan Søndergaard,
Dansk Skovforening

De nordiske skove leverer
mange produkter, ikke blot
træ. Men skovejeren har
svært ved at få en tilstræk-
kelig aflønning for sine pro-
dukter.

Der er behov for en ana-
lyse af de vigtigste værdi-

kæder i nordisk skovbrug
og de rammebetingelser
der skal til for at udvikle
dem. Her bør skovejerne
gøres til medspillere.

Der skal holdes en nordisk
ministerkonference om skov-
brugets fremtid i Danmark i
2005.
De nordiske ministre for fiskeri, land-
brug, skovbrug og levnedsmidler holdt

møde i Island d. 12.-13. august. De
diskuterede en række emner af betyd-
ning for den nordiske strategi for
bæredygtighed, som skal behandles
på Nordisk Råds møde i Stockholm d.
1.-3. november.

Direktør Jan Søndergaard, Dansk
Skovforening, stod for skovejernes
hovedindlæg på ministerrådsmødet,
på vegne af de nordiske skovejere.
Indlægget gengives i denne artikel.

Red.
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Analyse af 
værdikæden

i nordisk skovbrug

De nordiske skove har traditionelt leveret træprodukter, men skal nu i stigende omfang også levere mange andre ydelser,
bl.a. friluftsliv. En værdikædeanalyse skal se på om skovejerne kan få en bedre aflønning for sine produkter. (Foto fra et
frilandsmuseum i Lillehammer, Norge).
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Selvom grundlaget for skovbruget –

både historisk og de naturgivne for-

hold – er forskelligt i de nordiske

lande, så er skovenes udvikling i alle

lande snævert koblet til skovens pro-

duktion af træ. Valget af produktion –

det vil sige de træer som i dag står i

de nordiske skove – er et resultat af

f.eks. flådens behov for træskibe,

befolkningens behov for huse og

varme, og behovet for nyere produk-

ter som papir.

Levering af træprodukter har

været skovejerens og skovdyrkerens

primære indtægtskilde. Salget af træ

har givet en indkomst og dermed

været grundlaget for skovenes eksi-

stens i konkurrencen om arealerne. 

Det forhold gælder stadig. Indtæg-

terne er grundlaget for skovenes

fremtid.

Den nordiske 
skovbrugsmodel
Men de nordiske skove har mange

andre funktioner. Skovene leverer

rent grundvand, bær, jagtmuligheder

og andre natur- og friluftsoplevelser. 

Denne flersidige produktion eller

multifunktionalitet er en indarbejdet

del af det nordiske skovbrug og er en

selvfølge for nordboere. I global sam-

menhæng derimod, hvor skovene

ofte har adskilte funktioner som

f.eks. produktionsskove og “natur-

skove” er denne nordiske skovbrugs-

model noget helt særligt.

Den nordiske skovbrugsmodel

bygger helt basalt på et bæredygtig-

hedsprincip. Når mange af skovens

produkter og serviceydelser er gratis

for forbrugerne skyldes det, at syste-

met totalt set har været økonomisk

bæredygtigt: Skovens træproduktion

har kunnet sælges til en træindustri,

som har givet indtægter i en størrel-

sesorden, der har sikret grundlaget

for at skovejerne planter efter hugst. 

Skovenes ejere har valgt ikke at

lade skovarealet overgå til anden

produktion. Indtægterne fra skov-

industrien har sikret skovene. 

Kombinationen af træproduktion og

vidtstrakte hensyn til den biologiske

mangfoldighed på samme areal for-

stås ikke altid ude i verden. Derfor

oplever vi konflikter, når vi skal sælge

nordiske træprodukter til forbrugere,

som er bekymrede for miljøet. Ikke

fordi forbrugerne har anledning til at

være bekymrede, men fordi modellen

ikke er kendt. 

Fra erhvervet vil vi derfor – igen –

understrege, hvor vigtigt det er, at de

samlede nordiske kræfter anvendes

til at markedsføre denne nordiske

skovbrugsmodel i resten af verden.

Som råvareleverandør er skov-

bruget en forudsætning for hele

skovindustrien. Og hele sektorens

betydning i de enkelte lande kender I

allerede fra rapporten om den nor-

diske strategi for en bæredygtig

udvikling. Der er ingen tvivl om, at

skovindustrien er vigtig for de nor-

diske lande. Skovsektorens værdi-

skabelse er større end de fleste tror. 

Men udviklingen de seneste år har

betydet, at man i begyndelsen af den-

ne værdikæde – hos skovenes ejere –

står over for en række store udfor-

dringer. Realpriserne på træ falder,

og træ er blevet en global vare på et

frit og åbent verdensmarked uden

markedshindringer. Industrien er også

blevet global og køber og produce-

rer, hvor omkostningerne er lavest. 

Ønskerne og 
politikken ændres
Politisk er prioriteringerne med

hensyn til skovene under foran-

dring. I Danmark var det tidligere en

politisk målsætning at opnå høj

selvforsyning med træ og at øge

skovenes produktion. 

Hverken selvforsyning eller høj

produktion er et politisk tema i dag.

Det er derimod skovens naturindhold

og tilbud til friluftslivet. Den politiske

prioritering afspejler at træprodukti-

onen ikke længere er så vigtig for

befolkningen. Globaliseringen med-

fører, at vores behov for træ kan

løses i andre dele af verden, men

naturværdier og friluftsmuligheder

vil vi have lokalt. 

Den udvikling er generel, men

kommer tydeligst til udtryk i lande

med et lille skovareal pr. indbygger –

som Danmark. Derfor er situationen

også en anden i Finland og Sverige,

hvor produktion fortsat er højt poli-

tisk prioriteret.

Konsekvensen for skovejeren er,

at det er svært at leve udelukkende

af indkomsten fra råstoffet træ. Der

må findes andre muligheder for ind-

tægter i forhold til den efterspørgsel,

som befolkning og politikere udtryk-

ker, og hvor værdiforøgelse i stigende

grad sker længere ude i værdikæden.

Nordisk skovpolitik
Der har længe været et godt nordisk

samarbejde om skovpolitik. Skovpo-

litikken har i høj grad været koncen-

treret om ressource og miljøpolitik.

Nu har vi behov for et stærkere fokus

på værdiforøgelse ud fra et værdi-

kædeperspektiv.

For skovejerne og politikerne er

det ikke længere nok bare at se på

træproduktionen, men snarere på
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SKOVØKONOMI

Figur 1. Et af resultaterne fra værdikædeanalysen i Norge som viser hvor den
norske skovejer får indtægterne fra. Salg af ved udgør 63%, men der er betydelige
indtægter fra friluftsliv. ("tremekanisk" betyder savværkstræ, og “treforedling”
betyder træ til videreforarbejdning, fx til papir).
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den totale værdiproduktion. Skov-

politikken bør derfor i stigende grad

fokusere på hele værdikæden og ikke

bare råstofproduktionen. 

Skovpolitikkens midler – dvs. love

og regler, de økonomiske incitamen-

ter og forskning og udvikling – bør

ses i et værdikædeperspektiv.

Værdikædeanalyser 
Som et eksempel på en måde at sam-

arbejde på, kan vi tage den norske

værdikædeanalyse, som myndigheder

og skovejere i Norge nu samarbejder

om. Der tages udgangspunkt i hele

ejendommen, og der udpeges værdi-

kæder for produktion af forskellige

varer og tjenesteydelser helt frem til

forbrugeren. (Se figur 1).

Der beskrives værdikæder, deres

betydning og fremtidige muligheder.

Det er vigtigt at se på både de værdi-

kæder, som er betydningsfulde i dag

og de, som kan udvikles videre.

Analysen omfatter også de ramme-

betingelser som skal være til stede for

at bevare og udvikle værdikæderne.

Her kommer samarbejde mellem

myndigheder og erhverv særligt

tydeligt frem. 

En nordisk analyse
Norden er en region hvor skov- og

træerhvervet – særlig i værdikæde-

perspektiv – vil have muligheder for

en udvikling som erhvervene i hvert

enkelt land ikke vil kunne klare alene.

Desværre har det nordiske samarbejde

alene udviklet sig på det miljøpolitiske

område og mindre på det økonomiske

og erhvervspolitiske område.

Måske vil en nordisk værdikæde-

analyse være rigtig for at se på hvilke

muligheder et stærkere nordisk

samarbejde kan have på skov-

erhvervets område. Det vil være

naturligt at foretage en sådan analyse

inden for rammerne af Nordisk

Ministerråd.

Et andet punkt i analysen er at se

hvilke forhindringer der er for at

udvikle økonomien. Vi kan igen tage

Norge som eksempel. (Se figur 2).

Det vil være interessant at udar-

bejde en tilsvarende figur for den

nordiske skov under ét. Og sammen

skabe rammer for at gennemføre de

udpegede mål.

Samtidig er det internationalt

besluttet at skovprogrammer skal

være en vigtig skovpolitisk faktor i

det nationale og internationale sam-

arbejde. Et skovprogram kan i sin

natur være et “værdikædeprogram”.

Det vil kunne give skovprogrammer

en vigtig værdiskabende dimension,

og give et helhedsperspektiv i for-

hold til bæredygtighedsprincippet.

Gør skovejerne til 
medspillere
Der er muligheder inden for de fleste

områder. Men der er et job som skal

gøres. Der skal udvikles modeller

som sikrer, at skovejeren aflønnes for

sin produktion, også af naturværdier,

naturoplevelser og friluftsaktiviteter. 

Erfaringen viser, at omkostnings-

effektiv produktion bedst sker på

markedsvilkår, men når det handler

om natur og miljø er det afgørende

vigtigt, at markedet udvikles på poli-

tisk acceptable vilkår. Det vil i et vist

omfang være offentlige myndigheder,

som vil optræde som købere af ydel-

serne fra skovene med henblik på at

stille serviceydelser og lignende

gratis til rådighed for befolkningen.

Jeg tror at alle kender eksempler

på konflikter mellem på den ene side

myndigheder, som vil have mere

natur eller stille nye friluftsoplevelser

til rådighed for befolkningen, og på

den anden side skovejere som skal

opgive produktion eller handlefrihed. 

Når politikerne anlægger en ny

turiststi kan den lokale bys hoteller

og handlende se den økonomiske for-

nuft i projektet. Derimod vil skovejeren

– som i bedste fald kun opnår en del-

vis kompensation for mistet træpro-

duktion – modarbejde initiativet.

Omvendt er der også gode eksem-

pler på, at myndigheder ved at lade

skovejerne få mulighed for at skabe

sig en indkomst ved projekter for

natur og friluftsliv har skabt succes-

historier. 

Mulighederne er mange flere. De nor-

diske skove vil fortsat have en vigtig

funktion som grundlaget for værdi-

skabelse i træindustrien, men skov-

ejernes eneste mission er ikke at mak-

simere træproduktionen i skovene. 

Skovens økonomi er presset. Der er

ikke råd til fortsat at opgive træpro-

duktion for at imødekomme omverde-

nens stigende ønsker om andre pro-

dukter og serviceydelser medmindre

der samtidig følger en aflønning med.

Opfordringen til Jer, kære ministre

og embedsmænd, er derfor: Husk at

sammenhængen mellem positive re-

sultater på den ene side og respekten

for alle tre dele af bæredygtigheds-

princippet på den anden side er

meget enkel. 

Økonomiske incitamenter virker

meget stærkt også på skovejere.

Offentlige myndigheder er meget

velkomne som værdiskabere i

skovsektoren på linie med savvær-

kerne og papirindustrien.

SKOVØKONOMI

362 SKOVEN 9 2004

Figur 2. I det norske projekt har man udpeget flaskehalse for at udvikle nye ind-
tægter. Jo længere til højre i figuren, jo større er barrieren for at øge indtægten.
Jo højere op i figuren, jo større er mulighederne for indtægter. Inden for ovalen lig-
ger de emner som har store indtægtsmuligheder, men uden alt for store barrierer.

Anlæg af stier og veje
samt vedligeholdelse

www.finnvej.dk
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Ministermødet besluttede at
fremme anvendelsen af træ,
afholde en konference om
udvikling af skovenes økono-
mi samt at styrke skovforsk-
ningen.

På mødet blev der vedtaget fire reso-

lutioner, herunder "Akureyri-deklara-

tionen om skovbrugets fremtidige

muligheder og skovbrugets rolle i et

ændret klima".

Deklarationen indeholder 7 punkter

som gengives i let forkortet form:

1. Norden kan i samarbejde med

dens nærområder spille en nøgle-

rolle i at fremme bæredygtig skov-

drift. 

2. Skovene kan imødegå globale miljø-

trusler. Det kan bl.a. ske ved at

skovene er en vigtig kilde for bio-

energi med det formål at mindske

anvendelsen af fossile brændsler

samt gennem lagring af kuldioxid i

skovene, såvel i eksisterende skove

som ved skovrejsning. Udvikling af

bioenergi fra skovbrug og restpro-

dukter fra skovindustrien er en af

de muligheder de nordiske lande

har for at mindske fossile udslip.

3. Ministrene vil fremme anvendelsen

af miljøvenlige træprodukter gen-

nem produktudvikling og nye for-

ædlingsmetoder. Træprodukter kan

i mange sammenhænge erstatte

ikke-fornybart materiale (såsom

beton, aluminium og plastic) og

energi-intensive produktionsmeto-

der. Skovsektoren kan bidrage til

et mere bæredygtigt produktions-

og forbrugsmønster, samtidig med

at lønsomheden inden for sektoren

kan forbedres.

4. Skovrejsning kan være et effektivt

middel til at modvirke den øgede

koncentration af drivhusgasser i

atmosfæren gennem øget lagring

af kulstof i skovene. Store skov-

rejsningsprojekter bør tage hen-

syn til andre faktorer end træpro-

duktionen, og der er behov for

yderligere at udvikle nordisk sam-

arbejde omkring skov og klima-

emner.

5. Ministrene opfordrer til fortsat posi-

tivt og fremgangsrigt nordisk sam-

arbejde omkring skovforskning.

Det nordiske skovforskningssamar-

bejde bør videreudvikles og styrkes

ved at formulere fælles mål.

6. Der er behov for at prioritere forsk-

ning og overvågning i hvordan kli-

maændringer påvirker skovene og

skovens produktion af varer og

tjenester, samt skovens evne til

at reducere virkningen af naturka-

tastrofer, herunder ekstreme vejr-

forhold. Der er desuden fortsat

behov for forskning i hvilke tiltag

der kan bidrage til en bedre tilpas-

ning mellem skovdrift, økonomi og

biologisk mangfoldighed samt

fremme af bioenergi og anvendel-

sen af miljøvenlige træprodukter

og nye forædlingsmetoder.

7. Ministrene mener at det er vigtigt

at styrke det nordiske samarbejde

med hensyn til skovbrugets fremti-

dige muligheder. De opfordrer til

at der afholdes en skovkonference

med ministerdeltagelse om træ og

skovbrugets fremtid under det

danske formandskab i 2005.

Resultaterne af Akureyri mødet kan
findes på
http://www.norden.org/webb/pressre-
lease/pressrelease.asp?id=1083
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Skovdeklaration

Den nordiske ministerkonference blev holdt i Akureyri, i den nordlige del af
Island.

200m2 eller 200 ha ny skov -
FORSTPLANT klarer leverancen

præcist og ordentligt!

■ Kommunalområder,
sportspladser, parkanlæg m.v.

■ Perfekt klipperesultat
■ Lave veligeholdsomkostninger
■ Enorm kapacitet

Trident 4000 Park
Plæneklipper

Vester Nebel • DK-6040 Egtved
Tlf. 7555 3644 • Fax 7555 4243

Specialist i vedligehold 
af grønne områder

www.spearhead.dk
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Ved den årlige pyntegrøntmesse på

Langesø den 19. august 2004 blev

der afholdt danmarksmesterskaber

i udkørsel og i skovning. Begge

mesterskaber var arrangeret af

Dansk Skoventreprenør Forening.

DM i udkørsel
Danmarksmesterskabet i udkørsel af

træ gik til Gert Kristensen fra Svan-

ninge Skovservice A/S på Sydfyn.

Han deltog i år for tredje gang i DM,

hvor han sidste år blev nr. 3.

Sølvet gik til Miller Nielsen og

bronzen til Martin Hansen. Begge er

debutanter i DM, og begge er

maskinførere hos Skovrødderne I/S

i Herlufmagle.

Der er to discipliner – præcisions-

læsning med terrænkørsel og tårn-

bygning. Det drejer sig om at udføre

disciplinerne på kortest mulig tid og

med færrest mulige fejl.

Mesterskabet var i år ekstra

spændende. Blandt de toprangerede

deltagere blev én diskvalificeret, og

én valgte at udgå, da tårnet væltede.

Den megen regn forud for konkurren-

cen havde gjort vilkårene ekstra van-

skelige for tårnbygningen.

Gert Kristensen og Miller Nielsen

går videre til det nordiske mester-

skab, som afvikles den 17. september

2004 i forbindelse med skovudstil-

lingen “Hurdagene” i Norge. Det er

første gang, Norge er vært for nordisk

mesterskab og med Maskinentrepre-

nørernes Forbund i Norge, MEF, som

arrangør.

Den nykårede danmarksmester

fik overbragt den nye vandrepokal

fra Q8. Sidste års vinder, Torben

Stabell, havde efter 5 mesterskaber

fået den tidligere vandrepokal til

ejendom.

Konkurrencen havde i år 8 delta-

gere og var støttet af en række

sponsorer, herunder Valtra Dan-

mark, TDC Mobil og MB Sale. Des-

uden var der præmier fra Nordisk

Dæk Import, Trelleborg Dæk, Inter-

forst, Gremo og Timberjack. 

DM i skovning
Det var en velkendt danmarksmester,

da Ole Kjær, Stepping, igen i år kunne

bestige sejrsskamlen ved danmarks-

mesterskabet i skovning. Ole Kjær

gennemførte de 5 discipliner i en sam-

let tid på 2 minutter og 32 sekunder. 

Lars Petersen, Tværsted blev nr. 2

i tiden 2 min. og 57 sekunder – samme

placering som sidste år – mens

tredjepladsen gik til Kent Kudsk fra

Rødding i tiden 3 min. 5 sekunder.

Han var debutant i konkurrencen og

fik dermed en flot placering.

Mesterskabet i skovning afgøres

ved at gennemføre fem forskellige

discipliner med motorsav på tid, og

ved fejl får deltagerne straftid.

Sidste års vindere skal forsvare de

danske farver ved det forestående

VM 2004 i Italien, mens dette års

placering er første kvalifikationsrunde

til nordisk mesterskab 2005.

Danmarksmesterskaberne i skovning

med motorsav var støttet af Stihl og

Jonsered med præmier til deltagerne.

Pressemeddelelse 20.8.04

PERSONALIA
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Præcisionslæsning ved udkørselsmesterskabet. Fra mesterskabet i skovning med motorsav.

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

WOODLINESIKKERHEDSOVERALL SKOVHJELM
Vandtæt sikkerhedsstøvle m/ stål-
snude. klasse 2. Normalpris 875,- 

I bævernylon. Design A, klasse 1. 
Str. 46-64. Normalpris 995,-

Komplet med høreværn, netvisir og 
nakkebeskyttelse. Normalpris 495,-

Incl. moms

Incl. moms

SPAR 100,-

395,-395,-

Alle priser er incl. m
om

s. Tilbud gæ
ldende t.o.m

. 31.12.04

SPAR 500,-

5.295,-5.295,-

Incl. moms

SPAR 120,-

875,-875,-

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

Rummelig 
og praktisk 

STIHL sports-
taske medføl-
ger ved køb af 

MS 361.

Incl. moms

SPAR 180,-

695,-695,-

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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Lille Vildmose er et – for
danske forhold – unikt
naturområde i Himmerland.
Med store græsningsskove
og mange sjældne dyr. 

Man er nu i gang med et
pilotprojekt om at lave en
nationalpark i området. Der
er overvejelser om naturpleje,
udsætning af vilde dyr, sty-
ring af friluftsaktiviteter og
meget mere.

Syv steder i landet er man i øjeblik-

ket i gang med pilotprojekter som –

måske – vil føre til etablering af nati-

onalparker: Læsø, Lille Vildmose, Mols

Bjerge, Thy, Vadehavet, Møn og Kon-

gernes Nordsjælland (Grib Skov mv). 

Der er nedsat styregrupper og

arbejdsgrupper i de syv områder

som ser på hvad en nationalpark kan

indeholde. Pilotprojekterne gennem-

føres i et samarbejde mellem lokale

myndigheder, interesseorganisationer

og private. 

Pilotprojekterne følges af en Natio-

nal Følgegruppe. Når pilotfasen er

slut – senest 1. juli 2005 – samler føl-

gegruppen anbefalinger fra pilotpro-

jekterne og laver forslag til en dansk

model for nationalparker. 

I forbindelse med en ekskursion d.

27. maj, arrangeret af Forstkandidat-

foreningen, var der lejlighed til at få

indtryk af hvad man diskuterer i Lille

Vildmose i Himmerland. Projektom-

rådet omfatter det fredede område

på 7.700 ha samt tilgrænsende områ-

der, især i havet, i alt godt 46.000 ha.

Se boksen for en beskrivelse af selve

vildmosen.

Styregruppen i Lille Vildmose har

nedsat 9 arbejdsgrupper som skal se

på bl.a. plejeplan, naturgenopretning,

friluftsliv, markedsføring, finansiering

og planlægning. 

Mange af disse emner har man

arbejdet med før. Der startede en

fredningssag i Lille Vildmose i 1989

(og lige nu er en ny fredningssag

under behandling). Derfor har der i

mange år været debat om områdets

fremtid, bl.a. med de private lodsejere.

Erfaringerne fra disse diskussioner

gør at man forventer at blive færdige

med projektet til tiden.

Mange besøgende
Seks af de syv pilotprojekter ligger i

udkantsområder hvor det kniber

TROMPET
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Nationalpark 
til turister og vilde dyr

Tofte Skov rummer græsningsskove hvor kronvildtet påvirker trævæksten.
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med den økonomiske vækst. Derfor

håber man at nationalparkerne vil

medføre en turisme som kan give

indtægter til lokalsamfundet.

I Himmerland har man udtrykt det

på den måde: Det første år markeds-

fører vi Vildmosen lokalt, det næste

år over hele landet, og det tredje år

får vi gæster fra hele Jorden.

Det er nok tvivlsomt om folk vil

rejse over oceaner for at se Lille Vild-

mose. Men der kommer sikkert mange

besøgende fra hele Danmark og fra

udlandet. 

Spørgsmålet bliver derfor hvordan

man kan give adgang til flere uden at

forringe naturværdierne. Allerede i

dag kommer der 14.000 besøgende

om året – uden at man har gjort

noget særligt for markedsføring.

Man kan formentlig komme langt

ved at styre de besøgendes færden.

Projektkoordinator Lone Godske

nævnte som eksempel den hollandske

nationalpark Veluwezoom. Her er der

2 millioner besøgende om året på

5.000 ha, men det styres således at

området ikke bliver nedslidt.

Aktiviteter
Mange gæster vil gerne se dyr – store

græsædere – eller fugle. De fleste vil

også mere generelt opleve området

og dets naturværdier. 

Disse behov søger man i dag at

dække uden at gæsterne kommer

overalt i området. Der synes indtil

videre at være forståelse for at færdsel

begrænses bl.a. for at tage hensyn til

meget sky dyr som kongeørnen der

kræver ro i redeområdet.

I dag har man flere aktiviteter i Lille

Vildmose:

- Et besøgscenter på Vildmosegård

(midt i Mellemområdet) som dels

giver informationer om området, dels

laver en række aktiviteter på steder

der kan tåle mange besøgende. 

- Guidede ture hvor man kører

rundt i bus i de to store skove, og

hvor man kan gå ud af bussen et par

gange. I øjeblikket har man 30 ture

om året i Tofte Skov samt 50 ture om

året i Høstemark Skov – det er dels

arrangerede ture for grupper, dels

åbne ture hvor alle kan melde sig.  

- Etablering af udsigtspunkter. Der

er i dag fire tårne hvor man kan se

ind over skov eller mose og iagttage

fuglevildt og hjortevildt.

Det overvejes at lave flere aktivi-

teter, fx fiskeri i småsøer, ridestier,

sportsanlæg mv. Erfaringer fra

udlandet viser at de fleste menne-

sker opholder sig dér hvor der sker

noget. Man vil søge at lægge de fle-
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NATIONALPARKER

Lille Vildmose
Vildmosen ligger i Himmerland, helt

ud til Kattegat. Terrænet ligger som

helhed 7 moh., men mod syd i Tofte

Skov er der lidt højere partier med

Tofte Bakke på 25 m som den højeste. 

Lille Vildmose består i grove træk

af tre dele:

- Høstemark Skov i nord på 570 ha med løvskov, nåleskov, højmose og

sletter. Siden 1933 har 463 ha været indhegnet som græsningsskov med en

bestand på 150 krondyr.

Høstemark rummer et meget varieret dyre- og planteliv. Der er tætte

bestande af bl.a. broget fluesnapper, rødstjert og hulrugende mejser. Der

er set 7.700 arter af planter og dyr, heraf 1.400 arter af svampe, især arter

som er knyttet til døende træer. 

B. Tofte Skov og Mose i syd på 4.140 ha med højmose, løvskov, sletter,

nåleskov og sø. Halvdelen udgøres af Nordvesteuropas største aktive

højmose. 

Området har siden 1907 fungeret som et hegnet reservat med 400

krondyr af den oprindelige jyske kronvildtstamme, samt 150 vildsvin. Det

rummer Danmarks største skarvkoloni og er ynglested for kongeørn,

trane og muligvis sort stork.

C. “Midterområdet”, mellem de to skove, hvor der drives landbrug helt

mod vest og helt mod øst. Disse områder er helt eller delvist afgravet for

tørv og afvandes med pumpning – en del af området udnyttes til

græsning. I de centrale dele udvindes tørv til gartnerier.

Dannelsen af højmosen i Lille Vildmose startede for mindst 1500 år

siden, og der er i dag tørvelag på op til 6 meter tykkelse visse steder.

Omkring 1760 var mosen på 6.000 ha, og man startede udtørringen af de

tre søer i området. Den oprindelige højmose er bevaret i Tofte Mose, samt

i mindre partier mod vest og nord. 

Siden 1983 har stort set hele mosen været fuglebeskyttelsesområde.

Senere er det også blevet habitatområde.

Aage V. Jensens Fonde
Lille Vildmose var i mange år ejet af Lindenborg. Fra 1988 og frem har

Aage V. Jensens Fonde købt Høstemark Skov og Mose, Tofte Skov og

Mose, Portlandmosen mv. med henblik på langsigtet naturbevaring. Fon-

dene ejer i dag ca. 6.040 ha.

Fondene er stiftet af tømrermester Aage V. Jensen for at arbejde for

“naturens bevarelse og dyrenes beskyttelse”. Fondene ejer ca. 16.000 ha i

Danmark, bl.a. Vejlerne v. Thisted, Lille Vildmose, Æbelø, Rågø (se Skoven

2/04), Nedergård Skov v. Nr. Snede, Snarup Skov på Midtfyn, Ovstrup Hede

v. Herning, Hulsig og Råbjerg Heder v. Skagen og Hou Skov v. Mariager.

Desuden ejes områder i udlandet, især Skotland og Sydafrika. Læs mere

på www.avjf.dk 

Læs mere om pilotprojektet til nationalpark: www.nationalpark-lillevildmose.dk 

Læs om alle pilotprojekter på www.sns.dk/nationalparker

Kort over undersøgelsesområdet i
forbindelse med pilotprojektet til
nationalpark. Delområde 1 på kor-
tet  har meget højt naturindhold.
Den nordlige del af område 1 omfat-
ter Høstemark Skov samt mod vest
Porsemosen og Portlandmosen. Den
sydlige del omfatter Tofte Skov og
Mose. Delområde 2 er Mellemområ-
det med lavt naturindhold hvor der
graves tørv.
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ste aktiviteter i Mellemområdet der

kan tåle mest.

Der kan anlægges veje og stier på

steder hvor folk kan opleve naturen

uden at skade den, og der kan laves

flere udsigtspunkter. Man kan lave

flere guidede ture – man gætter på at

der er interesse for mindst 3 gange

så mange ture som i dag. Der er mere

end et års ventetid på at komme ind

med større grupper.

En vision – udkastet af Lars Møller

Nielsen (som repræsenterer Aage V.

Jensens Fonde) – var at der kunne

være ét hegn uden om hele området.

Hvor de offentlige veje fører ind i

området laver man færiste (kraftige

jernstænger på tværs af vejen) så de

store græsædere ikke kan komme ud.

Gæsterne vil så kunne færdes på veje

og stier.

Dyreliv
Lille Vildmose rummer i dag et om-

fattende dyreliv, heraf flere sjældne

arter.

Der er en vinterbestand på knapt

600 krondyr og 150 vildsvin; hvert år

skydes ca. 200, hhv. 150 dyr. Dertil

kommer de fleste vildtlevende dan-

ske pattedyr.

Der er flere sjældne fugle: Siden

1999 har Lille Vildmose været yngle-

sted for Danmarks eneste kongeørne-

par. Sidste år kom slangeørnen til

mosen – den jager krybdyr som hug-

orm og firben og har i 1800-tallet

ynglet i mosen.

Tofte Sø blev genskabt i 1973 efter

at have været afvandet i 200 år, og

snart gendannes Birkesø i nærheden.

Der yngler næsten alle danske ande-

NATIONALPARKER
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Græsningsskov af birk i Høstemark Skov. Bøgen sår sig på små sletter i Tofte
Skov – men holdes kraftigt nede af
kronvildtet.

Disse sletter i Midterområdet rummer måske om få år vildhest, bison, elg, kron-
hjort og andre store pattedyr.

Dette helt nye udsigtstårn giver de
besøgende mulighed for at opleve
dyrevildet – både krondyr og fugle.
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arter, og der er en stor skarvkoloni.

Desuden rummer mosen sjældenhe-

der som sort stork, rød glente, mose-

hornugle, trane, rørhøg, hedehøg og i

træktiden store gåseflokke.

De to skove er indhegnet af to år-

sager. Krondyrene er den oprindelige

danske race som man ikke ønsker

blandet op med de fritstående dyr.

Desuden skal vildsvinene være under

hegn af hensyn til risiko for spred-

ning af svinepest.

Udsætning af dyr
En af attraktionerne i Lille Vildmose

er at kunne se store dyr. Som nævnt

er der i dag kronhjorte, rådyr og

vildsvin. For nylig er der udsat 9 stk

Heck kvæg med 3 kalve, og 3 konik

heste i et indhegnet område langs

stranden. De har vakt stor interesse,

og det sker tit at biler kører langsomt

på landevejen for at se dyrene.

Kvæget stammer fra Holland hvor

man i mange år har krydset en række

kvægracer som alle rummer træk af

den uddøde europæiske urokse. De

kræver meget lidt pasning – de har

tyk pels, de kælver selv og de lever af

naturligt grovfoder. Konik hestene

minder om vildheste og passer til

større sletter. 

Der har været forslag om at

udsætte flere andre dyr. Elge er en

mulighed – ifølge en svensker er

området fint til elge. De tager gerne

birk som mange steder selvsår sig.

Bævere vil også trives i mosen. I

de mange tørvegrave kan de anlægge

bo så det har indgang under vand og

er beskyttet mod rovdyr. Og der er

masser af småt løvtræ de kan leve af.

Der kan være ret mange plante-

ædere i området. De har forskellig

adfærd og forskelligt fødevalg, og

derfor konkurrerer de ikke med hin-

anden. Kvæg (urokse), vildhest og

bison tager især grove græsser og

vedplanter. Rådyr, vildsvin og elg

tager finere planteføde, mens kron-

vildt og bæver udgør en mellemform.

Der lægges vægt på at Lille Vild-

mose ikke skal blive til en zoologisk

have. Dyrene skal leve frit, og der

skal ikke være garanti for at kunne se

dyr når man besøger parken.

De mange store græsædere skal

ikke kun glæde de besøgende. De skal

også være med til at bevare græsnings-

skoven som oprindelig blev skabt af

græssende husdyr. Skoven med spred-

te træer rummer et rigt plante- og

dyreliv med mange sjældne arter.

Husdyrene var i sin tid på stald

om vinteren hvor føden er mest spar-

som. Derfor laver man i dag tilskuds-

fodring med hø og roer i 4 måneder,

så bestanden af kronvildt kan være

stor nok til at lave den ønskede af-

græsning. Uden afgræsning vil de

store sletter i løbet af få år blive til et

tæt krat af pil og birk.

Pleje af skoven
De to skove rummer store arealer

med græsningsskov og sletter – men

også traditionelt skovbrug med plan-

tede kulturer af løvtræ og nåletræ. 

I Tofte Skov er halvdelen af det

bevoksede areal således nåletræ,

især sitkagran som kan klare sig

uden hegning. I øjeblikket hugges

således 3000 rm sitkagran om året,

og også noget eg. Der er mange unge

bevoksninger, og derfor vil man i

mange år fremover drive et kommer-

cielt skovbrug.

Tofte Skov er præget af at der har

været tre ejere inden for de seneste

15 år (Lindenborg, Codan og nu Aage

V. Jensens Fonde), og det har givet

noget skiftende politik. Det er planen

inden for få år at fjerne 80 ha sitka og

nedbringe arealet med nål til fordel

for løv. Nåletræet vil dog næppe for-

svinde helt, for det giver god

dækning for kronvildtet.

Skovene rummer meget ørnebregne,

fordi den ædes ikke af kronvildtet.

Vildsvinene æder dens rhizomer

(jordstængler), men når de holder op

med at rode i jorden, bliver der endnu

mere ørnebregne.

Ørnebregnen kan holde lysninger

åbne i årtier. Det er til gavn for visse

dyrearter, især varmeelskende dyr,

og man bevarer græsningsskove med

grene til jorden.

Høstemark Skov har også rummet

en del nåletræ, men her er man læn-

gere med konverteringen. I denne

skov er der ikke vildsvin til at rode i

jorden. På de lave partier sår birken

sig, og på de høje partier kommer

der bøg. Skovfogeden prøver dog at

fremme eg og ask, for bøgen vil have

svært ved at klare sig på sigt på denne

jordbund.

Tørvegravning
Der har været gravet meget tørv i Lille

Vildmose. Pindstrup Mosebrug produ-

cerer stadig tørv til gartnerier mv., og

kontrakterne rækker frem til 2030.

Tørvegravning passer umiddel-

bart ikke særlig godt med en natio-

nalpark som er skabt for at bevare

naturværdier. Alligevel har det været

diskuteret om tørvegravning bør

fortsætte i mindre omfang for at be-

vare den kulturhistorie der ligger bag.

Tørvegravningen blev oprindelig

startet som et beskæftigelsesarbejde.

I dag er der dog kun 20 der arbejder

med tørvegravningen, og det skal

sammenlignes med de muligheder

der er i turisterhvervet.

Hvis der laves en nationalpark vil

tørvegravningen måske blive begræn-

set eller helt stoppet, men så må man

imødese erstatningskrav fra Pindstrup.

Aage V. Jensens Fonde ejer de fleste

af de arealer hvor der graves, men

det er Fødevareministeriet som har

kontrakterne.

sf
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I det store midterområde graves stadig tørv i højmosen. 
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Junckers effektiviseres
Efter at Junckers Savværk blev red-

det fra konkurs i foråret er der star-

tet en større proces for at forbedre

effektiviteten i virksomheden.

Et vigtigt punkt er at nedbringe de

mange mellemlagre som findes under-

vejs i produktionen. Tabellen viser at

det typisk tager 18-31 dage – op til 1

måned – at producere og sælge et fær-

digt gulv. Men inden man er nået så

langt har træet ligget på forskellige

lagre i 262 dage – næsten 9 måneder.

Det giver mange ulemper:

– Der bindes meget kapital i råvarela-

ger og mellemlagre. Det belaster lik-

viditeten, og kapitalen skal forrentes.

– Det er vanskeligt at overskue pro-

duktion og leveringstider når der er

mellemlagre alle vegne.

– Der skal afsættes plads under tag

til unødvendige mellemlagre.

En af årsagerne er at man siden

Flemming Junckers tid har styret

efter tilgangen af råvarer og ikke

kundernes efterspørgsel. Råvaren

skulle udnyttes bedst muligt, og

intet måtte gå til spilde. Derfor har

man udnyttet restprodukter til

bordplader, MDF-plader og cellulose

som ikke var kerneområder.

Man har optimeret hver enkelt

arbejdsproces, men man har set bort

fra alt hvad der lå imellem de enkelte

processer. Derfor er der skudt mellem-

lagre op overalt. Alt dette vil man nu

forbedre gennem uddannelse af med-

arbejderne.

Der er flere andre vigtige tiltag man

sætter i gang. Man vil lægge vægten

på de massive parketgulve som ingen

andre kan matche – og man dropper

køkkenbordsplader. 

Man skal blive bedre til at tilpasse

produkterne til markedet. Lageret af

færdigvarer med over 500 varenumre

af parketgulve skæres ned. Samtidig

vil der ske en mindre forøgelse af rå-

bræddelageret hvor der er 44 vare-

numre. Dermed regner man med at

reducere kapitalbindingen samtidig

med at man stadig kan levere til tiden.

Man vil i højere grad gå over til

projektsalg til større byggerier frem

for detailsalg. Det giver længere ord-

retid og bedre muligheder for at

planlægge produktionen.

Endelig vil man rive gamle byg-

ninger ned og sælge arealer fra.

Kilde:Ingeniøren 13.8.04

Pænt regnskab
Junckers afleverede for nylig regnskab

for 1. halvår 2004. Omsætningen er

faldet med 15%, som det var forven-

tet da betalingsstandsningen ophør-

te 30. marts. Faldet er størst på det

danske marked og skyldes især en

lavere afsætning af gulve. Produktio-

nen af bordplader er ophørt, og man

koncentrerer sig om gulve og til-

hørende produkter.

Nettoresultatet er forbedret med

23 mio. kr, især som følge af lavere

produktionsomkostninger, lavere

kapacitetsomkostninger samt færre

renteudgifter.

Egenkapitalen er forbedret med

287 mio. kr. Heraf kommer 100 mio.

kr fra kapitalindskud, 179 mio. kr fra

TRÆINDUSTRI
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De mange mellemlagre på Junckers Savværk skal nu reduceres. (Mellemlager af
stave, arkivfoto fra 1993).

Millioner kr 1. halvår 1. halvår
2004 2003

Nettoomsætning 335 395

Nettoresultat 6,5 -16,5

Aktiver 747 775

Egenkapital 313 -24

Rentebærende gæld 300 592

Soliditet 42% -3%

Hviletid Produktionstid Lagerplads

Råtræplads 150 dage

Opskæring 1 dag

Lagring 3 dage 30.000 m2

Tørring 14-28 dage

Stavlager 18 dage 135.000 m2

Bræddefremstilling 1 dag

Råbræddelager 30 dage 220.000 m2

Overfladebehandling 1 dag

Lagring 1 dag 5.000 m2

Emballering 1 dag

Færdigvarelager 60 dage 425.000 m2

I alt 262 dage 18-31 dage 815.000 m2
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akkordering af gæld – og 6,5 mio. kr

fra overskud i 1. halvår 2004. 

For hele 2004 ventes en omsæt-

ning af gulve på 15% under 2003. Der

ventes et mindre positivt nettoresul-

tat, eksklusiv gevinster i forbindelse

med akkorderingen samt ved salg af

grunde og bygninger.

Der er nu nedsat en permanent

bestyrelse for Junckers Industrier

A/S. Formand er Nis Storgaard, 54 år

og til daglig direktør for Danfoss Hea-

ting. Øvrige medlemmer er direktør

Jacob Thygesen, Axcel A/S (næstfor-

mand), adm. direktør Asbjørn Berge,

Vest-Wood A/S (produktion af

trædøre), direktør Michael Rasmus-

sen, Velux A/S (produktion af trævin-

duer), koncernchef Eelco van Heel,

Rockwool International A/S, træindu-

striarbejder Bente Hansen, smed

Svend Aage Hansen og kemotekniker

Visti Vester; de tre sidstnævnte er

valg af medarbejderne.

Kilde:www.junckers.dk 
> Aktionærnyt
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Letvægtstransportør
TYPE BJ

Effektivt til læsning af 
juletræer og pyntegrønt

Kan leveres benzin-
drevet og med 

el-motor samt til
traktordrift

DUKS DK-8643 Ans
telefon 86 87 73 00 
telefax 86 87 73 70

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

Priser fra 46.200 for kpl. vogn med kran.  

8 modeller kran til traktor-og/eller vognmontering fra 3,2 til 6,5 mtr rækkevidde. 
Pris fra 26.900.

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

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

Farma 10–65 D med 500-hjul

Pris 112.500
 med 500-hjul

10–65 D

Pris fra

ex. længdemåling. Tillæg 13.100 for 
monteret længdemåling.

174.300

Turbo start af nordmannsgran kulturer?
Plant allerede nu og opnå optimal kulturstart

Vi tilbyder:

Kraftige 2/1, 2/2 og 3/0 Ambrolauri, Tlugi (egen frøimport afd. 10+11) 15-25 cm.

Nobilis 2/1 Proveniens C.F. Flensborg og Overgaard. Planter til nicheproduktion

bl.a. Cryptomeria, Hønsebenstræ og øvrige løv- og nåletræer.

TLF. 75 76 00 43 – Fax 75 76 02 04

bolsfrst@post10.tele.dk

Med venlig hilsen

Marianne og Lars H. Bols
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Slimflod i bøg
Man siger at skovene har haft godt af

al den megen nedbør, vi har haft i

dette år. Jeg er nu ikke helt sikker på,

at det har været lige godt alle steder.

Vi har her på Lundsgaard (v. Ker-

teminde, red.) konstateret slimflod

på bøg, mest langs vore veje. Jeg har

fundet omkring 100 tilfælde af slim-

flod – se fotos.

Slimfloddet er ikke aldersbestemt,

idet angrebne træer er fra 30 års

alderen og op til 180 år, og med dia-

meter fra ca. 10 cm til 70 cm. 

Angrebet kendetegnes ved et sort

sekret som svedes ud gennem bar-

ken. Ridser man så i barken, kan man

se at barken er døende i et ret stort

areal omkring floddet. 

Som regel er der ikke andet at gøre

end at fjerne træerne – så er det da

muligt at redde veddet fra total øde-

læggelse. 

Har andre haft lignende ødelæggel-

ser?

Vores jord er lerjord oven på det

specielle Kerteminde-ler. Vi har sam-

tidig Storebælt-klima, dvs. normalt

relativt lidt nedbør her på egnen.

Skovfoged P. Geleff, Lundsgaard

Tidligere slimflod
Redaktøren af Skoven husker tydeligt

det udbredte slimflod der sås i mange

skove i årene 1977-1980. Det blev sat

i forbindelse med de tørre somre i

1975-1976, som fremkaldte en ubalance

i træernes vandforsyning. 

Slimfloddet sås mange steder, men

nok mest udbredt på stiv og flad-

grundet lerjord. Skaderne er måske

forværret hvor der har kørt maskiner

som har komprimeret jorden eller

lavet skader på rødderne.

Siden 1980 har der været tørre

somre i 1983 og 1995-1996 uden at

det har medført nævneværdigt slim-

flod.

H.A. Henriksen skriver i sin skov-

dyrkningslærebog fra 1988 at slim-

flod formentlig skyldes både tørke og

frost, og det ledsages ofte af andre

skader, især angreb af stammelus.

Slimflod opstår ofte i tilknytning til

tørkeår, fx 1959 og 1975-76, mest

udtalt på vekselvåde jorder som fx

midtsjællandsk moræneflade.

Ernst Röhrig skriver i sin skov-

dyrkningslærebog fra 1992 at slim-

flod primært skyldes temperatur-

ekstremer og stærkt angreb af stam-

melus, eventuelt luseangreb alene.

Den sorte farve skyldes at saften fra

bøgen inficeres med to svampear-

ter; den sorte farve er altså ikke sig

selv skadelig.

Hvis der er andre som har iagt-

tagelser af slimflod eller erfaringer

med fænomenet er man velkommen

til at skrive til Skoven, gerne med

fotos.

Red.

SKOVENES SUNDHED
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Brdr.Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter

Renholdelse og stabklipning af juletræer

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler

En godt 100 år gammel bøg, godt pyntet. En ca. 70 årig bøg med samme lidelse.
Læg mærke til ridserne som viser at
barken er døende ud over det sorte
slimflod.
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Vi er på vej med en 

endnu større maskine

● Knusning over jorden. 
Stammer op til 50 cm.

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



Der blev vist planteplader af
pap, ny traktor med skov-
inddækning, fjernstyret
græsklipper, forsøg med
sprøjtemidler, fuglekasser af
beton.

Fuglekasser
Det er småt med hule træer i skoven,

og mange bygninger på landet giver i

dag ikke mulighed for reder for fugle,

flagermus og andre dyr. En løsning kan

være opsætning af fuglekasser. Det

giver liv omkring huset – og fuglene kan

være med til at holde skadedyr nede.

Man kan selv lave en kasse af træ,

men en anden mulighed er træbeton –

en blanding af 75% træ og 25% beton

som har mange fordele. Det er et

meget stærkt og holdbart materiale,

de kan udformes så de præcist svarer

til fuglenes behov, de kan indfarves så

de ikke er særligt synlige, de isolerer

godt mod både varme og kulde, og

fugtighed kan passere gennem kassen. 

Det tyske firma Schwegler har et

meget stort udvalg af kasser til man-

ge forskellige fuglearter: Mejse, mus-

vit, spurv, stær, isfugl, træløber,

vandrefalk, tårnfalk, spætte, mur-

sejler, svale samt til flagermus. 

En række nytteinsekter hjælper

med til at holde skadeinsekter nede.

Derfor er der også kasser til humlebi,

gedehams, guldøje, ørentvist – og en

særlig kombikasse giver bolig til en

række insektarter. 

Mange kasser er forsynet med en

kraftig ståltråd som kan hænges over

en gren, eller de kan fastgøres til en

stamme med et søm af aluminium

(som ikke skader en sav). Nogle

udgaver kan ophænges på huse eller

kan indmures.

Kasserne bør hænges op om efter-

året. Derved har fuglene ly om vinte-

ren, og samtidig har de fundet en

yngleplads.

Kasserne til småfugle koster 100-150

kr, en uglekasse omkring 300 kr, og en

vandrefalkkasse omkring 600 kr.

Schwegler er nu repræsenteret her

i landet af Bird + Garden Care ApS på

Frederiksberg som sælger både til

erhverv og private. Schweglers kas-

ser har i en del år været forhandlet af

Hedeselskabet og Dansk Skovkontor

som fortsat markedsfører kasserne.

DRIFTSTEKNIK
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Nyt fra Langesø
messen

Til venstre en kasse til en koloni af spurve – ophænges på en husmur – og til
højre en kasse til pindsvin.

Eksempler på fuglekasser til stær, forskellige småfugle og fuglekonge.

For 13. gang var der den 19. august

Langesø messe for udstyr til produk-

tion af juletræer og klippegrønt. Og

for første gang i en årrække i en lidt

mere positiv stemning. For træer

under 1,75 m ser udbudet ud til at

blive lavere i år, og det giver mulig-

hed for højere priser. 

Der var 2300 deltagere, lidt færre end

sidste år, og de nåede at se messen

stort set uden de regnbyger som

ellers har præget august. Der var på

messen flere mindre og større nyhe-

der til brug for såvel pyntegrønt sek-

toren som skovbrug og naturpleje.

sf
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Planteplade af pap
I Finland er der udviklet en plante-

plade af pap, som blev præsenteret

på Elmia sidste år (se Skoven 8/03,

side 350). Tassu pladen har nu fået

en dansk forhandler (Martti Issakai-

nen i Odder). Hans pris er mellem

2,50 kr og 3 kr inkl. moms – prisen

afhænger af hvor store mængder

man køber.

Formålet med plantepladen er at

holde ukrudtet væk fra den lille

plante og dermed give den en bedre

start. Hvis ukrudtet er kraftigt kan

det vokse ind over planten – men

plantepladen gør det nemt at lave

mekanisk slåning fordi man kan se

planterne.

Jorden skal være plan og uden

ukrudt. Planten sættes i jorden, man

tager plantepladen, åbner slidsen

ved at bøje siderne og skubber pla-

den ind på plads. Det anbefales at

lægge lidt jord på pladen for at und-

gå at den blæser væk.

Pladerne er for dyre at bruge i stor

skala. Men de kan anvendes ved til-

plantning af mindre områder i sko-

ven, ved efterbedring, til vildtremiser

og landskabsplantning.

Det finske Skogsforskningsinstitut

har afprøvet pladerne, og de peger

på at det er vigtigt at pladen ligger

tæt ned på jorden. Hvis der kommer

luft under pladen kan der vokse

skadelige svampe frem. 

Pladerne holder på jordens fugtig-

hed og fjerner konkurrence fra

ukrudt. Det er formentlig årsagen til

at planternes vækst øges med 2,5 cm

i år 2, 3 og 4 efter plantning ved brug

af pladen. (Det første år var der ikke

forskel på væksten hos planter med

eller uden plade).

Der har tidligere været markeds-

ført planteplader af plastic. Ulempen

ved dem er at de nedbrydes kun

langsomt, så man skal samle plader-

ne ind senere (eller samle stumper

ind hvis de er delvist nedbrudt). Pap-

pladerne nedbrydes derimod i løbet

af 3-5 år.
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Traktor til skoven
Sidst i 2003 kom Valtra med en ny serie

traktorer – C-serien. Denne traktor er

ret kompakt med en længde på 4,4 m

og er velegnet til mange opgaver i

skoven. Der er nu udviklet en særlig

skovinddækning som bliver efter-

monteret hos den danske importør.

C-serien er især udviklet til

kvægbedrifter hvor man arbejder

meget med frontlæsser. Den har en

kort næse, således at fordækkene er

det første af traktoren der kommer i

kontakt med eventuelle forhindrin-

ger. Der er desuden godt udsyn opad

og frem, og der er en god vægtfor-

deling med 60% af vægten på bag-

akslen. 

Sædet kan drejes 180 grader, og de

vigtigste betjeningsgreb er placeret i

armlænet. Der er 7 modeller med

effekt fra 95 hk til 150 hk.

En kasse til flagermus. Den bageste del
fastgøres til en husmur, og den forreste
del hænges uden på.

En kasse til gedehams – et nytteinsekt.
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Logo afprøves

Lige som tidligere år havde PC-Con-

sult lavet en lille demonstration af

forskellige sprøjtemidler. Det mest

interessante er Logo – tidligere mar-

kedsført som MaisTer.

For tiden er terbuthylazin et af de

mest anvendte midler, sammen med

Karmex. Men det ventes at Miljø-

styrelsen nedsætter doseringen så

meget at det bliver uinteressant i

skoven – måske er 2005 det sidste år

hvor det må anvendes. Logo bliver

måske afløseren.

Paul Christensen anbefaler en

model hvor man først anvender gly-

phosat om efteråret på et tidspunkt

hvor træerne er afmodnet. Logo

anvendes så om foråret – fra sidst i

april til starten af maj. Det skal være

inden det nye ukrudt er blevet over

20 cm, og inden granernes skudbryd-

ning da der er risiko for en vis gul-

farvning.

Det er nødvendigt at behandle to

gange om året på en jord som denne.

Man kunne for så vidt bruge Logo

begge gange – men det bliver for

dyrt. Logo koster ca. 800 kr/ha (v.

200 g/ha), mens glyphosat koster

100-150 kr/ha.

Et andet af de nye midler er Titus

som klarer bl.a. dueurt, canadisk

bakkestjerne, burresnerre og enårig

rapgræs. På kvik kan der opnås en

betydelig hæmning. Ukrudtet må

højst have 8 løvblade, og det skal

udbringes inden granernes udspring

for at undgå skader.

Primus er et middel som bekæm-

per en del tokimbladede i vintersæd.

Temperaturen behøver ikke at være

mere end 2-3 grader, det er regnfast

efter en time, og det er lige så sikkert

midt på dagen som om morgenen. 

Primus er ikke godkendt til skov

og juletræer, men der kommer måske

en off-label godkendelse med en

dosering på 100-150 ml/ha. Det ser

ud til at være ret skånsomt, for der er

ikke skader på granerne ved dose-

ringer på 300 ml/ha.

Læs mere om Logo og Titus i

Skoven 4/04, side 166.
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Ubehandlet – man ser en frodig vege-
tation af især græsser, men også
tidsler, syre, nælder og bingelurt.

Fjernstyret græsklipper 
Slåning af græs på stejle skråninger

er belastende for både maskiner og

mennesker. Man kan ofte kun bruge

håndbetjente maskiner, som bela-

ster hånd og arm kraftigt, og hertil

kommer gener fra støj og udstød-

ningsgas. 

Det er meget nemmere med Spider

– en fjernstyret rotorklipper som er

specielt egnet til terræn med hæld-

ninger over 30 grader. Den vælter

først ved en hældning på 65 grader.

Klippehøjden er 8-13 cm. Klippe-

bredden er 80 cm, og maskinens

bredde er 120 cm. Maskinen drives af

en 18 hk motor med trykomløbs-

smøring. 

Spider er hydrostatisk og styres på

alle 4 hjul der kan dreje 360 grader.

Dette patenterede styresystem gør at

Spider kan klippe i alle køreretninger.

Spider styres fra fjernbetjeningen

som bæres i et bælte omkring livet.

Man kan stå ved foden af skråningen

og starte og stoppe såvel motor som

klipper, styre motorens omdrejnin-

ger, klippehøjden, hastighed og ret-

ning samt nødstop.

Importøren er Special Maskiner i

Humble på Langeland. På hjemme-

siden www.special-maskiner.com er

der et link til producenten. Her kan

man se en video med maskinen i

arbejde, og man får indtryk af en

maskine som kører ubesværet på ret

stejle skråninger. Den blev introduce-

ret her i landet i maj, og der er siden

da solgt 7 maskiner.

Grenfældningssaks
Special Maskiner importerer også en

hydraulisk grenfældningssaks med

holder, Schnitt-Griffy. Den monteres

på en gravearm på en gummiged

eller lignende.

Den kan bruges til beskæring eller

fældning af levende hegn mv. Grene-

ne skæres over af to knive og fasthol-

des derefter af holderen, så de kan

lægges ned hvor man ønsker det.

Der er tre modeller. Den mindste

kan klare en egegren på 15 cm og en

ellegren på 19 cm – den største kla-

rer grene på hhv. 21 og 28 cm.
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Glyphomax 2 l/ha i september 03 og
200 g/ha Logo i april 04 havde klaret
næsten alle arter inkl. brombær og
græsser – dog ikke forglemmigej – og
der var ingen skader på granerne. 

Logo 200 g + Razer 150 ml i oktober
03 samt 150 g Logo i april 04 gav fuld-
stændig bekæmpelse af burresnerre
og næsten fuldstændig bekæmpelse af
græsser og nælder. Syre, tidsler, hind-
bær og skvalderkål blev hæmmet, og
der var ingen skader på granerne.

Dagens standardbehandling: 2 l/ha
Glyphomax i september 03 og 4 l/ha
Inter-terbuthylazin + 1,25 kg/ha Karmex
i april 04. Græsser og burresnerre er be-
kæmpet fuldstændigt, nælder er hæm-
met, mens skvalderkål og bingelurt kun
er let skadet; ingen skader på granerne.

Denne parcel er ubehandlet i efteråret
og 200g/ha Logo i april 04. Nælder og
bingelurt er næsten helt bekæmpet,
græs og tidsler er stærkt hæmmet.
Ingen skader på granerne.

Glyphomax 2 l/ha i september 03 og
30 g/ha Titus i april 04 bekæmper bur-
resnerre og syre næsten fuldstændigt.
Der er stærk hæmning af græsser, som
nu kommer igen. Nogle årsskud på
granerne har lyse nåle.

Glyphomax 2 l/ha i september 03 og
150 ml/ha Primus i april 04. Der er
god bekæmpelse af burresnerre og
nælder. Græsserne er stærkt hæmmet
af Glyphomax, men kommer igen 
(Primus virker ikke på græsser). 
Ingen skader på granerne. Primus er
IKKE godkendt til juletræer.
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Billigere 
bilforsikring

GF - Dansk Skovbrug
Torvet 11

4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 77 84

klub129@gf-forsikring.dk
www.gf-forsikring.dk

Ergonomisk rygsprøjte
En ny rygsprøjte fra Berthoud

betegnes som markedets mest bruger-

venlige og ergonomisk rigtige. Ram-

men fordeler vægten ligeligt på skul-

dre og lænd, og der er ekstra brede

og kraftigt polstrede seler.

Pumpen kan betjenes fra højre eller

venstre, og efter få tag har man fuldt

arbejdstryk på 5 bar. Beholderen

rummer 16 liter. Der er en teleskop-

lanse af kulfiber.

Sprøjten hedder Vermorel 2000

PRO og forhandles af Flex Trading.

Ny tågesprøjte
Scan-Agro præsenterede en ny model

af Scan-Sprayer tågesprøjte: Type

GDE. Denne sprøjte er udstyret med

en 360° svingbar udblæsning, som sam-

tidig kan vinkles vertikalt. Sprøjten er

udstyret med en kraftig blæser, som

kan sprøjte over 50 meter vandret. 

Nyt i år er en variant med dobbelt

udblæsning, således at der kan sprøj-

tes til begge sider af sporet. 

Scan-Sprayer tågesprøjter leveres

både som trailer med beholder op til

3.000 liter og liftsprøjte med behol-

der op til 1.000 liter og med flere for-

skellige udblæsningsmuligheder til

frugt-, bær- og trækulturer. Scan-

Sprayer har fuldt galvaniseret blæser

og chassis.

FO
R

S
TP

LA
N

T
ØNSKER DU LANDETS
BEDST EGNEDE PLANTER TIL
NETOP DIN PLANTNING?
SPØRG PLANTEMÆGLERNE®

Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20
Mobil 21 40 30 21
Fax 86 54 53 43
shj@forstplant.dk 
www.forstplant.dk
Faurgårdsvej 128
8300 Odder

Jens Houkjær 
Tlf. 76 82 90 90
Mobil 40 45 44 80
Fax 76 82 90 91
jh@forstplant.dk 
www.forstplant.dk
Staksrodevej 39
7150 Barrit

Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00
Mobil 40 40 98 91
Fax 87 52 20 01
nbh@forstplant.dk
www.forstplant.dk
Porskærvej 49, Agri
8420 Knebel

P. C. Gade 
Tlf. 20 19 96 74
Fax 87 52 20 01
skovfogedpcgade@mail.dk
www.forstplant.dk
Simmerstedvej 213
6100 Haderslev

Hvalsø Savværk A/S er en 100% grøn virksomhed.
Vores miljøpolitik tager udgangspunkt i:

- at bruge biologisk nedbrydelige smøremidler.
- al energi til varme stammer fra vort eget biobrændsel.
- alle motorer udskiftes løbende til nye lav-energi motorer.
- at nedbringe støjniveauet i alle afdelinger.

Denne politik øger vore medarbejderes arbejds-
glæde samt deres hensyn til naturen og dermed
det råstof, vi lever af.

Produkter:
- Savet træ / planker
- Emner (små emner i begrænset str.)
- Sveller
- Ege Tømmer
- Brænde

HVALSØ SAVVÆRK A/S · Bentsensvej 4 · P.O. Boks 16 · 4330 Hvalsø
Tel. 46 46 16 16 · Fax 46 46 16 00 · www.hvalsoe-sawmill.dk

PEFC/09-33-001
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Af Jens Peter Skovsgaard, Tomas
Nordfjell og Ib Holmgård Sørensen,

Skov & Landskab, KVL

Det er væsentligt at udvikle
økonomisk rationelle ud-
rensningsmetoder, som kan
øge bestandstræernes til-
vækst uden at mindske
deres naturlige oprensning.

Genvækst fra høje stød
ved udrensning i bøg øger
den naturlige oprensning på
de tilbageværende bestands-
træer, men mindsker samti-
dig deres tilvækst. Det synes
derfor oplagt at kombinere
mekaniserede teknikker, som
kan håndtere både fældning
og opkvistning.

Udrensning med høje stød
Formålet med udrensning i unge

skovbevoksninger er som regel at

forbedre bevoksningens generelle

kvalitet og øge de bedste træers til-

vækst. Arbejdet kan udføres på man-

ge forskellige måder og med mange

forskellige typer af værktøj.

Ofte er der tale om manuelt eller

motor-manuelt arbejde. For at opret-

holde en nogenlunde bekvem arbejds-

stilling sættes stødene gerne omkring

knæhøjde. Det er heller ikke ualmin-

deligt at sætte stødene lavere.

Tidligere var det nogle steder al-

mindeligt at sætte stødene meget

højt. Ideen er, at levende sidegrene

eller genvækst fra stødene kan med-

virke til at forbedre den naturlige

oprensning på bevoksningens bedste

træer, set i forhold til en udrensning

med lave stød. Samtidig kan tilvæks-

ten på de bedste træer blive større,

end den ville være i en bevoksning,

som ikke renses ud.

Hvis genvæksten ikke skygges ihjel

og forsvinder af sig selv på et senere

tidspunkt, kan det blive nødvendigt at

fælde stødene en gang til. Dette er

selvfølgelig en arbejdsteknisk ulempe,

som skal vurderes i forhold til det for-

ventede merudbytte på grund af bed-

re vedkvalitet og/eller øget tilvækst.

Det klassiske eksempel på udrens-

ning med høje stød stammer fra Øst-

Europa. Her var det tidligere almin-

deligt at skære toppen af grove og

skæve træer i unge bevoksninger af

skovfyr i stedet for at fælde dem med

et snit ved jordoverfladen (figur 1).

Levende sidegrene og anden gen-

vækst danner derved en dusket buket

af grene netop i det højdelag, hvor

der er brug for nedskygning af de

fremtidige bestandstræers nederste

levende grene.

I nyere tid har høje stød været

anvendt for eksempel i forbindelse

med afstandsregulering af sitkagran i

Storbritannien. Her er formålet at

forbedre de tilbageværende træers

stabilitet og tilvækst og at reducere

mængden af råd, som introduceres i

forbindelse med hugst.

Et andet nyere eksempel er regule-

ring af artssammensætning og til-

vækst i blandingsbevoksninger af

birk og pil i Sverige.

Teknikken med høje stød anvendes

også i Danmark, men er ikke alminde-

lig kendt. I den efterfølgende artikel

(Skovsgaard & Graversgaard) vises et

eksempel fra en askebevoksning med

indblanding af rødel som ammetræ.

Mekaniseret udrensning
I betragtning af de høje omkostninger

ved udrensning kan det undre, at der

ikke er udviklet en prisbillig, helt

eller delvist mekaniseret løsning. 

Forskellige tests i udlandet har

antydet, at det måske vil være tek-

nisk set lettere at anvende stød, som

er væsentlig højere end op til knæ-

højde. Det skyldes bl.a., at det er

lettere at orientere sig i området fra

ca. 1 meter til hovedhøjde, at stam-

merne er tyndere deroppe, og at der

er færre forhindringer.

Skov & Landskab har derfor anlagt

et forsøg med forskellig stødhøjde

ved udrensning i ung bøg. Forsøget

ligger i Lille Bøgeskov ved Sorø. For-

målet er at undersøge stødhøjdens

betydning for de tilbageværende

træers vækst og kvalitet. Vi bringer

her en kort omtale af de første, fore-

løbige resultater.

379SKOVEN 9 2004

BEVOKSNINGSPLEJE

Udrensning i bøg:
Stødhøjdens betydning
for vækst og kvalitet

Figur 1. Principskitse for udrensning
med høje stød i skovfyr. Levende side-
grene og anden genvækst danner en
dusket buket af grene netop i det høj-
delag, hvor der er brug for nedskyg-
ning af de fremtidige bestandstræers
nederste levende grene. Efter Wagen-
knecht & Henkel (1961).
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Forsøg med høje stød i bøg

Forsøget er anlagt forår 2002 som led

i et større nordisk projekt finansieret

af SamNordisk Skovforskning. For-

søget ligger i en naturforyngelse af

bøg fra 1987.

Stamtal (levende træer) før anlæg

varierede mellem 17.500 og 41.000 pr.

ha. Højden af de største træer varie-

rede mellem 3,0 og 4,2 meter.

Forsøget omfatter fem behandlin-

ger med forskellige kombinationer af

stødhøjde og udrensning (tabel 1 og

figur 2). Der er tre forskellige

stødhøjder og tre forskellige princip-

per for udrensning.

Der anvendes tre stødhøjder:

10 cm – lave stød (foroverbøjet ar-

bejdsstilling, normal praksis),

90 cm – mellemhøje stød (bekvem

arbejdsstilling),

230 cm – høje stød (maksimal række-

vidde i stående stilling uden andet

hjælpemiddel end sav).

Udrensningen varierer fra ingen

udrensning (kontrolparceller) til

udrensning af krukker og piskere

eller udrensning til fordel for et

bestemt antal fremtidstræer 1).

Stødhøjden varieres kun i de parcel-

ler, hvor der udrenses til fordel for

fremtidstræer. Ved udrensning af

krukker og piskere anvendes sæd-

vanlig stødhøjde tæt ved jordniveau

(ca. 10 cm).

Forsøget blev målt efter to vækst-

sæsoner (efterår 2003). Målingerne

er udført på og umiddelbart

omkring fem af de bedste fremstids-

træer i hver parcel. I de parceller,

hvor der ikke er udrenset til fordel

for fremtidstræer, er der målt på og

omkring fem tilsvarende gode træer

blandt de bedste potentielle frem-

tidstræer i hver parcel.

Stødskud
Efter to år var der ingen genvækst i

parcellerne med lave stød. Der var

1,7 skud pr. stød ved en stødhøjde på

90 cm og 2,7 skud pr. stød ved en

stødhøjde på 230 cm.

Den højeste del af genvæksten

nåede gennemsnitligt til en højde på

17 cm over stødhøjde ved de mellem-

høje stød og 46 cm ved de høje stød.

Antallet af stødskud og deres længde

tiltager således med stigende

stødhøjde, men afhænger sandsynlig-

vis ikke af stamtallet eller af antallet

af stød.

Fremtidstræer
Fremtidstræernes diametertilvækst

og oprensning efter to år afhang især

af træets oprindelige tykkelse, men

også af stamtal efter udrensning. Høj-

detilvæksten afhang ikke af hverken

stødhøjde eller udrensning.

Forskellen i tilvækst kan illustre-

res med et eksempel, hvor stamtallet

reduceres fra 20.000 til 5.000 pr. ha.

Et træ med en oprindelig brysthøjde-

diameter på 30 mm vil i dette tilfælde

være vokset til:

53 mm, hvis stødene er 10 cm,

47 mm, hvis stødene er 90 cm,

42 mm, hvis stødene er 230 cm.

Til sammenligning vil det samme træ

være vokset til 39 mm, hvis der ikke

foretages udrensning.

Forskellen i naturlig oprensning

kan illustreres med højden til neder-

ste levende gren. Højden til nederste

levende gren var i gennemsnit:

233 cm uden udrensning

221 cm ved udrensning af piskere og

krukker, 

207 cm med høje stød

154 cm med mellemhøje stød

127 cm med lave stød.

Fremtidstræerne møder således

væsentlig konkurrence fra stød med

genvækst. Konkurrencen øges med

tiltagende stødhøjde. Samtidig har

genvæksten en overordentlig mar-

kant effekt på den naturlige oprens-

ning, og det allerede to år efter

udrensning!

Effekten af hård udrensning med

lave stød, vurderet i forhold til ingen

udrensning (de to mest ekstreme

behandlinger), er en reduktion i

naturlig oprensning på 1/2 meter pr.

år og en årlig mertilvækst på 7 mm.

Denne mertilvækst kan sandsynligvis

ikke opveje den manglende oprens-

ning ud fra en driftsøkonomisk

betragtning.

Konklusion
Mange skovfolk mener, at det er nød-

vendigt at foretage udrensning i ung

bøg. De vil gerne fjerne uønskede

individer (hvilket vel netop er defini-

tionen på en udrensning) og samtidig

reducere konkurrencen for de gode

træer i bevoksningen. Derved kan de

bedste træer vokse sig tykke hurtige-

re end ellers.

På grund af de mange natur- og

selvforyngelser i bøg kan det være af

afgørende økonomisk betydning at

træffe den rigtige beslutning. I den

forbindelse må forsøget med høje

stød i ung bøg på nuværende tids-

punkt nærmest betragtes som et

kuriosum, men det giver alligevel

stof til eftertanke.

Hvor er balancen mellem tilvækst

og vedkvalitet? Er det bedst at force-

re de gode træers tilvækst eller deres

oprensning?

Det findes der sikkert ikke noget

endegyldigt svar på. Men i løbet af

nogle år kan forsøget i Lille Bøge-
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Behandling Stødhøjde Udrensning

1 - Ingen udrensning

2 10 cm Hugst af krukker og piskere

3 10 cm Udrensning til fordel for 4500 eller 9000 fremtidstræer pr. ha

4 90 cm Udrensning til fordel for 4500 eller 9000 fremtidstræer pr. ha

5 230 cm Udrensning til fordel for 4500 eller 9000 fremtidstræer pr. ha

Tabel 1. Oversigt over behandlingerne i forsøget.

1) Fremtidstræer er træer, som på et

tidligt tidspunkt vurderes at kunne

komme til at udgøre en væsentlig

del af blivende bestand i fremtiden.

Med tiden forventes fremtids-

træerne således at udgøre en stadig

stigende andel af den blivende be-

stand. I det tilfælde, hvor udrensnin-

gen kun efterlader fremtidstræer,

foretages den videre selektion

naturligvis alene blandt disse.
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Behandling 1: Ingen udrensning (ubehandlet kontrol).

Figur 2. Udrensning i ung, naturforynget bøg med forskellige
stødhøjder. Forsøg nr. 1422 i Lille Bøgeskov ved Sorø. Alder
17 år. Der findes et fremtidstræ i midten af hvert foto. Frem-
tidstræer er mærket med en gul ring. Træer og stød, som er
udvalgt til måling, er mærket med en hvid plastikring.
Fotos: JPS, 9. marts 2004.

Behandling 2: Udrensning af piskere og krukker, lave stød.

Behandling 3: Udrensning til fordel for fremtidstræer, lave stød. Behandling 4: Udrensning til fordel for fremtidstræer, mel-
lemhøje stød.

Behandling 5: Udrensning til fordel for fremtidstræer, høje
stød.
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skov sammen med tre tilsvarende

forsøg i Syd-Sverige og en serie af

danske udrensningsforsøg i bøg (boks

1) bidrage til en mere kvalificeret

debat. Samtidig vil der formodentlig

ske en udvikling på det driftstekniske

område, som kan skubbe i retning

af den ene eller den anden løsning.

På trods af den korte tid, forsøget

har eksisteret, og med alle de forbe-

hold, som iøvrigt kan tages, vil vi

konkludere, at det for nuværende

næppe betaler sig at udrense hårdt i

ung bøg, uanset stødhøjden. Det er

naturligvis ikke sikkert, at forskellene

mellem behandlingerne fastholdes

fremover, men det er meget vanske-

ligt at øge den naturlige oprensning,

når først man er begyndt at hugge

(for) hårdt.

Bøgens vedkvalitet afhænger stort

set ikke af væksthastigheden. Det er

derfor af væsentlig interesse at ud-

tænke og afprøve økonomisk rationel-

le udrensningsmetoder, som kan øge

tilvæksten uden at mindske oprens-

ningen. Det synes at være en oplagt

mulighed at kombinere mekanise-

rede teknikker, som kan håndtere

både fældning og opkvistning (boks 1).

Tak

Forsøget er finansieret af SamNordisk Skov-

forskning (bevilling nr. SNS-78). Stiftelsen

Sorø Akademi har velvilligt stillet bevoks-

ning og medhjælp til rådighed.

Litteratur

Skovsgaard, J.P., T. Nordfjell & Ib Holmgård

Sørensen 2004: Pre-commercial thinning

of beech: Early effects of stump height on

growth and wood quality. Manuskript til

Scandinavian Journal of Forest Research.

Skovsgaard, J.P., T. Nordfjell, I.H. Sørensen &

L. Birck 2004: Udrensning i bøg. Under-

søgelse af stødhøjdens betydning for bli-

vende bestands vækst og kvalitet. Forsøg

nr. 1422, Stiftelsen Sorø Akademi, Lille

Bøgeskov, afd. 332a. Anlægsrapport nr.

627. Skov & Landskab, Den Kgl. Veteri-

nær- og Landbohøjskole.

Wagenknecht, E. & W. Henkel 1962: Rationel-

le Dickungspflege. Neumann Verlag; Rad-

ebeul, Berlin. 176 pp.
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Boks 1. Forsøg med udrensning

Forsøget i Lille Bøgeskov indgår i

Skov & Landskabs serie af forsøg

med udrensning i bøg. Forsøgene

ligger i Purlund og Tågerød Skov

ved Vallø, i Boller Overskov og

Rold Skov ved Horsens, på Buderup-

holm Statsskovdistrikt og i Dron-

ninglund Storskov.

Disse seks forsøg er anlagt med

anlagt med et bredere formål, som

især vedrører tidspunktet for

første udrensning, udrensning ved

knusning af striber gennem bevoks-

ningen, principperne for valg af

udrensningstræer eller blivende

træer samt styrken af det enkelte

indgreb. Endvidere undersøges

problematikken med ær i bøgefo-

ryngelser samt udviklingen i skov-

bundens urteflora. De første resul-

tater fra forsøgene vil blive offent-

liggjort i løbet af det kommende år.

Ideen om at udvikle en kombine-

ret, mekaniseret løsning på fæld-

ning og opkvistning i forbindelse

med udrensning arbejdes der videre

med ved Sveriges Lantbruksuniver-

sitet i Umeå.

Proveniensvalg?
Kvalitetsplanter?

Spørg FORSTPLANT!
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Hvalsø Savværk

Hvalsø Savværk A/S ved Holbæk har

som den første virksomhed i Danmark

opnået et PEFC sporbarhedscertifikat

(eller “chain-of-custody-certifikat”).

Et sporbarhedscertifikat beviser at

virksomheden kan sælge træproduk-

ter med PEFC-mærke med garanti for

at træet oprindeligt stammer fra en

PEFC-certificeret skov.

Hvalsø Savværk A/S er et af Dan-

marks førende løvtræssavværker

med eksport til det meste af verden.

(foto er fra savværket).

Martin Nyrop-Larsen, Direktør for

Hvalsø Savværk A/S, ønsker med

PEFC- certificeringen at vinde en

markedsfordel i forhold til konkurren-

terne. Han betragter certificeringen

som et salgsredskab der kan styrke

virksomhedens profil. 

– Desværre er vores konkurrenter

i Tyskland og Frankrig langt længere

fremme med certificering end vi er

herhjemme. Hvalsø Savværk håber at

mange flere danske skove vil lade sig

PEFC-certificere så vi sammen kan

stå stærkt på eksportmarkedet, siger

Martin Nyrop-Larsen.

– Selv om der ikke er det store

udbud af PEFC-certificeret træ i Dan-

mark, tror vi stadig at det kan gøre

en forskel. Nu hvor vi har certifice-

ringen, er det klart at certificeret træ

vil blive prioriteret i fremtidige indkøb.

Statistik
For tiden er der certificeret 9.829 ha

skov i Danmark. På verdensplan er

det samlede PEFC-certificerede areal

over 52 millioner ha – de vigtigste

lande er:

Finland 22,3 mio. ha

Norge 9,2 mio. ha

Tyskland 6,9 mio. ha

Østrig 3,9 mio. ha

Sverige 3,8 mio. ha

Frankrig 3,3 mio. ha

Tjekkiet 1,9 mio. ha

Der er 1.620 europæiske trævirksom-

heder med et PEFC sporbarhedscer-

tifikat, hovedparten i Frankrig og

Tyskland – og som nævnt 1 i Dan-

mark. 

Hertil kommer 12.177 PEFC logo

brugere, hovedparten i Tyskland og

Frankrig, og 5 i Danmark.

Kilde:Pressemeddelelse 18.8.04
(www.pefc.dk)

Hedeselskabet

Hedeselskabets tyske datterselskab,

Heidegesellschaft Forstprodukte und

-geräte GmbH, er blevet PEFC-certifi-

ceret (Chain-of-Custody). 

Certificeringen er et krav fra flere

internationale træindustrier om, at

tyske leverandører af råtræ fremover

skal være certificeret. I dag er 65% af

det tyske skovareal certificeret efter

PEFC-retningslinierne, og andelen er

stigende. 

Erik Røj Jørgensen, Hedeselskabet
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CERTIFICERING

Entreprenør

Per Larsen
Kalundborg ApS

Vognmand
Aut. kloakmester

Saltbækvej 114 · 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 22 21 · Bil 40 59 13 21

Entreprenør

Per Larsen
Kalundborg ApS

Vognmand
Aut. kloakmester

Saltbækvej 114 · 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 22 21 · Bil 40 59 13 21

● Udlægning af materialer i lag,
1-20 cm. i profil

● Planering af eks. vej,
hvis overflade er grus, i profil

● Udlægning i køresporerne
● Vi lægger gerne Deres egne 

materialer ud
● Grader arbejde udføres
● Tilbud uden forbindende
● Vi kommer over hele landet

● Udlægning af materialer i lag,
1-20 cm. i profil

● Planering af eks. vej,
hvis overflade er grus, i profil

● Udlægning i køresporerne
● Vi lægger gerne Deres egne 

materialer ud
● Grader arbejde udføres
● Tilbud uden forbindende
● Vi kommer over hele landet

Vi kan jævne vejen for DemVi kan jævne vejen for Dem
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Af Jens Peter Skovsgaard 1) og
Hans Chr. Graversgaard 2)

Brug af høje stød ved ud-
rensning af rødel i blandings-
bevoksninger af ask og rødel
forbedrer askens oprensning
markant.

Formålsbestemt udrensning
i blandskov
Ask og rødel på stor afstand er en

udmærket blanding på lavtliggende,

fugtig bund.

Rødellen hjælper asken op, hvis der

er problemer med nattefrost sent om

foråret. Rødellen er samtidig en god

nabo, som hurtigt nedskygger askens

nederste grene.

Det kan være attraktivt at bevare

en del af de bedste rødel i bevoksnin-

gen. Rødel af god kvalitet opnår nem-

lig høje priser. Men som regel vil det

være ask, der ender med at blive

hovedtræart.

Man vil derfor almindeligvis fjerne

de fleste rødel ved en af de første

udrensninger eller tyndingshugster.

Det sker typisk med et fældesnit tæt

ved jordoverfladen – sådan som vi

altid gør.

Vi synes, at det er en uhensigts-

mæssig praksis. Formålet med et

hugstindgreb er jo bl.a. at forbedre

bevoksningens kvalitet. Det vil her

især sige askens kvalitet.

Rødel skyder som bekendt velvil-

ligt fra stødet. Hvis man i stedet for

at sætte lave stød kapper toppen af

de uønskede rødel eller fælder dem

højt, vil stødskuddene og lavtsid-

dende, levende grene, som bøjer op,

hurtigt danne en ny, sekundær krone

(figur 1).

Hvis man samtidig tænker lidt

strategisk i forbindelse med indgre-

bet, er det muligt at koncentrere den

gunstige effekt særligt omkring de

bedste ask. Senere, når oprensningen

er tilfredsstillende, eller rødellen

begynder at genere asken, fældes de

uønskede træer med at almindeligt,

lavtsiddende fældesnit.

Genvæksten på rødel reducerer

formodentlig askens tilvækst i for-

hold til den mulige tilvækst ved rødel

med lave stød (jf. den foregående

artikel af Skovsgaard, Nordfjell og

BEVOKSNINGSPLEJE
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Høje stød ved udrensning
i blandingsbevoksninger 
af ask og rødel

Figur 1. Udrensning af rødel i blandingsbevoksninger af ask
og rødel. Her er toppen kappet af ellene i hovedhøjde (de
tre træer til venstre for HCG). Stødskud og lavtsiddende,
levende grene bøjer op og danner en ny, sekundær krone,
som forbedrer askens oprensning markant (til højre for
HCG ses en let bugtet ask af middelmådig kvalitet). En
bevoksning et sted i Vendsyssel. Foto: JPS, 30. jan. 2004

Figur 2. Det er vigtigt at vælge den 'rigtige' stødhøjde. Det
andet stød i den række af rødel, som begynder forrest til ven-
stre, har udviklet en optimal sekundær krone. I rækken af ask
umiddelbart til venstre ses to rette ask med god naturlig op-
rensning. Vi anbefaler, at man lokalt afprøver forskellige stød-
højder, inden teknikken med høje stød anvendes i større skala.
En bevoksning et sted i Vendsyssel. Foto: JPS, 30. jan. 2004.

1) Skov & Landskab

2) Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland
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Sørensen). Men den bevirker samti-

dig en markant forbedring af askens

naturlige oprensning. Det økonomi-

ske tab i den forbindelse kan mulig-

vis indhentes helt eller delvis ved

salg af brænde fra de høje stød (som

jo så er blevet tykkere i mellemtiden).

Konklusion
Den første prioritet ved en økono-

misk orienteret dyrkning af løvtræ er

at tilvejebringe en tilstrækkelig

oprensning. Først derefter kommer

hensynet til tilvæksten.

Høje stød med genvækst er en

klassisk teknik, som er gået i glem-

mebogen, bl.a. fordi det kan være en

dyr løsning. Den har imidlertid stadig

sin berettigelse i visse sammenhæn-

ge. Vi mener, at blandingsbevoksnin-

ger af ask og rødel er en af de skovty-

per, hvor man med fordel kan anven-

de høje stød i forbindelse med de

første reguleringer af stamtallet og

artsblandingen.

Det er vigtigt at vælge den 'rigtige'

stødhøjde (figur 2). Hvis stødene

sættes for lavt, dør rødellen for tid-

ligt. Hvis de sættes for højt, generer

den asken for meget.

Vi kender ikke den optimale stød-

højde. Den afhænger sandsynligvis af

lokaliteten, stamtallet, blandingsfor-

holdet og træernes højde. Vi anbefaler

derfor, at man lokalt afprøver forskel-

lige stødhøjder, inden teknikken

anvendes i større skala.

Tak

Denne observation er tilvejebragt i forbin-

delse med projektet Naturnær skovrejsning:

Tidlig udvikling i naturagtige blandingsbe-

voksninger på tidligere agerjord. Projektet er

støttet af Skov- og Naturstyrelsens ordning

for praksisnære forsøg (SN 2001-3376-0043).

385SKOVEN 9 2004

BEVOKSNINGSPLEJE

Udnyt gødningen optimalt
Gødningssprederen Forst Flowmatic sikrer, at
det er træerne, der får gødningen og ikke
kørespor og veje. Det sparer på gødningen og
drøjer på N-kvoten.

Forst Flowmatic fås nu med større tankka-
pacitet, så den passer til storsække. 

Rekvirer yderligere oplysninger hos:

PROFESSIONELLE KRÆVER 
DRIFTSIKKERHED

– Når det virkelig går løs i sæsonen, er det vigtigt, at man har
driftssikkert og professionelt grej. Med vores Lyn-Netmaskine
har vi nettet over 300.000 træer uden problemer. Det er noget,
der virker!

Thomas Olesen, Hejnsvig

Bovlundbjergvej 20 ● DK-6535 Branderup J ● Tlf. +45 7483 5233

Fax +45 7483 5395 ● bovlund@bovlund.dk ● www.bovlund.dk

Wood-Mizer

Pr. 1. marts er Fasterholt Savværk fusioneret med
Douglas Bjælkehus og vi hedder nu Douglas A/S.
Opskær dit eget træ med Wood-Mizer stationære eller mobile
savværk. Priser fra 43.000 kr. Desuden demonstrerer vi LT20 til
ca. 72.000 kr. samt andre modeller.

Douglas A/S
Haraldslundvej 16, Ilskov, 7451 Sunds

Mobil 40 52 86 52
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“Arbejderne holder et spejl op foran
os.....de reducerede former giver den,
der mærker dem, rum og frihed til
udvikling af sine egne tanker og følel-
ser. Af veddet fra et dødt træ eller en
gammel egebjælke opstår noget nyt,
levende, som vil berøre os, når vi
berører det.” 

Citat Walter Green.

Walter Green er fra Eckernförde,

udlært som landskabsplanlægger og

selvlært som billedskærer. Han arbej-

der i gammelt bygnings- og skibstøm-

mer, hvis "levnedsspor" han forsøger

at bibeholde. Ved at lade sine værker

udstille i historiske bygninger, der

ikke alene hviler på skeletter af tøm-

mer, men også indeholder stærke

træskærerarbejder, f.eks. domkirken

i Lübeck og senest domkirken i Upp-

sala, forstærker Walter Green netop

dette aspekt i værkerne. 

Walter Green har nu valgt de histo-

riske bygninger på Dansk Jagt- og

Skovbrugsmuseum i Hørsholm som

udstillingssted for sine skulpturer. De

25 værker udstilles både i Laden fra

1700-tallet som rummer nogle af de

flotteste tømmerkonstruktioner i

offentlige danske bygninger, og i muse-

ets helt nye udstillingshus, Vognpor-

ten som udmærker sig ved sin utradi-

tionelle brug af dansk nåletræ i såvel

konstruktion som beklædning. 

Udstillingen er åben til og med

den 30. november 2004. 

Museet er åbent tirsdag – søndag

kl. 10.00-16.00. Entré 40 kr., grupper

og pensionister 35 kr., børn under 16

år gratis. Onsdag er gratisdag for

alle. Rundvisninger arrangeres efter

aftale. Café Sneppen er åben i muse-

ets åbningstid eller ved forudbestil-

ling. Tlf. 45 76 18 62.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum,

Folehavevej 15 . 2970 Hørsholm 

Tlf. 45 86 05 72 . www.jagtskov.dk

E-mail: museum@jagtskov.dk “Salomons højsang”, eg, højde 122 cm.

Walter Green
Walter Green er født i 1952 i Eckern-

förde. I lære som gartner, fra 1971 til

Berlin med studie af landskabspleje

og senere træpleje. Derefter virksom-

hed som landskabsplanlægger i Berlin,

Hamborg, Burkina Faso (Vestafrika)

og i Den Dominikanske Republik.

I 1985 overtog han et gæstgiveri i

Østholsten, og siden 1997 har han

været “fri kunstner med tyngdepunkt

i træskærerarbejder”. Siden 1998 har

han haft 36 udstillinger, især i det

nordlige Tyskland, og han bor i dag i

Nordvest-Mecklenburg

Han skriver om sit arbejde som

billedhugger:

“Gamle egebjælker er mit nu-

værende yndlingsmateriale. Forvand-

linger bliver tydelige, når der opstår

skulpturer af den praktiske brug som

bindingsværks- og dæksbjælker.

Under et lag af støv, sod, nagler og

fortid bliver bjælkernes interessante

folderige hud synlig. Disse levneds-

spor forsøger jeg at bibeholde. Der-

under befinder der sig kernerigt ege-

træ, som overrasker ved sin renhed.

Spændingen mellem den ydre råhed

og den indre renhed i det mørke ege-

ved, sætter jeg gerne overfor en glat,

lys avnbøg.

Skulpturerne byder på mere, end

det, der er begribeligt ved den vante

opfattelse gennem øjet og en distan-

ceret bearbejdning i hovedet: Ved den

hudlignende fløjlsagtige bearbejd-

ning af overfladen indbyder træets

varme til berøring.

Der bliver talt til følelser og erfa-

ringer, som enhver af os på en eller

anden måde har gjort. Ofte drejer det

sig om forbindelser og møder, altså

hvordan delene står til hinanden. Og

det drejer sig om søgen efter midt-

punktet, ens eget og det, “som holder

verden sammen”. Hos skulpturerne

kan det ligge mellem over og under,

glat og ru, indre og ydre, mandlig og

kvindelig.

Arbejderne vil holde et spejl op

foran os. Derved giver de reducerede

former den følende rum og frihed til

udvikling af sine egne tanker og følel-

ser. Ud af veddet fra et dødt træ eller

en gammel egebjælke opstår noget

nyt, levende, som kan berøre os, når

vi berører det.”

TRÆ I KUNSTEN
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STØRSTE SORTIMENT
BEDSTE PRISER

www.forstplant.dk

Mærk træet
– skulpturer af Walter Green
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Byræv og landræv er 
forskellige
Det er mange år siden ræven rykkede

ind i de store byer. Nu har det vist

sig at levevilkårene er så forskellige

de to steder at man næsten kan tale

om to racer med forskellige arvean-

læg. Det har vist sig efter at DMU

har undersøgt 414 skudte og trafik-

dræbte ræve.

Ræve kan sprede sig op til 100 km

fra det sted de fødes, men de spredes

ikke fra land til by. Det viser sig at

generne – de arvelige anlæg – hos

de 178 undersøgte ræve fra Køben-

havn adskiller sig væsentligt fra de

ræve der er indsamlet på det øvrige

Sjælland og i Jylland. 

Byræven og landræven blander

ikke gener. Formentlig fordi deres

adfærd er så forskellig at de ikke kan

finde sammen og parre sig. Det er

ikke muligt at sige hvilke gener der er

forskellige, eller hvad forskellene

betyder.

Den største trusel mod landræven

er jægeren, mens byræven mest kan

frygte trafikken. Landræven finder

mest føde ved at gå på jagt, mens by-

ræven kaster sig over skraldebøtter

og fuglebrætter. 

Der er mere føde i byerne. Derfor

lever rævene tættere, de behøver

ikke få så store kuld, og de lever

længere.

Kilde:MiljøDanmark 4, 2004
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KORT NYT

Byræv Landræv

Levetid, snit 2,5 år 1,4 år

Ældste ræv

i undersøgelsen 10-14 år 7-8 år

Dødelighed lav høj

Kuldstørrelse mindre større

Aldersstruktur ret jævn flest unge

Levevis flere i grupper flere parvis

Levende føde
Mus 65 75

Kæledyr 13 3

Hare/kanin 10 6

Rådyr 6 6

Høns/duer/husdyr 6 9

Rovdyr 0 1

I alt 100 100

Ejner Kaa Landbrug
TIL SALG - 4290. Det lille hus i skoven i Himmerland. Pragtfuld beliggenhed i større skovområde ned mod
Skal Å ved Bjerregrav med 1,6 ha varieret skov bestående af fyr, gran og løvtræ og fint udhugget lysning fra
åen i sydvest frem til huset. Huset er på 17 kvm og i fin stand med el fra solfanger og vand fra egen punpe/brønd
i gården. Kontant 495.000

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.

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.

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 

TIL
 SA

LG

TIL
 SA

LG

TIL
 SA

LG
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Tekst og foto: 
journalist Jan Skriver

Tyskeren Horst Boedler byg-
ger redekasser, der er tunge
som biler. De er beregnet til
isfugle. 

Horst Boedler samarbejder
med blandt andet Haderslev
Statsskovdistrikt, og der er
kommet flere isfugle i om-
rådet.

Redekasse er næsten for vagt et ord

til at beskrive den opfindelse, som

tyskeren Horst Boedler har lavet.

Kassen kan veje op imod 2.000 kilo,

når den er klar til indflytning, så

redecontainer er en mere passende

betegnelse.

Redekassen rummer en fed og fug-

tig lerjord med en fast konsistens så

isfuglen kan grave et hul og inderst

inde forme sig en redeskål. Indflyv-

ningshullet er lavet på forhånd, men

fuglen skal selv skrabe sig til et hjem.

I naturen kan det vare op imod to

uger for et par isfugle at bygge ind-

flyvningshul, gang og redehule, men

når forarbejdet er lavet, varer det

kun et par dage for parret at etablere

sig. Det fremmer frugtbarheden,

mener Horst Boedler.

Næsten alle unger overlever
De første kasser, som den tyske isfug-

le-ekspert byggede, var for vakkel-

vorne, og sandet i dem var ofte for

løst. Men nu har han fundet en blan-

ding af ler, sand, brædder og pæle.

Det hele bliver beklædt med tørv,

græs og grene, så kassen falder i med

omgivelserne.

Isfuglene flytter ind, kort efter at

kassen er lavet. For isfuglen er det

vigtigt at finde et sikkert redested

tæt på dens fiskepladser.

- Næsten alle de kuld, der yngler i

mine redekasser overlever, fortæller

Horst Boedler. I naturlige brinker ved

vandløbene kommer kun omkring

hvert tredje unge ud at flyve. Rotter

og mink tager en stor del af de unge

isfugle. Han har oplevet isfuglepar i

sine redekasser, som har fostret tre

kuld unger i løbet af en sæson.

13 kasser
Den 64-årige tyske isfugle-entusia-

st har sat mere end 150 kasser op i

Tyskland, og i Danmark har han fore-

løbig fået lov til at placere 13 isfugle-

kasser.Der er kasser ved Krusåen

præcis på grænsen mellem Danmark

og Tyskland, ved Jels Sø og i Tørning

Mølle-området mellem Vojens og

Haderslev. Der er isfugle i dem alle. 

Andre kasser er lavet i søområdet

mellem landsbyerne Tarup og Davinde

sydøst for Odense og Ringsted på

Sjælland. I foråret 2005 vil Horst Boed-

ler indlede et samarbejde med ejeren

af Køgegaard, der ønsker en snes rede-

kasser til isfugle sat op ved Køge Å.

- I kraft af kasserne kan vi få isfugle

til at yngle ved åer og søer i meget

lavt landskab, hvor der måske ikke er

velegnede redesteder i form af

skrænter. Men kassernes største suc-

ces ligger i den kendsgerning, at

overlevelsen er så høj blandt de

unger, der er født og opvokset i dem,

siger Horst Boedler. 
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Kassemester 
for isfugle
Den 64-årige tyske isfugle-entusiast Horst Boedler har sat flere end 150 redekasser op til isfugle i Nordtyskland. Isfuglekas-
sen kan veje op imod 2.000 kilo, og det tager Horst Boedler en dag eller to at bygge den. 
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Fotobog
Boedler får støtte fra private og fon-

de, og i visse tilfælde også fra offent-

lige myndigheder.- Min interesse for

isfuglen er min drivkraft. Jeg begynd-

te omkring 1990 at fotografere fuglen,

og den er blevet lidt af en besættelse

for mig. Jo mere jeg lærte om isfug-

len, desto større blev min trang til at

hjælpe den til bedre levevilkår, siger

Horst Boedler. Det har ført til at han

har lavet en fotobog om sit arbejde

og sit forhold til isfuglen. Titlen er

"Mein Freund der Eisvogel" - som på

dansk er blevet til "Isfuglemanden fra

Tørning Mølle".

Ringmærkning

Horst Boedler har af Ringmærknings-

centralen på Zoologisk Museum ved

Københavns Universitet fået lov til at

ringmærke ungerne i de danske kas-

ser.- Mærkningen giver os mulighed

for at følge udviklingen i bestanden

og lære endnu flere detaljer om is-

fuglen, siger Horst Boedler. Gennem

årene har han sat ringe på cirka 900

isfugleunger fordelt på omkring 150

kuld. I gennemsnit får et par isfugle

godt 6 unger pr. kuld.I Danmark har

han foreløbig blot ringmærket en

snes unge isfugle. Men det tal vil sti-

ge, når han får flere kasser sat op.-

Jeg håber, at mange danske skovdi-

strikter er interesseret i isfuglepro-

jektet. De skal bare kontakte mig, så

må vi se, hvornår der kan blive tid til

byggeriet.

Horst Boedler kan 
kontaktes på adressen:

Zur Baumschule 31,
DE-24943 Flensborg
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Fakta om fuglen
Isfuglen hører til skrigefuglenes

orden, og det kan ikke undre, hvis

man har hørt isfugle - de skriger

og pifter højt og skarpt. Der findes

230 arter af skrigefugle, de fleste i

troperne, og i Danmark har vi kun

4 arter (isfugl, biæder, hærfugl og

ellekrage).

I Danmark er isfuglen mest

almindelig i Midt- og Østjylland og

delvist på Øerne. Der menes at

yngle cirka 300 par her i landet,

men efter en streng isvinter kan

bestanden komme ned på 20-30

par. De danske fugle er standfugle,

men uden for yngletiden kommer

en del svenske fugle på træk.

Isfuglen lever især ved klare

søer og åer, af og til også ved gam-

le vandmøller og dambrug. Den er

ca. 16 cm, med meget langt næb

og spinkle fødder. Her i landet

lægger isfuglen 6-8 hvide æg i

begyndelsen af maj, og den kan

lave 2-3 kuld i løbet af sæsonen.

Navnet "isfugl" har intet med

"is" at gøre. Det stammer fra det

tyske "Eisvogel", der egentlig be-

tyder "jernfugl". Det tyske navn

hentyder altså til isfuglens metal-

skinnende farver. Fuglen er meget

synlig for rovfugle, men den bliver

ikke ædt; de stærke farver skal

advare rovdyr om at fuglen har en

grim smag.

Isfuglen sidder stille på en gren

der rager ud over vandet og ven-

ter på bytte. Derefter styrtdykker

den ned i vandet hvor den fanger

smådyr og insekter. En isfugl, der

vejer under 40 gram, skal hver dag

have 10 gram føde. 

Kilde: Jan Skriver og 
Politikens store fuglebog

Der yngler i disse år cirka 300 par isfugle i Danmark, men fuglen kan blive mere
almindelig, hvis vi hjælper den med redekasser. Et par isfugle kan få flere kuld i
løbet af en sommer. På den anden side kan hårde vintre kræve store tab i
bestanden. 

Horst Boedler har ringmærket cirka 900 isfugleunger i Tyskland og Danmark.
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Isfuglen er velkommen 
- Det er godt og fornuftigt, hvis man kan hjælpe en bestand af isfugle, der

måske har problemer med at finde redesteder i naturen. Nu om dage hjæl-

per vi jo en lang række fuglearter med kasser. 

- Men de meget store og firkantede isfugle-kasser må ikke stå for synligt i

landskabet, for da kan de skæmme, siger Hans-Jørgen Ellemand, skovfoged

på Haderslev Statsskovdistrikt.

- Vi har budt Horst Boedlers kasseprojekt velkommen i ådalen nordvest

for Pamhule Skov. I Tørning Mølle-området er der 7-8 kilometer fiskerige og

isfuglevenlige vandløb.

- Det er da godt at vide, at isfuglen med kasserne får bedre muligheder

for at overleve i vores område. Men vi skal finde en balance, når vi hjælper

naturen, siger skovfogeden. Dels skal kasserne placeres lidt af vejen, dels

skal vi ikke begynde at dyrke isfugle, men nøjes med at give den en hånds-

rækning. 

- Det er det samme vi gør, når vi for eksempel sætter kasser op til hvi-

nænder, der har problemer med at finde egnede redehuller i træerne i

vores intensivt drevne skove. Ja, også natugler og slørugler får hjælp i form

af kasser, som vi sætter op for at afbøde mangelen på naturlige redehuller. 

Hans-Jørgen Ellemand vil anbefale andre skovdistrikter at se positivt på

det tyske isfugle-initiativ på dansk grund.

- Hvis man camouflerer kasserne og ikke overbebygger ådalene med

dem, synes jeg, projektet er et gode, der kan bane vejen for en ekstra natur-

værdi. Næsten alle mennesker synes, det er spændende at have isfugle i

nabolaget, siger skovfogeden på Haderslev Statsskovdistrikt.

Jan Skriver

Et isfugleterræn skal helst rumme åbne partier, der veksler med skyggefulde steder og have skrænter i nabolaget.
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Levende stole
Stole laves normalt af dødt ved –

men man kan også lave en stol af

levende træer. Det viste pilefletteren

Anne Mette Hjørnholm fra Øster

Hjerm på Landsskuet i Herning i juni.

Hun havde fået ideen efter at hun i

en bog om rustikke møbler havde

læst en beretning om en amerikaner,

der i begyndelsen af 1900-tallet flette-

de sig en levende lænestol. Han lave-

de stolebenene ekstra lange og gra-

vede så stolen ned ude i haven. 

De fire ben slog hurtigt rødder - og

stolen groede. Det fik den lov til i 11

år, før amerikaneren skar den fri. Alle

sammenføjninger var i mellemtiden

groet fint sammen. 

Billedet af den specielle stol har

inspireret Anne Mette Hjørnholm til

at gentage kunststykket. I foråret

blev to stole gravet ned i det perma-

nente naturområde på Landsskue-

pladsen. 
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WWW.AKKERUP.DK

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

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

Flettet pil kan blive til en stol med grønne
blade på armlæn, ben og ryglæn.
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Af Ole Pedersen 1) og 
Palle Madsen 2)

Metodeudvikling er en be-
sværlig sag, hvilket sånings-
forsøg på Løvenborg Skov-
distrikt bekræfter. 

Vi kan ikke bringe en
”kogebogsløsning” på
såning i skovkulturer på
gode jorde. Forsøgsresulta-
terne er ikke entydige, og vi
har fortsat har et udvik-
lingsarbejde foran os. 

Artiklen redegør for dette
og omhandler såning af eg,
bøg, ask og fuglekirsebær.

Valget af lokalitet og træart er

afgørende for resultatet af en såning.

Denne artikel beskriver forsøg på

Løvenborg Skovdistrikt i Vestsjæl-

land. Såning skete i efteråret 2000, og

den seneste opgørelse er fra efter-

året 2003. 

Den travle læser kan straks gå

over til konklusioner og praktiske

anbefalinger. Se boxen.
Artiklen bringer først en baggrund

for forsøgene. Derefter beskrives for-

søgsanlæg og – metoder; disse afsnit

er skrevet med mindre skrift og inde-

holder en række væsentlige detaljer,

som anbefales for de læsere, som

selv ønsker at arbejde med såning i

praksis på gode jorde. Til sidst omta-

les resultaterne.

KULTURANLÆG
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Forsøg med 
såning af løvtræ 
i skovkulturer 

Anbefalinger til praksis
Resultaterne fra disse forsøg med såning af især bøg og eg på stormfalds-

arealer på god jord efter gran har bestemt ikke været opmuntrende. Vi må

umiddelbart advare mod at bruge metoden på den slags arealer, uden først

at gøre sig de værste hindringer for succes klart. 

Problemerne ser først og fremmest ud til at være mus og måske også fug-

le, som har været på spil i vore forsøg. Dernæst skal det også understreges,

at jordbearbejdningen i efterårsvåd jord gav et meget dårligt såbed, som

måske især bøgen har lidt under. 

Det skal tilføjes, at bogen nok burde have været dækket bedre ved sånin-

gen, for derved at skjule den for især fugle. Mus kan naturligvis bekæmpes,

men det er en løsning, som efterhånden ligger fjernere og fjernere for mange

skovdyrkere.

Når det er sagt skal det også understreges, at tilsvarende såningsmetoder

og frø fra samme frøparti har været anvendt i andre forsøg på andre lokaliteter

samme vinter og forår, og her er der høstet både gode og dårlige erfaringer. 

Vore umiddelbare råd til den skovdyrker, som på trods af disse resultater
gerne vil prøve kræfter med såning af eg, bøg og ask i skovkultur på god jord
skal være:

1. Sørg for at frøet dækkes passende (bøg 1-2 cm, eg 5-10 cm).

2. Overlad helst forbehandling og vinteropbevaring af frø til professionelle.

3. Prøv at så agern i direkte forlængelse af indsamlingen af olden i efter-

året, dvs. i oktober – ellers vent til foråret det følgende år. 

4. Eg sås på arealer, der er så bare som muligt – der skal være færrest

mulige skjul for musene. 

5. Bøg sås ikke på større blottede flader, men helst under skærm, hvor

bundfloraen er under kontrol.

6. Såbedstilberedningen skal ske, når jorden er bekvem – dvs. ikke for våd. 

7. Ask kræver tilsyneladende beskyttede forhold fri for græs.

8. Undlad at så kirsebær, plant i stedet.

Disse råd er ikke kun funderet i videnskabelige resultater, men de er vort

bedste bud med baggrund i en del års erfaringer med såning på mange

lokaliteter, hvoraf flere vil blive beskrevet i kommende artikler om såning.

Vi kan kun opfordre til at få disse råd yderligere afprøvet. 

Generelt drejer det sig ved egesåning om, at arealet som udgangspunkt

er så bart som muligt for derved at minimere musenes muligheder for at

opnå skjul. Det er givetvis også samme mekanisme, der er baggrunden for

at egesåning på bar landbrugsjord må anses for at være en sikker metode –

naturligvis forudsat, at frøet er i orden, og at der ikke sker andre elemen-

tære fejl undervejs. 

Som et sideresultat viser forsøget, at på små arealer omgivet af mange

forskellige gode frøkilder kan man få gode resultater med naturlig tilgro-

ning. I vore tilfælde var der både hegnet og frembragt en del blottet mine-

raljord ved jordbearbejdning.1. Skovrider Ole Pedersen A/S, ole@skovrider.dk
2. Skov & Landskab, pam@kvl.dk
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Hvorfor er såning
interessant? 

Med skovbrugets tiltagende økono-

miske krise stiger interessen for at

skære ned på kulturomkostningerne.

Generelt er såning et spændende

alternativ til plantning, da metoden

bl.a. kan give høje plantetal til lave

omkostninger – hvis kulturerne lyk-

kes! 

De høje plantetal kan bl.a. sikre, at

også fremtidens bevoksninger kan

producere træ af god kvalitet. Samti-

dig vil såede og selvsåede planter

generelt udvikle naturlige og velfor-

mede rodsystemer, hvis de er sået i

et godt såbed med mineraljord. Dette

er som bekendt ikke altid givet med

plantede planter. 

Planterne skal ved såning gennem-

leve de mest følsomme stadier i

udviklingen (frø, fremspiring, kim-

plante) på kulturarealet. Madsen og

Madsen (2000) peger på, at såning på

arealer med svag ukrudtsvegetation

forekommer lovende. Det skyldes

måske, at agern og bog er udsat for

angreb af frøædende mus, der nyder

godt af den dækning, som vegetatio-

nen giver dem. Frøædende mus er

især halsbåndsmus, rødmus og skov-

mus; men ikke markmus, idet de ikke

æder frø. 

Ligeledes kan såvel ukrudtskon-

kurrencen som andre skadevoldere

(fugle, vildt og svampeangreb) også

spille en rolle på forskellige tidspunkter

af frøets og planternes udviklingstrin. 

Udvikling af kulturmetoder
Forsøgene på Løvenborg Skovdistrikt

blev anlagt som en del af et samlet

udviklingsarbejde med såning på en

række forskellige lokalitetstyper. For-

søgene blev støttet af Skov- og

Naturstyrelsens ordning for ”Praksis-

nære forsøg”. 

Forud var der siden midten af

1990’erne anlagt en lang række min-

dre pilotforsøg på mange lokaliteter

over hele landet. Pilotforsøgene og

enkelte praktiske erfaringer med

såning havde givet mange erfaringer,

og nu skulle såningerne udvikles til

praktisk brug. 

Vi forventede at kunne løse de vel-

kendte problemer med mus, ukrudt

samt passende ophævelse af frøhvi-

len. De vigtigste arter i såningsfor-

søgene var eg og bøg, mens ask og

fuglekirsebær indgik med mindre

vægt. Vore væsentligste hypoteser

for forsøgene på Løvenborg var at:

- Museproblemerne skulle imøde-

gås ved at så i et efterår, hvor det var

oldenår; vi forventede, at musene vil-

le have rigeligt med alternativ føde,

så de ville lade det såede bog og

agern i fred.

- Efterårs- og vintersåning skulle

gøre opbevaring og forbehandling af

agern og bog overflødig og dermed

gøre kulturerne billigere. Desuden

ville den del af forbehandlingen af

aske- og fuglekirsebærfrøet, som

omfatter kuldebehandling, ske natur-

ligt på kulturarealet.

- Efterårs- og vintersåningen skulle

sikre, at planterne spirede frem så

tidligt, at de ville få en lang 1.

vækstsæson. Dermed kunne de rus-

tes godt til at klare ukrudtskonkur-

rencen.

Vi har afprøvet en række forskelli-

ge redskaber og metoder til såning.

Gennem fældefangst undersøgte vi

forholdet mellem størrelsen af muse-

bestanden på de enkelte kulturarea-

ler og etableringssuccessen. Endelig

blev der opsat siddepinde til rovfug-

lene og uglekasser med henblik på

imødegå museproblemet. 

Undersøgelserne af mus og afprøv-

ning af forskellige såningsredskaber

og –metoder vil blive beskrevet i

kommende artikler, hvor der inddra-

ges resultater fra flere lokaliteter.

I det følgende gennemgås forsøgene

mere detaljeret. 

Forsøg på renafdrift
Hovedforsøgene blev gennemført på

fire stormfaldsarealer efter rødgran fra

1999-orkanen – i alt ca. 10 ha. Tre area-

ler blev hegnet mod hjortevildt, mens

et areal hvor agern blev stiksået i kvas

ikke blev hegnet. Størstedelen af sånin-

gen blev foretaget i december 2000 – to

arealer blev tilsået med bøg, ask og fugle-

kirsebær, mens de to øvrige arealer

blev sået med eg. 

Arealerne var forinden blevet ryddet

for væltet træ i sommeren 2000. Siden

blev der i oktober 2000 pladsryddet

med en Tree-Farmer under ret fugtige

forhold. Kvasbunkerne blev afbrændt i

juni 2001. Der er ikke på noget tids-

punkt sprøjtet med herbicider eller

andet på forsøgsarealerne.

Såbedet blev i november 2000 etab-

leret i hovedforsøgene (på renafdrift)

ved hjælp af stribebearbejdning med

en ASM kulturplov forsynet med grub-

bertand. Efterfølgende måtte vi des-

værre konstatere, at jorden nok havde

været for fugtig på tidspunktet for jord-

bearbejdningen, og det førte til struk-

turskader og tilsyneladende dårlig

udluftning i jorden. I mange tilfælde er

der kommet lysesiv, star og mosebun-
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Foto 1 og 2. Fra to af forsøgsarealerne (afd. 131 og 156). Der er spredt opvækst af bl.a. birk – men kun få af de udsåede arter.
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ke i striberne, ligesom en del af de

fremspirede planter, såede såvel som

selvsåede, så gule og mistrivelige ud. 

2000 var oldenår i både eg og bøg,

og der blev for disse to arter anvendt

frisk frø til såningen. 

Såningen af ask og fuglekirsebær

blev kun foretaget i enkelte rækker på

to af arealerne. Frøet havde været

under forbehandling siden august 2000

– først med en indledende varmebe-

handling (20°C), efterfulgt af en kulde-

behandling. Aske- og kirsebærfrøet var

dermed under kuldebehandling, op-

blandet i sand/spagnum, da det blev

sået.

Der blev medio december 2000 sået

10 bog pr. m (spire% 87), 10 ask pr. m

(vitalitet 81%) og 6 kirsebærsten pr. m

(vitalitet 70%). Det svarer til ca. 67.000

bog og ask pr. ha (17 kg bog og 5 kg

ask) og 40.000 kirsebærsten pr. ha (8

kg) med rækkeafstand 1,5 m. 

Bogen blev bredsået i striberne og

blev kun dækket i det omfang de blev

trådt ned i det nogenlunde nybearbej-

dede såbed. Ask og kirsebær blev sået

opblandet i forbehandlingsmediet

(sand/spagnum) og trådt ned i såbedet.

I det ene egeforsøg blev der i novem-

ber 2000 sået 4 agern pr. m (spire%

41) i de mineraljordsblottede striber,

svarende til ca. 27.000 agern (70 kg/ha)

hvoraf kun 11.100 iflg. spiretesten var

spiredygtige. 

Efter bredsåning i striberne blev

agern efterfølgende tildækket ved

hjælp af en Lindenborg harve, som blev

trukket på langs af striberne. Dette er

kun en mulig teknik for eg, men ikke for

andre almindelige danske skovtræarter,

fordi eg kan spire frem gennem et rela-

tivt tykt dæklag (op til 10-15 cm). Dæk-

laget skal dog helst kun være 5-10 cm. 

I det andet egeforsøg blev agern

sået ved stiksåning med afkortet

drænspade, idet størstedelen af arealet

forblev ikke-ryddet – en form for “kvas-

såning”.

Hjælpetræer – birk og poppel
Madsen og Madsen (2000) pegede på

hjælpetræer som en interessant metode

til hurtigt og billigt at etablere en skov-

tilstand på renafdrifter og på landbrugs-

jord for derved at opnå gunstige kår

for foryngelsen. Derfor blev det beslut-

tet at prioritere afprøvningen af såvel

to hjælpetræarter (balsampoppel OP42

og birk) som forskellige planteafstande

(1,5x1,5 m; 3x3 m; 6x6 m). 

Birken blev etableret ved hjælp af

både såning og plantning (1/0+), mens

poplerne blev etableret ved stikning af

stiklinger (15 cm lange; diam. 4-8 mm).

På nuværende tidspunkt er forsøgene

i 4. vækstsæson, og vi går ud fra, at

hjælpetræerne endnu ikke har haft

nogen synlig eller målbar effekt på for-

søgsresultaterne. Hensigten med hjæl-

petræforsøgene var ikke blot at under-

søge deres effekt som ammetræer, men

så vidt muligt også vende tilbage med

nye etableringsforsøg under disse kom-

mende forkulturer. 

Forkulturerne er imidlertid ikke

etableret særlig godt. Kun de plantede

birk er efter 3. vækstsæson  nogenlun-

de tilfredsstillende (etablering 77%),

mens poplerne på trods af en tilsynela-

dende fin 1. vækstsæson har en etable-

ring på kun 15% efter tre år, uden at vi

kan forklare hvorfor. 

Planterne og stiklingerne blev plan-

tet i foråret 2001, mens birkesåningen

skete i januar 2001. Birkefrøet blev

opblandet i en spagnum/sand blanding

og sået i punkter (20 frø pr. punkt)

ovenpå jorden. Både plantning og

såning af hjælpetræer skete i forbandt

uafhængig af de bearbejdede striber

for såning af hovedtræarterne.

Forsøg under skærm
På tre af arealerne stod der ved for-

søgets start endnu rester tilbage af de

gamle rødgran bevoksninger. Under

disse skærme blev der gennemført en

række supplerende forsøg, hvor for-

skellige metoder til såning af bøg og eg

under skærm med lette redskaber blev

afprøvet:

1. Hestetrukken spaderulleharve

efterfulgt af manuel såning af bøg i den

blottede mineraljord uden systematisk

oldendækning. Noget af frøet blev dog

trådt ned i såbedet som følge af

færdslen ved selve såningen, fig. 1.

2. Såning af eg efter hestetrukken

spaderulleharve; dog med den forskel,

at frøet blev dækket ved hjælp af fød-

derne under såningen, fig. 1. 

3. Såning af eg ved hjælp af en lille

én-akslet bæltetraktor med specialbyg-

get såaggregat, hvorved agern blev

sået i ca. 5-10 cm´s dybde, fig. 2. 

Desuden blev der på et af arealerne

sået en stor mængde askefrø (17 kg/ha

– ca. 170.000 frø/ha), som var plukket

på stedet og umiddelbart efter spredt

på arealet med sået eg. 

Vi forventede ikke at såning af aske-

frø som ikke var forbehandlet ville give

nogen fremspiring det følgende forår.

Derimod forventede vi fremspring det

næstfølgende forår, idet det fugtige

askefrø kræver først en varm periode

og siden en kuldebehandling, før det er

spiredygtigt. Både varme- og kuldebe-

handlingen strækker sig over flere

måneder. 

Rødgranskærmene blev afviklet i

januar 2001. Pladsrydning i ranker skete

i april 2001, og afbrænding af disse i

juni 2001. Der blev afsat felter uden

pladsrydning for at undersøge effekten

af denne på fremspiringen.

Resultater

Opgørelserne har både omfattet

såede, plantede (hjælpetræer) og

selvsåede planter (naturlig foryn-
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Fig. 1. Hestetrukket spaderulleharve til forberedelse for såning. På den gode jord
under skærm af løv gik det ikke godt med såning af eg, Gyllingnæs Skovdistrikt.
På Løvenborg Skovdistrikt under skærm af nål gik det nogenlunde (Foto: Palle
Madsen).
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gelse). Her omtales kun resultater fra

efteråret 2003, dvs. efter tre vækst-

sæsoner. Optællingerne er foretaget i

faste prøveflader. 

Sået eg 
På renafdriften – hvor der blev sået i

mineraljordsblottede striber og efter-

følgende dækket med Lindenborg

harve – er der efter tre vækstsæsoner

etableret 3.200 egeplanter pr. ha sva-

rende til 29% etablering, hvilket ikke

er helt tilfredsstillende. Tilmed kan

der endnu ske en planteafgang som

følge af f.eks. den kraftige vegetati-

onskonkurrence på arealet. 

Etableringsprocenten defineres

som antal etablerede planter i for-

hold til antallet af såede levende eller

spiredygtigt frø.

Tilsvarende er der etableret ca.

2.700 ege pr. ha, hvor der blev sået i

riller efter hestetrukken spaderulle-

harve under skærm af gran. På et

andet areal, hvor der blev sået eg med

en lille bæltetraktor med specialbyg-

get såaggregat er der ikke kommet eg. 

Stiksåningen i det ikke kvasryddede

areal er også totalt mislykket. Det er

ikke overraskende, eftersom det hur-

tigt viste sig, at dette areal husede en

stor musebestand, da der blev sået.

Det var straks efter såning tydeligt,

at agern blev gravet op umiddelbart

efter.

Vi mener, at disse resultater mere

afspejler betingelserne for såning på

de enkelte arealer, end de afspejler

forskellig etableringssikkerhed ved

de forskellige såningsmetoder. Først

og fremmest forekommer musebe-

standen på det enkelte areal at være

den kritiske faktor. 

I et større forsøg på Gyllingnæs

Skovdistrikt (samme år og samme

frøparti) har det f.eks. vist sig, at

såningerne efter hestetrukken spa-

derulleharve er mislykkedes totalt,

mens såning med den lille bæltetrak-

tor er gået fint i en udrangeret jule-

trækulturer under konvertering til

skov. Disse forsøg vil blive beskrevet

i kommende artikler. 

Sået bøg, ask og fuglekirsebær
Resultaterne for disse arter har efter

tre vækstsæsoner været meget ned-

slående. Det gælder både på de

stormfældede arealer og på de area-

ler, hvor der blev sået under en

skærm, som siden er afviklet. 

Ud af rundt regnet 58.000 spiredyg-

tige bog pr. ha er der på de to arealer

kun kommet 3-400 bøgeplanter. Til-

svarende for sået ask og fuglekirse-

bær. Her var det ikke muligt at erken-
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Tabel 1. Antal selvsåede planter pr. ha på de forskellige forsøgsarealer. Andet
løv er typisk birk, tjørn, røn, elm og hassel, mens andet nål er grandis, rødgran
eller sitkagran. Bemærk, at arealerne er hegnede, og at en del mineraljord er
blottet efter stribepløjning og kvasrydning.

Afdeling bøg eg ask ær andet løv andet nål i alt

131 a 800 5900 700 2300 100 9800

131 b 300 200 1300 200 2000

131 c 500 5700 200 6400

138 a 700 1300 16300 2600 100 21000

138 b 300 800 500 6300 7900

156 500 500

186 5000 800 700 700 7200

Fig. 2. Én-akslet bæltetraktor med specialbygget såaggregat, hvorved agern sås i
ca. 5-10 cm´s dybde. Egesåningen mislykkedes med dette redskab på Løvenborg
Skovdistrikt, men lykkedes fint i en juletræskultur under afvikling på Sjellemose-
gård vest for Århus. Redskabet kræver øvelse (Foto: Palle Madsen).

Fig. 3. Hurtig egesåning i skovkultur, f.eks. med kulturplov, Wedellsborg - frem-
bringer mineraljordsblottet stribe med grubbet rille, agern bredsås i striben og til
sidst dækkes med Lindenborg harve (Foto: Anders Fischer).
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de striberne, som de blev sået i. 

På arealet, hvor der blev sået ikke-

forbehandlet ask med rund hånd er

der stort set heller ikke fremkommet

planter. For disse tre arter er etable-

ringen lavere end 1%, hvilket natur-

ligvis er en fiasko for såningen.

Naturlig foryngelse
Den naturlige foryngelse på arealer-

ne blev også registreret (Tabel 1). 

Det ses, at der har indfundet sig

træer og buske i meget forskelligt

omfang på arealerne. På 5 ud af 7 are-

aler har der i gennemsnit indfundet

sig betydelige plantetal – mere end

5.000 pr ha – som bestemt har en

skovdyrkningsmæssig værdi. 

Hvad der ikke umiddelbart frem-

går af tabellen er, at der også inden-

for disse arealer er en betydelig vari-

ation. De naturlige foryngelser slår

an langs kanten til nabobevoksninger

– dvs. indenfor ca. en træhøjde (og

dermed tæt på frøkilderne), og

måske i ly af bevoksningskanten,

hvor vækstvilkår for f.eks. små aske-

planter er betydeligt bedre end ude

på større og græsbundne flader. 

Fremtiden
Såningsforsøgene på Løvenborg gav

os ikke de klare resultater, som kun-

ne danne grundlag for nogenlunde

sikre anbefalinger af såningsmetoder

til skovkulturer på gode jorder. 

Vi har dog ikke tabt modet, og vi

hælder nu mere til forårssåning –

herunder specielt sen forårssåning

(medio-ult. maj) eller såning i juni. 

Derudover forekommer perspekti-

verne omkring billige, vildtvenlige og

robuste kulturmetoder - som indtil

videre kun er under udvikling i St.

Hjøllund Plantage (Madsen et al.

2003) - at være så lovende, at de bør

afprøves og udvikles under østdan-

ske forhold. ■

Kilde
Madsen, P. & Madsen, E.M. 2000. Såning på

stormfaldsarealer – et uprøvet alterna-

tiv? Skoven 32. 190-193.

Madsen, P., Madsen, T.L. & Olesen, C.R.

2003. Løvskov og god jagt for 1 krone per

kvadratmeter. Skoven 35. 345-347.
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• 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

JIFFY-
Dækrodsplanter?

Spørg FORSTPLANT!

- Danmarks førende
producent af spånplader,
BODEX-krydsfiner samt

VIBOPAN-paneler til
væg- og loftbeklædning.

Hertil KØBER vi bl.a.
NÅLETRÆ

i forskellige længder,
soldet/usoldet
savværksflis.

Yderligere oplysninger
ved henvendelser til

vort skovkontor
tlf. 89 74 74 38,

fax 89 74 74 73.

Pindstrup
DK-8550 Ryomgård

Tlf. 89 74 74 74
Fax 89 74 75 76
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EU støtte til overdrev
EU-Kommissionen vil støtte et dansk

naturforvaltningsprojekt på 27 mio.

kr. som skal beskytte nogle af de

mest værdifulde danske overdrev. EU

finansierer 60% af projektet under

LIFE-ordningen der understøtter EU’s

miljøpolitik. 

Overdrev er udyrkede tørbunds-

arealer, der sjældent har været

pløjet. De har overvejende har været

udnyttet som græsningsarealer.

“EU støtter kun de bedste natur-

projekter, så jeg glæder mig meget

over, at EU har valgt at støtte det

danske projekt, sagde miljøminister

Hans Chr. Schmidt i en pressemedde-

lelse 2. august – samme dag som han

blev udnævnt til fødevareminister.

“EU-støtten vidner om de store

naturværdier, vi har i Danmark. Med

projektet forbedrer vi ikke bare for-

holdene for overdreven, men også de

mange insekter og smådyr, der er

knyttet til overdrevenes righoldige

vegetation af græs og urter.”

I projektet samarbejder Miljømini-

steriet ved seks statsskovdistrikter

med tre amter. Projekterne omfatter

bl.a. rydning af ca. 65 ha plantage,

der oprindelig er anlagt på overdrev,

rydning af ca. 1064 ha tilgroede over-

drev og afgræsning på ca. 1780 ha.

overdrev.

Overdrevs-landskaberne ligger

ved nogle af de mest spektakulære

naturområder i Danmark, f.eks. Mols

Bjerge, Møns Klint, Nord-Samsø og

Røsnæs.

Den nye naturbeskyttelseslov

giver en formel beskyttelse af over-

drevene. Dette følges op af en ekstra-

ordinær projektindsats i 11 internati-

onale naturbeskytttelsesområder

(habitatområder), hvor der er behov

for naturgenopretning. 

Overdrevene er truede og sårbare

naturtyper. De tre hovedtrusler er

mangel på græsning, tilgroning med

træer og buske og at overdrevene er

opsplittede i mindre isolerede områ-

der.

Pressemeddelelse fra
Miljøministeriet 2.8.04
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Uddannet naturplejer

Vandmiljøkontoret
Amtsgården
Fuldtidsstilling ledig til besættelse snarest mulig. Du
vil primært komme til at arbejde med pleje (græs-
slåning), vedligeholdelse af naturstier og fortids-
minder m.m. herunder lodsejerkontakt.

Læs mere om stillingen på www.ribeamt.dk.

Hør mere om jobbet hos Gitte Elgaard,
tlf. 7988 6802 eller e-mail: ge@ribeamt.dk.

Ansøgning, mrk. 83-6-04, senest 1. november med
morgenposten til Ribe Amt, Amtsgården, Sorsigvej
35, 6760 Ribe.

Røsnæs er et af de mange områder som nu beskyttes gennem et EU-projekt.
(Foto Ole Malling, Skov- og Naturstyrelsen).
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Våd sommer
– men langt fra en rekord
Sommeren 2004 gav noget mere regn

end normalt, men langt fra en rekord.

På figur 1 er de ti vådeste somre,

siden målingerne startede i 1874, mar-

keret med grønt og de ti tørreste med

orange. Sommeren 2004 ender på en

22. plads blandt de våde somre. 

Der var store regionale forskelle

på nedbøren i sommeren 2004, se

figur 2. Alle amter fik mere end de

plejer – men på Sjælland fik man 46%

mere end normalt, mens Nordjylland

kun fik 19% mere.

Mange føler at denne sommer har

været dårlig – måske fordi regnen i år

ofte kom på grå og for årstiden kolde

dage. Så føler vi måske, at det regner

meget. Andre somre kommer regnen

mere som voldsomme tordenbyger i

varme perioder, og det opleves

måske ikke som særlig dårligt vejr.

Den vådeste sommer var i 1980

med 323 mm. Herefter kommer 1879

med 317 mm og 1927 med 299 mm.

De tørreste somre var 1976 med

49 mm, 1983 med 55 mm og 1899

med 91 mm.

Sommerens vejr
Tabellen sammenfatter vejret i de tre

sommermåneder. På landsplan var som-

meren 2004 0,3 gr. varmere end norma-

len, vi har haft en anelse mere sol, og

vi har fået 32% mere regn. For skovene

har det gennemgående været godt vejr

– køligt og regnfuldt i juni-juli hvor det

meste af træernes vækst finder sted.

Sommervejret kan også udtrykkes

ved antallet af sommerdage – dage

hvor maksimum kommer over 25

grader. I år havde vi 8,2 sommer-

dage mod normalt 7,2. 

Den første sommerdag kom d. 30.

juli. Det er første gang den første

sommerdag er faldet så sent. 

Det laveste antal sommerdage

havde vi i 1974 med 1,2 sommerdage.

Vejrperioder
Denne sommer har haft tre typiske

vejrperioder:

- Ca 20. juni til sidst i juli: ustadigt,

køligt og vådt med underskud af sol. 

- Sidst i juli og tre uger frem: stabilt,

varmt, tørt og solrigt. 

- Sidste del af august: ustadigt og

vådt med stedvis kraftig nedbør.

Sommerens højeste temperatur

blev 31,4 gr. den 10.8 ved Vestervig,

mens den laveste var 2,0 gr. i Thisted

natten til d. 23.6. 

Der har været flere episoder med

kraftig regn lokalt. Mest kom der i

Abed på Lolland med 96 mm mellem

den 13.8 og den 14.8. Sydfyn, Lolland-

Falster og Sydsjælland fik mange

steder 60-75 mm – og en lille lokal

byge gav en måling på 71 mm i Røn-

bjerg ved Limfjorden.

Natten til den 19.8 kom der 20-35

mm i Nordvestjylland, højest med 55

mm i Lemvig. Natten til den 25.8 kom

et nyt uvejr som gav 20-35 mm over

Nordøstsjælland, højest i Lyngby

med 44 mm. Og tden 26.8 ramte en

tordenbyge Nykøbing Falster hvor

der blev målt 53 mm – andre i om-

rådet har meldt om langt mere. De to

sidste episoder førte til at flere køre-

tøjer blev oversvømmet, og passagerer

måtte undsættes med gummibåd.

Kilde:www.dmi.dk > Nyheder 16.8,
19.8, 25.8, 27,8, 31.8 og 3.9
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Juni Juli August Sommer 2004 

Temperatur (°C)  13,5  15,1 17,8  15,5  

Normal  14,3  15,6  15,7  15,2  

Nedbør (mm)  74  77  98  249  

Normal  55  66  67  188  

Solskinstimer  189  183  228  600  

Normal  209  196  186  591  

Figur1. Nedbøren i de tre sommermåneder siden 1874. Grafik © DMI 2004. Figur 2. Nedbøren i de tre sommer-
måneder i 2004 fordelt på amter; i
parentes normalen. Grafik © DMI 2004.

DEG-Laboratoriet ● Blomstervej 1 ● 8381 Tilst ● tlf.: 86 24 50 33
Fax: 86 24 50 22 ● e-mail: deglab@deg.dk ● website: www.deg.dk

- Laboratoriet
Jordanalyser · Nåleanalyser · Plantesygdomme
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Juli 2004
Juli gav 12% mere nedbør end nor-

malt, mest i Hovedstadsområdet

med 107 mm, mens Ringkøbing,

Vejle og Fyns amter fik lidt under

normalen. Mange steder i Jylland

kom der 30-40 mm d. 7. juli.

Temperaturen blev i snit 0,5 gr.

under normalen for 1961-90. Især

uge 27 og 29 var kølige. Den laveste

temperatur var nede omkring 5 gr.

d. 17. i Midtjylland.

August har indtil d. 30.8 givet om-

kring 40% mere nedbør end normalt,

især i den midterste og sydlige del af

Jylland. Langt det meste kom i sidste

halvdel af måneden, og meget som

kraftige tordenbyger (se forrige side).

Temperaturen blev i snit 18,1 gr. i

perioden 2.8-30.8, og det er 2 gr. over

normalen. Uge 32-33 var 3,6 gr. var-

mere end det plejer, mens uge 34-35

kun var 0,4 gr. over. 

Den laveste temperatur har været

nede på 2,7 gr. i Isenvad i uge 34, ellers

har de fleste stationer kun målt ned

til 5-7 gr. De højeste temperaturer kom

op på 28-31 gr. i uge 32-33.

Kilde:www.dmi.dk
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KLIMASTATISTIK

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

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

Vindstyrke hyppighed, %, større 
end eller lig 

Målt Normal Målt

Styrke 6
(hård vind) 3 7 7

Styrke 8
(hård kuling) 0 1 0

Styrke 10
(storm) 0 0 0

Hyppigste
vindretninger V,SV V Ø,SV

Nedbør, mm Juli 1/8-30/8

Amt Målt Normal Målt

Nordjyllands 83 64 85
Viborg 64 63 93
Århus 88 64 80
Vejle 60 69 100
Ringkøbing 59 66 112
Ribe 68 68 114
Sønderjyllands 75 75 107
Fyns 61 62 82
Vestsjællands 81 61 72
Nordøstsjælland 107 68 61
Storstrøms 77 63 85
Bornholms 64 55 68

Landsgennemsnit 74 66 92

Juli 1/8-30/8

Temperatur°C Målt Normal Målt

Middel 15,1 15,6 18,1
Absolut min. 7,7 7,7
Absolut max. 25,2 27,9
Antal soltimer 185 196 208
Antal frostdøgn 0 0 0
Antal graddage 67 46 19

Skoven_9_04  11/10/04  15:44  Side 399



Afsender
Dansk Skovforening
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C

Maskinel magasinpost
Returneres ved
vedvarende
adresseændring
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