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Kvalitetsplanter

Hedeselskabets 
Planteskole er et naturligt
når riat rlmiar ci» nm rårlaiv.valg, når det drejer sig om rådgiv

ning og køb af planter til ethvert formål

A

Hedeselskabet
Planteskolen

Brøndlundgård 
Tlf. 74 87 16 00 
Fax 74 87 15 43

Løsning 
Tlf. 75 65 12 11 
Fax 75 65 05 75

H E D E S E L S K A B E T
—
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Ideelle skovkraner og skovvogne 
til blandet drift: skov / mark

FMV
skovkraner og skov-vogne 
er skabt til det hårde job i 
skov og på mark, og er den 
ideelle kombination ved 
blandet jord- og skov-brug. 
Kombineret med land
brugstraktor får man en 
velfungerende énhed, der 
løser stort set alle opgaver 
- nemt, hurtigt og effektivt!

En fortræffelig løsning 
ved blandet drift!

HSAWOHYDRAULIC a/s

*

t*

FMV skovvogn 13-4WD med FMV 490 kran

SAWO Hydraulic A/S, Støvring, tlf. 96 86 07 66 - eller Herlev, tlf. 44 54 07 66 - anviser nærmeste afdeling / forhandler
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TEMA - STORMFALDET 
3.12.99, del 1

6 Mængder af stormfald
Det samlede stormfald skønnes til 
3,5 mio. m3. Den sydlige del af 
landet er hårdest ramt.

8 Savværksbriller
Langtømmeret kan afsættes til 
danske savværker uden de helt 
store problemer, hedder det fra 
Viskum Skov Savværk.

9 Afsætning
Vurdering fra Skovforeningen af 
muligheder for afsætning.

fe

10 Tag det med ro
Erfaringer fra 1981 stormfaldet i 
Rold Skov viser at træ med rod
kontakt kan holde sig op til 1 'A år. 
Der er risiko for at oparbe|dningen 
efter 1999 stormfaldet forceres så 
meget at træmarkedet kollapser. 
Der er god til oparbejdningen - 
planlæg en rolig afvikling.

20 Friskæring af 
stormfaldstræ
Metoder til friskæring af træer før
oparbejdning.

23 Hvad skal jeg 
plante nu?
Samtale med en skovejer ved 
Brørup hvor 85% af skoven er væl
tet. Han spørger nu hvad han skal 
plante for at få en mere stabil skov.

OPLÆG TIL SKOV & LAND
SKABSKONFERENCEN MV.

26 Bedre lønsomhed
Oplæg til en rundbordsdiskussion 
- hvad kan vi gøre for at forbedre 
lønsomheden i skovbruget?

29 Genmodificerede 
træer
På konferencen bliver der debat 
om gensplejsning af træer, I Dan
mark arbejdes med at lave nord
mannsgran som er resistent mod 
ædelgranlus.

12 Stormfaldspakke
Skovforeningens forslag til indholdet 
af regeringens stormfaldspakke.

14 De kraftigste storme
Beskrivelse af de fire kraftige stor
me der har ramt landet i det 20. 
århundrede.

17 Vindens
bølgedannelse
Når vinden passerer over skov 
dannes kraftige hvirvler.

Lr
18 Stormfald i 

statsskovene
Statsskovene har ca. 1/3 af det 
samlede stormfald. Der er indført 
hugststop, og der planlægges 
lagring samt eksport af træ. Bille
det viser et fladefald af bøg i Lin
det Skov hvor der væltede 86% af 
den stående vedmasse, heraf 
18.000 m3 løvtræ.

32 Plantemedicin
Et nyt Center for Dansk Planteme
dicin skal fremme en dansk pro
duktion af råvarer til plantemedi
cin, helsekost mv. (Billedet viser 
hvidtjørn hvis blomster kan anven
des mod bl.a. hjertelidelser).

34 Nøglebiotoper
Ny tilskudsordning til registrering 
af nøglebiotoper i private skove.

TEMA - STORMFALDET 
3.12.99, del 2

36 Skovningsmaskiner
Beskrivelse af skovningsmaskiner, 
metoder til friskæring og aflæg
ning af effekter.

38 Lagring af råtræ
Metoder til oplagring af råtræ, 
bl.a. i skoven og i vandlager. (Bil
ledet viser et vandlager i Nysum 
ved Rold Skov, etableret i en grus
grav i 1982. Foto: H R Ravn).

41 Lønforhold
Der kan aftales særlige tillæg ved 
arbejde med stormfald.

42 Erfaringer med opar
bejdning
Erfaringer om friskæring, præstati
oner, barktykkelser (ved salg til 
udlandet) samt om oparbejdning.

S

46 Insektproblemer
Det væltede træ kan skades af fire 
arter af vedborende insekter. Der 
er risiko for opformering af typo
grafer som kan dræbe sunde 
træer. (Tegningen viser gangsy
stem af stribet vedborer. Moder
gangen følger som regel en 
årring, og ud fra den udgnaver 
larverne en kort grube).

51 Stabilisere de nye 
rande
Stormen har slået hul i skoven. De 
nye rande kan stabiliseres ved 
topkapning eller opkvistning.

54 Hvad siger loven
Oversigt over love som påvirker 
skovejerens muligheder efter 
stormfaldet.

56 Klimastatistik
Klimaet i november 1999.

57 Biodiversitet
Stormfaldet kan både skade og 
gavne dyre- og planteliv. Der 
opstilles en række forslag hvis 
man vil tage hensyn til naturen 
ved oparbejdningen.
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Stormfaldet 3.12.99
Den sydlige del af landet blev ramt af et 
stormfald fredag den 3. december, og 
det påvirker mange af de ramte distrik
ter hårdt. Der skal træffes en lang ræk
ke beslutninger om oparbejdning, 
afsætning, kulturanlæg mv.

Men også i den øvrige del af landet 
kan stormfaldet mærkes. Afsætningen 
af en række effekter bliver vanskeligere, 
nogle råtræpriser er faldet, og det kan 
være svært at få maskiner til skovnings
arbejde.

Derfor har redaktionen valgt i dette 
nummer at bringe en lang række artikler 
med tilknytning til stormfaldet. I første 
afdeling især om mængder, afsætning, 
erfaringer fra 1981 stormfaldet, en 
meteorologisk vurdering, samt et 
eksempel på en hårdt ramt skovejer. I 
anden afdeling ses især på de prakti
ske forhold omkring oparbejdning og 
lagring, insektskader, stabilisering af 
rande, lovgivning og hensyn til planter 
og dyr.

Andre emner
Der er kun blevet plads til ganske få 
“ordinære” artikler, som alle er placeret 
midt i bladet. De tre første har tilknyt
ning til emner der behandles på Skov & 
Landskabskonferencen den 1. februar i 
Odense. Den sidste omtaler en ny til
skudsordning med ansøgningsfrist 1. 
marts.

Det har desværre været nødvendigt 
at udskyde et større antal artikler som 
allerede var indleveret for at få plads til 
den grundige dækning af stormfaldet.
Vi vil i det kommende nummer forsøge 
at få plads til en del af disse artikler, og 
vi håber at forfatterne af de nævnte 
artikler har forståelse for den forsinkelse 
der opstår.

De nye skove
Artiklerne i dette nummer koncentreres 
om beskrivelse af situationen her og nu 
- oparbejdning, afsætning mv. for at 
bevare mest muligt af de værdier som 
er væltet. Men på længere sigt er det 
også vigtigt at få genskabt skovene, og 
så vidt muligt i en form der er mere sta
bile end de skove der er væltet.

Derfor vil der i det næste nummer af 
Skoven komme yderligere en række 
artikler om bl.a. kulturanlæg, frøforsy
ning, opbygning af nye skove, træarts
valg mv.

Redaktionen

%mwifli
KVALITETSPLANTER TUL:

%

&

i V«

m

JOHANSENS PLANTESKOLE

TØMMERVEJ 15 * 7080 BØRKOP 
FAX 75 86 93 08 • TEL 75 86 62 22

Træ købes
Vra g  b ø g  e l l e r  an d et  t ræ  i  u k ur a nt e  læn g de r  

o g d i me ns io n e r  k ø b es  t i l  b r æn de p ro d uk t io n ,  m in .  2 5  m 3 .  
Ku n Jy l l a nd  -  F yn .

Henv. Ole K. Jensen - Tlf. 86 96 81 38 - Fax 86 96 8311
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POLITISK MEDVIND 
EFTER ORKANEN

Skovbruget har lidt enorme tab efter orkanens ødelæggelser. Det er et økonomisk dræn 
som uundgåeligt vil påvirke skovene langt ud i fremtiden. Der er behov for aktiviteter 
som kan minimere skovejernes og samfundets tab.

Skovejerne kan hver især gøre meget, men uden en økonomisk håndsrækning har 
skovejerne ikke mulighed for at genskabe de skove som også samfundet helst vil have 
og har brug for.

Nu gælder det om at finde de strejf af lys der kan bruges til at komme videre. Vi kan 
foreløbig finde tre:
• Alle parter - skovbrug, politikere, myndigheder, miljø- og friluftsorganisationer - er fort

sat så godt som enige om de langsigtede mål for Danmarks skove: Mere skov, mere 
løvskov, mere varieret skov, mere stabil skov og mere naturnær skovdyrkning end i 
1900-tallet.

• Regeringen og Folketinget er på vej med en stormfaldspakke der blandt andet skal 
hjælpe de private skove med at genplante.

• Miljø- og Energiminister Svend Auken har om administrationen af statens hjælp til de 
private skove udtalt at “vi vil ikke detailregulere, men vi vil have kvalitet for pengene”. 
Intet af dette kan blive mere end et plaster på såret. Ejerne må alene bære det øko

nomiske tab. Men med det brede nationale ønske om at skovbrugets sår heles så hur
tigt som muligt, tillader vi os trods alt en smule håb for fremtiden.

ORKANEN GOD 
FOR NATUREN?

Mens resten af Danmark begræd tabet af 15.000 hektar skov - heraf knap 90 % nåle
skov - jublede miljøorganisationen Nepenthes: Den væltede skov er en “enestående 
chance” og en “stor håndsrækning” til naturen i de danske skove. Dyrkning af nåletræer 
i Danmark har nemlig været en “katastrofe for naturindholdet i skovene”.

Nepenthes’ dramatiske ordvalg tager vi ikke så tungt. Det er blot billige provokationer 
der skal skaffe presseomtale. Men det er vigtigt at korrigere Nepenthes’ bagvedliggen
de misforståelser og den unuancerede kritik af de danske nåleskove. Fakta er:
• Den store stigning i nåletræarealet gennem 1900-tallet er ikke sket på bekostning af 

løvtræarealet. Løvtræarealet har været konstant, nemlig cirka 140.000 ha. Det stigen
de nåletræareal skyldes tilplantning af hede og af landbrugsarealer. Det kan dårligt 
kaldes en naturkatastrofe.

• Store nåletræplantager er en genvej til det mål som både Skovforeningen, Nepenthes 
og de fleste andre er enige om: En skovdrift der følger og understøtter naturen i dens 
virkninger. En sådan naturnær skov kan etableres langt hurtigere ud fra en nåletræ
plantage - hvor der trods alt er et skovklima - end ud fra en plantning på bar mark. 
Varierede og stabile nåletræskove vil også i fremtiden være en vigtig del af de dan
ske skove og bidrage med et miljøvenligt råstof til træindustrierne.
Mange skove er sat 50 år tilbage i forhold til målet om at opbygge naturnære skove. 

Der er desværre ikke noget at juble over ved stormfaldet, heller ikke på naturens vegne.
Gustav Berner/Jan Søndergaard
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STORMFALDET 3.12.99

NY OPGØRELSE: 
3,6 MILLIONER M3

Af forstfuldmægtig/sekretær 
for Handelsudvalget Klaus 
Enevoldsen

Ud fra nye indberetnin
ger skønnes nu at 
stormfaldet udgør ca. 
3,6 mio. m3. Der er fal
det mere nål end først 
antaget, mens der er fal 
det lidt mindre løvtræ. I 
Sønderjylland er faldet 
hvad der svarer til ca. 
3,5 årshugster i nål, for 
landet som helhed ca. 
2,3 årshugster.

Også det øvrige Euro
pa er blevet ramt af 
stormfald.

I forbindelse med oparbejdningen af 
stormfaldet er det nødvendigt at have 
bedst muligt overblik over stormfaldets 
omfang og geografiske fordeling. Derfor 
er der brugt en del ressourcer på den
ne opgave.

Opgørelsen af stormfaldet er - indtil 
videre - sket i to omgange. To dage 
efter stormfaldet mødtes Handelsudval
get for at foretage en foreløbig opgørel
se. Det er denne foreløbige opgørelse, 
der var grundlaget for den fælles pres
semeddelelse somi Dansk Skovforening 
og Skov- og Naturstyrelsen efterfølgen
de udsendte med et samlet skøn på ca. 
3,4 mio. m3.

Ved samme lejlighed blev det beslut
tet at udarbejde et skema, der kunne 
bruges til en mere detaljeret indberet
ning af stormfaldet til formændene i lan
dets skovkredse. Derfor udsendte 
Dansk Skovforenings Handelsudvalg et 
skema til stormfaldsopgørelse i Skoven- 
Nyt 22/99, samtidig med at skemaet 
blev lagt på Skovforeningens hjemmesi
de (www. Skovforeningen.dk).

Opgørelsesmetode
Der er i de fire uger siden skemaet blev 
offentliggjort indberettet et samlet 
stormfald på ca. 1,23 mio. m3 fra de pri-

>

Figur 1. Pilen markerer hvor den største 
del af stormfaldet skete fredag d. 3 
december 1999.

vate skovejere, herunder også Skov- 
dyrkerforeningerne. Hedeselskabet og 
Skov- og Naturstyrelsen har foretaget 
sin egen opgørelse, som delvist inddra
ges i det følgende.

Opgørelsen præsenteres, fordelt på 
de kerneområder hvor stormen ramte i 
Jylland, på Fyn og på Sjælland, samt 
på de øvrige områder af Jylland og 
Øerne. (Figur 1).

De indberettede mængder fordelt på 
nål og løv (afrundede tal) ses i de første 
to linier i tabel 1.

På grundlag af skovkredsformænde- 
nes vurdering af indberetningerne samt 
en sammenligning af indberettede area
ler i forhold til bevoksede arealer op
gjort i Skovtælling 90, er de indberette
de mængder opjusteret. Justeringsfak
tor og resultater fremgår af linierne 3-5.

I samme skema er angivet storm
faldsmængder på de arealer Hedesel
skabet har den egentlige administration 
af, samt på Skov- og Naturstyrelsens 
arealer.

Det fremgår, at det samlede storm
fald er lidt større end oprindeligt 
antaget. Mængden af nåletræ er ca. 
300.000 m3 højere end oprindeligt anta
get, og mængden af løvtræ ca. 65.000 
m3 mindre end oprindeligt antaget.
90% af det samlede stormfald var nåle
træ.

I nål er stormfaldet sket i aldre over 
30 år, i løvtræ i aldre over 80 år.

Det kan beregnes, at ca. 65% af det 
samlede stormfald i nål skete i det syd
lige Jylland. Der faldt kun ca. 10% på 
Fyn og 10% på det sydlige Sjælland.
Når det sydlige Jylland har så stor

andel af stormfaldet i nål skyldes det 
dels at vindhastighederne var højest 
her, dels at det mange steder vest for 
israndslinjen kun er realistisk at dyrke 
nåletræer i større omfang.

Stormfaldet i løvtræ fordelte sig 
anderledes - 36% i det sydlige Jylland, 
ca. 24 % på Fyn og 30% på det sydlige 
Sjælland.

Fordelt til træarter og sortimenter
I tabel 2 er foretaget en nøjere analy

se af de tal, der er indberettet til skov- 
kredsformændene. Skov- og Natursty
relsen har også foretaget en mere detal
jeret opgørelse af deres stormfald i 
artiklen side 18.

Det fremgår, at der for landet som 
helhed er faldet ca. 2,3 gange årshug
sten i nål og 0,9 gange årshugsten i løv. 
Hårdest ramt er det sydlige Jylland, 
hvor der i snit er faldet 3,5 gange års
hugsten i nål, mens der i de hårdest 
ramte områder på Øerne er faldet ca. 2 
gange en årshugst i nål. I løv er der i de 
hårdest ramte områder faldet omkring 1 
års hugst.

80% af det samlede stormfald i nål er 
sket som fladefald. For løv er det kun 
36% der er faldet som fladefald. I de 
hårdest ramte områder er andelen af 
fladefald større.

90% af stormfaldet i nåletræarterne 
er sket i rødgran og sitkagran. For løv
træ er 90% af stormfaldet sket i bøg.

Med hensyn til sortimentsudfald 
antages 27% af de samlede faldne 
mængder i nål at kunne aflægges som 
uafkortet tømmer, 34% som afkortede 
effekter og 38% som cellulosetræ eller 
flis. I følge Danmarks Statistiks opgørel
se af hugsten aflægges der på et nor
malt hugstår ca. 31% uafkortet tømmer, 
28% afkortede effekter og 39 % cellulo
setræ og flis.

Tallene overrasker lidt, idet det hidtil 
har været antaget at en større procent
del af stormfaldet ville blive aflagt som 
cellulosetræ og flis og en mindre andel 
som uafkortet tømmer.

For løvtræets vedkommende forven
tes 37% aflagt som plankekævler, 28% 
som afkortede effekter og 35% som 
brænde. I et normalt hugstår aflægges 
ifølge Danmarks Statistik ca. 54% som 
kævler (finer, A og B), 34% som afkorte
de effekter (heri indgår industritræ, og 
det antages at C og D kævler aflægges 
som afkortede) og 12% som brænde.
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STORMFALDET 3.12.99

Formidling 
af stormfaldet
Stormfaldet har medført en hidtil uset 
pressedækning af skovbruget, både 
i den skrevne og den elektroniske 
presse. Omverdenen er naturligt 
interesseret i at kende omfanget, og 
som nævnt har vi formidlet skøn for 
faldet udtrykt i m3.

M3 er imidlertid ret uhåndterligt for 
de fleste mennesker. Derfor har vi 
søgt at omsætte dette tal til størrelser 
der er umiddelbart forståelige.

Det har været nævnt at 15.000 ha 
er ramt af stormfald. Det er sket ud 
fra en antagelse om at den stående 
vedmasse i snit er godt 200 m3/ha 
(store dele af stormfaldet er sket i 
hedeplantager). En del af stormfal
det er sket som spredt fald, som i 
princippet ikke er tilknyttet et 
bestemt areal - de faldne træer 
betragtes som udtynding, og resten 
af bevoksningen bliver stående.

Der har også været nævnt at 
stormfaldet udtrykt i kroner er på 1 
mia. kr. Dette beløb er skønnet ud fra 
værdien af det træ som er faldet - 
hvis det var blevet fældet på normal 
vis. De private skoves tab er her 
skønnet til 700 mio. kr fordi ca. 70% 
af stormfaldet er sket i privatskove
ne.

Selve det økonomiske tab som 
følge af stormfaldet er imidlertid uhy
re svært at opgøre. Der kommer en 
del salgsindtægter - til gengæld er 
omkostningerne til oparbejdning 
højere end normalt, en del træ går 
tabt og andet træ må aflægges som 
mindre værdifulde effekter.

Omkostninger til kulturanlæg bli
ver højere, og man kan ikke lave den 
billigere naturforyngelse. På længere 
sigt lides et tab fordi mange bevoks
ninger må afvikles tidligere end plan
lagt, og en del af de træer der er 
sparet af stormen må senere fældes 
fordi de nu er blottet mod syd og vest.

Der kan nævnes mange flere ska
der og tab - men et egentligt tab 
som følge af stormfaldet er meget 
svært at opgøre.

Den skønnede værdi på 1 mia. kr 
kan sammenlignes med skovbrugets 
årlige produktionsværdi som er på 
555 mio. kr (uden pyntegrøntsekto
ren, 1998 tal).

Der vil altså være væsentligt færre 
kævler i udbud, mens der vil være et 
større udbud af brænde. (Heldigvis er 
oliepriserne steget en del det sidste år, 
og brænde kan sagtens lagres - det bli 
ver kun bedre af at ligge en sommer 
over).

Stormfald i udlandet
I forbindelse med stormen i Danmark

Opgørelse af samlet stormfald Sydlige

Jylland

Rest

Jylland

Fyn Sydlige Øvr. Sjæl- 

Sjælland land & Øer

Hele

landet

Priv. incl. Skov- Nål m3 545.000 128.000 155.000 235.000 7.700 1.071.000

dyrkerf. Løv m3 54.400 1.700 35.500 69.300 3.700 165.000

Korrektionsfaktor (%) 15% 20% 40% 35% 40% 25%

Korrigerede ta! Nål m3 627.000 153.000 217.000 317.000 10.700 1.325.000

Løv m3 62.500 2.000 49.700 93.500 5.100 213.000

Hedeselskabet Nål m3 777.000 90.000 100.000 22.800 0 990.000

Løv m3 10.000 1.000 30,000 4,300 0 45.300

Skov & Natur- Nå! m3 813.000 47.500 11.500 500 98.000 970.000

styrelsen Løv m3 49.000 100 900 500 24.800 75.300

Ialt Nål m3 2.217.000 291.000 328.000 340.000 109.000 3.285.000

Løv m3 121.000 3.100 80,600 98.400 30.000 334.000

Samlet stormfald m3 2.338.000 294.000 409.000 439.000 139.000 3.619.000

Tabel 1. Opgørelse af det samlede stormfald i Danmark under stormen fredag d. 4 
december 1999. (Tallene er afrundede til hele 1000 m3, for mængder under 100.000 
nf dog til hele 100 nf. Beregningerne er imidlertid udført i hele nf, og derfor kan 
der være mindre afvigelser ved sammentællinger i den viste tabel. Det må erindres 
at opgørelse af stormfald generelt sker med meget store usikkerheder. Red.).

Sydlige Rest Fyn Sydlige Øvr. Sjæl- Hele

Jylland Jylland Sjælland land & Øer landet

Nål Gange ifht. årshugst 3,5 1,4 2,1 2,0 0,4 2,3
Fladefald 83 78 78 78 35 80

Spredt 17 22 22 22 65 20
Træartsfordeling: Rgr/Sgr 97 73 80 91 87 90

Dgr/Lær 1 2 12 5 9 4
Anå 2 26 7 4 4 6

Sortimentsudfald: Uafk 26 36 27 25 30 27

Afk 26 36 43 50 39 34
Flis/CellA/rag 48 29 29 25 31 38

Løv Gange ifht. årshugst 1,1 0,2 0,8 1,0 0,2 0,9

Fladefald 34 0 32 42 27 36
Spredt 66 100 38 58 73 64

Træartsfordeling: Bøg 96 87 86 90 91 91

Eg 1 6 7 3 3 3
Alø 3 7 6 7 6 6

Sortimentsudfald: Kævler 38 43 39 35 41 37

Afkortede 28 18 28 28 23 28
Brænde 34 39 33 38 36 35

Tabel 2. Detaljeret opgørelse af indberetningerne til skovkredsformændene. Enhed i 
procent (bortset fra linjen med antal gange i forhold til årshugst.

blev også Sverige og dele af Baltikum 
ramt, og Sverige var blevet ramt ugen 
før af en mindre storm. I det sydlige 
Sverige fra Vånern og Våttern og sydpå 
væltede i alt ca. 5 mio, m3, overvejende 
nål. Dette skal ses i forhold til en årlig 
hugst i regionen på ca. 25 mio. m3. I 
Baltikum faldt ca. 2 mio. m3 nål, hvilket 
må betegnes som ubetydeligt.

Udtrykkene “en ulykke kommer sjæl
dent alene" og “alle gode!? gange tre”, 
skulle desværre vise sig alt for sande. 
Den 26. december blev Mellemeuropa 
(det centrale Frankrig, det sydlige Tysk
land, Schweiz og Østrig ramt af en 
orkan kraftigere end den der ramte 
Danmark. Den 28 december blev det 
sydlige Frankrig og Spanien ramt af en 
ny orkan.

Opgørelserne er indtil nu noget spar
somme og upræcise. Det forlyder, at 
der i Frankrig er væltet over 100 mio. 
m3, svarende til ca. 3 års hugst. I Spani
en er der væltet ca. 3 mio. m3, hvilket 
må betegnes som mindre betydende.

I Tyskland er der væltet 25-30 mio. 
m3, svarende til ca. % års hugst. I Schw
eiz er faldet ca. 10 mio. m3 svarende til 
ca. 2 års hugst. I Østrig er der kun fal
det 400,000 m3 (årshugsten er 20 mio. 
m3). Belgien er ikke ramt af stormfald.

Der foreligger ikke tal for fordelingen 
mellem løv og nål for nogen af landene, 
men løvtræandelen må antages beg
rænset i Tyskland og Schweiz. Der er 
ikke p.t. informationer fra Frankrig.

Opfølgning
Skemaet til stormfaldsopgørelse ligger 
fortsat på Skovforeningens hjemmeside. 
Skovforeningen vil løbende justere 
skønnet over stormfaldet, hvis der bliver 
grundlag for det. Alle skal derfor opfor
dres til at indsende skemaet, hvis man 
ikke allerede har gjort det, eller hvis 
oplysningerne ændres væsentligt.

Hvis der fremkommer væsentlige 
ændringer til disse tal vil de blive offent
liggjort i Skoven-Nyt, på hjemmesiden 
og i Skoven.
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STORMFALDET 
- SET GENNEM MINE 
SAVVÆRKSBRILLER

Af Kim Thisted,
Viskum Skov Savværk

Langtømmeret fra 
stormfaldet kan afsæt
tes til de danske 
savværker uden de helt 
store problemer hvis en 
række gode råd efterle
ves. En del korttømmer 
må nok eksporteres.

Når stormfaldet er 
opskåret skal der ske 
en tilpasning af sekto
ren.

Lad det være slået fast med det samme 
- stormfaldet er for danske skove og for 
danske savværker en taber/taber situa
tion. For skovene straks og for savvær
kerne inden for få år.

Savværkerne bruger effekten af den 
øjeblikkelige prisnedsættelse til at sen
de færdigvare af billig karakter ud af 
landet eller standse indkøb af importe
ret råtræ/færdigvare. Dette sker for at få 
brugt så meget dansk råtræ som muligt. 
Vi tjener dermed ikke forholdsvis mere 
end vi ellers ville have gjort uden storm
fald, og optræder altså i denne forbin
delse ikke som ’’åger-karle”.

Råd om opskæring
Der kan opstilles en ’’stormfalds-træba- 
lance” som vist i tabel 1.

Hvis dette kvalificerede gæt antages 
at være nogenlunde realistisk, ser det 
ud til, at langtømmer andelen kan 
afsættes til de danske savværker uden 
de helt store problemer. Dette gælder 
dog under forudsætning af at bl.a. føl
gende gode råd efterleves:

1. Det er vigtigt at statsskovene gen
nemfører deres vandlagringsplaner og 
eventuelt udbygger dem.

2. Det er vigtigt at savværkerne 
udbygger/udnytter al tilgængelig vand- 
lagringskapacitet til korttids lagring via

If
Stormfaldet er en taber/taber situation 
for såvel skove som savværker. (Arkiv
foto fra Viskum Skov Savværk).

omkostningsdækning og lang kredittid 
fra berørte skove.

3. Det er vigtigt at oparbejdningen af 
stormfaldstræet bliver så nuanceret, at 
de rodvæltere der ligger skyggefuldt får 
lov til at henligge indtil år 2001. Ligele
des at de træarter der har vådkerne 
opmagasineres skyggefuldt og på pas
sende tidspunkter oversprøjtes med 
insekticid.

4. Det er vigtigt at der findes afsæt
ning for den ekstra mængde savværks
flis der vil fremkomme under merpro
duktion.

Ovenstående balance viser også, at 
der bliver behov for eksport af en kort
tømmer mængde. Det er afgørende at

den oparbejdes af den del af storm
faldstræet, der ikke kan anvendes til 
langtømmer.

Med hensyn til emballage- og indu
stritræ skal jeg ikke gøre mig særlig 
klog. Jeg vil blot konstatere at emballa
getræ forudsat rigtig behandling mod 
insektangreb formentlig kan holde sig i 
VA års tid og stadig være brugbart.

Efter oparbejdningen
Som jeg indledte med at gøre opmærk
som på, bliver dette stormfald ikke kun 
et problem for de ramte skove.

Når stormfaldet er oparbejdet, arron- 
derings hugsterne gennemført, og 
vandlagerne ved at være tømt, står 
savværkerne og skovene tilbage med 
en betydelig nedsat hugst i en årrække. 
For savværkerne vil det betyde en nød
vendig tilpasning af opskæringskapaci
teten i forhold til det vi kendte fra før 
stormfaldet, hvilket er en kostbar 
affære.

I denne efterfølgende periode vil 
råtræpriserne naturligt nok også stige 
igen, men ingen må forvente at priserne 
vil stige så stærkt som efter stormen i 
1981. Dels er savværkernes færdig
varepriser i dag internationalt bestemte, 
hvilket ikke var så udpræget tidligere, 
dels har savværkerne fået et overkapa
citets problem der ikke let lader sig 
løse.

I 80-erne var der mange mindre 
savværker der valgte at standse 
opskæringen. I dag er der derimod ikke 
særlig mange savværker tilbage, og 
stort set ingen ønsker at træde ud af 
markedet - frivilligt.

Tabel 1. Stormfalds-træbalance der viser skøn over stormfaldet og hvordan det kan 
forventes disponeret. Alt i 1000 nri3.

Langtømmer Korttømmer Emballage/Industri

Samlede mængder 1.000 1.000 1.000

Opskæring år 2000 DK 500 300 ?
Statens vandlagring 300
Savværkers vandlagring 100
Rodvæltere til år 2001 DK 100
Balance 0 700
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AFSÆTNING 
AF DET FALDNE TRÆ

Af direktør Jan Søndergaard, 
Dansk Skovforening

Skønnet over mængden 
af væltet træ er blevet 
opjusteret til 3,6 mio. 
m3, heraf 3,3 mio. m3 
nål.

Skovforeningen har 
igangsat aktiviteter for 
at fremme afsætningen 
af dette træ - og derved 
minimere skovejernes 
og samfundets tab som 
følge af orkanen.

Skovene kan selv yde 
en stor indsats ved en 
fornuftig optræden på 
råtræmarkedet.

Orkanen har sendt en træmængde sva
rende til næsten to års dansk normal
hugst på markedet, og skovene mødes 
af krav om markante prisfald.

Der er dog mekanismer som sikrer at 
markedet ikke bringes totalt ud af 
balance blot på grund af et lokalt over
udbud:
• I det seneste årti er træmarkedet ble

vet markant mere internationalt. Fra 
land til land afviger træpriserne kun 
marginalt. Og selv 3 mio. m3 nåletræ 
er i international målestok meget lidt.

• I Danmark er der stor opskæringska
pacitet - og lige rundt om os findes 
store savværker, som i forvejen 
importerer store råtræmængder. De 
er derfor også interesserede i de 
ekstra mængder som nu ligger i 
Danmark.

• Statens skove har allerede givet en 
håndsrækning ved at stoppe hug
sten i ikke-ramte skove og ved at 
planlægge vandlagre for det faldne 
træ. Det medvirker til at stabilisere 
markedet og giver en mere jævn for
syning til det danske træmarked i de 
kommende år. En af statsskovbru
gets særlige opgaver er netop at vir
ke stabiliserende på træmarkedet i 
situationer som denne.

iv

^.

Stormfældet træ klarer sig bedst - alt 
andet lige - når det bliver liggende på 
skovbunden med rodforbindelse. (Foto 
fra Hovborg Plantage).

Samtidig opfordrer vi private skove 
som ikke er ramt af stormfald til at holde 
igen med at afsætte træ - vel vidende at 
der i ikke-ramte skove kan være behov 
for at skaffe sig likviditet i et vist 
omfang.

Vigtigst for de ramte skove er at und
gå panikagtige salgsdispositioner. En 
fornuftig afvikling af stormfaldet - øko
nomisk, teknisk og biologisk - forudsæt
ter en koordineret optræden på 
råtræmarkedet. Skovforeningen har i 
lyset af den nye Konkurrencelov taget 
kontakt til myndigheder og politikere for 
en accept af et samarbejde om afsæt
ningen.

Gode råd til 
de enkelte skove
Lagring i skoven
Stormfældet træ klarer sig bedst - alt 
andet lige - når det bliver liggende på 
skovbunden i uopskåret tilstand med 
rodforbindelse indtil træet er solgt.

Kontrakter
Mange skove og mange købere af træ 
ønsker snarest muligt at indgå kontrak
ter for stormfaldstræet. Det er forståeligt 
ud fra et ønske om at få igangsat opar
bejdning, oprydning og en bjærgning af 
værdierne.

Men erfaringerne fra tidligere storm
fald viser at mange skove bandt sig til 
leverancer på ufordelagtige vilkår.

Sådanne selvforskyldte ulykker skal 
undgås denne gang.

Via Danske Skoves Flandelskontor 
afsøger vi afsætningsmuligheder på 
hjemmemarkedet og til eksport. Vi vil i 
den kommende periode informere om 
konkrete afsætningstilbud og understre
ger i den forbindelse at en disciplineret 
og velovervejet optræden på råtræmar
kedet sikrer det bedste samlede resul
tat. Kontakt gerne Danske Skoves Han
delskontor for en uddybning af de mar
kedsmæssige muligheder.

Prissætning
I december 1999 mødtes Danske Sko
ves Handelsudvalg med Danske Træin
dustrier for at diskutere priser og mar
kedsforhold for stormfaldstræet. Ved 
denne lejlighed blev den værdiforrin
gende faktor som følge af den fysiske 
påvirkning drøftet. Parterne enedes om 
et niveau for den prismæssige konse
kvens af fysisk svækkelse på grund af 
indre brud og flæk.

Når der indgås kontrakter anbefales 
det at skovene oplyser om en leverance 
omfatter stormfaldstræ.

Logistik
Der er en stor kapacitet hvad angår 
maskinskovning hos danske og uden
landske entreprenører. Derfor vil storm
faldstræet kunne oparbejdes væsentligt 
hurtigere end i 1981.

Kapacitetsproblemerne vil sandsyn
ligvis opstå ved transporten fra skovvej 
til træindustrier og til udskibningshavne. 
Disse forhold bør derfor indgå i plan
lægningen:

Hvor længe skal effekterne henligge i 
skoven ? Hvordan placeres effekterne 
for at sikre vedkvaliteten bedst ?

Entreprenører
Flere skove er af entreprenører blevet 
mødt med forhøjede rmaskinskovnings- 
priser. Anskuet ud fra et lokalt udbuds- 
/efterspørgselsforhold er fænomenet til 
at forstå.

Men interessen er også stor fra uden
landske entreprenører - specielt fra Skan
dinavien - for at arbejde med det danske 
stormfald. En sammenligning med 
maskinskovningspriserne i entreprenører
nes hjemlande forklarer interessen.

Også på dette felt betaler det sig at 
danne sig et overblik inden der skrives 
kontrakt på opgaven.
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TAG DET MED RO
- STORMFALDSERFARINGER 

1981 FRA ROLD SKOV

Af Henrik Thorlacius-Ussing, 
Lindenborg Gods A/S

Erfaringer fra 1981 viser 
at træ med rodkontakt 
kan holde sig op til 1 'A 
år. Andelen af knække
de træer synes større 
end den er. Træ der 
vandlagres har dårligere 
holdbarhed efter afgre- 
ning med maskine.

Der er risiko for at 
oparbejdningen efter 
1999 stormfaldet force
res så meget at træmar
kedet kollapser. Træets 
holdbarhed er begræn
set når det er oparbej
det.

Derfor: Der er god tid 
til oparbejdningen. 
Udvælg arealer hvor de 
fleste træer har rodkon
takt til senere oparbejd
ning. Planlæg en rolig 
afvikling hvor man får 
acceptable priser.

Stormen den 3. december 1999 i den 
sydlige del af landet fremkalder ubeha
gelige minder fra stormen i 1981. Den
gang blev specielt Rold Skov meget 
hårdt ramt, dels på grund af den meget 
kraftige storm, dels på grund af den 
meget store stående vedmasse som var 
til stede i Rold Skov.

Stormfaldserfaringerne fra Linden- 
borg Gods - godset har i dag 3 erfarne 
skovfogeder som alle deltog i oparbejd
ningen - samt mine tidligere erfaringer 
fra Nørlund vil jeg her prøve at ridse op. 
De kan måske være til gavn for andre i 
den nuværende situation.

Nørlund indkøbte en Logma til at oparbejde stormfaldet i 1981.

Faktiske data
Stormfaldet på de to ovennævnte 
distrikter var henholdsvis 300.000 m3 på 
Lindenborg og 135.000 m3 på Nørlund, 
eller i alt ca. 435.000 m3, svarende til et 
stormfald på næsten 100 m3/ha bevok
set. Der var primært tale om gran - 99% 
- primært gran ældre end 40 år, og der 
var tale om en del meget stort gran.

Begge distrikter etablerede vandlag
re. Der blev lagret ialt ca. 60.000 m3 til

egne savværker samt yderligere ca. 
15.000 m3 ved eksterne danske værker.

På grund af usikkerhed omkring 
afsætningen, en hård vinter samt man
gel på maskiner og mandskab gik 
oparbejdningen først rigtigt i gang i 
marts måned 1982. Til oparbejdningen 
blev der anvendt gravemaskiner, gum
miged, traktorer med diverse spil, 
udkørselstraktorer og i begrænset 
omfang skovningsmaskiner - Nørlund

»jt

Stormfaldsareal som først blev oparbejdet i 1983.
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Lindenborg og Nørlund lagde i alt 75.000 rri på vandlager. Heraf var der 15.000 rrf 
som først blev lagt på lager I efteråret 1982, idet træerne havde haft rodkontakt. 
Foto fra juni 1982.

indkøbte en Logma skovningsmaskine. 
Samlet blev mindst 80% af mængden 
manuelt afgrenet.

Oparbejdningen var først afsluttet i 
efteråret 1983 - eller næsten 2 år efter 
stormfaldet. I den periode foregik opar
bejdningen relativt jævnt.

Vandlagrene blev fyldt i foråret 1982, 
dog lagde Nørlund ca. 15.000 m3 i 
vandlager i efteråret 1982 uden proble
mer, men der var her tale om friskt træ 
som havde haft jordkontakt indtil opar
bejdningen. Det skal bemærkes at som
meren 1982 var varm og tør.

Udfaldet blev som følger:
• Svind 4% af den samlede mængde.
• Rummetertræ (cellulose og spånpla

detræ) udgjorde 11% (Nørlund), hhv. 
15% (Lindenborg)

• Resten var savværkstræ 
Prisrelationerne var omtrent som vist

i tabel 1.
Oparbejdningsprisen holdt sig stort 

set gennem hele perioden, og salgspri
serne var konstante frem til maj 1983 
hvor de steg med ca. 5%. Prisen forsat
te med at stige, og frem til foråret 1984 
steg den i alt med ca. 35%.

Erfaringer
Følgende erfaringer i relation til opar
bejdningstakten kan opsummeres:
• Alt træ som står op skal blive ståen

de i første omgang.
• Stormfaldsarealerne udvidede sig de 

kommende år med 40-50%.
• Træ med rodkontakt kunne uden pro

blemer holde sig i op til 114 år — selv 
med en varm sommer. Ædelgran, 
lærk, douglas havde specielt god 
holdbarhed.

• Antal af knækkede træer steg med 
faldende alder på bevoksningen. 
Generelt synede andelen af knække
de træer større end den rent faktisk var.

• Træ som vandlagres skal være helt 
fri for rodfordærver. Træet har 
væsentlig dårligere holdbarhed i 
vandlager, når det afgrenes med 
maskine (mangler bark).

• Vandlagret træ bør ikke lagres læn
gere end 4 år.

• Der blev eksporteret friskt storm
faldstræ til Tyskland frem til somme
ren 1983.
Generelt kunne det konstateres, at 

begge distrikter fik en fornuftig opar
bejdning af de meget store mængder 
træ med et begrænset tab til følge. Man 
undgik et sammenbrud på råtræmarke
det, og logistikken fungerede.

Oparbejdningstakten 
i 1999
I 1981 blev oparbejdningshastigheden 
bremset af en hård vinter og manglen
de mekanisering, men specielt også det 
forhold, at oparbejdningen bevist blev 
planlagt til at strække sig over en perio
de på næsten 2 år. Således kunne 
afsætningen incl. logistikken ’’følge” 
med, det betød bl.a., at mest muligt træ

kunne afsættes til den hjemlige industri, 
og til meget fornuftige priser.

I dag kan vi konstatere, at maskiner
ne til oparbejdningen i rigeligt omfang 
er til stede. Det vil uden større proble
mer være muligt at skaffe skovningsma
skiner, som kan oparbejde stormfaldet 
på 6 måneder. Stormfaldsramte skov
ejere og funktionærer sætter øjensynlig 
en faglig stolthed i at kunne forcere 
oparbejdningen mest muligt.

Mange brugte de første dage efter 
stormen til at bestille maskiner. Mange 
steder er disse maskiner også begyndt 
at aflægge effekter mere eller mindre 
tilfældigt, uden at afsætningen er på 
plads, og uden at man har vurderet 
alternativerne.

Jeg frygter meget, at vi er på vej til at 
forcere oparbejdningen så meget, at et 
kollaps på råtræmarkedet desværre kan 
blive en realitet.

Træ som oparbejdes og bliver lagt i 
store stakke ude i skoven, har en meget 
begrænset holdbarhed når solen i maj 
begynder at varme. Derimod kan det 
holde sig i mange måneder når det lig
ger på arealet. Og kan man overhove
det få logistikken til at fungere når så 
meget træ skal flyttes på så kort tid.

Ingen - også selv om jeg tager 
’’savværksbrillerne på” - har interesse i 
et kollaps på råtræmarkedet. Det vil 
give store tab for såvel skov som indu
stri.

Det er vores erfaring, at der er god 
tid til at foretage oparbejdningen. Der 
kan udvælges stormfaldsarealer, hvor 
hovedparten af træerne har rodkontakt, 
som kan holde frem til foråret 2001. Der 
kan planlægges en rolig afvikling, hvor 
tabet af mængderne reduceres, og hvor 
man får nogle acceptable priser.

Det må antages, at staten ud fra et 
indlysende nationaløkonomisk syns
punkt får fremskaffet en finansiering 
således, at der kan vandlagres betyde
lige mængder ved industrien. Dette 
sammenholdt med en rolig og planlagt 
oparbejdning vil kunne begrænse tabe
ne mest muligt.

I 1981 gav stormfaldet ikke de ramte 
skove nogle økonomiske problemer, 
men væsentligt dårligere konjunkturer 
for træ vil i dag betyde, at det vil give 
økonomiske problemer for de ramte 
skove. Tabene skal imidlertid begræn
ses for alle parter, og det tror jeg 
ikke den aktuelle oparbejdningstakt 
vil gøre.

Tabel 1. Omtrentlige prisrelationer på oparbejdet træ efter stormfaldet i 1981. Prisni
veau 1982, kr/m3.

Midtdiameter
cm

Salgspris 
klasse B

Oparbejdnings
omkostninger

Dæknings
bidrag

16-20 265 80 185
21-25 280 55 225
26-30 340 50 290
> 30 360 50 310
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SKOVFORENINGENS 
FORSLAG TIL 

STORMFALDSPAKKEN
Af afdelingsleder Hans M. 
Hedegaard, Dansk 
Skovforening

Staten vil - ligesom 
under tidligere storm
katastrofer - hjælpe de 
danske skove og deres 
ejere.

Regeringen er ved at 
forberede en stormfalds 
pakke, og Skovforenin
gen har en række for
slag til hvordan det kan 
gøres.

Hvorfor skal samfundet hjælpe et libe
ralt erhverv som skovbruget med støtte
ordninger i anledning af en naturkata
strofe ?

Det korte svar er at skovbruget leve
rer nogle værdifulde ydelser til samfun
det som erhvervet ikke bliver betalt for - 
fx landskabelig skønhed, muligheder for 
friluftsliv, levesteder til planter og dyr, 
beskyttelse af grundvand, binding af 
CO?.

Når skovbruget rammes af en kata
strofe som 1999-orkanen, skal disse 
værdier opbygges i nye skove. Og 
skovbruget har ikke selv råd til at lave 
de skove som samfundet helst vil have.

Derfor er det både rimeligt og nød
vendigt at samfundet bidrager til 
opbygningen af nye skove, også på 
private arealer.

Staten er tidligere trådt til med øko
nomiske hjælpepakker til skovene når 
store katastrofer har ramt erhvervet. 
Indholdet af pakkerne varierer - og ind
holdet bør afspejle både det aktuelle 
økonomiske behov og de langsigtede 
mål for fremtidens skove.

1981-pakken
Statens hjælpeordning efter stormfaldet 
i 1981 indeholdt disse elementer:
• Stop for statens hugst
• Oplagring af statens træ

• Statsstøtte til oplagring
• Skattefradrag for halvdelen af værdi

en af det stormfældede træ
• Statsgaranterede lån med rentetil

skud
...altså en pakke der kun tog sigte 

på oparbejdningen af stormfaldet.
På grund af tidspres valgte man i 

første omgang at udskyde en ordning 
om genplantning ... men i sidste ende 
blev det aldrig til noget med en gen
plantningsordning efter 1981-stormen.

Den aktuelle situation
Orkanen i 1999 ramte særlig hårdt af 
flere grunde:
• Der er faldet mere træ end i 1967 og 

i 1981.
• En større andel af det faldne træ er 

ødelagt da mange bevoksninger er 
knækket i 2 - 5 meters højde.

• Nåletræpriserne er nu i bund til for
skel fra fx i 1981 og tidligere. 
Skovbruget står nu overfor tre og

vanskelige opgaver:
• At få ryddet op i skovene.
• At få solgt træet bedst muligt.
• At sikre ny skov på arealerne - af en 

kvalitet der ikke er påvirket af skov
brugets og især de orkanramte ejen
dommes meget ringe økonomi.
På plussiden tæller at miljø- og ener

giminister Svend Auken har udtrykt sin 
fulde forståelse for at disse opgaver 
skal løses bedst muligt, og at skovbru
get har brug for økonomisk hjælp til at 
gøre det.

Statsskovbruget har allerede givet en 
håndsrækning med et hugststop og 
med en planlagt vandlagring af storm
fældet træ fra statsskovene - ligesom i 
1981. Regeringen har desuden bebu
det en hjælpepakke med tilskud til gen
plantning af mere stabile skove.

Skovforeningen hilser disse initiativer 
velkomne da de er nødvendige - men 
desværre er de næppe tilstrækkelige. 
Blandt andet sikres de enkelte ejen
dommes likviditet ikke, hverken på kort 
eller langt sigt.

Skovforeningens forslag
Skovforeningen har foreslået Regeringen 
og Folketinget en række elementer der 
bør indgå i en krisepakke. Her er nogle 
af dem, rækkefølgen er ikke prioriteret:

Oprydning
Hér og nu står skovbruget over for en 
betydelig oprydningsopgave med store 
krav til ejendommenes likviditet:

Der vil være store omkostninger til 
oparbejdning af det faldne træ og til 
efterfølgende fjernelse af kvas og stød 
inden genplantning. Entreprenører skal 
betales løbende - og køberne af træet 
skal typisk have en vis kredittid.

Tilsammen vil det udløse et likvidi
tetskrav, som mange skovejere ikke kan 
klare. Konsekvensen kan nemt blive at 
oprydningen går i stå på mange ejen
domme.

Dette akutte likviditetsproblem må 
løses - både i skovene og på savvær
kerne. Staten må hjælpe med tilskud til 
oparbejdning og oprydning. Desuden 
vil en statsgaranti for optagne lån redu
cere skovenes lånerente.

Afsætning
Konkurrencelovens regler - og admini
strationen af dem - må blødes op.
Loven forbyder fx koordineret optræden 
på træmarkedet.

Men ved afsætning af stormfaldets 
store mængder træ er en koordineret 
optræden og offentliggørelse af vejle
dende priser nødvendig hvis ejerne 
ikke skal have endnu større økonomiske 
øretæver end de allerede har fået.

Situationen er endda blevet forværret 
yderligere af det kolossale stormfald i 
Mellem- og Sydeuropa i julen 1999.

Transport
En stor del af det stormfældede træ vil 
ikke kunne afsættes på nærmarkedet 
og skal transporteres længere væk. 
Dette fordyrer omkostningerne på træet, 
ikke mindst ved transport over Store
bælt.

Der er brug for en lettelse af træets 
transportomkostninger.

Også på dette punkt har stormfaldet 
i Mellem- og Sydeuropa forværret situa
tionen.

Træ til energi
Omkring 1/3 af det stormfældede træ er 
knust og vil ikke kunne sælges som 
gavntræ.

Derfor bør der gives tilskud til blandt 
andet opflisning så disse betydelige
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Stormfaldet medfører dyrere oparbejdning, dyrere pladsrydning og dyrere kulturan
læg. Det belaster skovejernes likviditet, og hvis der er tale om smatdimensioneret 
træ kan salgsindtægterne ikke dække anlæg af en ny kultur med stabile træarter. 
(Foto fra Fromsseier Plantage ved Vor basse).

træmængder kan gøre nytte, fx som 
energi. Omkostningen til flisning er så 
stor at træet - hvis man ikke yder et til
skud - ikke vil komme frem til varme- og 
kraftværkerne.

Disse værker foretrækker som ud
gangspunkt udenlandsk flis, som er bil
ligere, bl.a. som følge af støtte fra andre 
landes statskasser.

Desuden vil en ophævelse af SO2- 
afgiften kunne fremme afsætningen af 
træ til energi. Det er ikke rimeligt at 
afbrænding af træ der har et SC>2-ind- 
hold under 0,05% skal belastes af den
ne afgift.

Alternativet til at brænde det knuste 
træ af på danske varme- og kraftværker 
er at brænde det af på arealet ude i 
skoven. Det er ikke i nogens interesse, 
og slet ikke i miljøets.

Oplagring af stormfældet træ 
De betydelige mængder træ der er fal
det kan ikke afsættes her og nu 1 Dan
mark - og hverken skovejerne eller 
savværkerne har råd til at oplagre 
træet.

Derfor er der behov for at Staten støt
ter vandlagring af dele af det stormfæl
dede træ. Det vil desuden give gode 
muligheder for at træet kan oparbejdes 
på danske savværker.

Eksportgarantier
Ved opsøgningen af eksportmuligheder 
for bygningstræ til fx Tyrkiet, kunne der 
være behov for at give statslige eks
portgarantier.

Stormfaldet i Mellem- og Sydeuropa 
har yderligere vanskeliggjort afsætnin
gen af det danske stormfældede træ. I 
den situation er en eksportgaranti end
nu mere påkrævet.

Genplantning
Der er ikke tidligere ved stormfald i 
Danmark givet tilskud til genplantning af 
skovene. Men denne gang er det nød
vendigt. Ellers får Danmark ikke skove 
af den kvalitet som alle er enige om at 
der er brug for. Skovejerne har ikke 
pengene selv, slet ikke de stormfalds
ramte ejere.

Den udbredte - og ofte kritiserede - 
genplantning med nål efter 1981 var 
netop resultatet af at de billige nåle
trækulturer var det eneste skovejerne 
havde råd til.

Derfor bør samfundet give tilskud til 
genplaritningen så der kan blive truffet 
de biologisk og dyrkningsmæssigt rigti
ge valg, fremfor kortsigtede løsninger 
som blot skal opfylde Skovlovens mini
mumskrav.

Vi forestiller os tilskud til etablering af 
løvskov, løv/nål-blandinger og stabil 
nåleskov. Når man også bør støtte sta
bile nåleskove, skyldes det at det ikke 
alle steder vil være fornuftigt - hverken 
økonomisk eller naturmæssigt - alene at 
satse på løvtræ og løvtræblandinger.

Det er vigtigt at en genplantnings

ordning giver skovejerne handlefrihed til 
selv at træffe de bedste beslutninger ud 
fra ejendommens konkrete vilkår. Detal
jerede forskrifter fra centralt hold giver 
derimod ensretning af skovene og erfa
ringsmæssigt dårlige resultater på langt 
sigt.

Rådgivning
Det er vigtigt at skovejerne kan få den 
rette rådgivning efter stormfaldet - både 
markedsmæssigt, driftsteknisk og dyrk
ningsmæssigt.

Reglerne om tilskud til konsulent
vejledning må justeres så der åbnes 
mulighed for hyppigere tilskudsberetti
gede besøg på den enkelte ejendom 
end hvert 3. eller 4. år, I hvert fald bør 
konsulentbesøg ved stormfaldsopga
verne være undtaget fra denne regel.

Herudover må der ses på de gæl
dende maksimumgrænser for hvor store 
ejendomme der kan få tilskud til konsu
lentvejledningen.

Indkomstskat
Skovene kan også ved dette stormfald 
bruge reglerne om merhugstfradrag.
Det vil sige en skattefri kapitalhævning 
svarende til halvdelen af den merhugst 
som stormfaldet har medført.

Men det er ikke sikkert at enkeltejen
domme vil få den store nytte af dette 
fradrag. Ejendomme hvor ødelæggel
serne af træet er så store at omkostnin
gerne til oparbejdning og oprydning 
modsvarer salgsindtægterne, og ejen
domme der drives med underskud 
uden udsigt til overskud i de kommende 
år, vil ikke få gavn af de gode hensigter 
bag merhugstfradraget.

Skovforeningen forestiller sig derfor 
en supplerende model hvor disse ejen
domme i nogle år kan få udbetalt skat
teværdien af underskuddet - en negativ 
indkomstskat. Landbruget drog fordel 
af sådan en ordning under en kriseperi
ode i 1990'erne.

Ejendomsskat
Der er et klart behov for at kunne 
suspendere eller på anden måde mini
mere virkningerne af ejendomsskatter
ne for ejendomme der i mange år ikke 
vil have nævneværdige indtægter. I den 
situation slår en indkomstuafhængig 
skat særligt hårdt.

Desuden er ejendomsskatternes fra
dragsværdi for disse ejendomme ofte 
lig nul. Ved en indførelse af negativ ind
komstskat kunne ejendomsskatterne 
delvist reguleres ad denne vej.

Ifølge loven om ejendomsbeskatning 
kan grundværdien (og dermed ejen
domsskatten) reduceres for stormfalds
ramte ejendomme. Men denne mulig
hed kræver en ansøgning fra den enkel
te ejer. Amter og kommuner må derfor 
være åbne over for ønsker om en ned
sættelse af grundværdien for de storm
faldsramte ejendomme.

Udsigterne
I skrivende stund - første uge af januar 
2000 - kender vi ikke det konkrete ind
hold af Regeringens stormfaldspakke. 
Men vi venter at Regeringen og Folke
tinget melder ud i løbet af januar.

Vi håber det bedste for skovene og 
skovbruget - og vi holder erhvervet ori
enteret gennem Skoven, Skoven-Nyt og 
hjemmesiden www.skovforeningen.dk.
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DE KRAFTIGSTE STORME
I DET 20. ÅRHUNDREDE 

I DANMARK

Figur 1. Satellitfoto af Europa fra det tidspunkt hvor lavtrykket lå over Danmark. Den 
bølgede linje henover De britiske Øer markerer grænsen mellem kold og varm luft. 
Farverne er kunstige og markerer land og hav.

Af afdelingsmeteorolog 
Stig Rosenørn, Danmarks 
Meteorologiske Institut

Stormen den 3.12.99 er 
formentlig den kraftig
ste storm der har ramt 
landet i det 20. århun
drede. Sammenligninger 
bagud er dog ikke så 
let, fordi målemetoder
ne er forbedret i tidens 
løb.

Artiklen sammenligner 
de fire kraftigste storme 
i dette århundrede.

Den 3-4/12-1999 blev den sydlige del af 
landet ramt af den formentlig kraftigste 
storm i det tyvende århundrede.

En sammenligning af storme bag ud 
i tiden er ikke så ligetil. Udviklingen i 
vindmålegrej og måleprocedurer, samt 
mængden af målinger i tid og rum, og 
tillige placeringen af målingerne osv. 
har betydning for, hvor ensartet obser
vationsmaterialet er til klassificering og 
bedømmelse af storme.

De kraftigste storme i dette århun
drede er i kronologisk rækkefølge efter 
alt at dømme følgende:

Julestormen d. 26/12-1902. 
Oktoberstormen d. 17-18/10-1967. 
Novemberstormen d. 23-24-25/11- 

1981.
Decemberstormen d. 3-4/12-1999.

Julestormen 1902
Julestormen i 1902 er ikke særlig godt 
belyst hvad angår vindmålinger. Man 
havde dog bl.a. mere eller mindre tilfæl
digt nogle tilsyneladende rigtige målin
ger af vindhastighed ved Viborg på en 
drage- og ballonstation ved Hald natten 
mellem 1. og 2. juledag. Der blev her

noteret en timemiddelværdi til 35 m/sek, 
og i så fald kan der have været vind
stød op på mod 50 m/sek., eller mere. 
Fra Københavnsområdet meldes om 
vindstød mellem 35 og 40 m/sek.

Målegrej, som vi kender det fra de 
sidste 20-30 år, fandtes ikke dengang. 
Stormen var relativ kortvarig, men som 
skrevet i annalerne meget heftig fra vest 
og nordvest.

Der skete store ødelæggelser, ikke 
mindst i skovene, under lavtrykkets 
passage fra Sydnorge til Rigabugten.
De største ødelæggelser har for-
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Figur 2. Satellitfoto der viser orkanens placering over Danmark. Øverst i billedet ses 
den midterste del af Skandinavien og Østersøen, og lige under “kommaet” ses det 
sydlige Jylland og den tyske Nordsøkyst. Skyernes form viser tydeligt hvordan de 
kraftige vinde kommer ind fra vest-sydvest og derpå bevæger sig i spiralform ind 
mod lavtrykkets centrum.

modentlig strakt sig fra Nordvestjylland 
og Himmerland over Øerne til Born
holm.

Oktoberstormen 1967
Oktoberstormen i 1967 er hvad angår 
middelvindmålinger rimelig godt belyst, 
men vindstødsmålingerne er usikre.
Bl.a. er det noteret, at vindstødsmålin
gerne ved Kastrup og Værløse blev blo
keret ved respektive 40 og 35 m/sek. 
Vindstødene var en del stærkere ifølge 
personalet på stedet, formentlig 5-10 
m/sek.

Der var dengang kun forholdsvis få 
observationssteder med grej til vinds
tødsmåling - og trægheden i målegrejet 
var måske også større dengang. Vind
stødsværdierne i dag og i 1981 ligger 
således gennemgående procentuelt en 
del højere end de i 1967 bestemte.

Undertegnede husker endnu leven
de de sidste tre stærke storme. Jeg var 
meget af tiden ude i vejrinfernoet for at 
opleve fænomenet, og vindstødene om 
aftenen i Nordsjælland den 17. oktober 
1967 var mindst lige så kraftige og hefti
ge som i 1981 og nu i december 1999. 
Alle tre storme var meget turbulente, 
ikke mindst den i 1967.

Stormlavtrykket i oktober 1967 kom 
fra den sydvestlige Nordsø med kraftigt 
faldende barometer, og lufttrykket faldt 
fortsat kraftigt i lavtrykket under passa
gen over Danmark. De kraftigste vinde 
kom i forbindelse med trykstigningerne 
umiddelbart efter lavtrykspassagen.

Lavtrykket gik i land nord for Ring
købing og bevægede sig mod østnor
døst til nord for Anholt. Nordjylland hav
de op til kulingsvinde mellem øst og 
nord, og resten af landet storm til orkan 
fra vest og nordvest.

Forholdene under oktoberstormen i 
1967 var især specielle, hvad angår 
skovene. Jordbunden var mange steder 
meget våd efter regn, flere steder “sej
lede” bevoksningerne i vand. Desuden 
betød det tidlige tidspunkt på vinterhal
våret, at mange løvtræer endnu havde 
blade på, da stormen kom, så vinden 
kunne tage ekstra godt fat.

Ved selvsyn på Bornholm en måned 
senere var store metertykke bøgetræer 
knækket midt på stammen i Almindin
gen. De fiskere, der red stormen af på 
Østersøen kunne berette, at det blæste 
så kraftigt, at bølgerne ikke rigtigt rejste 
sig. Det gjaldt blot om at holde skuden 
op mod vinden og så håbe på, at moto
ren ikke stoppede.

Novemberstormen 1981
Novemberstormen i 1981 var usædvan
lig langvarig og ramte stort set hele lan
det. Stormen kom i forbindelse med 
passagen af et omfattende og kraftigt 
lavtryksområde, der langsomt bevæge
de sig fra det nordlige Skotland mod øst 
til Sydnorge og videre mod øst til Mel
lemsverige.

Stormvejret begyndte ved Vestkysten

sent om aftenen d. 23.11., varede hele 
d. 24., for først at slutte ved Bornholm 
d. 25. om morgenen. Under passagen 
fra nordligste Nordsø til Mellemskandi- 
navien var lufttrykket stort set uændret 
lavt hele tiden, omkring 960 hPa i det 
omfattende lavtryksområde nord for lan
det.

Stormlavtrykket og vindpassagen 
over Danmark i november 1981 var 
således af en anden meteorologisk type 
end de tre andre omtalte. I de tre andre 
tilfælde passerede lavtrykkene hen over 
landet under fortsat udvikling (uddyb
ning). 1981 stormen gav ødelæggelser i 
et større område end i 1967 og 1999. 
Denne storm gav tillige mere stormflod 
end de andre storme.

Decemberstormen 1999
Decemberstormen i 1999 er efter alt at 
dømme den kraftigste målte storm i det 
tyvende århundrede. Stormlavtrykket 
kom fra det sydlige Skotland og 
bevægede sig mod øst ud over Nord
søen om morgenen den 3. under kraftig 
intensivering.

Trykket i stormlavtrykket faldt yderli

gere på dets vej mod Danmark, ligesom 
vindene tog kraftigt til over et stort 
område over mellemste Nordsø. Lav
trykket nåede ind mod Vestkysten nord 
for Thyborøn ved 17-18-tiden. Foran 
lavtrykket var der usædvanlig kraftige 
vinde omkring sydvest sidst på efter
middagen over store dele af Sydjylland.

Der var kraftige orkanvindstød, selv 
inde over land. Det er meget usædvan
ligt med så kraftige vindstød inde i lan
det.

Stormen kulminerede først på afte
nen. Stormlavtrykket bevægede sig 
med over 50 km i timen fra Thyborøn 
hen over Limfjorden og nordlige Him
merland til farvandet mellem Anholt og 
Læsø, hvor lufttrykket nåede helt ned i 
952 hPa.

Vind af stormstyrke (over 25 m/sek) 
blev målt første gang kl. 15, og herefter 
blæste det storm eller mere over en stor 
del af Jyllands vestkyst helt frem til efter 
kl. 23. I perioden 17-19 var vinden af 
orkanstyrke (over 33 m/sek) langs hele 
den jyske vestkyst fra Hvide Sande og 
sydpå.

Over sydlige Jylland, over Fynsområ-
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Figur 3. 1967-stormen. Stormlavtrykket 
gik i oktober 1967 på en forholdsvis 
sydlig bane hen over landet. Herved 
kom de kraftigste vindstød til at ligge 
syd for en linie Ringkøbing-sydlige Kat
tegat. Det laveste lufttryk var 963 hPa 
ved Anholt.
Der var især faldet meget regn i Jylland 
op til stormen, og dette sammenholdt 
med de pga. træghed i registreringsud
styr for lave målte vindstødsværdier i 
det centrale Jylland, kan sandsynligvis 
forklare, at det store stormfald og andre 
massive ødelæggelser især lå syd for 
hovedvej 1 fra København til Esbjerg.

Figur 4. 1981-stormen. Stormlavtrykket 
gik i november 1981 langsomt over et 
døgns tid mod øst hen over Sydnorge; 
det laveste lufttryk var 960 hPa. Store 
dele af landet fik vindstød op til 40 
m/sek. IJ981 også i Nordjylland, bl.a. 
havde Ålborg lufthavn de kraftigste 
vindstød under netop denne storm. Der 
var store ødelæggelser i 1981 i Him
merland og i Nordsjælland. Med en lav
tryksbane nord for landet ville man 
umiddelbart også forvente de største 
ødelæggelser i den nordlige del af lan
det.

m
ml I

27
29

29

951957
► L

27

26

3630
35

35
37

39 35

3738
37

Figur 3-5: Talangivelserne er de kraftig
ste registrerede eller skønnede vindstød 
i m/sek. Tal i parentes er de skønnede 
vindstød ud fra 10-minutter-middelvin- 
den, idet der er lagt 50% til den obser
verede middelvind (der er altså ikke tale 
om eksakte målinger). Skraveringen 
viser de områder hvor der var vindstød 
over 40 m/sek. Der er indtegnet 
omtrentlig lavtryksbane med lufttryks
angivelse i hPa ved stormlavtryks
passagen.

det, over Vest- og Sydsjælland og over 
store dele af Lolland-Falster og tillige på 
Bornholm nåede middelvinden de fleste 
steder over 32 m/sek., dvs. fuld orkan. 
Vindstødene lå gennemgående mellem 
40 og 45 m/sek. fra vest i omtalte dele 
af landet, og de kraftigste målte vind
stød kom op på omkring 50 m/sek.

Den højeste målte middelvind over 
10 minutter blev målt på Rømø kl. 18, 
og den var på 38 m/sek. (138 km/timen, 
og målt 19 m over terræn, normalhøj
den er 10 m). De højeste målte vindstød 
var omkring 50 m/sek, ligeledes på 
Rømø (180 km/tlmen). Disse vindmålin
ger er de kraftigste der er registreret i 
Danmark nogensinde.

I Vadehavsområdet på Rømø og ved 
Ribe-dæmningen, hvor vinden tilsynela
dende var kraftigst, kom der desværre 
transmissionsudfald i op til flere timer, 
så vi kender formentlig ikke de stærke
ste vindstød, der forekom under 
decemberstormen.

Stormen nåede først rigtigt Bornholm 
ud på aftenen, og den kulminerede her 
omkring midnat til d. 4.

Decemberstormen i 1999 var i mod
sætning til novemberstormen i 1981 
temmelig kortvarig, men kraftigere. 
Ligesom under oktoberstormen i 1967 
gik dele af Nordjylland fri af den stærke 
storm, dog ikke i så vid udstrækning 
som i 1967.

Figur 5. 1999-stormen. Stormlavtrykket i 
december 1999 gik på en noget mere 
nordlig bane end i oktober 1967, og 
denne storm var især meget kraftig over 
Sydjylland, Fyn og Vestsjælland, men 
samtidigt forholdsvis kortvarig sammen
lignet med 1981-stormen. De massive 
ødelæggelser i forbindelse med 
decemberstormen 1999 er langt de 
største i det 20. århundrede ifølge for
sikringsbranchen. Selv en indeksering 
af de tidligere stormes ødelæggelser og 
modregning i udbygningsgrad osv. kan 
ikke ændre ved dette faktum.
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VINDENS
BØLGEDANNELSE

Når vinden bevæger sig 
over en skov dannes 
hvirvler som fører til 
kraftige og uberegnelige 
vindstød.

Nogle skove er helt udslettet efter 
stormfaldet. Men i de fleste er der hel
digvis en del træer og bevoksninger der 
har overlevet.

Når man går i en sådan stormramt 
skov undrer man sig ofte over stormfal
dets fordeling. Hvorfor er netop dén del 
af en bevoksning ramt, og ikke resten. 
Hvorfor er nogle fritstående træer væl
tet, mens andre bliver stående?

Der er naturligvis mange forklaringer. 
Jordbundsforholdene kan variere inden 
for korte afstande så nogle træer har 
dybere rødder end andre.

Randtræer har udviklet stærkere rød
der end bevoksningstræer.

Nogle steder er jorden våd så træer
ne står dårligere fast.

Nogle træer har fået beskadiget rod
nettet i tidligere storme, efter tørkeperio
der, efter påkørsler med maskiner osv. 
så de er mere sårbare. Osv. Osv.

Men en anden vigtig forklaring er at 
vinden danner hvirvler når den møder 
faste genstande. Derfor vil træer der 
står blot få meter fra hinanden ikke have 
fået de samme påvirkninger.

I Skoven 9/96 bragte vi et kort sam
mendrag af en engelsk rapport om det
te fænomen. Noten genoptrykkes her - 
med håbet om at den kan være med til 
at forklare det uforudsigelige mønster 
der tegner sig i den stormramte skov.

Storm i skoven
Når vinden møder en skov vil den blive 
presset op over kronetaget, Umiddel
bart kunne man forvente at vinden her
efter ville fortsætte efter samme 
mønster som over åbent land, blot løftet 
op over trætoppene.

Flere engelske undersøgelser har 
imidlertid vist at vindens bevægelser er 
betydeligt mere komplicerede. Figuren 
viser en forenklet model baseret på 
grundige målinger af en hvedemark i en 
vindtunnel.

Når vinden møder skoven presses 
luften op over trækronerne, men der er 
tale om en ustabil tilstand. Derfor vil der

tf*

r

S. Break up and  
production ot  
smaller scale  
turbulence  

Streamwlse vortices

3. Instabil i ty

Transverse vortex

Kelvin-Helmholtz waves

Skematisk (og forenklet!) fremstilling af dannelsen af skadelige vindstød over 
skove. Punkterne 1-5 - se teksten. Den lille graf helt til venstre viser den gennem
snitlige vindhastighed i forskellige højder; det fremgår at skoven bremser vinden i 
en højde adskillige gange træhøjden.

med det samme dannes såkaldte Kel
vin-Helmholtz bølger (1).

Disse bølger vil efterhånden omdan
nes til båndformede hvirvler som ligger 
på tværs af vindretningen (2). Disse 
hvirvelbånd deformeres mere og mere 
(3) indtil der er dannet en serie af hår
nåleformede hvirvler nogenlunde i vin
dens retning (4).

Disse hvirvler eller vindstød kan van
dre betydelige afstande hen over sko
vens kronetag (hundreder af meter). 
Hvirvlerne er af nogenlunde samme 
størrelse som træerne, og derfor er de 
meget effektive til at bevæge træerne, 
Til sidst vil hvirvlerne blive deformeret 
så meget at de opløser sig i mange, 
små voldsomme vindstød.

Forsøgene viser altså at selv langt 
væk fra en bevoksningsrand er vinden

meget uregelmæssig. Der dannes man
ge hvirvler som gør at vinden kommer i 
stød.

Andre undersøgelser har vist at den 
måde trækronerne bevæger sig på når 
det blæser er tæt knyttet til vindstøde
nes passage gennem kronetaget.

Den største belastning af kronen i et 
vindstød er omkring 8 gange større end 
den gennemsnitlige belastning. Derfor 
er vindstøddene og hvirvlerne af langt 
større betydning end den gennemsnitli
ge vindhastighed når man skal vurdere 
risikoen for stormskader.

Kilde:
Damaging gusts over forests. Fra Report on 
Forest Research 1995, side 38-40. Udgivet 
af Forestry Commission 1995. 96 sider ill.

m PETER SCHJØTTS P l a n t e d e l e
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34
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Samarbejde; at yde service og kvalitet til gengæld for 
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STORMFALDET I 
STATSSKOVENE

- OPARBEJDNING OG MARKEDSPÅVIRKNING

Af handelsskovrider 
Karsten Gasseholm, Skov- og 
Naturstyrelsen

Stormfaldet på Skov- og 
Naturstyrelsens arealer 
udgør 1/3 af det samle
de stormfald.

Statsskovene har ind
ført hugststop og under
søger mulighederne for 
dels eksport, dels vand
lagring for at stabilisere 
markedet.

Oparbejdningen 
udføres med størst 
mulig sikkerhed. Der 
tages hensyn til kultur
minder, og visse steder 
efterlades dødt ved.

Stormfaldet i statsskovene udgjorde ca. 
1/3 af det samlede stormfald. Stats
skovene blev dermed noget hårdere 
ramt end gennemsnittet af det øvrige 
skovbrug, idet vores normale andel af 
hugsten i Danmark ligger på ca. 1/4.
85 % af statsskovenes stormfald er sket 
i den sydlige halvdel af Jylland på 
distrikterne Lindet, Haderslev, Randbøl, 
Åbenrå, Oxbøl og Gråsten.

Skov- og Naturstyrelsen har opgjort 
stormfaldsmængderne for løv og nål i 
hovedsortimenterne som det fremgår af 
tabel 1 og 2. For løvtræ er stormfaldet 
75.000 m3 eller 3/4 af en årshugst, og 
for nåletræ er stormfaldet på 960.000 
m3 eller knapt 3 års hugst.

Der er naturligvis betydelig usikker
hed ved at opgøre stormfaldet og 
særligt effektudfaldet. Visse steder er

arealerne kun meget vanskeligt tilgæn
gelige, og mængden af knækkede 
træer og disses indflydelse på effektud
faldet er endnu relativt ringe kendt.

Skov- og Naturstyrelsen har under
søgt hvilke luftbårne sensorer der 
potentielt kan anvendes til at opgøre 
stormfaldets omfang : Både satellit- og 
flybårne sensorer.

Styrelsen har således anmodet en 
række distributører af satellitdata om at 
undersøge hvilke optagelser, der har 
fundet sted efter stormfaldet, og som 
kan bruges til kortlægning af stormfal

dets omfang. Ud over dette er der ind
hentet en række tilbud på traditionel fly
fotografering.

Styrelsen undersøger samtidig om, 
og i givet fald hvilket omfang, sådanne 
data vil kunne gøres tilgængelige for 
det private skovbrug.

Markedssituationen
For nåletræ betyder stormfaldet et bety
deligt pres på markedet, idet store 
andele af stormfaldstræet for fortsat at 
være kurant skal afsættes inden som
meren 2000.

Bøg Eg Andet løv Ialt

Finer/plus 1.5
Plankekævler 24,9 (75) 2,6 (50) 0,9 (21)
Ispinde 2,8
Halvsveller 7,7 0,1
Juncker 19,4 (72) 2,5 0,9
Brænde 6,9 0,1 0,6
Gulvtræ
Kubb 1,4

1,5 0,4

Stald
Småkævler

0,9
0,3

1 alt 64,6(73) 7,7(41) 3,1 (16) 75,3

Tabel 1. Totalt afsætningsbehov for løvtræ fra stormfaldet, ink!, dispensationer fra 
hugststop. 1000 m3. I parentes % af årshugst for udvalgte effekter.

Rødgran Sitkagran Andet nål I alt

Langtømmer 252,7 46,1 51,7 350,6 (225)
Korttømmer 147,7 40,1 30,4 218,2
Emballagetræ 65,8 18,0 15,4 99,2 (480)
Cellulosetræ 50,9 14,8 16,2 81,8
Spånpladetræ 38,1 10,8 9,9 58,7
Flis 97,0 32,2 19,5 148,7 (188)
Andet 0,7 0,1 0,5 1,3

1 alt 652,8 162,1 143,6 958,5(279)

Tabel 2. Totalt afsætningsbehov for nåletræ fra stormfaldet, inkl. dispensationer fra 
hugststop. 1000 m3. I parentes % af årshugst for udvalgte effekter.
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For løvtræ er situationen mindre dra
matisk, idet stormfaldet i de værdifulde 
sortimenter ikke er betragteligt større 
end en sædvanlig hugst i 1. halvår. Den 
overvejende del af stormfaldet er endvi
dere sket i bøg, hvor der for kævlernes 
vedkommende er ganske gode afsæt
ningsmuligheder til eksport i de første 
måneder. Men det lægger pres på en 
hurtig oparbejdning.

Markedsmæssige tillag
Skov- og Naturstyrelsen iværksatte kort 
efter stormfaldet et hugststop for alt 
stående træ. Dette skete med henblik 
på at reducere udbuddet af træ i det 
pressede marked.

Beslutningen betyder, at distrikterne i 
områder med begrænset stormfald hur
tigt får problemer med at forsyne deres 
sædvanlige kunder. Kunderne tilbydes i 
denne forbindelse leverancer fra de 
stormfaldsramte distrikter. Dette kan i 
nogle tilfælde betyde ekstra omkostnin
ger til transport.

Undtaget fra hugststoppet er alene 
følger af problemer med skovsundhed 
(fx micansangreb i sitkagran på Nordjyl
lands distrikt) og andre specifikke for
hold, som der gives dispensation til.

Skov- og Naturstyrelsen undersøger 
endvidere mulighederne for at vandlag
re langtømmer i samarbejde med 
savværkerne. Styrelsen betaler i denne 
forbindelse de omkostninger, der er for
bundet med etableringen af lagrene, 
mens savværket påtager sig ansvaret 
for at passe og aftage træet.

Dette betyder forhåbentlig, at det vil 
være muligt at udjævne overudbuddet 
af råtræ noget, samtidig med at betyde
lige andele af råtræet kan forblive i Dan
mark til gavn for sikringen af en fremti
dig dansk træindustri.

Endelig har Skov- og Naturstyrelsen 
besluttet at vise tilbageholdenhed i mar
kedet. Det sker ved som gennemsnit at 
reducere styrelsens afsætning til 
savværkerne til 75 % af den sædvanli
ge mængde.

Dette betyder for en række (særligt 
de afkortede) effekttyper med de gæl
dende ferskhedskrav, at store mængder 
skal eksporteres, hvilket styrelsen er i 
færd med at undersøge mulighederne 
for i øjeblikket. Det centraleuropæiske 
marked er herunder desværre temmelig 
presset af sit eget stormfald den 26. og 
28. december 1999.

Selv med disse tiltag fra Skov- og 
Naturstyrelsens side er det opfattelsen, 
at der vil være behov for en betydelig 
eksport af langtømmer fra Danmark.
Om dette kan lykkes afhænger af såvel 
oparbejdnings- og transportkapaciteten 
som markedets udvikling i Centraleuro
pa.

Oparbejdning
Stormfaldet i 1981 blev hovedsageligt 
oparbejdet motormanuelt med indsats 
af gravemaskiner til fritrækning af nåle

træerne. I dag er situationen væsentligt 
ændret efter at skovningsmaskinerne 
har overtaget oparbejdningen af det 
meste nåletræ.

Der er derfor relativt få skovarbejde
re på statsskovdistrikterne som har 
skovningserfaring, og ikke mindst erfa
ring med oparbejdning af stormfald. 
Som en følge heraf må oparbejdnings
metoderne tilpasses disse forudsætnin
ger.

Skov- og Naturstyrelsen har besluttet 
at indsætte alle styrelsens egne skov
nings- og udkørselsmaskiner i storm
faldsoparbejdningen ved at flytte ledig 
kapacitet fra de nord-, midt- og 
vestjyske maskinstationer til de syd
jyske stormfaldsområder. Egenkapaci
teten forventes fordoblet ved indleje af 
danske og udenlandske skovnings
entreprenører.

Det mest værdifulde træ, og træ med 
ringe rodkontakt, søges oparbejdet i 
første halvår af 2000. Dette svarer skøn
smæssigt til alle løvtrækævler og 60% 
af nåletræmængden.

Oparbejdningsmetoder
Friskæring af væltede træer med 
motormanuel indsats kan indebære en 
vis sikkerhedsrisiko. De sikkerheds
mæssige forhold skal indarbejdes nøje i 
planlægningen af oparbejdningen. Der
for bør en så stor del som muligt af 
oparbejdningen som udgangspunkt 
overlades til maskiner.

Det undersøges for nærværende, i 
hvilket omfang motormanuel indsats er 
nødvendig for at sikre en hensigtsmæs
sig oparbejdning. Alt tyder på, at det i 
betydende omfang vil være nødvendigt 
at anvende motormanuel friskæring 
kombineret med maskinindsats, især i 
større dimensioner.

Friskæring
Skov- og Naturstyrelsen ønsker, at fri
skæring af væltede træer udføres med 
den højest mulige sikkerhed, hvorfor 
benyttelsen af mandskab med motorsav 
begrænses til opgaver med lavest risi
ko. Dette indebærer nedennævnte 
anbefalinger:

Løvtræ: Arbejdet bør udføres med 
erfarne skovarbejdere med motorsav, 
som inden arbejdet igangsættes, har 
gennemgået et kursus fra Skovskolen i 
oparbejdning af stormfald.

Der indsættes maskiner, hvor det 
skønnes påkrævet, til at mindske risiko
en ved at holde på rodkagen, aflaste 
spændinger i stammen eller til at rejse 
stammen op inden friskæring.

Nåletræ: Arbejdet udføres, hvor det 
skønnes påkrævet, ved indsats af 
maskiner, der kan eliminere risikoen ved 
motormanuel friskæring eller helt foreta
ge friskæring og fremtrækning. Dette 
indebærer nedennævnte anbefalinger:

1. Ved rydning af veje benyttes for
trinsvis skovarbejdere med motorsav, 
der kan bistås af maskiner, som kan

afspænde træer og samtidig fjerne de 
afkortede stammer

2. Oparbejdning af enkeltræer og 
bevoksninger med store træer (> 3 
KFM/træ) udføres med skovarbejdere 
med motorsav med støtte af maskiner, 
hvor det skønnes nødvendigt.

3. Oparbejdning af fladefald med 
trædimensioner (> 0,5 KFM/træ) bør i 
videst muligt omfang foretages med 
gravemaskine med grab eller fælde
grab. Grabben kan friløfte stammer, der 
er presset ned i jorden, således at 
motormanuel friskæring bliver lettere og 
mere sikker.

Fældegrabben forventes (er under 
afprøvning) tillige at kunne foretage sel
ve friskæringen, ligesom den kan fælde 
opretstående knækkede stammer. Her
efter kan gravemaskinen fritrække 
træerne til oparbejdning med skov
ningsmaskine.

4. Oparbejdning af fladefald og 
spredt fald med trædimensioner < ca. 
0,5 KFM/træ udføres fortrinsvis med 
skovningsmaskine til friskæring. En stor 
del vil falde som afkortede effekter. Hér 
kan skovningsmaskinen afkorte stam
men i en sortimentsafstand fra roden
den, hvorefter rodstammen rejses op og 
fældes på normal vis.

Kulturminder
Skov- og Naturstyrelsen lægger stor 
vægt på, at der ved oparbejdningen af 
stormfaldet tages hensyn til at undgå 
skader på agersystemer og fortidsmin
der.

Skånsomhed udvises ved at køre på 
frossen jord, ved at læsse mindre på 
maskinerne, ved at undgå at rodender 
slæbes henover jorden, ved at undgå at 
køre med bæltemaskiner på højryggede 
agre, ved at afmærke områderne på 
kort, der udleveres til oparbejdnings
mandskabet samt ved instruktion og 
opfølgning på det enkelte areal.

Fortidsminderne er særligt udsatte, 
når stormfaldsarealerne skal tilkultive
res. Ofte vil der blive anvendt maskiner 
til at fjerne rodvæltere, ligesom forskelli
ge former for kvasrydning, kvas
skæring, stødfræsning og jordbearbejd
ning vil komme på tale.

Dødt ¥@d
Skov- og Naturstyrelsen sikrer ved 
oprydningen, at der specielt i de skove 
der er udlagt som naturskov efterlades 
dødt ved til glæde for insekter og svam
pe.

Øvrige naturarealer
Faldne løvtræer og skovfyr efterlades i 
videst muligt omfang urørte, hvor 
oprydning ikke er nødvendig af hensyn 
til færdsel, hegning, eller andet. Øvrige 
faldne nåletræer fjernes som udgangs
punkt, især hvor de er væltet ud i våde 
eller andre værdifulde lysåbne biotoper, 
således at der ikke sker uhensigtsmæs
sig forsuring og skygning af disse.
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FRISKÆRING AF 
STORMFALDSTRÆ

Af sektionsleder Ulf Jessen, 
Skovskolen

Friskæring af stormfæl
det træ skal udfores 
med stor forsigtighed.

Mår træer er i spænd 
skæres først på tryksi
den, derefter på træksi* 
den.

©

Wffl

Ved dette stormfald kommer den manu
elle skovarbejder især i aktion ved fri
skæring af nåletræ - som derefter afkvi- 
stes med maskine. Han skal også stå 
for at oparbejde væltet løvtræ.

Denne artikel er baseret på kapitlet 
om stormfald i “Træets Fældning” af Ulf 
Jessen, Skovskolen. Der er især lagt 
vægt på friskæring af træer.

Red.

Figur 1. En væltet stamme indeholder 
bade trykspændinger (1) og træks
pændinger (2). Spændingerne tiltager 
mod træets midte.

Skæringen begyndes i tryksiden og 
afsluttes i træksiden. Se figur 1.

Ved skæring i et træ med trykspænd
inger er der risiko for at savsporet luk
ker sammen om sværdet så det sidder

fast. Ved skæring i et træ med store 
trækspændinger er der risiko for flæk 
som kan udgøre en fare for savføreren.

På løvtræ føres tryksnittet trem til 
marven - det giver størst chance for et 
pænt snit uden risiko. Nåletræ har 
sværere ved at flække, og her behøver 
tryksnittet ikke at blive ført frem til mar
ven. Se figur 2.

Træksnittet lægges så de yderste 
årringe med de mest seje og stærke 
fibre skæres først. Derved mindskes 
risikoen for personskade, flæk og ud
træk af fibre.

Først skæres siderne (A), derefter 
skæres den midterste og ældste del af 
stammen med de skøre fibre (B). Den 
midterste del bryder ofte inden snittet er 
helt færdigt, måske med et lille udtræk 
af fibre.

I nåletræ udføres træksnit ved roden 
på normal vis. Risikoen for flæk er min
dre.

Hældende træer
På stormfaldsarealer kan der stå en del 
især mindre træer tilbage som hælder

Oparbejdning af stormfældet træ 
kræver den højeste grad af forsigtighed 
og påpasselighed. Kun erfarne skovar
bejdere bør arbejde med friskæring af 
rodkager, især i fladefald.

Ved friskæring bør der bruges læn
gere sværd end normalt, da det ofte 
kun er forsvarligt at skære fra én side. 
Normalt bør der skæres så tæt på 
roden som muligt. Ved friskæring læn
gere væk er der større risiko for at 
saven sætter sig fast, det er sværere at 
vurdere stammens bevægelser - og 
udbyttet af værdifuldt træ bliver mindre.

Man skal især passe på i den første 
tid efter stormfaldet hvor træernes 
spændinger er størst. Træernes spænd
inger er mindre i frostperioder - og tilta
ger igen når det bliver tøvejr.

Fladefald i yngre træ kræver mere 
opmærksomhed. De ret tynde stammer 
kan være trykket krumme og giver plud
selige bevægelser efter friskæring.

I løvtræ består faren især i at træerne 
er større og tungere. De flækker lettere 
og indeholder kraftigere spændinger.

Spændinger
I et stormfaldsområde har træerne vold
somme tryk- og trækspændinger.

¥,

ft

Figur 2. Skæring af tryksnit (1) og træksnit (2) i rækkefølgen A - B. Øverst i løvtræ, 
nederst i nåletræ.

20 SKOVEN 1 2000



STORMFALDET 3.12.99

I

ri

Figur 3. Friskæring når rodkagen vælter bagover og stammen Figur 4. Som figur 3, men træet er i spænd, 
falder ned.

fordi rødderne er løsnet. Sådanne træer 
fældes sikrest af skovningsmaskinen.

Er der alligevel behov for at fælde 
træerne manuelt gør man følgende: 
Træer med svagt hæld fældes på sam
me måde som et almindeligt træ med 
forhæng, dvs. med forhug, fældesnit og 
bagtå.

Ved træer med stærkt hæld erstattes 
forhugget med et enkelt, vandret snit - 
man skærer lidt ad gangen og trækker 
sværdet helt ud af sporet hver gang. 
Fældesnittet skæres bagfra med først to 
sidesnit som hver dækker 1/3 af snitfla
den; den sidste tredjedel skæres derpå 
bagfra uden anvendelse af bagtå.

Andre træer hænger fast i nabotræer 
og bør hvis muligt også fældes med 
maskine. Hvis det ikke kan lade sig gøre 
bruges en traktor med wire til hjælp.

Hvis toppen af kronen når ned på 
jorden trækkes træet fri med traktor.

Hvis kronen hænger fast i et nabotræ 
må man forsøge at fastgøre en wire i 
kronen og trække det ned. Ellers fældes 
træet til den side hvor det skønnes at 
falde lettest ned. Det er vigtigt at fælde
kammen ikke skæres helt over. Træet

må ikke fældes med kiler, idet hamme
rens slag kan få toppen til at falde ned.

Rodkagen
De fleste træer vil ligge med stammen 
på jorden. Før roden skæres af vurde
res rodens og stammens bevægelse 
efter friskæring.

Stammens bevægelse er farlig og 
ofte uforudsigelig. Den falder ofte ned 
på jorden, men kan også springe op i 
luften eller ud til siden.

Roden vælter tilbage 
Oftest ligger træet sådan at rodkagen 
vælter tilbage i hullet, og stammen fal
der ned på jorden.

Skær tæt ved roden et tryksnit på 
undersiden af stammen. Derefter 
skæres et træksnit på oversiden og 1-2 
cm længere oppe ad stammen. Ved at 
sideforskyde træksnittet forhindrer man 
saven i at følge med roden når denne - 
ofte voldsomt - vipper tilbage. Se figur 
3.

Hvis det stormfældede træ ligger 
hen over andre træer eller rodkager vil 
stammen efter friskæring slå op i luften.

Tryksnittet lægges på undersiden. 
Træksnittet placeres dér hvor bevægel
sen efter friskæringen er mindst, og det 
vil oftest være længere nede mod 
roden. Se figur 4.

Vurderes bevægelserne at blive lige 
voldsomme for rod og for stamme 
lægges træksnittet lige over tryksnittet.

Roden bliver stående 
I nogle tilfælde bliver rodkagen stående 
efter friskæring. Det sker hvor store rød
der er trykket ned i jorden, i frostvejr, og 
når træet har ligget længe efter storm
faldet.

Hvis stammen falder mod jorden 
skæres et snit på undersiden, mens 
næste snit skæres på oversiden uden 
sideforskydning. De to snit skæres med 
et skråt forløb - derved undgår man at 
stammen under faldet sætter sig selv 
og sværdet fast mod den ubevægelige 
stødflade. Se figur 5.

Hvis stammen vil slå op efter fri
skæring lægges snit 1 og 2 skråt i for
hold til stammens længderetning, og 
snit 2 lægges lidt tættere mod roden 
end snit 1. Derved hindrer man at saven

N2

Figur 5. Friskæring når roden bliver stående. Figur 6. Som figur 5, men træet er i spænd.
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Figur 7. Friskæring når roden vælter forover - hvis ikke der 
bruges traktor.

Zå

Figur 8. Friskæring af træer med sidespænd. Den bedste pla
cering er markeret med et kryds. Ellers står man (som manden 
viser) på den modsatte side, men mindst en meter fra roden.

sætter sig fast og at saven følger med 
stammen op. Se figur 6.

Roden vælter fremad
Dette forekommer bl.a. ved træer der er
væltet ned ad skråninger.

Hvis roden efter afskæring vælter for
over skal friskæringen foregå i en pas
sende afstand fra roden - mindst det 
dobbelte af afstanden mellem stam
mens underside og jorden. Det første 
snit lægges på oversiden af stammen, 
det andet på undersiden. Se figur 7.

Denne metode giver et stort spild af 
gavntræ. Det kan undgås ved at fast
gøre roden til en traktor med en wire. 
Derefter foregår friskæringen med sam
me metode som nævnt oven for når 
roden vælter tilbage.

Sidespændinger
En del træer kan have sidespænd. Her 
placerer man sig på den side af stam
men der buer indad for at undgå at bli
ve ramt af den friskårne stamme. Er 
dette ikke muligt skærer man fri 1 m fra 
roden så man er beskyttet af rodstykket 
der normalt ikke bevæger sig sidelæns. 
Se figur 8.

Stort løvtræ
På stort løvtræ er de nederste meter af 
stammen ofte trykket ned i jorden. 
Afskæring af stammen ved jordoverfla
den giver store økonomiske tab, og 
rodenderne vil genere oparbejdning 
mv.

Løsningen er først at oparbejde top
pen af træet så kun plankekævlen står 
tilbage. Derefter fastgøres en wire i top
pen og rodkage og kævle drejes med 
en traktor. En drejning på 25 grader vil 
ofte være nok til at trække kævlen fri af 
jorden.

En anden mulighed er at rejse kæv
len til lodret stilling ved at lade traktoren 
trække hen over rodkagen. I så fald 
lægges et stykke træ mellem rodkagen 
og wiren for at undgå at wiren skærer 
sig ned i roden.

For at beskytte wiren mod voldsom
me påvirkninger fra den faldende kævle 
frigøres eller slækkes den fra kævletop
pen inden fældning. Evt. kan en wire- 
strop indskydes mellem spilwire og 
kævle - så er man altid sikker på at kun
ne få spilwiren fri af kævlen.

Den rejste kævle fældes derefter på 
normal vis under anvendelse af bagtå

Figur 9. Fældning af plankekævle. Skær et fuldt fældesnit med brug af bagtå. Der 
afsættes ikke fældekam. Der udskæres et lille forhug, og bagtåen bortskæres.
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eller efter metoden vist i fig. 9. Uanset 
hvilken metode, der anvendes, skal 
man være meget agtpågivende og træ
de hurtigt tilbage. En faldende kævle 
har en anderledes hurtig bevægelse 
end et faldende træ!
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HVAD SKAL JEG 
PLANTE NU?

Besøg hos en skovejer 
ved Brørup som er sær
deles hårdt ramt af stor
men. Næsten alt nåle
træ over 40 år er væk, 
og også en del løvtræ.

Skovejeren spørger 
hvad han skal plante nu 
for at sikre sig en stabil 
skov i fremtiden.

Man kommer ti! Brørup efter en tur over 
det flade sønderjyske landskab. Stedet 
har været beboet i mange hundrede år, 
og byen er vokset frem da jernbanen 
Fredericia-Esbjerg blev lavet. I dag 
strækker byen sig omkring 1 km i alle 
retninger ud fra jernbanestationen.

Jeg kører ind i et parcelhuskvarter i 
den sydøstlige del af byen. Bagved 
husene aner man omridset af en skov - 
men træerne er ret små. Ved indgangen 
til skoven findes stødet af et stort ege
træ der ikke klarede stormen.

I selve skovkanten - mod vest - fin
des et bælte på ca. 15 m bredde af bøg 
som er 12-14 m høj. Bøgene er stort set 
intakte - og har også stået lidt i læ af 
husene. Men de har ikke kunnet beskyt
te bevoksningen bagved som bestod af 
douglasgran med lidt rødgran på 52 år.

Et lille stykke inde i skoven ligger et 
hus som for et par uger siden var omgi
vet af træer - men det ligger nu på en 
åben flade. Se foto 1.

Det meste er væk
Jeg er i Langeskov og skal besøge 
Bjarne Fredslund, hvis skov er hårdt 
ramt af stormen. Ud af skovens 94 ha er 
78 ha stormskadet, heraf 17 ha løvtræ 
(især bøg).

Allerede samme aften som skoven 
væltede ringede Bjarne Fredslund til sin

BRØRUP
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65
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Langeskov

Skitse over området, med Brørup by, 
landeveje, jernbanen og højdekurver for 
75 m, 65 m og 50 m over havet.

faste kontaktperson i Skovdyrkerforenin- 
gen Sydjylland for at bestille en skov
ningsmaskine, Skovfogeden mente ikke 
det kunne være så slemt, men da

dagen brød frem viste det sig at det 
meste af skoven var væk. Så allerede 
dagen efter stormen var oparbejdnin
gen i gang.

Det meste af bevoksningen omkring 
huset er oparbejdet. Der kører en Tim- 
berjack skovningsmaskine, og Bjarne 
Fredslund hjælper til med at skære 
træerne fri. Se foto 2.

Lige øst for douglaserne er et langt 
løvtræbælte af eg og bøg på 66 år til at 
beskytte resten af skoven. En række af 
de største træer fra dette bælte har hel
ler ikke klaret stormen. Se foto 3.

Vi går videre mod øst og kommer ind 
i den ældste nåletræbevoksning som 
har overlevet - en rødgran på 44 år. Der 
er noget spredt fald, men den kan for
håbentlig holde.

På østsiden af denne bevoksning er 
der rødgran på 59 og 64 år iblandet 
lærk, ædelgran og sitka. De unge gra
ner har haft lævirkning 10-20 m ud, men 
resten af de ældre graner er væltet, et 
fladefald på flere ha.

Vi går nu sydover og ind gennem et 
stykke ung gran og løv. Der er et let 
snelag, og det er så smukt, at man fri
stes til at glemme stormfaldet.

Foto 1. Indgang til skoven med Bjarne Fredslunds hus i det fjerne. På hjørnet er 
væltet en stor eg, mens bæltet af ung bøg holdt.
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Foto 2. Bjarne Fredslund er i gang med at oparbejde douglasgranen på 52 år 
omkring sit hus.

Bjarne Fredslund spørger mig hvad 
han skal plante fremover. Jeg tager fat i 
lærdommen fra skolen og svarer at man 
må have løvtræ i skovkanten. Selve sko
ven bør være en blanding af forskellige 
træarter med en god andel af stabile 
arter som douglas, lærk, grandis, ædel
gran. Og så skal der være bælter af løv
træ til at stabilisere skoven.

Den snedækkede idyl varer kun kort 
- vi kommer ud til en stor flade grandis 
på 48 år hvor næsten alt ligger ned. Op 
til denne bevoksning var der et lille styk
ke douglas på 54 år hvoraf en del er til
bage. Men de står nok for udsat for vind

og sol til at kunne holde ret længe.
På højre hånd står der en ung nobilis 

som i de kommende år skal give ind
tægter. Men selv i denne højde er 
træerne ikke sikre - en enkelt nobilis på 
under 3 m højde er trykket af stormen.

God skovjord
Langeskov er en god lokalitet for skov
dyrkning. Den ligger på en bakkeø - dvs. 
morænejord fra næstsidste istid. Det er 
en god jord efter vestjyske forhold, og 
derfor rummer skoven også en række 
ædlere nåletræer og en del løvtræ. Man
ge træer når højder på 20-25 m.

Skoven er orienteret NV-SØ, og den 
nordlige del er delvist beskyttet af byen. 
Skoven ligger derfor rimelig godt for 
storme fra vest og nordvest - som er de 
almindeligste - men er sårbar fra en 
storm fra sydvest som denne gang.

Det er et let kuperet terræn. Omtrent 
midt i skoven når man op i 75 moh, og i 
den sydlige ende ned til omkring 50 
moh. Det betyder at der er gode dræn
forhold, og nattefrost er sjældent et pro
blem, fordi frostluften siver ud af skoven 
ned i de lavere liggende områder.

Skoven ligger i Sønderjylland som 
generelt har et mildere klima end resten 
af landet, og en højere nedbør. Alt i alt 
er det svært at finde lokaliteter som er 
ret meget bedre til skovdyrkning, når vi 
er vest for israndslinjen.

Langeskov har båret skov i mange 
hundrede år og har sit navn efter sko
vens form. Det meste af arealet var for 
et par hundrede år siden egekrat, og 
omkring 1850 startede familien med at 
konvertere området til produktiv skov.

Fladefald i løvtræ
Vi går tilbage til huset for at tage bilen.
Vi kører ned til en offentlig vej der går 
tværs gennem skoven i øst-vest retning. 
Helt mod vest ligger et gammelt 
savværk med en beboelse, og det er 
nogenlunde intakt. Men efter godt hun
drede meter kommer der et lille stykke 
nobilis på godt ti meters højde hvor der 
er slået store huller.

Lige nord for findes omkring en halv 
ha af det oprindelige egekrat. Det giver 
indtryk af en frodig lokalitet med en ret 
tæt underskov. Der er kristtorn på flere 
meters højde som tegn på en rimeligt 
god jord og kun lidt frost. Orkanen har 
slået flere store huller i kronetaget af eg, 
især de store bredkronede træer er væl
tet. Se foto 4.

Lidt længere fremme ad vejen står 
en bøgebevoksning på 14-15 meters 
højde (alder 85 år), og bagved et større 
stykke med douglas. Bøgene er intakte, 
men de har kun kunnet beskytte graner
ne i en bredde på omkring 10 m.

Kommunen har skåret vejen fri, og 
douglaserne ligger i et lag på 2-3 m 
højde langs vejen, som driverne efter 
en voldsom snestorm. Se foto side 27.

Vi kører videre ned til sydenden af 
skoven og kommer til det måske mest 
overraskende syn: To bevoksninger af 
bøg på 95 og 112 år er næsten væk. 
Terrænet hælder endda godt 5 m mod 
sydøst. Bevoksningen står ud til åben 
mark mod syd og mod vest. Kun rand
træerne ud mod marken er bevaret. Se 
foto 5.

Hele sydspidsen af skoven bestod af 
ældre bøg og eg med lidt sitka og gran
dis. Der blev i sin tid plantet løvtræ her, 
“fordi ejerne syntes at det skulle der 
også være noget af i skoven”. Det er 
også et rigtigt artsvalg på et sted der er 
eksponeret - men denne storm var altså 
for kraftig.
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Foto 3. Øst for douglasgranerne er et læbælte af eg og bøg på 66 år, hvor en del er 
væltet.

24 SKOVEN 1 2000



STORMFALDET 3.12.99

Lidt længere nordpå var der lavet et 
egebælte i skovkanten mod sydvest - 
også disse træer er næsten væk.

Skal jeg satse 
på skoven?
Vi har set nok i skoven og kører nu hjem 
til huset. Bjarne Fredslund byder på kaf
fe og hjemmebagte småkager, mens 
han fortæller lidt mere om skoven.

Indtil for et halvt år siden arbejdede 
han fuldtids i skoven og kunne leve af 
indtægterne. Han foretog selv al skov
ning, kørte lameltræ og korte effekter ud 
på små vogne, og slæbte tømmer ud 
med en traktor med spil.

Men efterhånden blev han klar over 
at skovningsmaskinerne kunne lave 
arbejdet billigere end han selv kunne 
gøre, så i foråret tog han arbejde som 
tømrer. Hans arbejde i skoven be
grænser sig nu til klipning af nobilis i 
oktober-november samt kulturarbejde.

Bjarne Fredslund er økonomisk 
afhængig af indtægterne fra skoven. 
Lige nu er det største tab nok at der er 
ødelagt godt 3 ha gammel nobilis. Selv 
om de kun udgør 4% af skoven gav de 
sidste år 70.000 kr.

Vi prøver at gennemgå de mulig
heder der er for at forbedre indtægter
ne.

Jagten er udlejet til en pris på godt 
halvdelen af det normale for hedeplan
tager (ifølge Skovforeningens regn
skabsoversigter). Til gengæld må det 
bemærkes at der er ikke noget kronvildt 
(der findes så godt som intet i Sønder
jylland), der er ingen fasaner, og en del 
af råvildtet bliver nedlagt af naboer (der 
er en lang rand omkring skoven).

Mulighederne for jagt på råvildt bli
ver bedre når skoven bliver mere åben - 
men det kan slet ikke opveje de øvrige 
tab.

Bjarne Fredslund siger at han vil nok 
plante nobilis nu, fordi det giver godt - 
men der går en halv snes år før det 
giver indtægter.

Hans største bekymring er hvordan 
han skal finansiere gentilplantningen. 
Hvis arbejdet kan fordeles over ti år så 
skal der bruges omkring 150.000 kr om 
året. Finansieret af indtægter fra nobilis 
klip, lønindtægter og overskuddet fra 
skovningen af stormfaldet.

Jorden er så god at der ikke er 
mening i at vælge den billigste løsning - 
ren rødgran. Hovedparten af skoven 
bør bestå af dyrere nåletræarter som 
douglas, grandis, ædelgran mv. samt 
en del løvtræ, ligesom i dag.

Jeg fortæller at regeringen overvejer 
at give støtte til rydning af stormfalds
arealer og til genplantning, og det hjæl
per tydeligt på humøret.

Bjarne Fredslund gentager spørgs
målet han stillede ude i skoven: Hvad 
skal jeg plante fremover, hvis jeg skal 
være sikker på at det kan holde i storm? 
Der har været stormfald i skoven her i 
1952, 1967, 1981 og nu i 1999, og jeg
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Foto 4. Egekrattet med træer på tyve meter højde år har store huller. Alderen ken
des ikke, men i 1811 var området noteret som "krat".

kan ikke tro det holder op. Hvad skal 
jeg gøre fremover - gode råd modta
ges!

Både løv og nål vælter
Efter at have set hvad der er sket i 
skoven er det svært at give et overbevi
sende råd. At nåletræer vælter i stærke 
storme er ikke uventet. Men at der også 
er omfattende fald i løvtræer er ikke helt 
efter bogen. Løvtræer har dyberegåen
de rødder, og om vinteren har de ikke 
løv som vinden kan gribe fat i.

Der er tegn på at løvtræerne holder 
fint indtil en højde på omkring 15 m - så

er træerne ret smalle og har oprette 
grene. Men hvis træerne bliver højere 
begynder vinden at kunne få fat, og de 
udvikler en bredere krone som kan fan
ge vinden.

De løvtræer som er væltet stod ret 
udsat. På den anden side har man jo 
netop brug for løvtræer i udkanterne for 
at sikre de øvrige bevoksninger mod 
ulykker. Og selv om løvtræerne holder, 
så er lævirkningen ret beskeden i en så 
kraftig orkan.

Kan man lave en skov der kan klare 
en ny 3. december?
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Foto 5. En bevoksning af bøg på 95 og 112 år - totalskadet bortset fra randtræer.
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PRODUKTUDVIKLING

HVAD KAN VI GØRE FOR AT
FORBEDRE LØNSOMHEDEN 

I SKOVBRUGET?
Af Per Holten-Andersen og 
Søren Fløe Jensen

Spørgsmålet i overskrif
ten er tema for en rund
bordsdiskussion på 
Skov & Landskabskon
ferencen den 1. februar 
2000:

Skovbrugets indtægter 
er faldende, og træ som 
råvare har det svært i 
konkurrencen med 
andre materialer.

Men skovbruget må se 
fremad - udvikle nye pro
dukter, forbedre produk
tiviteten, udvikle nye 
dyrkningsmetoder og 
prøve at udvikle nye ser
viceydelser.

Dobbelt værdi 
til halv pris
Er skovbrugets situation håbløs? Nej - 
der er fortsat mange uudnyttede/ukoor
dinerede ressourcer i sektoren, der kan 
anvendes til at sikre bedre aflønning af 
produkterne og frembringe disse med 
lavere indsats af omkostninger - "Dob
belt værdi til halv pris” er det optimisti
ske motto!

Men der er ikke længere lette mar
kedsførings- og rationaliseringsgevin
ster at hente. Der kræves en særlig ind
sats, Der må i højere grad tænkes i hel
heder, der skal samarbejdes på tværs 
af hidtidige sektorskel, og der skal 
tages overordnede initiativer. Fremtids
tro er forudsætningen. Ambitiøse mål 
og målrettet indsats efterlyses!

Byggesektoren har også problemer 
med konkurrence- og indtjeningsevne. 
Her søsættes for tiden et ambitiøst sek
torudviklingsprogram, "Projekt HUS”, 
under mottoet "Dobbelt værdi til halv 
pris”. Et slagkraftigt motto som vi har til
ladt os at genbruge.

Er skovbrug et 
erhverv?
Som den danske skovbrugsvirkelighed 
ser ud - også før stormfaldet d. 3/12 - 
må svaret nok være “hm?”.

For få år siden var selvforståelsen i 
skovbrugskredse klar: Trods lillebror
status i forhold til landbruget og i for
hold til vore større nabolandes skovsek
torer, opfattede vi sektoren som 
erhvervsmæssig producent af skovpro
dukter og som en professionel mar
kedsoperatør, der grundlæggende var 
underlagt samme spilleregler og renta
bilitetskrav som andre erhverv.

"Bruget" indtog selvfølgelig en 
særstilling, fordi skovarealerne sædvan
ligvis har større naturindhold og herlig
hedsværdi end andre produktionsarea
ler. Samtidig havde skovdriften på man
ge kombinerede ejendomme en specia
liseret økonomisk funktion. Det virkede 
nemlig som likviditetsudjævnende og - 
opbyggende driftsgren, ikke mindst ved 
generationsskifter.

Men det anfægtede ikke grundsyns
punktet: Skovbrug var et erhverv, skov
ejendomme var først og fremmest et 
driftsøkonomisk aktiv, og skovdrift var 
produktionsvirksomhed.

Klangen, der 
skiftede karakter?
Det er nok ikke alle, der har opdaget 
det: Sådan er det ikke mere!

Skovejendomme opretholder, trods 
krusninger, stadig realværdien og hand
les til gode priser - og således er alt jo 
på en måde godt. Men alligevel er alt 
forandret.

Skovbrugets hovedprodukter får, 
samlet set, stadig mindre realværdi på 
markederne. Det har i en årrække ikke 
længere været muligt at modvirke det 
massive indtægtsfald ved rationaliserin
ger. Resultatet er stedse dårligere 
driftsøkonomisk afkast, ekstensivering 
af driften og udtynding af den professi
onelle medarbejderressource.

En nedadgående spiral - og udviklin
gen ser ud til at fortsætte. Skovbruget 
er gået i mol.

Samtidig er opmærksomheden i 
offentlighed, i skovkredse, inden for 
forskning og undervisning samt hos 
myndigheder rettet mod skovenes her
ligheder og naturindhold. Disse kvalite

ter ser i stigende grad ud til at være 
prisdannende for skovejendomme.

Spørgsmålet er om det også er 
bæredygtigt (det der i gamle dage hed: 
”ka bovserne holde”)? Er det udtryk for 
et langsigtet skift i skovenes samfunds
mæssige rolle? Er træ blevet "ligegyl
digt” i den danske samfundshushold
ning? Har vi i vores momentane økono
miske højkonjunktur nået et velfærds
niveau, hvor der er rigelig betalings
villighed til at se bort fra skovenes 
produktive ydeevne?

Penge tilføres skovenes drift i en lind 
strøm fra andre indtægtskilder. Det 
være sig offentlige - hvilket afspejler 
samfundsglæden ved disse naturperler 
- eller private (fx ved ejerskifte) - hvilket 
afspejler skovenes statusfunktion, her
lighedsværdier og ejerglæde.

Kan klangen gå i dur? Er ovenståen
de den nye fremtid, eller er skovsekto
rens egen fokusering på de nye dags
ordener primært udtryk for økonomisk 
fortabthed og rådvildhed: Markedskræf
terne er ubønhørligt hårde, der er ikke 
brug for skovenes produktion, der er 
intet at gøre, der er kun overførselsind
komster - offentlige eller private - at 
håbe på, så lad os for Guds skyld und
gå at fornærme omverdenen.

Og i øvrigt, hvad “grøn skovdrift” 
måtte koste i mistede produktionsmulig
heder er underordnet, for produktionen 
er alligevel ingen penge værd.

Nu er tonearterne dur og mol mani- 
pulatorisk sat op som diametrale mod
sætninger i den skjulte hensigt at kon
statere, at skovbruget spiller i mol, har 
opgivet en selvstændig økonomisk rolle 
i samfundshusholdningen, er henfaldet 
til en blanding af virkelighedsflugt og 
perspektivløst grædekoneri uden frem
tidstro! Det skal medgives, at tidens 
melodi trods vores relative velstand og 
positive økonomiske konjunkturer har 
begge klangfarver.

Og det skal medgives, at det kata
strofale stormfald opfordrer til mol
klang. Der er ubønhørlige nu-og-her 
krav til ultra kortsigtede løsninger. Men 
fremtiden skal også takles - den kom
mer under alle omstændigheder.

Fremtidstro, tak
Det kniber med bæredygtigheden. Der 
er grund til at efterlyse fremtidstro og en
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Stormhærget og stærkt hældende. Et billede på dansk skovbrug ved indgangen til år 2000? Skal vi opgive eller handle? (Foto 
af douglasgran i Langeskov ved Brørup).

handlingsorienteret diskussion af, hvad 
der kan gøres. For der er brug for sko
vens produkter i fremtiden!

Danske skovprodukter er en fornybar 
naturressource, som der er økonomisk 
fornuft i at udnytte. De kan reducere 
vores pres på klodens mere sårbare 
ressourcer, og de kan erstatte mere mil
jøbelastende materialer. Og de kan 
bære skovens og naturens herlighed 
med sig ind i folks dagligdag.

Skovprodukter er fremtidsvarer, hvis 
de lanceres og placeres rigtigt på mar
kedet! Og nej: Det er ikke sandsynligt, 
at skovene kan opretholdes i en even
tyrtilstand på overførselsindkomster, 
ikke på længere sigt og på tværs af 
skiftende økonomiske konjunkturer.

Hvis skovene ikke er et produceren
de, økonomisk aktiv, lider bæredygtig
heden skade, og skovenes samfunds
mæssige værdi - biologisk, socialt og 
økonomisk - forringes.

Så derfor: Kast mismodet bort - lad 
os trodse stormfaldet og forholde os 
konstruktivt til, hvad der kan gøres til 
gavn for skovenes økonomiske bære
dygtighed. Gu’ er det svært - men ellers 
var det vel heller ikke noget at sætte os 
til!

Som en informeret, ekstern iagttager 
har sagt: Dansk skovbrug er den

erhvervsgren, som i forhold til sin 
størrelse har den største intelligensre
serve - parkeret! Fjern opklodsningen, 
frigør de intellektuelle ressourcer, og lad 
os se handling!

Træ er fremtiden, men 
kurverne vender nedad
Det kan umiddelbart virke som et para
doks: Der er stigende opmærksomhed 
om træ og træets kvaliteter indenfor 
slutbrugerleddene og i arkitektur-, 
møbel- og designkredse. Der er plads 
på markedet, der er velvilje og 
lydhørhed.

Alligevel peger de økonomiske 
udviklingskurver nedad. Skovbruget og 
træindustrien er i samme båd. Lønsom
heden er svag begge steder, både i 
Danmark og i landene omkring os.

Den danske udvikling har i de sidste 
25 år været særlig negativ for såvidt 
angår nåletræmarkedet. Det er for det 
første udtryk for, at det danske træmar
ked er blevet marginaliseret i forhold til 
det skandinaviske cellulosetræmarked 
og ikke har været i stand til at opbygge 
nationale eller internationale industrielle 
alternativer.

For det andet er det udtryk for en 
hård (og stigende) international konkur
rence overfor danske nåletræsavværker

og deres nicheprægede produktions
strategi (våde specialdimensioner til 
her-og-nu levering). Den danske indu
stri står splittet og tilsyneladende uden 
effektivt modsvar på borteroderingen af 
det hidtidige forretningsgrundlag.

For løvtræet har den negative mar
kedsudvikling ikke været nær så udtalt, 
især takket være et efterspørgselsskift 
fra tropisk til tempereret hårdttræ. Vi 
oplever ovenikøbet i disse år det bedste 
marked for gode bøgekvaliteter i mands 
minde, takket være en voldsom kinesisk 
efterspørgsel efter europæisk bøgetræ.

Alligevel er den hellige grav næppe 
velforvaret. Dansk (og europæisk) skov
brug har en yderst marginal position i 
forhold til denne efterspørgsel og kan 
forventes at blive udsat for voldsomme 
svingninger i kraft af modeskift, (kinesi
ske) konjunkturer, ændringer i forsy
ningslinjer og -strategi etc.

Den kinesiske efterspørgsel kan vise 
sig at være et døgnfluemarked. Hertil 
kommer, at den kinesiske efterspørgsel 
har udsat den hjemlige industri for en 
ødelæggende konkurrence om den 
gode del af råvaren. Det står åbent om - 
og hvornår - den hjemlige industri vil 
være i stand til at svare igen med øget 
konkurrence- og betalingsevne.

For den ringere del af løvtrækævler-
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ne har dansk skovbrug været sikret en 
vedvarende stabil efterspørgsel i kraft 
af Junckers Industrier og Junckers virk
somhedsstrategi, der tog udgangs
punkt i netop denne råvareressource. 
Junckers er stadig en stabil aftager, 
men i en globaliseret økonomi er der 
ikke råd til at tage særlige hensyn til en 
dansk råvareressource, når investe
rings- og udviklingsstrategier lægges 
for fremtiden.

I lighed med udenlandske tendenser, 
må vi også herhjemme indse, at udvik
lingsdygtig industri må tænke globalt 
og uden bindinger til en bestemt geo
grafisk råvareressource. I dag overlever 
den slags bindinger ikke hvis de strider 
mod sund økonomisk fornuft - der er 
ikke plads til regional eller national sen
timentalitet.

Alt-i-alt fordrer dette, at skovbrug, 
industri og videre markedsføringsled 
løfter i flok, når der er sammenfaldende 
strategiske interesser i at udvikle mar
kedsgrundlaget. Et samarbejde er 
uundgåeligt hvis fælles strategiske 
interesser skal fastholdes.

Hvor ligger 
mulighederne?
Mulighederne for at forbedre lønsomhe
den i skovbruget ser vi primært indenfor 
følgende fire områder:

1. Sektorsamarbejde om træets 
placering
Skovbrug, træindustri og videre mar
kedsføringsled må løfte i fællesskab for 
at give træet den placering på marke
det, som der er basis for - herunder 
specielt få placeret det danske træ i 
markedssegmenter med positiv udvik
ling, og hvor det danske træs egenska
ber og muligheder udnyttes bedst 
muligt.

Der er allerede branchesamarbejde i 
gang på kampagneniveau ("Træ er Mil
jø”) og i forbindelse med certificering. 
Men der er brug for endnu mere direkte 
og forpligtende samarbejde om at 
udvikle markedsområder og produkter 
med potentiale.

Foreløbigt enkeltstående, men loven
de eksempler på initiativer af rette 
støbning er udvikling af specialproduk
ter af de rødkernede nåletræarter, var
mebehandling af gran til beklædning og 
udendørsanvendelser, udvidet anven
delse af træplader i byggeriet og ikke 
mindst udvikling af byggesystemer 
baseret på massivtræelementer.

2. Produktivitetsudvikling i 
trækæden
Men der er muligheder for forbedringer 
i hele trækæden, herunder indenfor 
skovningsmetoder, sortering/klassifikati
on, transport, lagring, handels- og leve
ringsbetingelser, markedsinformation, 
afsætningsstruktur. Kort sagt hele pro- 
duktionsflowet, hvor bedre anvendelse 
af IT-løsninger er oplagt og mulig.

3. Skovdyrkning
Skovbruget anvender langt over 100 
mio. kr årligt på kulturudgifter. Målet må 
være sikre, billige, stamtalsrige kulturer. 
Bedre udnyttelse af såning i alle løv
træarter, såvel efter renafdrift, ved 
skærmstilling samt på landbrugsjord vil 
være mulig, men der mangler praksis
orienterede forsøg på området.

Et vigtigt område indenfor samme 
emnekreds er relationen mellem jagt, 
vildtbeskyttelse, hegning samt kultur
udgifter, selvforyngelse, selvsåning. 
Bedre økonomisk udnyttelse må des
uden være mulig indenfor frøforsyning/ 
frøproduktion, samt med hensyn til 
skovbehandlingens indflydelse på kvali
tetsproduktion, især kvalitetsproduktion 
i eksisterende bevoksninger.

4. Fra produktionsvirksomhed til 
servicevirksomhed
Alle erhverv er i dag ude for et krav om 
omstilling fra klassisk produktionsvirk
somhed til produktion i kombination 
med servicevirksomhed. De virksomhe
der/erhverv der ikke formår denne 
omstilling vil bukke under.

Skovbruget "producerer” en række 
ydelser, der har langt mere karakter af 
service end klassisk produktion. Nogle 
af ydelserne er forbundet med skovbru
gets traditionelle produkter (bæredyg
tighed og juletræer, miljøvenlighed og 
træ, naturoplevelser og jagt), og det 
skal her sikres at alle egenskaber ved 
varen prissættes.

Andre ydelser er ikke knyttet til de 
traditionelle produkter (grundvand, 
rekreation, turisme). Her skal ejendoms
retslige forhold reguleres gennem lov
givning, der skal dannes et marked for 
ydelsen som sikrer at den prissættes, 
hvorefter det er muligt at finde det rette 
(optimale) produktmix.

Men for mange ydelser vil der, bl.a. 
på grund af eksisterende lovgivning, 
ikke opstå egentlige markeder. Dermed 
må "prisen” for ydelsen tilvejebringes 
ved andre metoder, og betalingen må 
ske tx via tilskud.

Don't ask what America 
may do for you
Som det fremgår, er der nok at tage fat 
på, og der er brug for alles indsats: 
Spørg ikke om hvad sektoren kan lande 
af overførselsindkomster til dig og din 
skov, men om hvad du og din skov kan 
gøre for den danske skovsektor.

(Sætningen med fed skrift er inspire
ret af et berømt citat fra præsident John 
F. Kennedy; Spørg ikke hvad Amerika 
kan gøre for dig, spørg hvad du kan 
gøre for Amerika, red.).

Der er brug for handling. Der er brug 
for nøgleinstitutioner og -personer, der 
tager initiativer! Foreløbigt: Velkommen 
til rundbordsdiskussionen på Skov & 
Landskabskonferencen.

Juletræsejendomme

Til ejendommen ho
rer 23,4 ha., heraf 5,5 
ha. agerjord og 16 
ha. tilplantet med 
juletræskulturer. [ 
alt en bestand på ca. 
65.000 træer. Norm
ansgran, Nobelis, 
Rødgran og Blågran. 

Boligen, 152 kvm., totalmoderniseret indvendig i 1980'eme med 
stor køkken/alrum, pejsestue, 3 værelser, bad og toilet, entré, grov
køkken og gæstebad. En meget tiltalende bolig. Nyere tag og 
nypudsede ydervægge. Stald og lade på i alt 526 kvm., med heste
stald og fyrrum. Parklignende have. En fantastisk ejendom, hvor 
man forener en herlig bolig med gode indtjeningsmuligheder. 
Beliggende med storslået udsigt- Sagsnr. 99-7-332.
Kontantpris i kr.3.750.000
Udbetaling i kr. 500.000

åæ&SBBEtifr
Særdeles godt belig
gende. Stor spænd
ende beboelse byg
get i 1991 på 224 
kvm. Beboelsen in
deholder: Forgang 
baggang stort køk
ken /alrum, sovevæ
relse, badeværelse, 

gæstetoilet, 3 børneværelser, dagligstue på 42 kvm., kontor/bøme- 
værelse. Der er stærke solide staldbygninger, her kan nævnes almin
delig stald, lade bygning samt fyrrum med tlisfyr. Det tilhørende 
areal er tilplantet med juletræer, som er i god vækst. Ejendommen 
kan også sælges uden areal med juletræer. (Mindre pris).
Sagsnr. 99-5-275.
Kontantpris i kr.2.350.000
Udbetaling i kr.250.000

Nybolig Landbrug
Østjylland
Adelgade 25 
8660 Skanderborg
Tlf. 86 51 09 99 ..sammen med Nykredit

Landbrug

]] 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

Træfældning • Topkapning • Beskæring 
Udkørsel • Udslæbning • Stødfræsning 

Flishugning med kranmadet TP 960 
Hegnsklipning med Twiga 5000 

Salg af træklatreudstyr 
Underholdning med skovhuggershows

C°4Sy

V,NGs^
Ring og få tilsendt prislister/brochurer

Besøg os på Have & Landskab ’99 stand 88
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GENMODIFICEREDE
TRÆER

- PERSPEKTIVER OG RISIKOVURDERING

Af Gunnar Friis 
Proschowsky 1) og Jan 
Svejgaard Jensen 2)

Der arbejdes mange ste
der i verden med at lave 
genmodificerede træer 
som har fået indsat en 
bestemt ønsket egen
skab. I Danmark arbej
des med at lave nord
mannsgran som er resi
stent mod ædelgranlus.

De enkelte lande har 
vidt forskellige holdnin
ger til emnet - i EU og 
Danmark er man forsig
tige og tager en bred 
debat. Det overvejes at 
lave fælles internationa
le regler.

Der bliver debat om 
emnet på Skov & Land
skabskonferencen.

Igennem længere tid har det kunnet 
lade sig gøre at genmodificere énårige 
afgrøder som majs og sukkerroer (dvs. 
ændre på de arvelige anlæg - génerne, 
red.).

Det er nu også muligt at genmodifi
cere træer. Især i USA og New Zealand 
er man nået langt med denne udvikling. 
Det forventes, at genmodificerede skov
træer vil kunne blive markedsført inden 
for få år.

I forhold til en-årige afgrøder er der 
en række nye problemer der skal bely
ses, før genmodificerede træer kan 
sættes ud i naturen. Denne problemstil
ling blev diskuteret på en OECD work
shop i Trondheim i september med del-

1) Statsskovenes Planteavlsstation, Skov- og 
Naturstyrelsen.

2) Forskningscentret for Skov & Landskab.

Foto 1. Der forskes i dansk genmodifi
ceret nordmannsgran under kontrollere
de forhold.

tagere fra 17 af de 23 OECD lande. På 
baggrund af workshoppen vil OECD 
overveje, om der skal iværksættes et 
arbejde for fælles regler på området.

Forfatterne forventer, at genmodifice
rede træer i en overskuelig fremtid vil 
blive søgt anvendt i kommerciel skala i 
plantageskovbrug.

der har fået indsat det ønskede gen, 
ved at dyrke det på et medium med det 
pågældende antibiotikum: Kun de celler 
der har fået indsat genet overlever.

Da markøren ikke efterfølgende kan 
fjernes, forskes der i at udvikle mindre 
kontroversielle markører (idet man jo 
kommer til at producere genmodificere
de afgrøder som udover den ønskede 
egenskab også er resistente mod det 
pågældende antibiotika).

Genmodificering og 
forædling
Traditionel planteforædling har som for
mål at frembringe bedre planter, f.eks. 
med øget udbytte, bedre kvalitet eller 
større sundhed. Det sker gennem 
udvalg og krydsning.

Genmodificering har det samme for
mål, men mulighederne for at opnå de 
ønskede resultater er i princippet meget 
større. Dels fordi egenskaber kan over
føres på tværs af artsgrænser, dels fordi 
egenskaber kan indsættes uden at der 
samtidig overføres en lang række andre 
egenskaber.

Det er en forudsætning for brugen af 
genmodificering, at egenskaberne er 
nogenlunde stabile, og at de kan nedar
ves.

Hvad er genmodificering
Genmodificering er en ændring i en 
organismes gener. I snæver forstand 
kan genmodificering forstås som gen
splejsning dvs. indsættelse af et 
udvalgt gen i en organisme.

Genmodificering bliver oftest foreta
get ved to forskellige teknikker: Enten 
indføres genet ved hjælp af en bakterie, 
eller genet skydes med en partikelka
non ind i cellerne,

Herved indsættes generne forholds
vis tilfældigt. Derfor er det efterfølgende 
nødvendigt at undersøge, om genet er 
blevet sat ind som ønsket - og om orga
nismen udtrykker de ønskede egenska
ber.

Generne sættes sammen i “kasset
ter” inden de sættes ind i planteceller
ne, ofte med en markør som gør det 
muligt at se, om genkassetten er sat 
ind. Denne markør har ofte været et gen 
for resistens mod antibiotika. Det bety
der, at man kan finde de organismer,

Hvilke egenskaber 
kan indsættes ved 
genmodificering?
Genmodificeringen kan i princippet 
benyttes til at indsætte mange egenska
ber. Indtil videre arbejdes der på at 
udvikle egenskaber knyttet til enkelte 
gener. I fremtiden vil man formentlig 
kunne styre flere gener samtidig og der
ved få adgang til at påvirke mere sam
mensatte egenskaber.

De første genmodificeringer man har 
foretaget på træer, gik ud på at indsæt
te gener, der er resistente mod Round- 
Up. Denne egenskab har for landbrugs
afgrøder givet anledning til en del poli
tisk debat.

For træer arbejdes der også med 
mange andre egenskaber, bl.a. insek
tresistens, ændringer af lignin/cellulose- 
indhold og sterile træer, som ikke kan 
sprede deres gener i naturen. Egenska
berne kan have store potentielle miljø-
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Foto 2. Udvikling af genmodificerede træer rejser etiske spørgsmål om, hvilken 
skovnatur vi vil have.

forbedrende effekter, f.eks. ved at 
muliggøre dyrkning uden insekticider.

Også i Danmark har man inden for 
de sidste år forsket i genmodificering af 
træer. Forskningslektor Jens Find har i 
Vævskulturlaboratoriet i Botanisk Have 
udviklet genmodificerede nordmanns
graner i samarbejde med forskere fra 
New Zealand. Hidtil er med succes ind
sat markørgener. Der arbejdes frem 
mod at kunne indføje brugbare egen
skaber, der f.eks. giver nordmannsgran 
resistens mod ædelgranlus.

I EU-landene er der for tiden givet til
ladelse til 24 forsøgsudsætninger af

genmodificerede træer. Det drejer sig 
om arterne birk, eucalyptus, æble, 
rødgran, skovfyr, poppel og blomme. 
For rødgran og skovfyr er der foreløbig 
kun indsat testmarkører. Til sammenlig
ning er der mere end 1400 forsøgsud
sætninger af genmodificerede land
brugsafgrøder i EU.

Træer og enårige 
afgrøder
I forhold til en-årige afgrøder er træer 
længe levende organismer, som skal 
være tilpasset komplekse økosystemer. 

Træer kan være nøglearter i økosy

stemerne og være omdrejningspunkt for 
adskillige arter og komplekse samspil. 
Træerne forynger sig først efter 20-30 
år, og deres spredning af gener kan 
være meget effektiv gennem frø- og 
pollenspredning.

I forhold til landbrugsafgrøder er 
træer næsten ikke forædlet, og planta
ger af træer dyrkes ofte indenfor artens 
naturlige udbredelsesområde. Derved 
bliver den potentielle genspredning til 
naturlige bestande af træarten et væ
sentligt spørgsmål i risikovurdering af 
genmodificerede træer.

Ved udvikling af genmodificerede 
landbrugsafgrøder har producenten i 
løbet af en overskuelig tid kunnet frem
bringe flere generationer, hvor den 
ønskede indførte egenskab har optrådt 
stabilt. Dette er vigtigt for såvel land
manden, som derved kan have tillid til 
dyrkningssikkerheden og for myndighe
den, der skal foretage godkendelsen.

En tilsvarende sikkerhed er ikke 
inden for rækkevidde for skovtræarter. 
Derfor forventes genmodificering af 
træer i første omgang anvendt for træer, 
der dyrkes i plantager i kort omdrift. I 
Nordamerika f.eks. poppel, herhjemme 
f.eks. nordmannsgran eller energipil.

Lovgivning på området
Lovgivningen om udsætning af genmo
dificerede organismer er forholdsvis 
stram. På EU niveau findes et Direktiv 
90/220/EØF, som omfatter udsætning 
og markedsføring af genetisk modifice
rede organismer, inklusiv træer. Dette 
direktiv sikrer ens regler i EU og er i 
Danmark implementeret i Lov om miljø 
og genteknologi (1992).

Ifølge Lov om miljø og genteknologi 
er det ikke tilladt at foretage udsætning 
af genmodificerede planter i miljøet til 
hverken forsøg eller markedsføring 
uden forudgående ansøgning til Miljø- 
og Energiministeriet. Der er både krav 
med hensyn til hvilke oplysninger 
ansøger skal give om den gensplejsede 
plante og krav til myndighederne om 
sagsbehandlingstider og rundsending 
af informationer til de øvrige medlem
slande.

Organismer, der er genetisk ændre
de gennem traditionelle forædlingsme
toder, er ikke omfattet af den danske lov 
om miljø og genteknologi.

Amerikanerne har et andet syn på 
genmodificering end europæerne.
Deres lovgivning omhandler generelt 
ændringer af den genetiske sam
mensætning ("mulige nye egenska
ber”), og det omfatter både traditionel 
forædling og genmodificering. Analogi
en til traditionel forædling bliver set som 
et udtryk for, at genmodificerede orga
nismer lettere kan blive godkendt til 
markedsføring i Nordamerika, og denne 
fremgangsmåde har man ikke ønsket i 
Europa.

Den eneste træart i verden, der er 
godkendt til markedsføring er papaya,

30 SKOVEN 1 2000



SKOVTRÆFORÆDLING

men ellers er ingen træarter endnu i 
kommerciel udnyttelse. Andre lande 
synes umiddelbart at være endnu mere 
liberale mht. lovgivningen, f.eks. New 
Zealand, Australien og Kina.

Lande som til en stor grad baserer 
deres økonomi på skovbrug, forventer 
betragtelige produktions- og kvalitets
forbedringer gennem genteknologien. 
Flere af disse lande vil presse på for en 
bred accept af gerimodificerede træer.

Ligeledes vil der formentlig være et 
udtrykt ønske for anvendelsen af gen
modificerede træer i 3. verdens landene 
til plantagebrug, fordi dette rummer en 
mulighed for at lette presset på oprin
delig skov.

Risikovurdering
I Danmark foretages risikovurderingen 
for planter af bl.a. Skov- og Naturstyrel
sen. Risikovurderingen indeholder en 
trinvis fremgangsmåde, så forsøgsplan
ter først skal være testet i pollentætte 
væksthuse, før de kan sættes ud i 
udendørs forsøgsparceller.

Risikovurderingen afgøres fra sag til 
sag, hvorved der kan lægges vægt på 
de særlige aspekter for den pågælden
de art. Bedømmelsen rummer en sam
menligning af den genmodificerede 
organisme med den tilsvarende almin
delige plante. Man vurderer miljømæs
sige, dyrkningsmæssige og sundheds
mæssige risici. De miljømæssige 
spørgsmål er f.eks., om planten eller 
dens gener vil spredes, og hvilke kon
sekvenser det kan have for andre orga
nismer og økosystemer.

OECD workshoppen i september 
satte fokus på særlige forhold omkring 
risikovurdering af træer. Det er et stort 
problem, at det er vanskeligt at følge 
træerne over bare en generation. Både 
den lange levetid, men også træernes 
størrelse, gør det vanskeligt at teste 
dem under fuldt kontrollerede forhold.

En samlet vurdering forudsætter en 
væsentlig økologisk viden. Derfor ind
samles eksisterende viden om den art, 
der er genmodificeret og det økosy
stem, den indgår i. Identificering af nøg
leparametre og nøgleindikatorer er 
væsentlig. Forskerne er enige om, at 
man kender for lidt til træernes kompli
cerede økologiske samspil med den 
omgivende natur, og det på trods, at 
nogle arter er væsentligt bedre beskre
vet end mange én-årige afgrøder.

Inden for OECD har man støttet 
udarbejdelsen af træartsmonografier - 
såkaldte konsensus-dokumenter. Disse 
dokumenter udgør et sammendrag af 
den eksisterende viden om træartens 
biologi. Indtil videre er der udarbejdet 
et dokument om rødgran under norsk 
ledelse, og Canada udarbejder doku
menter om hvidgran og poppel.

I Danmark overvejes en videnopbyg
ning om genmodificerede insektresi
stente nordmannsgraner. Vidensopbyg
ningen overvejes etableret som et sam

arbejde mellem Skov- og Naturstyrel
sen, Forskningscentret for Skov & Land
skab, Danmarks Miljøundersøgelser og 
Botanisk Have ved Københavns Univer
sitet.

Offentlig debat
Især nordamerikanske forskere var 
bekymrede for såvel polariseringen i 
den offentlige debat som det forhold, at 
risikovurderingen kunne blive så 
omkostningskrævende, at det reelt ville 
forhindre udnyttelsen af genteknologi
ens muligheder. Fra europæisk side var 
opmærksomheden i højere grad rettet 
mod at vælge en forsigtig fremgangs
måde og samtidig tage en bred debat 
om såvel de etiske spørgsmål som tek
nik og risikovurdering.

En forskergruppe inden for den inter
nationale sammenslutning af skovfor
skere IUFRO, henvender sig for øjeblik
ket til offentligheden for at få en mere 
nuanceret indstilling til genmodificerede 
træer. Først og fremmest betones det, at 
genmodificerede træer med den 
nuværende viden kun bør anvendes i 
plantagedrift, hvor man kan forvente 
økonomiske gevinster, og hvor man 
også kan lette trykket på de naturligt 
forekommende skovressourcer. Grup
pen foreslår, at man anvender en certifi
cering, som skal gøre rede for produk
tets positive og negative egenskaber.

Også miljøorganisationerne er 
opmærksomme på genteknologien. I et 
udredningsarbejde udført for WWF 
betones det således, at genmodificere
de træer både rummer muligheder og 
indebærer risici, og at der er behov for 
internationale retningslinier, der bygger 
på et forsigtighedsprincip.

Herhjemme har Erhvervsministeriet 
taget initiativ til en debat om de gentek
nologiske valg. Der lægges vægt på en 
debat om etiske overvejelser. Ligeledes 
fokuseres der på, at holdningsforskelle 
mellem lægfolk og eksperter i højere 
grad skal lede frem til en nuanceret fæl
les forståelse. Mere specifikt har Dan

marks Miljøundersøgelser udgivet en 
tema-rapport om genmodificerede plan
ter.

OECD vil på baggrund af workshop
pen overveje, om der skal være fælles 
regler for omsætning med genmodifice
rede træer, herunder certificering. Et 
sådant arbejde forudsætter enighed og 
vil kunne give en ensartet ramme.

Uanset hvad OECD kan nå frem til, 
er det forfatternes forventning, at gen
modificerede træer i en overskuelig 
fremtid vil blive søgt anvendt i kommer
ciel skala i plantageskovbrug i andre 
verdensdele.

Danmark og Europa har fortsat tid til 
at overveje, hvordan det genteknologi
ske valg skal træffes.

Diskussionen vil utvivlsom fortsættes 
og forstærkes jo tættere vi kommer på 
det tidspunkt, hvor genmodificerede 
træer kan udsættes. Allerede på Skov & 
Landskabskonferencen i februar 2000 
afholdes et indlæg på fællessessionen, 
der tager udgangspunkt i anvendelsen 
af nye bioteknologiske metoder i skov
bruget og perspektiverne ved dette.
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NYE PRODUKTER

PLANTEMEDICIN
PÅ VEJ SOM

NICHEPRODUKTION

Opgravet ginsengplante med rod. Ginseng er en af de mest betydende urter inden
for naturmedicin (Foto: Poul H. Madsen, Grønt Center).

Af Torben Riis-Nielsen, Allan 
Bach Laursen & Tilde Tvedt, 
Forskningscentret for Skov & 
Landskab

Medicinplanter som 
nicheproduktion har 
været på tale i nogle år, 
men der har ikke været 
konkrete bud på, hvor
dan man kan komme i 
gang.

Nu er der dannet et 
Center for Dansk Plante- 
medicin. Det er et forsk
nings- og udviklingssam
arbejde til at fremme en 
dansk produktion af 
råvarer. FSL er med og 
satser på, at det kan 
føre til nye nicheproduk
tioner i skovbruget.

I de senere år har indtjeningen fra jule
træer og klippegrønt været faldende. 
Derudover har krav om en mere miljø
venlig produktion øget interessen for at 
finde andre nicheproduktioner i skov
bruget.

En af de mest interessante mulighe
der er produktion af plantedele som 
råvarer til plantemedicin. Det blev 
beskrevet i artiklen Medicintræer i dan
ske skove? i Skoven 3/96 og i Skov- og 
Naturstyrelsens rapport Træer til plante
medicin og som nicheafgrøde i dansk 
skovbrug (1999), omtalt i Skoven 2/99.

Nyt center for 
plantemedicin
Hidtil har mangel på viden været den 
væsentligste hindring for at komme i 
gang. Det kan være svært at starte en 
produktion, når man ikke ved, hvor man 
skal henvende sig, ikke har en dyrk
ningsvejledning og ikke kender aftager
nes krav til kvaliteten. Det skal et nyt 
Center for Dansk Plantemedicin (CDP) 
råde bod på.

CDP er dannet af en række personer, 
der arbejder med naturmedicin fra 
planter. Det beskæftiger sig med tradi
tionelt anvendte medicinprodukter, som 
har vist effekt i videnskabelige forsøg. 
Samarbejdet skal fremme en produktion 
af danske råvarer til plantemedicin i 
overensstemmelse med de krav, bran
chen stiller. Desuden er det målet at 
udvikle nye produktioner på baggrund 
af markedsforholdene og særlige dan
ske styrkepositioner.

Center for Dansk Plantemedicin har 
flere funktioner:
• Opbygge en database med oplys

ninger om personer og virksomheder 
med ekspertise inden for produktion 
af plantemedicin. Det kan være eks
pertise inden for forskning eller 
rådgivning af avlere, eller personer, 
som vil gå i gang med plantemedicin 
og med at indføre produktionsmeto
der.

• Udpege emner og problemstillinger 
af betydning for området, tage initia
tiver til at løse fælles problemer samt 
etablere og udvikle lovende produkti
oner.

• Formidle de opnåede resultater og 
viden ud til en større brugerskare i 
form af workshops og seminarer.

Centrale aktører
De centrale aktører i centret er
• Kirsten Brandt (pt. formand) fra Dan

marks Jordbrugsforskning, Forsk
ningscenter Arslev, der er en sektor
forskningsinstitution under Ministeriet 
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

• Tom Serholt fra Grønt Center, der er 
et selvejende videns- og rådgiv
ningscenter.

• Arsalan Kharazmi og Søren Brøgger 
Christensen fra Center for Bioaktive 
Naturstoffer, der er et samarbejde 
mellem forskere på Rigshospitalet og 
Danmarks Farmaceutiske Højskole.

• Bjarne Knudsen fra Danphyt ApS, 
der er et handels-, rådgivnings- og 
produktionsselskab, og Nordic Medi
cal Consult, der er et konsulentfirma.

• Torben Riis-Nielsen fra Forsknings
centret for Skov & Landskab, der er 
en sektorforskningsinstitution under 
Miljø- og Energiministeriet.
Tilsammen har deltagerne tætte for-
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Eftersommerbillede af ginsengplanter. Ginseng klarer sig bedst i skovens skygge 
(Foto Poul H. Madsen, Grønt Center).

bindeiser med stort set samtlige danske 
institutioner og firmaer på området og 
har gode kontakter til udlandet. De 
dækker både lægevidenskabeiige, bio
logiske og dyrkningsmæssige aspekter.

I Centret er der strikte regler for habi
litet og fortrolighed. Det betyder, at 
også konkurrerende virksomheder kan 
henvende sig til centret og få hjælp til at 
finde samarbejdspartnere uden at risi
kere, at deres idéer bliver misbrugt.

FSL satser på området
FSL er gået ind i centeret for at bidrage 
med sine kontakter og sin viden om 
udnyttelse af plantemedicinske produk
ter. Deltagelsen er et led i FSL’s strategi
ske satsning på at udvikle nicheproduk
tioner til gavn for skovbruget.

Det er vores vision at videreudvikle 
det nystartede samarbejde i CDP til et 
handlekraftigt tværgående samarbejde 
mellem aktører på det biomedicinske 
område og at formidle den nødvendige 
rådgivning til skovbruget inden for pro
duktion af plantemedicinske produkter. 
Lige nu arbejder vi på at få finansieret 
følgende tre projekter:

Blade og blomster af hvidtjørn 
Hvidtjørn er blandt de fem hyppigst 
lægeordinerede præparater i Tyskland, 
og værdien af råvarerne vurderes at 
være omkring 150-180 mio. kr årligt,
Der er et umiddelbart behov for produk
tet, og prisen er god.

Idéer fra Danphyt, FSL og andre 
samarbejdspartnere er ved at blive 
koordineret til en handlingsplan for 
udvikling af produkter af hvidtjørn. FSL 
bidrager gennem sit arbejde med 
udvælgelsen af hvidtjørn til landskabs
planter, mens andre bidrager med 
viden om markedsforhold, indholdsstof
fer, krav til produktkvalitet m.v. Målet er 
at finde ud af, om hvidtjørn kan blive en 
rentabel nicheafgrøde i skovbrug eller 
frugtplantagedrift.

Rødder af skovbundsurten ginseng 
På verdensplan er skovbundsurten gin
seng en af de mest kendte og økono
misk betydningsfulde medicinplanter. 
Den amerikanske art har været dyrket 
kommercielt i over 100 år både i løvsko
ve og på friland, og den kan også dyr
kes i Danmark.

Hjemmemarkedet er forholdsvis lille, 
men der er et stort og voksende asiatisk 
marked. Ginseng planten er kendt i bre
de kredse og er velegnet til at skabe 
opmærksomhed om de muligheder, der 
ligger i at dyrke flerårige skovbundsur
ter til plantemedicin. Projektet søges 
gennemført i samarbejde mellem FSL, 
Grønt Center, Danphyt og Danmarks 
JordbrugsForskning.

Høstmetoder
For høst af blade, blomster og frugter 
fra træer og buske er det afgørende at 
finde rentable maskinelle høstmetoder.

Timelønnen i Danmark er alt for høj til at 
konkurrere med plukkere i Østeuropa.

FSL vil i samarbejde med CDP, skov
bruget og tilgrænsende erhverv søge at 
starte en udvikling af høstmetoder. I 
første omgang søger vi finansiering til at 
kortlægge udbuddet af metoder, maski
ner og eksperter ved at kontakte 
maskinudviklere inden for frugt- og 
bæravl, skovbrug og landbrug. Målet er 
lave en rapport der beskriver høstmeto
derne og at få kontaktpersoner og virk
somheder ind i CDP’s kontaktdatabase.

Få mere at vide
På Skov & Landskabskonferencen den 
1. februar vil en af eftermiddagens 
rundbordsdiskussioner handle om sko

vens plantemedicinske produkter. Vi vil 
fortælle om FSL’s initiativer og om det 
nye Center for Dansk Plantemedicin. 
Desuden vil vi gerne have deltagernes 
input om, hvilke praktiske problemer 
der er. Kontaktpersoner er Torben 
Riis-Nielsen og Allan Bach Laursen,
FSL.

CDP er ved at opbygge en hjemme
side, hvor man kan henvende sig, og 
hvor der vil komme links til de involvere
de parter samt til en database med 
oplysninger om aktører på området

http://www. agrsci. dk/vef/Teknl/cdp % 
20dansk.htm.

Her vil man kunne hente en oplys
ningsseddel, så man kan tilmelde sig 
databasen.
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Hvidtjørnblomster anvendes mod visse hjertelidelser og kredsløbssygdomme (Foto: 
John Norrie).
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NØGLEBIOTOPER 
I SKOVENE

Af Claus Jespersen (1), 
Flemming Rune (2) og Anna 
Thormann (1)

Ny tilskudsordning støt
ter registrering af nøgle
biotoper på private 
skovejendomme. Nøgle
biotoper er små områ
der af særlig værdi for 
dyre- og planteliv.

Efter en registerering 
er det lettere at beskyt
te områderne i den dag
lige drift.

I Skovlovens §19 åbnes mulighed for, at 
Skov- og Naturstyrelsen kan give tilskud 
til driftsplanlægning, herunder lokalitets
kortlægning og registrering af nøglebio
toper. Efter tre års forarbejde ligger 
rammerne for støtte til registrering af 
nøglebiotoper nu fast.

I samarbejde med Forskningscentret 
for Skov & Landskab (FSL) er indhentet 
praktiske erfaringer fra et pilotprojekt på 
fem forsøgsdistrikter. Tilskud til registre
ring af nøglebiotoper kan første gang 
søges ved ansøgningsrunden 1. marts 
2000.

Hvad er en nøglebiotop?
Nøglebiotoper er små stykker natur i 
skoven, som har særlig betydning for 
dyre- og plantelivet. Typisk er der tale

om små-lokaliteter, hvor man kan finde 
arter, der ellers har haft vanskeligt ved 
at overleve i den almindelige drift af 
skoven. I boksen er nævnt eksempler 
på nøglebiotoper i skov.

Beskyttelse 
af nøglebiotoper
I de skandinaviske lande har der gen
nem 1990’erne været stor interesse for 
at registrere og beskytte skovenes nøg
lebiotoper.

Især i Sverige har både staten og 
private skovejere anvendt store ressour
cer på registrering af nøglebiotoper. 
Mange skovejere har set en langsigtet 
økonomisk fordel i nøglebiotop-beskyt- 
telsen i forbindelse med en fremtidig 
certificering af skovprodukterne.

1) Skov- og Naturstyrelsen,
2) Forskningscentret for Skov & Landskab
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Eksempler på mulige 
nøglebiotoper i skove
- løvskov og nåleskov med flere 

etager og dødt ved
- særligt drevne skove: stævnings

skov, græsningsskov
- skovbryn (etageret bryn med bry

nbuske, både ydre og indre skov
bryn)

- egekrat og andre løvkrat (f.eks. 
birk, hassel, pil eller blanding)

- elle-, aske-, birkesumpe
- søer, damime, moser, kildevæld, 

vandløb
- skovenge og lyngpletter
- gamle stengærder, jorddiger og 

kulturspor, der kræver hensyn for 
at bevares

I Danmark drejer det sig i første 
omgang om at få skabt en øget 
opmærksomhed på skovenes naturvær
dier hos skovejere og -forvaltere, her
under om hvordan nøglebiotoperne 
bedst håndteres i skovdriften. De fleste 
nøglebiotoper kræver særlige hensyn i 
den almindelige drift - ikke nødvendig
vis udgiftskrævende hensyn, men hen
syn til planlægning og skovarbejdets 
udførelse.

Selve registreringen
Registreringen af nøglebiotoper foregår 
på den enkelte skovejendom, og kan 
foretages af skovens egne ansatte eller 
af en konsulent.

Selve registreringen foregår i tre 
dele:
• En skrivebordsregistrering, hvor alle 

kendte informationer samles ind og 
sammenfattes i et antal mulige nøg
lebiotoper.

• En feltregistrering, hvor alle de muli
ge nøglebiotoper gennemgås og 
afvises eller godkendes.

• Færdiggørelsen, hvor registreringer
ne indtegnes på skovkortene og ind
føres i bevoksningslisten.
Den sidste del, færdiggørelsen, er 

særligt vigtig, fordi registreringen af 
nøglebiotoper skal kunne fungere som 
et hjælperedskab i den daglige drift. 
Kortene skal kunne udleveres til ansatte 
og entreprenører, så de i det daglige 
arbejde ved når der er nøglebiotoper 
indenfor et givent arbejdsområde.

Hvem kan registrere 
nøglebiotoper?
Skov- og Naturstyrelsen afholder kurser 
for de kommende registranter i slutnin
gen maj måned 2000. På kurset gen
nemgås registreringen, idet der blandt 
andet lægges vægt på (gen)optræning 
af plantekendskabet.

Kurset henvender sig til alle interes
serede, såvel med som uden en skov
brugsfaglig baggrund. Afhængigt af 
interessen for ordningen vil der blive 
afholdt to kurser, et på Sjælland og et 
som dækker både Øst- og Midt/Vestjyl
land.

Hvad forpligter 
man sig til?
Når man modtager tilskud til at registre
re nøglebiotoper på sin ejendom binder 
man sig ikke til at beskytte de registre
rede biotoper. Nogle af nøglebiotoperne 
er beskyttede i forvejen gennem natur
beskyttelseslovens § 3 og skovlovens § 
16, og deres tilstand må derfor ikke 
ændres uden tilladelse.

For de øvrige nøglebiotoper forplig
ter registreringen moralsk: Når arealer
ne er registreret i bevoksnmgslisten og 
indtegnet på skovkortene, er de langt 
lettere at håndtere i forbindelse med 
den daglige drift.

Hvordan
får jeg tilskud?
Tilskud til registrering af nøglebiotoper 
er et særligt tema under tilskudsordnin
gen til driftsplanlægning. Det er derfor 
nødvendigt, at man enten har en max.
10 år gammel plan (kort, status og mål
sætning) eller at man søger om tilskud 
til driftsplanlægning samtidig.

Der kan første gang søges om til
skud til registrering af nøglebiotoper 
ved ansøgningsfristen den 1. marts 
2000,

Yderligere information:
I forbindelse med introduktionen af til
skud til registrering af nøglebiotoper, 
udkommer dels et SKOV-info hæfte om 
emnet, dels en særlig vejledning. Sam
men med vejledningen hører et særligt 
billedkatalog som blandt andet giver

Fotos
De tre billeder på dette opslag viser 
eksempler på nøglebiotoper - en fro
dig skovbundsvegetation og blåbær 
på hedebund, en døende kæmpe
bøg og et gammelt jorddige. Fotos: 
Flemming Rune.

eksempler på mange forskellige typer 
af nøglebiotoper og på hvordan de kan 
plejes og håndteres i den daglige drift.

Vejledning mm. kan fås på statsskov
distrikterne fra medio februar.

Cl

NU

TI interesseredemange
søges skovejendomme - især større 

til kapitalstærke erhvervsfolk fra hele landet. 
Ring og hør uforbindende nærmere. 

Diskretion efter ønske.

Statsaut ejendomsmægler

PEDER BØNDING 
Tlf. 8667 4444

mandag - fredag kil. 9-16
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SKOVNINGSMASKINER 
OG OPARBEJDNING

AF STORMFALD
Af skovfoged Dorte D. 
Thomsen, Hedeselskabet

Der er mange forhold 
som skal overvejes 
inden man oparbejder 
stormfald:

Flere maskintyper kan 
anvendes, hver med 
sine fordele.

Friskæring kan ske 
med maskine eller med 
skovarbejder.

Kundens ønsker afgør 
hvilke valser man skal 
bruge, længde og diame
ter på stokkene, samt 
regler for opmåling.

Stormfaldet i 1981 satte for alvor gang i 
mekaniseringen af dansk skovbrug. 
Mængden af væltet træ gjorde det nød
vendigt at skaffe maskinkapacitet fra 
udlandet, og især fra Sverige. Mange af 
maskinerne var to-grebs skovningsma
skiner, som siden under nomale danske 
forhold er blevet udkonkurreret af et- 
grebs maskinen.

Den 3. december havde vi en orkan 
som væltede store mængder træ i den 
sydlige del af Danmark. Skal det opar
bejdes indenfor en rimelig frist - og fri
sten vil for mange være inden sommer
ferien 2000 for at begrænse værditab 
og yderligere ødelæggelse af skov på 
grund af billeangreb - så bliver det igen 
nødvendigt at skaffe ekstra kapacitet i 
udlandet.

Maskintyper
Logma’en er en "teleskopkvister” som 
er udstyret med en kran med enten fæl
deaggregat eller en grab som kun kan 
samle træerne op, samt et fast monteret 
knivsæt som klarer afgreningen. Maski
nen har dermed to holdepunkter på 
træet.

Dette er en fordel ved håndteringen

af stort træ. Her kan det være vanskeligt 
for en etgrebsmaskine at holde træerne 
fri af jorden, mens de kører gennem 
fælde- og afgreningsaggregatet. I 
stormfald er det yderligere en fordel at 
kranen ikke skal bære hele træets vægt, 
samtidigt med at den skal arbejde for at 
rykke træerne fri af hinanden.

Logmaen’s svaghed er, at der skal 
enten friskærerfolk eller gravemaskine 
plus friskærerfolk med ud. Det skyldes 
at maskinen ikke er udstyret med fælde
sav, eller at fældesaven er ufleksibel i 
forhold til kranen og derfor i praksis 
uanvendelig til at friskære stormfald.

To-grebs skovningsmaskiner har et 
fældeaggregat monteret på en kran og 
et afgreningsaggregat, der er fastmon
teret over maskinens bagaksel. Ved 
oparbejdning af stormfald betyder det 
at aggregatet i kranen er lettere end for 
en tilsvarende et-grebsmaskine. Der
med er der ekstra kraft tilovers til at ryk
ke træerne fri. En del svenske entrepre
nører har den maskintype.

Et-grebs skovningsmaskiner er den 
mest almindelige maskintype i Dan
mark. Kran og aggregat er meget flek
sible i forhold til hinanden.

Det er vigtigt for maskinens præstati
on at maskinstørrelse og træstørrelse 
matcher. Når man anvender et-grebs- 
maskiner til oparbejdning af stormfald, 
kan det være en god idé at se på 
maskinstørrelse i forhold til træstørrelse, 
de steder hvor der er fladefald og træer 
er filtret ind i hinanden. Maskinen skal 
simpelthen have kræfter til det ekstra 
træk, der skal til for at frigøre træerne 
fra hinanden.

Friskæring
Både et- og to-grebsmaskiner kan selv 
friskære, men ofte ikke helt nede ved 
roden. Man kan vælge i første omgang 
at acceptere at efterlade disse ’’kano
ner” ud over arealet. Men de repræsen
terer en forholdsvis stor træværdi, og 
de skal ofte skæres ned inden udkørsel 
eller i hvert fald inden kulturanlægget.

En anden løsning kan være at bruge 
en gravemaskine med specialgrab der 
løfter rodvælterne fri af jorden, så skov
ningsmaskinen kan skære fri bagefter. 
Det kan give efterfølgende arbejde med 
at fjerne rodkagerne.

Den tredje mulighed er at anvende 
friskærerfolk - en skovarbejder med

Logma har to holdepunkter på stammen, og det er en fordel ved håndtering af stort 
træ. Foto fra Hovborg Plantage 20.12.99.

JR
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Oprydning med et-grebs skovningsmaskine af spredt stormfald. Af hensyn til selv
foryngelsen skal der helst være ryddet op inden skudbrydning.

motorsav. Når der anvendes fodfolk 
sammen med maskinerne bliver det af 
største sikkerhedsmæssige betydning 
at det samme sjak arbejder sammen, at 
der holdes så stor afstand som muligt 
mellem fodfolk og maskine, samt at 
man sikrer at fodfolkene kan ses - her er 
sikkerhedsfarver på tøj og hjelme en 
stor hjælp. En orange hjelm ses meget 
bedre end en hvid!

Gummivalser eller 
pigvalser?
Om man vælger oparbejdning med 
gummivalser eller pigvalser afhænger 
af aftageren af råtræet. En del industrier 
accepterer ikke træ oparbejdet med 
pigvalser og slet ikke hvis det skal på 
vandlager! (Årsagen er at pigvalser kan 
beskadige barken, og hvis træet er på 
vandlager kan det medføre svampe
angreb).

Man begrænser derfor sin mulighed 
for at flytte træmængder fra én aftager 
til en anden, hvis man har valgt opar
bejdning med pigvalser. Dermed øges 
kravet om at man har en aftale om 
afsætning af træet på plads inden opar
bejdning påbegyndes!

Før oparbejdningen 
starter
Når to års nåletræshugst skal oparbej
des på et halvt år kan alt træet ikke i 
samme periode afsættes til og skæres 
af de sædvanlige industrier. Det skal 
derfor enten afsættes til andre industrier 
eller lægges på vandlager.

Det har stor betydning for effektaf
lægningen. Træet skal måske aflægges 
på andre længder end vi er vant til - 
f.eks skal cellulosetræet i stedet for 3 m 
være 2 m langt, eller korttømmeret skal 
aflægges på 4,50 m i stedet for 4,20 m.

En anden parameter der kan være 
anderledes er topdiameteren. En 
forøget topdiameter kan betyde en 
højere pris for tømmeret - men samtidig 
bliver mængden mindre.

Det er vigtigt, at der løbende følges 
op på de leveranceaftaler man har, så 
man sikrer at effekterne aflægges opti
malt.

Aflægning af langtømmer er en 
dansk "specialitet”, og man må forudse 
at en del udenlandske entreprenører 
skal aflægge langtømmer for første 
gang. De har derfor behov for ekstra 
instruktion samt et forøget behov for 
kvalitetsopfølgning.

Vandlager
Træ til vandlager skal have så uskadt 
bark som muligt, og derfor skal afgre- 
ningen være så skånsom som mulig. En 
del maskinførere er utroligt gode til at 
justere og slibe knivene samt indstille 
trykket på madevalserne, så de afgre- 
ner i stedet for at afbarke træet.

Når det drejer sig om oparbejdning 
af stormfald er der behov for at køre 
med højere tryk på madevalserne end

ved normalskovning. Men det er ikke 
nogen "naturlov", at en skovningsmaski
ne skal flå barken af træerne, selv om 
den er mindre skånsom end håndskov
ning.

Opmåling
Den maskinelle opmåling som har 
været anvendt i det seneste år vil en del 
steder blive indstillet. Maskinerne har 
vanskeligt ved at måle langt nok nede
fra på stammen, når de ikke selv skærer 
fri. Desuden er der risiko for at de ryk 
der skal til for at få træerne fri, giver 
unøjagtigheder i målesystemet.

Endelig vil en del savværker kræve 
at alle stokke er nummereret. Derimod 
er det i maskinmålings ordningen aftalt 
at én kontrol stok, der kan identificeres 
for hver 25 stokke er tilstrækkeligt. Har 
man valgt ikke at nummerere alle stokke 
bliver det sværere både at dele partier 
mellem forskellige industrier og flytte 
partier fra en industri til en anden!

Hvor meget er en m3?
I Danmark har vi i øjeblikket tre forskelli
ge slags m3 - cylindermasse for lang
tømmer, den "gamle” handelsmasse for 
langtømmer og vmf-opmåling.

Der er forskel i antallet af m3 afhæn
gigt af hvilken opmålingstype, der er 
brugt. Tilsvarende er der forskel til tysk 
og svensk opmåling og man skal derfor 
vide, hvilken type nT man handler i.

Oprydning på arealerne
På de stormfældede arealer er mæng
den af ’’skrottræ’’ meget større end på 
en normal afdrift. Det kan være fristen
de kun at tage tømmerkvaliteterne ud 
og dermed få et godt tilbud på skov
ning og afsætning.

Men hvis der er for meget træ tilbage 
på arealet kan anlægget af den nye 
skov blive så besværligt at en opryd
ning inden kulturanlæg kan komme på 
tale. Dette vil naturligt få den samlede 
økonomi til at se anderledes ud.

I fo r thedc  p lan tesko le  Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

KATALOG TILSENDES GERNE!

KVALITETSPLANTER BEHANDLET AF FAGFOLK

PLANTESKOLEN ER TILSLUTTET SKOVPLANTERINGENS ANKENÆVN
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LAGRING 
AF RÅTRÆ

SS—■

Måske skal der lægges store mængder tømmer på vandlager for at bevare værdier
ne og sikre råvareforsyningen til savværkerne. (Arkivfoto fra vandlager anlagt af 
Nørlund og Lindenborg. Foto fra September 1982. Efter dette tidspunkt blev der 
lagt yderligere 12.000 m3 i lageret).

Af Andreas Bergstedt,
Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole

Råtræ kan lagres i flere 
år på forskellige måder:

I skoven på storm
faldsarealet, uden opar
bejdning,

under sprinklere eller i 
vand,

i kuler dækket af våd 
savsmuld, halm mv., 
eller under svær plastic
folie.

Træ der lagres i læn
gere tid kan skades af 
vedborende insekter. 
Styrkeegenskaberne for
ringes ikke, men der 
kan fremkomme tørre
revner, misfarvning og 
øget vandgennemtræn- 
gelighed.

De skader, råtræet kan udsættes for 
under lagring, er primært misfarvning, 
veddestruktion (råd, insektgnav og bak
teriel nedbrydning) samt revner. Ska
derne forårsages af udtørring, svampe, 
insekter og bakterier.

Den bedste sikring mod lagringsska
der er naturligvis at oparbejde råtræet i 
tide, dvs. for vinterskovet træ helst 
inden 1. maj.

I den nuværende stormfaldssituation, 
hvor det er umuligt at koordinere skov
ningen og den industrielle oparbejd
ning, må lagringsskaderne begrænses. 
Det sker primært gennem styring af de 
faktorer, som betinger aktiviteten af de 
nedbrydende organismer: ilt. vand og 
temperatur.

Af disse faktorer lader vandindholdet 
sig lettest styre. I praksis bliver det et 
spørgsmål om at bevare et højt vand
indhold i råtræet, idet høj træfugtighed 
begrænser ilttilgangen til de levende 
organismer.

De fleste svampe foretrækker, at

miindst 20 % af veddets cellehulrum er 
fyldt med atmosfærisk luft. Optimalt 
vandindhold for svampevækst er nor
malt 40-60 % (procent vand i forhold til 
træets absolut tørre vægt).

I splinten af det levende træ er cel
lerne helt vandfyldte, og afhængigt af 
træart vil vandindholdet ofte være mel
lem 90 og 200 % af tørvægten. De 
færreste svampe vil kunne trives her.

Ved et fugtindhold på mindre end ca. 
20 % vil svampe heller ikke kunne 
udvikle sig, men hvis der sker en 
udtørring af træet inden opskæring vil 
dets værdi forringes p.g.a. revnedan
nelse.

Udnyttelse af naturlige 
beskyttelsesfaktorer
Ved stormfald, der ikke har større 
omfang, end at træet vil kunne afsættes 
inden for et år, vil det i reglen være mest 
fordelagtigt at lade træerne ligge urørte 
på fældestedet. Man venter i så fald 
med opskovningen til umiddelbart før

den industrielle udnyttelse (Moltesen & 
Riisgaard Pedersen 1969).

Det er dog en forudsætning, at der 
ikke er for mange knækkede eller stærkt 
beskadigede stammer på arealet. Ska
dede stammer vil virke som ynglemate- 
riale for biller, og de angribes tillige hur
tigt af veddestruerende svampe. Det er 
også nødvendigt, at rødderne har til
strækkelig jordkontakt til at sikre kro
nens vandforsyning sommeren over.

Når flertallet af træerne har mistet 
deres grønne løv/nåle, indtræffer lag
ringsskaderne ret hurtigt. Rødgran 
synes at kunne ligge længere i fladefald 
end i spredt fald, muligvis fordi kronen 
hurtigere visner, når træet ligger i skyg
ge.

For bøg spiller eksponering for vind 
og sol en meget større rolle end hos 
rødgran, og fladefald bør under ingen 
omstændigheder ligge mere end ét år. 
Spredte rodvæltere af bøg kan bevares 
stort set uskadte i flere år, hvis rødderne 
har god jordkontakt. Undertiden er der
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dog iagttaget blåfarvning af veddet i 
rodlagrede bøge på grundvandsnær, 
leret jordbund (Moltesen 1968),

Udslæbt tømmer, som kan afsættes 
til savværk i løbet af førstkommende 
sommer eller tidlige efterår, kan stables 
tæt i store stakke på en skyggefuld 
lagerplads i læ. For at hindre udtørring, 
bør tømmeret ikke lægges på strøer.

Det er vigtigt, at barken bevares så 
intakt som muligt, idet den beskytter 
effektivt mod udtørring. Derfor bør man 
på skovningsmaskinerne anvende 
maderuller af gummi frem for pigvalser, 
men der kan være problemer med at 
trække stammerne fri, når der bruges 
gummivalser.

Sprøjtning 
mod insektangreb
Effekter, som henligger om sommeren, 
er udsat for angreb af vedborende in
sekter - se artikel af H.P. Ravn og 
Susanne Harding. Især for nåletræ kan 
angrebene være af betydeligt omfang. 
Selv om de små borehuller er næsten 
uden betydning for træets styrke, 
betragtes de som kassationsgrund for 
træ til bygningsbrug.

Sprøjtning af effekterne med insekti
cider kan nedsætte angrebene betyde
ligt, men det må foretages inden biller
ne begynder at bore sig ind i barken. 
Der anvendes syntetiske pyrethroider. 
Tømmerstakke sprøjtes kun på ydersi
den og snitfladerne. Selv om de 
anvendte insektmidler har en vis 
afskrækkende virkning, kan nogle biller 
dog finde vej til stakkens indre.

Bemærk, at sprøjtet tømmer ikke 
senere må vandlagres, og ejheller 
oplagres på en sådan måde, at der er 
risiko for forurening af vandløb eller 
vådområder.

Smøring af snitflader
Indløb og tørrerevner, specielt hos løv
træ, kan begrænses ved at smøre kæv
leender og barkskrab med et middel, 
som hæmmer fordampningen, eventuelt 
efter forudgående behandling med et 
svampedræbende middel.

Efter de store danske stormfald i 
1967 opnåedes gode resultater med 
kævlesmøring. Blandt de bedste midler 
var et tag-tætningsmiddel (Permaroof). 
Nyere tyske forsøg med gran og ædel
gran (Gross et al. 1993), viste bedst 
effekt ved påstrygning af en vandig par
affin-dispersion (“Mobilcer” type C eller 
A fra Mobil Oil I/S) eller epoxy i kombi
nation med svampemidlet dichlofluanid. 
Påstrygning af smeltet paraffin havde 
ingen eller negativ effekt.

Dækning af træstablerne med plast
folie viste sig i disse forsøg at have en 
negativ effekt, selv om foliedækningen 
sikrede en højere træfugtighed end i 
det utildækkede træ. Årsagen er nok at 
dækningen ikke var lufttæt, og den høje 
luftfugtighed har givet gode vilkår for 
svampevækst.

Lagring under sprinkling 
eller under vand
Metoder
Lagring under sprinkling er den domi
nerende form for råtrælagring i Dan
mark, når det drejer sig om at opbevare 
træet i længere tid. Viden om denne 
lagringsform er navnlig opnået efter de 
store stormfald i 1967 og 1981. For 
nåletræets vedkommende er en del af 
de indhøstede erfaringer sammenstillet 
i artikler af Moltesen et al. (1974) og 
Tingleff (1991).

Man har tidligere antaget, at det dre
jede sig om at opnå det højest mulige 
vandindhold inde i træet, men sandsyn
ligvis beror vandingens virkning mere 
på, at træets overflade holdes konstant 
fugtig. I vandhinden på træets overfla
de dannes en slimet bakteriebelæg
ning, som dels er en iltbarriere, dels for
hindrer at veddestruerende svampe 
etablerer sig.

Nogle svampe (bl.a. rodfordærver) 
kan dog overleve og vokse i vandlagret 
træ. Tyske erfaringer viser, at også hon
ningsvamp langsomt kan brede sig i 
tømmer, som oplagres under sprinkling i 
flere år. Træet må derfor omhyggeligt 
renskæres for råd inden lagringen. 
Knækkede og stærkt beskadigede 
stammer bør heller ikke lægges i lage
ret, da de ofte vil være inficeret med 
svampe.

Vandingen foregår typisk med udstyr 
svarende til det, der anvendes i land
brug og gartnerier. Anlægget arbejder 
oftest i intervaller (f.eks. 10 minutter af 
hver halve time). Som tommelfinger
regel tilstræbes en vandtilførsel svaren
de til miindst 25 mim nedbør pr. døgn for 
rødgran, og 40 mm/døgn for bøg. Nogle 
forfattere (bl.a. Tingleff 1991) anbefaler 
dog også 40 mm/døgn eller mere til 
gran.

Målet er at holde alle overflader kon
stant våde. Der vandes ikke i frostvejr, 
og i reglen er det heller ikke nødvendigt 
at vande om natten. I Sverige er der 
inden for de senere år udviklet syste
mer, som kan styre vandingsintensiteten 
efter vejrliget (firmaet Tykoflex). Der er 
opnået gode resultater med hensyn til 
bevaring af træet, samt en betydelig 
formindskelse af vand- og energi
forbrug.

I stedet for sprinkling kan mindre 
partier af råtræ lagres i bassiner, men 
såfremt stokkene flyder, kan det være 
svært at opnå tilstrækkelig beskyttelse 
af den del af stammen, som er oven 
vande. Lagring under vand i naturlige 
søer praktiseres sjældent, dels p.g.a. 
forureningsfaren, dels fordi optagningen 
af træet er kostbar - især når det gæl
der bøgekævler, som synker.

Vedegenskaber
Under sprinkling eller i vand kan såvel 
bøg som rødgran bevares i flere år, 
uden at styrkeegenskaberne forringes 
nævneværdigt.

Danske undersøgelser af de fysiske 
egenskaber hos træ der er lagret i vand 
eller ved overrisling viste ikke nogen 
nedsættelse af veddets rumtæthed, ela
sticitetsmodul, tryk- eller bøjningsstyrke. 
I nogle udenlandske forsøg er dog 
påvist en nedsættelse af slagbrudstyr
ken: Det lagrede træ bliver efterhånden 
mere skørt (Moltesen et al. 1974).

Sprinkler- og vandlagret gran får en 
brunlig misfarvning i de yderste 14 - 1 
cm under barken, idet farvestoffer fra 
barken trænger ind i veddet. Misfarvnin
gen forringer sidebræddernes udseen
de, og papirfabrikkerne vil ikke betale 
fuld pris for misfarvet savværksflis. Vær
diforringende brunfarvning ses også 
hos bøg ved lagring længere end første 
sommer og efterår.

Hos såvel bøg som gran ses ofte en 
stærk brunfarvning af overfladen på de 
savskårne emner under tørringen, idet 
opløste farvestoffer udfældes på eller 
nær træets overflade. Oftest omfatter 
misfarvningen dog kun de yderste 1-2 
mm, og den kan fjernes ved høvling.

Under lagringen invaderes træet ofte 
af bakterier, som nedbryder celleind
hold og poremembraner. For nåletræets 
vedkommende resulterer det i en 
forøget gennemtrængelighed for vand.

Skal træet overfladebehandles, er 
bakterieangrebene værdiforringende, 
da de medfører ujævn optagelse af far
ve og lak, med et blakket udseende til 
følge. Den øgede vandoptagelse må 
også forventes at nedsætte varigheden 
for f.eks. beklædningsbrædder af 
sprinklerlagret gran.

Forureningsfare
Spørgsmålet om forureningsfare fra 
råtrædepoter har påkaldt sig en del 
interesse. Amtskommunale myndighe
der har været tilbageholdende med at 
tillade oplagring af træ under sprinkler
vanding af frygt for at udvaskede stoffer 
fra træet skulle forurene omliggende 
vådområder og vandløb.

Miljøbelastningen hidrører fra ud
vaskning af vandopløselige stoffer fra 
barken. Frigørelsen af organisk stof sker 
fortrinsvis i de første par måneder efter 
lagringens begyndelse, og aftager hur
tigt til lave værdier.

Der er ikke konstateret nogen egent
lig giftvirkning af de udvaskede stoffer, 
og ejheller nedsivning til grundvandet. 
Derimod kan iltforbruget ved nedbryd
ning af de organiske stoffer have nega
tiv indflydelse på vandkvaliteten, hvis 
afløbsvandet føres til små vådområder 
eller vandløb med ringe vandføring. I de 
tilfælde, hvor der er registreret skader, 
har det vist sig at de naturlige forhold 
meget hurtigt genetablerede sig efter 
lagringens ophør.

Forureningsrisikoen kan nedsættes 
stærkt ved at recirkulere vandingsvan
det, hvilket sandsynligvis vil være et 
myndighedskrav ved etablering af nye 
sprinklerlagre. Ulempen er, at en stærk
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Fra det tyske forsøg med lagring under folie. Der blev afprøvet såvel bøg som gran, 
træet blev afkortet i stykker på 5 m, og stakken havde en højde på 2,5 m. Fra artikel 
af Thomas Maier i AFZ/Der Wald 26/1998, s. 1597-1599

opformering af bakterier i vandingsvan- 
det kan føre til øgede skader mht. ved
dets vandgennemtrængelighed. Des
uden kan det eventuelt føre til tilstop
ning af vandingsanlæggets dyser.

Lagring i kuler
Opbevaring af råtræ i kuler dækket med 
vådt organisk materiale som mos, tørv, 
løv, halm, savsmuld etc. har været brugt 
fra gammel tid med vekslende resultat.

Kulelagring med vådt savsmuld blev 
med held forsøgt på Junckers Savværk 
efter 1967 stormfaldet. Bøgekævler blev 
stablet i ca. 3 meter høje ranker og 
dækket med et ca. % meter tykt lag af 
vådt savsmuld. Temperaturen inde i 
kulerne steg i løbet af et par måneder til 
over 40°C, samtidigt med at COa-ind- 
holdet i kuleluften steg til næsten 14 %.

Kævlernes vandindhold faldt i løbet 
af et års lagring med ca. 10 %, men 
trods dette var træet velbevaret og fuldt 
anvendeligt. Det eneste synlige tegn på 
lagringen var, at træet blev let rødfarvet 
(Moltesen 1971).

Opbevaring af bøgekævler i en CO2- 
atmosfære under svær PVC-folie viste 
sig vellykket efter stormfaldene i 1967 
(Yde-Andersen 1973). Metoden blev 
dog dengang anset for at være for kost
bar til at finde praktisk anvendelse, og 
folien holdt kun et år på grund af vind
slid (blafren).

Ved nyere tyske forsøg har man imid
lertid med held opbevaret træ i 3 år, 
indpakket i 0,2 mm polyethylenfolie af 
en type, som i landbruget anvendes til 
ensilering (Maier et al. 1999). Der blev 
lagt folie både over og under træstak
ken, hvorefter kanterne blev sammen- 
svejset lufttæt.

Tilførsel af kuldioxid er ikke nødven
digt, da biologiske processer i stakken i 
løbet af kort tid reducerer indholdet af ilt 
og øger indholdet af kuldioxid under 
folien. Derved fås en konserverende 
virkning, ligesom ved ensilering.

På nogle stakke blev folien skadet af 
nedfaldende grene, påkørsel, muse
gnav og publikum. Det medførte, at 7 
ud af 45 stakke ikke kunne lagres så 
længe som oprindeligt planlagt, men 
alligevel vurderes metoden som brug
bar, især for mindre partier i en be
grænset periode. Omkostningerne 
synes at være konkurrencedygtige over 
for sprinklerlagring (forsigtigt skøn 10- 
20 DM/m3).

Lagring af flis
Lagring af brændselsflis udgør et 
særligt problem. Ved lagring af grøn (fri- 
skskovet) flis i stakke opstår en voldsom 
(mikro-)biologisk aktivitet i stakken, hvor 
temperaturen kan stige helt op til 90°C. 
Tørstoftabet kan være meget stort, og 
flisen kommer til at indholde store 
mængder svampesporer, som udgør et 
arbejdsmiljøproblem ved den senere 
håndtering.

Flis til lagring bør derfor produceres

af fortørret træ, som har ligget mindst 
en sommer over. Herved reduceres 
såvel tørstoftab som problemer med 
svampesporer væsentligt.

Flis af fortørret træ kan lagres i sko
ven, lagt op i store stakke, som tildæk
kes med presenninger. Under lagringen 
sker en omfordeling af stakkens fugtind
hold. Fugt fordamper fra stakkens indre 
(hvor temperaturen stiger p.g.a. biolo
gisk aktivitet) og fortættes i stakkens 
ydre dele, hvor temperaturen er lavere.

Hvis stakken anbringes under tag 
(og uden presenning) kan der i kraft af 
varmeudviklingen i flisen opnås en vis 
tørring under lagringen.
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LØNFORHOLD VED 
STORMFALDSARBEJDE

Stormfald er farligt 
arbejde, og der kan afta
les et tillæg for be
sværlig skovning.

Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 
har udsendt et medlemscirkulære om 
lønforhold mv. ved arbejde med storm
fældet træ. Cirkulæret er baseret på en 
aftale fra 1981, og det er ikke forhandlet 
med SiD.

Red.

Aflønning
Overenskomstens akkordbestemmelser 
kan benyttes ved oparbejdning af træ i 
bevoksninger berørt af stormskader.

Afsnittet om besværlig skovning (§4, 
stk. 1) foreskriver, at der forud for arbej
dets begyndelse aftales tillæg for arbej
de i bevoksninger væltet af storm. Til
læg gives kun til hugstakkorderne.

Ved stormfaldet i 1981 blev det 
anført, at tillægget bør ansættes såle
des, at skovarbejderen har mulighed for 
at opnå samme fortjeneste som ved 
skovning i samme bevoksning før 
stormskaderne.

Tillæg bør aftales fra skovriingsplads 
til skovningsplads, ikke for oparbejdnin
gen af distriktets stormfald som helhed.

Ved stormfaldet i 1981 aftaltes føl
gende tillægsrammer og faktorer for 
henholdsvis forhøjelse og nedsættelse 
af tillægget.
Tillægsramme: spredt fald: 0-20%

fladefald: 0 - 35%

Følgende faktorer har forhøjende virk
ning på tillægget:

1. I spredt fald: Stor afstand mellem 
de enkelte vindfælder sammenlignet 
med normal udhugningsgrad.

I fladefald: Stor sammenfiltringsgrad.
2. Forekomst af træ der ligger i 

spænd
3. Forekomst af splintret og råddent 

træ, der kræver fraskæring og som ikke 
honoreres i form af indmålte effekter.

4. Unormalt slid på motorsav som føl
ge af jord mv., herunder kompensation 
for øget filetid og slid på kæde og

-. -

Oparbejdning af stormfald er farligt 
arbejde. Træerne er ofte i spænd, og 
det er svært at færdes på arealet.

sværd. (Distriktet kan eventuelt udleve
re motorsavkæder).

Følgende faktorer har nedsættende 
virkning på tillægget:

1. Ekstraordinære forhøjelser af 
aflægningsgrænsen bevirkende mindre 
rm-% end normalt (løv).

2. Indsættelse af ekstraordinær 
maskinkraft. Det bemærkes, at maskin
kraft har stor betydning for arbejdernes 
fortjeneste således, at der kan være 
grundlag for ikke at udbetale tillæg jf. 
erfaringerne for oparbejdning af storm
faldet i 1967 og 1981.

Der skal ikke gives tillæg som følge 
af ekstra faremomenter i forbindelse 
med arbejdet.

Erfaringen fra 1981 var, at skovarbej
derne generelt havde særdeles gode 
fortjenstmuligheder ved stormfaldsar
bejde, bl.a. som følge af ekstraordinær 
indsættelse af nødvendig maskinkraft.

I forbindelse med oparbejdning af 
træ fra stormfaldet i 1999 forventes det, 
at omfanget af akkordarbejde vil blive 
mindre som følge af, at det hovedsage
ligt er nåletræbevoksninger, der har

været udsat for stormfald, og at indsæt
ningen af skovningsmaskiner forventes 
at blive langt større.

Indgåelse af 
akkordaftaler
Det skal anbefales, at der indgås 
akkordaftaler for hver enkelt skovnings
plads.

Til brug herfor har vi udarbejdet et 
udkast til en akkordaftale, som vi skal 
anbefale medlemmerne at benytte. 
Akkordaftalen kan fås hos arbejdsgiver
foreningen.

Skader på motorsave
Opstår der alvorlige skader på motorsa
ve og er arbejderen uden skyld heri 
anbefales det, at distrikterne erstatter 
skaderne efter en vurdering af hver 
enkelt tilfælde.

Sikkerhed 
og arbejdsmiljø
Erfaringen fra tidligere stormfald er, at 
den farligste del af rydningsarbejdet er 
friskæring af rodvæltere på fladefald.

Forskningscentret for Skov & Land
skab anbefaler, at dette arbejde udføres 
ved hjælp af skovningsmaskiner. Hvis 
arbejdet skal udføres manuelt må det 
kun udføres af øvede skovarbejdere. En 
øvet skovarbejder er en arbejder, der 
har stor erfaring i at fælde træer med 
motorsav, har arbejdet mindst et halvt til 
et helt år med sådant arbejde og i øvrigt 
har en teoretisk viden, som mindst sva
rer til den man opnår på Skovskolens 
grundkursus.

Arbejdsgiveren skal give en grundig 
og fyldestgørende information om alle 
sikkerhedsmæssige aspekter ved arbej
det. Det skal tages i betragtning, at 
oparbejdning af stormfældet træ hører 
til blandt det farligste skovarbejde over
hovedet.

Nedtagning af hængere og opar
bejdning af stormfaldet træ må ikke ske 
ved enegang.

I øvrigt kan der henvises til sikker
hedshåndbog for skovbruget samt At- 
meddelelse nr. 4.04.1 fra november 
1983: ’’Anvisning om fælde- og skovar
bejde” samt At-meddelelse nr. 2.07.02 
fra november 1983: "Brugen af motor- 
kædesav herunder anveldelse af per
sonlige værnemidler".
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ERFARINGER MED 
OPARBEJDNING 

AF STORMFALDET
Om præstationer og 
omkostninger ved opar
bejdning, friskæring ved 
roden ved skovarbejder 
eller maskine, samt kor
rektion af opmålingstal 
hvis køber ønsker 
opmålt under bark.

Desuden erfaringer fra 
oparbejdning i løv og nål.

De tre første afsnit i denne artikel er 
skrevet af tre medarbejdere på Forsk
ningscentret for Skov & Landskab 
(FSL). Den indeholder foreløbige erfa
ringer med oparbejdning af stormfaldet, 
og teksten er også udsendt til abonnen
terne på Videntjenesten.

De to sidste afsnit er et supplement fra 
redaktionen med yderligere erfaringer.

Red.

Forskningscentret vil løbende udsende 
informationer om oparbejdning af 
stormfald til abonnenterne på Videntje
nesten, ligesom vi vil søge at holde 
vores hjemmeside (www.fsl.dk) opdate
ret med den nyeste viden.

Tilsvarende er vi meget interessere
de i at modtage oplysninger fra skovdi
strikter og entreprenører om nye meto
der, redskaber, maskiner eller arbejds
organisation, som kan fremme opar
bejdningen og sikkerheden i arbejdet.

På stormfaldsmøderne 10. decem
ber lovede vi, at vi ville formidle kontakt 
til skovmaskinentreprenører med egnet 
udstyr, og vi har allerede formidlet flere 
kontakter.

Senest har Landsforeningen Danske 
Maskinstationer meldt, at de vil bede 
alle maskinstationer med ledig grave
maskinekapacitet om at overveje mulig
heden for arbejde på stormfaldsarealer. 
Landsforeningen har tlf. 75857335. Gra
vemaskiner kan også ved dette storm
fald vise sig at blive et meget væsentligt

element i oparbejdningen og kan sand
synligvis også være med til at lette 
arbejdet, når arealerne skal genkultive
res.

Friskæring
Af Ebbe Bøllehuus, FSL 
Umiddelbart synes det som om omkring 
50% af træerne uden større problemer 
kan friskæres fra rodkagen med skov
ningsmaskinen.

De resterende 50% af træerne volder 
derimod problemer. De ligger for tæt på 
jorden og er forurenede med jord eller 
sand som gør det vanskeligt eller umu
ligt for skovningsmaskinen at foretage 
friskæringen. Der forekommer desuden 
en del revner i tømmeret ved friskæring 
med skovningsmaskinen.

De foreløbige erfaringer tyder på, at 
friskæring med skovningsmaskine ned
sætter produktiviteten væsentligt, og at 
der forekommer en del spild i form af 
kaprevner og afskårne rodklodser. Det 
har også vist sig, at rodkagerne har van-

Figur 1. Foreløbige præstationskurver for oparbejdning med 
skovningsmaskine på fladefald med indgang for volumen af 
det enkelte træ.

Figur 3. Den procentvise forskel i vedmasse når diameteren 
opmåles over henholdsvis under bark. De tynde linier repræs
enterer fra neden bonitet I til bonitet VI for oven (Holmsgaard 
& Jakobsen 1970). Den tykt optrukne linie er VMR barkfunkti
on for Skåne, Halland og Blekinge (Virkesmåtningsrådet 
1987).
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skeligt ved at falde tilbage i hullerne når 
der friskæres med skovningsmaskinen.

Standtiden på savkæderne er meget 
kort, ofte under en halv time. FSL 
undersøger muligheden for at anvende 
savkæder med hårdmetalbelægninger 
til skovningsmaskinerne.

Motormanuel friskæring er en nærlig
gende mulighed, der da også allerede 
er taget i brug. En skovarbejder med 
motorsav kan knapt nok nå at friskære 
til en skovningsmaskine. Vi har set på 
en model hvor der var tre skovarbejdere 
om af friskære til to skovningsmaskiner, 
idet der var tilknyttet en mand fast til 
hver maskine, mens den tredje mand 
pendlede mellem de to maskiner og 
hjalp til efter behov.

Det er vigtigt at der holdes god sik
kerhedsafstand mellem skovarbejdere 
og skovningsmaskine. Det er også vig
tigt at skovarbejderne ikke vover sig ud 
i farlige situationer men overlader de 
farlige træer til maskinen. Det kan for 
eksempel være tilfældet når der er 
tale om træer i spænd, når der er risko 
for at rodkagen vælter ned over skov
arbejderen eller hvor der findes høje 
vælter.

Stor afstand mellem skovarbejder og 
maskine skal også sikre at skovarbejde
ren ikke føler sig presset, men tvært
imod føler at han har den tid han skal 
bruge til at sikre sig ordentligt, og til at 
vedligeholde sav og skæreudstyr m.v.

Mekaniseret friskæring er en mulig
hed der er ved at blive undersøgt og 
afprøvet. Skov- og Naturstyrelsen vil i 
den kommende tid afprøve et svensk 
udstyr monteret på en gravemaskine og 
FSL undersøger mulighederne for at få 
produceret et tilsvarende dansk udstyr.

Endelig kan der tænkes en kombina
tion af mekanisk og motormanuelt

Figur 2. Den dobbelte barktykkelse i 
rødgran som funktion af diameteren. De 
tynde linier repræsenterer fra neden 
bonitet I til bonitet VI for oven (Holmsga- 
ard ÅJakobsen 1970). Den tykt optruk
ne linie er VMR barkfunktion for Skåne, 
Halland og Blekinge (Virkesmatningsrå- 
det 1987).

arbejde hvor en gravemaskine trækker 
træerne frem og placerer dem på et 
passende sted hvor skovarbejderen 
kan foretage friskæringen. Metoden 
medfører at rodkagerne fjernes fra hul
lerne og i stedet må placeres i ranker 
over arealet efter friskæringen.

Sikkerhed
Uanset hvilken af de sidste to metoder 
der anvendes, skal det sikres at skovar
bejderne har fået den fornødne 
oplæring og instruktion, og at skovar
bejdere og maskinførere kommunikerer 
med hinanden løbende, så misforståel
ser undgås.

I alle tilfælde er friskæring med 
motorsav et krævende og ensidigt 
arbejde, både fysisk og psykisk. Der er 
vigtigt at der løbende følges op på 
arbejdet og at eventuelle ulykkestilbud 
bliver diskuteret og der bliver truffet for
anstaltninger mod gentagelser.

Foreløbige 
præstationer og
omkostninger
Af Frans Theilby, FSL 
På stormfaldsmøderne var der flere 
som forhørte sig om præstationer og 
priser i forbindelse med oparbejdnin
gen.

På daværende tidspunkt var vi kun i 
stand til at udmelde de oplyste priser 
fra Skoventreprenørforeningen: 55 
kr/m3 for tømmer og 75 kr/m3 for kort
træ. Begge priser i følge oplysning fra 
foreningens formand ± 10 % afhængig 
af dimensioner, terræn m.v. Hertil skal 
lægges omkostninger til friskæring på 
10-20 kr. /m3 og udtransport på 25-50 
kr./m3.

Siden da har vi haft lejlighed til at 
besigtige oparbejdning af fladefald et 
par steder, og præstationskurverne i 
figur 1 er foreløbig bedste bud på 
maskinernes kapacitet i fladefald. 
Præstationsniveauet ligger i intervallet 
mellem de 2 kurverne forudsat stam
merne er friskåret. Såfremt stammerne 
ikke er friskåret falder præstationen 
væsentligt - helt op til 50 % p.g.a. øget 
tidsforbrug til kædeskift og filing.

Barktykkelser og 
opmåling over og 
under bark
Af Kjell Suadicani, FSL 
Udenlandske opkøbere kan ønske at 
handle tømmer opmålt under bark. 
Opmåling under bark betyder, at dia
meteren bliver mindre og derved bliver 
også den beregnede handelsmasse 
mindre.

I figur 2 er vist kurver for rødgran for 
den dobbelte barktykkelse som funktion 
af stammens diameter. De tynde linier 
viser tal fra Holmsgaard & Jakobsen 
(1970) for den dobbelte barktykkelse i 
brysthøjde for bonitet I - VI, hvor den

øverste tynde linie er bonitet VI og den 
nederste linie er bonitet I.

Holmsgaard & Jakobsen anfører, at 
linierne med god tilnærmelse kan 
anvendes til at bestemme barktykkelsen 
et tilfældigt sted på stammen, dog ikke i 
kronen eller på grene. Til sammenlig
ning er med en tyk linie vist en bark
funktion for Skåne, Halland og Blekinge 
(Virkesmatningsrådet 1987).

Der er god overensstemmelse mel
lem kurverne for bonitet I og II og den 
sydsvenske barkfunktion, hvorimod 
man må regne med noget tykkere bark 
på ringere bonitet.

Ud fra barkfunktionerne kan den pro
centvise forskel i vedmasse beregnes, 
hvilket er gjort i figur 3.

Den gode overensstemmelse mellem 
den sydsvenske barkfunktion og Holms
gaard og Jakobsens tal for bonitet I og 
II genfindes naturligvis.

Ud fra kurven kan det endvidere kon
kluderes, at forskellen i vedmasse med 
diameteren målt henholdsvis over og 
under bark er 8-9% for store dimensio
ner tømmer af høj bonitet. For middeldi
mensioner (20-25 cm) af middelbonitet 
(ll-lll) er forskellen ca. 10% og for ringe
re boniteter (IV-V) og mindre dimensio
ner er forskellen ca. 12 %.

Kilder:
Flolmsgaard, E. & B. Jakobsen 1970 Barktyk
kelse og barkprocenter for løv- og nåletræar
ter. Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark. 
Beretning nr. 251 København, pp. 265-294.

Virkesmatningsrådet 1987: Måtningsin- 
struktioner rekommenderade av Virkesmåt- 
ningsrådet. 42 pp.

Oparbejdning 
af løv
Af redaktør Søren Fodgaard 
Redaktionen har også været ude at se 
på stormfald og kan supplere erfarin
gerne fra FSL.

Der er faldet en del bøg over det 
meste af landet, helt overvejende 
spredt fald. Træerne ligger normalt 
enkeltvis, og det volder Ikke de helt sto
re problemer.

Træet udmåles som normalt fra 
roden, og undervejs op langs stammen 
skæres mindre sidegrene af. Der 
afmærkes hvor der skal renskæres til 
plankekævle, gulvtrækævler samt even
tuelt andre effekter.

Når man er nået helt til toppen går 
man ned langs stammen igen og 
skærer kævlerne fri. På den måde 
løsnes spændingerne i kronen gradvist. 
Man skal være omhyggelig under den
ne proces fordi der er tale om ret tykke 
grene/stammedele som kan have store 
spændinger indbygget.

Til sidst skærer man fri i toppen af 
plankekævlen, og træet rejser sig nu så 
kævlen peger skråt op i luften. Fri
skæring i bunden afventer at der kom
mer en traktor med spil som kan rejse
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Foto 1. Oparbejdning med Timber jack i Stursbøl Plantage. Foto: Ebbe Bøllehuus
15.12
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Foto 2. Der kommer mange skader når træet friskæres fra rodkagen. Stursbøl Plan
tage. Foto: Ebbe Bøllehuus 15.12.
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Foto 3. Der forekommer også en del spredt fald i bøg, her fra Gram. Foto: Ebbe Bøl
lehuus 15.12.

kævlen op, hvorefter det kan "fældes” 
omtrent som normalt.

Denne fremgangsmåde bruges hvor 
bunden af kævlen er begravet i jord, så 
man ikke kan komme til. Hvis hele kæv
len ligger over jord kan man friskære 
som normalt.

Renskæring i bunden skal ske på 
samme sted som ved normal fældning 
for at låse kævlen. Skærer man i fx 1 m 
højde over jorden vil den flække - og 
desuden mister man et værdifuldt styk
ke træ i bunden.

Oparbejdning af nål
Af redaktør Søren Fodgaard 
Redaktionen har set 2 tilfælde på opar
bejdning af nåletræ i plantager i Sydjyl
land.

I det ene tilfælde var der tale om et 
svensk hold på 5 personer som brugte 
en Ponsse. De arbejder normalt i Tysk
land fordi det er svært at finde arbejde i 
Sverige - de nye skovningsmaskiner er 
blevet for effektive - men nu er de taget 
til Danmark da der kom stormfald. Tøm
meret sælges til tysk savværk.

De 5 svenskere betjener en skov
ningsmaskine plus en udkørselstraktor i 
døgndrift. De arbejder 22 dage i træk, 
hvorefter de tager hjem til familien i 10 
dage.

Den anden skovning blev foretaget 
af en Logma fra Hedeselskabet. Det er 
en gammel svensk maskine som ikke 
længere produceres, fordi den er tilpas
set produktion af uafkortet tømmer (og i 
Sverige laves i dag stort set kun afkortet 
tømmer).

Logmaen bruges i Danmark normalt 
mest til skovning i skærmstilling. Den 
kan fælde træerne fra sporet, løfte dem 
ud af opvæksten og oparbejde stam
men på selve sporet. Dermed undgår 
man skader på opvæksten.

Skovningen af stormfaldet skete i 
begge tilfælde ved at træerne blev 
skåret fri af en skovarbejder i et bælte 
på 5-10 m langs kanten af stormfaldet. 
Herefter kom skovningsmaskinen og 
oparbejdede træerne. Skovnings
maskinen kan ikke få fat på træerne 
og skære dem fri i roden når de ligger 
ned.

I begge tilfælde syntes 1 skovarbej
der at kunne passe med 1 skovnings
maskine - men der skal ikke meget for
sinkelse til på friskæringen før der er 
brug for to mand.

Træerne er mange steder væltet i en 
højde på 14-15 m. I så fald ligger de 
normalt ikke ret meget i spænd, og 
arbejdet går ret nemt og med begræn
set risiko.

Når træerne har højder på 20-25 
meter er arbejdet noget vanskeligere. 
Stammer og kroner ligger ofte i en høj
de på 2-3 m over terræn, og det kan 
være svært for skovarbejderen at kom
me rundt. Arbejdet er farligt, og det er 
vigtigt at maskinføreren hele tiden hol
der øje med den der friskærer - eller
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Foto 4. Oparbejdning med Ponsse i 
Fromsseier Plantage. Foto: Søren Fod- 
gaard 20.12.

Foto 5. Friskæring er et meget farligt arbejde - her står træerne dog ikke ret meget i 
spænd. Fromsseier Plantage. Foto: Søren Fodgaard 20.12.

hvis der er to skovarbejdere holder de 
øje med hinanden.

Det kan være svært at gennemskue 
hvilket spænd træerne er udsat for og 
dermed hvordan der skal saves. Det 
giver risiko for at saven sætter sig fast, 
og så skal man have en ekstra sav for 
at kunne friskære den fastspændte sav.

Oparbejdning af stormfald slider 
hårdt på udstyret, for der er tit kommet 
jord op ad stammen. Skovarbejderen 
skulle file kæde med meget kortere 
intervaller end normalt. Der er også 
større belastninger på skovningsmaski
nen, især på kranen fordi den skal træk
ke stammerne fri hvis de er filtret ind i 
hinanden.

Når der er sne på stammerne - som 
det var tilfældet før jul - vanskeliggøres 
arbejdet. Det er sværere at overskue de 
væltede træer, og man kan ikke se hvor 
der er jord på stammen. Til gengæld er 
der mere lys.

Brumi PROF. ROTORKLIPPERE 
OG BJÆLKEKLIPPERE
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STORMFALD OG 
INSEKTPROBLEMER

Af Hans Peter Ravn 1) og 
Susanne Harding 2)

Efter stormfald kan 
råtræet angribes af 4 
arter af vedborende ins
ekter. Op til 1/3 af fær
digvarerne kan have 
skader af økonomisk 
betydning. Angreb kan 
begrænses eller undgås 
ved forskellige tiltag.

Typografen skader 
ikke veddet, men den 
kan opformeres i storm
faldstræ, så billen angri
ber og dræber sunde 
træer. Risiko for angreb 
begrænses ved at fjerne 
effekter inden 1. juli 
2000.

1981. Deres vurdering af tabene varie
rede meget. De spændte fra "ingen 
tab” til ca. 600.000 kr (1983-kr.). Der 
blev desuden registreret hvor stor andel 
der blev frasorteret efter opskæringen 
som følge af insektskader.

Disse bekræftede, at skadernes 
omfang er meget afhængig af hvor lang 
tid der forløber inden oparbejdning og 
opskæring.

I konkrete eksempler er der før 
stormfaldet frasorteret 4-8% (heraf ca. 
halvdelen pga. insektskader og halvde
len på grund af svampeangreb). Efter 
stormfaldet steg dette til ca. 30-40% i 
1983. Andre optællinger bekræftede, at 
andelen af insektskadede færdigvarer 
kunne nå op på 25-35%.

I rækkefølge efter økonomisk betyd
ning optræder følgende skadedyr: Stri
bet vedborer (Trypodendron lineatum), 
aim. granbarkbuk (Tetropium castane- 
um), træhvepse (Uroceros gigas / Sirex 
juvencus) og aim. værftbille (Hylecoe- 
tus dermestoides).

Stribet vedborer
3 mm lang - se figur 1. Flyver når tem
peraturen kommer over 15°, hvilket ofte

indtræder midt i april. Potentielt yngle- 
materiale bør derfor fjernes fra skoven 
inden 1. april.

Angreb erkendes som "hvidt smuld” 
på stammerne. Se figur 2.

Flyvningen vil normalt ophøre helt 
med udgangen af maj, men kulde og 
nedbør kan forlænge perioden (Ravn 
og Bejer 1984). Udviklingen af afkom
met tager ca. 10 uger, og fra juli forla
der den ny generation stammerne og 
går til overvintring i skovbunden. Angre
bne stammer bør derfor fjernes fra sko
ven inden 1. juli.

Larverne lever af svampe, “ambro
sia”, som de voksne biller poder i gang
systemet. Svampen mørkfarver gange
ne på en iøjnefaldende måde. På grund 
af svampens særlige fugtighedskrav er 
billerne meget specifikke i deres valg af 
ynglemateriale.

De foretrækker stammer, der er fæl
det i løbet af vinteren; friske stammer 
afvises. Træerne fra stormfaldet 3. 
december vil derfor kunne angribes af 
stribet vedborer i april i år. Arten fore
trækker ynglemateriale, der ligger i 
skygge. I stormfaldsfelter vil man des
uden ofte se, at de høje stubbe efter

Erfaringen viser, at stormfald giver øget 
risiko for insektskader i skovbruget. Der 
er dels risiko for umiddelbare tekniske 
skader på effekterne - stormfældede 
træer og råtræ - som følge af ved
destruerende insekter, dels risiko for 
opformering af barkbiller i det storm
fældede materiale med angreb på 
stående, levende træer til følge.

Efter stormfaldet 24. november 1981 
blev der gennemført undersøgelser af 
insektproblemer under og efter opryd
ningen. Det var erfaringen, at selv om 
der sker en voldsom øgning i tætheden 
af en række insektarter, bl.a. typograf, 
er der muligheder for at imødegå den 
risiko, som skadeinsekterne udgør.

Tekniske skader
7 jyske savværker var inddraget i en 
opgørelse af tab som følge af tekniske 
skader af insekter efter stormfaldet i

1) Forskningscentret for Skov & Landskab
2) Institut for Økologi, KVL

Figur 1. Stribet ved borer, ca. 3 mm 
lang. Fra Ratzeburg 1839.

Figur 2. Angreb af stribet vedborer 
erkendes som hvidt smuld på stammer
ne. Foto: H.P. Ravn 1989, Gribskov).
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Figur 3. Almindelig granbarkbuk. (Foto: H.P. Ravn). Figur 4. Skader på veddet af almindelig granbarkbuk (bore
huller). (Foto: H.P. Ravn).

knækkede træer angribes af stribet 
vedborer.

På arealer med gentagen oplagring 
af råtræ - f.eks. ved savværker - kan der 
forekomme meget store tætheder af 
stribet vedborer. Flytning af oplags
plads eller kortvarig opbevaring i april- 
maj før opskæring kan imødegå risiko
en.

Ved risiko for angreb kan råtræ 
beskyttes ved behandling med et pyre- 
throid før billernes flyvning (Ravn et al. 
1986). Pyrethroid-behandlede stammer 
må dog ikke lægges i vandlager.

Hvis angrebet er i gang, hjælper 
sprøjtning med insekticid uden på 
stammerne ikke. En hurtig opskæring af 
nyangrebne stammer kan imidlertid 
begrænse skaden. Så længe der kom
mer nyt hvidt smuld, er vedborerne sta
dig i gang med at uddybe gangsyste
merne.

I statsskovene må råtræ ikke beskyt
tes ved pyrethroid-behandling - med
mindre stormfaldet giver anledning til 
en dispensation fra pesticidhandlings
planen. Der har været overvejelser om 
at afdække råtræ, der henligger i sko
ven i vedborernes sværmningsperiode, 
med plastdug. Fra udlandet foreligger 
der positive erfaringer; men metoden 
har endnu ikke indgået i egentlige for
søg herhjemme.

Der eksisterer et velfungerende fero- 
mon (duftattraktant) til stribet vedborer. 
Det er muligt at anvende dette til at 
omdirigere vedborerne så de angriber 
mindre værdifulde effekter. Vanskelighe
derne ved denne metode består dog i, 
at feromonet fungerer bedst på afstan
de under ca. 25 m. Desuden skal fangt- 
ræet som nævnt have en meget specifik 
friskhed før billerne accepterer det.

Gul vedborer, Trypodendrom domes- 
ticum, har en levevis mage til stribet 
vedborer, men angriber løvtræ.

Almindelig granbarkbuk
Arten er den almindeligste af en række 
arter af træbukke, der forekommer i

nåletræ. Den optræder på varme og 
tørre lokaliteter omkring juni. Den fore
trækker solbeskinnede stammer - helst 
hvor stammen har jordkontakt. Den voks
ne træbuk er 1-2 cm lang. Se figur 3.

Æglægningen strækker sig over et 
par uger. Larveudviklingen foregår 
under barken i vækstlaget og fortsætter 
indtil efteråret. I forbindelse med for
pupningen udgnaver larven et puppe- 
leje 3-4 cm ind i veddet. Ved en stam
mediameter på 25 cm vil en skade i 4 
cm af periferien kunne berøre ca. 30% 
af tværsnitsarealet. Se figur 4.

Generationstiden er normalt ét år her 
i landet - evt. to år på kølige steder. 
Bekæmpelse kan ske ved at fjerne og 
opskære angrebne stammer eller ved at 
foretage en beskyttelsessprøjtning før 
billernes flyvning. Larver og pupper dør 
ved opskæring.

Træhvepse
Den voksne kæmpetræhveps er ca. 4 
cm lang - se figur 5 - blå træhveps 
noget mindre. Den angriber gran, ædel
gran og lærk. Andre arter lever i fyr, 
henholdsvis løvtræ.

Flyvetiden er fra (sidst i) juli til (midt) 
september. Sammen med æglægnin
gen podes svampe ind i veddet. Denne 
misfarver ikke i sig selv veddet; men 
ved reaktion med andre indvoksende 
svampe kan farvede reaktionszoner 
forekomme f.eks med gul misfarvning.

Larvegangene bliver op til ca. 40 cm 
lange og er tæt pakkede med meget 
fint boresmuld. Smuldet er så fast pak
ket, at det ofte overses ved opskærin
gen. Figur 6 viser et eksempel på larve
gange uden smuld.

Larveudviklingen er normalt flerårig, 
og larven vil kunne overleve opskærin
gen. Der er en del eksempler på, at den 
voksne træhveps først klækker efter at 
tømmeret er anvendt i bygninger.

Selvom stormfaldet byder træhvep
sene gunstige opformeringsforhold, vil 
den relativt lange udviklingstid gøre, at 
der tidligst forekommer øgede skader

2-3 år efter stormfaldet. Man bør da 
være opmærksom på, at stående, friske 
træer vil tiltrække træhvepsene og blive 
benyttet til æglægning, hvis overfladen 
har barkskrab og såringer f.eks efter 
udslæbning eller opkvistning.

Aim. værftbille
Den voksne værftbille er 7-18 mm lang, 
og dækvingerne er gulbrune med mør
ke spidser og kanter. Se figur 7.

Arten vil kunne ses fra sidst i april til 
ind i juni. Æggene lægges på svække
de eller fældede træer af både løv- og 
nåletræ. Specielt i bøg kan skaden blive 
omfattende, da larvegangene hér kan 
gå meget dybt ind i stammen. Se figur 
8.

Den lille larve, der borer sig ind i 
veddet, ernærer sig af en svamp, som 
er podet af forældrebillen og vokser i 
larvegangene. Disse mørkfarves i nogle 
tilfælde. Larverne er forsynet med en 
karakteristisk haletap, som anvendes til 
at kaste boresmuldet ud af larvegan
gen.

Larveudviklingen tager 2-3 år. Ved en 
hurtig indsats - udtransport og 
opskæring - kan skaden begrænses.

Opformering af 
barkbiller
Størst frygt knytter sig til den opforme
ring af barkbiller, som kan finde sted i 
det stormfældede træ. Fra de sidste 3- 
400 år findes der beretninger fra Cen
traleuropa om hvorledes stormfald og 
tørke har udløst sådanne epidemier af 
barkbiller, der har gjort det af med 
nåletræer svarende til millioner af kubik
meter.

Typograf
Typografen, Ips typographus, har 
rødgran som værttræ, og er den mest 
frygtede af barkbillerne.

Arten angriber normalt kun svække
de og ældre træer. I en situation med 
rigeligt, lettilgængeligt ynglemateriale - 
som efter et stormfald - vil barkbiller
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Figur 5. Kæmpetræhveps. (Foto: H.P Ravn). Figur 6. 

Martin).
Gange efter træhveps i opskåret planke. (Foto: Ole

kunne opformeres. Når tætheden er 
blevet tilstrækkelig stor, vi! selv helt fri
ske træer kunne angribes og overvin
des. Se figur 9.

De voksne biller er ca. 5 mm lange, 
sorte og valseformede. De starter flyv
ningen den første dag lufttemperaturen 
når op på 18-20° eller derover. Dette 
sker oftest midt i maj, men kan forekom
me fra slutningen af april.

I forbindelse med indboringen pro
ducerer hannen et feromon, som lokker 
artsfæller til - både hanner og hunner. 
Feromonet bevirker, at angrebet synkro
niseres og koncentreres om ét træ ad 
gangen. På de vindfældede stammer 
afsløres angrebet af dynger af "brunt 
smuld”.

Hver hun kan lægge op til 100 æg i 
løbet 2-3 uger. Herefter forlader foræl- 
drebillerne gangsystemet. De kan svær
me endnu en gang og angribe nye 
træer for at anlægge endnu et kuld.

Det først anlagte kuld færdigudvikles 
normalt i løbet af knapt 2 måneder. Se 
figur 10.

Udviklingshastigheden afhænger af 
temperaturen, men i et gennemsnitsår 
vil billerne af den ny generation kunne 
forventes færdigudviklede og kønsmod
ne fra begyndelsen af juli. De flyver da 
ud og begynder at anlægge en 2. 
generation. Under denne sværmnings- 
periode i juli-august er der risiko for 
mere omfattende angreb end under 
forårssværmningen, da billepopulatio
nen nu er væsentlig forøget.

Flyvefærdige biller af 2. generation vil 
normalt først være tilstede fra septem
ber. De overvintrer under barken eller 
trækker ud for overvintring i skovbunden 
og deltager først i næste års forårs- 
sværmnmg (Harding & Ravn 1984).

På baggrund af ovenstående består 
de anbefalede forebyggende foranstalt
ninger i at fjerne potentielt ynglemateri- 
ale fra skoven inden 1. maj samt gene
relt at holde bevoksningerne fri for 
svækkede og syge træer. Desuden 
anbefales det ved foryngelse at be
grænse omfanget af nyeksponerede 
bevoksningsrande mest muligt.

I situationer med gunstige opforme
ringsforhold kan det blive nødvendigt 
direkte at bekæmpe barkbillerne for at 
forhindre, at der udvikler sig en epide
misk tilstand.

Efter stormfaldet i november 1981 
blev ekspansionen af typograf fulgt i 
Rold skovs tre største disktriker (Ravn 
1985). Undersøgelserne omfattede 
bl.a.: Registrering af ekspansionen og 
spredningen af billepopulationen samt 
effekten af oprydningstidspunkt og for
skellige bekæmpelsestiltag.

Erfaringerne fra dengang kan give 
anledning til følgende konklusioner og 
anbefalinger med henblik på den 
nuværende stormfaldssituation:

* Allerede i juli 2000 vil der kunne 
ske angreb på stående træer - efter 
at billerne er opformeret i det stormfæl
dede materiale - hvis de aktuelle vejr
forhold begunstiger typografens udvik
ling.

Stormfældede træer vil dog i alle 
tilfælde foretrækkes, såfremt der endnu

Figur 7. Almindelig værftbille. (Foto: Ole Martin).
Figur 8. Borehuller fra almindelig værftbille i bøg - barken er 
skrabet af. (Foto: Ole Martin).
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Figur 9. Typisk lokalitet hvor typografen kan opformeres i 
stormfældet træ og angribe de stående træer (Foto: FI P. 
Ravn Rold skov juni 1982).

Figur 10. Gangsystem med stort antal larver af typograf - bar
ken er løftet af en liggende stamme. (Foto: FI.P. Ravn Rold 
skov juni 1982).

er frisk, uudnyttet bark tilbage. Først når 
sådant materiale er sluppet op, sker der 
angreb på stående skov,

* Det stormfældede materiale kan 
anvendes som fangtræ. En sammen
ligning af oprydriingstidspunkter for 
stormfaldsarealerne med de senere 
optrædende billeangreb viste, at storm
faldsarealer, der først blev ryddet efter 
billernes sommersværmning i juli 1982, 
havde den største hyppighed af angreb 
#).

Områder, der var ryddet mellem bil
lernes forårssværmning - startende 
medio maj - og sommersværmningen i 
juli, havde relativt færrest angreb. På 
stormfaldsarealer, der var ryddet tidlige
re end billernes sværmning i 1982, kun
ne der - afhængig af tidligere tilstede
værelse af typograf eller ej - forekomme 
højere hyppighed af angreb,

* Angrebene forbliver relativt 
lokale, og en eventuel bekæmpelse 
bør derfor koncentreres til arealer

#) OBS - rettelse! Disse resultater er omtalt i 
forbindelse med anvendelse af GIS i 
SKOVEN 6-7/99 (Wichmann og Ravn 
1999). I denne artikel er der desværre fle
re steder i denne artikel såvel i figurtek
ster som andre steder omtalt intervallet 
"15. maj til 1. juni" i stedet for 15. maj til 1. 
juli. Dette er en beklagelig fejl.
Det er korrekt, at forældrebillerne omkring 
1. juni forlader det først anlagte gangsy
stem for at anlægge et søsterkuld: men i 
praksis vil det have den største betyd
ning, hvis man kan opfange og uskade
liggøre den ny generation før den forlader 
gangsystemet, altså før 1. juli.

med erkendte typografproblemer. 
Ved undersøgelsen blev der fundet, at 
typografen er i stand til at tilbagelægge 
relativt store afstande (> 7km). Det store 
flertal af billerne flyver dog i følge analy
sen ikke længere end til nærmeste 
egnede ynglemateriale - i realiteten 
under 500 m (Ravn 1985, Wichmann & 
Ravn 1999).

De meget store forskelle i angrebs
frekvens mellem de enkelte skovparter i 
Rold skov før stormfaldet og i 1982 var 
bibeholdt efter sværmningssæsonen i 
1983. Dette understreger angrebenes 
lokale karakter, samt at fjernelse af 
angrebent materiale vil have bekæm
pende effekt.

* Feromonfælder kan bruges til 
monitering af flyveaktivitet og risi
koniveau, men ikke til udfangst (dvs. 
fangst for at reducere bestanden). Fæl
derne er nyttige til at holde styr på hvor
når barkbillerne sværmer og dermed 
hvornår udtransport af angrebent mate
riale skal finde sted. Andre resultater 
har vist, at fangsten i feromonfælder er 
velegnede til at afspejle risikoen for 
angreb på stående skov (Ravn 1985, 
Ravn og Flarding 1985, Weslien et al. 
1989).

Derimod viste en optælling af fang
sten i feromonfælder, at fangsten var 
meget lav (2-37%) sammenlignet med 
den samlede bestand i det pågælden
de område. Udfangst vil kræve et urea
listisk højt antal fælder.

* Anvendelse af fangtræ med fer- 
omon: Man kan få en god bekæm
pelse ved at anvende den løbende 
produktion af råtræeffekter til at 
opfange de sværmende barkbiller. 
Hvis man har sikkerhed for, hvor råtræet 
ender, og at udtransport fra skoven sker 
rettidigt, har det vist sig effektivt at lokke 
billerne til disse effekter ved hjælp af 
syntetisk feromon.

Når billerne angriber usprøjtet træ, 
producerer de selv feromon. Posen

med syntetisk feromon kan derfor flyttes 
til et nyt tømmerparti, så snart angrebet 
er startet. Feromonposen bør placeres 
lunt, men i skygge og ca. 1 m over jor
den, f.eks. på en stolpe eller trefod 
umiddelbart ved tømmerpartiet. Fero
monposen må ikke punkteres eller 
beskadiges ved monteringen.

I forbindelse med afretning af storm
faldsrande kan rødgran på rod benyttes 
til fangtræ. Hér placeres feromonposen 
på skyggesiden af træet i ca. 2 m høj
de, Denne metode har den fordel, at bil
lerne ved også at angribe omgivende 
træer selv afpasser antallet af fangtræer 
til det nødvendige.

Det er afgørende, at skovning og 
udtransport foretages inden den ny 
generation forlader træet, dvs. helst 
inden for 4 uger og senest inden 1. juli - 
ellers gør man problemet værre.

Anvendelse af feromon såvel i fælder 
til monitering som på fangtræ inde
bærer en risiko for uønskede angreb i 
skoven. Fælder og fangtræ bør derfor 
placeres minimum 20 m fra rande, som 
ikke ønskes angrebet.

Efter stormfaldets 
oprydning
Mange skovdistrikter har gjort den erfa
ring, at spredte, mindre angreb af typo
graf vil kunne genere randtræerne 
længe efter at stormfaldet er ryddet. De 
nyeksponerede træer i randene vil være 
nogle år om at stabilisere sig som 
randtræer.

Hvis typograf-niveauet er højt og 
sæsonens vejrforhold ugunstige for 
træerne vil vindstabiliserende indgreb 
som topkapning og opkvistning (jævn
før artikel af P. Matthesen) kunne fremme 
træenes modtagelighed for barkbiller.

En intensiv overvågning af udsatte 
arealer og konsekvent fjernelse eller 
afbarkning af angrebne træer vil kunne 
reducere og muligvis eliminere typo
grafproblemet. Der vil blive søgt iværk
sat et mindre projekt til at belyse dette 
spørgsmål.
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Situationen i 2000 - 
anbefalinger
Veddestruerende insekter og opfor
mering af barkbiller vil udgøre en 
risiko for yderligere tab i forbindelse 
med en stormfaldssituation. På bag
grund af erfaringer fra 1981 kan der 
gives en række anbefalinger for at 
imødegå denne risiko. Det er imidler
tid op til det enkelte distrikt at vurde
re hvilken opmærksomhed og ind
sats, man finder nødvendig.

Hvis man har erkendte lokaliteter 
med risiko for angreb af stribet ved
borer kan man imødegå dette ved at 
oparbejde stormfaldet og fjerne 
træet inden 1. april. Efter denne dato 
må angreb af stribet vedborer 
påregnes.

Henligger stormfaldet i måneder
ne maj-juni, må det forventes, at der 
er risiko for påflyvning af typograf, 
chalcograf, træbukke og værftbiller.

I relation til typograf-angreb er 
den vigtigste håndteringsfrist 1, juli 
2000. Ved fjernelse inden denne 
dato undgår man opformering og 
udnytter samtidig stormfaldet til at 
opfange den sværmende populati
on.

Hvorledes situationen udvikler 
sig, vil være meget påvirket af vejr
forholdene. Stormfaldet i 1981 blev 
efterfulgt af to varme og tørre somre i 
1982 og 83. Klimatisk mere normale 
somre i 84 og 85 gav træerne mulig
hed for at rette sig. Allerede i som
meren 1985 kunne det registreres, at 
der kun forekom få angreb efter maj, 
på trods af at sværmningen fortsatte 
indtil udgangen af august (Ravn 
1986).

Der påtænkes iværksat en del 
aktiviteter med henblik på at følge 
insektsituationen i forbindelse med 
oprydningen efter stormfaldet 3. 
dec. 1999. Der vil løbende blive ori
enteret og rådgivet om den aktuelle 
situation.

Chalcograf m.v
Denne barkbille-art bør nævnes, da den 
som typograf kan optræde aggressivt i 
forbindelse med stormfald. Chalcograf, 
Pityogenes chalcographus, flyver nor
malt på samme tidspunkt som typograf; 
men i konkurrence med denne holder 
den sig til mindre dimensioner af yngle- 
materiale: topender, grene niv..

Der kendes eksempler på, at chalco
graf kan opformere sig på sådant 
hugstaffald efter stormfald og herefter 
angribe og dræbe levende, mindre 
træer f.eks. juletræer. På distrikter, hvor 
man benytter sig af at lade udtyndede 
effekter tørre i kulturerne før flisning, må

man antage, at der er et forhøjet niveau 
af chalcograf.

Lokalt bør man være opmærksom 
på, at et stort tilskud af soleksponeret 
ynglemateriale som følge af stormfaldet 
vil kunne bringe chalcograf-populatio- 
nen over et kritisk niveau. I så fald risi
kerer stående træer at blive angrebet.

På arealer med stormfald i skovfyr vil 
marvboreren, Tomicus piniperda opleve 
samme gunstige opformeringsforhold 
som typograf i gran.

På samme måde vil to-tandet bark
bille, Pityogenes bidentatus hér kunne 
findes i stort antal på de mindre dimen
sioner.
Erkendtlighed
Undersøgelserne på Nørlund, Lindenborg og 
Buderupholm skovdistrikter i 1982-84 blev 
finansieret af SJVF.
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KAN MAN STABILISERE
DE NYEKSPONEREDE
NÅLETRÆRANDE?

Af Peter Matthesen, 
Forskningscentret for 
Skov & Landskab

Mange steder har stor
men slået hul i bevoks
ninger, så mange træer 
nu eksponeres for vind.

Forsøg viser at man i 
et vist omfang kan sta
bilisere randen ved at 
reducere kronen på 
træer i randzonen - 
enten ved topkapning 
eller ved opkvistning.

Mængden af fladefald og stormfalds
huller i specielt nåletræ synes enorm i 
den sydlige del af landet efter orkanen 
den 3. december 1999.

Problemerne med oparbejdning og 
afsætning af stormfaldet er naturligvis 
de mest påtrængende i øjeblikket. 
Arbejds- og afsætningsmæssige for
hold vil nok de fleste steder bevirke, at 
man i første omgang må begrænse ind
satsen til det træ, som ligger ned.

At der efterfølgende melder sig en 
række problemer med håndteringen af 
de efterladte, endnu stående bevoks
ningsdele er kendt. Selv om det for en 
stund kan være fristende at fortrænge 
denne problematik er der sider af den, 
som man meget snart må tage stilling 
til.

Randzonen
Almindeligvis vil grænsen mellem flade
fald og stående bevoksning ikke være 
skarp. Der vil typisk være en over
gangszone med såvel stående som 
væltede træer og træer, som står skæve 
eller med afbrækket top. (Se foto 1).

Selv de træer i stormfaldets kantzo
ne, som endnu står op og er hele, kan 
på forskellig vis være blevet svækkede. 
Under alle omstændigheder vil sådanne 
træer være dårligere tilpasset vindeks
poneringen end gamle randtræer.

Erfaringer fra tidligere stormfaldssitu
ationer viser da også, at pludseligt op
ståede rande i specielt ældre og 
mellemaldrende nåletræbevoksninger 
ofte i de efterfølgende år rykker yderli
gere tilbage. De får skader fra selv

S *

•-r

Foto 1. Stormfaldsareal i Jyndevadgård Plantage (forsøg 
1353) 26.4.90. Hvad gør man med randen af den tilbage
værende bevoksning for at bevare mest muligt?

Foto 2. Parcel med topkapning set fra vest. Giudsted Planta
ge (forsøg 1334) 27.8.91.

Foto 3. Parcel med opkvistning set fra vest. Giudsted Planta
ge (forsøg 1334) 27.8.91.
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UBH UBH OPK

Fig. 1. Væltede træer. Fig. 2. Knækkede træer. Fig. 3. Tørre træer

Fig. 1-3. Andel af grundfladen ved 
anlæg som er fjernet på grund af ska
der. Søjlerne viser ubehandlede (UBH), 
opkvistede (OPK) og topkappede 
(TOK) parceller. Den mørkskravede del 
af søjlen viser situationen 2 år efter 
behandling, og hele søjlen viser 3 år 
efter behandling. Gennemsnit af alle de 
14 rande som indgik i forsøget.

mindre storme, udtørring og billean
greb.

Desværre kan en sådan udvikling 
ikke med sikkerhed afværges. Danske 
og udenlandske undersøgelser tyder 
dog på, at man under ikke for ekstreme 
forhold kan forsinke udviklingen og i de 
heldigste tilfælde bremse den gennem 
speciel behandling af træerne i den nye 
rand.

Forsøgsanlæg
De danske undersøgelser omfatter for
søg med to former for reduktion af 
randtræernes kroner. I 1988/89 blev der 
anlagt forsøg med henholdsvis topkap
ning og opkastning af randtræer i mel- 
lemaldrende og ældre rødgran. Under
søgelsen omfattede i alt 14 nyekspone- 
rede, vestvendte rande forskellige ste
der i Jylland.

I hver rand blev et randafsnit 
behandlet med topkapning af alle træer 
i et bælte, som var omtrent lige så bredt 
som træhøjden. Tilsvarende blev et 
randafsnit behandlet med opkvistning, 
og et randafsnit blev ladt urørt som 
kontrol.

Topkapning blev udført med hydrau
lisk saks på en lang, lastbilmonteret 
kran. Cirka halvdelen af den levende 
kronelængde blev kappet af, idet man 
dog tilstræbte at lade kapningshøjden 
stige med afstanden fra randen. (Se 
foto 2).

Opkvistning blev udført med stang
monteret, trykluftdrevet kædesav fra 
kurv på samme kran-ekvipage som 
nævnt under topkapning. Også for 
opkvistningen tilstræbte man at fjerne 
cirka halvdelen af den levende krone
længde.

Med det udstyr som dengang blev 
anvendt, med en behandlingsbredde 
på ca. 17 m og ved et stamtal på eks. 
1000 træer pr. ha, lå præstationen for 
begge behandlingstyper på 10-12 timer 
pr. 100 m rand. Der kan være behov for 
at afprøve ny teknologi med henblik på 
at billiggøre behandlingerne. (Se foto 3).

I de behandlede randafsnit fjernedes 
årligt hvad der måtte være af døde og 
skadede træer.

Ubehandlet. I det ubehandlede rand
afsnit udførtes selvsagt ingen krone- 
reduktion. Eneste indgreb i dette rand
afsnit var en årlig fjernelse af døde og 
skadede træer.

Skader de første år
Skadesudviklingen i de første par år 
hvad angår væltede træer (fig 1.), 
knækkede træer (fig. 2) og tørre træer 
(fig. 3) fremgår af figurerne der viser 
gennemsnitstal for alle 14 rande.

Det fremgår af fig. 1, at den fysiske 
stabilitet i selve randen har været bedst 
i forsøgenes parceller med topkapning 
og opkvistning. Dette er også hvad 
praktiske erfaringer derhjemmefra og 
fra Tyskland peger på fse Neckelmann 
1981 og 1982 vedr. danske erfaringer).

Der synes ikke at være nogen klar 
forskel på den vindstabiliserende effekt 
af de to behandlinger ved de vindha
stigheder, som indtraf i undersøgelses
perioden, (Se foto 4-5).

Topkapning er formentlig den af de 
to behandlinger, som svækker træerne 
mest. Der viste sig da også en tendens 
til, at de topkappede træer lettere døde 
p.g.a. udtørring/billeangreb. På bag
grund heraf må det anbefales kun at

anvende denne behandling på sunde 
og dybkronede træer.

Blandt de praktiske erfaringer med 
topkapning er der flere som viser, at 
træerne i heldige tilfælde kan leve læn
ge og efterhånden danner flere nye top
pe.

Forsøgenes resultater tyder på, at 
opkvistning ikke forringer træernes 
overlevelseschancer.

I de opkvistede parceller fandtes en 
del tilfælde, hvor træerne knækkede 
med udgangspunkt i selv meget små 
beskadigelser af stammen, forårsaget 
af selve opkvistningsarbejdet. Det må 
derfor anbefales ved opkvistning til sta
biliseringsformål at kappe grenene et 
stykke fra stammen for at undgå stam- 
meskader.

Mange rande blev 
afviklet
Fig. 3 viser årsagen til, at forsøgsrande
ne kun kom til at stå i kort tid - for 5 af 
de 14 forsøgs vedkommende kun i 3 år. 
Udtørring og billeangreb bevirkede, at 
randene brød sammen inden væsentligt 
stormfald opstod i baglandet.

Ved investering i randsikring er det 
utvivlsomt væsentligt, at denne udføres 
så langt tilbage fra stormfaldskanten, at 
de behandlede træer kan anses for 
usvækkede efter stormen. I de omtalte 
forsøg med randstabilisering blev 
behandlingerne da også udført så langt 
tilbage fra stormfaldskanten, at man 
antog der ville gå et par år før den 
naturlige tilbagerykning af randen nåe
de hertil.

For de fleste randes vedkommende 
kom tilbagerykningen til at forløbe hurti
gere end antaget. Desuden forekom 
der en del tilfælde, hvor træerne fra 
“forranden" rev træer i det behandlede 
bælte med sig i deres fald.

Hvis der et stykke inde i bevoksnin
gen bag stormfaldsranden findes et 
gammelt spor som går parallelt med
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randen, vil dette sandsynligvis være et 
godt sted at randsikre, da træerne ud til 
sporene ofte vil være dybkronede og 
sandsynligvis mere stabile.

Modelforsøg
Medens der som nævnt er gode prakti
ske erfaringer med både topkapning og 
opkvistning i et par lande, udgør den 
danske undersøgelse eneste forsøgs
mæssige afprøvning i skov.

Fra andre lande findes imidlertid 
modelforsøg udført i vindtunneler. Fra 
disse kan refereres:

- En ubehandlet skovkant virker som 
en mur udsat for meget hårdt vindpres. 
“Muren” tvinger vinden opad for senere 
i en turbulent strømning at rette kraften 
nedad i bevoksningen (Gardiner & Sta
cey, 1996).

- Dette er årsagen til, at bevoksnin
gen bag tætte, gamle rande eller 
læbælter ofte vælter i storm, medens 
den vindstabile rand holder. I nyekspo- 
nerede rande sker skaderne derimod 
primært ud fra selve kanten (Persson, 
1975).

- Enhver foranstaltning som mildner 
kantens bratte natur nedsætter skade
risikoen i bevoksningen bagved. Ned
sat bevoksningshøjde i kanten tvinger 
luftstrømmen mindre brat tilvejrs med 
mindre turbulent effekt til følge.

- Mindre tæt bevoksning som tillader 
en lille vindindtrængning under krone- 
taget nedsætter vindhastigheden over 
kronetaget. Tidligt frembragt stor træaf
stand i kanterne gør enkelttræerne 
mere stabile og mindre afhængige af 
gensidig støtte.

- Der blev ikke i vindtunnelforsøgene 
registreret nogen forskel i effekten af, 
om en skrå bevoksningskant (eksem
pelvis frembragt ved topkapning) havde 
en bredde på A eller 1 træhøjde (Gardi
ner & Stacey, 1996).

- Linieføringen af kanter kan være 
væsentlig. Gader skabt af el-ledninger 
og tragtformede bryn kan forstærke 
vindhastigheden. Ved bevoksningshul
ler med en diameter større end træhøj
den kan der opstå turbulens, hvorimod 
huller med diameter mindre end 
bevoksningshøjden ikke væsentligt 
påvirker vindforholdene (Mattsson, 
1995).

Anbefalinger
Topkapning eller opkvistning forøger 
den fysiske stabilitet af de behandlede 
træer. Da stormfaldsskader bag nyeks- 
ponerede rande ved moderate 
stormstyrker synes at tage udgangs
punkt i selve randen, kan en stabilise
ring af denne være virkningsfuld.

Undersøgelser tyder på, at man kun 
behøver at behandle et bælte, som er 
halvt så bredt som træhøjden. Det er 
væsentligt, at træerne i den behandle
de zone er usvækkede.

Hvis der findes gamle, indre kanter i 
bevoksningen (fx langs gamle spor),
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Foto 4. Luftfoto fra forsøget i Jyndevad- 
gård Plantage ved anlæg. De sorte 
streger viser behandlede parceller. 
UBH: Ubehandlet, OPK: Opkvistet, 
TOK: Topkappet.

Foto 5. Luftfoto fra forsøget i Jyndevad- 
gård Plantage 2 år efter anlæg. De sor
te streger viser behandlede parceller. 
UBH: Ubehandlet, OPK: Opkvistet,
TOK: Topkappet.

bør disse foretrækkes til behandlingen. 
Vælges en gammel kant må den ikke 
være kompakt. Opbrydning af evt. kom
pakthed kan ske ved topkapning eller 
opkvistning og må under ingen om
stændigheder ske ved tynding.

Stabile enkelttræer eller bevoks
ningsdele foran randen bør bibeholdes, 
hvis de kan medvirke til at “si” vinden. 
Men de må ikke bevares hvis de kan 
medføre sammentrængning af vinden 
og dermed forøgelse af vindhastighe
den i mellemrummene (mellem større 
bevoksningsdele).

Det er væsentligt, at ubehandlede 
træer som eventuelt efterlades foran 
randen ved fald ikke kan nå ind og slå 
huller i den stabiliserede rand.

Der bør i det omfang det er muligt 
(se artikel i dette nummer om insektska
der) træffes forholdsregler til at minime
re faren for billeangreb.

Endelig skal nævnes, at såvel vind- 
tunnel-forsøgene som de praktiske erfa
ringer tyder på, at gamle rande og

læbælter skal plejes - de må ikke udvik
le sig til kompakte mure.
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HVAD SIGER 
LOVEN?

Af afdelingsleder 
Hans M, Hedegaard,
Dansk Skovforening

En række love påvirker 
skovejerens muligheder 
og økonomi ved et 
stormfald.

Her er en oversigt.

Ejeren af en stormfældet skov står over
for en lang række beslutninger - dels 
om sine akutte tekniske og økonomiske 
problemer, dels om sin fremtidige skov
dyrkning.

Lovgivningen sætter visse rammer 
for disse mange beslutninger. Der er 
regler for hvad der er tilladt, og hvad 
der påbudt på arealet, og der er regler 
for skatteberegningen.

Love om arealet
Skovloven
På fredskovspligtige arealer kræver 
Skovloven genplantning - både efter 
hugst og efter stormfald. Dette krav 
tager ikke hensyn til ejerens eventuelle 
begrænsede økonomiske formåen, idet 
genplantningskravet er absolut og går 
forud for enhver anden hæftelse på 
ejendommen.

Loven foreskriver at der snarest efter 
renafdrift eller stormfald skal tilplantes 
eller tilsås med egnet plante- eller 
frømateriale. Det er dog praksis at ejen
domme med betydelige stormfaldsarea
ler får en rimelig frist til at genplante - 
man kan nok regne med mindst 5 år.
Det er skovtilsynet, det vil sige det loka
le statsskovdistrikt, der giver tidsfristen 
for genplantningen.

Der er frit træartsvalg ved genplant
ningen, dog forudsat at træerne kan 
danne højstammet skov. Men det kan 
ikke udelukkes at der i Regeringens 
kommende stormfaldspakke (se Skov
foreningens oplæg side 12) bliver stil
let visse krav til stabiliteten og variatio
nen - og dermed til træartssammensæt
ningen - i de kommende bevoksninger 
hvis der gives tilskud til plantningen.

Mulighederne for at henlægge area
ler til naturlig tilgroning er begrænsede

for stormfaldsramte arealer. En af forud
sætningerne for udlæg af tilgronings- 
skov er at arealerne skal være velegne
de til det formål - og et areal er ikke 
automatisk velegnet til naturlig tilgro
ning blot fordi det er dyrt at genplante 
eller tilså.

Der er også visse maksimale areal
størrelser for tilgroningsskov. Og ende
lig kræver naturlig tilgroning dispensa
tion fra Skovlovens bestemmelser om 
god og flersidig skovdrift.

På ikke-fredskovspligtige arealer 
kræver Skovloven ikke genplantning. 
Men hvis der gives tilskud til genplant
ning fra den kommende stormfaldspak
ke, er det åbenlyst at det vil blive 
krævet at bevoksningerne kan blive til 
højstammet skov - og de kvalitative krav 
til kulturerne vil givetvis blive de samme 
som for fredskovspligtige arealer.

Naturbeskyttelsesloven 
Naturbeskyttelsesloven forbyder til
plantning inden for visse beskyttelses
linjer: 300 meter fra kyst, 150 meter fra 
sø og å samt 100 meter fra fortidsmin
der.

Men tilplantningsforbudet gælder 
ikke for genplantning i eksisterende 
skove, heller ikke selvom der går en 
kortere periode inden arealerne bliver 
tilplantet. Stormfaldsramte skove kan 
derfor lovligt genplantes, også selvom 
arealerne ligger inden for beskyttelses
linjerne.

Det gør ingen forskel om arealerne er 
fredskovspligtige eller ej.

Landbrugsloven 
Arealer uden fredskovspligt har for 
langt de flestes vedkommende land
brugspligt. Det betyder at de skal 
udnyttes på forsvarlig jordbrugsmæssig 
måde i det omfang de er egnede til det.

Ved jordbrugsmæssig udnyttelse for
stås at jorden skal anvendes til land
brug, skovbrug, gartneri (herunder 
blomstergartneri, frugtplantage, plante
skole) eller lignende jordbrugsvirksom
hed. Ingen del af jorden må tages i 
brug til anden anvendelse.

Arealerne kræves således ikke gen
plantet, men skal så i princippet overgå 
til anden jordbrugsmæssig udnyttelse. 
Dette vil - i hvert fald på længere sigt - 
stille krav om arealets rydning. Rydnin
gen må gerne ske som en afbrænding 
af træet på arealet - det er fx relevant

når der ikke er økonomi i en oparbejd
ning.

Hvis arealet bliver genplantet med til
skud fra den kommende stormfaldspak
ke, vil der sandsynligvis blive stillet 
samme kvalitative krav til kulturerne 
som i fredskov.

Planlægningsloven
Ændret brug af arealer i landzone
kræver tilladelse fra amtet.

På fredskovspligtige arealer er den
ne regel automatisk opfyldt.

For landbrugspligtige arealer deri
mod skal reglen forstås sådan at en 
opfyldelse af driftsbestemmelserne i 
Landbrugsloven også gør anvendelsen 
lovlig i forhold til Planlægningsloven.
Det vil sige at en ændring fra skovdrift 
til fx landbrugsdrift ikke strider med 
Planlægningsloven da jorden stadig dri
ves jordbrugsmæssigt.

Skatteregler
Merhugstfradrag 
Det ved tidligere stormfald anvendte 
merhugstfradrag kan også bruges ved 
stormfaldet i 1999.

Fradraget betyder at halvdelen af det 
stormfældede træs værdi kan indtægts
føres skattefrit. Med andre ord: Halvde
len af formuehævningen er skattefri.

Skovforeningen arbejder på at skov
ejeren selv kan vælge at udnytte mer- 
hugstfradraget i 1999 eller i 2000.

Af praktiske grunde kan det være 
nødvendigt at tage fradraget i 2000. 
Stormfaldet skete så sent i 1999 at det 
kan være vanskeligt at få foretaget de 
nødvendige opgørelser og udarbejdet 
de nødvendige papirer. Blandt andet 
skal skovtilsynet attestere den stormfæl
dede mængde og den normale års
hugst inden skatteregnskabet afleveres.

Skovforeningen ønsker også visse 
ændringer i cirkulærets tekst. Der er 
dog ikke ved redaktionens slutning 
afklaring af disse spørgsmål. Vi holder 
erhvervet informeret gennem Skoven
nyt og hjemmesiden www.skovforenin- 
gen.dk

Fradrag for tilplantningsudgifter 
Omkostningerne til genplantning er fra
dragsberettigede efter Ligningslovens 
normale regler. Det gælder både for 
fredskovspligtige og for ikke-fredskovs
pligtige arealer.

Det er dog en forudsætning at der
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ikke i tiden mellem stormfaldet og gen
plantningen er sket et ejerskifte. Efter et 
ejerskifte betragtes genplantningen 
nemlig som nyplantning hvorefter der 
kun er fradragsret for udgifterne hvis 
der pålægges eller er pålagt fredskovs
pligt. Samtidig skal sådanne tilplant
ningsudgifter der overstiger 25.000 
kr/år fratrækkes over 5 år med indtil 
20% om året.

Vurderingsloven 
Ejere med hårdt ramte skove bør få 
ejendommen vurderet på ny. Ejendoms
værdien påvirkes voldsomt af et storm
fald fordi de ældre aldersklasser ram
mes hårdest - og det er disse alders
klasser der vejer tungest i ejendoms
værdien. Ejendomsværdien har betyd
ning ved generationsskifte.

Grundværdien - og dermed ejen
domsskatten - derimod påvirkes kun 
marginalt af et stormfald. Beregning af 
grundværdien bygger nemlig på en for
udsætning om normalskov, det vil sige 
en ligelig aldersklassefordeling inden 
for hver enkelt træart. Der er dog for
skelle alt afhængig af træartsfordelin
gen før stormfaldet og af stormfaldets 
effekt på de enkelte træarter.

Told- og Skattestyrelsen henstiller til 
de lokale vurderingsmyndigheder at 
stormfaldsramte ejendomme ikke 
pålægges den ellers vedtagne stigning 
i vurderingerne pr. 1. januar 2000 på 
10% for såvel ejendoms- som grund
værdier.

Det kan synes urimeligt at storfalds- 
ramte ejendomme - hvis fremtidige ind
tægtsgrundlag er væsentligt forringet - 
skal leve med stort set uændrede ejen
domsskatter. Dette er der imidlertid en 
løsning på i Ejendomsbeskatningslo
ven:

Ejendomsbeskatningsloven 
En særregel i denne lov giver mulighed 
for i en periode at få nedsat stormfalds
ramte ejendommes grundværdi. Reglen 
lyder:

“Hvor en skov som følge af brand, 
storm, svampeangreb eller lignende 
begivenheder har lidt skade på træbe
standen, og dette har medført, at den 
på selve skoven faldende del af ejen
domsværdien er væsentligt lavere end 
normalværdien, jf § 15 i lov om vurde
ring af landets faste ejendomme, kan 
kommunalbestyrelsen fritage så stor en 
del af grundværdien, som forholds
mæssigt svarer ti! forskellen mellem 
normalværdien og den ovennævnte del 
af ejendomsværdien, for kommunal 
grundskyld i et sådant tidsrum, at sko
vens normaltilstand kan være genopret
tet."

For skove med et betydeligt storm
fald bør der derfor gives dette forholds
mæssige nedslag i grundværdien.

Skovforeningen har bedt Indenrigs
ministeren gøre amter og kommuner 
opmærksom på denne regel.
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Stormen har også ramt dele af Sjælland hårdt. På Lorup Skovdistrikt ved Slagelse 
er alt gran over ca. 30 år væltet, også selvom det var omgivet af gammel løvskov. 
Denne bevoksning på omkring ’V ha var beskyttet af en stor bevoksning af gammel 
bøg mod syd og vest, og den lå i østsiden af Lorup Skov. Alligevel er stort set alle 
træer ødelagt.
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Bøgen er stort set kun ramt af spredt fald på Lorup. Dette stormfald er dog ret 
omfattende så der er meget begrænsede muligheder for udtynding i mange år 
fremover.
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KLIMASTATISTIK

NOVEMBER 1999
November har været ret tør med en 
nedbør under halvdelen af det normale. 
Der kom mest på Bornholm og i Vestjyl
land.

Temperaturen var 0,8 grader over 
normalen, men med stor variation. I uge 
44 og 47 var det næsten 3 gr. over nor
malen, mens uge 46 var 2 gr. under.
Der har været frost ned til 5-6 gr. de fle
ste steder i uge 45 og 46.

December har været usædvanlig 
våd med et landsgennemsnit på 136 
mm mod en normal på 66 mm. Det er 
den næsthøjeste nedbør der er målt i 
december - rekorden er 140 mm fra 
1985. Der kom mest i det sydlige og 
vestlige Jylland. Nedbøren var ret jævnt 
fordelt over måneden - i såvel uge 49 
som 51 kom der ca. 40 mm. Med den 
meget nedbør er det overraskende at 
antallet af soltimer blev 5 højere end 
normalt.

Temperaturen blev i snit 0,7 gr. over 
normalen. Der er målt frost i alle uger, i 
uge 50 og 51 ned til 5-10 gr. frost de fle
ste steder.

December har været meget blæsende 
med orkanen den 3.-4. og den kraftige 
storm den 17.-18. Orkanen var dog ret 
kortvarig, og derfor sætter den sig ikke 
større spor i hele månedens statistik.

Nedbør, mm November 1/12-31/12

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 30 75 117
Viborg 53 85 152
Århus 23 69 104
Vejle 31 91 153
Ringkøbing 56 98 174
Ribe 33 102 169
Sønderjyllands 40 91 172
Fyns 19 69 117
Vestsjællands 10 58 99
Nordøstsjælland 18 61 108
Storstrøms 19 62 105
Bornholms 54 76 127
Landsgennemsnit 32 79 136

November 1/12-31/12

Temperatur°C Målt Normal Målt
Middel 5,5 4,7 2,2
Absolut min. -4,0 -8,0
Absolut max. 14,0 9,5
Antal soltimer 57 54 41
Antal frostdøgn 7,3 7,3 14,0
Antal graddage 345 381 460

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6
(hård vind) 22 14 39
Styrke 8
(hård kuling) 3 2 7
Styrke 10
(storm) 0 0 1
Hyppigste
vindretninger SV S SV

NOfOMI
- 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 75 38.

NOrOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76

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!

ENTREPRENØR

JOHAlfpEDÉRSEN~

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

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

Af Flemming Rune, 
Forskningscenter for 
Skov & Landskab, Skovdrift

Er et omfattende storm
fald til gavn for biodiver- 
siteten i vore skove? 
Hvilke biologiske værdi
er kan forventes i 
stormfaldsområder, der 
udlægges som urørt 
skov, og hvilke be
grænsninger er der?

Myterne er mange, 
men de reelle erfaringer 
er få. Man kan dog 
opstille en række reali
stiske tommelfingerreg
ler for skovejere, der 
allerede i oprydningsfa
sen vil tage naturhensyn 
uden at belaste økono
mien yderligere.

Mange skovejere følte det nok, som om 
de gode græd og de onde lo, da biolo
ger i dagene efter stormfaldet 3. 
december 1999 udtalte til pressen, at 
stormfaldet var til gavn for naturen.

“Økonomisk katastrofe for skovejere 
glæder biolog”, kunne man læse som 
overskrift i et dagblad, selv om adskilli
ge andre biologer sikkert havde svært 
ved at glæde sig. Men hvad er fantasi, 
og hvad er virkelighed?

Naturens vilkår i skovene defineres af 
en utrolig indviklet kombination af skov
struktur, arealudnyttelse, aldersmosaik, 
spredningskorridorer, træartsvalg, 
dræningstilstand og en vrimmel af 
andre forhold. Det er vanskeligt at gen
nemskue de enkelte forholds betydning 
i sammenhængen. Ligeledes er det 
vanskeligt at vurdere et omfattende 
stormfalds betydning for de enkelte for
hold.

Alligevel kan man godt forsøge at 
opsummere argumenterne for mulige

positive og negative virkninger af storm
fald med hensyn til biodiversiteten (den 
biologiske mangfoldighed, altså antallet 
af arter af planter og dyr, red.).

Det skal ikke ske for at nå til en 
dybere sandhed om stormfaldets sam
lede konsekvenser for biodiversiteten, 
da en egentlig afvejning af de positive 
virkninger mod de negative vil være 
mere præget af holdninger end af 
viden. Men for i det mindste at forstå 
baggrunden for mange af de påstande, 
der er fremsat gennem de seneste uger 
om biodiversitetens fremgang eller til
bageskridt.

Lad os begynde med fem af de hyp
pigste argumenter for mulige positive 
virkninger af stormfald:

“Stormfald er godt 
for biodiversiteten”
1) Stormfaldet er en lektie i, at det er for 
usikkert at dyrke store, ensartede flader 
med monokulturer af rødgran (hvor bio
diversiteten har trange kår).

2) Stormfaldet kommer på et tids
punkt, hvor økonomien i at dyrke gran 
er relativt dårlig. Man kan derfor forven
te at løvtræprocenten (andelen af hjem
mehørende træarter) i de danske skove 
stiger hurtigere end ellers,

3) Stormfaldet falder sammen med 
opblomstringen af et mere flersidigt og 
naturnært syn på skovenes drift. Det vil 
derfor give anledning til et mere varieret 
og naturrigt skovbillede.

4) Stormfaldet skaber “dynamik” i 
skoven, og det døde ved, der længe 
har været en mangelvare for skovenes 
biodiversitet, har naturen nu selv skaffet 
til veje - så det er blot at lade vindfæl
derne ligge, i hvert fald i løvskoven.

5) Stormfaldet giver mulighed for at 
efterlade rodkager, høje stubbe og 
andre strukturer, der er mangel på, for 
at opretholde en naturlig biodiversitet.

Lad os herefter vende os til et tilsva
rende antal nærliggende modargumen
ter:

“Stormfald ©r skidt
for biodiversiteten”
1) Stormfaldet er så ødelæggende for 
mange skovejeres økonomi, at en i for
vejen ønsket konvertering fra nål til løv 
(fra eksotiske til hjemmehørende arter)

bliver forsinket. Det skyldes, at nye 
grankulturer er langt billigere end løv
trækulturer.

2) Stormfaldet har sat biodiversite
tens “indtog” på de magre hedejorder 
mindst 50 år tilbage. Det er meget van
skeligt at lave nye kulturer af mere 
“ædle” træarter på de åbne, frostplage
de arealer - de skulle have været indført 
gradvist under beskyttelse af de eksi
sterende bevoksninger.

3) Stormfaldet har umuliggjort ønsket 
om en varieret aldersmosaik i mange 
skove. Både dyr og planter har fordel af 
den aldersvariation mellem skovens 
bevoksninger, der kunne være opnået 
ved planmæssig afdrift over flere årtier. 
Nu får vi i stedet meget store, sammen
hængende flader, der er fuldstændig 
ensaldrende.

4) Stormfaldet vil forårsage mange 
forhastede og ensartede kulturanlæg, 
da der ikke tids- og ressourcemæssigt 
vil være mulighed for så mange alterna
tive, naturnære tiltag i kulturfasen som 
ellers.

5) Stormfaldet har mange steder tyn
det så kraftigt i bøgebevoksningerne, at 
de i en periode vil være væsentlig min
dre modstandsdygtige mod yderligere 
stormfald. Derved reduceres mulighe
den for at et passende antal træer kan 
få lov at opnå de store dimensioner, der 
er vigtige for biodiversiteten, når de 
efterlades til naturligt forfald.

Godt eller skidt?
Ikke alle argumenter er lige stærke. 
Generelt kan man sige mod argumen
terne for stormfald som anledning til 
højere løvtræprocent og mere naturnær 
dyrkning, at en sådan udvikling antage
lig var kommet alligevel, de seneste års 
forløb taget i betragtning.

Argumenterne for, at stormfaldets 
økonomiske konsekvenser vil få skov
ejere til at reagere mindre “naturnært", 
og at planlagt konvertering fra nål til løv 
bliver forsinket, er muligvis overdrevne, 
da dette nu som før kan påvirkes af 
statslige støtteordninger.

Endelig er bekymringen for de øde
lagte muligheder for langsigtet indplant- 
ning af løvtræ på hedejorderne muligvis 
også ubegrundet. Måske rummer kul
turfasen på hedejorder langt større
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Foto 1. Stormfald i bøg, 32 år efter oktoberstormen 1967. Alle stammer ligger stadig 
i skovbunden, mens en tæt opvækst af birk, ær og bøg har dækket arealet. Foto: F. 
Rune, Almindingen, september 1999.

Foto 2. Flere videnskabelige iagttagel
sesområder, som dette forsøg med fla
defald i bøg, vil være nødvendige for at 
skaffe tilstrækkelig viden om mulighe
derne for naturlig skovetablering efter 
fladefald i gran. Forsøget blev oprettet i 
1967på initiativ af Søren Ødum, Land
bohøjskolen. Foto: F. Rune, Almindin
gen, september 1999.

muligheder, end man tror, for at fremme 
biodiversitetens “indtog" på lang sigt.

De fleste argumenter både for storm
fald som noget negativt og som noget 
positivt for biodiversiteten rummer dog 
en kerne af sandhed. Spørgsmålet er, 
hvordan man i et rationelt, økonomisk 
styret skovbrug kan udlede noget 
anvendeligt af denne kerne.

Hvad kan og bør man helt præcis 
gøre i den vanskelige situation, man 
som skovejer efter et stormfald befinder 
sig i?

I denne artikel vil vi kun se på de 
umiddelbare tiltag, der er mulighed for 
under selve oprydningen og oparbejd
ningen af det stormfældede træ. Mulig
hederne i kulturfasen vil blive behandlet 
i et kommende nummer af Skoven.

Stormfald i løvskov
Erfaringerne med biodiversitetens 
udvikling efter stormfald i løvskov er 
større end efter stormfald i nåleskov i 
Danmark. Efter oktoberstormen 1967, 
hvor der faldt næsten 1,2 millioner 
kubikmeter løvtræ, efterlod man tre ste
der i landet statsskovarealer med 
stormfældet bøg som urørt skov.

Formålet var dels at studere skovens 
naturlige genvækst, dels at følge andre 
arters indvandring på arealerne. Man 
sparede den kostbare og tidskrævende 
oprydning og efterlod i stedet stammer 
af forholdsvis ringe værdi til naturligt 
henfald.

Det største område, i Almindingen på 
Bornholm, omfattede ca. 300 træer. Det 
ligger stadig i dag som videnskabeligt

iagttagelsesområde med naturlig selv- 
sået skov af bøg, birk og ær. De vælte
de stammer ligger delvis nedbrudt i 
skovbunden - en del er dog stadig i live 
og har skudt sidegrene i vejret, der er 
med til at danne den nye skov. Se foto 1 
og 2.

De store mængder dødt ved kunne 
skabe forventning om en meget rig flora 
af trænedbrydende svampe, men en 
nylig gennemgang af forsøgsområdets 
svampeflora gav et ret skuffende resul
tat. Bøgene var 89 år ved stormfaldet 
og havde på grund af den magre jord
bund forholdsvis ringe dimensioner.

Ydermere ligger området i Almindin
gen på gammel hedejord uden naturli
ge, gamle bøgeskove med dødt ved, 
der er nødvendige som spredningskil
der for sjældne svampe og insekter. 
Bøgen er ikke naturligt forekommende 
på Bornholm, men indførtes omkrinq 
1800.

Der er således nogle forhold, man 
bør tage i betragtning, hvis man ønsker 
at efterlade stammer, grene eller stød til 
naturlig nedbrydning i skoven. Der er 
knyttet en betragtelig biodiversitet til de 
fleste typer dødt ved i skoven. Men da 
der ofte findes rigelige mængder stød 
og tyndere grene i skovbunden i almin
delige, rationelt drevne bevoksninger, er 
denne biodiversitet ganske pænt 
repræsenteret.

Dødt ved i større dimensioner, såvel 
stående som liggende, er imidlertid en 
mangelvare de fleste steder. Derfor er 
især dette attraktivt for at skabe biolo
gisk balance.

Det døde ved får kun virkelig betyd
ning, når det har dimensioner store nok 
til at give et stabilt mikroklima til bl.a. 
fugtkrævende svampe og insekter. 
Mange fugle, vilde bier, egern, flager
mus, mår og andre pattedyr er direkte 
eller indirekte knyttet til det “store" døde 
ved i skoven på grund af dets betyd
ning i fødekæden og som levested.
I forbindelse med naturkvalitet tillægger 
man således især stormfældede stam
mer med en diameter over 70 cm vær
di.

Således kan sammenfattes en række
tommelfingerregler der kan fremme bio
diversiteten i oprydnings- og oparbejd
ningsfasen ved stormfald i løvskov:

Syv tommelfingerregler 
ved stormfald i løvskov
1) Efterlad de mindre værdifulde træer, 
der alligevel kun har begrænset pro
duktværdi, og undlad så vidt muligt at 
save dem i stykker.

2) Efterlad de væltede træer og store 
nedfaldsgrene, der er til mindst gene 
for færdslen i bevoksningerne; skub 
eller drej dem om nødvendigt hvis det 
kan gøres uden for stort besvær.

3) Efterlad fortrinsvis stammer af sto
re dimensioner, dvs. over 50-70 cm i 
diameter. Stammerne bør repræsentere 
så mange træarter som muligt.

4) Prioritér stammer til naturligt hen
fald højst i egne med gamle løvskovs
arealer, der kan fungere som spred
ningskilder for sjældne organismer.

5) Lad store rodkager være i fred, 
hvis det kan ske uden sikkerhedsrisiko.
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Foto 3. Omfattende stormfald i rødgran på Frederiksborg Statsskovdistrikt efter 
novemberstormen 1981. Som dagsordenen var dengang, blev arealet ryddet uden 
særlige hensyn til biodiversitet og gentilplantet med rødgran. Ville man have gjort 
det samme i dag? I billedets midte ses skovrider Lars Toksvig med familie. Foto:
F. Rune, Gribskov, december 1981.

De kan give ly for mange smådyr og 
udgør et særligt levested, der bryder 
ensartetheden.

6) Lad høje stød efter knækkede 
stammer stå. Især stød højere end 2 
meter og tykkere end 50 cm dbh er af 
værdi. Igen bør så mange træarter som 
muligt være repræsenteret.

7) Erkend at både stående og lig
gende dødt ved har en vigtig plads i 
naturens kredsløb. De bør derfor ikke 
opfattes som “rod” i dyrkningssystemet.

Stormfald i nåleskov
Nåletræsbevoksninger - og især 
rødgran og sitkagran - er langt mere 
udsat for fladefald end løvtræbevoks
ninger.

Grantræer i sluttet bevoksning har 
kun en brøkdel af den krone og stam- 
metykkelse, de udvikler som solitær
træer, og de har et tilsvarende ringe 
udviklet rodsystem. Når der først er 
“gået hul” på en bevoksning under en 
storm, vælter og knækker ofte samtlige 
stammer, og det nødvendiggør en total
rydning af arealet med efterfølgende 
nykultur.

Vi ved ikke meget om effekterne for 
biodiversiteten af at efterlade nåletræ 
efter stormfald til naturligt forfald i Dan
mark. Nåletræarterne er alle (med und
tagelse af skovfyr i dele af landet) ind
førte træarter med en forholdsvis 
beskeden tilknyttet flora og fauna.

Generelt må siges, at træernes 
dimensioner sjældent når en størrelse, 
der tilfredsstiller kravene hos de mange 
nordiske “urskovsarter” af svampe og 
insekter. Muligvis er mikroklimaet i dan
ske nåleskove også en hindring for dis
se arters udbredelse.

Tiltag for at gavne biodiversiteten 
efter stormfald i danske granbevoksnin
ger vil således stadig have karakter af 
forsøgsprojekter, hvor resultatet ikke er 
kendt på forhånd. At efterlade høje 
stubbe efter renafdrifter er forsøgt i Sve
rige (og enkelte steder i Danmark) med 
blandet resultat.

Høje nåletræstød kan have værdi 
som fourageringspæle for rovfugle (der 
reducerer musebestanden) og med 
liden også som bolig for insekter og 
hulrugende fugle. Det er dog indtrykket, 
at denne værdi er væsentlig ringere 
end for høje løvtræstød.

Det kan anbefales at gøre forsøget 
med at efterlade et antal høje stød efter 
knækkede stammer, såfremt de ikke er 
til væsentlig gene for forberedelsen af 
arealet til nykulturen eller for den fremti
dige færdsel i bevoksningen. I en 
skrivelse til statsskovsdistrikterne lige 
efter stormfaldet anbefaler Skov- og 
Naturstyrelsens Driftsplankontor at 
efterlade 3-5 ’’højstubbe" pr. ha i storm
fældet nåleskov.

Forskningscentret for Skov & Land
skab undersøger efter 1999-stormen 
muligheden for at oprette et antal urørte 
forsøgsfelter med stormfældet rødgran i

forskellige omgivelser. I nogle af felter
ne skal tømmeret oparbejdes, i andre 
skal alt efterlades urørt. Skovtræarter
nes naturlige genindvandring skal så 
følges gennem flere årtier, og indvan
dringen af andre plante- og dyrearter 
skal studeres.

Der er visse forhold - ikke mindst risi
koen for opformering af insektangreb til 
skade for den omgivende skov - der må 
tages i betragtning ved anlægget af 
disse forsøg. Der vil dog forhåbentlig 
kunne drages vigtige erfaringer til gavn 
for skovenes biodiversitet og mulighed 
for naturlig foryngelse i fremtidige 
stormfaldssituationer.

Det er vanskeligere at give gode råd 
til gavn for biodiversiteten under opryd
nings- og oparbejdningsfasen i nåle
skov end i løvskov. Nogle få tommelfin
gerregler kan dog sammenfattes:

Fem tommelfingerregler 
ved stormfald i nåleskov
1) Mari bør være forsigtig med at efter
lade høje stubbe efter knækkede træer 
til naturligt henfald, såfremt der tidligere 
har været konstateret insektangreb i 
bevoksningen. I områder uden tidligere 
insektangreb kan det foretages i mindre 
omfang.

2) Rodkagen fra rodvæltere har ikke 
samme biologiske værdi i gran som i 
f.eks. bøg, dels på grund af rodkagens 
udformning, dels på grund af træarten 
selv. Alligevel repræsenterer “oprette” 
rodkager i gran den samme jordbunds
mæssige og topografiske variation som 
i løvskov. Et antal kan med fordel efter

lades i det omfang de ikke udgør en 
sikkerhedsrisiko og ikke umuliggør 
senere færdsel i den nye bevoksning.

3) Hvis man ofrer det store arbejde, 
der er at skubbe granstød sammen i 
lange ranker for at lette kulturarbejdet, 
skal man huske at friholde alle områder 
beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven 
og §16 i Skovloven (vådområder, over
drev, enge mv.) for ranker.

4) Som i løvskov er det især stammer 
af store dimensioner, der kan forventes 
at have biologisk værdi i nedbrydnings
fasen. Mindre værdifulde stammer, der 
ønskes efterladt til naturligt henfald, er 
derfor mest biologisk “attraktive” ved en 
diameter over 50 cm.

5) Tag så vidt muligt hensyn til myre
tuer og andre biologiske værdier under 
oprydningen. Dette gælder ikke mindst 
ved kørsel og udslæbning. Skyd ikke 
genvej gennem vådområder.

Efterskrift
Det må nok erkendes, at uanset hvor 
mange tiltag man gør for at stormsikre 
sine bevoksninger fremover, så vil man 
aldrig helt kunne undgå stormfald. Den 
mest konstruktive attitude, man kan 
have i den henseende, må være i fæl
lesskab at samle erfaringer om, hvor
dan man på langt sigt kan opnå det 
bedste samlede skovdyrkningsmæssi
ge og biologiske resultat.

Naturhensyn bør følge arbejdet helt fra 
første færd efter et stormfald, men natur
ligvis uden at foretage unødig og nytteløs 
ofring af produktionsværdier. Dette vil på 
langt sigt være i alles interesse.
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