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ØNSKER DU LANDETS 
BEDST EGNEDE PLANTER TIL 
NETOP DIN PLANTNING?

SPØRG PLANTEMÆGLERNE®

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

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

L J

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

*

JAPA TRÆ-O-MATIC

r
JAPA 700
Kombi ibrændemaskine
Fantastisk robust og
driftsikker maskine
• Til traktordrift, evt. med 

el-motor
• Eget hydrauliksystem.
• Saver op til ca. 30 cm. i 

diameter
• Kløver i 2, 4 eller 6 stykker
• 3,2 mtr. transportbånd
• 700 mm. hårdmetal- 

savklinge

Se vort store udvalg af
skovvogne, kløvere, rundsave m m.
Se vor hjemmeside
www.braendeklover.dk

JAPA PILKE
For hurtig og let
brændeproduktion
• Til traktordrift via PTO
• Brændet kløves og klippes 

i længder fra 22-61 cm.
• Højde justerbar 3,1 mtr. 

transportbånd
• Kløver op til max. 0 21 cm.
• 400 pto o/min.
• Effektbehov ca, 30 kW
• JAPA-PILKE uden hydralik- 

system eet. - derfor be
grænset vedligeholdelse

Handelsfirma
Jørn Bolding A*S
Håndværkervej 55 - 6710 Esbjerg v 
Tlf. 7515 5033 - Fax 7515 1911

fe
produktion■■■

www.miia-agro.com

Skovbrug & 
landbrug

messe & seminarer d. 15.-18. februar, MalmoMåssan, Sverige
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6 Nationalt 
skovprogram

7 Skov i Danmark -
hvordan?
Fra en konference om udarbejdel
se af et nationalt skovprogram - 
dvs. om dansk skovpolitik. Vi brin
ger et kort resume samt Svend 
Aukens tale.

11 Certificering
af skovfrø
Om to år træder et nyt EF direktiv i 
kraft om certificering af skovfrø. 
Flere træarter skal nu være certifi
ceret, Vi skal beslutte hvilke regler 
der skal gælde i Danmark.

h
I .00

—Overskud ved skovdrift 
— DBi ved træproduktion 

■ — DBI ved pyntegrøntproduktion 
*—Oeneralomkostnlnøer

1091 1902 1003 1094 1905 1006 1997 1008 1990

14 Regnskaber for 
privatskove
De private skoves regnskab for 
1999. Der er forbedringer for de 
gamle skovegne, men hedeplan
tagerne (se figur) er nede på et 
overskud på 87 kr/ha (inkl. pynte
grønt og biproduktion).

17 Doppstadt og 
Timberjack
Doppstadt Danmark er nu for
handler af Timberjack skovmaski
ner.
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18 Stormfald og 
fortidsminder
Stormfald kan skade fortidsmin
der. Mindre skader kan skovejeren 
selv klare. Desuden forslag til at 
begrænse skader fremover. (Foto 
fra Pipstorn Skov).
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22 Nye træprodukter
Fra konkurrence om nye træpro
dukter ved Elmia Timber, Bl.a. 
massiv træplade der er elastisk, 
vankantede brædder der bruges i 
skillevægge samt foldevæg af træ 
og gummi. (Foto viser tøjstativ 
som kan foldes sammen). Des
uden andre produkter: Byggesy
stem til småhuse, støjskærm af 
træ (nederste foto), samt museum 
om savværksdrift.

27 Månedens profil
Lerblandet sandjord over ler, fra 
det nord- og midtjyske moræne
landskab.

>>
SS

28 Kvasrydning og 
traktose
Debatindlæg til artikel i Skoven 11 
hvor en skovningsmaskine blev 
brugt til kvasrydning (foto) - en så 
tung maskine kan hæmme de nye 
planters vækst. Desuden en kom
mentar fra redaktøren.

31 Certificering - kort nyt
Status for certificering af skovdrift 
over hele Verden. PEFC certifice
ring i hele Finland. Nye FSC regler 
for mærkning af delvist certificere
de produkter. FSC i Letland. Ingen 
merpris på tysk FSC bøg.

33 Kort nyt
34 Mere løvtræ (om Skovtælling 

2000), konference om adgangsret, 
det meste stormfaldstræ i Tysk
land oparbejdet.

Ansøgning om 
tilskud til
Ood og flersidig skovdrift 
Driftsplanlægning

I* <»> L

Proj.kl.,«.!..

35 Lettere administration
Fra ny hjemmeside kan man hente 
blanketter til indberetninger til det 
offentlige. Fx skema om tilskud til 
driftsplanlægning.

38- Driftsteknik - kort nyt
40 Woodmax brændekurv, Palax

save- og kløvemaskine, Spearhe
ad græsklipper og grensav, Farmi 
flishugger, nyheder på Agromek.

40 Kort nyt
41 Sydkraft laver flisvarmeværk, vej

ret i år 2000 i Danmark og på hele 
Jorden, juletræets historie.

42 Træplejere 
certificeres
Træplejere kan nu få certifikat der 
dokumenterer erfaring og viden 
på området.

43 Klimastatistik
November 2000.
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Hedeselskabet
Hedeselskabet, Region Øst har ansat 
forstkandidat Bo Glent-Madsen som 
skovfogedassistent pr. 1. februar 2001.

Bo Glent-Madsen er kandidat fra 
januar 2001 og har foruden forstkandi
datstudiet tidligere gennemført en del af 
skovteknikeruddannelsen (inkl. 2. dels 
praktikophold). Bo Glent-Madsen vil 
fungere som assistent for hhv. skovfo
ged Jens Rasmussen, Sydsjællands 
skovdistrikt, og skovfoged Thomas Møl
ler, Midtsjællands skovdistrikt.

Skovdyrkerforeningerne
Bestyrelserne i skovdyrkerforeningerne 
Sydjylland og Sønderjylland har siden 
efteråret 1999 forhandlet om en fusion 
af de to foreninger. Generalforsamlin
gerne har nu vedtaget, at de to forenin
ger sammenlægges under navnet Skov- 
dyrkerforeningen Syd.

Som formand for den nye forening er 
valgt Knud Sejer Sørensen, Ødis Bram- 
drup, og som næstformand Anders 
Thyssen, Allerup. Fusionen fører ikke til 
personalemæssige ændringer. Daglig 
leder af Skovdyrkerforeningen Syd er 
skovrider Tøger Weis Stranddorf.

Formålet med fusionen er at sikre en 
skovdyrkerforening i den sydligste del 
af Jylland, der kan stå for den skov
brugsfaglige rådgivning på et fortsat 
økonomisk bæredygtigt grundlag.

Bag den nye forening står ca. 1.400 
skovejere med tilsammen ca. 10.000 ha 
skov i Sønderjyllands amt og de sydlige 
dele af Ribe og Vejle amter.

De to fusionerede skovdyrkerforenin- 
gers kontorer i Aabenraa og Jels opret
holdes indtil april 2001. På det tidspunkt 
flytter Skovdyrkerforeningen Syd til nye 
kontorlokaler i Sønderjysk Landbofore
nings rådgivningscenter, der i øjeblikket 
er under opførelse i Vojens. Placeringen 
giver et godt samspil med en række af 
de øvrige rådgivere indenfor jordbruget 
til gavn for medlemmerne.

Pressemeddelelse 13.12.00

Messer om træfyring
I mange europæiske lande er der sti
gende interesse for træfyring - lige fra 
produktion, transport og lagring af 
brændsel, fyringsanlæg til varme og el 
hos private og industrien, forskning og 
meget andet. Der er også en officiel 
målsætning om at 12% af Europas 
energiforbrug kan dækkes af vedvaren
de energi inden 2010.

Det europæiske institut for træenergi 
(Itebe) i Frankrig har nu taget initiativ til 
et netværk for messer inden for træ
energi. De oplyser om fem messer 
inden for det næste års tid:

Bois Energie 2001. 13.-16. septem
ber 2001 i Mulhouse, Frankrig. Kontakt 
Itebe, Francois Bornschein, BP 149, 28 
boul. Gambetta, F-39004 Lons le 
Saunier Cedex, salons@itebe.org, 
www.itebe.org

Forestå Legno Energia 2001. 27.-30. 
september 2001 i Biella, Italien. Kontakt 
Paulownia Italia Sri, Giustino Mezzalira, 
Via Monte Sabotino 1, 1-30171 Mestre, 
forlener@paulownia.it, www.paulownia.it

Energie aus Holz 2001. 4.-7. oktober
2001 i Straubing, Tyskland. Kontakt 
CARMEN, Christian Schroter, Technolo- 
giepark 13, D-97222 Rimpar, 
contact@carmen-ev.de, www.carmen- 
ev.de

Bois Energie 2002. 4.-7. april 2002 i 
Lons-le-Saunier, Frankrig. Kontakt Itebe, 
Francois Bornschein, BP 149, 28 boul. 
Gambetta, F-39004 Lons le Saunier 
Cedex, salons@itebe.org, 
www.itebe.org

Technibois Energie 2002. 2.-4. maj
2002 i Québec, Canada. Kontakt Gesti
on TB Inc., Rolande Gauvin, C.P. 1010, 
Victoriaville, Québec, G6P 8YI, Canada, 
gesttb@videotron.ca, 
www.technibois.com

Alle messer har samme koncept - de 
er rettet mod professionelle, de er åbne 
for offentligheden, og de præsenterer 
firmaer inden for træenergisektoren fra 
skoven til energiproduktion.

Initiativet er taget af Itebe (=Institut 
Technique Européen du Bois-Energie), 
og der kommer yderligere oplysninger 
på instituttets hjemmeside - 
www.itebe.org

Pressemeddelelse 3.1.01

Etablering af stabil skov 
efter stormfald

I slutningen af januar udkommer et særnummer af Skoven med ovennævnte 
emne. Det omfatter en række artikler fra Skoven i løbet af 2000, samt enkelte nye 
artikler. Formålet er at det skal være til inspiration ved genskabelsen af de skove 
der blev ødelagt af stormen i december 1999.

Særnummeret udsendes til alle abonnenter på Skoven. Det er udgivet i sam
arbejde mellem Center for Skov, Landskab og Planlægning (FSL), Dansk Skov
forening og Skov- og Naturstyrelsen, og det er finansieret med tilskud fra Skov
brugets konsulentordning,

Redaktionen

4 SKOVEN 1 2001
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EJERNE ER NØGLEN 
TIL GODE SKOVE

Regeringen skriver i disse måneder på sit nationale skovprogram. Det kommer sandsynligvis 
til at lægge rammerne for de næste mange års skovpolitik i Danmark. Skovenes minister 
Svend Auken præsenterer i dette nummer af Skoven sine foreløbige tanker.

Stort set alle er enige om de overordnede mål for Danmarks skove;
Mere skov, mere løvskov, mere varieret skov, mere stabil skov, bedre økonomi i skovdriften, 

bedre afsætning af træ samt mulighed for at imødekomme samfundets voksende ønsker om 
naturværdier og oplevelser i skovene.

Det meste af diskussionen drejer sig derfor om midlerne til at nå målene. Og der har vi end
nu ikke hørt Regeringens ideer til hvordan man vil bruge det vigtigste og stærkeste middel i 
enhver skovpolitik: Ejerne.

Skovejerne har nøglerollen:
• Ejerne har førstehåndskendskab til den enkelte skovs biologiske, kulturelle og økonomiske 

vilkår. Det giver det bedst mulige grundlag for gode beslutninger i skovdriften.
• Ejerne har det økonomiske, juridiske og moralske ansvar for skovdriften. Det fremmer lang

sigtede hensyn i beslutningerne.
• Ejerne har en fundamental interesse i at deres skov er sund og stabil. Det fører til sunde og 

stabile skove for Danmark som helhed, Næsten alle ejere har også et personligt mål om at 
deres skov er så smuk og rig på natur som muligt.

• Ejerne har også mange individuelle ønsker og muligheder i deres skove. Det fører til varie
rede skove for Danmark som helhed.

Hvis skovejerne skal kunne bidrage til at Danmark når de overordnede mål for skovene, må 
flere forudsætninger være opfyldt:

Skovenes generelle økonomi skal være sund nok til at muliggøre samtlige langsigtede hen
syn, fx naturhensyn. En stram økonomi fører til kortsigtede beslutninger der blot skal tjene til at 
betale den næste regning.
• Ejerne skal have konkrete økonomiske incitamenter til at levere de ydelser som samfundet 

ønsker i stadig højere grad - fx et rigt dyre- og planteliv, gode naturoplevelser, beskyttelse 
af grundvand og binding af CO2.

• Ejerne skal have en handlefrihed i skovdriften der muliggør individuelle beslutninger base
ret på førstehåndskendskab til skoven. Erfaringen viser at detailregulering og ensretning af 
skovdriften giver den største risiko for katastrofer.

• Ejerne skal være fagligt veloplyste om skovens muligheder og problemer - fx gennem pro
fessionel rådgivning og gennem frivillige retningslinier for skovdriften.

• Gensidig tillid mellem ejere, skovgæster, politikere og myndigheder er nødvendig. Et dårligt 
forhold mellem skovejerne og omverdenen medfører at ejerne i ringere grad prioriterer 
omverdenens ønsker.

• Skovejerne har brug for klare meldinger fra samfundet om hvad der forventes af skovene, 
hvordan de forskellige ønsker skal prioriteres, og hvad samfundet vil betale for at få ønsker
ne tilgodeset.

Intet nationalt skovprogram vil virke efter hensigten hvis det ikke tager stilling til hvordan skov
ejerne inddrages bedst muligt.

Vort budskab til Regeringen er:
Skab gensidig tillid mellem skovejerne og omverdenen, et godt videngrundlag, stor handle

frihed, nødvendige økonomiske rammer og konkrete økonomiske incitamenter - så kan sam
fundet få udviklet de værdier i de private skove som man ønsker sig.

Lars Wilhjelm /Jan Søndergaard

Se artikler om konferencen om det nationale skovprogram side 6 og 7. Red.
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SKOVPOLITIK

KONFERENCE OM 
NATIONALT SKOVPROGRAM

Fremtidens skovpolitik 
skal bl.a. fremme biolo
gisk mangfoldighed, fri
luftsliv, anvendelse af 
træ, hensyn til miljø og 
landskab og sikre mere 
skov og natur.

Et skovprogram
Miljøminister Svend Auken meddelte 
i foråret 2000 at han havde startet 
arbejdet med at udarbejde et natio
nalt skovprogram som skal sætte 
rammerne for den fremtidige skov
politik.

Det første oplæg blev præsente
ret i Skoven 5/00, side 230. På styrel
sens hjemmeside er der et omfatten
de oplæg om skovprogrammet 
(www.sns.dk/skov/skovdebat).

Som led i udarbejdelsen af skov
programmet blev der den 8. decem
ber afholdt en konference med 200 
deltagere. Titlen på konferencen var 
’’Skov i Danmark, hvorfor og hvor
dan". Vi bringer her en pressemed
delelse om konferencen, og på 
næste side bringes ministerens tale.

Red.

Større indsats
Konferencen blev indledt af Miljø- og 
Energiminister Svend Auken og direk
tøren for FN’s globale skovforum, Jag 
Maini.

Konklusionen var, at skovsektoren er 
kommet langt med at integrere bære
dygtigheds begrebet. Dog er der behov 
for en indsats på en række områder.
Her havde konferencen fokus på føl
gende emner:
• Naturnær skovdrift, herunder natur

skov og omfanget af urørt skov i 
Danmark.

• Skovbrugets økonomi, herunder 
muligheden for at styrke markeds
føringen af træ i kraft af en folkelig 
positiv holdning til skov og natur, 
samt udvikling af produktionsmeto
der gennem praksisnær forskning.

• Skove og træprodukter som et 
velfærdsgode, herunder behovet for 
at sætte mennesket i centrum ved 
indretningen og anvendelsen af vore

i ;mm

På konferencen var der bl.a. fokus på 
skovbrugets økonomi, herunder mulig
heden for at styrke markedsføringen af 
træ i kraft af en folkelig positiv holdning 
til skov og natur.

• basere sig på integrering af de for
skellige hensyn
Jag Maini satte diskussionen ind i et 

internationalt perspektiv. Et skovpro
gram rækker ud over landets grænser 
og indgår i en international sammen
hæng. Danmark bør som et lille rigt land 
med et højt træforbrug tage et medan
svar for skovene internationalt, og her
under stille egne erfaringer med genop
bygning af skove til rådighed for andre 
lande.

Et skridt i denne retning er en dekla
ration fra de nordiske og baltiske mini
stre for land- og skovbrug om at øge 
samarbejdet til fremme af en bæredyg
tig udvikling, ikke mindst inden for 
skovsektoren. Deklarationen blev 
underskrevet på et møde i København 
den 11. december.

Som afslutning på konferencen var 
der en paneldiskussion med 9 deltage
re, bl.a.
Lars Wilhjelm, Dansk Skovforening,
Jens Peter Simonsen, Skov- og 
Naturstyrelsen,
Jørgen Bo Larsen, Landbohøjskolen, og 
Esben Møller-Madsen, Trolleholm i 
Sverige.

skove. Skovene vil i denne forbindel
se kunne levere en rollemodel for et 
bæredygtigt Danmark.

• Statsskovenes særlige ansvar i for
hold til biodiversitet og friluftsliv, her
under bynær skovrejsning.

• I forhold til den globale skovsituation 
- integration af mennesket i udviklin
gen af skovene, bl.a. ved at styrke 
jordbrugerens rolle som naturforval
ter. Danmark kan bidrage ved at sik
re et godt samspil mellem miljø og 
udvikling.

Fremtidens skovpolitik
Konferencen bar præg af enighed om,
at fremtidens skovpolitik skulle
• fremme biologisk mangfoldighed
• fremme friluftslivet
• fremme anvendelsen af træ
• fremme miljømæssige hensyn
• fremme kulturelle hensyn
• fremme landskabelige hensyn
• sikre mere skov og natur

Skovforeningens syn
Artiklen beskriver Skov- og Natursty
relsens indtryk af konferencen, og i 
denne boks omtales kort Skovfore
ningens vurdering af forløbet:

Emnet er bredt, og med den bre
de deltagelse af forskellige brugerin
teresser var synspunkterne om for
udsætninger og målsætninger man
ge.

Det er tydeligt at:
• Der ønskes større fokus på skov

enes produktion af ydelser ud 
over træprodukter.

• Der savnes modeller/incitamenter 
for især de privatejede til at priori
tere og levere de bløde ydelser.

• Der er et pres på skovbrugets 
driftsmetoder i retning af færre 
indgreb, stop for brug af pestici
der og gødning og mere naturnær 
skovdrift.

• Der ønskes en beskyttelse af 
gamle løvskovsområder.

6 SKOVEN 1 2001



SKOVPOLITIK

SKOV I 
- HVORFOR

DANMARK 
OG HVORDAN?
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Hvis skovenes indtjeningsevne for alvor skal forøges, er der brug for produktudvik
ling - både i skovbruget og i træ- og møbelindustrien. Der skal slås mere på tromme 
for træ som et miljøvenligt alternativ til materialer som stål og plastic. (Foto af en 
udvidelse på Skov og Landskab (FSL) i Hørsholm hvor vægge og etagedæk laves 
af elementer af massivt træ af gran fra Dansk Træemballage).

Oplæg til en ny skov
politik i Danmark.

Vi skal finde en balan
ce mellem de forskellige 
interesser. Vi skal fort
sat arbejde for at forene 
økonomi, natur og fri
luftsliv.

Vi skal styrke en mere 
naturnær skovdrift. 
Skovrejsningen skal 
øges. Skovbrugets ind
tjening skal forbedres 
gennem dyrkning af kva
litetstræ, produktudvik
ling og større anvendel
se af træ til energifor
mål.

Miljø- og Energiminister Svend Aukens 
tale på konferencen "Skov i Danmark, 
hvorfor og hvordan?", den 8. december 
2000.

Vort syn på skoven er under forandring. 
Vi bliver mere og mere optaget af skov
brugets flersidighed.

At skoven ikke kun er en produkti
onsskov med jagt og rekreative udfol
delsesmuligheder - og at den er god til 
at beskytte grundvand og råstoffer; men 
at den også har en vigtig rolle for den 
biologiske mangfoldighed - og for atmo
sfærens indhold af CO2 .

Men hvordan skal de mange aspek
ter vægtes 1  vores skovpolitik ? Hvilke 
mål skal vi sætte, så vi får en skov, der 
svarer til de holdninger, vi har i dag og 
samtidig sikrer den som et velfærds
gode for fremtidige generationer ?

Vi stiller spørgsmålet: "Skov i Dan
mark - hvorfor og hvordan

Og jeg håber, at dagen i dag kan 
hjælpe til at formulere målene for det 
nationale skovprogram. Så må vi se på, 
om de virkemidler vi har, er de rigtige til 
at opfylde dem.

Debatten startede på Skovens Dag i 
foråret. Der har været mange indlæg i 
pressen og på Internettet. Ud over lan
det har mange taget imod invitationen ti 
at gå med en tur i skoven og tale med 
“skovens folk”. Og debatten fortsætter.

I forbindelse med finanslovsdrøftel
serne blev der sat 20 mio. kr. ekstra af 
om året til især bynær skovrejsning. 
Samtidig blev det aftalt at undersøge 
befolkningens ønsker og holdninger til 
naturen. Det vil også hjælpe os til at 
ramme rigtigt.

Balance mellem 
interesser
Skovprogrammet skal være færdigt om 
et år.

Skovenes ’’hvorfor og hvordan”

handler om hvilke goder eller værdier 
skoven skal yde fremtidens samfund - 
hvilken rolle de skal spille og hvilken 
betydning de har for os.

Svarene på disse spørgsmål giver 
rammerne for skovprogrammet.

Der er bred opbakning til målet om 
at fordoble vores skovdække. Enighed 
om, at vi både skal have mere og bedre 
skov. Og om, at vi skal finde en balance 
mellem de økonomiske, sociale og 
naturmæssige interesser.

Skovpolitikken skal gå på tre ben:

1. Økonomien - træproduktion og jagt 
De danske skove producerer 1/4 af det 
træ, vi bruger. Det skal vi selvfølgelig 
være glade for: Træ er miljøvenligt - 
både at frembringe og bruge.

Træproduktionen og jagten er grund
laget for skovenes økonomi, og jeg 
røber ingen hemmelighed ved at sige, 
at den er langt fra tilfredsstillende. Pri
sen på træ er for lav.
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Skovpolitikken skal gå på tre ben, sagde Svend Auken på konferencen om fremtidens skovpolitik: 1. Træproduktion og jagt er 
grundlaget for skovenes økonomi - men den er langt fra tilfredsstillende. 2. Skovene spiller en meget væsentlig rolle for friluftsli
vet - men denne rolle bidrager ikke til skovens økonomi. 3. Skoven er hjemsted for en lang række oprindelige arter og er derfor 
central for bevarelsen af Danmarks biologiske mangfoldighed.

2. Social funktion
Skovene spiller en meget væsentlig rol
le for vores friluftsliv - både det aktive 
og det mere mediterende. Danmarks 
åbne skove giver os nogle af vore bed
ste naturoplevelser og udfoldelsesmu
ligheder. Derfor er de også vigtige for 
Danmarks attraktion som turistmål.

De rummer og beskytter også en 
række kulturspor - dysser og oldtids
agre mv. - som er betydningsfulde dele 
af vores kulturmiljø.

Og så er skovene jo fremtrædende 
elementer i landskabet der spiller en 
væsentlig rolle for hele vores opfattelse 
af det Danmark, vi lever i.

Men i relation til økonomien er det 
selvfølgelig et paradoks, at skovens vig
tigste funktion for den enkelte dansker 
er et “frit gode.” At dens sociale rolle 
ikke bidrager til dens økonomi.

3. Skoven som natur
Som naturtype ligger skovens betyd

ning især i, at den er hjemsted for en 
lang række “oprindelige” arter som van
drede ind efter sidste istid, efterhånden 
som skoven dækkede hele landet. Sko
vene rummer store dele af den “ældste” 
natur i Danmark, og skovdriften er der
for central for bevarelsen af Danmarks 
biologiske mangfoldighed.

Internationalt skovbrug
Selv om man nok lægger betoningen 
forskellige steder, så er der meget 
udbredt forståelse for, at det er denne 
treklang, vi skal arbejde med i vores 
skovpolitik. At det handler om skovens 
iboende værdi som natur, om skoven 
som oplevelses- og udfoldelsessted og 
som økonomisk ressource. Det kan man 
også se af den offentlige debat om 
skovene.

Og det er den samme treklang vi 
taler om, når det gælder bæredygtigt 
skovbrug på regionalt og globalt plan.

Vores egen skovpolitik skal jo ses på 
den baggrund, at skovrydningen i den

tredje verden fortsætter, og er 6-8 gan
ge større end tilvæksten i industrilande
ne. Og skovenes naturkvaliteter under
mineres ved plukhugst og vejbyggeri 
mange steder, der fortsat regnes som 
skov.

Der ligger derfor stadig en stor 
opgave i at få bremset skovrydningen 
og få baseret den tredje verdens skov
brug på bæredygtige principper. Både 
af hensyn til den biologiske mangfoldig
hed og for at sikre skovenes værdi for 
ulandenes befolkninger på længere 
sigt.

Danmark deltager som bekendt i for
handlingerne i FNs Forum for Skove for 
at fremme et forpligtende internationalt 
samarbejde om bæredygtig skovdrift. 
Og selv om vores små skove ikke syner 
af noget i den sammenhæng, så har vi 
meget at byde på, når det gælder om at 
vende udviklingen og nå frem til et fler
sidigt skovbrug.

Ikke fordi tilstanden og udviklingen i 
vore skove er som vi kunne ønske os.
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Vi må se på hvordan indtjeningen i skovbruget kan forbedres. Det skal være et sær
kende for danske skove, at de kan levere kvalitetstræ, som forbrugerne identificerer 
med veldrevne skove med plads til natur og friluftsliv.

Det er jo fordi vi ikke er rigtig tilfredse 
med resultaterne, at vi nu arbejder på et 
nationalt skovprogram.

Mål for bæredygtigt 
skovbrug
Vi skal et spadestik dybere i diskussio
nen for at formulere målene for et bære
dygtigt skovbrug i Danmark:

Vores skovareal er lille, og der stilles 
mange krav til det. Det eneste mulige 
svar er flersidig anvendelse. Udfordrin
gen nu er især at integrere naturbeskyt
telse og bevarelsen af den biologiske 
mangfoldighed i den måde vi anlægger 
og bruger skoven på.

Vi er kommet langt med at forene 
den økonomiske og den rekreative 
anvendelse. Sikre en balance mellem 
skovejernes økonomiske interesser og 
de mange skovgæsters behov for udfol
delse og oplevelse.

Vore skove rummer også store 
naturkvaliteter - ingen tvivl om det I Men 
det er på dette område, vi har det 
største behov for forbedringer. Vi skal 
bl.a. have naturskov. I vores lille gen- 
nemdyrkede land må det være et led i 
bæredygtig skovdrift, at vi overlader 
noget til naturen som urørt skov.

Naturskovsstrategien indebar at der 
skulle udlægges 5.000 ha urørt skov og 
4.000 ha med gamle driftsformer. Efter 
7 års arbejde har vi nu udlagt 6.500 ha 
urørt skov og mere end 10.000 ha med 
gamle driftsformer. Det viser den inter
esse der har været for naturskov, og vi 
er i gang med at revidere strategien.

Det er også værd at nævne, at 1/5 af 
de habitatområder, vi har udlagt på 
landjorden er dækket af skov i én eller 
anden form - i alt 58.000 ha - men ikke 
nødvendigvis urørte, naturligvis.

Den urørte skov giver naturen selv en 
mulighed for at sikre den biologiske 
mangfoldighed på længere sigt. Det er 
et vigtigt middel til at berige skovenes 
natur, men kan ikke stå alene som 
naturstrategi.

Naturnær skovdrift
Hvis vi for alvor skal forbedre skovenes 
naturindhold, skal der lægges om til en 
mere naturnær skovdrift i den helt over
vejende del af de danske skove, som 
fortsat vil være produktionsskov. Det vil 
give de mest omfattende og synlige 
resultater for skovens gæster.

Det skal være en skovdrift som i 
højere grad bygger på hjemmehørende 
og økologisk tilpassede træarter. Der vil 
blive færre granskove. Granen har alle
rede svært i det danske klima og vil få 
det endnu værre efterhånden som kli
maforandringerne for alvor slår igen
nem.

Vi skal også have nedbragt og helst 
helt udfaset anvendelsen af pesticider i 
skovbruget. I en naturnært drevet skov 
bør de ihvertfald helt kunne undværes.

I statsskovene er det lykkedes af 
reducere forbruget af pesticider med

ca. 75% de seneste fem år. Der anven
des nu kun 900 kg virksomt stof årligt 
på den fjerdedel af skovarealet, som til
hører staten (inkl. statsskovenes plante
skoler).

Hvordan det går i de private skove er 
der ikke overblik over, men deres for
brug ser ud til at ligge noget højere. I 
1994/95 blev der brugt over 50 tons 
virksomt stof i den samlede skovsektor.

Tilskudsordninger
Vi gør allerede gode fremskridt i retning 
af mere naturnær skovdrift. Tilskudsord
ningerne har hjulpet godt på vej; men 
de trænger nok til at blive kigget efter i 
sømmene, så vi sikrer os, at de virkelig 
hjælper til at nå de mål der bliver sat i 
det nationale skovprogram.

Stormfaldsloven vil også understøtte 
udviklingen mod et mere bæredygtigt 
skovbrug. Vi vil se nye skove vokse op 
som er mere robuste over for lignende 
katastrofer i fremtiden; mere rige på løv
træer og mere varierede, til større gavn 
for dyr og planter.

Netop de skovtyper vi skal arbejde 
hen mod for at have skove der er robu
ste overfor de klimaforandringer som 
under alle omstændigheder er i vente.

Skovrejsningen
Målsætningen om at fordoble skovarea
let skal naturligvis fastholdes. Desværre 
halter skovrejsningen noget bagefter, 
og kvaliteten af de nye skove kan også 
blive bedre.

Her skal vi også have givet tilskuds-
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ordningerne et “serviceeftersyn". Vi skal 
sikre os, at både det landskabelige, fri
luftslivet og biodiversiteten er i orden i 
de nye skove.

Det vil også hjælpe, hvis flere kom
muner går aktivt ind i skovrejsningspro
jekter.

De nye skove skal naturligvis også 
tænkes med i arbejdet på at skabe sto
re sammenhængende naturområder. De 
kan binde områderne sammen, skabe 
korridorer for biodiversiteten og hurtigt 
give landskabet karakter.

Og så skal vi diskutere, hvordan vi 
rejser de nye skove. Visse steder - især 
tæt på eksisterende skove - kan man 
med fordel overlade arbejdet til naturen 
og lade skoven komme af sig selv. Det 
vil være til gavn for den biologiske 
mangfoldighed.

Men mange steder vil folk have en 
naturlig forventning om, at der sker 
noget forholdsvis hurtigt, når et areal er 
udlagt til skov. Det gælder ikke mindst 
de bynære skove, som nok i hoved
sagen skal etableres ved plantning.

Så vi skal kort og godt finde ud af, 
hvor skovene skal ligge, hvem der skal 
rejse dem, hvordan de skal se ud, hvor
dan skal de bruges, og hvem der skal 
betale.

Amterne er kommet langt med 
udpegningen af potentielle skovrejs
ningsområder i regionplanerne.

Finanslovsaftalen giver som sagt fle
re penge til skovrejsning og naturgen
opretning. Og der er penge til at for
bedre vor viden om naturskove og bely
se, hvad befolkningen forventer af 
naturpolitikken.

Højere indtjening
Samtidig med udarbejdelsen af skov
programmet er vi ved at forberede en 
handlingsplan for biologisk mangfoldig
hed og naturbeskyttelse i Wilhjelmud- 
valget. Det skulle give gode muligheder 
for at få tingene til at spille sammen.

Men økonomien er naturligvis et 
springende punkt, og vi er nødt til at se 
på, hvordan skovenes indtjeningsevne 
kan forbedres. Indkomstmulighederne

ligger i dag helt overvejende i udlejning 
af jagten og salget af råtræ.

De stigende energipriser bør gøre 
det muligt at komme videre med at 
opfylde biomasseaftalen og sælge 
mere træ til energisektoren. Den revide
rede aftale omfatter indfyring af 200.000 
ton pr. år med mulighed for at gå helt 
op til 400.000 ton, når de nye biomas
seværker er på plads om nogle år.

Men hvis skovenes indtjeningsevne 
for alvor skal forøges, er der først og 
fremmest brug for produktudvikling - 
både i skovbruget og i træ- og møbelin
dustrien.

Der skal slås mere på tromme for træ 
som et miljøvenligt alternativ til materia
ler som stål og plastic.

Rødgranens betydning som det cen
trale brugstræ skal nedtones. Der skal 
gøres en indsats for at fremme anven
delsen af andre danske træarter i møb
ler og bygninger og så videre.

Det skal være et særkende for dan
ske skove, at de kan levere kvalitetstræ, 
som forbrugerne identificerer med vel
drevne skove med plads til natur og fri
luftsliv.

Certificering er en oplagt mulighed 
for at fremme en sådan udvikling - 
skærpe forbrugernes interesse for kvali- 
tetstræ og deres villighed til at betale 
for det. Men det ville være en fordel, 
hvis der blev udviklet én bredt accepte
ret certificeringsordning, som forbruger
ne let kan forholde sig til. Det ville give 
klarhed og gennemsigtighed.

Den øgede vægt på skovenes natur
indhold bør også give muligheder for at 
forbedre økonomien. Anlægs- og pleje
udgifterne kan nedbringes ved at eks
tensivere driften og lade naturen gøre 
det meste af arbejdet.

Helt undvære indgriben kan man nok 
ikke, hvis der skal produceres kvalitets
træ. Men der forekommer virkelig at 
være perspektiv i at finde nye måder at 
drive skoven på, som både forøger 
dens naturkvalitet og forbedrer økono
mien.

Vi er nok kommet lovlig langt i retning 
af et alt for perfektionistisk skovbrug,

hvor hver en kvadratmeter er fuldt 
udnyttet. Hvis der bliver brug for lovæn
dringer for at indføre mere ekstensive 
driftsformer, er jeg naturligvis indstillet 
på at se på det.

Offentlig skov 
- privat skov
Derimod tror jeg ikke på, at ejerforhol
dene i skovbruget skal ændres, som 
det har været foreslået i sommerens 
debat. Statsskovenes naturindhold skal 
forbedres, men de skal også producere 
kvalitetstræ og være gode rammer om 
friluftslivet.

Det må være statsskovenes opgave 
frem for nogen at vise, hvordan et flersi
digt skovbrug kan drives.

Der er jo en form for arbejdsdeling 
mellem de offentlige og de private sko
ve. Statsskovene drives med et tilskud 
for at gøre det muligt i højere grad at 
imødekomme skovgæsternes ønsker til 
skovene, og for at påtage sig udvik
lingsopgaver, som kan bane vejen for 
resten af skovbruget.

Arbejdsdelingen medfører, at de blø
de værdier især prioriteres højt og 
udvikles i de offentlige skove.

Men det er også en opgave at for
bedre de private skoves muligheder for 
at prioritere de bløde værdier. At give 
de private skovejere flere incitamenter 
til at levere de goder og værdier, befolk
ningen efterspørger.

Det håber jeg også, at konferencen i 
dag vil give inspiration til, så vi både får 
formuleret de mål skovbruget skal sætte 
sig og får udpeget de virkemidler der 
kan bringe os dertil.

Jeg ønsker jer en god debat om sko
vens fremtid.

Er bedste forretning 
højeste plantekvalitet eller 

laveste købspris?
Vil du høre FORSTPLANT’s mening?

# Køb af træ på roden

^ .BRDR.# Maskinskovning \
• Udkørsel af træ HØJRUP A/s
• Maskinplantning Skoventreprenører

Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 20 73 71 73
30 80 01 73

Fax 76 80 14 00

• Oprilning

# Rydning af stød og kvas

Til det høje græs
-klipper hvor andre gi’r op...

Bjælkeklippere 
føres i 7 modeller 
Klippebredde: 
fra 71-110 cm

Brumi
c ^ :

Rotorklippere 
føres i 10 modeller 
Klippebredde: 
fra 53-90 cm

Miljøvenlige motorer: Honda - Kawasaki - 5-11 HK
Skørping Motorforretning A/S - 9520 Skørping Tlf. 98 39 17 11
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CERTIFICERING 
AF SKOVFRØ

- NYE REGLER FRA 1. JANUAR 2003

Den 1. januar 2003 træ
der et nyt EF direktiv 
om certificering af skov
frø i kraft 1).

2003 er langt ude i 
fremtiden, men det er 
nu det skal besluttes, 
hvilke nationale regler, 
der er nødvendige, for at 
bevare tilliden til det 
danske skovfrø og sam
tidig opfylde direktivets 
krav.

Nye arter, nye formål 
for kåringerne
Listen med ‘EF-træarter’ er blevet 
meget længere i det nye direktiv 
(se boks 1). Det betyder, at mange af 
de arter, som tidligere på frivillig basis 
har været udpeget af frøkildeudvalget, 
fra 2003 skal EF-certificeres. Mange af 
de nuværende OECD-arter vil derfor i 
fremtiden kun kunne handles som certi
ficeret formeringsmateriale.

Nyt er det også, at der bliver mulig
hed for at indføre nationale regler, som 
gør det muligt at kåre ‘EF-arter’ til andre 
formål end skovbrug.

Larix kaempferi Carr. er et nyt navn

på listen. Men det er det moderne navn 
for japansk lærk (tidligere L. leptolepis), 
som også i dag er en ‘EF-træart’.

Direktivet skelner ligesom i dag mel
lem frø og plantemateriale. Alle han
delspartier af frø af EF-arterne til skov
brugsformål skal certificeres straks de 
indsamles og skal have et stamcertifi- 
kat.

Boks 1. Nye “EF-arter”.
Nåletræer
Abies cephalonica Loud.
* Abies g rand is Lindi.
Abies pinsapo Boiss.
Cedrus atlantica Carr.
Cedrus libani A.Richard 
*Larix x eurolepis Henry 
Larix sibirica Ledeb.
Pinus brutia Ten.
Pinus canariensis C.Smith 
Pinus cembra L.
*Pinus contorta Loud.
Pinus halepens is Mill.
Pinus leucodermis Antoine 
Pinus pinaster Ait.
Pi nus pinea L.
Pi nus radiata D.Don

Løvtræer
Acer platanoides L.
*Acer pseudoplatanus L 
*Alnus glutinosa Gaertn.
*Alnus incana Moench.
Betula pendula Roth 
Betula pubescens Ehrh. 
*Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
*Fraxinus angustifolia Vahl. 
Fraxinus excelsior L.
* Pr unus avium L.
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
Quercus pubescens Willd. 
Quercus suber L.
Robinia pseudoacacia L.
*Tilia cordata Mill.
Ti lia platyphyllos Scop.

*: er også OECD-art

1) Rådets direktiv 199/105/EF af 22. decem
ber 1999 om markedsføring af forstligt for- 
m eringsma teriale

&

s

V.
5*

De nye regler betyder, at en lang række nye arter omfattes af certificeringsordnin
gen (hvis de anvendes til skovbrug), og at der åbnes for kåring til andre formål end 
skovbrug. Desuden giver det nye direktiv anledning til at overveje, om vi nationalt 
ønsker at benytte leverandørdokumenter i stedet for certifikater, bortset fra stam- 
certifikaterne, som stadig er obligatoriske.
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Boks 2. Det nye direktivs mindstekrav til mærkeseddel på 
frøposer og bundter af planter til skovbrugsformål.
• Stamcertifikatnummer
• Botanisk navn
• Kategori (lokalitetsbestemt, udvalgt, kvalificeret, afprøvet)
• Formål (f.eks. skovbrugsformål, værn og læ...)
• Typen af grundmateriale (frø, vegetativt materiale, planter)
• Kåringsnummer
• Proveniensregion (for dansk materiale: Danmark, og for eg region I eller II)
• Angivelse af om materialet er autoktont, ikke-autoktont eller af ukendt oprin

delse, hvis dette er relevant
• Modningsår for frø
• Alder og type for planter (frøbedsplanter, stiklinger, rodskårne, omskolede, 

containerplanter)
• Angivelse om planterne er genmodificerede.

Boks 3. Leverandørdokumentet skal ud over oplysningerne 
i boks 2 indeholde mindst følgende oplysninger.
• Numre på stamcertifikaterne, som indgik i en eventuel blanding
• Leverandørens navn
• Mængden som er leveret
• ‘Midlertidigt godkendt’, hvis materialet et af kategorien ‘afprøvet’ og afprøv

ningen endnu ikke er afsluttet
• Angivelse af om materialet er vegetativt formeret

Boks 4. Særlige oplysninger for partier af frø.

• Renhedsprocenten (% rent frø, % andre frø, % affald)
• Spireprocenten for det rene frø (evt. kvalitetsprocenten, hvis spireprocenten 

ikke er egnet)
• Vægten af 1000 rene frø
• Antal spiredygtige frø per kg (evt. antal levedygtige frø per kg)

Hvis spireundersøgelsen endnu ikke er afsluttet på salgstidspunktet, kan dette 
skrives på leverandørdokumentet ved salg til første køber og oplyses efterføl
gende.

Plantemateriale, der ikke er beregnet 
til skovbrugsformål, skal klart mærkes 
med ordene ‘Ikke til skovbrugsformål’, 
og er dermed ude af certificeringsord
ningen. Vi kan dog nationalt beslutte at 
opretholde den nuværende certificering 
af disse (danske) partier.

Reducerede EU-krav om 
officielle certifikater
Det nye direktiv stiller som minimum 
krav om, at der skal udstedes et officielt 
stamcertifikat på hvert enkelt frøparti af 
alle 'EF-arterne', når frøene høstes. Det
te stamcertifikat skal følge frøpartierne (i 
kopi, hvis partiet deles), men ved salg 
af planter bliver det i 2003 ikke længere 
et EU-krav, at der skal være et officielt 
certifikat for hvert planteparti. Det er en 
national beslutning, om vi ønsker denne 
nye minimale løsning, eller om vi ønsker

at bevare den nuværende certifice
ringsordning,

Mindstekravene i det nye direktiv er, 
at et parti certificerede planter skal led
sages af et leverandørdokument (en 
mærkeseddel eller fakturaen) med 
oplysninger om partiets oprindelse, her
under stamcertifikatets nummer.

Desuden skal leverandørdokumentet 
oplyse en række detaljer om partiets 
oprindelse (se boks 2, 3 og 4).

Efter det nye direktiv er det ikke blot 
køb og salg, men også kontraktaftaler - 
f.eks. løndyrkning - der betragtes som 
en handel. Planteformidling vil derfor 
være at betragte som en handel, og 
planteformidleren skal, ligesom andre 
frø- og plantehandlere, være registreret 
i et nationalt register.

Frø og planter som skal udføres (eller 
genudføres) til tredjelande, er lige som

tidligere ikke omfattet af direktivet, og skal 
derfor ikke mærkes efter disse regler.

Nye kategorier
Vi har hidtil i Danmark kunnet kåre 
frøkilder til produktion af frø som er 
‘udvalgte’ eller ‘afprøvede’. Det nye 
direktiv åbner mulighed for to yderligere 
kategorier: ‘lokalitetsbestemt’ og ‘kvalifi
ceret’ frø. Der stilles meget begrænse
de krav til ophavet til lokalitetsbestemt 
frø, mens kvalificeret frø skal indsamles 
i frøplantager (se boks 5).

Nationale registre
Hvert land skal også efter de nye regler 
føre et register over leverandører af for
stligt formeringsmateriale og skal udgi
ve et register over kårede bevoksninger. 
Det svarer til de danske regler i dag.

Partier af frø fra flere høstår og fra 
forskellige lokaliteter kan efter det nye 
direktiv blandes, og blandingen skal 
have sit eget stamcertifikat. Alle oprin
delser, der indgår i partiet, skal angives 
på certifikatet.

Kvalitetskrav til fro
Der er stadig et generelt minimumskrav 
om 99% artsrenhed for frø. Dog giver 
direktivet mulighed for at fravige dette 
minimumskrav, hvis partiet indeholder 
frø af nærtbeslægtede arter, men det 
bør dog altid tilstræbes at artsrenheden 
er nær ved 99%.

Der er efter det nye direktiv ikke 
nogen mindstekrav til renhed, spiring 
og 1000-frø-vægt, men der er detaljere
de beskrivelser af mindstekravene til 
kvaliteten af vegetativt formeringsmate
riale af Populus.

Forbud mod enkelt
partier og kategorier
Hvert enkelt EU land kan, efter gensidig 
accept mellem landene, opnå godken
delse til at forbyde markedsføring af vis
se partier. Forbudet skal kunne begrun
des i uønskede fænotypiske eller geno- 
typiske egenskaber eller forventning om 
skadelige følger for skovbruget, miljøet 
eller biodiversiteten i et område af med
lemsstaten.

Der er også mulighed for at forbyde 
markedsføring til slutbrugeren af materi
ale af kategorien lokalitetsbestemt, hvis 
der nationalt er fastsat begrænsninger 
for denne kategori.

Det skal besluttes nationalt, i hvor 
stort omfang vi her i landet vil gøre brug 
af disse muligheder.

Nationale regler på 
grundlag af direktivet
Det nye direktiv åbner således for man
ge muligheder, som skal defineres nati
onalt. Direktivet definerer minimumkra
vene til den nationale certificeringsord
ning og kåringsarbejdet.

Hvert land kan, indenfor rammerne 
af det fri marked, definere hvordan her
komstkontrollen skal ske. Vi kan her i
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FRØFORSYNING

Boks 5. Kategorier af formeringsmateriale.

Lokalitetsbestemt: Frø fra en bevoksning inden for en proveniensregion. Hvis 
frøene skal bruges til skovbrugsformål skal frøkilden være inspiceret af Plantedi
rektoratet / Kåringsudvalget.

Det skal besluttes nationalt, hvilke krav der skal stilles til denne type frøkilder.
Udvalgt: Frøkildens oprindelse skal opgives i kåringslisten (evt. som ukendt), 

bevoksningen skal være isoleret fra andre kilder af samme art, der skal være så 
mange træer, at der er en rimelig udveksling af gener, træerne skal være store 
nok til at man kan se deres værdi, de skal være rimeligt ensartede, og skal være 
tilpassede til de givne økologiske forhold, være rimeligt modstandsdygtige over 
for ugunstige forhold og skadegørere, skal normalt producere bedre end gen
nemsnittet for tilsvarende bevoksninger, og skal have en god morfologi.

Kvalificeret: Kvalificeret frø kan komme fra frøplantager, forældrefamilier, klo
ner eller klonblandinger. Forældrenes oprindelse skal være kendt, og de skal 
have en række ønskede karakterer. Forældrene skal plantes og plejes efter en 
plan, som godkendes af Plantedirektoratet / Kåringsudvalget.

Afprøvet: Grundmaterialet skal opfylde kriterierne for udvalgt eller kvalificeret 
frø, og afkom udplantes i sammenlignende forsøg, hvor der sammenlignes dels 
til standardtyper, dels til andre partier. Der ska.1 anlægges sammenlignende 
afprøvninger flere steder i landet.

Afprøvet formeringsmateriale af frøplantager og familieforældre, kloner eller 
klonblandinger kan også vurderes genetisk efter en afprøvning på to eller flere 
forsøgsarealer.

For alle afprøvede frøkilder skal der være en dokumenteret statistisk signifi
kant overlegenhed for mindst én vigtig egenskab.

Der kan gives en betinget godkendelse på grundlag af en foreløbig vurde
ring, som skal efterprøves inden 10 år.

Indtil udgangen af 2013 kan der gives foreløbige godkendelser af afprøvet frø 
på grundlag af afprøvninger, som ikke opfylder alle direktivets krav, blot forsøge
ne er etableret inden 1. januar 2003.

landet vælge at fortsætte certificeringen 
af skovfrø relativt uændret, eller vi kan 
vælge en løsning, som ligger nærmere 
ved minimumskravene i direktivet.

Udformningen af de nationale 
bestemmelser afhænger delvist af for
handlinger med de øvrige medlemssta

ter, fordi landene af praktiske årsager til 
en vis grad må enes om hvordan regler
ne for handlen mellem landene skal 
udformes.

Ligestillede tredjelande
Der bliver også mulighed for at indstille

Frøhandler 1. *«.», SSovhj
Registrcrirtgsnr. \ n
Botanisk navn
Mæmak tO Oprindelse *«m,

Fraparti nr.
Ordrenummer "ff

Ikke til skovbrugsformål

Etiket med "ikke til skovbrugsformål”.

til EU, at Norge eller andre af de tredje
lande, vi handler meget med, bliver 
ligestillet med EU-landene, så handlen 
med frø mellem EU og de ligestillede 
lande kan ske uden særlige ansøg
ningsprocedurer hvert år.

Opsummering
De vigtigste konsekvenser af de nye 
regler er, at en lang række nye arter 
omfattes af certificeringsordningen (hvis 
de anvendes til skovbrug), og at der 
åbnes for kåring til andre formål end 
skovbrug. Desuden giver det nye direk
tiv en fornyet anledning til at overveje, 
om vi nationalt ønsker at benytte leve
randørdokumenter i stedet for certifika
ter, bortset fra stamcertrfikateme, som 
stadig er obligatoriske.

Plantedirektoratet arbejder derfor 
sammen med branchens repræsentan
ter på at finde de nationale løsninger, 
som er bedst for alle dele af skovbru
get.

Brdr. Svanebjerg
*

Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 
Renholdelse og stabklipning af juletræer

d
=o^

Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m. 
Leestrup ■ 4733 Tappernøje • tlf. 36 72 53 77 ■ fax 56 72 57 02 

Forhandling af anlægsrør til overkørsler

JJ Skovservice 1
v/Jens Johansen • Vadet 2 • DK 4660 St. Heddinge 

tlf. +45 56 50 32 02 ■ fax +45 56 50 32 03 
mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres f.eks.:

Skovning inkl. udkørsel af løvtræ 100 kr. pr. m3

Topkapning af overstandere 400 kr. stk,
MERI fræsning med 2,5 meter fræser 775 kr. i timen 
Flishugning med kranmadet TP 960 650 kr. i timen
Hegn- og rabatklipning 450 kr. i timen

Vi sælger også træklatrer-/nedfiringsudstyr samt 
underholder med skovhugger shows 

Kommer over hele Sjælland og Lolland-Falster

CO^

'Omg
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ØKONOMIEN I DE PRIVATE SKOVE

REGNSKABS
OVERSIGT 1999 

FOR DE PRIVATE SKOVE
Af forstfuldmægtig Mikkel 
Kloppenborg Nielsen, Dansk 
Skovforening

På Øerne og Jyllland 
ekskl. hede er diet øko
nomiske resultat forbed
ret fra 1998 til 1999. 
Årsagen er en øget 
hugst og de gode priser 
på løvtræ.

I hedeplantagerne er 
resultatet kraftigt for
værret. Årsagen er 
vigende priser på nåle
træ og en lidt lavere 
hugst.

I lighed med tidligere år har Skovfore
ningen udarbejdet en samlet oversigt 
over det økonomiske resultat for de pri
vate skove.

Datagrundlag
Sidste år fik alle Skovforeningens skov
ejende medlemmer tilsendt spørgeske
maer til regnskabsoversigten for 1999, 
for at få flere distrikter til at deltage. Det 
har betydet, at der deltog et større antal 
nye distrikter i 1999 i forhold til 1998. 
Således udgør de nye distrikter 27 ud af 
de i alt 135 deltagende distrikter.

Langt hovedparten af distrikterne er 
dog stadig gengangere, hvilket under
støtter regnskabsoversigternes 
udsagnskraft.

Det samlede deltagende areal er 
64.717 ha, hvilket er et fald på 236 ha. 
Øerne og Hedeplantagerne har begge 
oplevet en tilbagegang i areal. Jylland 
ekskl. hede er derimod gået frem og er 
således væsentligt bedre repræsenteret 
end i 1998.

For landet som helhed repræsenterer 
undersøgelsen ca. 34 % af det samlede 
private skovareal 1) større end 50 ha, 
og den dækker ca. 50 % af det samle
de private skovareal for ejendomme 
større end 500 ha.

Designet i regnskabsoversigten for

1999 er ændret i forhold til de tidligere 
regnskabsoversigter, idet grafer og 
tabeller står uden forklarende og uddy
bende tekst.

Sammendrag af 
økonomisk resultat
I dette afsnit omtales resultatet for skov
drift, pyntegrøntproduktion og bivirk
somhed under ét. Der er tale om resul
tatet for den gældfri ejendom, dvs. der 
er ikke afholdt udgifter til eventuel 
belåning. Der er heller ikke fratrukket en 
eventuel driftsherregevinst eller afløn
ning til ejer.

Stormfaldet d. 3. december 1999 har 
formentlig ikke kunnet påvirke skovenes 
økonomiske resultat for 1999.

De tre skovegnes samlede overskud 
for 1999 blev: Øerne 1637 kr (en stig
ning på 467 i forhold til 1998), Jylland 
ekskl. hede 533 kr (en stigning på 128 
kr) og Hedeplantager 87 kr (et fald på 
162 kr). Indtjeningen for Hedeplanta
gerne er således faldet markant.

Den øgede indtjening fra træproduk
tionen på Øerne og i Jylland ekskl. 
hede kan både tilskrives en øget hugst 
pr. ha og bedre salgspriser på løvtræ.

Øerne
På Øerne har skovejerne oplevet en 
væsentlig stigning i det samlede over
skud, der således er vokset fra 1170 
kr/ha i 1998 til 1637 kr/ha i 1999.

Stigningen fremkommer dels ved en 
forbedret indtjening fra træproduktionen 
(DB II er steget med 331 kr/ha) - idet 
især de gode salgspriser på bøg har 
medvirket til det forbedrede resultat - 
dels ved et større overskud fra pynte
grøntproduktionen (DB II er steget med 
57 kr/ha).

Generalomkostningerne og indtæg
ter fra bivirksomhed bidrager dog også 
til det forbedrede resultat med hen
holdsvis et lille fald fra 1164 kr/ha til 
1126 kr/ha og en lille stigning fra 457 
kr/ha til 495 kr/ha.

1) Ifølge Danmarks Statistik 1994, Skove og 
plantager 1990 er det samlede bevoksede 
privatskovsareal for ejendomme større end 
50 ha på 188.443 ha.

Jylland ekskl. hede 
De indberettede tal fra Jylland ekskl. 
hede viser også en mindre stigning i 
det samlede overskud med 533 kr/ha i 
forhold til 405 kr/ha i 1998.

Som for Øerne er det især en øget 
indtjening fra træproduktionen, der 
giver anledning til det forbedrede resul
tat (DB II er vokset med 281 kr/ha til 901 
kr/ha).

Derimod er indtjeningen fra pynte
grønt og bivirksomhed reduceret, hhv. 
fra 879 kr/ha til 777 kr. /ha og fra 505 
kr/ha til 412 kr/ha. Generalomkostnin
gerne er øget fra 1119 kr/ha til 1181 
kr/ha.

Hedeplantager
Den positive udvikling på Øerne og i 
det østlige Jylland kan desværre ikke 
genfindes i Hedeplantagerne. Tvært
imod har disse ifølge indberetningerne 
oplevet et kraftigt fald, således at det 
samlede overskud i 1999 er nede på 87 
kr/ha mod et overskud i 1998 på 249 kr. 
Detoer det ringeste resultat siden 1993.

Årsagen er primært en reduceret 
indtjening fra træproduktionen (DB II er 
faldet med 217 kr/ha) som følge af 
vigende priser på nål samt en lidt min
dre hugst.

Den forbedrede indtjening på pynte
grøntsiden og lavere generalomkostnin
ger er ikke nok til at ikke rette op det 
samlede resultat.

Smertegrænsen 
er passeret for 
hedeplantagerne!
Regnskabstallene for 1999 illustrerer 
tydeligt virkningen af den nedadgående 
prisudvikling på nåletræ, mens salgspri
serne på løvtræ generelt har været sti
gende.

Dette har naturligt nok haft en ind
virkning på hugsten. Nåletræhugsten 
har generelt været faldende, mens især 
hugsten af bøg har været stigende. 
Denne udvikling slår især igennem i 
Hedeplantagerne, da det er her vi har 
de store andele af nål.

Med et overskud på 87 kr/ha for 
skovdrift inkl. bivirksomhed er smerte
grænsen passeret for Hedeplantager
ne1 Den umiddelbare fremtid tegner
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Resultat af skovdriften 
Øerne

Figur 2. Resultat af skovdriften, Jylland ekskl. hede.

Resultat af skovdriften 
Hedeplantager
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Figur 3. Resultat af skovdriften for Hedeplantagerne.

Figur 1. Resultat af skovdriften, Øerne.

ikke lys for priserne pa nåletræ, og fal
der priserne på løvtræ også, er det ikke 
kun Hedeplantagerne, som får proble
mer.

Under alle omstændigheder er der et 
øget behov for alternativer til indtægten 
fra træproduktionen - eller en sænkning 
af omkostningsniveauet.

Hvad angår omkostningerne, så 
arbejder Skovforeningen på at få mini
meret de indtægtsuafhængige skatter, 
specielt ejendomsskatterne for skovbru
get.

Skovforeningen arbejder også for at 
danske skovejere kan bevare handlefri
heden og råderetten over sine ejen
domme. Der er mange kræfter, som 
trækker i den modsatte retning, så 
arbejdsopgaverne er åbenlyse. Det er 
derfor vigtigt, at så mange som muligt 
støtter op om Skovforeningens arbejde.

87 kr i overskud pr ha i hedeplanta
gerne er et klart signal til politikere og 
samfund om, at skovbruget ikke længe
re kan bære en ukritisk øgning af skat
te- og afgiftsniveauet, samt indskrænk
ninger i handlefrihed og indtægtsmulig
heder.

På næste side bringes en tabel med de 
vigtigste resultater.

Red.

Bemærk
Resultatet for pyntegrønt angives i 
forhold til skovens samlede areal. 
Hvis resultatet blev angivet i forhold 
til pyntegrøntarealet ville resultaterne 
pr. ha være væsentligt højere, da 
pyntegrøntarealet kun udgør en lille 
del af skovens samlede areal.

Publikation
Regnskabsoversigterne for de priva
te skove i 1999 er beskrevet mere 
indgående i publikationen “Regn
skabsoversigter for dansk privat
skovbrug. Beretning nr. 54. 1999". 
Publikationen er på 72 sider inkl, 
bilag.

Regnskabsoversigten er gratis for 
distrikter der har deltaget i oversig
ten. Den koster 125 kr inkl. moms for 
medlemmer af Skovforeningen, der 
ikke har deltaget i regnskabsoversig
ten, og 250 kr for ikke-medlemmer. 
Henvendelse til info@skovforeningen.dk, 
fax 33 24 02 42, tlf. 33 24 42 66.
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Ændringer - 1999 i forhold til 1998

øerne
1998 1999 Ændring 98-99

Fak- Ændr. ifht.

tisk ændr. ovsk.

Jylland ekskl. hede
1998 1999 Ændring 98-99

Fak- Ændr. ifht.

tisk ændr. ovsk.

Hedeplantager
1998 1999 Ændring 98-99

Fak- Ændr. ifht.

tisk ændr. ovsk.
Afsætning 2333 2680 347 74% 1489 1790 301 235% 1214 1043 -171 106%
Skovning -345 -392 -47 -10% -408 -465 -57 -45% -482 -520 -38 23%
Transport -213 -221 -8 -2% -187 -213 -26 -20% -199 -184 15 -9%
Sa n kni ing/selvs ko v ni n g 254 241 -13 -3% 68 70 2 2% 20 11 -9 6%
DB I, træproduktion 2029 2309 280 60% 963 1181 218 170% 552 350 -202 125%

Nykultur -266 -228 38 8% -193 -167 26 20% -253 -297 -44 27%
Kultur- og bev. pleje -176 -164 12 3% -150 -114 36 28% -100 -71 29 -18%
DB II, træproduktion 1586 1917 331 71% 620 901 281 220% 199 -18 -217 134%

Pyntegrønt - afsætning 802 1050 248 53% 1371 1279 -92 -72% 324 341 17 -10%
Høst og transport -295 -395 -100 -21% -492 -502 -10 -8% -135 -139 -4 2%

DB I, pyntegrønt 506 655 149 32% 879 777 -102 -80% 189 202 13 -8%

Nykultur -58 -94 -36 -8% -96 -57 39 30% -7 -14 -7 4%

Kultur- og bev.pleje -174 -231 -57 -12% -268 -285 -17 -13% -78 -78 0 0%
DB II, pyntegrønt 274 331 57 12% 515 435 -80 -63% 104 109 5 -3%

Dækningsbidrag II 1860 2248 388 83% 1136 1335 199 155% 303 91 -212 131%

Vej -85 -96 -11 -2% -79 -66 13 10% -28 -36 -8 5%

Vand -72 -87 -15 -3% -28 -31 -3 -2% -1 -1 0 0%
Administration -588 -577 11 2% -609 -572 37 29% -259 -313 -54 33%
Sociale omkostninger -139 -106 33 7% -82 -56 26 20% 0 0 0 0%

Ejendomsskat -209 -192 17 4% -189 -201 -12 -9% -136 -119 17 -10%

Øvr. generalomkostninger -71 -68 3 1% -132 -255 -123 -96% -114 -28 86 -53%

general omkost ialt -1164 -1126 38 8% -1119 -1181 -62 -48% -538 -497 41 -25%

Overskud skovdrift 697 1121 424 91% 17 154 137 107% -235 -406 -171 106%

Bivirksomhed 457 495 38 8% 505 412 -93 -73% 455 445 -10 6%

Overskud exe!, afskrivning 1153 1616 463 99% 522 566 44 34% 220 39 -181 112%

Afskrivning -57 -51 6 1% -167 -105 62 48% -4 -9 -5 3%

Overskud exel. skovstøtte 1096 1565 469 100% 355 461 106 83% 216 30 -186 115%

Skovstøtte 74 71 -3 -1% 51 72 21 16% 34 57 23 -14%

Overskud ialt 1170 1637 467 100% 405 533 128 100% 249 87 -162 100%

Tabel 1. Regnskabsresultater for de tre skovegne i 1998 og 1999 samt ændringer fra 1998 til 19991 faktiske tal og i procent.

--------------Kristtorn--------------
Nye sorter til pyntegrønt, haver og anlæg. 

Planter og stiklinger tilbydes.
Ilex aquifolium 'Ils' Dafo hunlig sort 

Ilex aquifolium 'Ilda' Dafo hunlig sort 
Ilex aquifolium 'Ilman' Dafo hanlig sort sælges og vurderes

Sorterne er udvalgt ved Danmarks Jordbrugsforskning. 
Beskrivelser og priser samt yderligere oplysninger sendes gerne. 

Besøg vor hjemmeside www.planteopformeringsstationen.dk

---------- PLANTEOPFORMERINGSSTATIONEN------------------
Nagbøl Kirkevej 12 
6640 Lunderskov

Tlf. 75 58 60 26 • Fax 75 58 63 05 
Email: opform@station.dk

Til mange interesserede
søges skovejendomme - især større 

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

- se også min hjemmeside
www.pb-landejendomme.dk

Diskretion efter ønske.
Statsaut. ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444

mandag - fredag kl. 9-16
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DRIFTSTEKNIK

DOPPSTADT FORHANDLER
TIMBERJACK

Den danske afdeling af 
Doppstadt har fra års
skiftet forhandling, ser
vice og salg af reserve
dele på Timberjack 
skovmaskiner.

I et stykke tid har forhandling af Timber
jack skovmaskiner i Danmark ligget hos 
svenske Timberjack AB. Men for at styr
ke det danske marked har Timberjack 
besluttet at dette fra årsskiftet varetages 
af Doppstadt Danmark A/S - den dan
ske afdeling af det tyske firma Dopp
stadt - som ligger i Løsning.

- Vi har 4 servicebiler som kører over 
hele landet og kan lave service på 
skovmaskiner, siger direktør Aage B. 
Andersen. Der er selvfølgelig nogle nye 
ting vi skal sætte os ind i omkring fx 
skovningsaggregater, men vi er vant til 
at håndtere maskiner med store diesel
motorer, hydrostatisk drift mv.

- Hvis der er særlige problemer kan 
vi tilkalde servicefolk fra Sverige. I flere 
år har service på Sjælland været foreta
get af svenske montører, og de vil køre

et stykke tid endnu, så der bliver en gli
dende overgang fra den nuværende 
ordning.

Aage B. Andersen selv har mange 
års erfaring med skovmaskiner. Han 
arbejdede i Skovmas i en 5 års periode 
indtil 1992, hvor han bl.a. introducerede 
FMG Supereva i dansk skovbrug. I 
1996 startede Doppstadt Danmark, 
hvor Aage B. Andersen ejer 25%, mens 
det tyske firma ejer resten.

Miljømaskiner
Doppstadt er grundlagt i 1962 og pro
ducerer en række specialmaskiner til 
affaldsbehandling - bl.a. selvkørende 
knusere og komposteringsmaskiner. 
Men Doppstadt har udvidet sortimentet 
ved at købe maskiner fra andre produ
center.

I 1998 overtog Doppstadt produktio
nen af Steyr redskabsbærer - en meget 
kraftig maskine på 320 hk og med 
hydrostatisk fremdrift. Den er særdeles 
velegnet til grenknusning der stiller 
meget store krav til effekten. Hvis moto
ren belastes hårdt reduceres krafttilfør
slen til fremdriften først, og der kan lig
ge op til 97% af effekten på PTO’en.

I 1999 overtog Doppstadt den fabrik

som har lavet MB Trac - en kompakt 
traktor med 4 lige store hjul som i man
ge år blev produceret af Mercedes. Der 
laves i dag 5 modeller med motor fra 80 
til 200 hk.

Hovedkontoret for Doppstadt ligger i 
Velvert v. Dortmund, mens produktionen 
foregår i Magdeburg. Der er ansat 
omkring 1000 i hele koncernen.

Doppstadt Danmark har i dag en 
omsætning på 50-60 mio. kr. Doppstadt 
Danmark forhandler alle de nævnte 
maskiner fra Doppstadt og har desuden 
forhandling af Finlay sorteringsanlæg til 
grusgrave, Avermann pressecontainer 
og sorteringsanlæg samt Allu milevan- 
der til komposteringsanlæg.

Det sidste skud på stammen er altså 
skovmaskiner hvor man vil have for
handling og service på hele Timber- 
jacks program. Der vil også være tale 
om køb og salg af brugt udstyr; der er 
måske entreprenører som har behov for 
at bytte over til mindre maskiner efter
hånden som oprydningen efter storm
faldet er færdig.

I februar planlægger man at afholde 
en maskindemonstration i Vejle området 
med Timberjacks maskiner.
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Timberjack 1070 skovningsmaskine. Timberjack 742 skovningsaggregat.
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STORMFALD 
OG FORTIDSMINDER

Af skovfoged Erling Buhi, 
Skov- og Naturstyrelsens 
kulturhistoriske kontor

Stormfald kan skade for
tidsminder.

Store skader kan 
restaureres uden udgift 
for skovejeren. Små 
skader kan man selv 
klare - fx at vippe rodka
gen tilbage i hullet og 
foretage en skånsom 
transport af kævler.

Skader kan begrænses 
fremover ved at fjerne 
træer på fortidsminder, 
evt. topkappe dem. Der 
må ikke plantes på for
tidsminder og i en zone 
på 2 m. I nåleskov anbe
fales at plante stormfa
ste træer omkring for
tidsmindet.

Stormen d. 3. december 1999 anrettede 
store skader i de syddanske skove. For 
nogle skove var dette århundredets 
værste storm, men for andre var stor
men i 67 eller 81 den værste.

I alle tilfælde har stormen for et år 
siden givet skovejerne store vanskelig
heder. Men forhåbentlig bliver der alli
gevel plads til at ofre fortidsminderne i 
de stormfældede områder lidt opmærk
somhed, så de skader fortidsminderne 
har lidt ikke yderligere forværres. Her 
tænkes ikke mindst på den omfattende 
gentilplantning, som nu er i gang.

De synlige fortidsminder - gravhøje, 
stendysser, voldsteder m.v. - hører til 
vor fælles kulturarv. De fortæller om for
fædrenes liv og vilkår og er en del af 
grundlaget for vor egen selvforståelse. 
Fortidsminderne er altså vigtige. Så vig-

/ .. /'
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Figur 1-2. Øverst ses en langdysse i Pipstorn skov ved Fåborg, ilde tilredt af gamle 
vindfældede bøge i december 1999. Nederst ses samme lokalitet efter restaurering, 
i maj 2000. Et eksempel på et sted, hvor en topkapning af de gamle træer som 
ingen ønsker at fælde, ville have forebygget skaderne.
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Figur 3. Lang dyssen i Pipstorn Skov har fra gammel tid været værdsat, som det ses 
i denne tegning fra 1886. (Stenen til højre med en stor revne kan genkendes på 
begge fotos og tegningen).

tige at samfundet allerede i 1937 lod 
dem frede ved lov og overdrog ansvaret 
for deres fortsatte forbliven til lodseje
ren.

I skovene er tætheden af fortidsmin
der tre gange så stor som i landet som 
helhed. I gennemsnit findes der i skove
ne ca. 1 fortidsminde pr. 50 ha. Men 
især i den sydlige del af landet - altså 
det stormfaldshærgede område - ligger 
fortidsminderne ofte samlede i store 
grupper, så det kræver megen 
opmærksomhed at undgå yderligere 
beskadigelser ved oprydning og til
plantning.

Efter Naturbeskyttelsesloven må der 
ikke plantes på et fredet fortidsminde 
og inden for en afstand af 2 meter fra 
dets fod. Ideen er, foruden at undgå 
planteploven, også at forebygge storm
faldsskader.

Det vil uden tvivl også virke efter 
hensigten i det lange løb, men der er 
stadig mange steder træer på vore for
tidsminder, og en del af dem er altså 
faldet i stormen. Andre træer vil sikkert 
falde næste gang det stormer, medmin
dre skovejeren griber ind for at forebyg
ge det.

Gensidig hjælp
Fortidsminder bør altid være afsat på 
skovkortene. I den forbindelse skal erin
dres om, at skovejeren kan få udpeget 
de fredede fortidsminder af Skov- og 
Naturstyrelsen og få dem afsat på sine 
skovkort. (Jf. SKOVEN nr. 1/97).

Omvendt vil Skov- og Naturstyrelsen 
gerne have indberetninger om storm
faldsskader på fortidsminder, så vi kan 
få overblik over skadernes omfang. 
Under alle omstændigheder bør meget 
store og voldsomme beskadigelser som 
ødelagte stengrave, eller blotlagte mur
værker på f.eks. voldsteder indberettes.

Vor interesse er her at registrere ska
derne, undersøge det der måtte være 
blotlagt, sikre konstruktionernes stabili
tet, og om nødvendigt følge op med 
restaurering eller rekonstruktion. Alt 
sammen uden udgifter for skovejeren.

Hvad bør en skovejer 
selv gøre?
Langt de fleste af de skader som opstår 
er forholdsvis enkle, og dem bør skov
ejerne selv kunne håndtere.

Inden man overhovedet går i gang 
med oprydningen i et stormfaldsområ
de, bør det undersøges, om der er for
tidsminder på arealet. Er der det, bør 
de lokaliseres og afmærkes, inden 
maskinerne slippes løs, således at kør
sel og udslæbning hen over fortidsmin
derne undgås.

Når en beskadiget gravhøj er lokali
seret, ser man om der er væltet træer 
som stod på selve højen. I så fald gæl
der det om at få rodkagen skåret fri, så 
den kan vippes tilbage i hullet, hvor den 
kom fra. Rodkagen må som udgangs
punkt ikke rykkes ud af højen.

Jo før rodkagen skæres fri og tippes 
på plads, des bedre passer den i sit 
hul. Går der for lang tid, begynder jor
den at rasle ned, og så er det endnu 
sværere at få rodkagen ordentligt på 
plads igen. Men selv om resultatet 
måske ikke bliver så godt, bør proces
sen alligevel gennemføres for dog at få 
udfyldt hullet bedst muligt med den 
jord, som hører til.

Kævler og stammer bør løftes, aldrig 
slæbes væk fra fortidsminderne. Kævle-

udslæbning kan lave uoprettelige ska
der, og jo større og tungere en kævle er, 
jo vigtigere er det, at den løftes bort.

Anvend altid 4-hjulstrukne maskiner 
med lavt marktryk. Reducér vægten 
ved at opskære effekterne så meget, 
som det er forsvarligt.

På højryggede agre gælder, at al 
færdsel bør ske på langs af agrene. På 
jernaldermarkerne bør kørslen begræn
ses til selve markfladerne - hvor man 
dog skal passe på eventuelle rydnings-

Figur 4. Højryggede agre er et andet fortidsminde som bør beskyttes. De kan ofte 
være svære at se - men denne i Kistrup Skov ved Fåborg hæver sig næsten 1 m. 
Højryggede agre blev skabt fordi man på de smalle agre ofte pløjede ind mod mid
ten, og derved fik terrænet et bølget forløb.

4*.
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Figur 5. Hvis der er væltet træer på et fortidsminde er det vigtigt så hurtigt som 
muligt at få lirket rodkagen tilbage i sit hullet igen, så jorden ikke forstyrres for 
meget. Billedet viser et granstød fra 1981 stormen på en gravhøj i Stendal Plantage 
ved Viborg.

røser. Og man bør helt undgå kørsel på 
terrassekanterne og de lave skelvolde, 
der deler markerne op.

I øvrigt gælder det både på oldtid
sagre og højryggede agre, at færdsel 
så vidt muligt kun bør ske, når jorden er 
bæredygtig.

Skader forebygges
Den ideelle måde at sikre fortidsminder
ne mod nye stormfaldsskader er at fæl
de alle træer på dem og sikre at ingen

nye gror op. Hvis denne løsning er for 
radikal, anbefaler Skov- og Naturstyrel
sen, at man i forbindelse med udtyndin
gen sørger for, at træerne gradvist fjer
nes fra fortidsminderne. Derved kan de 
komme helt væk fra fortidsminderne, 
helst allerede i den mellemaldrende 
men i alle tilfælde i den gamle bevoks
ning.

Ofte ses gamle træer stående på 
dysser og gravhøje - og flot ser det ud. 
Store gamle træer og fortidsminder klæ

der hinanden. Det kan også være en 
glimrende måde at tydeliggøre fortids
miinderne på. Men det er risikabelt, og 
forstmanden bør sørge for, at træerne 
bliver fjernet, inden de vælter af sig selv 
med de voldsomme skader, det med
fører.

Et alternativ til helt at fjerne de gamle 
træer er at topkappe dem. Reduceres 
kronen til f.eks. 1/5, så bliver vindtryk og 
vægt - også når kronen delvist gror ud 
igen - reduceret så meget, at træet kan 
blive stående til forfald, uden nogen 
sinde at vælte. Og det vil være til glæde 
for insekter og hulrugere.

Forberedelse 
til gentilplantning
Efter stormfald er det almindeligt at ryd
de nåletræsstød, inden plantemaskinen 
sættes i jorden. De store mængder 
affald skubbes sammen i lange, smalle 
ranker, fordelt hen over hele arealet. 
Rationelt ganske vist, men kønt er det 
ikke.

Her skal opfordres til, at kvasbunker
ne holdes langt væk fra fortidsminder
ne. Det skal understreges, at stødryd
ning er aldeles ødelæggende for høj
ryggede agre - og jernalderagre for den 
sags skyld - og bør derfor ikke finde 
sted på sådanne arealer.

Gentilplantning
Det er ikke tilladt at plante på fortids
minder og indenfor 2 meter zonen 
omkring deres fod. Selvsåede træer kan 
efter loven godt få lov til at gro op, men 
de bør tyndes ud og tilstræbes fjernet 
så tidligt som muligt for at forebygge 
kommende stormfaldsskader.

Som en ekstra sikring mod kommen
de skader opfordrer Skov- og Natursty
relsen til, at der plantes et bælte af 
stormfaste træer, med lang omdrifts
alder, i en ring uden for fortidsminder
nes 2 meter zone. Meningen med dette 
er dels at sikre mod yderligere øde
læggelser ved stormfald, dels at tyde
liggøre, hvor fortidsminderne findes.

Tanken er, at træarten i dette bælte 
skal adskille sig fra afdelingens øvrige 
træer. Normalt vil det være hensigts
mæssigt at bruge eg eller bøg. Så det 
er i nåletræsområder, at effekten bliver 
mest markant, og her vil træbæltet 
omkring fortidsmiinderne kunne blive 
stående og opfylde sit formål i et par 
hundrede år. Som en sidegevinst opnår 
man øget variation i skoven.

Ikke synlige 
fortidsminder
Højryggede agre og jernalderagre er 
ikke - ligesom gravhøje og dysser - 
umiddelbart beskyttede efter §12 i 
Naturbeskyttelsesloven. De er først 
beskyttet efter særlig meddelelse til eje
ren fra Skov- og Naturstyrelsen. Der bør 
dog passes godt på dem alligevel. 
Agrene er ydmyge spor efter fjerne 
tiders arbejde med det landskab, vi nu

Figur 6. Hvis der optages stød på et stormfaldsareal bør de ikke placeres i nærhe
den af fortidsminder. Disse stød er optaget og sammenkørt i lange bunker efter 
stormfaldet i 1981 - og bunken går direkte hen over en fredet gravhøj.
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Figur 7. En stor vindfælde fra 1967 stormen har helt destrueret en lille gravhøj. Men området er genskabt efter restaurering 
(sammenlign fx sten nr. 84 omtrent midt i billedet). Halskov Vænge på Østf aister.

har fornøjelsen af at dyrke og opleve.
Foruden de fortidsminder, man umid

delbart kan se, findes der endnu flere 
under jorden. Og dem er det straks 
meget vanskeligere at passe på. Her 
tænkes på gravpladser og bopladser 
under jordoverfladen. De er beskyttet 
mod ødelæggelse ved jordarbejder 
efter Museumslovens § 26. Hvis man 
støder på sådanne fortidslevn, skal 
man, efter denne lov, straks standse 
arbejdet og anmelde fundet til Rigs
antikvaren - 1  praksis skal man kontakte 
det lokale museum.

Skov- og Naturstyrelsen opfordrer 
skovejerne til at alliere sig med det loka
le arkæologiske museum, inden større 
jordbearbejdninger går i gang. Museets 
folk vil på forhånd kunne udpege kend
te arkæologiske lokaliteter. Er museets 
folk med ved jordbearbejdningen, vil de 
også kunne sikre, at man ikke skader 
hidtil ukendte arkæologiske forekom
ster.

Tilskud til oprydning på 
og ved fortidsminder
Som opfølgning på de skader stormen 
forvoldte, har regeringen vedtaget en 
lov, der giver mulighed for at søge om 
økonomisk støtte til visse foranstaltnin
ger.

Et af de tilskud, der kan ydes, er til 
dækning af meromkostningerne i forbin
delse med skånsom oprydning på fre
dede fortidsminder.

Alle opfordres til at benytte den kon
tante anerkendelse, som er til rådighed 
for dem, som passer godt på fortids
minderne i skovene. Information om til
skudsordningen findes på Skov- og 
Naturstyrelsens hjemmeside på følgen
de adresse: http://www.sns.dk/skov/ 
skovtilskud/vej I2.htm

NOTOMN
- Danmarks førende 

producent af spånplader, 
BODEX-krydsfiner samt 

VIBOPAN-paneler til 
væg- og loftbeklædning.

Hertil KØBER vi bl.a.
NÅLETRÆ 

i forskellige længder, 
soldet/usoldet 
savværksflis.

Yderligere oplysninger 
ved henvendelser til 

vort skovkontor 
tlf. 89 74 74 38, 

fax 89 74 74 73.

NOTOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76
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KONKURRENCE OM 
NYE TRÆPRODUKTER

Konkurrence ved Elmia 
viste spændende nye 
produkter: Massiv 
træplade der er elastisk, 
lægter til skillevægge 
lavet af vankantede 
brædder, foldevæg af 
træ og gummi, hårdt- 
træsmøbler lavet af 
gran og en ventileret 
flagstang af limtræ.

I sidste nummer omtalte vi nogle af de 
nye træprodukter der blev præsenteret 
på Elmia Timber messen i Jonkdping i 
oktober. Endnu flere ideer blev vist frem 
i en konkurrence "Trekamp i Trå 2000” 
hvor der var indkommet 175 bidrag.

Der var flest bidrag fra Sverige, men 
også en del fra en række nabolande. En 
jury udvalgte 3 bidrag til hver af de 4 
klasser som produkterne var opdelt i. 
Vinderne af de enkelte klasser blev så 
afgjort gennem en afstemning blandt 
messens deltagere. Hver af vinderne fik 
en præmie på 80.000 SEK - den samle
de præmiesum var på 560.000 SEK.

I denne artikel præsenteres nogle af 
de mest lovende bidrag.

Møbler
1. Suing - en stol som tilpasser sig 
kroppen. Lavet af Stefan Borselius fra 
Lign Multiwood. Se fig. 1.

Stolen er lavet af hårdtpresset træ 
ved den teknik som er beskrevet i Sko
ven 12/00, side 547. Veddet placeres i 
et trykkammer der fyldes med olie 
under højt tryk, og det komprimeres til 
næsten halvdelen af den oprindelige 
størrelse. Samtidig øges hårdheden 
sammen en række andre vedegenska
ber.

På den viste stol er stoleben mv. 
lavet af hårdpresset ask. Sæde og ryg
læn er en plade lavet af tynde lameller 
af asp som er kantlimet - limfugen i de 
to plader går altså vinkelret på overfla
den.

Og nu ser man noget højst forbløf
fende - pladerne er elastiske. Når man

For något år sedan hade Suing inte vant rnojlig.
Ny teknik gor Suing till en unik stol och slttupptevetse 
Suing ser stram ut men nar du såtter dig i den formar 
sig stolen efter kroppen.

Stolons stomme ar tillvcrkad ■ Calignum-ask. vilket dr komprimeret och 
hoppressat ir a. Calignum gor del mojligt med bctydligt turmare dimensioner 
,m vad som ar brukligl inom iraniobddestgn.Till sits och rygg anvands 

Calignum Flexible, komprimerad och hoppressad asp. Delta tr3 Ar massivt 
men samtidigt bojbart,vilket breder vSg (or er* radikal formgivning.

Design: Stefan Borselius. mobelformgivarc 
For mer information: design^borselitrs.com

Fig. 1. Stol af hårdpresset træ. Sæde og ryglæn er lavet af kantlimede lameller af 
asp, og de kan holde til en stor belastning.

Fig. 2. Stol og bord af lamineret gran

/
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Fig. 3. Stol af tre lags krydsfiner, som er 
presset sammen ved vacuumlimning.

sætter sig på stolen giver pladerne efter 
og former sig efter kroppen. Og når 
man rejser sig igen går de tilbage til 
den oprindelige form.

Umiddelbart ville man tro at det var 
umuligt at lave en træplade der kunne 
holde til en sådan påvirkning. Men 
hårdpresningen giver åbenbart nogle 
nye egenskaber. Overfladen er hård, 
men det indre er elastisk. Et stykke 
hårdpresset aspetræ der smides på 
gulvet springer op som en bold.

Under alle omstændigheder ville det

»S
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Fig. 4. Model af klapbro i træ.

være interessant at foretage en grundig 
afprøvning af stolen for at se om den 
kan klare belastninger fra normal brug. I 
givet fald åbner der sig nye muligheder 
for designere.

2. Møbler af pressede granlameller. 
Lavet af Tuula Juselius, Aptero Oy i Fin
land. Se fig. 2.

Udgangspunktet er finer af gran som 
er limet sammen så limfugen står vinkel
ret på overfladen. Grantræ er egentlig 
er for blødt til at blive brugt i møbler.
Men produktionsmetoden gør at hård
heden er fuldt tilstrækkelig, samtidig 
med at finerpladerne giver en dekorativ 
virkning.

Der er ikke oplyst nærmere om pro

duktionsmetoden. Men der er en del lig
heder med aspe-stolen omtalt ovenfor.

3. Bigply - en metode til at forme kryds
finerplader. Indsendt af Joel Karlsson 
fra Stockholm. Se fig. 3.

Der blev vist en stol som eksempel 
på hvordan metoden anvendes. Tre pla
der af finer påføres lim og fikseres i den 
form de skal have. De lægges ind i en 
plasticpose som tømmes for luft. Der
ved presses de tre plader hårdt sam
men af det atmosfæriske tryk - og man 
behøver altså ikke en dyr presse.

Konstruktion
1. Let gangbro i træ. Indsendt af Arne 
Eggen Arkitekter i Norge.

Fig. 5. Produktion af Woodstud - en lægte til skillevægge lavet af vankantede bræd- Fig. 6. Den færdige Woodstud lægte
der. anvendt i skillevæg.

i J I
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Fig. 7. Særlige beslag til at sammenføje 
rundtræ.

Konstruktørerne har her udnyttet let
heden i træmaterialet til at lave en klap
bro. Se fig. 4.

2. Woodstud - en længdetilpasset stol
pe til skillevægge, lavet af vankantede 
brædder. Indsendt af Tore Karlstrom, 
Alandia Limfog på Åland.

Dette er nok det mest spektakulære 
bidrag - og med store muligheder for 
træindustrien hvis produktionen kan 
gennemføres som vist. Fig. 5 viser pro
duktionsprocessen, og fig. 6 viser de 
færdige lægter brugt i en skillevæg.

Ideen er at bruge den yderste del af 
store tømmerstokke som skæres fra for 
at lave firkantet tømmer (nr. 1 på fig. 5). 
Resultatet bliver normalt brædder af lav 
værdi - fordi de har vankant - eller 
også skaller som bliver hugget til flis (nr. 
2).

Brædderne bliver nu profileret på 
den skrå side somi udgøres af vankan

ten ved at fræse flere riller (nr. 3). Bræt
tet skæres igennem på langs, og de to 
dele udgør nu for- og bagside af den 
færdige stolpe (nr. 4).

Der indføjes nu et mellemstykke som 
er profileret så det passer til de to 
brædder (nr. 5). De tre dele limes sam
men til det færdige produkt (nr. 6 og nr. 
7). Den færdige lægte kan anvendes 
både til lodrette og vandrette dele i skil
levæggen, og det forenkler byggepro
cessen,

Woodstud har flere fordele frem for 
massivt træ. Det er ret, og det vrider sig 
ikke ved fugtpåvirkning, fordi det er 
lavet af tre dele somi limes sammen. Der 
er 10 cm mellem hvert mellemstykke for 
at lette montagen af el- og vandlednin
ger.

For træindustrien er ideen interes
sant fordi det bliver muligt at anvende 
brædder der er svære at sælge til en 
god pris. Et springende punkt vil være 
om man kan få den rigtige råvare - hvis 
afsmalningen er for stor på de vankan
tede brædder i nr. 2 kan de ikke bruges 
i fuld længde, men skal fingerskarves.

Producenten har opstillet en prototy- 
pemaskine til prøveleverancer og over
vejer nu at anskaffe en ny maskine til 
kommerciel produktion. Ideen er paten
teret. Se detaljeret beskrivelse og for
slag til anvendelse på 
www.woodstud.com

3. Et pladebeslag til enkel sammen
føjning af rundtræ. Indsendt af Jan og 
Hans-Goran Larsson i Vislanda. Se fig.
7.

Metoden består dels af særlige 
beslag tii at sammenføje rundtræ, dels 
en teknik til at fræse enderne for at 
opnå nøjagtig tilpasning. Materialet er 
rundtræ som er fræset så det har sam
me diameter i hele sin længde.

Indretning
1. Skærmen Sebastian, rumopdeling 
ved en fleksibel skærm. Indsendt af 
Sebastian Lonnqvist i Finland. Produce
res af Martela AB. Se fig. 8 og 9.

Skærmen er lavet af to lag 6,5 mm 
birkefiner som fastgøres på begge sider 
af en 3 mm gummiplade. Birkefineren 
virker som den bærende konstruktion 
der får skærmen til at stå, mens gummi
pladen gør det muligt at bøje skærmen 
frit.

Skærmen laves i højder på 1,25 og 
1,5 m, mens længden er fra 1,2 til 3 m. 
Skærmen kan stå uden støtte, og to 
skærme kan sammenføjes med et 
beslag. Og når den ikke er i brug kan 
den blot rulles sammen.

Skærmen kan anvendes til rumopde
ling både i private og offentlige rum. Fx 
til at afskærme en ekstra seng - eller en 
del af rummet hvor man roder lidt. I kon
torer bliver det muligt at ændre indret
ningen løbende når opgaver og projek
ter ændres.

De øvrige prismodtagere i denne 
klasse var en garderobe til trange for
hold hvor forsiden kan drejes ud når 
den er i brug, og et stativ til at hænge 
overtøj på og som kan foldes ind i et 
skab når det ikke anvendes.

Grænseløs
1. En ventileret flagstang i træ. Indsendt 
af Mats Nording, Mats Båtbyggeri i 
Hudiksvall. Se fig. 10,

For ikke ret mange år siden brugte 
man kun granstammer til flagstænger, 
men siden har glasfiber taget det meste 
af markedet. Men nu er der mulighed 
for at genvinde lidt af det tabte marked 
med en flagstang af limtræ.

Stangen laves af 6 stykker skåret 
gran som limes sammen så der bliver et 
hulrum i midten. Derved opstår der 
ingen marvrevner som ellers kan åbne 
op for indtrængen af vand (og som 
skæmmer flagstangens udseende). 
Hulrummet i stangen virker som ventila
tion for den fugt som måtte trænge ind 
gennem træet, og dermed begrænses 
risikoen for angreb af råd.

Konstruktionen med limtræ betyder 
også at der kan leveres større dimensi
oner end skoven ellers kan levere som 
helstammer. Længderne er fra 2 til 22

Fig. 8 og 9. Skærm af birkefiner og gummi der kan anvendes som fleksibel rumopdeling.

m
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Fig. 10. Flagstang lavet af limtræ med 
hulhed i midten.

m, diameteren ved foden fra 10 til 20 
cm.

Flagstangen blev også vist på mes
sen i kommerciel produktion. Limteknik
ken er patenteret. Producenten laver 
også skibsmaster af træ, se en række 
fotos på www.matsbat.com 2

2. Laminerede haveredskaber. Indsendt 
af Dick Hansson i Sollentuna. Se fig. 11.

Skafter til redskaber laves normalt af 
massivt træ. Men træet skal udvælges 
omhyggeligt fordi selv små fejl kan få 
skaftet til at gå i stykker - og skaftets

Fig. 11. Skafter af lamineret træ. I midten 
ses hvordan skaftet kan formes på en 
måde som ikke er muligt i massivt træ.

form er i øvrigt begrænset af materialets 
egenskaber.

Disse skafter er laveret ved laminering 
af en række tynde stykker træ. Mindre fejl 
kan ikke påvirke styrkeegenskaber, og 
man er mere frit stillet til at forme skaftet, 
fx for at opfylde ergonomiske krav. Meto
den blev vist på skafter af ask, bøg og fyr.

Det sidste bidrag var en havelampe i 
en kombination af træ, glas og kobber.

Konklusion
Træ er et gammelt materiale der har 
været anvendt i årtusinder - men kon
kurrencen viste at der er stadig mange 
uopdagede muligheder.

Laminering - sammenlimning af 
mange mindre stykker træ - reducerer 
eller fjerner helt mange af de tekniske 
begrænsninger som findes i massivt

træ. Nye former for forarbejdning af træ 
kan give træet egenskaber som ingen 
havde forestillet sig på forhånd.

Kombinationer af flere materialer 
betyder at træmaterialer kan udgøre en 
del af det færdige produkt. Og med den 
rette kreativitet bliver det muligt at 
anvende restprodukter fra savværkerne 
som måske ellers bliver hugget til flis.

Der var kun to bidrag fra Danmark:
Et fleretages træhus der udnytter passiv 
og aktiv solvarme af arkitekt Ole 
Gjølberg. Og en fuglekasse af genbrugt 
emballagetræ - formet som en smal 
pyramide med et hul midtpå, indsendt 
af Hans Kieldsen i Trend.

Denne ret beskedne danske indsats 
er forhåbentlig ikke udtryk for kreativite
ten i den danske træsektorl

sf

Andre træprodukter 
fra Elmia
I Skoven 12/00 omtalte vi en række 
nye træprodukter fra Elmia Timber. 
Nogle af produkterne måtte udsky
des på grund af pladsmangel - og 
de bringes her:

Byggesystem 
til småhuse
Et savværk i Nordsverige forædler det 
skårne træ på forskellige måder. De 
laver bl.a. planker af limtræ, egnet til fri
tidshuse. Dette træ er meget formstabilt 
og giver tætte vægge, fordi der ikke 
opstår revner. Kernesiden vender udad 
for at opnå størst mulig vejrbestandig
hed.

De har nu udviklet et nyt byggesy
stem til fritidshuse. Kernen i systemet er 
en multistolpe der består af fire hjørne
profiler af træ med tilhørende stolpebe
slag af aluminium. Plankerne monteres i 
beslaget og forankres evt. yderligere på 
den indvendige side. Der er to varianter 
af stolpen med en vinkel på 90 gr. eller 
135 gr.

Beslagene skjules helt, og samlin
gerne skulle blive meget stabile og tæt
te, idet multistolpen opfanger fugtforan
dringer i træet. Stolpen kan anvendes til 
skjulte installationer eller udfyldes med 
isolering.

Wallmarks Såg AB, 93193 Skellefteå, 
tel. 0046 910 573 00, www.wallmarks.se

S
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Plankeværk 
som støjskærm
I Skoven har vi tidligere vist eksempler 
på støjskærme af træ til opsætning 
langs veje. Et nystartet firma i Sverige 
sælger en støjskærm der er opbygget 
som et system af byggeklodser.

Plankerne er forsynet med fer og not 
i længderetningen, så der bliver en tæt 
samling når de lægges oven på hinan
den. Plankerne holdes fast ved hjælp af 
korte tværstykker som passer ind i for
dybninger i enden af hver planke. Der
med dannes et knudepunkt som 
omslutter en søjle af profileret stål - det
te knudepunkt er patenteret i systemet.

Delene holdes sammen med en fje
deranordning som tillader at træet kan 
arbejde når fugtindholdet varierer. 
Øverst på skærmen monteres en let 
skråtstillet planke som leder regnvand 
væk.

Plankerne er som udgangspunkt 
lavet af gran, men hvis skærmen er 
meget udsat kan der anvendes kerne
træ af fyr, lærk eller eg. Alle planker 
trykimprægneres med Tanalith E.

Mi

På billedet ses støjskærmen under 
opbygning, dvs. uden det skråtstillede 
bræt foroven. I midten ses knudepunk
tet som skjuler den bærende stålsøjle.

Lyddæmpningen er målt til 26 dB, og 
det er 2 dB bedre end hvad der kræves 
til klasse B3 som er den højeste klasse 
ifølge Europanormen. (En dæmpning 
på 8-10 dB vil føles som en halvering af 
støjen. En dæmpning på 26 dB svarer 
til at støjen fra en stærkt trafikeret gade 
reduceres til svagere end lyden fra tale 
på 1 m afstand).

Støjskærmen kan dimensioneres lidt 
forskelligt afhængigt af de belastninger 
den udsættes for. De største krav stilles 
til støjskærme op til jernbaner der skal 
kunne tåle suget fra et lyntog på den 
ene side og 20 cm tøsne på den anden 
side, og denne skærm koster 1500 
SEK/m2. Hvis skærmen skal opstilles 
langs en vej kan man komme ned i 
nærheden af 1000 SEK/m2.

Der er netop truffet aftale om opstil
ling af de to første skærme i Sverige

Markedsføring i Norden: Scandinavian Terra 
Tec AB, Levins Våg 4, 29173 Onnestad, tlf. 
0046 44 765 50.

Forarbejdning af 
træ før saven
Det er en selvfølge for os at rundtræ 
saves op før det bruges. Men man skal 
ikke særlig langt tilbage i tiden før det 
var øksen der var det mest brugte red
skab, især når bønderne skulle anven
de træ fra deres egen skov. Det blev 
demonstreret i en arbejdende stand fra 
Derome Tråbearbetningsmuseum.
Med en særlig økse hugges lange fliser 
af fyrrestammen så man efterhånden får 
et firkantet tværsnit. Overfladen ligner 
bølger eller facetter, fordi øksen natur
ligvis ikke kan skabe så jævn overflade 
som saven.
Der blev vist fire forskellige metoder til 
at tilhugge en stemme. Billedet viser en 
metode hvor man arbejder sig baglæns 
mens man står ved siden af stammen, 
og den var vidt udbredt i store dele af 
Sverige indtil den sydsvenske teknik tog 
over i løbet af 1800 tallet.
Museet ligger 15 km nord for Varberg 
og har et par tusinde gæster om året. 
Det viser udviklingen i svensk træindu
stri fra 1700 tallet til i dag. Der er 3000 
håndredskaber og 150 maskiner - tram- 
pebåndsav, rundsav, ramsav, forskellige 
høvlemaskiner, en kæmpe dampmaski
ne på hjul, trampefræser, træuldsmaski
ne og tagspånshøvl. De fleste maskiner 
kan prøves af de besøgende.
Museets adresse er Ås pråstgård, Dero
me, det er tæt på Eo6 og vej 41 og lidt 
syd for Veddinge. Åbent tirsdag-søndag 
10-17 i perioden 15. juni - 15. august. 
Grupper kan aftale besøg på andre 
tider af året. Tel. 0046 340 312 12.
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MANEDENS PROFIL

LERBLANDET 
SANDJORD OVER LER
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Foto 1. Jordbundsprofil fra skovrejs
ningsområdet syd for Randers, 
Fussingø Statsskovdistrikt.

Af geolog Henrik J. Granat, 
Driftsplankontoret, Skov- og 
Naturstyrelsen

Dette jordbundsprofil er 
meget udbredt i det 
nord- og midtjyske 
morænelandskab.

Karakteristisk for jord
typen er en markant 
stigning i lerindholdet 
omkring 80 cm’s dybde.

Der er ingen træarter 
som er uegnede på den
ne veldrænede jordtype, 
men det dybereliggende 
lerlag udnyttes bedst af 
træarter med dybt- 
søgende rodsystemer.

Geologi
Indlandsisen stod ved Hovedstilstand
slinien i Midtjylland for 18.000-20.000 år 
siden. Denne israndslinie, der forløber 
fra Bovbjerg til Viborg og sydover langs 
den midtjyske højderyg til Padborg, er 
en afgørende og for de fleste velkendt 
skillelinie i det danske landskab.

Indlandsisen, der nåede fra Norge 
og Sverige til Hovedstilstandslinien kal
des ofte for Nordøstisen, da isbevægel
sen overvejende har været fra nordøst 
mod sydvest.

Nordøstisen efterlod en moræneaflej
ring, der oftest er sandet og ikke inde
holder kalk. Dette kan ses i modsætning 
til moræneaflejringer afsat af Sydøst- 
isen, som dækkede Øerne og Østjyl
land for 14.000-15.000 år siden. 
Moræneaflejringer fra Sydøstisen er 
overvejende leret og kalkholdig (se evt. 
Skoven 2/00 side 100-102).

Nordøstisen medbragte desuden 
svenske og norske ledeblokke. Af disse 
er Rhombeporfyr, Bredvadporfyr og 
Kinnediabas blandt de lettest genken
delige. Se foto 2.

Jordbund
Jordbundsprofilet på foto 1 er udviklet i 
kalkløs moræneler fra Nordøstisen. Pro
filet er præget af en meget dyb lerned- 
slemnmg, der sker med det gennem
sivende nedbørsvand. Den øverste 
meter er udvasket for ler. Leret er udfæl

det igen fra 1 til 2 meters dybde. Ler
procenten springer således fra 7% til 
over 20% i 90 cm’s dybde.

Lernedslemningen har givet anled
ning til dannelse af en lerudvasknings
horisont (E-horisont fra 50 til 90 cm) og 
en lerudfældnings-horisont (Bt-horisont 
fra 90 til 180 cm). Lerudvasknings
horisonten er forbrunet øverst lige under 
pløjelaget (BwE-horisont fra 50 til 65 
cm).

Pseudogley præger Bt-horisonten, 
der ses i form af lodrette siirer i grå far
ver, som flankeres af rødbrune jernud
fældninger.

Pløjelaget (Ap-horisont fra 0 til 50 
cm) er tykt og har et humusindhold på 
2,6% i 15 cm’s dybde faldende til 1,9% i 
40 cm’s dybde.
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Foto 2. Rhombeporfyr er en ledeblok, 
der er bragt til Danmark fra Oslo-egnen 
med Nordøst/sen. Foto af Carsten R. 
Kjær, GeologiskNyt.

Træartsvalg
Vandkapaciteten er høj, og næringsstof
niveauet er middelt. Pseudogley vidner 
om korterevarende vandmætninger, 
men det optræder så dybt, at det ikke 
anses for at kunne give stabilitets
problemer selv hos følsomme træarter.

Træartsvalget er frit ud fra et 
jordbundsmæssigt synspunkt. En opti
mal udnyttelse af jordtypen fås dog hos 
træarter med dybtsøgende rødder, der 
vil nå ned i de underliggende lerrige 
lag.

Det er en jordtype, hvor de fleste
nåletræarter vil klare sig relativt bedre 
end mange løvtræarter. På jordtypen 
anbefales specielt rødgran, sitkagran, 
douglasgran, ædelgran, lærk, thuja, 
cypres og skovfyr, men også bøg, eg, 
ær, lind og fuglekirsebær anses for 
egnede.

Der er ingen uegnede træarter bort
set fra rødel, der dog sagtens kan 
anvendes som ammetræ.

Kilde: Henrik J. Granat: Jordbunden i Land
skabet, Fra jordprofilbeskrivelse til træarts
valg. Det er en internetbog med adressen 
http://www. sns. dk/netpub/jordbund/index. htm
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KVASRYDNING 
OG TRAKTOSE

Af Steffen Havelund,
Center for Skov og Landskab 
(Skovskolen)

Skovmaskiner kan kom
primere jorden til skade 
for den fremtidige 
trævækst.

Til kvasrydning bør 
man undgå store skov
ningsmaskiner, man bør 
vælge den rette årstid 
og bruge lette maskiner 
og/eller brede dæk.

Det er efterhånden en etableret regel, at 
skovningsmaskiner og udkørselsmaski
ner så vidt det overhovedet er muligt 
skal færdes oven på en måtte af kvas. 
Formålet er at begrænse komprimerin
gen af jorden som kan være skadelig 
for trævæksten.

Dette er naturligvis vanskeligt ved 
rydning af kvas som forberedelse til 
etablering af den nye kultur. Derfor må 
man også udvise yderligere påpasse

lighed ved denne arbejdsopgave for 
ikke at reducere den fremtidige 
bestands vækstmuligheder.

Det er derfor med nogen bestyrtelse 
at jeg læser artiklen s. 500-501 i Skoven 
nr. 11 om kvasrydning under anvendel
se af en 14 tons tung forhenværende 
skovningsmaskine. (Arbejdet foregik i 
Skaftkær Skov ved Gram. Skoven ligger 
på en bakkeø, jorden indeholder en del 
ler og er stedvis let forsumpet. Maski
nen ses i figur 3. Artiklen er skrevet af 
redaktørSøren Fodgaard, red. anm.).

Anvendelse af en sådan maskine er 
vel næsten at bede om problemer med 
jordkomprimering, forsumpning og 
dårlig vækst af den fremtidige skov. Til
med er artiklen ledsaget af et foto af en 
(endnu!) tilfreds skovejer som står i 
knæhøj lysesiv.

Det må erkendes at vi i dansk skov
brug har en vanskelig situation i øjeblik
ket på grund af de enorme arealer som 
skal ryddes og tilplantes efter stormen. 
Men det bør ikke forlede skovejerne til 
at få udført operationer, som på langt 
sigt vil betyde en væsentligt forringet 
økonomi i skovdriften.

Finjord og vand
Ikke alle jorde er lige følsomme overfor 
tunge maskiner, og de enkelte jordes 
følsomhed vil variere med årstiden og 
dermed vandindholdet i jorden.

Det generelle princip er, at jo højere 
indholdet af finjord (= ler + silt) er, desto 
større er risikoen for at lave langvarige 
strukturskader på jorden. Samtidig 
betyder vandindholdet i jorden ganske 
meget for om der opstår traktose. Van
det i jorden vil indtil en vis grænse fun
gere som smøremiddel mellem jordpar
tiklerne, således at de pakker mere og 
tættere sammen. Er vandindholdet 
meget højt kan resultatet dog blive en 
opmudring af jorden i stedet for en 
komprimering.

Traktose
I den komprimerede jord er det især 
antallet af grove porer, som bliver stærkt 
reduceret. Det medfører en meget lang
som nedsivningshastighed for regnvan
det, hvilket så kan føre til en betydelig 
overfladeafstrømning af vand til grøfter 
og åer. Denne overfladeafstrømning vil 
ud over vandet formodentlig også 
transportere store mængder humus ud i 
grøfter og vandløb og kan i værste fald 
på let skrånende terræn føre til egentli
ge erosionsproblemer.

Når alle de grove porer i jorden er 
trykket sammen, vil de resterende fine 
porer være vandfyldte. Dermed er luft
skiftet i jorden stærkt nedsat, og plan
ternes rødder vil blive kvalt af luftman
gel og vand.

Den mekaniske modstand mod rod-
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Figur 1. Meget udbredt traktose efter renafdrift af bøg og 
kvasrydning. Arealet var dog meget græsbundet inden afdrif
ten. Afd. 1223 i St. Dyrehave. Frederiksborg Statsskovdistrikt.
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Figur 2. Lysesiv ved kvasranke efter afdrift og kvasrydning af 
rødgran. Nødebo Skov, Frederiksborg Statsskovdistrikt.
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udbredelsen er formodentlig af mindre 
betydning. Man kan jo se rødder træn
ge igennem granitklipper og asfaltbe
lægninger, når blot der er en lille spræk
ke at starte i,

Den komprimerede jord indeholder 
faktisk mindre vand end en normal 
upåvirket jordbund, da overfladeaf
strømningen har ført vandet bort. Det vil 
sige at en komprimeret jord måske 
også hurtigere vil blive tømt for vand i 
en tørkeperiode. Traktose kan altså 
også forstærke tørkeproblemer.

Det klare signal på traktose og 
forsumpning er fremkomsten af lysesiv i 
store mængder. En plante som netop 
kan trives i vandlidende og komprimeret 
jord. Se figur 1.

Hvad skal vi da gøre?
Den bedste anbefaling man kan give i 
forbindelse med kvasrydning vil nok 
være helt at undlade den, men en ræk
ke andre forhold taler for at gennemføre 
denne operation. Hvis man beslutter sig 
for at rydde kvas, så skal man for at 
tage størst muligt hensyn til jordbunden:

- kvasrydde om sommeren, når jor
den er tør, eller kvasrydde om vinteren i 
hård frost,

- anvende så lette maskiner som
muligt,

- anvende maskiner med hjul med 
stor diameter og bredde.

Det vil altså betyde at på de arealer, 
som er blevet oparbejdet fra efteråret og 
frem til forsommeren kan man rydde den 
følgende sommer. Ved at lade kvaset ligge 
et lille års tid, vil det endvidere falde mere 
sammen, og en større del af næringsstof
ferne vil forblive spredt over arealet.

Når kvaset ligger spredt ud over are
alet har det en vis ukrudtsdærripende 
effekt, så selvom der måtte komme lidt 
frøukrudt, så vil det ikke nå at blive 
voldsomt generende. Gennem at 
udskyde tilplantningen mindst et år vil 
en del af problemerne med snudebiller i 
nyplantede nåletrækulturer blive redu
ceret. Se figur 2.

Maskinvalget
Uanset om man som skovejer vælger at 
rydde arealerne hurtigt og få tilplantet, 
eller man venter en sæson eller to, så 
skal man passe på sin jord. Det gør 
man ved at køre på de rigtige tidspunk
ter og vælge så lette maskinløsninger 
som muligt og med så store og brede 
hjul som muligt.

Lette maskiner kan nok trykke jorden 
i overfladen, men det er de tunge 
maskiner som ødelægger jordstrukturen 
i dybden uanset et dækvalg som med
fører lavt teoretisk marktryk.

En 14 tons tung tidligere skovnings
maskine eller en gummihjulslæsser som 
skal overkøre 50-70% af arealet, bør 
derfor som minimum udrustes med eks
tremt brede hjul. En dækbredde på 800 
eller 850 mm bør være minimum for at 
slippe en sådan maskine løs på blottet 
jord. Dette gælder især på morænejor
de og det man kan kalde lerblandet 
sand.

På rene sandjorde vil skaden formo
dentlig være begrænset også med 
knap så brede hjul. Bælter omkring 
bogiehjulene vil også hjælpe noget, 
men dels er de dyre, dels vil bælterne 
forøge maskinens vægt med yderligere 
over et ton.

Jeg håber at skovejerne vil være i 
stand til at bevare besindelsen og tæn
ke sig om inden de lukker de meget 
tunge maskiner ind på arealerne, som 
blev hærget af orkanen. En kortsigtet 
billig løsning kan blive meget dyr, når 
den skal betales over en omdrift i mis
vækst.

Figur 3. Den omtalte skovningsmaskine i aktion med kvasryd
ning. Foto: Søren Fodgaard.
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FINSKE SKOVMASKINER
PALAX 600 COMBI 

SAVE-/KLØVE MASKINE
ti TSV Hastighedsregulering af kløver 
ti Mikroprocessorstyring af kløver 
ti Saver og kløver op til 6 rummeter/t 
ti Med hårdmetalklinge 
ti Med kraftoverføringsaksel 
ti Fås i 5 forskellige modeller 

bl.a. monteret med kørehjul 
og egen motor 

ti Priser fra 
kr. 28.700 
uden moms

FARMI FLISHUGGER F/KRAN
ti Model CH ,260 HF - 2EL. 'For dia. 26 cm 
ti Med hydraulisk indtræk - HF 

V ti Med El-kontrol af HF - EL
ti Med indføringstragt 1,25 m x 1 m 
ti Med dobbelt rotor med 2 knive 

lå- TV 2 Med stikkerbryder for
perfekt flis til stoker 

ti Med en kapacitet 
^ \ på 50 kbm/t
« i tf Pris kr. 73.400

uden moms
«

Forhandler/lager: Import:
Sørensen og Lynggaard A/S H.A. AGRO SERVICE
Fanø vej 7 Hvidegaard
8800 Viborg 2800 Lyngby
Telefon 86 62 92 00 Telefon 45 88 44 22
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Kommentar
Indtrykket i skoven 
De store maskiner der er kommet ind i 
skoven den sidste halve snes år har 
bidraget til at effektivisere mange opga
ver. Men de kan også medføre skader 
der rækker langt ud i fremtiden, og der
for bør man finde løsninger der er så 
skånsomme som muligt.

Jeg overværede kvasrydningen i 
Skaftkær Skov. Skovningsmaskinen 
arbejdede en times tid, og det var 
næsten ikke til at se hvor den havde 
kørt. De dybeste spor var ikke dybere 
end 5-10 cm.

Jeg følte at skovningsmaskinen var 
et godt valg, fordi den har brede dæk 
og bogie på redskabsdelen samt stor 
hjuldiameter på motordelen. Entrepre
nøren havde valgt denne løsning til det
te areal netop for at undgå dybe hjul
spor.

På et andet stormfaldsareal lige i 
nærheden havde den samme entrepre
nør anvendt en gummiged, og her var 
der i visse partier hjulspor med stående 
vand. Gummigeden er lettere, men tryk
ket skal fordeles på en mindre flade.

Beregning af marktryk 
Maskinen - en Osa 250 E - vejer fuldt 
udstyret 13,7 ton. Motordelen med to 
store hjul vejer 4,2 ton, mens redskabs
delen med bogie vejer 9,5 ton. På den 
viste maskine har man fjernet kran og 
skovningsaggregat på i alt ca. 1,5 ton, 
til gengæld er der monteret nye kranar
me og rydningsaggregat som vejer 
omtrent det samme.

Marktrykket på denne maskine er på 
motordelen 0,42 kg/cm2, mens det på 
kabinedelen er 0,59 kg/.cm2. Alternativet 
til skovningsmaskinen kan være en trak
tor som typisk har et marktryk på 0,5- 
0,8 kg/cm2 - og hertil kommer rydnings
aggregatets vægt.

Den skovningsmaskine der er vist i 
Skoven 11/00 har derfor et marktryk på 
linje med eller lidt lavere end andre til
svarende maskiner. Det er en ulempe at 
bogien forårsager jordforskydning i de 
øverste jordlag, når den drejer skarpt. 
Men alt i alt må en skovningsmaskine 
som denne vist betegnes som et 
udmærket valg på den viste lokalitet.

Behov for forskning 
Steffen Havelund peger i sit indlæg på, 
at vi generelt ikke er tilstrækkelige 
opmærksomme på jordkomprimerin
gens skadelige effekt. - Hvor meget 
betyder jordkomprimeringen for planter
nes vækst? - Hvor stor betydning har 
jordtype og jordfugtighed og hvad ved 
vi reelt om jordkomprimering i dybden?

De mange gravemaskiner, der er 
benyttet i forbindelse med oparbejdning 
af stormfaldet, vejer fra 15 op til 35 ton.
- Er det tilstrækkeligt, at de er forsyne
de med bælter og dermed opnår et for
holdsvis lavt fladetryk9 Eller indebærer 
brugen af dem en jordkomprimering i
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Figur 4. Kvasrydning i Skaftkær Skov. Kvas er ryddet i et parti i midten af billedet. I 
kanten af billedet ses lysesiv hvor der var små vandpytter.

-w

,* S

WSif;
; - m. rs9

MufiC ■ssste
■ ■ , MLa m

m må

Figur 5. Et areal tæt ved det første, ryddet med gummiged. Der er spordannelse i 
bløde partier

dybden, og er vi i stand til at registrere 
jordkomprimeringen i dybden?

I Tyskland har man begrænset kør
slen til få afmærkede spor i stedet for at 
køre på kryds og tværs i hele bevoks
ningen. Måske skal vi til at overveje 
noget tilsvarende i Danmark.

Jordkomprimeringens skadelige 
effekt er i det hele taget et forsømt 
område, som i lyset af stormfaldsopar
bejdningen og genkultiveringen burde 
undersøges nærmere. Måske var det et 
arbejdsfelt for den nye centerdannelse 
mellem Skovskolen, KVL og Forsknings
centret.

Det kunne også være et emne for en 
større opgave af studerende ved Skov
skolen eller Landbohøjskolen (på KVL har 
man instrumenter som måske kunne 
udlånes). En studenteropgave kunne give 
et indtryk af problemets omfang og hvor 
der var behov for grundigere forskning.

Redaktør Søren Fodgaard

Kilder:
Maskinens vægt: Fabrikanten.
Maskinens marktryk og jordens bæreevne: 
Temadag om maskinanvendelse i bæredyg
tigt skovbrug i 1996, s. 48 og 55.

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY 
TLF. 6473 1058 FAX 6473 3 158

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.
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Status for certificering
Årsskiftet er en god anledning til at gøre 
status over hvor langt certificering af 
skovdrift. Det er et område der udvikler 
sig måned for måned.

PEFC

FSC certificering findes i en lang 
række lande og dækker som det eneste 
system hele Verden. Det vil føre for vidt 
at nævne alle lande (en komplet liste 
findes på FSC’s hjemmeside); men der 
kan nævnes lande i Nordeuropa:

bejde mellem skovejerforeningerne, 
skovregionerne, træindustrien og andre 
organisationer.

I december blev den finske kirke 
optaget som medlem af certificeringsrå
det, og en repræsentant for kirken blev 
indvalgt i bestyrelsen. Kirken ejer en del

De europæiske skovejeres certificering, Belgien 4.340 ha skov og har på lokalt plan deltaget i
PEFC, er nået op på 32,4 mio. ha, for- Danmark 36 ha certificeringsarbejdet sammen med pri
delt på 5 lande: Frankrig 1.050 ha vate skovejere. (Den finske kirke er dog

Tyskland 222.180 ha - som nævnt i Skoven 12/00 - også
Finland 21,90 mio. ha Holland 69.060 ha gået ind i den nyetablerede arbejds
Norge 5,60 mio. ha Polen 2.742.790 ha gruppe for FSC certificering i Finland).
Tyskland 3,02 mio. ha Rusland 32.700 ha
Sverige 1,30 mio. ha Sverige 9.867.090 ha
Østrig 0,55 mio. ha Schweiz 48.800 ha

Tjekkiet 10.440 ha
PEFC dec. 2000 32,37 mio.ha United Kingdom 958.320 ha

Der har i flere år været arbejdet med 
nationale systemer for certificering i fle
re lande, men regler for PEFC certifice
ring er først blevet vedtaget i løbet af 
2000.

14 lande er medlemmer af PEFC.

En række lande i Nordeuropa - bl.a. 
Norge, Finland og de tre baltiske lande 
- har ikke FSC certificeret skov. I den 
øvrige del af verden kan nævnes lande 
med mere end 100.000 ha FSC skov:

Danmark er repræsenteret ved Dansk Bolivia 885.000 ha
Skovforening. Brasilien 666.000 ha

Guatemala 100.000 ha
Canada Kroatien 167.000 ha
I Canada er der certificeret 31 mio. ha, Mexico 169.000 ha
fordelt på flere forskellige systemer: ISO New Zealand 363.000 ha
14001 miljøledelsesstandard (ISO), Sydafrika 828.000 ha
Canadas Nationale Standard for Bære Ukraine 203,000 ha
dygtig Skovdrift (CSA), FSC, samt USA 2.859.000 ha
Bæredygtig Skovdrifts Initiativprogram 
fra den amerikanske træindustriforening FSC i alt 31.12.00 20.746.552 ha
(SFI

ISO
CSA
FSC
SFI

30,24 mio. ha 
3,29 mio. ha 
0,03 mio. ha 
1,04 mio. ha

Kilder :www.pefc. org, 
www.sfms.com,www.fscoax.org

X

Canada 21.12.00 ialt 30.980,046 ha

Nogle skovejendomme er certificeret 
efter flere systemer. Det certificerede 
areal repræsenterer en tilladt hugst på 
43,7 mio. m3, svarende til 24% af Cana
das totale hugst. (Det kan bemærkes at 
der er ikke opgivet hugst på de 30.046 
ha under FSC certificering).

Der er tale om en betydelig vækst. I 
juni 1999 var der kun certificeret 3,7 
mio. ha. Det var i september 2000 vok
set til 21,5 mio. ha, men kun tre måne
der senere er tallet altså steget med 
næsten 50%. Der ventes stærkt stigen
de interesse i Canada for skovcertifice
ring i det kommende år.

FSC
FSC er det første system til certificering 
og er stiftet på initiativ af miljøorganisati
oner.

FSC havde certificeret et betydeligt 
areal for et par år siden. I april 1999 var 
det således over 15 mio. ha, men siden 
da er der ikke sket nogen større udvik
ling. Ved udgangen af 1999 var det på 
17 mio. ha, og en status ved udgangen 
af 2000 viser i alt 20,7 mio. ha.

PEFC certificering 
i hele Finland
I december blev de 3 sidste af Finlands 
13 skovbrugscentre tilsluttet det finske 
system til skovcertificering, FFCS. Der 
er nu 21,9 mio. ha skov under FFCS 
paraplyen, svarende til 95% af al skov i 
landet. Skovene ejes af 311.500 skov
ejere. FFCS er tilsluttet de europæiske 
skovejeres certificering, PEFC.

Det finske system er udviklet fra 
1996 og frem, og i løbet af 1999 og 
2000 er alle landets skovbrugscentre til
sluttet systemet. En af de vigtigste 
opgaver nu er at sikre at kriterierne for 
certificeringen opfyldes.

Uafhængige organer har i 1999 og 
2000 foretaget kontrol. Der blev konsta
teret mindre uoverensstemmelser 
omkring bevarelse af nøglebiotoper og 
behandling af stødpudezoner ned mod 
vandløb og mindre søer. Sådanne min
dre afvigelser fra reglerne søges løst 
ved uddannelse, rådgivning og infor
mation.

Kriterierne skal indarbejdes endnu 
bedre fremover, og det sker i et samar-

Industrien bruger nu PEFC i deres 
markedsføring. I Skoven 11/00 omtalte 
vi de fire første industrier der er god
kendt til at bruge PEFC logoet, og i 
december kom yderligere tre industrier 
til.

Den ene er Finnish Fibreboard Ltd., 
en af de største producenter af fiberpla
der i Europa. De har to fabrikker med 
en samlet kapacitet på 180,000 m3 som 
producerer hardboard og softboard. 
Omsætningen er 34 mio. Euro, hvoraf 
halvdelen kommer fra eksport til Euro
pa.

Der er også uddelt licens til to 
savværker under Finnforest Corporati
on, som fremstiller skåret træ, krydsfiner 
og specialprodukter. Kunderne er træin
dustrier, byggemarkeder og forhandlere 
af avancerede byggesystemer. Selska
bet er repræsenteret i 18 lande og har 
en omsætning på 1139 mio. Euro.

Yderligere oplysninger om 
certificering på www.pefc.org og 
www.smy.fi/certification. Om industrier
ne på www.finnishfibreboard.com og 
www.finnforest.com

Kilde.Pressemeddelelse fra FFCC, 
det finske skovcertificeringsråd 

20.12.00
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Nye FSC-regler for 
mærkning af delvist 
certificerede produkter
FSC har ændret på reglerne for anven
delsen af FSC's logo på produkter, der 
består af både certificerede og ikke 
certificerede komponenter. I det følgen
de gives et kort resume af de nye reg
ler:

70% tærsklen for kollektioner af mas
sivt træ (1.1): Der er kommet nye regler 
for mærkning af kollektioner, som tilla
der FSC-mærkning af kollektioner af 
f.eks. tømmer, lister og profiler, når 
mindst 70% af træet, der bruges i frem
stillingen af den samlede kollektion eller 
enhed, kommer fra en FSC-certificeret 
kilde. Generelt kan kun den samlede 
kollektion bære FSC's logo, og ikke de 
individuelle enheder i en kollektion 
(f.eks. de enkelte brædder).

Lavere tærskler for spån- og fiber
produkter (1.2): FSC har nedsat mini
mumsgrænsen for certificeret materiale 
i spån- og fiber-produkter (f.eks. papir, 
MDF, spånplader). Nu kan produkter 
med helt ned til 30% certificeret materi
ale af produktets nye træfibre mærkes 
med FSC's logo. Denne grænse vil stige 
til 50% i 2005.

Produkter, som indeholder genbrugs
materiale eller spildprodukter fra en 
anden FSC-mærket produktion skal 
indeholde minimum 17,5% FSC-certifi
ceret materiale og dermed maksimalt 
82,5% genbrugs- eller spildmateriale for 
at de færdige produkter kan FSC-mær- 
kes. Kort sagt: mindst 30% af alt nyt 
materiale i et produkt skal være FSC- 
certificeret, og mindst 17,5% af det tota
le product skal være certificeret, hvis 
produktet også indeholder genbrugs
materiale.

Kombinerede massive, spån- og 
fiber-komponenter i sammensatte pro
dukter (1.3.2): Sammensatte produkter 
kommer i princippet ind under begge 
ovennævnte kategorier og således to 
forskellige procentkrav (så lavt som 
30% fibre og samtidig mindst 70% mas
sivt træ).

Derfor er der to muligheder for at 
beregne procentindholdet for konstrue
rede produkter, som indeholder begge 
typer komponenter: 1) Hele produktet 
skal leve op til 70%-reglen beregnet af 
produktets volumen, eller 2) hvis spån- 
og fiber-komponenterne og de massive 
trækomponenter hver for sig lever op til 
hver sine respektive procent-regler, kan 
det sammensatte produkt FSC-mærkes.

Rullende gennemsnit (1.4): Virksom
heder kan vælge at måle indholdet af 
FSC-certificeret materiale i en fabrike
ringsproces baseret på et “rullende 
gennemsnit” med en målecyklus på op 
til 60 dages intervaller.

Løbende forbedring (1.5.2): Virksom
heder, som arbejder med procent-regler 
for deres spån- og fiber-produkter, skal 
udarbejde en handlingsplan for, hvor-
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Det kan være svært at sikre sig at alt 
træ i træprodukter kommer fra certifice
ret skov. Derfor tillader FSC nu at man 
kan anvende FSC logo hvis certificeret 
træ udgør en nærmere angivet del af 
produktet (her 80%). (Mærkat fra et 
dansk produceret vindue. Bemærk 
iøvrigt at “80 % FSC træ" er skrevet 
med mindre typer end reglerne foreskri
ver).

dan de over tid vil forøge procenterne 
af det certificerede råmateriale og opnå 
2005-kravet om 50%. Certificerings
firmaet vil følge virksomhedens frem
skridt.

Tydeligere mærkning med FSC's 
logo (1.6.1): Produktets andel af FSC- 
certificeret materiale skal fremgå tyde
ligt på mærkningen. Procentsatsen skal 
på mærket have samme størrelse som 
den størrelse, der vælges for ordet 
“FSC” under FSC-logo’et.

Kendskab til ikke-certificeret træ 
(3.1): For at bruge de nye lave regler til 
spån- og fiber-produkterne og til mas- 
sivttræs-produkterne, skal virksomhe
derne sikre sig, at de ikke anvender træ 
fra uacceptable kilder som f.eks. træ fra 
naturskove og ulovligt skovet træ.

Certificeringsfirmaet skal årligt kon
trollere virksomhedens indkøbspolitik 
og tilse at virksomheden har opdatere
de informationer om deres leverandører 
af råmateriale inkl. kendskab til træets 
oprindelse.

FSC’s regler for blandede produkter 
kan findes på www.fscoax.org eller 
rekvireres fra NEPCon.

Kilde:Pressemeddelelse fra 
NEPCon 2.1.01

FSC i Letland
FSC certificering er nu startet i Letland. 
SmartWood - som er et certificeringsor
gan godkendt af FSC - tildelte et certifi
kat den 29.12.00 til "Forest Owner Con
sulting Center" i Letland (Skovejernes 
Rådgivningscenter). Det er den første 
gruppecertificering i Østeuropa.

Rådgivningscenteret har siden 1996 
lavet driftsplaner for private skovejere 
og laver i dag 200-300 planer om 
måneden. Der er netop lavet en ny 
afdeling til gruppecertificering af små 
skovejere. De har lavet detaljerede reg
ler for at bedømme skovdriften på ejen
domme der søger medlemskab samt for 
godkendelse af skovningsoperationer 
og håndtering af Chain-of-Custody 
(dvs. sporing af certificeret træ gennem 
hele trækæden).

Letland har 160.000 private skoveje
re med i gennemsnit 8 ha skov. Rådgiv
ningscenteret tilbyder små skovejere at 
tilslutte sig gruppecertificeringen, og de 
forventer at FSC certificering kan opnås 
til en "acceptabel omkostning”. Smart
Wood vil løbende overvåge medlem
merne for at sikre sig at driften svarer til 
FSC’s standarder.

En uafhængig gruppe af skoveksper
ter foretog en bedømmelse af centeret i 
begyndelsen af november 2000. Grup
pen blev ledet af Peter Feilberg fra 
NEPCon i Danmark (NEPCon er 
repræsentant for SmartWood i Norden 
og Baltikum), mens Sigita Freimane fra 
Letlands Skovstyrelse var den lokale 
ekspert. Desuden deltog direktøren for 
Letlands Ornitologiske Forening som 
tog sig af økologiske emner.

Rapporten fra denne gruppe blev 
bagefter bedømt af to uafhængige eks
perter: Rolands Auzins som er leder af 
afdelingen for miljøbeskyttelse i Let
lands Skovstyrelse, samt Sigita Pivina 
som er projektleder for certificering I 
Letlands Statsskovbrug. Hele arbejdet 
er tilsidst bedømt af SmartWoods komi
te til bedømmelse af certificering.

SmartWood fandt at skovdriften i 
gruppen svarede til ånden og hensigten 
i FSC’s principper for god skovdrift. De 
skove som indgår i gruppecertificerin
gen drives i et naturnært system med 
skærmforyngelse og uden anvendelse 
af pesticider, gødning samt eksotiske 
træarter.

SmartWood fandt dog også mulighe
der for forbedringer af driftsplanerne og 
for beskyttelse af vigtige naturområder, 
herunder fredede områder. Skovejerne 
opfordres til at forbedre disse dele af 
skovdriften, og forbedringerne vil blive 
nøje overvåget af SmartWood under 
kontrolbesøg.

Flere oplysninger om certificerings
organerne på www.fscoax.org, 
www.smartwood.org og
www.nepcon.dk.

Kilde: Pressemeddelelse 29.12.00
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Ingen merpris 
på FSC-bøg
I slutningen af november 2000 blev der 
afholdt en stor auktion over bøgekævler 
af god kvalitet i Slesvig-Holsten. Stats
skovene i Slesvig-Holsten udbød en 
større mængde FSC certificeret træ, 
men der kunne ikke konstateres nogen 
merpris på dette træ.

Auktionen omfattede i alt 980 numre 
med i alt 2377 m3 - 99% bøg og 1% ær. 
Der blev modtaget 4272 gyldige bud.

Omkring 2/3 af træet - 1593 m3 - 
blev solgt til en gennemsnitspris på 579 
DM/m3, 2200 kr/m3. Det er et betydeligt 
fald i forhold til sidste år hvor gennem
snittet var 757 DM. Samme tendens ses 
mange steder i Tyskland, og som årsa
ger nævnes især mindre interesse for 
bøg fra Kina, kombineret med højere 
transportpriser. Det store udbud af træ 
fra stormfaldet i Frankrig mærkes også.

Om årets auktion hedder det gene
relt at kævler af høj værdi fik næsten 
samme pris som tidligere, at kvalitativt

godt træ blev vurderet lidt lavere, mens 
gennemsnitskvaliteter oplevede et bety
deligt prisfald. Der var heller ikke større 
interesse for kævler af mindre dimensio
ner.

De absolutte toppriser var 1296 
DM/m3 for bøg og 1635 DM/m3 for ær. 
Den dyreste enkeltkævle på 19,2 m 
længde og diameter 68 cm indbragte 
6991 DM.

Der blev udbudt 247 numre fra de 
slesvig-holstenske statsskove, som blev 
FSC certificeret i november 1999. Gen
nemsnitsprisen for dette træ blev 677 
DM/m3 - et fald på 110 DM i forhold til 
året før. Den højere pris på statsskove
nes træ forklares ved at de udbød 
homogene partier med større dimensio
ner end de fleste andre skove.

Referenten i Holz Zentralblatt noterer 
at der ikke kunne konstateres højere pri
ser på det FSC certificerede træ, selv
om næsten halvdelen af de afgivne bud 
var på disse partier.

Kilde:Holz Zentralblatt 11.12.00

Mere løvtræ
Danmarks Statistik offentliggjorde den 
2. januar de første foreløbige tal fra 
Skovtællingen 2000. De viser bl.a.:

- Andelen af løvtræ er steget med 4 
procentpoint, og andelen af nåletræ er 
faldet tilsvarende. Opdelt på hoved
grupper således:

1990 2000

Bøg 18 18
Eg 8 10
Andet løv 9 11
Løvtræ i alt 35 39

Rødgran 31 27
Sitkagran mv. 9 8
Ædelgran mv. 8 9
Andet nål 16 16
Nåletræ i alt 64 60

Midlertidigt ubev. 1 1

Arealet med eg og andet løv er steget, 
mens bøg er konstant. Faldet i nåle
træarealet skyldes primært fald i 
rødgran. Tallene stammer fra skove på

50 ha og derover, som dækker % af det 
samlede skovareal.

- Det samlede træbevoksede areal er 
steget med 5%, fra 417.000 ha i 1990 til 
436.000 ha i 2000. Halvdelen af denne 
stigning henføres til etablering af jule
træer og klippegrønt på tidligere ager
jord (men dette er jo ikke skovarealer 9 
red. anm.).

Skovtællingen er baseret på skemaer 
udsendt til 30.000 skovejere i foråret 
2000. De blev bedt om oplysninger pr.
1. januar 2000, dog med status før 3. 
december 1999 for de arealer der var 
berørt af stormfald.

I næste nummer af Skoven venter vi 
at kunne bringe en længere artikel med 
flere resultater fra Skovtællingen.

Den endelige opgørelse vil foreligge i 
en publikation medio 2001, som udgi
ves i et samarbejde mellem Skov- og 
Naturstyrelsen, Forskningscentret for 
Skov & Landskab samt Danmarks Stati
stik. Denne publikation vil udover Skov
tællingen indeholde oplysninger om 
bl.a. skovenes sundhed, produktion, 
biodiversitet, beskyttende funktioner 
samt socioøkonomiske betydning.

Kilde: Nyt fra 
Danmarks Statistik 2.1.01
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Konference om adgangsret
Danmarks Idræts-Forbund afholdt en konference i Skivehal
lerne den 13. november 2000 om adgang til naturen.

Der var bl.a. en paneldiskussion med deltagelse af Lars 
Møller Nielsen (Dansk Skovforening), Jan Eriksen (Friluftsrå
det), Dorthe O. Andersen (Danmarks Idræts-Forbund), Søren 
Olesen (form. for teknik og miljø, Viborg Amt) og De Danske 
Landboforeninger.

Vi bringer et koncentreret sammendrag af Lars Møller Niel
sens (LMIN) indlæg samt udpluk fra debatten:

Skovforeningen er ikke enig i, at befolkningens adgangs
muligheder forringes, snarere tværtimod. Adgangsdebatten 
har indeholdt megen varm luft.

Vi har ikke indtryk af, at der lokalt er store problemer med 
hensyn til skovgæsters adgang. Det er mere øst for Valby 
Bakke, man opfinder problemer.

Nogle bynære private skove kan have problemer med stor 
publikumsadgang.

At give indtryk af, at stier og markveje nedlægges i stort tal 
er ren populisme. Mange er blevet nedlagt, men det er for 
årtier siden. I mellemtiden er skovene blevet åbnet for gåen
de og cyklende, og vejnettet i skovene er meget fintmasket.

Det var et stort problem for forsamlingen, at nogle offentli
ge skove blev privatiseret. (Der er flere kommuner som har 
solgt skove fra de senere år, og det overvejes for tiden netop i 
Skive, red.). LMN svarede, at han ikke kunne se problemet, 
da der blev rejst mere skov - også bynær - end der blev 
solgt. Hvis komimunen sælger en skov kan den jo blot kræve 
at der skal være adgang i henhold til reglerne for offentlige 
arealer - og så acceptere en mindre salgspris.

Brændekløver A20
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Brændekløver A20 - Superstærk
• heb 200 bjælke 

(sikrer stabiliteten)
• 20 tons tryk
• Traktordrevet via PTO
• 106 cm kløvelængde
• 2-håndsbetjeriing

• Leveres med flere 
tilslutninger, f.eks.:

• Hydraulik via slanger
• PTO
• Dieselmotor
• El-motor
• Diverse tilbehør

Se vort store udvalg af skovvogne, 
kløvere, rundsave m.m. på: 

www.braendeklover.dk 
Besøg os på Agromek i hal A2 stand 1810

Handelsfirma

Jørn Bolding A*S
Håndværkervej 55 - 6710 Esbjerg V 
Tlf. 7515 5053 - Fax 7515 1911

På spørgsmålet om idrætslivet skal betale for brugen af 
skovene, svarede LMIN: Selvfølgelig - man betaler jo for at 
bruge anlæg andre steder, om ikke andet så over skatten.
Den almindelige skovgæst skal naturligvis ikke betale for 
adgang til skoven.

Mange fra Dansk Orienteringsforbund ville af med afgiften 
til skovejeren, og der var en længere drøftelse af, om afgiften 
til skovejeren for den enkelte deltager er et væsentligt eller et 
uvæsentligt beløb. Hovedproblemet synes at være, at DIF’s 
tilskud til betaling til skovejeren er under afvikling. Man synes, 
at deltagerafgift for de mindre børn ikke er rimelig.

Dorthe O. Andersen (DIF) oplyste, at Naturrådets overvis
mand mener, at den største forstyrrelse i naturen kommer fra 
løse hunde, jægere og motorkørsel. DIF vil have en beslutning 
om, at det offentlige ikke må opkræve afgifter for brug af natu
ren (heste, kanoer m.v.) Friluftsrådet bakker op.

Viborg Amt har netop vedtaget deres regionplan, og de 
har skrevet et afsnit ind om friluftslivet. Overskriften er: Så 
meget fri adgang og udfoldelse som muligt - dog ikke alle 
steder og ikke alt for let. Noget om hensyn til naturområderne, 
men ikke noget om hensyn til ejerne.

Mange gav udtryk for, at områder, som modtager offentlig 
støtte skal være frit tilgængelige for publikum (tilskud til skov
rejsning, stormfald m.v.). LMN spurgte da forsamlingen, om 
den person, som har fået tilskud til et nyt gebis, også skal 
låne det ud en gang imellem? Det var LMN’s indtryk, at en 
stor del af deltagerne godt kunne se, at koblingen af tilskud 
og adgang er kunstig.

Friluftsrådet holder fast ved ydmyg færdsel langs visse 
ledelinier, samt færdsel udenfor vej og sti og om natten i pri
vate skove.

Friluftsrådet lagde vægt på at der er offentlig adgang til 
nye skove, og de efterlod det indtryk, at de nye skove er luk
kede. Det syntes at komme bag på forsamlingen, at der er 
adgang til de nye skove i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Der var enighed om at gøre noget mere for Spor i Land
skabet.

LMN afsluttede med at understrege, at et godt aftalemiljø 
og samarbejde bygges op lokalt nedefra, og ikke med pålæg 
ovenfra.

Tyskland: Det meste er oparbejdet
Tyskland blev ramt af stormfald i juledagene 1999. Langt det 
meste faldt i delstaten Baden-Wurttemberg der ligger op til 
Frankrig. Der faldt her 29 mio. m3, og i begyndelsen af 
december havde man oparbejdet 23 mio. m3. Det svarer til 3 
gange den normale årshugst.

Knapt halvdelen af træet er solgt. Heraf er 4,5 mio. m3 gået 
til andre dele af Tyskland, samt Østrig, Belgien, Italien, Japan 
og Kina. 4,4 mio. m3 er lagt på våd- og tørlager.

Statsskovene har bevidst holdt sig tilbage til fordel for de 
private. Således er 96% af privatskovenes træ oparbejdet, 
mens det er 86% i kommuneskove og 63% i statsskovene. 
Andelen af solgt træ er tilsvarende 65% i privatskove, 46% i 
kommuneskove og 43% i statsskove.

Til gengæld har statsskovene lagt mere på vandlager - 2,2 
mio. m3 - mens kommuneskovene har 1,4 mio. m3 og privat
skovene 0,7 mio. rm3 på lager.

Det værdifulde løvtræ blev oparbejdet hurtigt og solgt til 
stabile priser. I den kommende vinter forventer man ved nor
mal efterspørgsel omtrent samme priser som før orkanen.

For nåletræet har priserne stabiliseret sig på et niveau 
omkring 60% af priserne før stormfaldet. Af det vandlagrede 
træ er omtrent halvdelen solgt. Især stort nåletræ er svært at 
sælge.

Der er faldet meget stort træ, og det har været farligt arbej
de. Der er noteret 3906 mindre og større ulykker, heraf 21 
med dødelig udgang.

Kilde:Holz Zentralblatt 20.12.00
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LETTERE
ADMINISTRATION

Af projektleder Laila 
Østergren, Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen; 
www.eogs.dk

Gennem Internettet kan 
man nu hente skemaer 
mv. til brug for ansøg
ninger og indberetninger 
til det offentlige.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil 
udnytte Internettet og de nye IT-teknolo- 
gier til at skabe en mere effektiv og bru
gervenlig offentlig service for erhvervsli
vet.

Gennem en række projekter bliver 
der udviklet IT-løsnmger, som gør det 
nemmere for virksomheder at admini
strere de opgaver, de bliver pålagt af 
det offentlige. Disse projekter er med til 
at opfylde regeringens mål - at gøre det 
lettere at drive virksomhed i Danmark.

Med .dk21 har regeringen fremlagt 
sin strategi for, hvordan det offentlige 
sammen med erhvervslivet kan skabe 
rammerne for, at danske virksomheder 
kan klare sig i den hårde internationale 
konkurrence. Én målsætning er, at Dan
mark skal være i front med udvikling af 
elektronisk administration, der letter det 
administrative arbejde.

Et eksempel er www.indberetning.dk 
- en hjemmeside der giver adgang til 
4000 offentlige blanketter og vejlednin
ger.

En søgefunktion hjælper med at fin
de frem til den rigtige indberetning. Ind
beretninger, der anvendes ofte, kan 
gemmes i en personlig mappe, hvor en 
huskefunktion kan hjælpe med at holde 
styr på, hvornår indberetninger og ind
betalinger skal foretages. Spørgsmål 
om elektronisk indberetning kan stilles 
direkte til Erhvervs- og Selskabsstyrel
sen på adressen: 
mdberetning.dk@eogs.dk

Størstedelen af indberetningerne er 
beregnet til at skrive ud, udfylde manu
elt og indsende pr. post. Nogle indbe
retninger kan udfyldes direkte på skær-

Virksornh@de.mes indgang til offentlige indberetninger

Hvad nu hvis.. 

Mine formularer

„Hjælp____
Nyheder

Kontal<t

|Vælg evt. myndighed

- Skal du indberette til det 
offentlige?
- Mangler du overblik?
- Er det svært at finde frem til 
den rigtige blanket eller on-line 
formular?

Vejviser til indberetninger

Indberetning dk har påtaget 
sig opgaven at vise dig vej til 
den indberetning du skal 
foretage på h/ærs af 
sagsområder og 
myndighedsskel Læs meie...

Velkommen til indberetning dk ■ 
enhedernes vejviser lil offentlige 

blanketter og formulerer

Find den rigtige formular

Her kan du finde links til alle 
offentlige indberetninger. 
Der er ftere søgemuligheder 
at vælge imellem Læs mere..

Udskriv, udfyld og 
send formularen

Der findes enkelte 
formularer, som du kan 
udfylde on-line. Langt 
de fleste skal du dog stadig

i irkkriv/s i irlfvlclft i
M ImlhRrnfninn 58 Start I Æ 'A ^ft^GrouuWise - P... I Microsoft Word I|£h InrthfirRfninn-..-

Figur 1. Startsiden til www.indberetning.dk - man kommer direkte ind til søgefunkti
onen.

men. Enkelte kan indsendes via nettet, 
så papirblanketter helt undgås.

Funktionerne på siden er i konstant 
udvikling. På www.dk21 .dk kan man føl
ge arbejdet med at skabe administrati
ve lettelser.

På de næste to sider er vist eksempler 
på brug af systemet.

Red.

Vedskov - Træsalg

Maskinskovning + opmåling
Udkørsel
Manuel skovning
Oprydning efter stormfald med
rod-/grenknuser
Plantning - manuel eller maskin 
Renovering af grøfter og veje i 
skoven

Opkøb af nåletræ på rod eller fra 
stormfald til oparbejdning. Tømmer
priser op til 450 kr/m3. Kontant 
afregning -f 2% eller løbende 
måned + 30 dage 
Opkøb af løvtræ på rod eller i stak 
Formidling af træ til køb og salg

KVALITET I HØJSÆDET

Vedskov - Træsalg - tlf. 8687 5126 - 2015 5283 - 4058 3826
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i
Virksomhedernes indgang til offentlige indberetninger

|

Mine formularer

-0

S*g formular ;

Emne. skovbrug Vælg evt. myndighed

A
Søgeresultat 1 -10 ud af 1

Produktudvikling af skovUiugs- og tiarinduHrlproduklei
(Emneord produktionsudvikling. -kovbiug, tilskudsancegnini 
Iræpiodukter, udviklingsprojekter, virksomhedsudvikling!

Hvem: Private virksomheder, skovejere og forsknings- og 
forsøgsinstitutioner Læsmere 

•Til indberetning| --»Veiledning|

Hvem: Til private skovejerei«
•Til indberetning I -»Veiledning

g flersidig s

: Pnvate skovejereLæs
retning | ^»Vejledning

Figur 2. Søgning under ordet "skovbrug" gav 11 muligheder 
Vi klikker på nr. 3 - God og flersidig skovdrift...

-i*
Hyperlinks *! 

FoTsIcfiT

Hvad nu hl 

Mine form

^ Vejledning nr. 1: foryngelse af skov og drifts- planlægning Microsoft Internet Expl... Hl

Skov- og Naturstyrelsen MILJØ &■ ENEKGt

Tilskud til fremme af god og fler sidig skovdrift

Vejledning nr. 1: Foryngelse af skov og driftsplanlægning

ORDNINGENS FORMAL 

HVEM KAN FA TILSKUD ?

FORYNGELSE AF SKOV (ansøgningsskema G1 og F1I

l
Start! (j&Groo..,l ^"Indbe-J \\Stifin-i ^Micr... I ^ lindbe...] w lindbe.,

-I^lx

<£j)
leli Home
~n ^>Gé

Wjflkik>':f.Vgdl 10:54

Figur 3. Og vi kommer nu ind på Skov- og Naturstyrelsens 
hjemmeside, hvor man allerøverst ser at man kan hente en 
række skemaer. Vi klikker på skema G1 i Word udgave...

En afprøvning
Efter redaktionen havde modtaget den
ne artikel besluttede vi at afprøve den 
ny service. Som nævnt kalder man op til 
www.indberetning.dk, og møder den 
startside som er vist i figur 1.

Søgning under emner 
På startsiden kan man søge under 
emner eller myndigheder. Vælger man 
emnet ’’skovbrug” kommer der 11 for
slag (figur 2). Nr. 3 i rækken er god og 
flersidig skovdrift - skema G1. Når man 
klikker på denne tekst kommer man ind 
på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside 
(figur 3) og kan få skemaet i 2 udgaver:

Word-udgave, figur 4. Hvis man har 
tekstbehandlingsprogrammet Word på 
sin maskine kan man udfylde skemaet 
på skærmen (figur 5). Denne mulighed 
giver mange fordele. Udfyldningen går

hurtigere end med håndskrift eller skri
vemaskine, det bliver mere læseligt, og 
man kan rette hvis der bliver skrevet 
galt. Man kan desuden gemme et 
blankt skema uden tekst på sin egen 
maskine så man har det parat hvis man 
skal udarbejde en ny ansøgning.

Pdf-fil. Man kan også få skemaet 
som pdf fil og kan så udskrive blanket
ten til senere udfyldelse, (pdf filer 
kræver programmet Acrobat Reader 
som bruges mange steder på Internet
tet ved større dokumenter. Programmet 
kan hentes gratis på adressen: 
http://www.adobe.com/products/acro- 
bat/readstep.html). Figur 6 viser et ske
ma om skovrejsning som en pdf-fil.

Der kan opstå mange spørgsmål 
mens man udfylder skemaet, og de kan 
også besvares med det samme. I figur 
3 kom man ind på Skov- og Naturstyrel

sens hjemmeside om emnet. Her ligger 
hele vejledningen på området som man 
kan læse på skærmen eller skrive ud.

Vi går tilbage til startsiden. Måske 
kendte søgemaskinen ikke ordet skov
brug. Eller måske skrev vi et forkert ord 
- ’’skovburk". I så fald kan man kalde en 
lille rullemenu frem med de søgeord der 
ligger tættest på det ord man indtaste
de (figur 7).

Vi prøvede et nyt søgeord - "storm
fald” - og her kom 2 forslag. Anmeldel
se af stormfald med henblik på tilskud 
(det er uaktuelt når denne artikel læses) 
samt ansøgning om tilskud til genplant
ning. Søgeordet ’’private skovejere” 
giver også gevinst med 10 forslag.

Søgesystemet virker ved at der til 
hver tilskudsordning eller indberetning 
er knyttet et antal søgeord. Maskinen 
udvælger så alle de ordninger ud hvor

Figur 6. Tilbage til skærmbilledet i figur 2 kan vi gå ind I ord
ningen for skovrejsning, hier har vi valgt at få skemaet som en 
pdf-fil der let udskrives på printeren.

Vis Ft r drukne Funktioner j^jasjp
-lal*
D

3 il 4 d ii j
Si no rindrttef SinrHiirtø Sfln Fnmlniknn Ft ,A B? *r ^ tjL

di

Ha [0 jf>-\ T ril QOIG& AFLdt

S1 -
Mcxllage!

Ansøgning om jourralnr

tilskud til
Skovrejsning

SjerKtemsri* .navn

Sondes til det lokale statsskovdistrikt sammen med skema F1 Oplysninger om ansøger og ejendom påføres 
(milesskemaet F1 (omslag for ansøgning) Numre henviser til i'iastp pé stde 3. T viskuddel ydes i henhold til lov 
bekendtgørelse nr 969 af 2.11 96. (Skovtoven), § 19 sik 1. nr. 3 om Ufptamrung af landbrugsarealer med sko 
m v.. samt den tilhørende bekendtgørelse og vejledning. Udfyld Ikke mørke felter

Projektarealet
Matriketnr, og ejertav pa projektarealet

□ landbrugsområde (omdrift Jt vang græs U Derang afgrøde (bær o lign )

Er det tilplantede areal et SFL-omréde. hvor der kan søges titskud til 20 engdiag- □ Ja 'J Nej

□ Ja -JNei 2

♦P5" *i t p ~iri ...................... r
Miljø oq Energiministeriet;
Hvem: Til pnvate ejere af landbrugsjordiw

"Til indberetning |-►Vejledning j

&r~
aflsurtl ;£ L3 t.fllGtoupWise ■... I B lindberetninal ...I £ ~lnJbiirelninn.d...llife'hnn://www.... SKIN-- ■ S-ib 1703

Figur 7. Vi havde skrevet skovburk som søgeord og kan nu 
vælge mellem de søgeord der ligger tættest på det indtaste
de.
^ lndberctning.dk Microsoft Internet Explorer ----- mm

Eiler Bediger yis Foretrukne Funktioner Hjælp s
7~® å 2b d _j js j tøfl _ _J d1

Tilbage Step Opdaler Startside Sag Foretrukne Oversigt Post Udskrev Raq^er Øi^titer Dell Heme
Hyperlinks j^DMi Adresse |g] http //www.indbererning dkyindOere(ning/srie/PCK_s«e p<e_wep.jndgx

Virksomhedernes indgang til offentlige indberetninger

Mine formularer
| Vælg myndighed

vælg et

I skolemælk 
skovbrug

skovrejsningi ovensta^ skovtilplantning 
registrsreitjywini iyuiu , ukfr e; -tmré 
på det søgte emneord, skovburk

1 Vælg et emneord fra listen 
2. Klik på knappen 'Søg'

Herefter får du en liste over de 
formularer, der er registreret med 
det valgte emneord

Klik på teteten “Søg formular’ for at 
påbegynde en ny søgning

PIB Start I h A F- fl&Grou... HhPlndh AiSrifin.J i&Micr... 1 * ‘lindbe...! * lindbe. IB'/bKI-tnOiCDA 11:13
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Ansøgning om
Modtaget

Journaln r:

Tilskud til fremme af
God og flersidig skovdrift 
- Foryngelse

Ejendoms n

-

Sendes til det lokale statsskovdistrikt sammen med skema F1. Oplysninger om ansøger 
res fællesskemaet F1 (omslag for ansøgning). Numre henviser til hjælp i vejledningen. D 
skema for hver foryngelse der søges tilskud til. Tilskuddet ydes i henhold til lovbek. r 
(Skovloven). § 19, stk. 1, nr 1 om fremme af god og flersidig skovdrift i eksisterende ske 
bekendtgørelser og vejledning Udfyld Ikke mørke felter. DL

i Generelt •

4 Ans*gnlng om tilskud ill fremme af god og flersidig skovdrift - ^T.T’

(Emneord levplanet, private skovejere O o brug, iifekudj
Mllj« og Energiministeriel;

£1 laVMCnptopan *tralfpck_ui prc_web..vis_urt?p_uri_id“2615$.p_myn_id-159ap_ind Jd- 16*8*, 500.800). £ 1»eme.

Start i .0 OGroupWise ... I H 1 indberetninql ...| S-‘ Indberøtninq.d... iji?l httqV/www ... »a ■ 'V-ÆT' næ

Figur 4. Og skemaet kommer nu frem (man kan klikke på fir
kanten øverst til højre og få skemaet til at fylde hele skær
men).

L> 11 !■ I. UJJ.UJ JJil .11 .LUI: IS HIWWl BflMil BH

G1

Ansøgning om 
Tilskud til fremme af 
God og flersidig skovdrift 
- Foryngelse

Ejendomsnr/navn:

Sendes bl det lokale statsskovdistrikt sammen med skema F1 Oplysninger om ansøger og ejendom påfø
res fællesskemaet F1 (omslag for ansøgning). Numre henviser til hjælp i vejledningen. Der udfyldes et 
skema for hver foryngelse der søges tilskud til. Tilskuddet ydes i henhold til lovbek nr. 959 af 2.11.96. 
(Skovloven), § 19, stk. 1, nr. 1 om fremme af god og flersidig skovdnlt i eksisterende skove, med tilhørende 
bekendtgørelser og vejledning Udfyld Ikke mørke felter.

Generelt

Angiv skovens navn: Skovgård Skov | Afd.nr: 333 I Litra d

Angiv matrikelnr og ejørlav: Nr. 37d Skovtofté Bys Jorder

Er ejendommen allerede omfattet af LØVPLAN? □ Nej 1

Er der til denne ansøgningsrunde ansøgt om LØVPLAN? □ Ja BBB 1

KM,. iH wrvt KAw-innn of R ^ ~ n .o

Figur 5. Man kan nu vælge at udfylde skemaet på skærmen. 
Man anbringer markøren på den første rubrik, skriver sin 
tekst, og man kommer videre til næste rubrik med Tab-tasten. 
Flubrikker med afkrydsning udfyldes ved at markere hele fel
tet med firkant og ja/nej og derefter sætte et x (vist nederst til 
højre). Når skemaet er udfyldt skrives det ud og indsendes til 
statsskovdistriktet.

søgeordet findes. Når man får resultatet 
af søgningen frem på skærmen ser man 
de søgeord som er knyttet til de enkelte 
ordninger. Disse søgeord kan man også 
klikke på og dermed komme videre til 
andre beslægtede emner.

Søgefunktionen fungerer godt - men 
der er selvfølgelig en smutter. Vi prøve
de at slå op under ’’produktudvikling”, 
og her kom 9 ordninger under Fødeva
reministeriet. Men ikke "Produktudvik
ling af skovbrugs- og træindustripro
dukter” (under Skov- og Naturstyrel
sen). Her skal man søge på ord som 
forarbejdning af træ, markedsføring af 
træ eller skovbrug.

Andre søgninger 
Tilbage til forsiden igen. Vi prøvede 
først at søge under emner, men nu væl
ger vi at søge under myndigheder. Her

kan man få en rullemenu med alle de 
myndigheder der er inde i systemet. 
Vælger man Skov- og Naturstyrelsen 
kommer der 24 forslag.

Hvis man ikke er helt klar over hvad 
man vil søge på kan man på forsiden 
vælge alfabetisk søgning og derpå et 
bogstav. Så får man den komplette liste 
af søgeord der starter med det pågæl
dende bogstav (figur 8).

Eller man kan vælge avanceret søg
ning og kan så kombinere forskellige 
søgeord og myndigheder.

Andre faciliteter
www.indberetning.dk indeholder en 
række andre faciliteter, som man kan 
læse om ved at klikke på knapperne til 
venstre.

Det fremgår her at der er 4000 blan
ketter til rådighed (pr. 21.12.00), og at

der er en elektronisk nyhedstjeneste 
som man kan tilmelde sig.

Man er lige begyndt med at lave en 
"Hvad nu hvis” service. Her får man at 
vide trin for trin hvad der skal gøres for 
at løse en bestemt opgave, og hvortil 
der skal indberettes. Lige nu er der to 
emner: udførelse af lønadministration 
og start af ny virksomhed - men der 
skulle komme mange flere.

På længere sigt er det tanken er at 
skabe samlinger af indberetninger som 
er tilpasset forskellige typer af virksom
heder. Så kan eksempelvis en detail
handler med under 10 ansatte finde en 
liste over de indberetninger der er rele
vant for ham. Lidt længere ud i fremti
den ligger ekspertsystemer der via en 
styret dialog med brugeren kan gå ind 
og finde relevante indberetninger frem.

sf

Figur 8. Tilbage til startsiden. Vi har valgt alfabetisk søgning 
og bogstavet ”S”. og får en lang liste med alle de søgeord der 
begynder med S. Ved at klikke på et søgeord får man en liste 
over de ordninger hvor søgeordet indgår.
rm - & o 4 auj o .jh * j«
'MAwm uitp-p^--------------------------

Virksomhedernes indgang til offentlige indberetninger

Forside
Hvad nu hvis
Mine formularer

Hlfflp I
Nyheder\
.QIC! i

-indbarBlninfl.dh. J
KontaM I

r,» ^

tkadesUshiove (1) 
**(57)
sk ane ankenævn (1)
skaneanoder (4)
skattefri! udhytte (1) 
skattekonti niloven (15) 
sfraitekortoplysnlnger (1) 
Skattepligt (1) 
skånet »*anct.f (1) 
skattesager (1) 
skattetræk (1) 
skibe (31) 
skibsbygning (1) 
skibsbygnlngaiegistrer (1) 
skib*n avne (6) 
skibsskrog« (1)
sJdbssksde« r>)
skindions (1) 
skolemælk (1)
Skov- og Maiurstyrelson <?4) 
skovbrug (1t)

O
4ftStartl 23 V ^GrouoWisc - P... IP )indberetning! s... Il& llnriherntninn a urn.

Figur 9. Det er ikke kun skovbrug der kan hentes. Flvis man 
søger på selvangivelser finder man et skema for 1999 - den 
tilsvarende for 2000 er ikke dukket op endnu.

MjjBOil« ff?X T; ► »1 DØ Cl »

Vej ledn ir

Denne selvangivelse er beregnet for 
skatteydere, som

dnvef -vtrvtfæfcdijj vnWnyFej 
tiår aor\i.'wj; jvgnskufcsar

Udvidet selvangivelse

IL

itu opt oot I

Andre selvangivels

Det følger al skattckømrt: 

itk.Tr.-dc udenlandske transaktioner Udsættelse

dsjj
Stan| j A & BtGro-| i lind... | ijSljB...| Mie...| B Uorti...j &!Da... U.’hit.. » JIN-i 15:06
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Woodmax brændesystem.

Woodmax til håndtering 
af brænde
Woodmax er et system som letter stab
ling, flytning og lagring af brænde. 
Woodmax er opfundet i Schweiz og er 
patenteret. Det forhandles i Danmark af 
Interforst.

Woodmax består af en vinkelramme 
og en række runde metalbøjler. Når 
man har skåret og kløvet træet i den 
ønskede størrelse, lægges det i metal- 
bøjlen, der kan spændes til, så træet 
ligger urokkeligt fast i en cirkel. Træet 
stables ind mod bunden af rammen, og 
der kan stables lag på lag i nye bøjler.

Når man har stablet så mange lag, 
man vil, rejses stakken op maskinelt, så 
pallen nu er i bunden. Man har en 
enhed stablet brænde, som er nem at 
håndtere.

- I den udgave, vi har taget hjem. 
rummer hver ring 0,35 rummeter stablet 
brænde i 33 cm's længde, siger direktør 
Lau Toxværd, Interforst. Fire lag giver
1,4 rummeter, som er et helt præcist 
mål hver gang.

- Med dette system er vi ude over de 
evindelige diskussioner mellem bræn
dehandler og kunde om, hvor meget 
der bliver leveret. Samtidig undgår man 
det smuld, som ofte følger med, når 
brændet læsses med en rendegraver. 
Med Woodmax kan man helt i forbru

*) Forbrugerombudsmanden har tidligere 
påtalt at brænde sælges i flere forskellige 
former Både som stablet brænde som 
det kendes fra skoven - og kasserumme
ter hvor brændet ligger tilfældigt, ofte 
med meget luft imellem. Hvis brænde 
sælges i rummeter skal det derfor være 
opmålt på den form hvor det leveres til 
kunden. Se nærmere i Skovforeningens 
brænde folder eller på www. skovforenin
gen, dk. Red. anm.

gerombudsmandens ånd levere en reel 
vare til en reel pris *).

Der er flere fordele ved Woodmax. 
Stablemetoden betyder, at pallerne kan 
stables i højden, så der kan lagres mere 
brænde på en given plads, men især, at 
håndteringen og transporten af det fær
dige brænde bliver enklere.

- Når træet er på pallen, skal man 
reelt ikke røre mere ved det, før man 
skal have det ind i kedlen, fortsætter 
Lau Toxværd. Pallen kan køres direkte 
ind til brændefyret på en palleløfter.

- Er man brændehandler, vil man 
opleve en stor lettelse, når der skal 
køres brænde ud: Ved hjælp af truck,

Ny Palax
save-kløvemaskine
Palax Combi TSV E er en automatisk 
save- og kløvemaskine og er en videre
udvikling af Palax 600 Combi som er 
fremstillet i mere end 4000 eksemplarer.

Maskinen er egnet til professionel 
brug med en kapacitet på op til 4-6 
m3/time.

Kløvefunktionen er nu styret af en 
elektrisk magnetventil, og det medfører 
at mange mekaniske funktioner nu er 
udeladt. En anden forbedring er hurtig 
frakobling af hårdmetalklingen med 
enhåndsgreb, og hastighedsregulering 
af kløveren er nu standardudstyr.

Vinkelgearkassen er dimensioneret til 
400 omdr./minut mod tidligere 540

traktor eller kran kan træet løftes palle
vis på lastvogn, og man er aldrig i tvivl 
om, hvor meget der leveres. For kunden 
er det en stor lettelse at få en palle med 
en fast stabel leveret frem for et løst læs 
i indkørslen.

- Brændet tørrer også bedre, fordi 
det stables. Dette betyder til gengæld 
lidt mere arbejde i den indledende fase, 
fordi træet ikke blot smides i stak, men 
det ophæves så rigeligt af, at transpor
ten og opmålingen lettes betydeligt. 
Samtidig kan der leveres en højere kva
litet.

Pressemeddelelse fra 
Interforst 5.12.00

omdr. Dette betyder lavere brændstof
forbrug og lavere støjniveau.

Det færdige brænde er fri for 
savsmuld og spåner som frasorteres før 
transportøren ved passage over en stor 
åben rist. Som ekstra udstyr kan fås 
anhængertræk bestående af trækstang 
med spil, hjul med eller uden påløbs
bremse mv.

Palax produkterne har foruden CE 
godkendelse også de tyske GS og TØV 
godkendelser for arbejdssikkerhed og 
høj teknisk kvalitet.

Palax fabrikken i Finland er den 
største producent af save-/kløvemaski- 
ner i Norden og laver over 1200 maski
ner om året.

Pressemeddelelse fra importøren 
H.A. Ag ro Service 28.12.00
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Trident 7600 HD slagleklipper. Farmi CH 260 HF 2EL flishugger.

Spearhead klippere 
og save
Spearhead viser på Agromek flere nye 
maskiner til græsklipning og hegnsklip- 
ning.

Til hegnsklipning præsenterer de 
LRS 2001, en nyudviklet grensav med 4 
savklinger og en arbejdsbredde på 2,0 
m. Den monteres på Spearheads egen 
serie af rabat- og hegnsklippere eller 
andre fabrikater af langarmsklippere. 
Saven har et nyt transmissionssystem 
med en større virkningsgrad. De fire 
savklinger efterlader et helt rent snit i 
grene op til 15 cm.

En anden hegnsklipper er Twiga 
2500 HXF som monteres på frontlæsse
re eller teleskoplæssere i redskabsram
men. Den har et klippehoved på 2,0 m 
til grenklipning.

Den tredelte slagleklipper 7600 HD

V

LRS 2001 g ren sav.

består af 3 fritophængte sektioner der 
tilsammen har en arbejdsbredde på 7,6 
m - og betegnes som verdens største 
klipper. Effektbehovet er fra 180 til 360
hk.

Trident serien omfatter 7 modeller 
med 2,0 til 7,6 m arbejdsbredde. Alle 
har spiralrotor der giver et fint snit, ens
artet flow og mulighed for en større 
fremkørselshastighed hvis der en ringe 
bestand.

I foråret præsenterede man Auto 
Pilot systemet til Twiga rabatklippere.
Det har lige fået en guldmedalje på 
Landbau Rai udstillingen i Amsterdam 
som bedste nyhed. Systemet løfter og 
sænker klippehovedet automatisk i for
hold til jordens ujævnheder, føreren skal 
blot justere afstanden fra traktoren. 
Driftssikkerhed og kapacitet øges, og 
omkostningerne sænkes.

Pressemeddelelse 28.12.00

Brænde- 
og flismaskiner
I det sidste års tid er der blevet for
nyet interesse for maskiner til at 
oparbejde brænde. Først kom det 
store stormfald som frembragte store 
mængder træ der kun kan bruges til 
brænde og i efteråret de stærkt sti
gende priser på fyringsolie.

Mange steder i landet er der 
mulighed for at afsætte betydelige 
mængder brænde.

I Skoven 11/00 omtalte vi nye 
modeller af Kisa (s. 493) og Japa (s. 
508). I dette nummer præsenteres 
yderligere nogle maskiner til dette 
formål.

En liste over alle forhandlere af 
maskiner til at oparbejde brænde og 
flis kan ses i Skovbrugets Indkøbs
guide, der blev udsendt med Skoven 
11/00 til alle abonnenter.

Red.

Ny Farmi flishugger
De nyeste modeller af Farmi flishugger 
hedder CH 260 HF 2EL og 2HM. De 
blev begge vist første gang på Langesø 
2000. Tragtens åbning er 100 x 125 cm 
for kranmadning og 100 x 104 cm til 
manuel madning. Begge er velegnede 
til flisning af grantræer med diameter op 
til 26 cm og juletræer, da den øverste 
indtræksvalse er forsynet med skråtstil
lede gribekløer.

Basismaskinen er den samme for 
begge maskiner. Rotoren er med 2 ski
ver og har en diameter på 105 cm og 
en egenvægt på 240 kg. Rotoren er 
monteret med 2 modholdsknive der 
samtidig virker som medbringere. Det 
giver en meget ensartet flis og en stor 
kasteevne på 16-18 m. Flisen kan regu
leres i størrelse fra 7 til 25 mm. Den fær
dige flis er velegnet for fyring i stoker og 
til afdækning.

Kapaciteten med kranmadning kan 
komme op på 50 m3/time. Med en 
særlig stikkerbryder kan der flises ener
gipil og lange barkstrimler fra savværk.

Modelbetegnelsen 2EL står for el
betjent start/stop samt frem/tilbage af 
de 2 hydraulisk drevne valser. Dermed 
opnår man en lavere kapacitet med 
lavere effektbehov.

Farmi har ligesom Palax CE godken
delse samt de tyske GS og TØV god
kendelser.

Pressemeddelelse fra importøren 
H.A. Agro Service 28.12.00

200m2 eller 200 ha ny skov - 
FORSTPLANT klarer leverancen 

præcist og ordentligt!
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Sydkraft har lavet manqe fjernvarmeværker med biobrændsel i Sverlqe, her fra Staf
fanstorp.

Nyheder på Agromek
Den store landbrugsudstilling i Herning, 
Agromek, blev afholdt i dagene 16.-20. 
januar. Arrangørerne har en nyhedsser
vice hvor de klassificerer nyheder i tre 
kategorier - Europanyhed ***, Dan
marksnyhed ** og Virksomhedsnyhed *. 
Vi bringer her Agromeks omtale af visse 
maskiner med berøring til skovbrug.

Skovbrug
Jydeland Maskinfabrik A/S ***Powercut 
Netting kombineret juletræsklipper og 
netter. Klipper træet over ved roden og 
trækker det gennem nettet i én og sam
me arbejdsgang. Nettet brændes over, 
og træet efterlades til senere opsamling 
og transport. Den kan i forbindelse med 
Combi Unik Forst fælde og nette op til 
300 juletræer i timen.

Pleje af hegn og rabatter 
Ml - Maskinhandler Indkøbsringen 
A.M.B.A. * Kuhn 4951P hegns- og 
rabatklipper er beregnet til montering i 
traktorens trepunktsophæng. Den har 
en rækkevidde på 4,9 m og kan arbejde 
både vertikalt og horisontalt.

Spearhead A/S * Spearhead Trident 
7600 HD slagleafpudser med 7,6 m 
arbejdsbredde. Den har 3 pendul
ophængte sektioner for bedre at kunne 
følge ujævnheder i terrænet. Den har 
hydraulisk sammenklapning og har 
transmission, der er dimensioneret til 
360 hk.

* Spearhead Twiga 3000 er en mel
lemstor rabat- og hegnsklipper. Den 
kan arbejde både vertikalt og horison
talt. Den kan monteres med forskellige 
værktøjer til vedligeholdelse af hegn og 
græs.

* Spearhead 460-9S rotorslåmaskine 
har en arbejdsbredde på 4,6 m. Den 
har 3 rotorer og er beregnet til afpuds
ning af alle grønne områder.

Energi og varme 
CN-Maskinfabrik A/S * CN Stoker og 
kedler type CN250/ CN400 og CN700 
er forsynet med iltstyring. Når det faste 
brænsel anbringes i kedlen, antændes 
det af flammen fra stokeren. Det er ikke 
nødvendigt at ændre på kedlens indstil- 
ing.

Karby Smede- og Maskinværksted * 
KSM-Multistoker 275 kan anvendes 
både som brændekedel og som stoker- 
kedel. Forbrændingen er iltstyret og 
kræver derfor ingen omstilling mellem 
brændselstyperne.

Kilde: www. agromek. dk

Svenske Sydkraft 
tilbyder fjernvarme 
på træ
Sydkraft Danmark A/S er navnet på en 
ny aktør på det danske fjernvarmemar
ked. Det er den store svenske energi
koncern Sydkraft med hovedkontor i 
Malmo, som nu vil ind på det danske 
marked for varmeværker baseret på 
biobrændsler.

Den 16. november 2000 blev den 
første aftale indgået med Møn Kommu
ne. Der er tale om etablering og drift af 
et flisfyret varmeværk, som kan levere 
fjernvarme til indbyggerne i Lendemar- 
ke ved Stege.

Sydkraft har mange års erfaring med 
produktion af varme og elektricitet fra 
biobrændsler. Sydkraft vil koncentrere 
sig om nye anlæg i bysamfund, hvor 
der i dag ikke er en miljørigtig eller øko
nomisk rentabel fjernvarmeforsyning. 
Desuden tilbyder man partnerskab 
og/eller samarbejde med kraftvarme
værker og fjernvarmeværker - herunder 
industrielle anlæg.

Sydkraft Danmark A/S vil bygge, eje 
og drive de nye varmeværker. Det bety
der, at fjernvarmeforbrugerne kan nøjes 
med at købe varme hos energiselska
bet, og at de undgår alle økonomiske 
forpligtigelser ved etableringen af 
varmeværket.

For Møn Kommune har det handlet 
om at sikre Lendemarke fjernvarme til 
en fornuftig pris, uden at de enkelte 
husejere skulle binde sig økonomisk.

- Det er helt i tråd med kommunens 
forsynings- og miljøpolitik, at der etable
res et fjernvarmeværk, der er baseret 
på biobrændsel, siger borgmester Bir
gitte Jørgensen. For kommunen er det 
meget magtpåliggende, at vi også 
bidrager til at reducere COa udslippet. 
Fjernvarme med biobrændsel gør sam
tidig befolkningen mindre sårbar over 
for de stigende el- og oliepriser.

Sydkraft Danmark A/S sørger for 
bygning af varmeværk og forsynings
net, men man ser gerne at lokale entre
prenører udfører opgaven. Installatio
nerne i de enkelte huse vil man ligele
des overlade til lokale VVS-virksomhe- 
der. Sydkraft Danmark A/S har også har 
lovet at arbejde for, at en lokal virksom
hed kan blive leverandør af brændsel til 
det nye varmeværk.

Den 4. januar meddelte Sydkraft at 
de havde købt 6 mindre kraftvarmevær
ker fra SEAS, og at mange flere er på 
vej over hele landet. Senere vil man 
også bygge nye. I Sverige er Sydkraft 
den største varmeleverandør med over 
1100 fuldt ejede fjernvarmeanlæg.

Pressemeddelelse 16.11.00, 
Børsen 5.1.01.

juletræs - 
skov - 
læ - planter • sunde og velsorterede

• i udsøgte provenienser
• hurtig levering direkte til kunden
• vi viser gerne rundt i planteskolen
• og fremsender vores prisliste

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup e* 86 66 17 90 • 97 48 53 44 Af
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Måneds- og årsmiddeltemperatur ar 2000 for landet som helhed 

sammenlignet med normalen 1961-90

I I Temperatur 2000 

(^[normaltemperatur
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt

Figur 1. Middeltemperatur for de enkelte måneder i 2000, 
sammenlignet med normalen.

°c
30

ODENSE

Figur 2. Middeltemperatur for perioden 1. oktober til 15. 
december (kraftig streg) sammenlignet med temperaturerne i 
1990'erne.

Ar 2000 - det næst- 
varmeste år i Danmark
Middeltemperaturen for år 2000 blev på 
9,2°C (det vil sige gennemsnit af døg
nets højeste og laveste temperaturer, 
målt på omkring 30 målestationer over 
hele landet). En årsmiddel på 9,2°C er 
også målt i 1934 og 1989 - men rekor
den er stadig fra 1990 med 9,3°C.

Det kan samtidig bemærkes at vi er 
inde i en meget varm periode. Blandt 
de seneste 13 år i Danmark har 11 
været varmere end normalt.

De der holdt ferie i Danmark i 2000 
vil nok mene at sommeren ikke var

noget at råbe hurra for. Det fremgår da 
også af figur 1 at de tre sommermåne
der var køligere end normalen. Årets 
gennemsnit kommer højt op fordi alle 
de øvrige måneder var varmere end det 
plejer.

Arets mest sommerlige vejr optrådte 
i forårej fra omkring den 20. april til midt 
i maj. Årets højeste temperatur på 33°C 
blev endda målt før Set. Hans under en 
ultrakort todages hedebølge omkring 
den 20. juni.

Også efteråret har været mildere end 
normalt, som det fremgår af figur 2. 
Årsagen er en usædvanlig vedvarende

strømning af varme og fugtige luftmas
ser fra syd og sydvest. Meget usæd
vanligt var det, at nattefrosten stort set 
holdt sig væk indtil den 17. december.

Nedbøren blev i det store hele lidt 
over normal med ca. 760 mm (normal 
712 mm) for landet som helhed. Ned
børen var jævnt fordelt i alle måneder, 
dog var den halvkølige sommer gen
nemgående mere tør end normalt.

Solen skinnede normalt - ca. 1710 
timer mod normalt 1701 timer - med maj 
som den ubetingede mest solrige 
måned med 318 timer.

Kilde: www. dm i. dk

Døgnmiddeltemperaturer 1990-1999
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Varme ar 
for hele Jorden
De seneste tiår har det danske klima 
været varmere end normalt, men det er 
ikke nødvendigvis udtryk for en global 
opvarmning. Vejret i mindre områder 
som Danmark påvirkes også af hvilke 
vindretninger der er de fremherskende. 
Hvis der føres mild luft op til Danmark 
vil der være andre steder på den nordli
ge halvkugle som får koldere vejr end 
normalt.

Derfor er det bedst at se på klimaet 
for hele Jorden undepét - og her sker 
der også ændringer. År 2000 blev det 
femte varmeste der er målt siden man 
startede med at indsamle den slags 
data i 1860.

De globale temperaturer i år 2000 
blev på linje med 1999. Inden for de 
sidste 140 år er der kun fire år der har 
ligget en smule højere, nemlig 1990, 
1995, 1997 og 1998.

Det fik for nylig en klimaforsker fra 
det britiske forskningscenter i Hadley til 
at påpege at temperaturerne i de sene
ste 22 år har været over gennemsnittet 
set for hele Jorden under ét.

De ti varmeste år siden 1860 har alle 
optrådt siden 1983. Og 8 af de 10 
rekorder har alle optrådt siden 1990.

Temperaturerne på Jorden har været 
støt stigende gennem hele 1900 tallet. 
Omkring 1910 var de godt 0,3 gr. under 
et gennemsnit for hele 1900 tallet. Men i 
løbet af 1990’erne er kommet op på 
næsten 0,3 gr. over dette gennemsnit. 
Altså netto en stigning på omkring 0,6 
gr.

Han mener at en stor del af den 
seneste opvarmning skyldes afbrænd
ingen af fossilt brændsel - olie og kul.

Kilde.Politiken 31.12.00

Juletræets vandring
Skikken med at pynte juletræer stam
mer fra Bayern hvor man i 1500 tallet 
begyndte at hænge godter, frugter og 
chokolade op på et grantræ. På 13. 
dagen fik børn lov til at tage pynten ned 
og spise den.

Skikken med juletræ blev så populær 
at man allerede i 1521 i byen Schlett- 
stadt måtte sætte vagter ud for at for
hindre folk i at forsyne sig med træer i 
skoven omkring byen.

I løbet af 1800 tallet blev brugen af 
juletræer almindelig over hele Europa. 
Det første danske juletræ blev tændt på 
Holsteinborg i 1808. Tre år efter havde 
familien Lehmann i København tændt et 
træ - det er beskrevet i datidens aviser.

Herfra blev skikken med juletræer 
bragt videre til Norge i 1822. Først til bor
gerskabet i Oslo, og siden spredte skik
ken sig efter de sædvanlige ruter - først 
til storbønder, præster og andre som til
hørte den mere eller mindre oplyste elite, 
og senere kom den øvrige del af befolk
ningen. Juletræsfester blev almindelige i 
Norge i midten af 1800-tallet.

Kilde: Skogeieren 16/2000
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CERTIFICERING AF 
TRÆPLEJERE I DANMARK
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En certificeret træplejer skal bl.a. kunne betjene redskaber inden for vedligeholdel
se af træer, følge relevante sikkerhedsregler, samt anvende almindelige arbejdspro
cedurer for beskæring, fældning, plantning, stabilisering af grene mv.

Af Thomas B. Randrup 1) og 
Niels Hvass 2)

Træplejere kan nu blive 
certificeret efter fælles
europæiske regler. Det 
giver en dokumentation 
for træplejerens kunnen.

Dansk Træplejeforening (DTF) har sam
men med 6 andre Europæiske træpleje
foreninger deltaget i et EU-støttet pro
jekt om uddannelse af håndværkere 
indenfor træpleje. Dette betyder at 
træplejere nu kan certificeres i Dan
mark. Der skal således kunne stilles 
større krav og større forventninger til en 
certificeret træplejer end til de som 
udfører træpleje i al almindelighed.

Afhængigt af efterspørgslen vil 
Dansk Træplejeforening og Skovskolen 
gennemføre certificeringer én til to gan
ge om året. Dette initiativ skal ses som 
et bidrag til at forbedre træplejen i Dan
mark.

Europæisk certificering
Der findes ikke i Danmark en selvstæn
dig uddannelse i faget træpleje. Derfor 
har Dansk Træplejeforening besluttet at 
tilslutte sig den fælles europæiske certi
ficering, og dermed vil krav om viden 
og erfaring svare til hinanden landene 
imellem.

De europæiske træplejeforeninger 
taler engelsk med hinanden. Derfor har 
man valgt at kalde den certificerede 
træpleje håndværker for “Certified 
European Treeworker”.

Dansk Træplejeforening gennemfører 
i samarbejde med Skovskolen den 
første certificering under “Certified 
European Treeworker” den 19. maj 
2001. Eksaminationen foregår på 
Skovskolen i Nødebo.

Der er nedsat en eksamenskommis
sion bestående af European Arboricul- 
tural Council (EAC), Dansk Træplejefor-

1) Formand for Dansk Træplejeforening 
(DTF), 2) DTF’s repræsentant i det Euro
pæiske certificeringsprojekt.

ening, Skovskolen, Beder Gartnerskole, 
Forskningscentret for Skov & Landskab 
samt private og/eller offentligt ansatte 
arbejdsgivere og/eller ansatte. Skovsko
len vil i løbet af foråret 2001 udbyde et 
brush-up kursus som optakt til den 
planlagte certificeringsdag.

Krav til certificering
Han/hun skal kunne:
• Forklare de grundlæggende vækst

betingelser, funktion, opbygning, 
udvikling og stadier af et træs vækst 
for at kunne tage stilling til den pas
sende træpleje.

• Tage hensyn til naturens egne fakto
rer på stedet og forstå hvilken effekt 
det har på vækst og udvikling af 
træer for at kunne tage stilling til pas
sende træpleje.

• Kende de vigtigste vedplanter inden
for sit arbejdsområde.

• Vurdere kvaliteten af planteskole
træer.

• Forstå betydningen af fredningssa
ger og miljøbeskyttelse for træpleje.

• Genkende basale træsygdomme, 
skadedyr og andre stressfaktorer.

En certificeret træplejer skal herudover 
være i stand til følgende:
• Forstå opgaver indenfor vedligehol

delse af træer og være i stand til at 
betjene og vedligeholde materialer, 
maskiner og redskaber.

• Følge de relevante nationale sikker
hedsregler, samt “Guide til Sikker 
Arbejdspraksis" (udgives af Dansk 
Træplejeforening i foråret 2001).

• Forstå og kunne anvende almindeli
ge arbejdsprocedurer for:
• forbedringer af plantestedet,
• plantning og flytning af træer,
• beskyttelse af træer på bygge

pladser under udgravning,
• stabilisering af stammer og grene,
• sammenbinding af trækroner ved 

opsætning af stabiliseringswirer,

42 SKOVEN 1 2001



EFTERUDDANNELSE KLIMASTATISTIK

• forebyggelse af skader og pleje af 
skader på stammer og rødder,

• beskæring af træer, samt
• fældning af træer.

• Finde strukturelle svagheder i træer 
og påvise dårlig sundhedstilstand.

• Forstå og kunne bruge stiger og 
mobile arbejdsplatforme.

• Bedømme hvilken klatretekmk der vil 
være passende at benytte.

• Overvåge træers helbredstilstand og 
sikkerhed og stille simple diagnoser 
om skader på træet.

Hvem kan certificeres?
Der er åben adgang til eksamen for de 
som har de faglige evner for at udføre 
det ovennævnte arbejde. Af specifikke 
krav gælder bl.a. at kandidater skal 
have bestået prøve i førstehjælp, være 
uddannet i brug af motorsave i henhold 
til gældende danske regler, have mindst 
ét års praktisk erfaring i træpleje samt - 
ikke mindst - kunne klatre i træer.

Selve eksamen
Eksamen består af tre dele; en skriftlig, 
en mundtlig og en praktisk. Den prakti
ske del består af arbejde i trækronen, 
som skal udføres med en godkendt kla- 
treteknik. Denne del efterfølges af 
mundtlige spørgsmål, som vedrører de 
praktiske dele af prøven. Eksamen i 
Danmark vil foregå på dansk, og den vil 
være målrettet danske forhold, planter 
og træplejetraditioner.

Prisen for at blive certificeret er 1.950 
kr. Den dækker lærebøgerne som 
omfatter håndbogen European Treewor-

ker på sprogene norsk/svensk/engelsk 
(139 sider), den nye beskæringsguide 
samt endnu en ny publikation “Guide til 
Sikker Arbejdspraksis”.

Recertificering
Certifikatet vil være gældende i tre år. 
Man kan ansøge om at blive recertifice- 
ret, hvis man kan dokumentere at have 
arbejdet aktivt indenfor træpleje i 
miindst 24 måneder i løbet af de 36 
måneder. En re-certifikation gælder i tre 
år.

Eksamenspensum og eksaminations
regler for “Certified European Treewor- 
ker” er udarbejdet og vedligeholdes af 
EAC. Disse vil jævnligt blive opdateret, 
hvorfor ændringer er mulige indenfor en 
årrække.

Yderligere informationer om certificerin
gen kan fås ved henvendelse på Skov
skolen, att. Mette Millard, tlf. 48 40 10 
74 (e-mail: mmi@sks.dk), eller hos 
Dansk Træplejeforenings formand. 
Thomas B. Randrup, tlf. 33 33 81 18, (e- 
mail: 2mt@mail.tele.dk).

Hvem får flest kvalitetsplanter 
og færrest anslagsproblemer? 
Spørg en FORSTPLANT-kunde!

NOVEMBER 2000
November gav 18% mere nedbør end 
normalt. Der er meget store lokale variatio
ner, idet især det vestlige Jylland fik meget.

November blev usædvanlig mild. Middel
temperaturen på 6,9 gr. er 2,2 gr. over 
normalen - det har været varmere end 
normalt gennem hele måneden. Rekorden 
for november er en middel på 7,7 gr. fra 
1938.

Den højeste temperatur der blev målt er 
på 14 gr. fra Sydsjælland den 29.1 1. Der har 
kun været målt frost to steder i uge 46 og 
kun to steder i uge 48, og i disse to uger har 
de fleste stationer inde i landet målt 1-3 gr. 
(dvs. der er risiko for frost i jordhøjde). Det er 
meget usædvanligt med så lidt frost i novem
ber - der er normalt frost i 7 ud af månedens 
dage

December har givet en nedbør svarende 
til normalen (66 mm). Halvdelen faldt i uge 
50. Der er kommet mest i det nordlige og 
vestlige Jylland.

Også december blev ret mild, idet 
middeltemperaturen blev mere end 2 gr. 
over normalen (1,6 gr.). Der var dog store 
udsving over måneden. Uge 49 og 50 blev 
således 5,3 gr. over normalen, mens uge 51 
og 52 blev godt 2 gr. under.

I uge 49 var de laveste temperaturer over 
3,5 gr., og de højeste temperaturer var 
mange steder oppe på 10-12 gr. Det skifte
de, så i uge 51 målte de fleste stationer ned 
til 5-8 gr. frost, og i uge 52 kom en del jyske 
stationer ned på 10-15 gr. frost. Juleaften var 
det overvejende let frost med et ubetydeligt 
snedække meget lokalt - altså ingen lands
dækkende hvid jul i 2000.

Nedbør,mm November December

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 92 75 84
Viborg 111 85 91
Århus 77 69 65
Vejle 81 91 70
Ringkøbing 152 98 92
Ribe 150 102 70
Sønderjyllands 97 91 66
Fyns 59 69 49
Vestsjællands 56 58 54
Nordøstsjælland 50 61 49
Storstrøms 55 62 45
Bornholms 74 76 38
Landsgennemsnit 93 79 69

November December

Temperatur'C Målt Normal Målt
Middel 69 4,7 3,7
Absolut min. 1,8 -8,0
Absolut max. 11,2 11,1
Antal soltimer 50 57 40
Antal frostdøgn 0,3 7,3 12,5
Antal graddage 302 380 413

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt

Styrke 6
(hård vind) 16 14 10

Styrke 8
(hård kuling) 1 2 1

Styrke 10
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger S V S

mPETER SCHJØTTS Plandele
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt

Samarbejde; at yde service og kvalitet til gengæld for 
rettidig besked om mængde, proveniens og levering.

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

JOHAN PEDERSEN

• Gravning af nye 
grotter

• Gravning til vandror
• Nedlægning af ror 

i overkorsler
• Rensning af grotter
• 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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