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- Vi har været selvstændige i 25 år.
- Vi har solgt Fendt i 25 år.

Firmajubilæum & åbent hus
hos Fendt Skandinaviaa/s

Den 1. & 2. februar 
Kl. 10 -16

Vi viser:
- Ny Farmer 300 C-serie
- Ag-Chem Terra Gator 

Varjo-programm
Velkommen hos
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6 Skovens Dag
Det er stadig muligt at tilmelde sig 
Skovens Dag den 5. maj. Vi omta
ler erfaringer fra Sorø Akademis 
Skovdistrikt.

8 Cykel-skov
Nord for København er der lavet 
landets længste bane for mounta- 
inbikere. Hensigten er at undgå 
konflikter med andre brugere af 
skoven. Der omtales erfaringer fra 
det private skovdistrikt Frederiks- 
dal og fra Århus Kommune

12 Insektmidlet Fastac 50
Flere kendte midler forbydes nu, 
og Fastac 50 er et af de få midler 
mod snudebiller, ædelgranlus og 
barkbiller. Artiklen gennemgår for
søgsresultater over for snudebiller.

15 Kort nyt
En gammel gasværksgrund foru
renet med cyanid er tilplantet med 
popler som kan rense jorden.
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16 Hvem er
privatskovejere?
Der laves undersøgelse af de 
danske privatskovejere for at ken
de deres motiver for at eje og dri
ve skov.

18 Verdens 4. største 
papirfabrik
Besøg på fabrik som bruger dob
belt så meget råtræ som den dan
ske hugst. De laver især drikkeva
rekartoner. Produktionen er udvi
det fornylig, og der investeres til 
gavn for miljøet. Fabrikken hører til 
Stora Enso, en af de største og 
mest profitable koncerner i bran
chen.

23 Kort nyt
Råd om bilkørsel i terrænet, valg 
af bil, køreteknik og kurser i ter
rænkørsel

SOLID WASTES IN 1995-1999

24 EMAS Certificering
Papirfabrikken s. 18 er EMAS cert
ificeret og skal hvert år vise udvik
lingen på miljøområdet for offent
ligheden. Figurerne viser mæng
den af affald til deponering. Artik
len gennemgår reglerne for 
EMAS.

28 Lokalitetskortlægning
EM38 instrumentet kan måle led
ningsevnen i jorden og give ind
tryk af lerindholdet og dermed 
dyrkningsegenskaberne. På en 
billig måde kan skovjorden kort
lægges.

33 Kort nyt
Sikkerhed ved fældning af store 
træer. Limtræ klarer brand godt.

34 Plantager i Vestafrika
Forfatteren var med til at anlægge 
plantager i Ghana for 45 år siden. 
De har overlevet forbløffende 
godt, sammenlignet med andre 
projekter. Anlægget har fulgt helt 
moderne principper.

38 Kommuner sælger 
ud af arvesølvet 

40 Kommunale 
skoves drift

42 Kommuner rejser skov
Kommunerne har 20.000 ha skov. 
En del sælger ud for at skaffe 
penge - mens andre laver ny 
skov. Formålet med at lave ny 
skov er i første række friluftslivet. 
Der er sjældent krav om at kom
munernes skove skal give over
skud. (Foto fra Århus Kommunes 
skove).

43 Status for dansk PEFC
44 Certificering - kort nyt

Der er lavet et 1. udkast til teknisk 
dokument for certificering af dan
ske skove. Status for certificering 
over hele verden, samarbejde 
mellem FSC og PEFC i Sverige 
(Skogsduvan), certificering i Syd
sverige, norsk savværk med PEFC 
logo.

45 Bøger til salg

46 Undervækst under eg
Forsøg fra Schweiz. Hvis al under
vækst bevares, bliver der færre 
vanris, og det økonomiske udbytte 
bliver højere.

47 Kort nyt mv.
Indeklimamærke til møbler. Klima
statistik november 2001.

48 Hvordan udvikler 
skoven sig
Modeller kan bruges til at forudsi
ge træernes vækst, især i blan
dingsskov og i fleretageret skov. 
Og man kan vise resultaterne af 
forslag til driften.

51 Fra et langt liv 
i skoven
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Der er indviet 
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Arbejdsgiverforeningen
Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 
valgte ny formand den 10. december.

Formanden siden 1987, Jørgen Kimø 
havde før den ordinære generalforsam
ling meddelt sin afgang, og hans afløs
er blev næstformanden gennem 7 år, 
hofjægermester Gerner Wolff-Sneedorff.

Gerner Wolff-Sneedorff er 50 år og 
ejer Engelholm i Tappernøje ved Præstø 
med 421 ha landbrug og 160 ha skov. 
Han varetager desuden vurderingsop
gaver for DLR, han er formand for 
Agroflex A/S, samt næstformand for 
Gunderslevholm A/S og Dansk Skovsel
skab.

Medlemmerne af Land- og Skovbru
gets Arbejdsgivere har 8000 ansatte og 
hører under SALA.

Sorø Akademi
Stiftelsen Sorø Akademi har fået ny 
medlemmer i bestyrelsen og ny for
mand fra 1. januar 2002:

Formand for bestyrelsen: Hofjæger
mester Nicolaj de Neergaard 
Direktør Knud Pontoppidan 
Højesteretsdommer Jørgen Nørgaard 
Direktør Lars Eskesen 
Rektor Erling Kristensen

Nye medlemmer er Nicolaj de Neer
gaard og Lars Eskesen. Nicolaj de 
Neergaard er 51 år og driver Førsle- 
vgård Gods med ca. 850 ha, heraf 325 
ha skov. Han er student fra Sorø Akade
mis Skole.

Direktør Bendt Hansen har været for
mand for stiftelsen siden august 2001 
efter at den mangeårige formand, Vil
helm Bruun de Neergård, afgik ved 
døden. Bendt Hansen fratræder ved 
årets udgang pga. alder.

Interforst K/S 
ændrer struktur
Interforst driver i dag forretning inden 
for fire områder, som fra januar 2002 
organiseres i fire sideordnede selska
ber, stadig med Lau Toxværd-Larsen 
som eneejer.

Den fynske Interforst-koncern ser nu 
således ud:

Interforst K/S, som koncentrerer sig 
om firmaets handel med skovmaskiner 
og -redskaber.

Hankmo Danmark ApS, som vareta

ger salget af Hankmo harver. Interforst 
har på få år skabt en betydelig afsæt
ning af de finske spaderulleharver.

Cap Lock ApS, som fremstiller og 
sælger Cap Lock hætter til anhænger
træk. Interforst lancerede for nylig en 
hætte, der er forsynet med en plastring, 
så den kan vippes ned omkring træk
krogen, hvor den så sidder fast, mens 
trækket er i brug. Cap Lock er allerede 
solgt flere steder i Danmark og Europa. 
(Se Skoven 10/01).

Five Star Europe ApS, som handler 
med alurriiniumsramper i hele Europa. 
Aluminiumsramperne er amerikanske 
og udmærker sig ved at være meget 
lette og sikre at anvende.

- Den nye struktur giver os bedre 
mulighed for at holde trit med de store 
vækstpotentialer, der er på de forskelli
ge markeder. Det handler om, at vi med 
den nye struktur har endnu bedre 
mulighed for at gøre godt købmand
skab og udvikle vores produktpanel.

- Kunderne mærker dog ikke den 
nye struktur i praksis. Det vil stadig 
være de velkendte medarbejdere, som 
kunderne møder, så udadtil sker der 
ikke nogen revolution, siger Lau 
Toxværd-Larsen.

Pressemeddelse 4.01.02

Vagtskifte i SKOVENs 
redaktion
Efter 17 års dejligt arbejde i SKOVENs 
redaktion takker jeg af med udgangen 
af januar måned for at starte en ny til
værelse som efterlønner.

Jeg vil gerne sige tak til alle abon
nenter, annoncører og andre samar
bejdspartnere for et godt og inspireren
de samarbejde i mange år. Samtidig vil 
jeg benytte lejligheden til at bede jer 
tage godt imod min afløser Liselotte 
Nissen.

Lene Loving, SKOVENs redaktion

Ny i Skovens redaktion
Fra nytår overtager Liselotte Nissen job
bet som redaktionssekretær for Skoven. 
Alle henvendelser om abonnementer og 
annoncer bedes derfor rettet til

Liselotte Nissen, Dansk Skovfore
ning, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg 
C, tlf. 33 24 42 66, fax 33 24 02 42, 
e-mail lln@skovforeningen.dk.

“SKOVPLANTER
- til juletræs- og pyntegrontkulturer, skovplantning, 
læ- og landskabsplantning. Ring efter vores 
plantekatalog eller et uforbindende tilbud.

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 ■ 7470 Karup • Tlf. 8666 1790/ 9740 5244

.dk
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DIALOG 
FOR ALVOR

-ledesi______________________________________________________

Da Hans Chr. Schmidt var Venstres miljøordfører, gjorde han det til en mær
kesag at natur- og miljøbeskyttelse skal accepteres og forankres lokalt. 
Redskabet skal være dialog mellem myndigheder og de lokale parter, ikke 
mindst lodsejerne.

Nu vil Hans Chr, Schmidt som miljøminister realisere denne ambition om 
dialog og decentralisering.

Skovforeningen støtter ambitionen helhjertet. Den kan få afgørende 
betydning i to aktuelle sager:

EF-habitater
Skovforeningen har siden 1995 brugt hårde ord om myndighedernes 
manglende dialog med lodsejerne ved udpegningen af naturområder til 
opfyldelse af EF’s habitatdirektiv.

Men nu tror vi at sagen er kommet på rette spor.
Skov- og Naturstyrelsen varsler en tæt dialog med Skovforeningen og de 

berørte ejere om nærmere afgrænsning og udarbejdelse af bevaringsmål
sætninger i habitatområderne.

Områderne er udpeget på grund af nogle konkrete naturtyper og arter.
Nu skal de konkrete lokaliteter med disse naturtyper og arter indenfor habi
tatområderne kortlægges. Denne kortlægning vil ske i et tæt samarbejde 
mellem det lokale statsskovdistrikt og ejerne.

Kortlægningen bliver ikke en registrering som binder arealerne én gang 
for alle.

Både i kortlægningen og i driften af arealerne vil der være plads til fleksi
bilitet - i erkendelse af at hverken naturen eller ønskerne til den fremtidige 
drift er statiske.

Skov- og Naturstyrelsen lover også et tæt samarbejde mellem det lokale 
statsskovdistrikt og ejerne om sikringen af naturværdierne. Dette vil ske 
gennem aftaler om forvaltningsplaner indgået mellem Skov- og Naturstyrel
sen og den enkelte ejer. Disse aftaler vil også omfatte kompensation til eje
ren for de tab, planerne måtte medføre.

Kun når det ikke lykkes at indgå en aftale, vil det kunne komme på tale 
med en fredningssag.

Na tursko vsregistrering
Miljøministeren og Skov- og Naturstyrelsen vil i de nærmeste måneder 
fremlægge en plan for den varslede registrering og sikring af bevarings
værdig naturskov.

Skovforeningen er optimistisk - vi regner med at også denne plan vil 
bygge på principperne om dialog og lokal accept. Det vil i så fald gavne 
både naturbeskyttelsen og skovejerne.

Vi vil stærkt anbefale ministeren og styrelsen at lave en ny definition af 
naturskov. Den eksisterende er snart ti år gammel og kritiseres fra alle 
sider. Dels er der et klart fagligt behov for en bedre definition (se fx Skoven 
6-7/2001, side 292-299). Dels vi! en revision af den gamle definition vise at 
myndighederne lytter til velbegrundet kritik og er parat til at tage konse
kvensen,

Lars Wil hjelm / Jan Søndergaard
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SKOVENS DAG

SKOVENS DAG 
- VAR DET NOGET?

m.

»I

WMDs: ■, 2 ix-X.
Mir%#&■ :>■ vfi.s.: ' -j

Den enkleste form for arrangement er en vandretur hvor der fortælles om skovbrug 
og natur undervejs. Her fortælles om hugst i bøg på Ryegård 2001.
Der er mulighed for at fortælle om skovbruget som enhver forædling af træ på 
skovens dag.

Af Martin Einfeldt, 
Dansk Skovforening

Hvert år opfordrer Skov
foreningen private og 
kommunale skove til at 
deltage i Skovens Dag.

Erfaringerne viser at 
det er overkommeligt at 
lave et arrangement, 
som også er til gavn for 
skoven og for erhvervet. 
Her omtales erfaringer 
fra Sorø Akademis Skov
distrikt.

Sidste år deltog 85 skove i Skovens 
Dag - heraf var de 26 private, 24 kom
munale og 25 statsskove. 35.000 men
nesker fik en god dag i skoven.

Skovforeningen mener at næsten alle 
skove kan gennemføre arrangementer 
som både er til gavn for dem selv og for 
hele erhvervet. Samtidig er de overkom
melige både praktisk og økonomisk.

Men succes kræver god lyst og god 
planlægning hos arrangørerne. Vi har 
spurgt en mangeårig arrangør, forstfuld- 
mægtig Jens Kristian Poulsen fra Sorø 
Akademis Skovdistrikt, om hvorfor og 
hvordan denne ejendom deltager.

- Sorø Akademis Skovdistrikt har 
været med i Skovens Dag i 1995, 1998 
og 2000. Hvorfor?

- Vi vil gerne medvirke til både at for
midle skovbrug som erhverv og at profi
lere vort eget distrikt ved at være åbne i 
lokalsamfundet.

- Hvilke typer arrangementer har I 
gennemført?

- Vi har prøvet to typer:
- Dels en simpel ekskursion med én 

fører. Indsatsen var begrænset, men 
selv målt i forhold til dette var også suc
cesen begrænset. De besøgende var 
Tordenskjolds soldater.

- Dels et større arrangement med en 
større indsats og med en, synes vi selv, 
god gennemslagskraft. Disse store 
arrangementer koster rundt regnet 40 
timers arbejde plus 15.000 kr i kontante 
omkostninger. Der kommer typisk 300- 
500 gæster. Arrangementernes indhold 
er nok mere underholdning end direkte 
målrettet formidling, og man kan disku
tere hvor meget vi egentlig får formidlet 
om selve skovbruget sådan en dag.

Sidstnævnte type har været afholdt i 
samarbejde med nabodistriktet (Fal
sters statsskovdistrikt). Denne model 
kan generelt anbefales som en metode 
til at mobilisere flere ressourcer og 
inspiration til projektet.

- Er I tilfredse med presseomtalen af 
jeres arrangement?

- Ja, det forløb meget fornuftigt, også 
med hjælp fra centralt hold, det vil sige 
Skovforeningen. Men vi må selv gøre en 
betydelig indsats lokalt hvis vi skal have 
presseomtale.

- Kan I mærke nogen effekt efter 
arrangementet - fx i holdninger til 
distriktet hos naboer, organisationer 
eller kunder?

- Njah - ikke rigtigt. Men vi tror på at 
der er en effekt alligevel. Vi arbejder på

andre fronter også og mærker klart et 
øget kendskab til virksomheden over de 
seneste 5 år, og en generelt øget forstå
else for skovbrug som aktivitet.

Deltagelse
- Kan I anbefale andre distrikter at del
tage?

- Ja, men ikke halvhjertet og presset. 
Det skal være lysten der driver værket.

- Har I nogle gode råd til distrikter 
der overvejer at deltage?

- Start i god tid. Og lav eventuelt 
noget, fx en folder, til forhåndsuddeling 
på skoler, institutioner m.v.

- De fleste i erhvervet er ganske 
gode til at fixe det praktiske, men det 
kræver lidt talent for performance at 
sælge varen.

- Vi efterlyser selv et nyt koncept 
idet vi føler os lidt tivoliserede. Men 
det må nok erkendes, at et budskab 
om skoven ikke trækker folk. Der
skal et trækplaster til, og under dække 
af det kan man stoppe lidt konkret viden 
om skov og skovbrug ind i hovedet på 
folk. Her i Sorø vil vi overveje næste 
gang at bygge dagen op om temaet 
skov og vand - såvel søer som grund
vand.

6 SKOVEN 1 2002



SKOVENS DAG

IDEER OG GODE RAD
Skovforeningen har sammen med 
Landbrugsraadet og Jægerforbun
det udgivet en håndbog i formidling 
af blandt andet skovbrug. Den er et 
godt redskab til skove der vil deltage 
i Skovens Dag.

Skovforeningens mediemimer kan 
rekvirere "Tips og tricks - formidling 
af landbrug, skovbrug og jagt” i 
Dansk Skovforening. Andre kan købe 
bogen for 100 kr hos Landbrugsraa
det, Axeltorv 3, 1609 København V, 
tlf. 33 14 56 72.

Bogen 'Tips og Tricks” fortæller 
hvordan man formidler jordbrug - 
her om annoncering. Bogen er omtalt 
i Skoven 8/01, side 316.

I
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Brug Skov 
& Landskab(FSL)
En væsentlig del af FSL’s arbejde er 
baseret på feltforsøg rundt omkring i 
de danske skove. FSL vil gerne takke 
for distrikternes samarbejde omkring 
disse forsøg. Derfor tilbyder FSL sin 
hjælp til afholdelse af Skovens Dag
arrangementer med fremvisning af 
forsøgsarealer og forsøgsresultater, 
der egner sig til lejligheden.

Skovdistrikter, der er interesseret i 
at inddrage et eller flere af FSL’s for
søg i et Skovens Dag arrangement, 
bedes henvende sig inden den 1. 
marts 2002 til forstkandidat Bruno 
Bilde Jørgensen, Skov & Landskab 
(FSL), Flørsholm Kongevej 11,2970 
Fiørsholm, Tlf.: 45 76 32 00, e-post: 
bbj@fsl.dk.
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NÆSTE SKOVENS DAG
Skovens Dag 2002 afholdes søndag 
den 5. maj.

Skove der vil gennemføre arran
gementer på dagen kan tilmelde sig 
til Skovforeningen indtil den 1. febru
ar. Så kan Skovforeningen hjælpe 
med gode råd om selve arrange
mentet - og arrangementet vil blive 
omtalt i den generelle markedsføring 
af Skovens Dag.

Se detaljer og gode ideer på 
www.skovforeningen.dk under 
"Skovaktiviteter".

På Skovens Dag kan man vise skovbru
get som erhverv og forædling af træ.

1*r C-A
.W.

>

... s#
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SKOVENS FRILUFTSLIV

CYKEL-SKOV TIL 
MOUNTAINBIKERE
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Ruten ligger i et meget kuperet terræn tæt på Furesøen. Samtidig med den nye 
bane er det aftalt med rytterne at de ikke længere kører på Søstien som bruges 
meget af gående.

I skove nord for Køben
havn er der lavet en sti 
på 26 km til mountain- 
bikere. Den går gennem 
statsskov og et lille 
stykke privatskov. For
målet er at mindske 
konflikter mellem for
skellige grupper af skov 
gæster.

Mountainbikere er en 
økonomisk belastning 
for den private skov
ejendom Frederiksdal.

Århus Kommune har 
positive erfaringer med 
en tilsvarende rute.

- De fleste mennesker kommer i skove
ne for at nyde skovens stille ro. Men der 
er også en del som vil køre mountainbi
ke, og statsskovene skal skaffe plads til 
begge ønsker.

- I Nørreskoven har der været en del 
konflikter mellem gående skovgæster 
og mountainbikere (MTB) på Søstien 
langs Furesøen. Vi har nu anlagt en 
særlig sti til cyklerne, og vi håber at den 
vil medvirke til at nedbringe antallet af 
konflikter mellem MTB-ryttere og de 
gående skovgæster.

- Samtidig med at vi åbner denne 
bane indfører vi et forbud mod MTB’er 
på Søstien. Vi regner ikke med at dette 
giver problemer, fordi rytterne har med 
den nye rute fået et godt alternativ.

- Ruten er mest målrettet de uorgani
serede motionister; de organiserede er 
naturligvis velkomne, men de er færre.
Vi har også lavet en aftale med klubber
ne som skal sikre at små cykelløb afhol
des så der tages hensyn til andre skov
gæster - det har ofte ikke været tilfæl
det.

Sti på 26 km
Skovrider Kim Søderlund, Københavns 
statsskovdistrikt, har budt velkommen til 
en lille skare af journalister, fotografer 
og mountainbike-ryttere. Anledningen

er indvielsen af Danmarks længste 
bane for mountainbikere.

Den er 26 km lang og løber i skov
ene omkring Værløse, 15 km nordvest 
for Københavns centrum. Den starter i 
Nørreskoven, går gennem Frederiksdal 
Storskov, Bøndernes Hegn, Store Hare
skov, Lille Hareskov, Jonstrup Vang og 
tilbage igen til Nørreskoven.

Skovene udnyttes intensivt til frilufts
liv, og alle skove er omgivet af boligom
råder. Langt det meste af ruten går gen
nem statsskove, men 1,4 km går gen
nem skove under Frederiksdal Gods (se 
nærmere i boksen).

Det har kostet 70.000 kr at etablere 
ruten.

- De andre statsskovdistrikter kender

til dette projekt, og de følger nøje de 
erfaringer der indhøstes, siger direktør 
Hans Henrik Christensen, Skov- og 
Naturstyrelsen. Vi har ikke besluttet om 
der skal laves lignende baner andre 
steder i landet, det kommer an på om 
der er problemer lokalt. Men der har 
været overvejelser på Silkeborg distrikt.

Processen bag
Initiativet til den ny rute er kommet fra 
statsskovdistriktet.

- Vi havde overvejet en sådan sti i 
nogen tid, sagde skovrider Kim Søder
lund. Men vi var også klar over at det 
skulle være MTB’erne selv der udlagde 
ruten, så den var spændende for dem.

- Efter lidt besvær fik vi via Danmarks
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Ruten giver udfordringer selv for de 
bedste cyklister, i hvert fald på denne 
årstid hvor den lerede jord er blød. Den 
mangedobbelte verdensmester Henrik 
Djernis (forrest) har lidt besvær, og det 
samme gælder Tommy Nielsen der er 
på landsholdet i mountainbike og cross.

Idræts Forbund kontakt til Distrikt Sjæl
land i Danmarks Cykle Union. Ruten er 
herefter lagt ud fra distriktets retnings
linjer:

* Cykelruten skal være adskilt fra 
andre veje og stier i skoven for at und
gå konflikter med andre skovgæster.

* Ruten skal omfatte kuperede områ
der som er spændende for MTB'erne.

* Ruten skal være så lang at den 
rummer udfordringer også for de ivrige 
cyklister.

* Der skal være tale om en rund
strækning, og der skal være gode for
bindelser til offentlig vej og parkerings
pladser.

* Ruten skulle ligge nær Søstien i 
Nørreskoven, så rytterne ikke kørte på 
denne sti.

En skovløber fulgte med i planlæg
ning af ruten, så der blev taget hensyn 
til naturen i skoven og ruten ikke øde
lagde fortidsminder. Skovløberen har 
siden stået for afmærkningen af ruten - 
på træerne er røde mærker med spray, 
og ud til veje er opsat pæle hvor der er 
et piktogram af en cykel

- Cykelruten går også gennem flere 
hundeskove. Vi forventer ikke væsentli
ge problemer her, idet der allerede cyk- 
les flittigt i hundeskovene, siger Kim 
Søderlund.

- Ruten er ikke forbeholdt MTB’er, for 
i statens skove må man jo gå overalt til 
fods. Rytterne må derfor være indstillet 
på at kunne møde gående, og de må 
ikke køre hurtigere end forholdene tilla
der. Men distriktet vil opfordre gående

på mountain
bike i skoven 
ved Vøsrtøsø

døtT
“ETh-. ,,nw—

Norreskoven.

Oplysninger om ruten
Der er udgivet en folder som i udfol
det stand er i A3 størrelse. På den 
ene side er gengivet et kort fra Krak 
med ruten indtegnet. På den anden 
side er der regler for brug af stien, 
for cykling i skovene generelt og for 
afholdelse af cykelløb. Der henvi
ses her til Naturbeskyttelsesloven 
og til Færdselsloven.

Der fortælles at man skal vise 
hensyn når man cykler (fordi alle 
må færdes overalt i statsskoven). . , .
Det understreges at der skal være I i 
plads til alle.

Folderen fås på biblioteker i 
lokalområdet. Teksten til folderen 
kan findes på distriktets hjemme
side - www.sns.dk/koebenhavn.
Kortet findes også på hjemmesi- I 
den, men i en lav opløsning hvor 
man ikke kan læse stednavne.

Der er også udarbejdet et notat af 
Skovdistriktet og Danmarks Cykle 
Union om regler for cykling. Den 
omfatter bl.a. en aftale om at klub
berne kan afholde små interne 
træningsløb med under 20 deltage
re. Rytterne skal så opsætte små 
vimpler i jorden så skovgæster kan 
se hvor løbet foregår.

I notatet står i hvilke skove der 
må afholdes løb (5 af distriktets sko
ve er beskyttede, dvs. de er lukke
de for alle øvelser). Notatet kan 
læses på www.dcu-sj.dk

Der er lavet en folder med et kort 
over den nye sti og med omtale af 
reglerne for at cykle i skov.

erne°gpZwZlTP?ro*e
rpæ,ehd ^ P'el,erpa (ræ‘ 
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til ikke at benytte ruten, så MTB’erne 
kan få en god cykeltur i skoven.

Tilfredse ryttere
- Det er en 26 km lang udfordring, siger 
cykelrytter David Gullberg som har 
udlagt ruten. Der er noget for alle, både 
for motionisten der lige har fået den 
første cykel og til den hærdede rytter. 
Det er kun en strækning på nogle få km 
som er meget svær lige nu hvor jorden 
er våd - på lange strækninger kan alle 
være med.

David Gullberg bliver interviewet til 
TV2 Lorry som laver et indslag på 2!4 
minut samme aften. Lidt senere taler 
han med TV Danmark 2 som laver et 
indslag på 11/£ minut i Lokalrapporten.

Begge TV stationer anlægger i ind
slaget samme synsvinkel: Der er konflik
ter i skoven, de gående bliver generet, 
og cyklisterne vil gerne have lov at 
udfolde sig. Med den nye rute kan alle 
få opfyldt deres ønsker. Der bruges 
vendinger som "...et stort problem gen
nem flere år..”, ’’Skov- og Naturstyrelsen
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De fleste konflikter kommer ved mødet 
mellem større grupper af MTB'er og 
gående. Disse konflikter begrænses for
håbentlig når de to grupper af skov
gæster får hver sin rute.

Cykel rytter David Gullberg har haft det 
store arbejde med at udlægge ruten - i 
samarbejde med distriktet.

Når skovveje krydses er der opsat pæle 
med markering af cykelruten.

V v
*

*

u

Ruten går også gennem den private 
Frederiksdal Storskov, og her har stats
skoven opsat pæle der markerer ruten.

Regler for 
cykling i skoven
Naturbeskyttelsesloven
- Der må cykles på stier og veje. I 
privatskove må man kun cykle på 
anlagte veje og befæstede stier 
(dvs. hvor der er udlagt grus, asfalt 
mv.), mens man i offentligt ejede 
skove må bruge alle stier.

- Der må ikke cykles på skovbun
den og ned ad skrænter, eller på 
stendiger og gravhøje. Cykling disse 
steder ødelægger nemlig skovbun
den, skrænterne og fortidsminderne. 
Disse regler gælder for alle skove.

- Private skove er kun åbne fra 
solopgang, dog tidligst kl. 7, til sol
nedgang. Den udlagte rute kan 
umiddelbart nedlægges i privat
skove hvis kørslen giver problemer.

Færdselsloven
- Hastigheden skal afpasses efter 
forholdene med særligt hensyn til 
andres sikkerhed. Det stiller særlige 
krav i skoven hvor udsynet ofte er 
ringe og underlaget løst eller glat. 
Den almindelige højrevigepligt gæl
der også ved kørsel i skoven.

Særligt omkring cykelløb 
Der kan kun holdes organiserede 
cykelløb efter forudgående tilladelse 
fra skovdistriktet. Det sker for at 
løbet ikke kommer i konflikt med 
andre arrangementer (o-løb, mili
tærøvelser, motionsløb, filmoptagel
ser, skovning mv.). Der skal også 
tages højde for sikkerheden for 
andre skovgæster.

På grundlag af folder fra
MTB-ruten ved Værløse.

har langt om længe indset...”, ”... det 
er nødvendigt at skille skovgæster 
ad...", "Der skal være plads til alle.”

Konflikterne
Rytterne erkender at der er sammen
stød. Den mangedobbelte verdens
mester i cross, Henrik Djernis, som ind
stillede karrieren i foråret, kører i dag 
kun lidt motionskørsel ved Kalundborg 
hvor han bor.

- Når man kører MTB skal man ud i 
terrænet og have udfordringer. Det er 
klart at skovgæster bliver forskrækkede 
når der kommer 50 farende rundt om 
hjørnet, og der bliver måske snakket lidt 
højt og råbt lidt. Så føler man sig måske 
lidt i fare når man går i skoven og hyg
ger sig,

- De største konflikter opstår når der
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er mange. De fleste steder er det kun 
små grupper - derude hvor jeg bor er vi 
allerhøjst 15.

David Gullberg mener rytterne af og 
til bliver misforstået:

- Jeg har oplevet en del gange når vi 
kommer cyklende stille og roligt, så 
møder vi gående, og man råber - eller 
signalerer - til sine medcyklister 'Se op' 
så de kan passe på. Men det bliver ofte 
opfattet som en provokation af de gåen

de. Jeg har sågar været ude for at blive 
væltet af cyklen - eller at nogle har lagt 
grene ud over stien fordi de føler det er 
en provokation at vi kører der.

- Jeg mener at vi skal forsøge at ind
passe MTB’ere.på lige fod med andre, 
siger Henrik Djernis. De vil dyrke motion 
og have det sjovt, og de vil ikke skræm
me andre mennesker eller ødelægge 
skoven.

sf

Cykelrute i privatskov
En lille del af MTB-ruten går gennem den private skovejendom Frederiksdal.

- Vi blev kontaktet af skovrider Kim Søderlund, fortæller skovrider Niels He- 
ding fra Frederiksdal. Han ville gerne lave ruter i Nørreskoven og Hareskoven og 
foreslog at der blev en forbindelse mellem de to områder gennem Frederiksdal.

- Vi ville ikke sabotere statsskovens indsats, og vi ville gerne komme rytterne i 
møde. Vi kunne også forudse at rytterne ville køre gennem Frederiksdal alligevel, 
og så ville de måske køre over det hele.

- Derfor er vi gået ind i dette forsøg på at styre færdslen så generne begræn
ses. Det koster os meget lidt, for statsskoven har afholdt alle omkostninger til 
afmærkning af ruten.

Frederiksdal lægger jord til 1,4 km af cykelruten, heraf 1,2 km på befæstet 
skovvej, og 0,2 km på et skovspor. Dermed omfatter ruten i store træk steder 
hvor rytterne alligevel må køre.

- Er skoven i forvejen påvirket af mountainbikere?
- Ja vi føler os i høj grad hjemsøgt af mountainbikere. Store strækninger af 

skovbunden fremtræder nedslidt, og de eksisterende spor udvides.
- I granskoven kommer dybe spor, hvor rødderne bliver blottet. I løvskoven 

går det ud over foryngelsen der ikke kan springe over de ret brede spor som 
cyklerne laver. Fangs med Furesøen har vi været nødt til at opsætte hegn for at 
få en foryngelse af bøg op - ellers vil de små planter blive kørt ned.

- Der er også tit konflikter med de andre skovgæster, og de fredelige skov
gæster klager så til os. Ryttere på hest generes tit af cyklerne, flere er blevet 
kastet af hesten - i et tilfælde med alvorlige følger.

- Konklusionen er at de mange cykler forøger vores udgifter når vi må opsæt
te hegn for at forynge bøgen. De kan påvirke vores indtægtsgrundlag, idet vi har 
en pæn indtægt ved salg af ridekort. Og det er voldsomt belastende for hele 
ejendommens herlighedsværdi. Alt i alt påvirker det vilkårene for en skovejer 
som forsøger at leve af sin skov, slutter Niels Heding.

sf

Vedskov - Træsalg m*

• 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 e 2% eller løbende 
måned + 30 dage

• Opkøb af lovtræ på rod eller i stak
• Formidling af træ til køb og salg

KVALITET I HØJSÆDET

Vedskov - Træsalg - tlf. 8687 5126 - 2015 5283 - 4058 3826

Erfaringer 
med cykelrute
Århus Kommunes skove lavede for 
et par år siden en rute til mountainbi
kere.

- Vi har opnået at mange ryttere er 
kanaliseret over på stien, siger 
skovrider Peter Brun Madsen. Men 
der er selvfølgelig stadig en del uor
ganiserede brugere som kører andre 
steder. Vi har fået en bedre dialog 
med rytterne - og jeg mener be
stemt at vi får færre klager fra gåen
de skovgæster efter stien er lavet.

- Stien har også ført til en vis sel
vjustits blandt rytterne. De har lavet 
et kodeks for hvordan de skal opføre 
sig, og i dag plejer de at stoppe når 
de møder gående.

Stien er en rundstrækning på 23 
km syd for byen - den går fra nor
denden af Marselisborg skoven, 
gennem Moesgård Skov til Fløjstrup 
Skov og tilbage igen.

- Ruten er lagt i samarbejde med 
Århus Mountainbike Klub, og de 
synes den er udfordrende nok til at 
de vil køre på den jævnligt. Den er 
markeret i terrænet med et pikto
gram med en MTB. Nogle steder 
kommer der med tiden lidt slitage på 
jorden, og så må vi flytte stien.

- Jeg tror ikke stien har meget 
betydning for vildtet. Cyklerne laver 
ikke meget støj, og vildtet lærer hur
tigt at cyklerne kun kører ad bestem
te ruter.

- Enkelte stier har vi ønsket at fri
holde for kørsel. Efter Naturbeskyttel
sesloven kan man cykle på alle veje 
og stier i offentlig skov, men rytterne 
har accepteret at afstå fra at bruge 
visse stier. Det er så markeret med et 
piktogram med en cykel og en streg 
over.

Skovene bliver også brugt til løb i 
et vist omfang. Hver lørdag har MTB- 
klubben et åbent arrangement hvor 
alle kan møde op, og sidste år blev 
der afholdt Danmarksmesterskab i 
Århus.

- Vi havde frygtet at et DM kunne 
medføre en større tilstrømning i frem
tiden, men det har ikke været tilfæl
det, siger Brun Madsen.

- Ruten til DM omfattede dele af 
den nye sti, men der blev også brugt 
andre stier, specielt til dette arrange
ment. Der blev lavet et særligt skilt - 
som også var underskrevet af MTB- 
klubben - hvor der stod at denne sti 
var kun i brug til DM. Den måtte altså 
ikke bruges bagefter, og det er i det 
store og hele blev respekteret.

sf

SKOVEN 1 2002 11



KULTURTEKNIK

INSEKTBEKÆMPELSE 
MED FASTAC 50

I SKOV OG JULETRÆER
Af Paul Christensen, 
PC-Consult

Flere kendte midler til 
at bekæmpe insekter - 
bl.a. snudebille og ædel
granlus - i skoven udgår. 
Fremover kan kun købes 
nogle få af de synteti
ske pyrethroider.

Artiklen gennemgår 
reglerne for brug af 
Fastac 50, og virkningen 
sammenlignes med de 
kendte midler.

Fastac 50 er ikke 
dyrere end Sumi-Alpha.

Fig. 1. Snudebillegnav i forsøg fra 1984-85. Gennemsnit af 3 forsøg, søjlerne viser 
andel af planter med let, hhv. kraftigt gnav. Planterne er kun behandlet i foråret 
1984 i forbindelse med plantningen. I de ubehandlede parceller blev begge år 
begnavet 40-50% af planterne af nåletræssnudebiller.
Forsøget viste at i det første år efter behandling kunne Fastac og andre midler 
næsten helt eliminere angrebet. Det andet år efter behandling var virkningen klinget 
noget af, men der var stadig en vis beskyttelse.
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Det meget anvendte insektmiddel Sumi- 
Alpha må ikke markedsføres eller sæl
ges efter 1. januar 2002. Heller ikke 
Gori 920, som er en del anvendt til snu
debillebekæmpelse, må sælges efter 1. 
februar 2002.

Herefter kan kun købes nogle få mid
ler af gruppen syntetiske pyrethroider, 
der er forsøgsmæssigt afprøvede og 
godkendte til skovbrug og juletræsdyrk- 
ning. Et af disse midler er Fastac 50, og 
i det følgende skal gennemgås nogle af 
de forsøgsresultater og andre erfarin
ger, der er opnået med dette middel.

Formulering og pris
Fastac 50 indeholder 50 g alpha-cyper- 
methrin pr. liter handelsvare. Herudover 
indeholder midlet organiske opløsnings
midler. Midlet er registreret og markeds
føres i Danmark af BASF

Alfa-cypermethrin er et ikke-syste- 
misk insekticid. Det virker både som 
kontaktmiddel og som mavegift. Det er 
en nervegift, og insektets livsfunktioner 
forstyrres straks ved optagelse, hvorved 
fødeoptagelsen og derved skadevirk
ningen øjeblikkelig ophører. Effekten er 
afhængig af at insekterne eller deres 
føde rammes ved udbringningen.

Fastac 50 anvendes til at bekæmpe 
stor nåletræsnudebille i udsatte kulturer 
og til at bekæmpe almindelig ædelgran
lus i juletræskulturer. På skovet tømmer
kan det anvendes til at forebygge 
angreb af vedborende insekter. Herud
over anvendes det til at bekæmpe in
sekter i en række afgrøder inden for 
landbrug, gartneri, frugtavl - både på 
friland og i væksthuse - samt i plante
skoler.

Fastac koster ca. 170 kr/liter. Med

den dosering, der er nødvendig til f.eks. 
ædelgranlus, bliver hektar-prisen 68 kr 
for miidlet alene (den tilsvarende pris for 
Sumi-Alpha er omkring 80 kr). Hertil 
kommer omkostningen til udbringning.

Hektarprisen for sprøjtning med syn
tetiske pyrethroider har de senere år 
bevæget sig nedad på grund af den 
hårde konkurrence mellem midlerne.

Sikkerhed
Midlet er i fareklassen "Sundhedsska- 
delig, Xn” og er som alle pyrethroiderne 
meget giftigt for vandlevende organis
mer. Der gælder derfor for Fastac 50 
som for de andre pyrethroider en 
afstandsgrænse på 50 m til vandmljøet 
(vandløb og søer m.v.). Behandling af 
blomstrende afgrøder må kun ske uden 
for biernes flyvetid (kl. 21 til kl. 03 dansk 
sommertid).
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Fig. 2. Flesultater fra tilsvarende snudebilleforsøg fra 1987-88. Gennemsnit af 2 for
søg. Her er planterne behandlet ved plantningen i foråret 1987. Især i 1988, det 
andet år efter behandlingen var forsøgene udsat for et ekstremt kraftigt angreb af 
nåletræssnudebiller, hvor omkring 90% af de ubehandlede planter blev begnavet. 
Forsøget viste at i den første vækstsæson efter rodhalssprøjtningen gav Fastac og 
de øvrige midler en meget tilfredsstillende beskyttelse. Det andet år med et vold
somt angreb kunne ingen midler afværge gnavet tilstrækkelig godt.

De nødvendige værnemidler ved 
brug af midlet er udover gummihandsker 
og -støvler:

Ved opblanding: Overtræksbukser, 
beskyttelsesbriller og halvmaske med 
A2P2-filter.

Ved rodhalssprøjtning: Overtræks
bukser.

Ved dypning: Langskaftede hand
sker, overtræksbukser eller forklæde og 
halvmaske med A2P2-filter.

Ved tågesprøjte: Beskyttelsesdragt 
med hætte, beskyttelsesbriller og halv
maske med A2P2-filter..

Yderligere oplysninger om midlet kan 
findes i ’’Planteværn 2001" (Sprøjtekom
pendium), udgivet af Skov & Landskab 
og PC-Consult.

Bekæmpelse af 
nåletræssnudebiller
Fastac har, ganske vist i en tidligere for
mulering med 100 g virksomt stof, del
taget i flere af de danske snudebillefor
søg igennem 1980’erne. Her viste det 
sig som forventet, at alpha-cypermethrin 
havde samme effekt over for nåletræs- 
snudebiller som alle de øvrige syntetiske 
pyrethroider, man anvendte på dette 
tidspunkt.

Figur 1 og 2 viser resultaterne fra to 
forskellige serier snudebilleforsøg, hvor 
Fastac indgik sammen med diverse 
andre midler. Fastac indgik med kon
centrationerne 0,12%, 0,125%, 0,20% 
og 0,25% virksomt stof i væsken.

Alle forsøgene viste samstemmende,

at Fastac lige som sammenligningsmid
lerne Gori 920, Sumicidin og Sumi- 
Alpha gav en fortrinlig beskyttelse af 
nåletræsplanterne i den første 
vækstsæson efter behandling.

I de forsøg hvor der - som i 1988

(fig. 2) - var meget kraftigt snudebille
angreb i 2. år efter behandling, havde 
alle midlerne en vis, men ikke ganske 
tilfredsstillende beskyttelse over for bil
lerne. Nogle forsøg gav en indikation af, 
at den højeste koncentration gav en lidt 
bedre 2. års virkning end den laveste 
koncentration.

Derfor anvendes Fastac i dag i prak
sis i koncentrationer mellem 0,125 og 
0,25% v.st. svarende til2,5-5,0% af 
handelsvaren. Ved forventede kraftige 
angreb anvendes den højeste koncen
tration.

Påføringsteknikken ved brug af 
Fastac mod nåletræssnudebiller kan 
både være dypning og rodhalssprøjt
ning. Midlet er godkendt til begge 
påføringsmetoder.

Ud fra et arbejdsmiljømæssigt syns
punkt vil de fleste i Danmark nok vælge 
at bruge midlet til rodhalssprøjtning. 
Herved kommer plantørerne ikke i kon
takt med dyppede planter, og brugen af 
værnemidler kan minimeres til hand
sker, støvler og overtræksbukser.

Det er ved Fastac lige som ved alle 
andre pyrethroider afgørende for økono
mien, at der ikke bruges for meget af 
den ret koncentrerede og dermed dyre 
sprøjtevæske. Forsøg har vist, at det 
ikke er nødvendigt at bruge mere end 
10-15 ml væske pr. plante. Dette opnås 
kun med en god sprøjtelanse med non- 
dryp ventil, der ikke giver efterdryp 
mellem planterne.

Det er tilstrækkeligt at sprøjte rodhal
sen fra én side; væsken fordeler sig 
selv rundt om "stammen” og løber ned 
til jordoverfladen. Det er ikke nødven
digt at anvende dobbelt- eller gaffel-

100
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\
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Fig. 3. Bekæmpelse af ædelgranlus i forsøg fra 1987. Gennemsnit af 3 forsøg. 
Fastac i en dosering på 20 g v.st./ha gav over 80%> effektivitet ved bekæmpelsen af 
denne besværlige skadevolder for juletræsdyrkningen.
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Fig. 4. Ædelgrannålevikler. Minerede, sammenspundne nåle, 
en alvorlig, periodisk forekommende skade på træer og grønt 
af nordmannsgran og nobilis. Også denne skadevolder kan 
effektivt forebygges med Fastac 50.

Fig. 5. Mange skadeinsekter, heriblandt ædelgranlus og 
ædelgrannålevikler bekæmpes bedst ved udbringning af 
midlerne med tågesprøjte.

dyser - de vil kun forøge væskeforbruget. 
Til rodhalssprøjtning anvendes en rund
dyse (hvirvelkammerdyse), der holdes 
ca. 20 cm fra planten under sprøjtningen.

Bekæmpelse af 
ædelgranlus
Fastac har også deltaget i flere danske 
forsøg med bekæmpelse af ædelgran
lus i 1987. Her viste det sig som forven
tet, at alpha-cypermethrin havde samme 
effekt over for ædelgranlus som de 
øvrige syntetiske pyrethroider.

Figur 3 viser resultaterne fra tre forøg 
med ædelgranlus, hvor Fastac indgik 
sammen med diverse andre midler. 
Fastac indgik med doseringerne 10, 15 
og 20 gram virksomt stof pr. ha. De to 
laveste Fastac-doseringer gav en noget 
svingende effekt i de tre parallelforsøg, 
mens 20 g v.st./ha konstant gav en god 
effekt omtrent på højde med Sumi-Alpha.

I forsøgene er Fastac udbragt i maj 
måned inden træerne var sprunget ud. 
Dette er også principielt det korrekte, at 
luseproblemer skal være løst, inden de 
nye skud kommer frem, og luseskaderne 
sker. Da Fastac som nævnt indeholder 
en væsentlig del opløsningsmiddel, 
som man ikke kan afvise vil kunne være 
aggressivt over for nyudsprungne skud 
af nordmannsgran, må det anbefales, at 
lusesprøjtninger med Fastac sker uden 
for granernes vækstperiode.

Fastac bør anvendes til lusebe- 
kæmpelse i en dosering på 20 g v.st./ha 
svarende til 0,4 I handelsvare pr. ha. 
Midlet udsprøjtes med tågesprøjte på et 
lunt tidspunkt, hvor lusene har god livs
aktivitet i marts til maj eller september til 
oktober.

Bekæmpelse af 
ædelgrannålevikler
Fastac har ikke deltaget i danske forsøg

med bekæmpelse af ædelgrannålevikler.
Det må dog forventes, at midlet også 

her vil have samme effekt som de andre 
syntetiske pyrethroider. Det vil sige, at 
sprøjtning af nordmannsgran- og nobi- 
lisbevoksninger med 0,4 I Fastac pr. ha 
i april under eller kort efter sommerfug
lenes sværmningsperiode effektivt vil 
forbygge skader på juletræer og klippe
grønt.

Bekæmpelse af 
barkbiller og vedborere
Fastac har ikke været afprøvet i danske 
forsøg mod barkbiller og vedborere. Fra 
tyske forsøg er imidlertid dokumenteret 
en god beskyttelseseffekt ved sprøjt
ning af fældet tømmer med en væske, 
der indeholdt en koncentration mellem 
0,04 og 0,08% v.st. af alpha-cyperme
thrin svarende til 0,8-1,6% handelsvare. 
Ved forventede kraftige angreb af typo
graf, chalcograf, stribet vedborer eller 
andre lignende insekter anvendes den 
højeste koncentration.

Det vil sige, at sprøjtes liggende tøm
merstabler - som ikke kan bringes ud af 
skoven inden billernes sværmning i 
april - med en koncentration af Fastac 
50 på 0,8 til 1,6% handelsvare, vil biller
nes opformering eller skader på veddet 
blive forhindret.

Firmaet søger i øjeblikket om en 
udvidelse af godkendelsen til også at 
omfatte beskyttelse af løvtræskævler.
Der vil herefter være mulighed for effek
tivt at beskytte Kina-bøgekævler m.v. 
mod insektangreb.

Når stammer af løv- eller nåletræ skal 
beskyttes sker det lettest med jord
gående traktorsprøjter, enten en tåges
prøjte eller en bomsektion, der kan ven
des ind over stammestablen. Det er 
mest rationelt at behandle store stabler.

Der går erfaringsmæssigt 100 liter

sprøjtevæske til ca. 50 m3 stammer. Det 
er afgørende vigtigt for effektiviteten, at 
alle stablens udvendige barkoverflader 
bliver dækket med sprøjtevæske; også 
stammernes endeflader skal dækkes 
grundigt.

Det er vigtigt at understrege - også 
over for evt. udenlandske opkøbere - at 
sprøjtede stammer må ikke senere 
vandlagres, ligesom barkstykker ikke 
senere må komme i kontakt med vand
miljøet.

Konklusion
Forsøg i Danmark og udlandet har vist, 
at de midler, der skal forsvinde fra mar
kedet udmærket kan erstattes af midlet 
Fastac 50 til alle de gængse anvendel
sesområder inden for skovbrug og jule
træsdyrkning. Det gælder både 
bekæmpelse af nåletræssnudebiller, 
ædelgranlus, ædelgrannålevikler, samt 
beskyttelse af tømmer og kævler både 
ved lagring i skoven og til eksport til 
f.eks. Kina.

5; 5*v'/j

AKKERUPPLANTESKOLE
5683 HAARBY
TI.F. 6473 1058 - FAX 6473 3158

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer kalcdog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.
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Popler kan rense gamle gasværksgrunde for cyanider - et biprodukt fra gasproduk
tionen. Det første projekt af sin art er lavet på 0,6 ha tæt op til Geels Skov og Sølle
rød Rådhus. Området udnyttes også som bypark med anlæg af en snoet sti og 
spejldamme.

Popler renser jord
Popler bruges ikke meget i skoven, men 
de kan gøre god nytte til at rense forure
nede grunde.

Søllerød Kommune nord for Køben
havn havde i mange år et gasværk, 
men det blev nedlagt i 1963. Siden da 
har grunden ligget hen fordi jorden 
indeholder cyanider som er et biprodukt 
fra gasproduktionen.

Man gjorde ikke noget ved forurenin
gen, selv om der var en vandboring lige 
ved siden af. Man regnede nemlig med 
at et lerlag forhindrede nedsivning af 
cyaniden. Men så opdagede man en 
sandlomme i lerlaget, og der blev målt 
cyanid i drikkevandet - dog langt under 
grænseværdien.

Cyanider er meget giftige og kan slå 
planter ihjel - man har tidligere brugt 
cyanidholdig jord til belægning på stier 
fordi det holdt ukrudt væk. Men nu har 
det vist sig at popler ikke tager skade - 
de kan endda udnytte cyaniden som 
kvælstofkilde. Samtidig nedbrydes cya
niden til uskadelige stoffer.

Der er nu lavet en lille park på den 
gamle gasværksgrund med 2500 pop
ler. Der var så meget cyanid i jorden at 
jorden flere steder var meget blå da 
man plantede, men man kan ikke se på 
træerne hvor det var. Målinger af plan
terne har vist at cyaniden ikke efterla
des i stammen.

Der er brugt 3 arter af poppel - 
balsampoppel, gråpoppel og krydsnin
gen OP 42; især OP 42 er god til at 
omsætte cyanid. Der er valgt tre forskel
lige arter fordi de har forskellig rod
vækst - nogle har højtliggende, andre 
dyberegående rødder - og dermed 
opsuges større mængder af cyaniden.

Projektet skal vare i ti år og kombine
res med afværgeforanstaltninger hvor 
forurenet grundvand pumpes op og 
renses. Det er tanken at poplerne skal 
forhindre yderligere nedsivning til 
grundvandet gennem deres store for
dampning. For at forhindre at børn put
ter giftig jord i munden er jorden dæk
ket med en dug af fibertex med flis 
ovenpå.

Den valgte metode er meget billigere 
end alternativet som kunne være bort
kørsel og behandling af jord samt op
pumpning og rensning af vand. På læn
gere sigt har kommunen planer om at 
udnytte den attraktive grund til byggeri.

Metoden har vakt opsigt i udlandet, 
og der har været besøg helt fra New 
Zealand og Japan. I mange lande er 
der gamle gasværksgrunde hvor denne 
metode kan anvendes. Metoden kan 
måske også bruges ved gamle guldmi
ner, hvor der ofte findes cyanidsøer, for
di man bruger cyanid til at udfælde 
guld med.

A-TEK Miljø har været totalentrepre
nør på projektet i Søllerød. Hedeselska
bet Miljø og Energi er rådgiver, og 
Hedeselskabet Skov og Landskab er 
underentreprenør.

Ideen med at bruge popler til jord
rensning kan bruges mange andre 
steder. Der findes 150 gasværksgrunde 
rundt om i landet, mange af dem på 
attraktive placeringer. Og popler kan 
også bruges til at nedbryde rester af 
pesticider omkring drikkevandsborin
ger.

Kilde:Vækst 4/2001

Cyanider et meget simple kemiske for
bindelser som indeholder cyan-radika
let -CN. Blåsyre med den kemiske for

mel HCN er en farveløs væske som er 
livsfarlig selv i små mængder. Den 
anvendes til at udrydde skadedyr i lej
ligheder og drivhuse.

Salte af blåsyre - kaliumcyanid,
KCN, og natriumcyanid, NaCN anven
des til bekæmpelse af rotter og insekter, 
til ekstraktion af guld og sølv af deres 
malme, til hærdning af stål, og til elek
troplettering af genstande med guld og 
sølv.

Cyan [syån] og cyanid [syanid] er 
afledt af græsk kyanos: (blå).

Kilde: Gyldendals tibindsleksikon

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

*

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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HVEM ER DE 
PRIVATE SKOVEJERE?
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Figur 1. Et udpluk af de danske skovejere spørges nu om bl.a. ejerskabets historie 
og form, om ejeren har tilknytning til jordbruget, hvorfor man ejer skov, hvilke af sko
vens goder man lægger vægt pa, og hvordan skoven drives. Resultaterne kan bru
ges ved rådgivning af skovejere og i politiske sammenhænge.

Af Tove Enggrob Boon 1), 
Henrik Meilby 2), Tomas 
Nordfjell 1) & Bo Jellesmark 
Thorsen 1)

Godt 20.000 danskere 
ejer én eller flere skove. 
De har dog ofte forskel
lige grunde til at eje 
skov og forskellige mål 
for deres skove.

Skov & Landskab 
(FSL) undersøger nu, 
hvem de private skov
ejere er, så konsulenter 
og politikere kan tilpas
se rådgivning, driftstek
nik og skovpolitik til de 
private skovejeres vil
kår.

Der er mange private skovejere i Dan
mark, specielt mindre skovejere. Faktisk 
er to tredjedele af det danske skovareal 
i privat eje, ca. 300.000 ha, fordelt på 
20.200 private ejendomme, se figur 2.

Vi ved imidlertid meget lidt om denne 
gruppe. Det er formentlig meget for
skellige mennesker der ejer skov: De 
har forskellige grunde til at eje skov, og 
de har forskellige mål med driften.

Nogle har en skov, fordi jagt er vigtig 
for dem. Andre har måske arvet en skov 
uden at have stor interesse for den. 
Nogle skovejere har omfattende viden 
om skovdrift, mens andre stort set ikke 
har det. Mange landmænd ejer skov, 
mens andre skovejere har begrænset 
berøring med landbrug.

Det bliver imidlertid ikke til meget 
mere end gisninger, for vi ved meget 
lidt faktuelt om denne store gruppe af 1 2

1) Skov & Landskab (FSL)
2) Skov & Landskab (KVL)

ejere af specielt de mindre og helt små 
skove.

En ny undersøgelse fra Skov & Land
skab (FSL), finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen, råder bod på dette. 
Undersøgelsen Inspireres af tilsvarende 
undersøgelser af skovejere i bl.a. Øst
rig, Belgien, Finland og Sverige. Et 
eksempel er undersøgelsen af private 
skovejere i Sverige som blev omtalt i 
Skoven 8/2001.

Undersøgelsens formål
Undersøgelsen har til formål at indsam
le struktureret viden om de mange pri
vate skovejeres bevæggrunde for at eje 
skov og deres mål og ønsker for skov
ens udvikling.

Betydningen af at kende såvel ejer
strukturen og den enkelte skovejeres 
målsætning med sit skovbrug kan ikke 
overvurderes. Et bedre kendskab til 
skovejerne betyder at f.eks. videnop
samling og formidling, skovbrugs
rådgivning, driftsteknik og skovpolitik 
bedre kan tilpasses skovejerne og 
deres aktuelle behov. Undersøgelsen er

således et vigtigt supplement til den 
netop gennemførte skovtælling i år 
2000 hvor ejerne primært blev spurgt 
om størrelsen af deres skov og dens 
sammensætning.

Undersøgelsens
fremgangsmåde
Undersøgelsen er tilrettelagt så man 
genbruger oplysningerne fra Skovtæl
lingen, hvor Danmarks Statistik udsend
te skemaer til godt 30.000 skovejere.

Til den nye undersøgelse udtrækkes 
skovejere tilfældigt - inden for en række 
størrelsesgrupper - af Danmarks Stati
stik, som også står for indsamling og 
indtastning af data. Der udsendes i alt 
ca, 2000 spørgeskemaer, således at 
alle grupper af skovejere er tilstrække
ligt repræsenterede til at sikre under
søgelsens faglige kvalitet.

Undersøgelsen gennemføres som en 
fuldt fortrolig spørgeskemaundersøgel
se, hvor alle resultater sættes i relation 
til grupper af skovejere. Det betyder at 
undersøgelsens resultater ikke kan eller 
vil kunne bruges i forhold til enkeltper-
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Figur 2. To tredjedele (200.000 ha) af det samlede, privatejede skovareal er fordelt 
pa blot 4 % af de private skovejendomme, nemlig de I alt 668 skovejendomme 
større end 50 ha. 96 % (19.400) af ejendommene deler den resterende tredjedel af 
arealet. Kilde: Miljøministeriet og Danmarks Statistik 1993 (dvs. fra Skovtællingen 
1990).

soner som måtte modtage og besvare 
skemaet.

Undersøgelsen har tilknyttet en føl
gegruppe med repræsentanter fra 
Dansk Skovforening, Forskningscentret 
for Skov & Landskab, Friluftsrådet, Dan
marks Naturfredningsforening, Familie
landbruget, Hedeselskabet, Landbofor
eningerne, Landbrugets Rådgivnings
center i Skejby, Nepenthes, Skovdyrker- 
foreningerne, Skov- og Naturstyrelsen, 
og Verdensnaturfonden (WWF). Følge
gruppen vil naturligvis kun få indsigt i 
materiale der kan relateres til anonymi
serede grupper.

Formidling af resultater
Data-analyse og afrapportering foreta
ges af Skov & Landskab (FSL og KVL). 
Udover en afsluttende projektrapport 
samt den øvrige videnskabelige publi
cering vil resultater af bredere interesse 
blive formidlet i fagpressen, herunder 
Skoven.

Vi håber, at mange vil udfylde spør

geskemaet. En høj svarprocent vil ska
be grundlag for resultater og viden som 
kan bidrage positivt til skovbrugets vil
kår og udvikling.

Kontaktpersoner
Tove Enggrob Boon og Tomas Nordfjell,
Skov & Landskab (FSL), Teb@fsl.dk, 
tlf. 45 17 83 08.

Referencer
Miljøministeriet og Danmarks Statistik 1993. 
Skove og Plantager 1990. Miljøministeriet og 
Danmarks Statistik, København.

Lidestav, G. & T. Nordfjell 2001. Private 
skovejere i Sverige. Skoven 8/2001.

200m2 eller 200 ha ny skov - 
FORSTPLANT klarer leverancen 

præcist og ordentligt!

Qliorthede planteskole Vs

v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

TLF.: 86 68 64 88 FAX: 86 68 64 40

H P

J] 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

ccHs/il
% g/ng s*°

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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PAPIRFABRIK
Foto 1: Stora Enso's fabrik i Imatra ligger omgivet af skove, lige ved Saimaa søen i det sydøstlige Finland og tæt på den russi
ske grænse. Den nye fiberlinje er placeret i den hvide bygning til venstre. (Foto fra Stora Enso).

Fabrik i Sydøstfinland 
kan dække næsten hele 
Danmarks forbrug af 
papir. Forbruget af råtræ 
svarer til 21/2 gang den 
danske hugst.

Fabrikken laver især 
drikkekartoner og 
emballage til fødevarer. 
Nye store investeringer 
skal reducere påvirknin
gen af miljøet.

Fabrikken er en del af 
den næststørste kon
cern inden for skovpro
dukter.

Danske skovbrugere har nok et lidt 
fjernt forhold til cellulose- og papirfa
brikker, da vi ikke laver cellulose her
hjemme. Men de fleste har nok fornem
melse af at det er meget store industri
anlæg.

Det passer i hvert fald for Stora En- 
so’s fabrik i Imatra i det sydøstlige Fin
land. Det er verdens 4. største papirfa
brik - i 2002 kan man producere 1,13 
mio. tons papir ved fuld udnyttelse. Til 
sammenligning er Danmarks forbrug af 
alle typer papir på 1,3 mio. tons om året 
- altså 10% mere end produktionen i 
Imatra.

Også målt på råtræforbrug er der 
tale om store tal. Fabrikken i Imatra bru
ger 4,8 mio. m3 træ om året - svarende 
til 2 tø gange den danske hugst.

Anledningen til besøget på fabrikken 
var at man ville vise den nye fiberlinje:

Det er det produktionsanlæg som 
omdanner råtræ til cellulosefibre. 
Samtidig ville man fortælle om Stora 
Enso indsats på miljøområdet. Det 
omfatter bl.a. en EMAS certificering 
- se side 24.

Dette store anlæg giver et godt ind
tryk af den stordrift som efterhånden 
præger skovindustrien. Og det sætter 
det (temmelig lille) danske skovbrug i 
relief.

Ny fiberlinje
Den nye fiberlinje skal lave 600.000 
tons bleget cellulose om året. Denne 
masse er råvare til det største produkt 
fra Imatra fabrikken - nemlig karton til 
drikkevarer (mælk, juice) og til emballa
ge i fødevareindustrien.

Der bruges 2tø mio. m3 træ birketræ 
om året, næsten alt sammen fra
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Foto 2: Den nye fiberlinje med en kapacitet på 600.000 tons birkecellulose om året, 
set fra øverste etage.

Foto 3: Fra denne åbning kan man se 
ned i underetagen hvor hovedparten af 
maskinen ligger.

Rusland, idet fabrikken ligger kun få km 
fra grænsen. Træet afbarkes, hugges til 
flis, og koges med forskellige kemikalier 
- bl.a. svovlsyre og soda - hvorved 
veddets indhold af lignin opløses.

Massen skylles for at. fjerne kemikali
erne og bleges. Blegningen sker med 
clordioxid; der er ikke brugt frit klor til 
blegning siden 1991.

Skoven er på besøg sammen med 
andre tidsskrifter, og vi ser fiberlinjen 
som er placeret i en kæmpestor hvid 
bygning (se foto 1). Fabrikshallen er 20 
m til loftet, og maskinen er ca. 15 m 
bred, 100 m lang og 5-6 m høj. Se foto 2.

Så opdager vi pludselig en åbning i 
gulvet hvor vi kan kigge ned i undereta
gen - foto 3. Her er der et rum i hele 
bygningens længde med en loftshøjde 
på ti meter, og vi bliver klar over at vi 
ser kun 1/3 af anlægget fra den øverste 
etage.

Alt er nymalet og i flot stand, gulvet 
er så rent at man sikkert kan spise på 
det. Helt perfekt er det dog ikke, for der 
er et par steder hvor der åbenbart er 
løbet kogelud ud på gulvet.

Da vi kommer ned i underetagen er 
der et sted hvor det drypper kraftigt - 
en mængde på nogle liter i minuttet. 
Driftslederen fortæller at det ikke bety
der noget, og at det bliver lavet samme 
dag under det daglige serviceeftersyn.

Senere på dagen får vi en lidt længe
re forklaring. Det er stadig en ubetyde
lig lækage. Det er næsten rent vand, og 
det bliver behandlet i rensningsan
lægget. Men så var der også noget 
med nogle reservedele som der var

nogle ugers leveringstid på, men det 
laves snarest muligt.

Det er sikkert korrekt at det er et ufar
ligt udslip, og det bliver selvfølgelig

Foto 4: Driftsleder Ari-Pekka Måttånen 
smager på den vaskede og blegede 
birkecellulose - som kan minde om 
bomuldstråde. Cellulose er spiseligt for 
mennesker, men vi kan ikke fordøje cel
lulose.

*ø

lavet. Men vore finske værter kunne 
godt se at det er en lidt uheldig begi
venhed når man nu har inviteret en halv 
snes journalister med interesse i miljø
spørgsmål.

Baggrund for ny fiberlinje 
Den ny fiberlinje er en del af et større 
investeringsprogram i 2001-2002 på 
fabrikken. Der investeres 2,7 mia. kr i 
udvidelser eller forbedringer af afbark- 
ning, håndtering af råtræ, energipro
duktion, tørring af cellulose, kraftværk 
og rensningsanlæg. Samtidig øges for
bruget af råtræ fra 3,9 til 4,8 mio. m3.

Der er flere årsager til den store inve
stering. Der har været mange miljøpro
blemer især med lugt (svovlholdige 
gasser fra kogningen og forbrænding af 
lud), og der er udslip til vandmiljøet. 
Disse problemer nedbringes ved at 
bygge en helt ny fiberlinje og samtidig 
lukke den ældste.

Produktionen af fibre øges, og det 
skaber bedre balance i fabrikkens pro
duktion. Indtil nu har man nemlig været 
nødt til at købe en del cellulosemasse 
udefra for at udnytte papirmaskinerne 
fuldt ud.

Produktion
Udover denne nye fiberlinje er der en 
mindre fiberlinje hvor der laves 250.000 
tons bleget nåletræcellulose (mest fyr) 
efter samme proces som birketræet. En 
anden fabrik i nærheden laver 170.000 
tons ubleget nåletræ, delvist på basis af 
savværksflis.

Endelig er der en linje til produktion
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Foto 5: Papirmaskine. (Arkivfoto fra 
Stora Enso).

af 200.000 tons bleget kemo-termo- 
mekanisk (CTMP) masse af savværks
flis af grantræ. Denne cellulose har 
bedre styrkeegenskaber end birkemas
sen og bruges som mellemlag i drikke
kartonerne.

Papirproduktion
Der var ikke tid til at se papirmaskiner
ne i Imatra, men fremstillingen af papir 
kan kort beskrives således: Cellulosefi
bre slemmes op i vand til en svagt 
grålig væske. Den hældes ud på en 
endeløs wire - et metalnet - og en del 
af vandet løber af.

Der dannes en måtte af cellulosefi
bre som fortsætter gennem et stort 
antal valser som presser mere vand ud 
og udjævner overfladen. Papiret tørres 
ned og rulles op på store ruller. Hele 
denne proces foregår med en hastig
hed på 450-1200 meter/minut og i 
døgndrift.

Foto 5 viser et arkivfoto af en papir
maskine. I Imatra er der 7 sådanne 
maskiner til karton og papir. Produktio
nen ventes i år at blive 810.000 tons 
emballage (drikkekartoner, æsker til 
fødevarer mv.), 290.000 tons finpapir 
(tidsskrifter, bøger, kontorpapir) og 
25,000 tons lamineret papir til special
formål. 85% af produktionen eksporte
res især til Europa, men også til Sydøs
tasien.

Fabrikkens omsætning er 845 mio. 
Euro, hvoraf 633 er karton til fødevarer. 
Der er ansat 2050 på fabrikken.

Et hurtigt regnestykke over råvarer 
viser følgende: Man håndterer 4,8 mio. 
m3 råtræ - som vejer ca. 4,8 mio. tons. 
Der tilføres 0,2 mio. tons i form af pig
menter, lim og coatingmateriale, og pro

duktionen er på 1,13 mio. tons pap og 
papir.

Det giver tilsyneladende et stort 
svind, og det har to årsager: Omkring 
halvdelen af råtræet består af vand som 
ikke er med i det færdige produkt. Dertil 
kommer at barken fjernes, og at lignin 
samt en del af hemicellulosen i veddet 
opløses ved kogningen. Derfor er 
mængden af færdige produkter kun 1/4 
af mængden af råvarer.

Udslip og energi
Det kan ikke undgås at en så stor fabrik 
påvirker omgivelserne, men der arbej
des ihærdigt på at det bliver så lidt som 
muligt.

Det mest forurenende er nok kogelu
den fra fiberlinjerne som indeholder sto
re mængder opløst vedstof (lignin). Det 
meste af vandet fjernes i tørreanlæg, og 
resten af luden afbrændes i fabrikkens 
kraftværk (hvor man udnytter energien i 
det opløste vedstof). Asken renses for 
urenheder, og tilbage bliver det meste 
af de kemikalier der blev anvendt ved 
kogningen, og de kan bruges igen.

Afbrænding af lud dækker 60% af 
fabrikkens forbrug af el. Sammen med 
afbrænding af bark og andet træaffald 
skaffer fabrikken selv 85% af det samle
de energiforbrug - resten kommer fra 
naturgas.

Alt spildevand går gennem rens
ningsanlæg før det ledes ud i floden, og 
vandkvaliteten ligger betydeligt under 
myndighedernes krav. Den ny fiberlinje 
ventes at føre til lavere udslip.

Ildelugtende gasser har i mange år 
været et problem, men der har været et 
betydeligt fald i de seneste ti år. Når de 
nye anlæg er kørt ind ventes generne at 
bliver mindre fordi gasserne enten bru-

Verdens største papirfabrikker
(målt på årlig kapacitet i 1000 tons)

Daio Paper Mishima, Japan 1.260
International Paper

Mansfield, USA 1.208
UPM Rauma, Finland 1.130
Stora Enso Imatra, Finland 1.125
Oji Paper Tomakomai, Japan 1.110
Hansol Chongju, Korea 1.070
UPM Nordland Papir Dorpen,

Tyskland 1.040
På de næste pladser er to fabrikker 
fra USA og to fra Indonesien.

ges i produktionen af CTMP eller 
afbrændes.

Papirproduktion kræver meget store 
mængder vand - 99 mio. m3/år - og 
derfor ligger fabrikken ved en stor flod. 
Man prøver at begrænse forbruget af 
vand - bl.a. ved at det samme vand 
bruges flere steder i produktionen, og 
ved at gå over til en tør afbarkning.

Der er stadig en masse tilbage at 
gøre på miljøområdet. Man skal fortsat 
nedbringe lugtgener og reducere støj 
fra især afbarkningen. I år ventes stren
gere krav fra myndighederne til spilde
vandet, især indholdet af fosfor.

Råvarer
Fabrikken kan i år som nævnt bruge 4,8 
mio. m3 træ, fordelt på 50% birk, 40% 
fyr og 10% gran. Hver dag året rundt 
tilføres 13.200 m3 træ; hvis dette træ 
blev læsset på togvogne ville det blive 
til et tog på over 2000 m længde!.

Dette træ leveres af Stora Enso 
Metså (SEM) som køber træ fra private

Foto 6: Karton fra Imatra bruges til emballage af fødevarer. Der bemærkes en 
karton fra Anthon Berg og flere danske mælkekartoner.

4K

i■ *\>FM r*
r

UuHnm jj Miribunj

ivXn llnlU

lUfT' n
Murlimni

20 SKOVEN 1 2002



TRÆINDUSTRI

N
~bS

Foto 7: De finske privatskove leverer hvert år 9 mio. m3 til Sto
ra Enso - billedet viser skovning af 80 årig gran i en privat
skov nær Imatra.
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Foto 8: Ved skovning tager man hensyn til værdifulde natur
områder. På dette elektroniske kort er det markeret hvor der 
skal tages særlige hensyn, og ens position markeres vha.
GPS systemer. Skovningsmaskinen opmåler træet, og når det 
er kørt ud til fast vej kan han fortælle hvor det ligger, og sende 
alle måledata via e-mail. Billedet er fra en tømmerbil der fin
der træet ud fra det elektroniske kort.

skovejere, driver selskabets egne sko
ve, handler med savværksflis og står for 
import af råtræ. I 1999 håndterede 
SEM 24 mio. m3 træ som for det meste 
blev afsat til Stora Enso’s egne virksom
heder i Finland.

SEM importerede i 1999 6,5 mio. m3 
træ til Finland. Heraf kom 86% fra 
Rusland og 14% fra Baltikum.

Rusland har i en del år været præget 
af omstilling til markedsøkonomi og en 
svag administration. Derfor er det også 
naturligt at spørge hvad man ved om 
skovdriften i de områder hvor SEM hen
ter træ?

SEM fortæller at importen indgår i 
deres kvalitets- og miljøstyringssystem 
som er certificeret efter ISO 9002, ISO 
14001 og EMAS. Der indgår miljøkrav i 
kontrakterne, og de skal vide hvilke 
lokaliteter træet kommer fra.

Fra nærområdet kommer 800.000 m3 
med lastbil, og her laves stikprøver for 
hver 5.000 m3 og mindst én kontrol for 
hver skovningskontrakt. For det træ der 
kommer med jernbane eller skib - i en 
afstand på op til 1500 km fra den finske 
grænse - er der kontrol for hver 50.000 
m3. I 2000 blev der gennemført 517 stik
prøver. Alt dette er kontrolleret af en uaf
hængig tredjepart Det Norske Veritas.

SEM køber ikke træ fra områder som 
er beskyttede eller hvor der er rejst 
fredningssager. Som eksempel nævnes 
at i 1996 rejste russiske miljøorganisati
oner krav om hugststop i dele af Kare- 
len og i Murmansk-området med hen
visning til store naturværdier. Stora Enso 
var de første til at stoppe opkøb i disse 
områder. Skovning genoptages først 
når sagen er afgjort af myndighederne.

Jeg spurgte en af Stora Enso’s 
råtræindkøbere hvordan skovdriften er i 
de nævnte områder. I nærområdet er 
der tit finske skovfolk med, og her ved 
man at der bliver genplantet. Skovene

længere væk vidste han ikke meget om, 
for de er kun i området når der skoves, 
og der kan gå flere år før områderne er 
genplantede.

Interessen for den russiske skovdrift 
skyldes at kunderne i udlandet i stigen
de grad stiller spørgsmål til skovdriften i 
de skove der leverer råvaren. Ansvaret 
ligger naturligvis primært hos skoveje
ren - den russiske stat - og de russiske 
myndigheder, men Stora Enso har et 
medansvar når de køber træet. Samti
dig har Stora Enso en høj profil hvad 
angår hensyn til miljøet.

Det andet aspekt er at det meste af 
Stora Enso’s råtræ kommer fra de finske 
skovejere, hvoraf 95% er certificeret

efter REFC. Det indebærer en række 
krav til skovningen, der skal efterlades 
stående træer, der må ikke skoves i 
sårbare naturområder, jordbunden skal 
skånes osv.

Disse krav indebærer en lille redukti
on af indtægterne og en lille forøgelse 
af omkostningerne. Og i den situation er 
skovejerne naturligvis interesseret i at 
se hvilke krav de andre leverandører 
skal opfylde.

sf

Kilder .Diverse brochurer fra Stora Enso. 
Mange af dem findes på 
www. storaenso. com

Foto 9: Stora Enso’s finske træhandlere i Stora Enso Metså håndterer 24 mio. m3 
træ om året.
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NØGLETAL OG HISTORIE
FOR STORA ENSO

Nøgletal
Stora Enso havde i 2000 en omsætning 
på 98 mia. danske kroner og et over
skud efter skat på 10,8 mia. kr. I regn
skabet opgøres alt i milliarder Euro (1 
Euro = 7,5 kroner):

Omsætning 13,0
Driftsoverskud 2,4
Resultat før skat 2,1
Nettooverskud efter skat 1,4
Balance 21,3
Egenkapital 8,6
Forrentning af EK 20,7%
Udbytte i % af overskud 34%

Produktionen foregår primært i USA, 
Finland og Sverige. Desuden er der 
mindre anlæg i Tyskland, Canada, 
Frankrig, Portugal, Østrig, Kina mv.

De vigtigste markeder er (mia. Euro):
Tyskland 2,0
Storbritannien 1,4
Sverige 1,1
Frankrig 1,0
Nordamerika 1,5
Sydøstasien 1,0
I Danmark blev der solgt for 
320 mio. Euro - 2,4 mia. kr.

Stora Enso ejer 2,0 mio. ha skov i Sverige, 
0,6 mio. ha i Finland, 0,3 mio. ha i USA 
samt skove i Canada og Portugal. Hugs
ten i egne skove udgjorde 5,2 mio. m3.

Råvarerne udgjorde 42 mio. tons 
træ, 3 mio. tons pigmenter og fyldstof
fer, 2,2 mio. tons genbrugspapir, og 1,5 
mio. tons cellulose. De færdige produk
ter var 14,8 mlo. tons papir, 3,2 mio. 
tons skåret træ og 1,3 mio. tons cellulo
se. Genbrugsfibre stammer primært 
(72%) fra avispapir, og mængden skal 
fortsat øges.

Der er 45.000 ansatte over hele Ver
den. Personaleomsætningen er kun 
1,5% om året. Selskabet er børsnoteret i 
Helsinki, Stockholm og New York. Knapt 
halvdelen af aktierne ligger hos den fin
ske stat og Investor AB (Wallenberg 
familien). Hovedsædet er i Helsinki.

Stora Enso er blandt verdens førende 
på de fleste produkter:

Magasinpapir (bruges i ugeblade og 
reklamer). Omsætning 2,6 mia. Euro, 
overskud 11,8% af omsætningen. Pro
duktion 3.3 mio. tons. Nr. 2 i Verden 
med 20% af markedet.

Avispapir (aviser, telefonbøger mv.). 
Omsætning 1,8 mia. Euro, overskud 
15,2% heraf. Produktion 3,1 mio. tons. 
Nr. 4 i Verden med 7% af markedet.
40% af råvarerne er genbrugspapir.

Finpapir. Omsætning 3,0 mia. Euro, 
overskud 15,6% heraf. Produktion af 
coated finpapir (bruges i tidsskrifter og

bøger) 1,9 mio. tons, nr. 2 i Verden med 
10% af markedet. Produktion af ucoa- 
ted finpapir (til brevpapir og kopipapir) 
1,2 mio. tons, nr. 5 i Verden.

Emballage (drikkekartoner til mælk 
og juice, bølgepap, papkasser, indpak
ningspapir mv.). Omsætning 2,7 mia. 
Euro, overskud 9,8% heraf. Produktion 
3,4 mio. tons. Nr. 2 i Verden og førende 
inden for drikkekartoner, papbægre 
samt emballage til fødevarer.

Skåret træ. Omsætning 1,2 mia.
Euro, overskud 5,9% af omsætningen. 
Produktion 4,9 mio. m3. Nr. 3 i Verden.

For papir og karton under ét er Stora 
Enso nr. 2 i Verden med en kapacitet på 
godt 15 mio. tons. Nr. 1 er International 
Paper fra USA med 17 mio. tons.

Selskabets strategi er at være det 
førende selskab for skovprodukter ved 
at fokusere på tre kerneområder: Tryk
papir (magasinpapir og avispapir), fin
papir og emballage, med støtte fra 
skåret træ og cellulosemasse. Væksten 
skal primært ske gennem opkøb og 
fusioner,

Stora Ensos historie
Stora Enso blev dannet for 4 år siden 
ved fusion mellem det svenske Stora og 
det finske Enso i 1998. Men oprindelsen 
til firmaerne går meget langt tilbage:

Storas historie. Stora startede som 
mineselskab i Dalarne og optræder 
første gang i et dokument fra 1288. 
Minens storhedstid var i 1600-tallet, og i 
1650 nåede man op på at lave 3000 
tons kobber.

Der udvindes også jern, og i 1750 
starter man produktion af malingen ’’Fal
un rød” som laves af slagge fra kob
bersmeltningen, okker og kvarts. Malin
gen bruges på utallige svenske træhu
se, og der laves stadig 1000 tons om 
året i dag.

I 1862 danner man selskabet Stora 
Kopparbergs Bergslag (heraf navnet 
Stora). I 1885 køber man Skutskår 
savværk, dengang et af verdens 
største, og det får snart stor økonomisk 
betydning for selskabet.

I 1894 startes næste vigtige ben, der 
er så meget affald fra savværket at man 
begynder at lave cellulose i Skutskår. I 
1932 kan man præsentere et nyt pro
dukt, bleget sulfatmasse, som med sin 
høje kvalitet snart bliver et vigtigt pro
dukt på det internationale marked.

I 1962 starter man med at lave cellu
lose i Canada. I 1978 sælges jernvær
ket som følge af lave priser på jern, og 
selskabet koncentrerer sig om skovpro
dukter. Navnet Stora indføres i 1984, 
gennem årene købes andre træindustri

er op, og i 1998 køber man en papirfa
brik i Kina.

Ensos historie. Enso kan føres tilbage 
til 1872 hvor den norske købmand 
Gutzeit anlægger et savværk i Kotka, det 
første dampdrevne savværk i Finland. I 
1908 laves en cellulosefabrik for at 
udnytte affaldstræet. I 1912 køber man 
Enso Tråsliperi som i 1899 havde startet 
med produktion af cellulose og papir.

Efter 1. verdenskrig bliver der bor
gerkrig og økonomisk kaos i Finland, og 
de norske ejere sælger selskabet til den 
finske stat i 1919. Først i 1930’erne 
købes fabrikken i Imatra som var grund
lagt i 1897.

2. verdenskrig betyder at Finland må 
afstå Karelen hvor selskabet har 2/3 af 
sin cellulose produktion, mange skove 
samt flere fabrikker. Flere andre fabrik
ker ødelægges under krigen.

Efter krigen starter man et stort inve
steringsprogram, bl.a. laves i 1950 
Europas største maskine til karton pro
duktion. I de følgende årtier vokser sel
skabet ved opkøb, og i 1996 får man 
navnet Enso. Med købet af et tysk sel
skab i 1998 bliver Enso Europas næst
største træindustri.

Stora Ensos historie. Efter fusionen i 
1998 mellem de to selskaber fortsætter 
ekspansionen. Den østrigske savværks
gruppe Schweighofer købes i 1998, og i 
2000 købes Consolidated Papers som 
er Nordamerikas største på to produkter 
(coated finpapir og SC magasinpapir).

Undervejs sælges fabrikker der ikke 
passer i den fremtidige strategi. Det gæl
der bl.a. Dalum Papirfabrik på Fyn som 
udelukkende laver papir baseret på gen
brugsfibre. Fabrikken blev solgt efter ned
skrivning af balancen med 32 mio. Euro.

Fusionen mellem Stora Enso har til 
og med 2000 ifølge regnskabet medført 
en synergi-gevinst på 350 mio. Euro. De 
to næste år ventes yderligere gevinster 
på 900 mio. Euro.

Navnet Enso. Enso er det finske navn 
på Svetogorsk som ligger 15 km fra 
Imatra, men på den russiske side. Der
for har man den usædvanlige situation 
at et finsk selskab har navn efter en by 
som ikke længere ligger i Finland.

I Svetogorsk ligger en papirfabrik 
som oprindeligt hørte til Enso, men i 
dag er ejet af International Paper. I det 
seneste års tid har rygter i branchen talt 
om en fusion mellem disse to største 
firmaer i branchen - så måske bliver 
papirfabrikken i Enso en dag igen en 
del af det oprindelige selskab.
Kilder: Årsberetning fra Stora Enso og for
skellige andre publikationer. Se mere på 
www. storaenso. com

Planter til foråret: 
Læg planen med din 
plantemægler® hos 

FORSTPLANT
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Kørsel i terrænet
En velklædt skovbruger kan kendes på 
tre ting: En oilskins jakke, en mobiltele
fon, og en off-roader.

Det gælder også i Sverige, og de 
svenske skovejeres tidsskrift har i det 
seneste nummer en artikel om terræn
kørsel, skrevet af Peter Ojerskog som 
afholder kurser i terrænkørsel.

I Sverige er der firehjulstræk i hver 
10. ny bil der sælges - men det er 
meget få der virkelig kører med deres 
bil i terrænet. Den købes ofte fordi den 
er smart, den er rummelig, og man har 
god udsigt.

Mange firhjulstrækkere bruges derfor 
som familiebil, men en del er ikke særlig 
velegnede til at køre i terræn. Man skal 
se bort fra biler som ikke er lavt gearet, 
har lav frihøjde, er for små eller for sto
re, for dyre eller for minibus-agtige - 
dvs. biler som Volvo Cross Country,
Land Rover Freelander, Toyota RAV4, 
Jeep Wrangler, Chevrolet Tahoe, BMW 
X5, Lexus RX 300 mv.

Valg af bil
Men der er stadig en del tilbage af de 
50 forskellige modeller på det svenske 
marked. Generelt gælder at de gen
nemtænkte japanske biler er de meste 
problemfrie, de benzintørstige ameri
kanske giver mest status, og Land 
Rover giver britisk atmosfære og britisk 
kvalitet.

Det anbefales at undgå biler med 
brede fodtrin, brede skærme og andet 
pynt som let går i stykker. Dieselmotorer 
bruger miindre brændstof og har bedre 
drejningsmoment, bedre motorbremse 
og ikke noget vandfølsomt tændingssy
stem.

Der bør være differentialspærre på i 
hvert fald bagakslen så man undgår at 
det ene hjul går i spin hvis det andet 
støder på en forhindring. Hvis bilen 
leveres med et fintmønstret dæk egnet 
til landevej bør det udskiftes med et 
grovere mønstret all-terrain dæk.

Mange har trækkrog, men den bør 
kunne afmonteres fordi den kan let 
komme i vejen under kørsel. Et spil i 
fronten er en fordel hvis man kører 
meget alene og skal trække sig selv fri 
(og så kan det bruges til at trække træ 
ud med).

Artiklen nævner ti modeller som 
anbefales til terrænkørsel:

Nissan Patrol (meget rummelig, bru
ges af FN verden over, betegnes som 
skovejerens favorit),

Nissan Terrano II (lille men mere øko
nomisk end Patrol, store fodtrin og uden 
diff.spærre, mange siger den mest for
nuftige af alle terrænbiler).

Mercedes G-Wagen (meget terræn
gående, diff. spærre på begge aksler, 
vælg en enkel model - ellers bliver den 
dyr).

Toyota Land Cruiser 70, 90 og 100 
(Toyota har bedst kvalitet af de japan
ske biler, 70 er den klassiske kantede

model, en af verdens bedste hvad 
angår kvalitet og terrænegenskaber, 
men den er gammeldags og dyr, 90 er 
komfortabel og god i terræn takket 
være moderne chassis, 100 er dyrest 
og mindre økonomiisk, men meget fin i 
terrænet og kan øge frihøjden med 5 
cm).

Mitsubishi Pajero Sport (Sport er den 
mest økonomiske Pajero og derfor mest 
solgt, ret lav pris pga. enkel opbygning 
og ældre teknik).

Suzuki Grand Vitara (ret lille, men bil
lig og lavt brændselsforbrug, lille og 
smidig i terræn, lille baggagerum).

Jeep Cherokee (den amerikanske 
klassiker som startede trenden).

Chevrolet Trail Blazer (helt ny model, 
moderne amerikansk bil, meget kraftig 
motor).

Land Rover Discovery (god både på 
vej og i terræn).

Brugt bil
Hvis man køber en brugt bil anbefales 
at vælge en som ikke har kørt i terræn. 
For det slider uhørt meget på bilen, ikke 
blot i form af buler eller ridser der giver 
rust, men især når ler og vand kan 
trænge ind i aksler og kuglelejer.

Man bør spørge ejeren hvor meget 
bilen har kørt i terræn og se nøje på 
undervognen. Se om oljerne er rene og 
uden forureninger. Se især på bremser 
og styretøj. De bedste køb er Toyota 
Land Cruiser 70 (som er for dyr som 
ny), og russiske Lada Niva der kan fås 
meget billigt. Det kan også lønne sig at 
indføre en terrænbil fra et EU-land - i 
flere lande er det nemlig totalt forbudt at 
køre i terræn.

Råd om kørsel i terræn
- Brug sikkerhedsbælte og lys
- Undgå at bruge koblingen
- Tommelfingeren uden for ratkransen
- Kør med "kvart i tre” greb
- Se 5-10 meter frem foran bilen
- Ingen kropsdele uden for bilen
- Kør i lavt gear og med firhjulstræk
- Kør langsomt, men hold bilen i 

bevægelse
- Lad motoren sejtrække
- Undgå hjulspin
- Kør overskrævs ved hjulspor og huller
- Lad hjulene gå over sten og stød
- Passer stammer og grøfter en anelse 

på skrå
- Kør lige op og ned ad bakker
- Rejs fart før kørsel op ad bakke
- Brems med motoren ned ad bakke
- Kør langsomt i vand
- Undgå kraftig sidehældning
- Forsøg at bakke ud når du er kørt 

fast
- Rekognoscér gerne terrænet inden 

du kører frem
- Kontrollér bremser og styretøj bagef

ter

Kurser i terrænkørsel
Men et er gode råd. Det bedste er

naturligvis at prøve selv under kyndig 
vejledning. Det kan ske på ture arran
geret af Svenska Bilsportforbundet - 
læs selv på www.swedenoffroad.com

Terrång Touring varer 6 timer og fore
går på militære arealer - om formidda
gen undervisning, og om eftermidda
gen en fælles safari. Pris 200 kr pr. bil. 
Man kan læse beretninger fra ture inden 
for det seneste år.

Det største arrangement er Sweden 
Offroad Tour i de to første uger af juli; 
man kan køre med så mange dage man 
har lyst. Sidste år deltog 440 biler fra 12 
lande. Pris 300 kr pr. bil pr. dag. Hver 
dag kører man i et af Forsvarets øvel
sesområder, lige fra Skåne i syd til Kiru- 
na i nord. Læs om sidste års tur på 
hjemmesiden.

Bemærk at efter den svenske lovgiv
ning er der forbud mod fornøjelseskør
sel i terrænet - men erhvervsmæssig 
kørsel af skovbrug er tilladt. Derfor har 
alle organiserede løb søgt dispensation.

Kilde:Vi Skogsågare 6/01

Vi

3 eksempler på oplevelser fra Sweden 
Offroad Tour

Robinia pse. ‘nyersegii’ 
Vil du vide mere? 

Spørg FORSTPLANT!
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MILJØLEDELSE

EMAS
- ÅBENHED OM MILJØLEDELSE

Stora Enso har indført 
EMAS miljøledelse i de 
europæiske dele af kon
cernen. Formålet er at 
fremme bæredygtig drift 
og rapportere åbent til 
offentligheden om mål 
og resultater.

En af de publikationer vi fik ved besøget 
på papirfabrikken i Imatra i Finland var 
en miljøredegørelse. På 16 sider i pænt 
tryk fortælles om påvirkninger af miljøet 
og målsætninger for de kommende år.

Nogle af resultaterne er vist på 
næste side. På de fleste punkter står 
Stora Enso pænt, men der er også et 
par eksempler på problemer i korte 
perioder.

Denne EMAS rapport uddeles gratis 
til alle interesserede og kan læses på 
Internettet. Men hvad er EMAS, og 
hvorfor fortæller virksomheden frivilligt 
om mindre fejl?

EMAS
EMAS er EU’s system til miljøledelse for 
virksomheder - det er en forkortelse af 
Eco Management and Audit Scheme.

Formålet med EMAS er at sikre fort
satte forbedringer af miljøet ved at for
pligte virksomheder til at overvåge og 
forbedre deres egen indvirkning på mil
jøet. Oplysninger om miljøarbejdet skal 
videregives til offentligheden, og en uaf
hængig tredjepart overvåger at kravene 
overholdes.

EMAS startede i 1993 og er en del af 
EU's miljøhandlingsprogram som 
lægger vægt på markedsorienterede og 
forbrugerorienterede midler til at frem
me en bæredygtig udvikling.

Gennemførelse
En EMAS certificering foregår i korte 
træk således: Man kortlægger organi
sationen og finder de miljøpåvirkninger 
som er væsentlige. Man laver en mil
jøpolitik og et miljøledelsessystem, og til 
sidst laver man en miljøredegørelse 
som er et udvidet grønt regnskab. En 
uafhængig tredjepart bekræfter at 
systemet opfylder kravene til en certifi
cering.

Hvert år laver man en opdatering -

☆  ^ ih ☆  ☆

EMAS
Virksomhederne kan nu bruge EMAS 
logoet i brochurer, brevpapir mv. for at 
markere at man anvender miljøledelse.

dvs. man fortæller hvilke forbedringer 
man har opnået - og hvert 3. år laver 
man en ny miljøredegørelse.

Der er omkostninger ved certificerin
gen - men der er også fordele. EMAS 
registrerede virksomheder er fritaget for 
at lave grønne regnskaber og skal kun 
betale halvt gebyr for miljøtilsyn.

Et vigtigt formål med EMAS er at 
man kan bruge den i sin markedsføring. 
Junckers Industrier i Køge har fornylig 
besluttet at lave en EMAS certificering:

- Der er mange ens produkter på 
markedet, og vi har brug for at skille os 
ud, siger koncernmarketingchef Nils 
Torgersen. Her kan netop miljøet være 
det ekstra argument for at vælge vores 
produkt.

Ingeniørfirmaet Carl Bro lavede i 
1999 en undersøgelse af fordelene ved 
at indføre miljøledelse. Hver 5. virksom
hed peger på miljøledelse som den 
direkte årsag til øget salg. 3 ud af 4 har 
over en fireårig periode overskud ved at 
lave miljøledelse - i snit 2% af det sene
ste års omsætning. En af årsagerne er 
en bedre styring af forbruget af ressour
cer.

Reglerne er for nylig ændret, så 
EMAS ikke kun gælder for produktion,

men også servicevirksomheder såsom 
handel eller offentlige virksomheder.
Der er også blevet mere lempelige reg
ler for små virksomheder, idet en bran
cheorganisation eller lokale myndighe
der kan hjælpe virksomhederne med at 
blive registreret.

Åbenhed som en fordel
EMAS ligner ISO 14001 som er et 
system til miljøledelse udviklet af den 
Internationale Standardiseringsorgani
sation.

Forskellen er at i EMAS skal man en 
gang om året fortælle offentligheden 
hvordan det går med miljøarbejdet, og 
hvilke mål man har sat for fremtiden, 
herunder fortsatte forbedringer. Denne 
åbenhed giver troværdighed fordi man 
ikke kan skjule ubehagelige kendsger
ninger.

Stora Enso skriver selv om EMAS at 
"Stora Enso’s hensigt er at fremme 
bæredygtig forretningspraksis i koncer
nens virksomheder overalt i verden og 
rapportere åbent om mål og resultater. 
Stora Enso’s engagement i økologisk, 
social og økonomisk bæredygtighed 
understreges af koncernens miljøpolitik 
og politik om socialt ansvar”.

Interne undersøgelser hos Stora 
Enso har vist at miljøstyring fører til bed
re præstationer på miljøområdet, større 
tillid hos kunder og leverandører, øget 
kendskab til miljøet blandt medarbej
derne, samt besparelser pga. lavere 
forbrug og mindre udslip.

En af indvendingerne mod EMAS - 
og for den sags skyld ISO er at man i 
store træk selv sætter målene. Men det
te opvejes i EMAS i høj grad af åbenhe
den, fordi alle kan følge med i hvor godt 
målene opfyldes.

Stora Enso’s politik
Stora Enso betegner sig som en fore
gangsvirksomhed for EMAS. De var i 
1995 det første selskab i skovindustrien 
der opnåede EMAS for en produktion
svirksomhed, og i dag er Stora Enso's 
principper for miljøledelse således:

- Større produktionsenheder såsom 
papirfabrikker skal have miljøledelse. 
Certificering anbefales.

- Mindre produktionsenheder såsom 
savværker skal følge nogle grund
læggende regler for miljøledelse, og 
egentlig miljøledelse anbefales kraftigt. 
Det samme gælder for enheder der 
leverer råtræ.
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Uddrag fra miljøredegørelsen fra Imatra fabrikken år 2000. Med rød er angivet myn
dighedernes krav, med orange virksomhedens egne mål.

Øverst til venstre mængden af spildevand. Øverst til højre et udtryk for mængden 
af organisk stof udledt med spildevandet. Søjlerne viser hvor meget ilt der kræves 
til en fuldstændig kemisk nedbrydning af det organiske stof; hvis der udledes for 
meget kan det føre til iltsvind i floden. Det høje udslip i 1998 skyldes delvist ombyg
ningen. Nederst ses mængden af fosfor og kvælstof i spildevandet.

- Serviceenheder der står tor trans
port, indkøb mv. bør indføre grund
læggende regler afhængig af deres 
betydning for miljøet.

83% af Stora Enso’s produktion er i 
dag certificeret efter EMAS (i Europa) 
eller ISO (uden for Europa). Andelen er 
især høj i de europæiske dele af kon
cernen, og alle savværker i Norden er 
EMAS registrerede.

For Stora Enso skal dette ses som et 
led i en mangeårig politik med stigende 
ansvar for miljøet. I 1980’erne begyndte 
man at uddanne de ansatte i miljø
spørgsmål, i 1991 fik man en miljøpoli
tik, og året efter lavede man registrering 
af nøglebiotoper.

Midt i 90’erne fik man en strategi for 
biodiversitet, og der blev indført biolo
gisk nedbrydelige olier i maskinerne. 
Indkøb af råtræ blev underkastet mil
jøprincipper, bl.a. stoppede man køb af 
træ fra visse områder i Rusland hvor 
miljøorganisationer havde rejst krav om 
tredning.

I 1998 indførte man ISO 9002 kvali

tetsstyring og ISO 14001 miljøledelse. 
Året efter startede man med skovcer
tificering og EMAS, og i 2001 har man 
fået sporingscertifikat på virksomhe
derne.

Svanemærkning
Stora Enso har tidligere brugt Svane 
mærket på en række papirprodukter. 
Men efter den seneste revision af krave
ne til Svanen har Stora Enso - i lighed 
med mange andre producenter - truk
ket sig ud af ordningen. (Se Skoven 
11/01, side 501).

I stedet vil man nu bruge EMAS og 
ISO fordi EMAS/ISO anses for at rumme 
større udfordringer, de tager bedre høj
de for de mest relevante miljøspørgsmål 
på bestemte lokaliteter, og de kan foku
sere på hele forsyningskæden fremfor 
kun slutprodukterne. Der peges også 
på at Svane mærket kun kan bruges på 
det nordiske marked, og Stora Enso har 
som en global koncern brug for midler 
som er anerkendt over hele verden.

PRESERVATION OF VALUABLE BIOTOPES, 
% OF AREA SURVEYED
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Uddrag fra miljøredegørelsen for Stora 
Enso Metsa år 1999 - SEM står for 
skovning og transport af råtræ til fabrik
kerne.

Øverst bevaring af værdifulde 
levesteder, opdelt i fire klasser fra 
uændret til radikalt ændret. Diagrammet 
til venstre viser gennemsnit for alle skov
ninger i hele Finland, til højre for Stora 
Enso Metsa alene. I 1998 kom man 
under målet, og det forklares ved "varie
rende fortolkninger af værdifulde 
levesteder listet i den nye skovlov". Pro
blemet er rettet op i 1999 ved uddannel
se. Nederst vises kvaliteten af jordbund 
efter skovning, opdelt i fire klasser.

Flere oplysninger:
Miljøstyrelsen har udgivet en folder 
om EMAS. Kan fås i Miljøbutikken, 
tit. 33 95 40 00.

EU Kommissionens beslutning (L247/24) 
og henstilling (L247/1) kan ses på 
http://europa.eu.int/comm/environment/emas

www.storaenso.com Her kan man læse 
alle Stora Enso’s EMAS rapporter samt hold
ninger til certificering (se under Environ
ment).

Hvem får flest kvalitetsplanter 
og færrest anslagsproblemer? 
Spørg en FORSTPLANT-kunde!
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Profsav med værktøjsfri kædespænding, justerbar 
oliepumpe og dekompressionsventil.

# • *••••...........
49 cm3 - 3,5 hk - 37 cm sværd

MS 200 V 5.195.-

• #•••• •

6 .395 . -

incl. moms

d?o . J
STIHL

få STIHL
te v ■■ -n-mjrm v H
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incl. moms
••

t.

Verdens letteste profsav. Med 
kædespænding fra siden

35 cm3 - 2,3 hk - 30 cm sværd

Markedets laveste vibrationer! 
Kratrydderen leveres med snorhove 
og klinge samt beskyttelse og STIHI 
supersele.

44 cm3 - 2,9 hk - 8,0 kg

2500 Valby Garta 3630 3824 * 2605 Brøndby Willemoes-Petersen 3675 2881 * 2640 Hedehusene JK Sliberi ApS 4613 8063 * 2770 Kastrup 
2980 Kokkedal FH Auto og Plæneklipper 4828 0612 * 3200 Helsinge Helsinge Maskinforretning 4879 5122 3390 Hundested Gr 

3550 Slangerup Jørlunde Maskinforretning A/S 4733 4500 * 3630 Jægerspris Hylleberg Dalby A/S 4752 1095 * 3720 Åkirkeby A.P. Hellisen 
4200 Slagelse Skov og Havehuset 5852 4365 * 4230 Skælskør Tranderup Cykelforretning 5819 4215 * 4300 Holbæk Park 

4440 Mørkøv T.P. Motorservice 5927 5932 * 4500 Nykøbing Sj. Odsherred Motorsave 5991 1086 * 4622 Havdrup A/S Havdrup 
4735 Mern Røstofte Maskinforretning A/S 5598 5099 * 4780 Stege Kostervejens Skov- & Haveservice 5581 4215 * 4800 Nykøbing F. Fl\

4960 Holeby J. Borrin

5250 Odense Garta 6617 2737 * 5260 Odense S A.P. Motorcenter Højby ApS 6395 5500 * 5300 Kerteminde FA. Hindsholm Maskinforretni 
5550 Langeskov HAKO Danmark 6538 1163 * 5560 Årup Grønnemose Maskinforretning ApS 6443 1403 * 5620 Glamsbjer; 

5970 Ærøskøbing Dunkær Maskinforretning 6252 1440 * 6000 Kolding Ingvard Madsen ApS 7556 5166 * 6070 Christiansfeld Frørup £ 
6470 Sydals Finn's Smedie 7440 5366 * 6500 Vojens LKP Skov & Havemaskiner 7450 7256 * 6520 Toftlund Maskincenter Toftlund 7483 0083 
6760 Ribe LKP Skov & Havemaskiner 2811 2924 * 6800 Varde Vestjydsk Maskinsliberi A/S 7522 0743 * 6900 Skjern Skjern Plæneklipperservict 

7330 Brande Brande Motorservice 9718 2644 * 7400 Herning Herning Plæneklipperservice 9712 9111 * 7700 Thisted Havnens Motorservic 
8000 Århus C Elite Plæneklipperservice 8615 6301 * 8381 Tiist Garta 8745 2900 * 8400 Ebeltoft LP Cykler & Maskiner I/S 8634 4777 * 8410 

8620 Kjellerup Bredsgaard A/S 8688 1600 * 8660 Skanderborg Kjeld Mørup Jensen 8652 1006 * 8700 Horsens Boller Auto 7564 4707 * 872^ 
8800 Viborg Sørensen & Lynggaard A/S 8662 9200 * 8850 Bjerringbro Bjerringbro Plæneklipperservice ApS 8668 4452 * 8900 Rar 
9400 Nørresundby PJ Skovværktøj 9817 2733 * 9500 Hobro Specialbutikken 9852 1366 * 9560 Hadsund Almas Aalborg Maskinfor

9750 Øster-Vrå Øster-Vrå Cykelcenter 9895 1216 * 91

Forbehold for trykfejl. Alle priser er incl. moms. Tilbuddene er gældende tom. 28/2-2002 WWW. stihl.dk info@stihl
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Sikkerheds
overall
Blå bævernylon, 
skæreklasse 1 
str. 46-64

•’ 875.-
incl. moms

Comfort 
læderstøvi
Vandtæt støvle, 
med skæreindlæg 
str. 39-47

..............

1.685.-
incl. moms

• •

Skovjakke
Skovjakke i 
bævernylon 
med orange 
signalfarve, 
str. 46/48-62/64

ø •  •  ..................................

595.-
incl. moms

............ * • • •

WoodPro
Sikkerhedsstøvle, 
med skæreindlæg 
str. 36 -48

»•  •  •  ••  •

695.-
incl. moms V

............ .. • • •

Sikkerhedsstøvler fra kr. 550,-

; j

(incl. moms)

enningsens Maskinforretning A/S 3250 2902 * 2800 Lyngby Lyngby Teknik A/S 4587 6628 * 2950 Vedbæk Vedbæk Græs Team 4589 1032 
Teknik 4798 0706 * 3400 Hillerød Nordsjællands Maskincenter A/S 4822 2600 * 3500 Værløse Sølving Skovservice 4448 0937 
3 5694 7450 * 4000 Roskilde O. Sivertsen A/S 4675 5522 4100 Ringsted S.M.P. Havemaskiner 5767 0452 4180 Sorø Skov & Have 5783 1151 
)v Have Holbæk 5943 1660 * 4330 Hvalsø Lykke Cykler & Motor ApS 4640 8184 * 4400 Kalundborg JA Service 5951 5358 
iskinforretning 4618 5544 * 4640 Fakse Specialværkstedet 5671 3465 * 4700 Næstved Næstved Maskinservice ApS 5572 6022 
Landbrugsmaskiner ApS 5485 5822 * 4800 Nykøbing F. L.F. Park & Skovservice 5482 0037 * 4871 Horbelev Moseby Smedie 5444 4007 
løllers Eftf. 5460 6352

P
A/S 6532 2172 * 5450 Otterup O. Søndergaard & Sønner I/S 6485 1102 * 5500 Middelfart Axel Knudsen Maskinforretning ApS 6440 3366 
.P. Motorcenter 6472 1372 * 5700 Svendborg SMK Kortegaard I/S 6221 9445 * 5772 Kværndrup A.P Motorcenter 6227 1012 
;die & Maskinforretning ApS 7456 8318 * 6200 Aabenraa H.G. Enemarks Eftf. 7462 3944 * 6270 Tønder Brdr. Roost Eftf. K/S 7472 1280 
600 Vejen SJ Teknik 7536 1125 * 6740 Bramminge Vejrup Maskincenter A/S 7519 0122 * 6760 Ribe Kalvslund Plæneklipperservice 7543 7098 
?35 2084 * 7171 Uldum Brochs Maskinhandel 7567 8008 * 7190 Billund Buhis Sliberi 7533 1970 * 7300 Jelling Midtjysk Skovservice 7587 2373 
792 2429 7741 Frøstrup Chr. P. Larsen 9799 1097 * 7741 Frøstrup Byens Auto 9799 1108 * 7830 Vinderup Bjergby Motorservice 9745 2277 
inde Rostved Plæneklipperservice 8637 2158 * 8500 Grenå Husqvarna Skov & Have 8632 1688 * 8600 Silkeborg Motorcentrum 8681 3700 
sdensted Smeden i Dalby 7589 1365 * 8740 Brædstrup Brædstrup Mini Motor 7575 2895 * 8763 Rask Mølle Peter Borch Nielsen 7567 8223 
rs Stihi Motorsave 8640 2688 * 9200 Aalborg SV Garta 9818 9811 * 9210 Aalborg SØ Almas Aalborg Maskinforretning 9633 0300 
ling Syd 9652 0300 * 9600 Aars Aars Motorservice 9862 4522 * 9700 Brønderslev Almas Brønderslev Maskinforretning 9645 0300 
Hjørring Hjørring Skov- & Havemaskiner 9892 0262

STIHI®
lk tlf.: 36 86 05 00 oplyser øvrige forhandlere
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SKOVPLANLÆGNING

FORSTLIG
LOKALITETSKORTLÆGNING 

OG EM38 KORTLÆGNING

Af Søren M. Kristiansen 1), 
Henrik J. Granat 2), Holger 
Nehmdahl 3) & Mogens H. 
Greve 4)

Jordens lerindhold kan 
kortlægges vha. signa
ler fra satellitter og 
elektromagnetiske 
målinger. Denne EM38 
kortlægning koster 
omkring 150 kr/ha.

Rodstandsende lag 
skal findes ved jordbo
ringer og gravede huller, 
og det vil bringe prisen 
op på 600 kr/ha.

EM38 metoden er 
præcis, men der kræves 
yderligere udvikling før 
udstyr og resultater kan 
bruges i praktisk skov
dyrkning.

På landbrugsjord har det i flere år været 
muligt at lave billige og præcise kort
lægninger af jordbunden vha. satellit
navigation (GPS) og elektromagnetiske 
målinger med et instrument kaldet 
EM38 (se også Skoven 9/01). I et sam
arbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen

1) Projektforsker, Afdeling for Jordbrugssy
stemer, Danmarks JordbrugsForskning.

2) Geolog, Driftsplankontoret, Skov- og
Naturstyrelsen.

3) Forskningsassistent, Afdeling for Jord
brugssystemer, Danmarks Jordbrugs- 
Forskning.

4) Forsker, Afdeling for Jordbrugssystemer, 
Danmarks JordbrugsForskning

m
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Figur 1. EM38 sensoren som kan måle jordens ledningsevne.
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Figur 2. Gammel, såvel som ung, løvskov var forholdsvis let at kortlægge. GPS 
positionsbestemmelsen er også bedre her end i granskov, især på de tidspunkter af 
døgnet hvor der er flest satellitter på himlen, samt vinter og efterår når træerne ikke 
har løv.
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og Danmarks JordbrugsForskning er de 
gode resultater forsøgt overført til eksi
sterende skov.

Baggrunden for at undersøge om 
EM38 kan anvendes i eksisterende skov 
er et ønske om at effektivisere den tradi
tionelle forstlige lokaiitetskortlægning.
Et præcist kort over jordbundens egen
skaber er afgørende for at få et lokali- 
tetstilpasset træartsvalg i naturnært 
drevne skove.

I denne artikel vil vi give en introduk
tion til udstyret og de hidtidige erfarin
ger, men også til hvordan vi forestiller 
os EM38 kortlægningen kan bruges i 
fremtidens skovbrug.

Naturnær skovdrift og 
lokalitetskortlægning
Målet for den naturnære skovdrift er en 
stabil, strukturelt og varieret blandings
skov. Den består af lokalitetstilpassede 
træarter, der forynges naturligt, og 
renafdrift er derfor ikke nødvendig.

Driften består i at understøtte og 
udnytte skovens naturlige processer og 
langsomt dreje skovens udvikling mod 
naturnære strukturer. Incitamentet er i 
høj grad økonomisk: Der er mange 
penge at spare, hvis man kan forlade 
sig på naturlig foryngelse. (Larsen 2001 
i Skoven 8/01).

Lokalitetskortlægning og det lokali- 
tetstiipassede træartsvalg er centrale 
punkter i det naturnære skovbrug 
(Larsen & Madsen 2001). Et lokalitets
tilpasset træartsvalg fordrer detaljeret 
kendskab til lokaliteten.

Kendskab til lokaliteten/jordbunden 
bliver et væsentligt holdepunkt ved 
beslutninger i den naturnære skovdyrk
ning. Jordbundskort for hele skove - 
med bugtede afgrænsninger af jordty
per med forskelligt dyrkningspotentiale 
- kan inspirere til et varieret træartsvalg.

Stabilitet er et kardinalpunkt i naturnær 
skovdyrkning: Lokalitetskortlægning 
beskriver vækstfaktorer samt afgrænser 
lokaliteter med dræningsproblemer og 
rodhæmmende forhold. Begge sidst
nævnte faktorer kan svække træernes 
stabilitet, men der kan tages højde for 
dem når man kender deres udbredelse. 
Lokalitetskortlægning kan f.eks. på sigt 
medvirke til at vurdere jordbundens 
ydeevne - dvs. hvor meget træ, der kan 
udtages uden at jordbunden forringes - 
eller om det er nødvendigt at kompen
sationsgødske.

Jordbundsforholdene er medbe
stemmende for hvilke træarter, der skal 
bruges som underplantning og hvilken 
selvforyngelse der skal fremmes, når en 
monokultur skal drejes mod blandings
skov. Lokalitetskortlægning kan udpege 
særligt følsomme arealer som fede ler
jorder og tørvelavninger, hvor skånsom 
skovteknik er nødvendig, samt udpege 
arealer, hvor de særligt intensive drifts
former som juletræer og pyntegrønt får 
optimale betingelser.

Princippet bag EM38

Målingerne laves efter induktionsprincippet som gør, at kontakt mellem sensor 
og jordoverfladen er unødvendig under dataindsamlingen. EM38 sensoren (figur 
1) er udrustet med en passiv (modtager) og en aktiv (sender) spole. Spoleaf
standen er 1 m.

Via den aktive spole induceres et primært elektromagnetisk felt i jorden som 
resulterer i små elektriske strømme. Modtagerspolen registrerer både det sekun
dære elektromagnetiske felt som induceres herved og det inducerede primære 
felt.

Ved at operere i lavfrekvensområdet er forholdet mellem det primære og det 
sekundære felt en lineær funktion af ledningsevnen. Ud fra styrken af det sekun
dære felt beregnes jordens elektriske ledningsevne som gives i mS/m (milliSi- 
emens per meter). Afhængig af sensorens orientering i forhold til jorden (vertikal 
eller horisontal) er den omtrentlige indtrængningsdybde 75 cm eller 150 cm.

Jordens elektriske ledningsevne påvirkes af flere faktorer såsom: jordens 
indhold af ler, vand, humus og salt, jordens temperatur samt densitet. Under 
danske forhold har det dog vist sig, at jordens rumlige variation i lerindholdet 
kan forklare op til 80% af variationen i den registrerede ledningsevne.

Det bedste tidspunkt at kortlægge er om efteråret, vinteren og tidligt forår, da 
fugtig jord har størst forskelle i ledningsevne mellem jordarterne. Tidsserier af 
EM38-målinger viser, at forskelle i jordens vandindhold og temperatur kan 
resultere i en parallel forskydning af de absolutte måledata dvs., at en opdeling 
i ensartede delområder på baggrund af EM38 er upåvirket.

Metoden har vist sig at være et meget kraftfuldt værktøj i forbindelse med 
jordbundskortlægning og har resulteret i kort af hidtil uset kvalitet. For tiden 
opererer 10 EM38-enheder i Danmark på kommerciel basis i landbruget, og 
10.000 - 12.000 ha er blevet kortlagt siden starten i 1999.

På et mere generelt plan kan man 
sige at bedre kendskab til jorden styr
ker en økologisk bevidsthed og øger 
evnen til at udnytte de naturlige skov
processer indenfor de naturgivne ram
mer som sættes af jordbund, klima og 
den eksisterende bevoksning. Kort 
sagt, at dyrke lokaliteten frem for træ
arten. (Bengtsson 1999).

EM38 kortlægningen
I korte træk består udstyret til en EM38 
kortlægning af en firhjulstrukken motor
cykel eller en traktor, hvorpå der sidder 
en GPS (se senere), en datalogger og 
en EM38 sensor (figur 1).

Kortlægningen foregår ved, at EM38-

sensoren, der ligner et stort vaterpas, 
trækkes bag traktoren eller motorcyk
len, mens den måler ledningsevnen i 
jorden. Sensoren berører ikke jorden, 
men måler jordens ledningsevne ved 
elektromagnetisk induktion. Disse 
målinger kan let omsættes til lerindhold 
i den øverste 1,5 meter af jordbunden, 
som man efterfølgende kan tegne jord
bundskortet ud fra.

På landbrugsjord kan der kort
lægges mellem 100 og 150 ha per dag 
med en afstand på 10-20 meter imellem 
køresporene (Nehmdahl og Hansen, 
2000). På denne måde kan prisen per 
kortlagt hektar landbrugsjord holdes 
nede på 80-120 kr, afhængig af mark
størrelse.

Tabel 1. Anslået nøjagtighed på positionsbestemmelsen af GPS signalerne i forhold 
til skovtype. Præcisionen er anslået ved at sammenligne data fra flere^gennemkørsler 
af lange, kontinuerte linier fra de forskellige bevoksninger Enkeltstående (< 1 %) 
fejlmålinger er frasorteret i efterprocesseringen.

Åbent land 
(nyplantninger 

o.l.)

Spredte træer 
(overstandere 

o.l.)

Åben 
løvskov 

(fx med spor)

Åben 
nåleskov 

(fx med spor)

Tæt
løvskov

Tæt
nåleskov

GPS
nøjagtighed i 
ca. meter *

1 2 3 3-5 3-5 3-10

* Lokale landskabsforhold, døgnlige variationer i satellitdækning, vejret, indstilling af GPS-modtager, 
mangel på GPS korrektionssignal, o.i. kan forringe nøjagtigheden.
** ca. 10-20 % af positionerne her kunne ikke bestemmes pga. for få satellitter.
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a) EM38 punktmålinger b) Forstlig lokalitetskortlægning
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■vi

HV5! • «
\7x t • •

• •

• • •

0 200 400 600 800 Meter 0 200 400 600 800

Figur 3. Kort over 67 ha af Esrum Skov. Her har man med den traditionelle forstlige 
lokalitetskortlægning boret en gang per ha for at få kortet i a) frem. Med EM38 kor
tet b) i hånden, kunne man begrænse dette til 20-30 gange - og givetvis have lagt 
nogle grænser anderledes. Gradvist brunere farver på EM38 kortet skyldes stigen
de lerindhold eller tørv.

Kortlægningen kan foregå på al 
slags landbrugsjord, mens det i sko
ven har vist sig vanskeligere og mere 
afhængigt af skovtypen (tabel 1). Også 
prisen var i gennemsnit lidt højere end 
på landbrugsjorden, dvs. omkring 150 
kr./ha. Dette kan kompenseres på flere 
måder, som vi senere vil komme ind 
på.

To områder i statsskovene blev 
udvalgt til at teste det nye udstyr (Kristi
ansen m.fl., 2001). Dele af Nystrup 
Plantage i Thy statsskovdistrikt og 
Esrum skov i Frederiksborg Statsskov 
distrikt blev valgt fordi de indeholder 
hovedparten af de typiske danske jord
bunds- og skovtyper.

I alt 550 ha eksisterende skov skulle 
kortlægges med EM38. Heraf var knap 
80 ha i Esrum Skov kortlagt med tradi
tionel forstlig lokalitetskortlægning som 
normalt kun bruges i skovrejsningsom
råder.

GPS systemet
For at lave nøjagtige og billige jord
bundskort er hurtige og præcise positi
onsbestemmelser absolut nødvendige. 
Hertil bruges GPS, som står for ’Global 
Position System'. Det er et system, som 
baseres på radiosignaler fra ca. 20 
amerikanske satellitter og som bruges 
til stort set al form for navigation i dag.

Før projektets start var vi betænke
lige ved kvaliteten af satellitsignalerne i 
skoven, selvom kvaliteten af GPS mod
tagerne er forbedret betydeligt de sene
ste år. Problemet er, at stammerne kan 
reflektere signalerne så GPS modtage
ren 'ser' flere satellitter end der er på 
himlen. Dette kaldes multipaths.

Desuden kan stammer, grene og løv 
skygge for signalerne fra de satellitter 
som står lavt på himmelen - og som er 
de vigtigste for at få en præcis positi
onsbestemmelse. Dette kan i skove 
give usikkerheder på 20-30 meter hvor 
man på åben mark har usikkerhed på 
<1 meter med moderne GPS modtagere 
Se tabel 1.

Til kortlægningen valgte vi at bruge en Trim
ble AgGPS 132 GPS modtager og en Trimble 
antenne ud fra praktiske erfaringer.

Efter at have kørt ca. 500 km og have 
kortlagt de 550 ha meget forskelligartet skov, 
kan vi se et mønster - uden dog at have 
lavet egentlige forsøg.

Det er meget vigtigt at anvende et korrek
tionssignal (kaldet differentiel-GPS; DGPS),

Figur 4. Placeringen af a) 67 jordboringer fra den forstlige lokalitetskortlægning, som har taget 4 arbejdsdage, og b) 5600 
punktmålinger med EM38 instrumentet lavet på 1? arbejdsdag.

a) Forstlig lokalitetskortlægning b) EM38 ledningsevnekort
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som giver mere præcise positioner ved at 
GPS modtageren kan frafiltrere støjen fra 
atmosfæren. Uden dette signal, ingen 
præcis positionsbestemmelse i skov.

Vi har forsøgt med korrektionssignaler 
vha. Beacon eller Omnistar satellitten. Det 
viste sig at vi ikke kunne bruge Omnistar 
satellitten da den har samme problemer som 
andre satellitter. Beacon differentiel signalet 
var derimod en succes i Esrum Skov, mens 
det var stort set uanvendeligt i Nystrup Plan
tage. Dette skyldes givet afstanden til en 
Beacon sendemast (hhv. Kulien i Sverige og 
Skagen).

Der findes dog andre metoder til indsam
ling af differentiel signal som ikke er under
søgt i dette projekt, så dette anses ikke som 
et problem ved forstlig lokalitetskortlægning. 
Især da præcisionen på positionsbestem
melsen var 3-5 meter langt de fleste steder.

Især bevoksningstypen og stammetæt- 
heden spillede ind på bestemmelsen af 
positionen. Tætte, utyndede granbe
voksninger og gamle, tætte løvbevoks
ninger gjorde positionsbestemmelse 
umulig, mens det var muligt i unge og 
veltyndede granbevoksninger samt 
næsten al løvskov.

Årstiden har givetvis også spillet ind, 
Ved at køre om sommeren, mens træer
ne havde løv og mest vand i stammer
ne, har vi sikkert haft maksimal støj på 
satellitsignalerne og størst tendens til 
multipaths.

I fremtiden vil EM38 kortlægninger i 
skov sikkert foregå efter løvfald. På dette 
tidspunkt er jordens vandindhold højere, 
og dette sikrer de bedste EM38 måle
resultater.

Fremdriftmidlet
En effektiv kortlægning skal foregå fra 
en motorcykel eller traktor.

På landbrugsjord er en firhjulstrukken 
motorcykel bedst egnet. I skoven kan 
dette køretøj komme frem i de fleste 
bevoksningstyper, men der var proble
mer med frihøjden på kun 25 cm, og 
føreren har en udsat position (se figur 
2) .

En mindre traktor blev derfor 
afprøvet. Den viste sig bedre egnet, da 
hastigheden alligevel ikke kunne være 
større end 20 km/t nogen steder i 
bevoksningerne.

Jordbundskortet
De oplysninger som et ideelt jordbunds
kort skal give skovdyrkeren, er variatio
nerne i næringsstof, rodstandsende lag, 
tilgængeligt vand samt dræningspro
blemer.

Disse oplysninger fås i traditionel 
forstlig lokalitetskortlægning vha. et 
jordspyd som bores ned til 2 meters 
dybde een gang per ha. Det egentlige 
jordbundskort laves ud fra resultaterne 
af boringerne sammenholdt med topo
grafiske og geologiske kort.

EM38 ledningsevne kortets store for
del er, at man meget bedre kan fast

Tabel 2. Kortlægningshastighed og -pris anslået i forhold til tæthed af skoven.

Åbne
områder

Langs
skovstier

Skov med 
gennemløbs- 

retning (hugst
spor, o.l)***

Let
gennem-
løbelig 

skov ***

Langsomt 
gennem- 
løbelig 

skov ***

Svært
gennem- 
løbelig 
skov ***

Svært
gennem-
løbelig 
skov ***

Kørehastighed
(km/time)

20 10- 15 3-6 3-6 1 -3 0 0

Hektar pr. dag 80- 100 40-60 25-40 O

I |
LOC

M 1 0 - 2 0 0 0

Pris pr. ha *, **100- 120 120- 140 140- 160 140- 160 160-200 -

* Prisoverslagene er lavet på baggrund af hidtidige erfaringer med det her anvendte udstyr og uden 
forstlig lokalitetskortlægning. Prisen er beregnet inklusiv transport, leje af udstyr o.l. og er vurderet 
ud fra større (>100 ha) sammenhængende arealer.
** Køreafstanden er i åbne terræner sat til 15-20 meter, hvilket er ensbetydende med ca. 100 måle
punkter per ha. I skov og langs stier er det beregnet ud fra erfaringerne fra Esrum og Nystrup.
*** Gennemtrængelighed er baseret på kriterierne fra Dansk Orienterings-Forbund's kort.

lægge grænser imellem jordbundsty
perne og bestemme hvor skarpe 
grænserne er. Se figur 3.

EM38 viser variationerne i jordens 
elektriske ledningsevne - og dermed 
variationerne i jordens indhold af vand, 
humus og ler - for hver punktmåling 
foretaget med 3-5 meters mellemrum i 
de spor man har kørt. Dette giver ca. 
50-100 punktmålinger per ha, som skal 
sammenlignes med 1 måling ved tradi
tionel lokalitetskortlægning. Se figur 4.

Fra undersøgelser på landbrugsjord 
ved vi, at lerindholdet alene kan forklare 
op til 80% af variationen. Morlagene i 
skoven spiller tilsyneladende ingen rolle, 
mens egentlige tørvelavninger tydeligt 
skiller sig ud. Inddeler man en mark 
eller en skov efter farverne på EM38 
kortet kan man derfor stort set antage, 
at de repræsenterer variationen i jord
bundens lerindhold indenfor de øverste 
1,5 meter.

Selvom EM38 kortet kun viser variati
onerne i lerindholdet (og tørveområder), 
er det alligevel yderst anvendelig til 
kortlægning. For når man har tegnet 
præcise grænser for jordbundens ler
indhold, kan man ret let finde de områ
der som har dræningsproblemer.

Tilbage står problemet med at finde 
og afgrænse de rodhæmmende lag 
som har en fysisk forklaring i jorden - 
såsom al-lag og fragipaner. Dette kan 
kun løses ved egentlig jordboringer og 
jordprofiler, selvom resultater fra en ens
artet sandlokalitet viste at områder med 
al-lag her kan afgrænses.

EM38 kortet kan derfor bruges til en 
hurtig og effektiv jordbundskortlægning, 
men det kan ikke bruges alene.

Fremtiden
Jordbundskortlægningen viste sig mulig 
i næsten al slags skov. På baggrund af 
EM38 kortet kan man inddele arealerne 
i delområder med hver deres jordbunds
egenskaber.

Kvaliteten af EMI38 kortene i skov er 
lidt dårligere end på landbrugsjord hvor

køreafstanden er 10-20 meter imod 20- 
50 meter i skoven. Præcisionen af GPS 
signalerne, køreafstanden og den efter
følgende databehandling betyder, at de 
færdige jordbundskort for skov har en 
bedre præcision end køreafstanden, 
men den afhænger af lokalitetens jord
bundsvariation. Dette skønnes at være 
acceptabelt i forbindelse med skov
dyrkning.

Med en pris omkring 150 kr/ha vil en 
EM38 kortlægning være et fornuftigt 
hjælpemiddel til lokalitetskortlægning 
og naturnær skovdyrkning. Se tabel 2.

Problemet med EM38 kortet er at det 
kun viser variationer i ler- og humusind
hold. Det er som bekendt ikke de ene
ste faktorer som har betydning for skov
træers vækst og stabilitet,

EM38 kortet skal derfor suppleres 
med en traditionel forstlig lokalitetskort
lægning med en jordboring til 2 meters 
dybde per ha. Her bruges nemlig eksi
sterende kort, jordboringer og jord
bundsprofiler der viser hvor vandet 
findes og hvordan det bevæger sig i 
jorden, hvordan vandholdende evne, 
næringsstofniveau, rodstandsende lag 
og dræningsproblemer fordeler sig. 
Gamle matrikelkort kan, i de tilfælde 
hvor de findes, bruges til at udpege 
områder med dræningsproblemer 
(Bock m.fl., 2001).

Det er stadig et åbent spørgsmål 
hvordan man kortlægger de rodstand
sende lag som al-lag og fragipan - hvis 
forekomst sjældent følger topografi og 
kun delvist lerindhold - uden at skulle 
lave mange jordboringer. Men EM38 
kan sandsynligvis medvirke til at af
grænse risikoområder for disse dyrk
ningsfaktorer.

Når EM38 kortlægning kombineres 
med nødvendige jordboringer og gra
vede huller vil prisen lidt efter områdets 
størrelse ligge omkring 600 kr/ha. EM38 
kortet vil givet reducere antallet af jord
boringer og jordprofiler og derved “tjene 
sig selv hjem igen".

Både i skovrejsningsområder og i
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eksisterende skove kan forstlig kortlæg
ning i de fleste tilfælde være for dyrt. 
Derfor er det ønskeligt at udvikle et nyt 
koncept som kræver færre ressourcer.

Denne nye type lokalitetskortlægning 
kan fx forsøge at bruge EM38 kortet 
alene sammen med eksisterende kort til 
at skabe det detaljerede kendskab om 
lokaliteten som er nødvendig i naturnær 
skovdyrkning.

Gamle målebordsblade og matrikel
kort kan bruges til at finde lavbunds
lokaliteter, geologiske kort kan vise jord
arterne, mens EM38 kortet kan vise ler
indhold og bruges til grænsedragning. 
Afgrænsning af lokaliteter med 
dræningsproblemer og rodhæmmende 
forhold vil her være den helt store udfor
dring, for især rodhæmmende forhold 
følger sjældent landskabet og kun del
vist lerindholdet (som er målt med 
EM38).

Spørgsmålene om hvordan EM38 
målinger kan omsættes til praktisk 
naturnært skovbrug er dog stadigvæk 
mange. F.eks. hvordan man kombinerer 
EM38 målinger med traditionel lokali
tetskortlægning, og hvordan gamle 
matrikelkort og geologiske kort kan ind
drages9

Et stort fremskridt med lokalitetskort
lægning med EM38 sensoren er, at man 
mere præcist kan fastlægge grænser 
imellem de jordbundstyper som findes i 
skoven. De fleste forstfolk kender de 
store træk i jorden under deres skov, 
men hvor grænserne findes og hvor 
skarpe de er, er ofte ukendt.
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Gå uden for 
fældeområdet når 
træet falder
Når et bøgetræ er skåret over og er ved 
at falde skal man træde 6-10 meter til
bage.

Det er konklusionen på en tragisk 
ulykke i Schweiz for nylig. En skovarbej
der skulle fælde et bøgetræ på 34 m. 
Han brugte et korrekt fældesnit inkl. 
kile, og da træet begyndte at falde tråd
te han 2 m tilbage. I faldet ramte bøge
træet en anden bøg og slog en gren på 
3 kg af.

Grenen røg bagud, og i det samme 
kiggede han uheldigvis op på det fal
dende træ. Grenen ramte ham midt i 
ansigtet, så han fik brud på halshvirvlen 
og døde kort efter. Se figur 1.

Efter ulykken har man konstateret at 
skovarbejderne generelt ikke kender 
sikkerhedsreglerne ved fældning godt 
nok. Derfor gøres reglerne endnu tydeli
gere i den ny udgave af reglerne, hvor 
man bringer den tegning der ses i figur 
2.

Før fældningen starter skal man ryd
de en flugtvej som i reglen går bagud 
og i en vinkel på 45 grader i forhold til 
fælderetningen. Man bestemmer sig for 
hvor man vil stå når træet falder. Dette 
sted er uden for fældeområdet, som er 
defineret ved kronens projektion ned på 
jorden (mørkebrunt felt). I nåletræer 
omfatter fældeområdet en radius på 4-6 
m fra roden, i løvtræer 6-10 m.

Så snart træet begynder at falde går 
man hen til tilflugtsstedet. Man kigger 
hele tiden op på det faldende træ og 
holder øje med faldende grene.

Når stammen rører jorden venter 
man et øjeblik for at se om stammen 
slår op (forekommer hvis midten af 
træet rammer jorden før kronen).

Kilde.Wald und Holz 10/01

Abbruchstelle

Buche: Hohe ca. 30 m

Buche: Hohe ca. 34 m

cm5 cm
Unfallgegenstand «-------------- Buchenast: Lange 4 m

Gewicht 3 kg

Figur 1. Ulykken hvor en gren fra et stående træ gik bagud og ramte skovarbejderen.

Figur 2. Præcisering af sikkerhedsreglerne. Når træet falder træder man uden for 
fældeområdet, bestemt ved kronens projektion ned på jorden (mørkebrun). Flugtve
jen (grønne pile) er bagud i en vinkel på 45 grader i forhold til fælderetningen.

Limtræ klarer 
brand godt
Træ er brandbart - men alligevel er det 
sikkert at bruge træ i de bærende kon
struktioner i bygninger.

Forklaringen er at der går lang tid før 
der er brændt så meget træmateriale at 
bygningen styrter sammen. Stålet i 
stålbjælker bliver derimod blødt ved 
opvarmning til nogle få hundrede gra
der - og beton smuldrer ved opvarm
ning fordi det kemisk bundne vand for
svinder. Og det afgørende for brandfolk

er at bygningens bærende dele kan 
holde stand i den tid der går med at 
evakuere beboerne.

Træets gode egenskaber er vist i en 
ny undersøgelse fra Sveriges Prøv
nings- og Forskningsinstitut i samarbej
de med Norsk Teknologisk Institut. 12 
bjælker af limtræ med 6 forskellige lim
typer blev udsat for et firesidigt brand
angreb i 45 minutter.

Det viste sig at omkring halvdelen af 
bjælkens bredde er intakt efter 45 
minutters brand. Den omgivende tem
peratur var op til 900 gr,, men i det indre

af bjælkerne nåede den ikke over 50 gr. 
selv efter 45 minutters brand. Årsagen 
var det lag af trækul som dannes rundt 
om bjælken og isolerer mod varmen.

Forkulningshastigheden i limtræet 
blev målt til 0,54-0,66 mm pr. minut, og 
det bekræfter tidligere erfaringer. Kort 
sagt limtræ er brændbart, men det 
brænder langsomt og kontrolleret.

Holdbarheden af alle de undersøgte 
limtyper var tilfredsstillende, og limty
pen påvirker ikke brandforløbet nævne
værdigt.

Kilde: Tråinformation december 2001.
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PLANTAGER I VESTAFRIKA 
HAR OVERLEVET

UNDER EKSTREME VILKÅR

Tekst og fotos: forstkandidat 
Nils Kjølsen

Forfatteren var med til 
at anlægge plantager 
for 45 år siden i det 
nordlige Ghana. De har 
overlevet forbløffende 
godt i forhold til mange 
andre projekter.

Anlægget følger 
moderne principper ved 
at inddrage lokalbefolk
ningen og vælge hård
føre lokale træarter.

Der ydes i dag dansk 
bistand til brændeplan
tager i området.

Som nybagt forstkandidat fik forfatteren 
til denne artikel i 1956 chancen for som 
skovrider at deltage i skovplantning og 
jordbevaringsopgaver i den nordligste 
del af den engelske koloni Guldkysten. 
Aret efter gav englænderne kolonien - 
som det første land blandt det engelske 
imperiums mange besiddelser i Afrika - 
uafhængighed under navnet Ghana.

Mit ansvarsområde omfattede Bawku 
og Navrongo distrikterne i landets nord
østligste hjørne, der grænser til det 
nuværende Burkina Faso og Togo. Til 
disse distrikter hørte godt 200.000 ha 
skovarealer i offentligt regi (forest reser
ves), der stort set alle var blevet fredet 
op igennem 1940erne.

Befolkningstæthed
Befolkningstætheden i området 
(nuværende Upper East Region) er på 
niveau med de tættest befolkede områ
der i kyst- og regnskovszonen sydpå, 
og den ligger langt over gennemsnittet 
for det nordlige Ghana. Dette skyldes

Ghanas placering i Vestafrika, med mar
kering a f nabolandene Burkina Faso 
mod nord og Togo mod øst. Projektområ
det lå i det nordøstlige hjørne af Ghana.

såvel naturskabte (hydrologiske) som 
politiske faktorer, men det har ført til 
udbredt jorderosion og nedslidning af 
miljøet.

Den intensive udnyttelse afjorden 
gjorde at den oprindelige savannevege
tation stort set var ryddet bortset fra 
nogenlunde intakte skovbælter langs 
floderne.

I denne forbindelse er det værd at 
nævne befolkningstætheden.

1950 I dag 
Ghana 18/km2 84/km2

Upper East Region 55/km2 143/km2

Til sammenligning er Danmark i dag 
på 123/ km2.

I 1950 havde Ghana og Danmark 
stort set samme indbyggertal. Men i de 
efterfølgende 50 år er Ghanas befolk
ning vokset til næsten fire gange Dan
marks.

Da Ghana blev selvstændigt i 1957 
havde landet det højeste bruttonational

produkt (BNP) pr. indbygger i Afrika syd 
for Sahara. I dag er Ghanas BNP pr. 
indbygger stort set som ved uafhæn
gigheden, og landet er distanceret af 
en række lande i Afrika.

Klima
Nedbøren i Upper East Region ligger 
på omkring 1000 mm årligt. Nedbøren 
er koncentreret til en regntid fra maj til 
september, efterfulgt af knastørre vinter
måneder præget af den støvede Har- 
mattan vind fra Sahara.

Temperaturen i tørtiden bevæger sig 
ofte op omkring de 40 grader.

Land Planning Areas
I 1947 indså koloniregeringen at særli
ge tiltag var nødvendige for at dæmme 
op for jorderosionen og for at beskytte 
de vigtigste vandindvindingsområder. 
Dette førte til oprettelse af de såkaldte 
Land Planning Areas (LPA’s) under 
Landbrugsministeriet, hvorunder også 
skovbruget hørte.

Målet med disse LPA's var at udvikle 
de givne naturressourcer i områderne 
med sigte på en optimal beskyttelse af 
jord- og vandressourcer. Midlerne skulle 
være forbedrede landbrugsmetoder, 
skovplantning i særligt udsatte erodere
de områder, etablering af damme til 
fiskeopdræt og sikring af vand til kvæg
hold.

Det er således værd at bemærke sig, 
at den ofte kritiserede kolonimagt Eng
land allerede i midten af forrige århun
drede (i såvel Vest- som Østafrika) tog 
initiativet til en aktiv bekæmpelse af 
jorderosionen. Desværre kom arbejdet 
for sent i gang og ophørte stort set, da 
de berørte lande opnåede selvstændig
hed. Det blev først genoptaget 30-40 år 
senere, da skaderne havde nået et 
katastrofalt omfang.

I 1957 vedtog man loven om “Land 
Planning and Soil Conservation”. Denne 
lov dannede grundlaget for ialt syv 
oprettede LPA's, hver på omkring 3000 
ha, men den fik en kort levetid. Loven 
blev vedtaget i uafhængighedsåret, 
hvor de igangværende udviklingsarbej
der stort set ophørte i det nordlige Gha
na. Allerede i 1960 ophørte loven reelt
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En af de vellykkede plantager af Anogeissus på 36 år. (Foto fra Zawse Forest Reserve, februar 1993).

at fungere, selvom den aldrig formelt er 
ophævet.

I Bawku distriktet fik jeg som skovri
der især at gøre med Bumbugu LPA på 
3600 ha. Der indgik to plantageanlæg, 
nemlig Zawse Forest Reserve på 229 
ha og Bumbugu Forest Reserve på 414 
ha, begge placeret i de vigtigste vand
skel i LPA området.

I Bumbugu LPA gennemførte man i 
disse år en række aktiviteter udover til
plantningen af de to nævnte skove. 
Blandt disse er større jordarbejder (con
tour banks) i særligt eroderede og 
udsatte områder, forbedring af fælles 
græsningsarealer i form af tilsånmg og 
rotations græsning, anlæg af fiskedam
me med udsætning af egnede arter, og 
anlæg og vedligeholdelse af veje. 
Særligt vigtige aktiviteter var rådgivning 
og bistand til områdets bønder med 
henblik på en forbedret jordbearbejd
ning, gødskning, forbedrede afgrøder, 
anlæg af overrislede tørtids-havebrug, 
forbedret kvæghold m. m.

Træartsvalg
Jeg havde min daglige gang i Zawse 
Forest Reserve, idet både min bolig og 
distriktskontoret lå her. Jeg anvender 
derfor Zawse som eksempel på vort

arbejde i 1956-58 på at opbygge 
skovene i de såkaldte Land Planning 
Areas.

Zawse blev tilplantet i 10-års perio

den 1949-1959 med lige store årlige 
arealer. Det bevoksede areal udgjorde 
ialt 73% af totalarealet, mens resten var 
optaget af brandbælter, planteskole,

\ i m
I i

BUH!

Plantagerne blev anlagt i kolonitiden - her ses lønudbetaling (Wiaga maj 1957).
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Plantagerne skal beskytte mod den kraftige erosion (Dedoro juni 1957).

arealer uegnede til tilplantning samt 
boligarealer til skovdistriktets personale.

Træartsvalget bestod overvejende af 
lokale arter med Anogeissus leiocarpus 
som den absolutte hovedtræart, mens 
Mitragyna inermis og Khaya senegalen- 
sis (mahogany) blev forsøgt.

Af fremmede arter anvendtes pri
mært Tectona grandis (teak) og Azadir- 
achta indica (neem), der begge var vel
kendte i Nord-Ghana og Togo siden 
starten af århundredet, men også Dal- 
bergia sissoo og Eucalyptus citriodora 
blev forsøgsvis plantet. Især Anogeis
sus var og er populær i Nord-Ghana 
som pæle- og brændetræ.

Anlæg og pleje
Den årlige plantning startede med en 
jordbundsundersøgelse hvorved 
træartsfordelingen blev bestemt. Area
let blev afbrændt og derefter pløjet med 
traktor og tallerkenplov i starten af 
regntiden. Derved fik man lave oppløje- 
de rygge langs højdekurverne med en 
afstand af små 3 meter. Denne pløjning 
nedsatte afstrømningen på arealet 
under regntidens ofte voldsomme 
byger.

Derefter fulgte plantningen på rygge
ne med 1 meters mellemrum. Den efter
følgende rensning mellem planterne 
udførtes ofte af lokale jordnøddedyrke- 
re, der indgik en såkaldt taungya-aftaie 
med skoven. Efter denne aftale kunne 
bønderne dyrke deres jordnødder på 
det tilplantede skovareal i nogle år mod 
at de samtidig rensede omkring skov
planterne. Det var et system, der 
krævede nøje tilsyn, og derfor blev det 
senere opgivet i Ghana.

To andre områder, der var nøje 
beskrevet i plantagens driftsplan, var

kontrolleret skovgræsning af kvæg fra 
de jordbrug, der grænsede til skoven, 
samt brandværn mod de årlige ukon- 
trollerede afbrændinger af savannen. 
Skovdepartementet indså med andre 
ord fra starten af anlægget af disse 
plantageanlæg, at såfremt der ikke blev 
etableret et samarbejde med lokalsam
fundet omkring brugen af plantagen 
samt kontrol af savannebrandene, ville 
arbejdet være omsonst.

Ejerskab
Det er her værd at bemærke sig, at 
plantagerne i disse LPA’s vel blev etab-

mm
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Pløjning med traktor forud for anlæg 
(Dedoro juni 1957).

lerede i kolonitiden, men de var ikke 
egentlige statsskove. Ejerskabet lå i 
lokal-samfundet, og de hørte i dette 
tilfælde under Bawku Local Council, der 
var ansvarlige overfor Mamprusi District 
Council ifølge den såkaldte “Mamprusi 
District Council Zawse Forest Reserve 
Byelaw".

Der blev etableret såkaldte Land 
Planning Committee’s for at føre det 
overordnede tilsyn med de oprettede 
LPA’s. Her var halvdelen af medlemmer
ne regeringsembedsmænd (teknikere), 
og halvdelen var repræsentanter for 
lokalsamfundet.

Man har især i Østafrika senere kriti
seret kolonimagten for at gennemtvinge 
soil conservation (beskyttelse af jord
bunden) uden at inddrage lokalbefolk
ningen i processen. Soil conservation 
blev synonymt med kolonimagt og blev 
derfor kasseret ved overgangen til selv
styre.

I Ghana var problemet snarere at 
regeringen efter 1957 nedprioriterede 
enhver udvikling i den nordlige del af 
landet til et absolut minimum. Det skete 
i takt med den almindelige deroute lan
det oplevede i årene efter uafhængig
hed, og fordi det tyndtbefolkede Nord- 
Ghana kun havde ringe politisk indfly
delse.

Tiden efter 1957
Mit arbejde i Bawku og Navrongo 
ophørte i 1958, og jeg vendte hjem til 
statsskovbruget i Danmark.

Som nævnt oplevede Ghana i årene 
efter selvstændigheden en alvorlig ned
tur med stadigt skiftende regeringer, 
indtil en demokratisk forfatning omsider 
blev vedtaget i 1992. I disse år skete 
der en stadig nedslidning af m Ijøet i 
Nord-Ghana på grund af fattigdom og 
en stor befolkningstilvækst.

Som årene gik forestillede jeg mig 
derfor at vore træer i det nordlige Gha
na bogstavelig talt forlængst var gået 
op i røg, som så mange andre træer i 
regionen. I 1993 fik jeg imidlertid chan
cen for efter 35 års fravær at vende til
bage til Bawku. Stor var min forbløffel
se, da jeg konstaterede at vore skove 
eksisterede i bedste velgående - og 
bogstavelig talt stod som isolerede øer i 
et iøvrigt træløst, tørt og nedslidt land
skab. Samtidig fandt jeg et desillusione
ret, underbemandet skovdepartement 
uden mål og midler.

Danidas rolle
Ghana var blandt de første 12 lande, 
der i 1990 blev valgt som program-sam- 
arbejdslande for dansk bistand. I slut
ningen af 1980erne indgik Danida en 
aftale med Verdensbanken om bidrag til 
skovsektoren, og en del af det danske 
bidrag på 60 mio. kr gik til Nord-Ghana. 
Op gennem 1990erne deltog jeg i et 
antal missioner til landet og besøgte 
derfor også Bawku i 1993.

Senere er Danida gledet ud af denne
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Vellykkede plantager kræver kontrol med savannebrande (Morago februar 1958).

sektor, men har siden år 2000 som en 
del af et energirelateret forsøgsprogram 
støttet en Traditional Energy Unit (TEU) 
under Savanna Resources Manage
ment Centre i Nord-Ghana. Dette inde
bærer at Danida nu støtter initiativer til 
en bæredygtig udnyttelse og drift af 
savanneskove og plantager i det nordli
ge Ghana med særligt sigte på en 
bæredygtig produktion af brændetræ.

Plantagerne fra 1950erne i Upper 
East Region er derved kommet ind 
under et dansk støttet program, der for
håbentligt får et flerårigt perspektiv. 
Gennem støtten til TEU har jeg besøgt 
Nord-Ghana flere gange, sidst i foråret 
2001, og jeg har konstateret at skovde
partementet nu har skitserede driftspla
ner for bl. a. Bumbugu og Zawse Forest 
Reserves.

Hvis vi ser på planen for Zawse angi
ves træartsfordelingen i dag som:

Anogeissus 94 ha
Teak 19 ha
Neem 18 ha
Øvrige 9 ha

Ialt bevokset: 140 ha
hvilket betyder, at kun 16% er gået 

tabt siden plantningen i 1950erne.

Det bevoksede areal angives som 
mere eller mindre sluttede, gennemsnit
ligt 45 årige bevoksninger med højder 
fra 3 ti! 20 m og en gennemsnits diame
ter på 18-20 cm. Især Anogeissus 
synes velegnet til stødskudsdrift. Pæle 
fra Anogeissus og teak bevoksninger 
sælges nu lokalt som byggemateriale.

Kvæggræsning (bortset af geder og 
får) er tilladt, og det samme gælder ind
samling af brænde på jorden, af medi
cinplanter og græs. Skovdepartementet

planlægger iøvrigt på sigt at overgive 
driften af plantagerne til lokalbefolknin
gen, og selv reducere sin indsats til tek
nisk rådgivning.

Konklusion
De bestræbelser der i de sidste 50 år 
har fundet sted i såvel Vestafrika som 
andre steder i troperne for at genopret
te mistede skovområder har i mange, 
ja, måske i de fleste tilfælde været mis
lykkede.

Det er derfor særligt tilfredsstillende 
at kunne berette om et eksempel på, at 
det trods alt kan lade sig gøre at etable

re vedvarende skovbrug under ekstremt 
vanskelige forhold. I Nordøst-Ghana 
står disse menneskeskabte skove i dag 
som isolerede øer i et iøvrigt næsten 
træløst og nedslidt landskab. Hvad er 
så årsagen til at det lykkedes her?

Efter min opfattelse er der to 
afgørende faktorer, der har spillet ind:

* Træartsvalget, med vægt på hård
føre, lokale træarter.

* Det sociale element, nemlig samar
bejdet med lokalbefolkningen. Herved 
anvendes skovene til flere forskellige 
formål med græsningsretten som det 
centrale. De lokale jordbrugere, der er 
særlig afhængige af deres kvæg, har 
haft adgang til at anvende skovene til 
græsning i tørtiden, hvor landbrugslan
det stort set er blottet for græs.

Denne ret var stipuleret i den oprin
delige driftsplan. Selvom skovdeparte
mentet i Nord-Ghana blev reduceret til 
et minimum i årene efter landets uaf
hængighed var det trods alt muligt at 
håndhæve denne ret.

For en gammel skovmand er det en 
stor tilfredsstillelse at have deltaget i 
etableringen af nogle af de meget få 
menneskeskabte skove, der har overle
vet i et barskt vestafrikansk miljø. Det er 
sjældent at kunne vende tilbage og 
gense det positive, håndgribelige resul
tat af en indsats der ligger 45 år tilbage 
i tiden. Man har sat sig sine spor!

Er bedste forretning 
højeste plantekvalitet eller 

laveste købspris?
Vil du høre FORSTPLANT’s mening?
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Planteskole i Zawse (september 1957).
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SKOVADMINISTRATION

KOMMUNER
SÆLGER UD

AF ARVESØLVET
Af Peter Linderoth 
Sørensen/Skive Pressekontor

En del kommuner har i 
de senere år solgt ud af 
deres skove.

Som regel er det den 
dårligste skov længst 
fra byerne som bliver 
solgt først. Nogle kom
muner betinger sig 
offentlig adgang efter 
samme regler som hvis 
skoven fortsat var kom
munal.

Kommunernes økonomi er presset i dis
se år, hvor der både kommer flere 
ældre og flere børn. Samtidig kan skat
terne ikke stige ubegrænset blandt 
andet som følge af aftaler mellem kom
munerne og regeringen.

For at få økonomien til at hænge 
sammen vælger nogle kommuner at 
sælge ud af sine skove, selv om de fle
ste er enige om, at det er ligesom at 
sælge ud af arvesølvet. En indtægt ved 
salget tæller kun én gang i budgettet.

I mange tilfælde er det skove der har 
været i offentlig eje siden begyndelsen 
af 1900-tallet eller fra 1930’erne. Mange 
skove er granplantager, rejst som 
beskæftigelsesarbejder på heder og 
mager jord.

Adgang for publikum
Hvis kommunen vil sælge, bliver det 
oftest de skove, der ligger længst fra 
byerne, der bliver solgt først. Kommu
nerne føler en forpligtelse til at have 
rekreative arealer, som offentligheden 
kan benytte til mere end at gå ture i. 
skoven. Det kan være orienteringsløb, 
ridning, svampe- og bærplukning.

Adgangsforholdene i offentlige skove 
er bedre end i private skove (i offentligt 
ejede skove må man færdes overalt,

k
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Københavns Kommune var en af de første der "solgte ud af arvesølvet" da den 
udbød sine skove vest for Roskilde til salg som led i en økonomisk aftale med sta
ten. Skovene havde kommunen oprindelig fået af kongen som tak for borgernes 
indsats for at forsvare byen under Svenskekrigene. Der blev en del røre om salget, 
især blandt de lokale som forventede forringede adgangsforhold, og sagen endte 
med at staten overtog skoven. (Arkivfoto fra Bidstrup skovene).

mens man i private skove kun må fær
des ad veje og stier). Derfor er Dan
marks Naturfredningsforenings lokalko
miteer også meget opmærksomme, når 
kommuner gerne vil sælge skov.

- Vores politik er klar, at hvis offentli
ge skove sælges til private, så skal der 
være de samme adgangsforhold, som 
hvis skoven stadig var offentligt ejet. Vi 
vil gerne sikre, at publikum kan gå hvor 
som helst og når som helst. Det er et 
gode for befolkningen, at der er mulig
hed for at samle svampe og bær, siger 
Michael Stoltze fra Danmarks Naturfred
ningsforening.

Sværere at sælge 
klausulerede skove
Kommunerne kører en meget forskellig 
politik, når det gælder adgangsforhold. 
Nogle kommuner betinger sig ved sal
get at adgangsforholdene skal være

uændrede, mens andre kommuner sæl
ger skovene til private uden klausuler.

Ifølge ejendomsmægler Peder Bond
ing, Viborg - der har været involveret i 
adskillige kommunale handler med skov 
- er det sværere at sælge kommunal 
skov med klausuler, og prisen bliver 
miindre.

- Skive Kommune har haft en planta
ge til salg, hvor der skulle være fuld 
offentlig adgang. Der kom imidlertid slet 
ikke nogle bud på den, måske på grund 
af kravet om fuld offentlig adgang.

- Private køber skoven for at have et 
sted med fred og ro og måske selv bru
ge skoven til jagt. Jo flere der færdes i 
skoven, jo sværere er det også at gå på 
jagt. Hvis folk må færdes uden for veje 
og stier, er det også sværere at lukke 
skoven helt af ved jagt, for folk kan jo 
komme ind i skoven utallige steder, 
påpeger Peder Bonding.

38 SKOVEN 1 2002



SKOVADMINISTRATION

Skovsalg
Forskningscentret for Skov og Land
skab lavede i efteråret 2000 en spør
geskemaundersøgelse til de tekni
ske chefer i landets 275 primærkom
muner om skovrejsning i kommuner
ne.

Der kom svar fra 269 kommuner. 
Det fremgik, at 48 kommuner inden
for de seneste ti år har solgt skov. 
Blandt de kommuner der har solgt 
skov er der en overvægt af bykom
muner og de lidt større kommuner. 
Der er 3 kommuner på Sjælland der 
har solgt skov, de øvrige 45 ligger 
på Fyn og i Jylland. 7 kommuner har 
solgt al deres skov.

15 kommuner har planer om at 
sælge skov. Der er her en overvægt 
af bykommuner og mellemstore 
kommuner. 14 af de kommuner som 
har planer ligger i Jylland.

42 kommuner har købt skov inden 
for de seneste ti år. Der er ikke nød
vendigvis tale om et bevidst valg - 
en del af disse skove kan være fulgt 
med ved opkøb til byudvikling.

Har kommunen solgt skov inden tor de 
seneste 10 år? (sp. 3)

1%

O Ja 

■ Nej 
□ Ved ikke

18% af kommunerne har solgt skov 
inden for de seneste ti år.

Forsøget på at sælge Skive Kommu
neplantage er nu stillet i bero, fordi der 
er kommet et andet politisk flertal efter 
kommunalvalget.

Peder Bonding fortæller, at for ti år 
siden var der nærmest aldrig kommu
nale skove til salg. Udviklingen med 
salg af kommunale skove startede for 
fem-syv år siden.

Salg uden betingelser
Blandt de kommuner, der i de senere år 
har solgt skov uden betingelser, kan 
nævnes Mariager, der har solgt to sko
ve på cirka 70 hektar. En tredie skov var 
også sat til salg, men kommunen valgte 
at beholde den, dels for at kunne bruge 
den til beskæftigelsesarbejder, dels for
di der ligger en skydebane i skoven.

Sindal Kommune har også valgt at

Skovejende
kommuner
Samme undersøgelse viste at 192 
kommuner - næsten 3/4 - har skov; 
73% af disse hører til gruppen af 
små og mindre kommuner. Der er 
ikke nogen sammenhæng mellem 
om kommunen ejer skov og kommu
nens skovprocent.

De kommunale skove er stort set 
jævnt fordelt på bykommuner og 
landkommuner.

I Jylland ejer størstedelen af kom
munerne skov, mens det kun er ca. 
halvdelen af kommunerne på Fyn og 
Sjælland. Der er relativt lidt flere 
kommunale skovejere blandt de sto
re og mellemstore kommuner.

Kilde: Tilde Tvedt: Skovrejsning i 
kommunerne - Spørgeskemaunder

søgelse. Udgivet af Skov & Land
skab 2001. 53 sider pris 100 kr. 

Rapporten ses på http://www.sns.dk/ 
1 pd f/Skovrejsnmg. pdf

Ejer kommunen selv skov? (sp. 1)

1%

_____
\ □ Ja

■I Nej/
/ □ Ved ikke

I

71% af kommunerne ejer skov.

sælge cirka 130 hektar skov. Skovene 
gav et stigende underskud. Kommunen 
har dog stadig skove tilbage.

Aulum-Haderup Kommune i Midtjyl
land har solgt en plantage på knap 30 
hektar uden krav om adgangsforhold. 
Kommunen havde også sat en anden 
plantage til salg, hvor den lokale jagtfor
ening havde en flugtskydningsbane. 
Kommunen fik et tilbud, som ikke var så 
godt, at man ville sælge.

Billund Kommune har solgt en plan
tage ved Vorbasse uden klausuler.

- Plantagen lå langt fra byen, og der 
væltede en del i orkanen, så driften løb 
ikke rundt for os, fortæller afdelingsle
der Poul Laustsen fra Billund Kommune.

Salg med betingelser
En af de første kommuner til at sælge

var Nexø på Bornholm. For ti år siden 
solgte de to plantager på i alt 650 hekt
ar i Bodilsker og Poulsker til Skov-Sam 
med klare regler om offentlig adgang 
svarende til offentlige skove. (Skov-Sam 
er ejet ligeligt af pensionskasserne 
under Pen-Sam og Hedeselskabet).

Blandt de kommuner der har solgt 
skov til private med krav om øgede 
adgangsforhold er Rønde Kommune i 
Århus Amt.

- Vi købte i sin tid arealet for at sikre 
de røser - stenaldergravpladser - der lå 
i skoven samt den frie adgang til dem, 
fortæller Røndes kommunaldirektør 
Geert Hallberg. Nu er der arbejdende 
udgravninger ved røserne, og der er 
anlagt stier.

- Vi har ved salget lagt klausuler om, 
at skoven skal bevares med blandet 
bevoksning, udsigtspunkterne skal 
bevares, og der må ikke drives jagt på 
ejendommen. Samtidig har vi sikret os, 
at kommunen har forkøbsret, hvis sko
ven skulle blive sat til salg igen.

Han mener ikke, at de skrappe 
restriktioner havde nogen indflydelse på 
prisen for skoven.

Them Kommune i Midtjylland har 
solgt et skovareal på 58 hektar med en 
tinglyst servitut, der giver offentligheden 
fuld adgang. Afgørelsen om salget af 
endnu en plantage er udsat til i år. I den 
plantage har Hjemmeværnet en skyde
bane, og jagtforeningen har en flugt
skydningsbane.

Økonomichef i Them Kommune, Kri
stian Brunbakke, mener ikke at servitut
ten har haft betydning for prisen.

- Vi fik vurderingsprisen, oplyser han.

Lidt statistik
Ifølge den seneste skovtælling fra 
1990 ejede amter og kommuner 
20.543 hektar skov fordelt på 210 
skove. Heraf lå knapt 3/4 - 14.722 ha 
- i Jylland. De kommunale skove 
som helhed lå meget tæt på lands
gennemsnittet hvad angår andel af 
skovbevokset areal og andel af løv
træ.

Amter og kommuner har 4,6% af 
landets samlede skovareal. Der har 
gennemgående været tale om en 
stigning set over en længere årræk
ke:

1951 16.222 ha
1965 15.356 ha
1976 19.332 ha
1990 20.543 ha

Resultatet af skovtællingen i 2000 
bliver først offentliggjort i foråret 
2002.

Kil de: Skove og plantager 1990. 
Skov- og Naturstyrelsen og 

Danmarks Statistik 1993. 130 sider.
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KOMMUNALE SKOVE 
MÅ GODT FÅ

UNDERSKUD PÅ DRIFTEN
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Skovfogeden for Middelfart kommune mener at skoven kunne drives rentabelt, hvis 
der måtte fældes mere træ, end der bliver i øjeblikket. (Arkivfoto fra Middelfart kom
mune).

Af Peter Linderoth Sørensen

Skoven kunne godt dri
ves med et positivt 
resultat, men ikke med 
de ønsker befolkning og 
politikere har til skoven, 
siger kommunal skov
foged

Det er godt for en kommune at have et 
grønt image, både overfor egne borge
re, men også overfor måske kommende 
borgere. Derfor ser de fleste kommuner 
det som at aktiv, at der er skove i kom
munen, hvad enten det er private eller 
kommunale.

De fleste kommuner, der ejer skov, vil 
gerne beholde de bynære skove. Så 
hvis der endelig skal sælges skov, bli
ver det plantagerne længst væk fra 
byen.
Rekreative interesser 
vigtigere end 
økonomiske
For nogle kommuner er skovene så stor 
en del af deres image at man forestiller 
sig skov, når man tænker på kommu
nen. En af disse kommuner er Vejle, der 
forbindes med bakker og skove. Vejle 
Kommune gør da også rigtig meget ud 
af sine skove. Kommunen skønner at 
antallet af besøgstimer i skovene er cir
ka 1,5 mio. timer.

Allerede i 1910 bestemte kommunen, 
at driftsmålet for skovene var, at skovene 
skulle drives som lystskove uden at det 
økonomiske udbytte blev forringet mere 
end nødvendigt. Driftsmålet har da 
også betydet, at der er en stor andel af 
ældre løvtræbevoksninger.

- Vi kører jo med plukhugst for at at 
undgå store ar i landskabet. Der bliver

også lagt vægt på flotte himmelprofiler 
langs fjordkanten, så vi bruger ikke 
renafdrifter. Når vi skal bevare de store 
gamle træer, så bliver omdriftsalderen 
selvfølgelig heller ikke optimal, fortæller 
afdelingsleder, forstkandidat Klaus Ene- 
voldsen.

Kommunen har delt sine skovarealer 
ind i to områder: Områder af høj rekrea
tiv værdi hvor de rekreative interesser 
vejer tungere end det økonomiske 
udbytte, og områder hvor økonomisk 
udbytte vægtes på linie med de rekrea
tive interesser.

- De rekreative hensyn vægtes højt. 
Det ses også af, at der for nylig er lavet 
en ny administrativ afdeling, Park og 
Skov, hvor skovene før var en selvstæn
dig afdeling, siger Klaus Enevoldsen.

Kommunale
udgifter
Driften af kommunale skove kan på 
ingen måde sammenlignes med driften 
af private skove, for i de kommunale 
skove skal der tages mange hensyn, 
som koster penge.

- Vi har for eksempel syv hytter med

Vejle Kommunes 
skovpolitik for det 
21. århundrede
Vision og overordnede skovmål 
Vejle Kommunes skove skal drives i 
overensstemmelse med skovlovens 
bestemmelser om god og flersidig 
skovdrift.

- Skovdriften skal tage udgangs
punkt i rekreative og miljøvenlige 
værdier og bygge på bæredygtig
hedsprincipper med naturnære 
driftsformer, med størst mulig hensyn 
til stabilitet og variation af skovtil
standen samt med mest mulig hen
syn til publikum, friluftsliv og den vil
de flora og fauna.

- Skovdriften skal leve op til Vejle 
Kommunes ønsker om at tage sin 
del af ansvaret for at sikre et bære
dygtigt lokalt og globalt miljø.

- Der skal i skovdriften tages hen
syn til mulighederne for økonomisk 
udbytte.
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køkken og toiletfaciliteter, som kommu
nens institutioner altid bare kan bruge. 
Institutionerne har selv nøgle til hytter
ne, som vi skal sørge for, og bl.a. forsy
ne med brænde, fortæller Klaus Ene- 
voldsen.

Vejle har tidligere lejet jagten i en af 
sine skove ud til højstbydende, men 
kontrakten blev ikke fornyet, da den løb 
ud. I stedet er det hensigten at leje jag
ten ud til lokale jagtforeninger og i afta
len indarbejde hensyn til unge jægere 
og vildtpleje, selvom den nye aftale ikke 
kan give så meget i leje.

Den primære skovdrift var i 2001 
budgetteret til at give indtægter på 1,6 
millioner kroner, mens udgifterne, på 
grund af publikumshensyn, beløb sig til 
4,2 millioner kroner.

Stort
publikumspres
Middelfart Kommune gør også meget 
ud af sine skove til gavn for kommunens 
borgere.

- Skovene drives med størst mulig 
hensyntagen til det rekreative, men skal 
samtidig drives økonomisk bedst mu
ligt. I flere år har vi fået et årligt tilskud 
på 300.000 kroner, men efter orkanen i 
december 1999 blev det sat op til 
500.000 kroner, fortæller Middelfart 
Kommunes skovfoged, Niels Kiholm 
Andersen.

Kommunens skove er bynære, og 
der er derfor et stort publikumspres på 
skovene.

Skovene er delt ind i områder, blandt 
andet til gæsteområdet. Der er en dyre
have og grillpladser med fri brænde.
Der er et aktivitetsområde, hvor der kan 
dyrkes orienteringsløb, cykles med 
mountain-bike, klatres i træer, skydes 
med paintball og dyrkes hundesport.

Alle aftaler om aktiviteter går gennem 
skovfogeden.

Skoven som 
serviceorgan
Skovfogeden mener godt, at skoven 
kunne drives rentabelt, hvis der måtte 
fældes mere træ, end der bliver i øje
blikket, og hvis der måtte tages penge 
for de forskellige aktiviteter.

- Skoven er også et seviceorgan for 
kommunens borgere. Vi sælger gran til 
æresporte og pæle, også i meget små 
mængder. Det skal også være sådan at 
kommunens borgere kan komme i kom
munens egne skove og få et juletræ, 
siger Niels Kiholm Andersen.

Til næste jul skal det være muligt 
selv at fælde sit eget juletræ i Middel
farts skove.

Kommunens skove bliver også brugt 
af kommunens socialafdeling.

- Selv om jeg ikke betaler deres løn, 
så koster det jo alligevel penge at have 
dem, for skovens budget skal betale 
deres arbejdstøj og skurvogne. De går 
og laver de ting, som vi fastansatte 
ellers ikke får gjort.
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Allerede i 1910 bestemte Vejle Kommune at skovene skulle drives som lystskove 
uden at det økonomiske udbytte blev forringet mere end nødvendigt. (Foto: H. 
Staun).

Driften af skovene i Vejle Kommune giver som følge af hensyn til publikum et under
skud på 2.6 mio. kr. om året. (Foto: H. Staun).
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Hvad er kommunens hovedmotiver 
for at plante skov? (sp. 10)

KOMMUNERNE 
REJSER OGSÅ SKOV

Af Peter Linderoth Sørensen

Økonomien sætter dog 
sine begrænsninger, 
viser spørgeskemaun
dersøgelse.

Folketinget har vedtaget, at landets 
skovprocent skal fordobles. Halvdelen 
af skovrejsningen skal private stå for, 
mens det offentlige, blandt andet kom
munerne, skal stå for den anden halv
del.

Ifølge planerne skulle der så laves 
skovrejsning på 5000 ha om året. I peri
oden 1989-1998 har kommunerne stået 
for skovrejsning på knapt 1000 ha - 100 
ha om året.

For at få et overblik over den kommu
nale skovrejsning har Skov- og 
Naturstyrelsen bedt Forskningscentret 
for Skov & Landskab om at undersøge 
kommunernes planer for skovrejsning. 
Den tekniske chef i hver af landets 275 
kommuner har svaret på 26 spørgsmål. 
Der kom svar fra 269 kommuner, en 
svarprocent på 98.

Undersøgelsen viser, at 53 kommu
ner - 20% - har planer om at etablere 
mere skov i de kommende fem år. Der 
er stor overvægt af bykommuner og sto
re eller mellemstore kommuner. 90% af 
disse kommuner har skov i forvejen, 
men der er tendens til at det er de mere 
skovfattige kommuner der vil lave mere 
skov.

Kommunerne samarbejder især med 
et statsskovdistrikt (46% af kommuner
ne) eller med private, herunder Hede
selskabet (32%).

24 kommuner - 9% - har købt land
brugsjord med skovrejsning for øje. Det 
er især bykommuner og store og mel
lemstore kommuner der køber jord op.
7 af disse ligger på Øerne, 17 i Jylland.

Den største hindring for at føre pla
nerne ud i livet er mangel på penge 
(69%). Den næststørste hindring for de 
kommuner, der planlægger skovrejs
ning, er mangel på jord. Fredskovsplig
ten er kun en hindring for 2%.

De kommuner, der ikke har planer 
om skovrejsning, angiver mangel på 
penge som den vigtigste årsag, mens 
andre peger på, at der er skov nok i 
kommunen. 1/4 mener ikke, at skovrejs
ning er en kommunal opgave.

Kommunerne er også blevet spurgt 
om holdningen til selv at eje skov. Over 
halvdelen lægger ikke vægt på selv at 
eje skov eller at flest mulige skove i

kommunen er offentligt ejede. Dels er 
det for dyrt, dels er ejerskabet ikke 
væsentligt. Hvis kommunerne lægger 
vægt på flest mulige offentligt ejede 
skove i kommunen er begrundelsen de 
bedre adgangsmuligheder.

24% af kommunerne vil gerne eje 
skov for selv at kunne bestemme over 
skovens anvendelse og drift.

Kilde: Tilde Tvedt: Skovrejsning 
i kommunerne - Spørgeskemaunder
søgelse. Udgivet af Skov & Landskab 

2001. 53 sider. Læs mere på 
http://www. sns. dk/ 1pdf/Skovrejsning, pdf

Friluftslivet er det dominerende motiv for kommunerne til at plante skov (92%), men 
også hensynet ti! grundvandet (54%) og plante- og dyreliv (52%) spiller en stor rol
le. Lokal træproduktion spiller ingen rolle for kommunerne.

Århus kommune har i dag 1600 ha skov. hvoraf det meste er tæt på byen og langs 
stranden, og skovene bruges meget til friluftsliv. Kommunen har desuden lavet en 
del skovrejsning, primært ud fra hensyn til friluftsliv og beskyttelse af grundvand. 
(Foto fra Moesgård Skov, H. Staun).
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CERTIFICERING

STATUS FOR DEN DANSKE 
PEFC-CERTIFICERING

Af forstfuldmægtig Tanja 
Blindbæk Olsen, Dansk 
Skovforening

Arbejdet med den dan
ske PEFC ordning skri
der frem. Der foreligger 
nu et første udkast til 
teknisk dokument. Om 
en måneds tid ventes 
der at blive indsendt 
ansøgning til PEFC 
Rådet.

Arbejdet med udvikling af en dansk 
PEFC certificeringsordning har stået på 
siden PEFC Danmark blev stiftet i slut
ningen af år 1999. Arbejdet har været 
lagt ud til to arbejdsgrupper. Den ene 
har arbejdet med selve certificeringssy
stemet og -processerne, mens den 
anden har stået for arbejdet med de kri
terier og indikatorer, der skal udgøre 
PEFC Danmarks skovstandard.

Der har i de sidste par måneder 
været en dialog med både det danske, 
det svenske og det finske akkredite
ringsorgan samt et par danske certifice
ringsorganer. Her har vi fået input til det 
videre arbejde med at få tilpasset certi
ficeringsprocedurerne og den danske 
skovstandard.

Arbejdet med den danske ordning er 
nu så langt, at det ikke længere giver 
mening at holde arbejdet adskilt i to 
arbejdsgrupper. Derfor blev det beslut
tet på PEFC Danmarks bestyrelsesmø
de d. 5. december 2001 at slå de to 
arbejdsgrupper sammen til én arbejds
gruppe, som skal forestå det videre 
arbejde.

Om måske et halvt år er der regler for 
certificering, således at danske skove 
kan sælge råtræ med PEFC mærket.

1. udkast til danske 
retningslinier
Arbejdet i de to arbejdsgrupper har 
trukket lidt mere ud end forventet, men 
der foreligger nu et første udkast til 
PEFC Danmarks tekniske dokument.

Udkastet er d. 13. december 2001 
lagt ud på PEFC Danmarks hjemmeside 
(http://www.pefc.org/pefc-dk/dk-ram- 
me2.htm). Dermed har alle med interes
se for udkastet mulighed for at kom
mentere det. Kommentarer kan sendes 
via e-post til to@skovforeningen.dk

Det tekniske dokument indeholder 3 
dele:

Del 1 er en generel del som indehol
der en beskrivelse af strukturen i syste
met. Endvidere beskrives de tre mulig
heder der er for at blive certificeret - 
individuel certificering af skovdriften, 
individuel certificering af sporbarhed og 
gruppecertificering af skovdrift og spor
barhed. Dokumentationskrav og selve 
certificeringsprocessen er også beskre
vet i denne del.

Del 2 omhandler certificering af skov
brug og indeholder dels PEFC Dan

marks skovstandard, som er de kriterier 
der skal opfyldes for at blive certificeret.

Kriterierne er baseret på de operatio
nelle retningslinier for bæredygtig skov
drift, som er udarbejdet af en bredt 
sammensat gruppe - hvor også Dansk 
Skovforening deltog - under Skov- og 
Naturstyrelsen. (Retningslinjerne er 
gengivet i Skoven 5/01).

Endvidere beskrives krav til bevoks
ningsliste og skovkort.

Del 2 indeholder også et forslag til 
indikatorer i form af et skema. Tanken er 
at skemaet skal udfyldes hvert femte år 
i forbindelse med besøg, og at skemaet 
derved skal danne baggrund for en vur
dering af om kriterierne opfyldes.

Del 3 omhandler en kort beskrivelse 
af kravene til sporbarhedscertificeringen. 
Sporbarhedscertificeringen udføres efter 
PEFCC retningslinier. Disse er beskrevet 
i annex 6 til PEFCC’s tekniske dokument, 
som kan hentes fra internettet på 
http://www.pefc.org/Ramme2.htm

Regler for anvendelse af logo er 
beskrevet i annex 7, som kan hentes på 
samme adresse. Begge dokumenter er 
oversat til dansk og kan hentes sam
men med udkastet til PEFC Danmarks 
tekniske dokument.

Det videre arbejde
Det videre arbejde vil bestå i at få sat 
gang i en prøvecertificering. Herigen
nem kan man få noget praktisk erfaring 
med kriterierne, indikatorerne og certifi
ceringsprocesserne, der kan indarbej
des i det tekniske dokument.

Det er vigtigt i større eller mindre 
grad at få involveret både akkredite
ringsorganet og certificeringsorganerne 
i denne proces. På den måde vil man 
ikke ramme helt ved siden af det, der 
fra deres synsvinkel kan lade sig gøre.

Sideløbende med at der udføres 
prøvecertificering skal ansøgning til 
PEFC Council - det centrale PEFC Råd 
- udarbejdes, så ordningen kan sendes 
til godkendelse i slutningen af februar 
2002. Selve godkendelsesprocessen 
tager minimum 3 måneder.

Der vil være mulighed for at tilføje 
mindre korrektioner under processen, 
ligesom den gruppe som nedsættes af 
PEFC Council kan stille spørgsmål til 
ordningen. Det kan medføre ændringer 
inden den danske PEFC certificerings
ordning godkendes endeligt.

Det forventes at det fra sommeren 2002 
vil være muligt at blive certificeret efter 
den danske PEFC certificeringsordning.
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Skogsduvan er et symbol på samarbej
de mellem de to PEFC og FSC i Sverige.

Status for certificering
Årsskiftet kan være et godt tidspunkt at 
gøre status, bl.a. for certificeringen af 
skovdrift som skrider fremad verden over.

PEFC
De europæiske skovejeres certificering, 
PEFC, er nu nået over 40 millioner ha. 
Fordelt på lande er det (mio. ha):

Østrig 3,1
Finland 21,9
Tyskland 5,3
Norge 9,1
Sverige 1,7
Schweiz 0,1

Ialt 41,1

Tjekkiet, Frankrig og Letland har fået 
godkendt deres regler for nylig, men 
har endnu ikke certificeret noget skov. I 
Finland og Norge er alle skovejerfore
ninger færdige, og derfor sker der næp
pe forøgelser her. I Østrig er 3/4 af 
skovarealet nu certificeret.

Man er ved at gennemgå forslag til 
regler fra Spanien, Storbritannien og 
Belgien, og Estland har netop indleveret 
et forslag til godkendelse.

Der er udstedt over 100 chain-of- 
custody (sporings) certifikater til virk
somheder inden for træbranchen. Der
med kan disse virksomheder levere 
træprodukter med PEFC mærket.

Fordelt på lande er C-o-C certifika-
terne:

Østrig 40
Finland 40
Tyskland 15
Norge 2
Sverige 11

I alt 108

FSC
FSC er nået op på 25,1 mio. ha. FSC har
aktiviteter i et stort antal lande, og blandt
de vigtigste er følgende (rriio. ha):
Sverige 10,1
Polen 3,8
USA 3,0
Storbrit. 1,1
Bolivia 1,0

Brasilien 1,0
Sydafrika 0,8
Mexico 0,6
New Zealand 0,5
Irland 0,4
Letland 0,3
Tyskland 0,3
Guatemala 0,3
Ukraine 0,2
Rusland 0,2
Indonesien 0,2
Chile 0,2
Kroatien 0,2

Danmark har 408 ha - Barritskov med 
372 ha og Svejbækgård I/S med 36 ha.

Fordelt på regioner er der 16,9 mio. 
ha i Europa, 3,1 mio. ha i Nordamerika, 
3,3 mio. ha i Latinamerika, 1,0 rriio. ha i 
Afrika, 0,3 mio. ha i Asien og 0,5 mio. 
ha i Oceanien. Mere end 80% af det 
certificerede areal ligger således i de 
rige, industrialiserede lande, på trods af 
at FSC startede som et initiativ til at 
beskytte de tropiske skove.

SFI, CSA og ATFS
I Nordamerika findes tre andre systemer 
som kan sammenlignes med PEFC.

Papirindustrien står for Sustainable 
Forestry Initiative som har 15,5 mio. ha 
pr. december 2001.

American Tree Farm System er en 
privat forening for især mindre skoveje
re og har certificeret 10,9 mio. ha.

Endelig har man i Canada CSA, 
Canadian Sustainable Forest Manage
ment System, som bruges af tre store 
skovselskaber. Eler er der certificeret 
5,9 mio. ha.

Canada
I Canada har mange af de større 
skovselskaber for flere år siden indført 
ISO 14001 miljøstyring for deres skov
drift. Eler fastsætter man selv miljøstan
darder for sin skovdrift, og de kontrolle
res af en uafhængig tredjepart.

Når ISO inddrages er der i Canada 
forskellige former for certificering på 72 
mio. ha skov, svarende til 60% af skovarea
let i regulær skovdrift. Disse skove har en 
tilladt årlig hugst på 77 mio. m3, svarende 
til 43% af Canadas årlige hugst på 180 
mio. m3.

Arealet tilknyttet de enkelte systemer 
var pr. 1.11.01 (mio. ha):

ISO 14001 72,4
CSA 5,9
FSC 0,1
SFI 4,9

I alt 72,5*

* En del ejendomme har flere typer af 
certificeringer, og der er taget højde for 
dette i sammentællingen.

Kilder:
www.pefc.org pr. december 2001 

www.fscoax.org pr. 19.12.01 
www.afandpa.org pr. 16.11.01 

www. sfms. com pr. 1.11.01

En skovdue skaber fred?
Der er mange forskellige systemer til 
certificering - i Europa er der mulighed 
for PEFC og FSC. Det er svært at forkla
re for køberne af træprodukter, og et til
bagevendende ønske fra træindustri og 
træhandel er da også en gensidig aner
kendelse mellem systemerne.

Sverige er nok det land i Europa hvor 
problemet p.t. er størst, og derfor blev 
der for et år siden nedsat en arbejds
gruppe af skovejere, skovindustri, WWF 
Sverige og den svenske naturfrednings
forening. Lige før jul fremlagde de et 
fælles dokument på 64 sider, ’’Skogsdu
van” - Skovduen, som er grundlag for at 
behandle forskelle mellem systemerne.

Tanken er at gøre det muligt for skov
ejerne at opfylde standardkravene hos 
både FSC og PEFC. For PEFC skal der 
tilføjes 17 punkter, for FSC 4 punkter. Et 
uløst spørgsmål er stadig hensynet til 
rensdyravlen, men der er en konstruktiv 
dialog mellem skovejerne og samernes 
landsforbund.

- Skovduen er et godt eksempel på 
hvordan tidligere modstridende parter 
gennem samarbejde kan nå løsninger, 
som er til nytte for både erhvervet og 
den biologiske mangfoldighed, siger 
arbejdsgruppen.

Målet har ikke været at slå PEFC og 
FSC i Sverige sammen. Gruppen har 
således ikke set på hvordan certificerin
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gen sker i praksis, eller hvordan træet 
spores og mærkes. Skovduen skal byg
ge bro mellem de to standarder for at 
øge mængden af certificeret træ og 
styrke kommunikationen med forbruge
re og skovindustriens kunder.

Det videre arbejde er nu overladt til 
det svenske FSC råd og det svenske 
PEFC råd.

- Vi håber at Skovduen kan godken
des og kan anvendes konkret. Vi er 
overbeviste om at den kan bidrage til et 
mere effektivt skovbrug og en endnu 
bedre naturbeskyttelse i skoven, siger 
arbejdsgruppen.

Kilde:Pressemeddelelse 21.12.01, 
kan ses på www.wwf.se hvor også selve 

dokumentet kan hentes.

Godt på vej i Sydsverige
De private skove i Sydsverige er i fuld 
gang med at lave PEFC certificering gen
nem deres skovejerforening, Sodra. I star
ten af december nåede man over 1 milli
on ha - fordelt på 10.000 ejendomme.

Næsten endnu vigtigere er at andelen 
af certificeret råtræ nu er omkring 70%. 
Hvis mere end 70% af savværkets råtræ 
er PEFC certificeret kan hele produktio
nen sælges med certifikat. Derfor ventes 
det at der i begyndelsen af 2002 kan sæl
ges certificeret trælast på markederne.

Målet for certificering er 1,2 mio. ha 
ved udgangen af 2002, og udsigterne 
til at nå dette mål ventes at være gode. 
Der ventes dog en vis afmatning nu, for
di mange af de mest aktive skovejere 
har meldt sig først.

Certificeringen foretages af Sodra 
der er godkendt som paraplyorganisati
on inden for PEFC. De har også fået 
sporingscertifikat som betyder at de 
kan opgøre hvor stor andel af råtræet 
der er certificeret. De har indsendt 
ansøgning om logolicensaftale til 
svensk PEFC, og når den er klar kan 
Sodra Skog levere tømmer, hhv. cellulo
setræ til Sodra Timber hhv. Sodra Cell.

For at kunne sælge PEFC certificeret 
trælast og cellulosemasse skal Sodra 
Timber og Sodra Cell også have logo- 
licensaftaler med PEFC. Ansøgninger 
herom er også indsendt, og som nævnt 
er det nu nemt at nå over 70% certifice
ret tømmer.

For Sodra Cell er det p.t. 30% af 
råtræet der er certificeret. Det betyder 
at 30% af cellulosen kan sælges som 
PEFC certificeret når der er opnået en 
logolicensaftale.

I løbet af 1. kvartal af 2002 inddrages 
entreprenørerne, fordi Sodra må frem
over kun lave aftaler med entreprenører 
som har PEFC certifikat. Skovejere som 
er PEFC certificerede ventes herefter 
kun at lave aftaler med entreprenører 
som også er PEFC certificerede. Gør 
skovejerne ikke det må de selv over
våge at entreprenøren lever op til 
PEFC's krav.

Kilde:Sodra Kontakt 6/01

BØGER TIL SALG
1.Foredrag holdt i Forstlig Diskussionsforening. Begyndende m. foredrag holdt d. 8.

okt.1898, sluttende m, møde d. 13. mar. 1915. Halvlæder.ca.900 s................................ 750,-
2.Skov-Taxationen. F.v. Wimpfen. Reitzel 1836.Karton. Lidt def. i ryg. 102 s.....................250,-
3. Udredning vedr. bevaring af genetiske ressourcer hos træer og buske i Danmark. Skov- og

Naturstyr. 1994. Hft. 132 s ..................................................................................................20,-
4. Strategi for bevaring af genetiske ressourcer hos træer og buske i DK. Hft. 66 s .20,-
5. Useful trees of Zambia for the agriculturist. D.B.Fanshawe. 1972. Komp, 126 s ............75,-
6. Skovtræsfloraen i det nordøstlige tropiske Afrika. Ib Friis.1991. Hft. 108 s ......................25,-
7. Danmarks Natur bd. 6. Skovene. Politiken 1980. Kart. m. smudsbd. 603 s .......25,-
8. Danmarks Natur bd. 5, De ferske vande. Politiken 1980. Kart. m. smudsbd. 488 s.75 -
9. Danmarks Natur bd. 7, Hede,overdrev,eng. Pol. 1980. Kart. m. smudsbd. 429 s .75,-

10.ÅR OG DAG I SKOVEN, fra Rønne Udmarks Skov. Viggo Hansen. 1966. ca. 50 s ........40,-
1 FWaldbau. Alfred Dengler. Paul Parey 1982. 5. oplag ved E.Rorig og H.A.Gussone. i to bind.

Shirt. I alt 560 s. Som ny ...................................................................................................450,-
12. Naturdagbog. Alex Secher. Bianco Luno ca. 1965. Kart. Stort format. 123 s.......75,-
13. Danmarks Natur. Flere forf.. Pol. 1967-72. 11 bind + reg.. Karton. Ca. 5500 s..350,-
14. Forsøg til en Dansk Haugebog. Esaias Fleischer. Gyld. 1796. 2.opl. Halvi. slidt. 664 s 1000,-
15. Vinterflora-Stuegartneriet-Træplantning. Af henhv. J.A.Bentzien 1860, J.Chr. Jensen 1862

og Det Danske Hedeselskab 1871, i et bind. Halvi. 485 s ............................................... 400,-
16. Danmarks Haver. Div. Forf.. A.Jørgensen 1944. 2 bind i halvl. i alt 975 s............150,-
17. Nordisk Illustreret Havebrugsleksikon. Red. A.Pedersen. Gad 1934-36. To bind. Halvlæder.

2580s ................................................................................................................................ 350.
18. Landbohaven. Wad, Bruun-Møller og Olsen. Det Danske Forl. 1944. Pap,278 s.50,-
19. Haven ved Gaard og Hus. Div. Forf.. Kirkeskov 1944. Halvlæder. 500 s ..........100,-
20. Haveplanternes Skadedyr. P.Bovien og M.Thomsen. Bang 1950. Halvl . 346 s.100,-
21 Berlingske Have-Leksikon. Red. H.Paludan m.fl. Berl.1942. Tre bind. Halvl. 935 s . . . .100,-
22. Lademanns Have- og Planteleksikon. Red.Å.Nicolaisen. 1978-80. 20 bd. Ca. 2500 s . . .300,-
23. Havens Planteleksikon, Træer og Buske. Fl.forf.. De samvirkende danske haveforen. 1978.

Karton. 2 bind. 880 s......................................................................................................... 350,-
24. Cassell's Popular Gardening. W.P.Wright. London u.å.(ca.1945). 2 bd. Lær. 1140 s . . .200,-
25. Havebuske & Klatreplanter. D.Kindersley. H&S 1997. Plast. Gui.t. 1000 planter. 336 s . 150,-
26. Hirschsprungs Havebog. Red.E.Erstad-Jørgensen. Kbh.1935. Halvlæder. 530 s .100,-
27. Dalskovs Havebog. A.Dalskov. Grafisk Forlag 1944. Kart.. 240 s...........................30,-
28. J.N.Risums Illustrerede Havebog. Clausen 1945. Halvshirt. 175 s......................... 50,-
29. Hans Petersens havebog. Hans Petersen. Gyl. 1982. Lærred. 200 s.....................50,-
30. Haandbog i dansk Pomologi. H.C.Bredsted. Hempelske 1890-93. Halvl. 2 bd. 800 s . .1500,-
31. Praktisk vejledning i Frugtavl. Hans Gram. Schoubote 1898, Shirt. 264 s ...........100,-
32. Dansk Frugt. C. Matthiesen, Hagerup 1913. Bd.l + ll i et bind. Halvlæder. 587 s ...1200,-
33. Danmarks Frugtsorter.

A,Pedersen. Aim.Dansk Gartn.foren. 1937-55. Halvl. 2 bd. 780 s .................................1500,-
34. Frugtavl. Michael Gram. Aim.Dansk Gartnerforen. 1936. Shirt.. 235 s .................. 50,-
35. Frugt og Bær. Bertil Billbåck. Reitzel 1941.80 farvetavler. Shirt., 274 s................125,-
36. Lær at avle Frugt. Hans Cornelius Olsen. Østifternes Haveselskab 1942. Hft. 64 s................30,-
37. Frugtavl ved Hjemmene. Red. A. Pedersen. Østift. Haveselsk. 1948. Kart. 178 s .75,-
38. Frugtavl. Hans Olsen. Aim. Dansk Gartnerforen. 1940. Shirting. 112 s ........................... 75,
39. Frugtavlernes Fagbog. Red. Hardy Hansen.

Selskabet til udg. af kulturtidsskrifter. 2 bind, shirt ........................................................... 200,-
40. Erhvervsfrugtavl. N.Dullum og Chr. Fich. L.H.S. 1947. Shirt. 420 s ............................... 100,-
41 .Landbrugets Bierhverv Div. Forf.. A.Hansen 1946. Om fjerkræavl

over bier og silke til avl af frugt, båndpil og tobak. Halvlæder. 460 s................................100,-
42.Historier fra Skovridergaarden. Sophus Bauditz. Gyl.1897. 1.udgave. 5.opl..shirt.......... 75,-

Henvendelse til Ernst Riisgaard Pedersen. Tlf. 47 17 65 79, Fax 47 10 10 79 eller 
Peddersens@post. tele. dk

Første PEFC savværk 
i Norge
Begna Bruk ligger omtrent midt i det 
norske skovland, 120 km nordvest for 
Oslo, og de fik i sommer det første 
PEFC certifikat i Norge. De kan derfor 
nu mærke deres træ med PEFC.

- Det handler om at give kunderne 
hvad de ønsker. Når de ønsker mil
jøcertificeret trælast skal vi være leve
ringsdygtige, siger direktøren for 
savværket til det norske Skogeieren.

- Ud fra de signaler vi har fået fra 
vores salgsapparat i udlandet vil det 
fremover blive mere og mere alminde
ligt at kunderne kræver miljømærkning. 
Det er især de store kæder i England

og Tyskland som lever i et marked hvor 
sådanne tiltag er nødvendige.

Certifikatet betyder at man har rutiner til 
at dokumentere strømmen af tømmer på 
værket. Kravet er at mindst 70% af træet 
skal være fra certificerede skove, og det 
opfyldes rigeligt med 85% i den seneste tid.

Begna Bruk skar i 2001 106.000 nr, 
heraf 85% gran og resten fyr. De laver 
almindelig trælast, men har i de senere 
år investeret store beløb i klimakontrol- 
lerede lagerhaller så de også kan lave 
limtrælameller. Træet fra Valdres områ
det er særlig godt til dette formål - det 
er langsomtvokset og kan derfor opfyl
de krav fra kunderne til tørring, afkort
ning og styrkesortering.

KildeiSkogeieren 11/01
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UNDERVÆKST UNDER EG
Undervækst af ædelgran 
og bøg forøger udbyttet 
markant ved at skygge 
vanris bort.

Når man på ekskursioner korrimer til en 
egebevoksning er undervækst et af de 
klassiske debatemner: Bliver kvaliteten 
af kævlerne bedre hvis der vokser træer 
og buske under egene?

Et forsøg i Schweiz belyser dette. 
Bevoksningen ligger i Boudry (ved Neu- 
chåtel søen i det nordvestlige Schweiz) 
på en dybgrundet sandet moræne og 
560 moh. Den naturlige skov på stedet 
er bøg-avnbøg.

Historie
Bevoksningens historie kort:

1770: Anlæg af bevoksning af vinter
eg (formålet var at skaffe foder til svin 
!)■

1820-26: Underplantning med bøg 
og ædelgran.

1855: Ædelgranen fjernes næsten 
fuldstændigt. I de følgende årtier selv
sår ædelgranen sig igen under egene.

1921: Forsøget anlægges med tre 
behandlinger, hver parcel godt 0,3 ha. 
Egen er 25 m, og der er undervækst af 
bøg på 20 m og ædelgran på 10 m. 
Behandlinger:

0: Undervæksten af ædelgran fjernes 
helt.
H: Undervæksten af ædelgran hug
ges fra toppen - tvegede og domine
rende træer fjernes.
A: Kun døde, døende og skadede 
ædelgraner i undervæksten fjernes. 
1972: I 0-parcellen er bunden nu helt 
dækket af bøg og ædelgran.
1996: Der tyndes for 6. gang siden 

forsøget startede. De 14 udtynding
stræer måles, og kvaliteten vurderes.

Kvalitet og tilvækst 
Tabel 1 viser kvaliteten af egekævlerne i 
perioden 1921-1996. Den afgørende 
faktor for kvaliteten af egekævler i dette 
område er vanris.

Når man kun fjerner døde og døende 
træer i undervæksten (parcel A) stiger 
kvaliteten af den stående bestand, og 
kvaliteten af tyndingstræerne er også 
markant bedre. Hugger man derimod 
undervæksten fra toppen (H) eller fjer
ner den helt (0), så forringes kvaliteten.

Den tætte undervækst har ikke forrin
get egenes tilvækst - det ser snarere

'V

Si

m i

/

Egestamme som er perfekt beskyttet af 
ædelgran. Fra parcel A.

Parcel O hvor undervæksten er helt 
fjernet.

ud til at tilvæksten er gået ned hvis man 
har fjernet undervæksten.

Tabel 2 viser udbyttet af den seneste 
tynding. Der indgår kun et lille antal 
træer, og derfor skal man konkludere 
lidt mere forsigtigt her.

Udbyttet er bedst i parcellerne med 
undervækst - måske lidt bedre i parcel 
H hvor undervæksten var hugget fra 
toppen. Forklaringen ses helt til højre - 
der er langt flere vanris i parcellen uden 
undervækst.

Man har i denne tynding fået et tab 
på 100-120 Fr/m3 (4-500 kr/m3) ved at

have fjernet undervæksten. Alle træer 
blev købt af samme køber.

Hovedformålet med dyrkningen har 
været eg, men der står også en del 
bøge af udmærket kvalitet i bevoksnin
gen. De har i parcel A og H opnået en 
diameter på godt 37 cm, og tilvæksten 
har i forsøgsperioden været 0,75 m3/ha.

Godt 15% af bøgekævlerne i tyndin- 
gerne har været af "god kvalitet". Ser 
man på kvaliteten i den stående 
bestand af bøg er den klart bedst i par
cel A hvor man kun huggede ganske 
lidt af undervæksten i sin tid.

Tabel 1. Egenes vækst og kvalitet fra 1921 (alder 151 år) til 1996 (226 år).

Andel af kævler i "god” kvalitet, % Tilvækst
bestand

1921
bestand

1996
tynding
1931-96

1921
eg

-96, m3/ha/år 
bøg+ædelgran

A (kun døde træer væk) 21 27 27 2,4 1,5
H (hugst fra toppen) 29 17 15 2,1 1,2
0 (undervækst væk) 19 13 9 2,0 0,8
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Tabel 2. Udbytte af tyndingen i 1996.

Antal træerSalgspris Andel af kævler Vanris
Fr/'m3 over 200 Fr/m3 under 5 m over 5 m

A (kun døde træer væk) 4 193 40% ingen meget få
H (hugst fra toppen) 4 219 48% ingen meget få
0 (undervækst væk) 6 96 21% meget få talrige

Tabel 3. Kvalitet af bøgene i undervæksten, andel af kævler i "god” kvalitet.

Bestand 1921 Bestand 1996 Tyndinger 1921-96

A (kun døde træer væk) 14% 17% 15%
H (hugst fra toppen) 13% 5% 18%

Konklusion
Kvaliteten af den stående bestand og af 
tyndingstræerne bliver bedre hvor 
undervæksten bevares og hvor man 
kun hugger døde og døende træer. Ved 
at hugge undervæksten fra toppen eller 
fjerne den helt forringer man faktisk 
kvaliteten. Dette sker selvom man ved 
tyndinger hele tiden kan fjerne de mest 
vanrisbefængte stammer.

En nærmere bedømmelse af den 
seneste tynding (ved alder 226 år) viser 
markant bedre kvalitet og færre vanris

hvor der har været undervækst. Salgs
prisen er mere end dobbelt så høj som 
uden undervækst og forskellen er på 4- 
500 kr/m3.

Der er ikke tegn på at egenes til
vækst går ned når der er undervækst, 
snarere tværtimod.

Kilde: P Junod, K. Schmidt og 4. Zingg: 
Waldbau mit Eiche. Wald und Holz 10/2001, 
s. 26-29.

Indeklimamærke 
til møbler
Montana Møbler har som den første 
møbelfabrik fået tildelt Indeklima Mær
ket til firmaets åbne reoler og skabe.
Det betyder at der er lavet en beskrivel
se af afgasnmg og afgivelse af partikler 
fra møblet, og der er lavet en vejledning 
i håndtering, rengøring, vedligehold mv. 
som skal følges for ikke at forringe pro
duktets egenskaber i forhold til indekli
maet.

- Vi ønsker at afdække vore produk
ters indvirkning på luftkvaliteten, siger 
produktionsingeniør hos Montana Møb
ler A/S, Jesper Kerff Nielsen. Vi bruger 
den uvildige dokumentation til at besva
re forespørgsler fra vores kunder. Vi har 
også en forventning om, at Indeklima 
Mærket vil fremme salget af vores reoler 
og skabe.

Danskerne opholder sig indendørs 
op mod 90% af tiden, og derfor er et 
godt indeklima vigtigt for vores daglige 
trivsel. Et dårligt indeklima kan resultere 
i hovedpine, koncentrationsbesvær, 
unormal træthed, kløende øjne og til
stoppet næse. Disse symptomer kan 
skyldes de anvendte materialer.

Ud over Montanas møbler er Indekli
ma Mærket tildelt produkter indenfor en 
række andre produkter til boliger. Der er 
flest inden for vinduer og yderdøre samt

loft- og vægsystemer. Noget færre er 
der inden for trægulve (bl.a. Junckers 
gulve med lak), trægulvolier, gulvtæp
per, indvendige døre, flytbare vægge, 
køkkener og indendørs malinger.

Sekretariatet for Dansk Indeklima 
Mærkning er placeret på Teknologisk 
Institut. På sekretariatets hjemmeside 
www.teknologisk.dk/dim findes en over
sigt over alle indeklimamærkede pro
dukter på det danske marked.

Pressemeddelelse

Produkter der opfylder kravene fra 
Dansk Selskab for Indeklima kan bruge 
dette mærke I deres markedsføring.

/ å
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NOVEMBER 2001
November har givet noget mindre ned
bør end normalt. Det meste kom i uge 
45 og 47, og det vestlige og sydlige Jyl
land fik mest.

Temperaturen blev en halv grad 
højere end det plejer. I uge 46-48 var 
det næsten konstant 1 grad over nor
malen. Nattefrost blev ikke målt i uge 44 
- kun ned til 1,3 gr. to steder - men fra 
uge 45 er der målt frost overalt, undta
gen langs kysterne. De fleste steder 
blev det ned til 2-5 gr. frost.

December gav en nedbør tæt på 
normalen (66 mm). Mest kom i uge 51- 
52 med i alt 44 mm. Det blev ret koldt 
med et gennemsnit 1,0 grad under nor
malen. De to sidste uger blev under 
normalen - uge 52 blev der målt i snit 
-1,8 gr. Der er målt frost i alle uger, og i 
uge 51-52 blev det ned til mellem 10 og 
20 graders frost overalt bortset fra 
kysterne. Lavest var Værløse i Nord
sjælland den 31. med -20,7 gr.

Det blev ikke landsdækkende hvid 
jul i år. Dagen før lå en del sne, og i 
dagene efter kom igen sne næsten 
overalt, men juleaften var det tøvejr og 
langtfra landsdækkende sne.

Nedbør,mm

Amt

November

Målt Normal

December

Målt
Nordjyllands 49 75 57
Viborg 61 85 67
Århus 49 69 56
Vejle 55 91 59
Ringkøbing 80 98 69
Ribe 76 102 75
Sønderjyllands 76 91 64
Fyns 55 69 48
Vestsjællands 44 58 52
Nordøstsjælland 48 61 57
Storstrøms 45 62 62
Bornholms 65 76 57
Landsgennemsnit 59 79 61

Temperatur'C

November

Målt Normal

December

Målt
Middel 5,2 4,7 0,6
Absolut min. -2,9 -13,6
Absolut max. 12,5 8,0
Antal soltimer 88 57 41
Antal frostdøgn 9,4 7,3 20,0
Antal graddage 353 379 509

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6
(hård vind) 14
Styrke 8
(hård kuling) 1
Styrke 10
(storm) 0
Hyppigste
vindretninger V

14 10

2 1

0 0

V V,N
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HVORDAN UDVIKLER 
SKOVEN SIG?

- OM MODELLERING AF SKOV

Af Karsten Uhd Plauborg 1) 
og Katrine Hahn 2)

Modeller bruges i dag til 
fx at forudsige træers 
tilvækst.

Men modeller kan 
beregne hele skovens 
vækst - især i blan
dingsskov og fleretage
ret skov. Og de kan vise 
skoven som en del af 
landskabet.

Modeller kan bruges 
som grundlag for beslut
ninger, og resultaterne 
kan ofte vises som bille
der der er lettere at 
tage stilling til end tal.

Vancouver i det vestlige Canada var i 
august mødested for en konference om 
modeller i skovbruget. Modeller er ikke 
et ukendt begreb i skovbruget i dag. 
For blot at nævne to praksisnære 
eksempler: En kulturmodel beskriver 
hvordan man laver en ny kultur. Og en 
tilvækstmodel viser hvor stor tilvækst 
der kan forventes i en bevoksning.

Modellerne vil aldrig forudsige virke
ligheden helt præcist, fordi der kan ske 
uventede ting - vejrlig, insekter, mar
kedsforhold - men de er et godt 
udgangspunkt for beslutningerne.

1) Skov og Landskab (FSL)
2) Skov og Landskab (KVL)

Paradigmeskifte
På konferencen diskuterede man sko
vbrugets paradigmeskifte - dvs. 
ændringer i grundlæggende forudsæt
ninger - og de deraf skiftende behov for 
information og viden over tid.

I løbet af 1800-tallet indførte man det 
regulerede skovbrug. Det gav behov for 
at forudsige skovenes vækst, dels for at 
forbedre det økonomiske udbytte, dels 
for at sikre en bæredygtig udnyttelse.

I de senere årtier er der så gradvist 
kommet krav om en skovdrift, der tager 
større hensyn til skovøkosystemet og 
biodiversiteten. Det har medført behov 
for ny viden om skovens dynamik og 
skovdyrkningsmetoder, der afviger fra 
de ensaldrende renbestande.

Men allerede nu - inden informations
behovet til dette skovbrug er imøde
kommet - står skovbrugeren overfor 
krav om øget produktion af sociale vær
dier, som fx landskabsæstetiske værdi
er. Hvordan kan anvendelse af modeller 
bidrage til at løse denne opgave?

På konferencen blev der præsenteret 
en række forskellige modeltyper, som i 
det væsentligste kan samles i fire grup
per: 1) Tilvækst- og udbyttemodeller, 2) 
procesbaserede modeller, 3) hybridmo
deller og 4) landskabsmodeller.

Tilvækst- og 
udbyttemodeller
Tilvækst- og udbyttemodeller er vel
kendte værktøjer i skovplanlægningen. 
Produktionsoversigterne kan karakteri
seres som det regulerede skovbrugs 
"arbejdsheste”, og denne type modeller 
benyttes typisk til at lave prognoser for 
hugstudbytter og tilvækst.

I Danmark blev der tidligt udarbejdet 
produktionsoversigter for de mest brug
te træarter. Mange er senere blevet til
gængelige i matematiseret form (figur 
1) .

Den seneste generation indenfor 
denne type af vækstmodeller er mate
matisk enkle, og de har en høj grad af 
fleksibilitet i forhold til lokalitetsforhold 
og bevoksningsbehandling. Det bety
der at man kan ændre fx planteafstand

og hugstpraksis så det svarer til de 
lokale forhold.

Procesbaserede
modeller
De såkaldte procesbaserede modeller 
anvender i højere grad biologiske para
metre. Disse modeller forudsiger typisk 
skovens vækst ud fra oplysninger om 
næring, vand, lys, konkurrence og evt. 
klimaændringer (figur 2).

Formålet er at få et simuleringsværk
tøj, der er fleksibelt i forhold til skov
strukturer, lokalitetstyper, konkurrerende 
vegetation og behandlinger. Samtidig 
kan disse modeller give oplysninger om 
andre dele af skovøkosystemet end blot 
hugstudbytter og tilvækst, fx skovstruk
tur.

Hybridmodeller
Hybridmodellerne forsøger at forene det 
bedste fra to verdener ved at bruge 
komponenter fra såvel tilvækst- og 
udbyttemodellerne som de procesbase
rede modeller. Formålet er at skabe et 
prognoseværktøj, der både er præcist 
og fleksibelt.

Denne modeltilgang kan være inter
essant ved overgang til blandede 
bevoksninger og uensaldrende struktu
rer. Modellernes fleksibilitet gør dem 
nemlig egnede til at arbejde med den 
variation af skovstrukturer, der kende
tegner disse driftsformer.

Landskabsmodeller
Den sidste modeltype, der blev præs
enteret på konferencen var landskabs
modeller. En landskabsmodel opererer 
på et overordnet niveau og omfatter fle
re bevoksninger, skove eller endog regi
oner. Landskabsmodellerne er typisk 
tæt forbundet med brugen af geografi
ske informationssystemer (GIS).

En landskabsmodel kan fx have til 
formål at forudsige æstetiske og land
skabsøkologiske konsekvenser ved en 
given skovdrift, eller vurdere påvirknin
gen af grundvand eller levesteder for 
fisk og vildt.

En af de modeller, der blev præsen-
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Figur 1. Tilvækst- og udbyttemodeller er velkendte værktøjer i 
skovplanlægningen i Danmark. Foto: Karsten Uhd Plauborg. 
(Tilvækstoversigt fra Skovbrugstabeller 2000.)

Figur 2. Procesbaserede modeller kræver et stort målearbej
de og en god forståelse af hele økosystemet. Foto: Katrine 
Flahn.

_ få

teret på konferencen var Landscape 
Management System (LMS) (figur 3)

Denne model er et stærkt værktøj til 
at synliggøre effekterne af forskellige 
former for skovdyrkning. Herudover 
summerer modellen en række nøgletal 
på skov- eller ejendomsniveau (op til 
ca. 10.000 ha) vedrørende vedmasse, 
indeks for biologisk værdi mm.

Hvad kan modellerne 
bruges til?
En vigtig egenskab ved en model er, at 
den er fleksibel og kan tilpasses mange 
situationer. Ved at afprøve forskellige 
skovdyrkningsalternativer kan man få 
en idé - men dog Ikke eksakt viden - om 
hvad en ændret hugststrategi betyder.

Modellerne kan også indgå i beslut
nings- og planlægningsprocesser. Det 
kan ske enten gennem simulering og 
læring eller direkte ved at være koblet til 
et støtteprogram, der summerer eller 
optimerer nøgletal for de alternativer 
man har opstillet. Flere af modellerne 
kan desuden kobles til programmer, der 
giver mulighed for at visualisere skov
udviklingen.

Når man har valgt alternativ kan man 
vha. modellerne udfærdige en progno
se, ikke blot for hugst og tilvækst, men 
også for skovstruktur, konkurrerende 
vegetation, grundvand m.m. I Danmark 
har firmaet KW-PLAN udviklet et kom
mercielt tilgængeligt visualiserings
værktøj til skovforvaltere. Systemet ope
rerer på skovejendomsniveau og kan 
bruges til evaluering af planalternativer 
(figur 4).

Ved hjælp af de gode grafiske præs
entationer af modelresultaterne kan

man også inddrage andre brugere og 
befolkningsgrupper i beslutningspro
cessen på en mere direkte måde. Visu
elle præsentationer opfattes langt lette
re af mange, og de er mere umiddelba
re at forholde sig til end lange rækker af 
tal.

De mange muligheder betyder dog 
også at der er risiko for at bygge

modellerne så store, at de i praksis bli
ver uoverskuelige. Ønsket om en 
model, der er ’’større, hurtigere, bedre” 
bliver måske hurtigt til "større, hurtigere, 
ubrugelig". Det hænger bl.a. sammen 
med, at komplekse modeller ofte 
kræver en intensiv måleindsats i skoven 
for at skaffe de nødvendige oplysninger.

Et gennemgående budskab på kon-

Figur 3. Med landskabsmodeller arbejder man med større sammenhængende 
områder, hvor forskellige skovstrukturer og træarter spiller sammen.

SAVANNA
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Anvendelse af terrænmodel ved illustration af blandskov

Figur 4. I Danmark har firmaet KW-PLAN udviklet et visualiseringsprogram som giver 
mulighed for at bedømme planalternativer på skovniveau. Illustration: KW-PLAN.
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ferencen var da også at udvise måde
holdenhed i modelopbygningen samt 
sund skepsis ved brug af modellerne.
En model bør ikke være en erstatning 
for, men en støtte til, den faglige erfa
ring.

Perspektiverne 
er interessante
Perspektiverne ved modellering er inter
essante for dansk skovbrug. Modeller
nes fleksibilitet kan være gavnlig, speci
elt hvor dyrkningsgrundlaget ændres 
på grund af øget tilførsel af kvælstof fra 
luften, nye kulturteknikker, forbedret 
skovklima eller eventuelle klimaændrin
ger.

De avancerede modeller kan des
uden bruges i mere komplekse skov
strukturer, som fx uensaldrende og arts
rige bevoksninger med naturlig foryn
gelse. For tiden eksisterer sådanne 
modeller ikke til danske forhold, men 
der er inspiration at hente udefra.

Endelig kan modeller og visualise
ringsprogrammer være interessante for 
både skovejere, skovforvaltere og skov
brugskonsulenter, der vil anskueliggøre 
konsekvenserne af planlagte aktiviteter i 
skoven for et bredere publikum.
Links
http://silvae.cfr.washington.edu.
http://www.landsberg.com.au/preso.html
http://www.forestry.ubc.ca/forestmodel/

index.htm
http://www.wwk.forst.tu-muenchen.de/
http://www.kwplan.dk
http://forsys.cfr.washington.edu/svs.html

Selvforyngelse i bøg

• Køb af træ på roden

,BRDR.• Maskinskovning j

• 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

sælges og vurderes
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

50 SKOVEN 1 2002



FRA ET LANGT LIV I SKOVEN

*

Lykkelige drenge
For næsten hundrede år siden fik min 
far en lommekniv af sin far.

For mang år siden gav han den til 
mig.

Nu for nylig gav jeg den videre til mit 
barnebarn, Flans Peter, en aften da han 
skulle i seng. Næste morgen da jeg 
kaldte på ham, havde han den stadig
væk i hånden.

H.P. Dinesen

Så længe bøgen spejler
Bøgetræet her står lige ned til fjorden, 
så det skal nok få Danmark til at bestå.

H.R Dinesen

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

Bent Hansen
ilf. 87 52 20 00
Mobil 40 40 98 91 
Fax 87 52 20 01 
nbh@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Porskcervej 49, Agrl 
8420 Knebel ^5

O
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Det gamle grantræ
... og så sukkede det gamle grantræ og 
sagde:

I ydmyghed jeg aner. 
at stormens vilde vaner 
med skovens kæmpe-graner, 
at søens stolte svaner, 
såvel som stjernens baner 
er med i himlens planer

H.P. Dinesen

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

■ .1

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

c
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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

JOHAfTPEDERSEN

Gravning af nye 
grøfter
Gravning til vandrør 
Nedlægning af rør 
i overkørsler 
Rensning af grøfter 
Gravning til dræn 
Planering af mindre 
veje samt spor

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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