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KONKURRENCE OM FORSIDE

ARETS
FLOTTESTE
FORSIDE

Der har nu været 
afstemning om den 
flotteste forside i 
2002. Der kom lige 
mange stemmer til 
3/02 med den røde 
glente samt 9/02 med 
bjælkehuset under 
opførelse. På tredje
pladsen kom rund- 
tømmerhuset i 8/02.

Vi takker alle som har indsendt 
besvarelser. Vi takker også for de man
ge kommentarer og forslag til andre 
emner man kunne vise på forsiden.

Blandt deltagerne har vi trukket lod 
om 6 x 1 flaske rødvin. Lodtrækningen 
blev foretaget af sekretariatsleder Per 
Hilbert, Skovdyrkerforeningerne, og de 
heldige vindere blev:

Leif Pedersen, Åbakken 2D, Vrid- 
sted, Skive

C. G. Thøgersen, Skovsbjergvej 20, 
Gammel Rye, Ry

Anton Jessen, Kirkevej 111, Tinglev
Jes Christian Langager, Langagervej 

9, Vejle Øst
Lise Jensen, Markvænget 5, Oksbøl
Susanne Holmberg, Ved Søerne 24, 

Støvring
Vinderne har fået tilsendt deres

præmier.

% SKoKEN SKØVEN
S. *)

V'
t

Planter til foråret: 
Læg planen med din 
plantemægleh® hos 

FORSTPLANT

s

- til det høje græs 
www.skoerpingmotor.dk 

eller tlf. 98 39 17 11

NCTOPAN
- Danmarks førende 

producent af spånplader, 
BODEX-krydsfiner samt 

VIBOPAN-paneler til 
væg- og loftbeklædning.

Hertil KØBER vi bl.a.
NÅLETRÆ 

i forskellige længder, 
soldet/usoldet 
savværksflis.

Yderligere oplysninger 
ved henvendelser til 

vort skovkontor 
tlf. 89 74 74 38, 

fax 89 74 74 73.

rOPAN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76
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6 Udrensning
Metode til udrensning i planterige 
kulturer af bøg. Der indlægges 
spor og korridorer med smal gren
knuser og siden 3 manuelle 
udrensninger. Bevoksningen kan 
da anlægges for ca. 20.000 kr.

12 Kort nyt
Indførsel af plantesygdomme til 
Europa (egevisnesyge og fyrre- 
vednematode). Skovtræer kan 
fjerne arsenik.

13 Kort nyt
Genplantning efter stormfaldet - 
status.

14 Kort nyt
Juletræer bliver til golfbane (på 
Langesø), ahornfrø gav skoletur.

15 Britiske erfaringer
Kan vi bruge britiske erfaringer 
med etablering af nationalparker i 
Danmark? Der anbefales en grun
dig debat før der lovgives, og når 
et område udpeges skal de lokale 
inddrages. En status over forslag 
til nationale naturområder i Dan
mark.

%

20 Erfaringer med 
dækrodsplanter
Omtale af fordele og ulemper med 
dækrodsplanter sammenlignet 
med barrodsplanter. Der er nu 5 
års erfaringer herhjemme, og især 
på let jord kan kulturen etableres 
en del billigere. En række billeder 
viser planter og rodudvikling.

27 Kort nyt
Stop for Permethrin i Sverige - 
konsekvenser og mulige alterna
tiver.

28 Privatskov i Frankrig
De private skove har mange af de 
problemer som vi kender - måske 
endnu værre: Høje arveafgifter, 
lave træpriser, mangel på plan
lægning og for lidt udvikling af nye 
indtægter. Kort om skovdyrkning i 
Nordfrankrig.

fT'

„s.

Il
5 B

31 Spor fra skovmaskiner
Kørsel med skovmaskiner trykker 
jorden sammen. Blot en enkelt 
overkørsel er nok til at skade jor
den. Bånd på hjulene (billedet) 
nedsætter spordybden.

34 Frøkilder i ask
Afkom fra klonfrøplantager af ask 
er ikke bedre end kårede bevoks
ninger. De nuværende klon
frøplantager anbefales ikke hvis 
selvforyngelse er målet. Ellers 
anbefales brug af kårede bevoks
ninger.

38 Kort nyt
Vejret i 2002 i Danmark - varmt og 
vådt. Vejret globalt - temperaturen 
blev igen højere end normalt.

40 Træer i Grønland
Undersøgelser fra det grønland
ske arboret i Narsarsuaq. Træer 
kan godt gro på beskyttede ste
der, mest lovende er hvidgran 
(foto fra starten af maj), engel- 
mannsgran og fjeldædelgran.

43 Klimastatistik
November 2002.
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Ti Forside: 
Foryngelse af 
bøg i Flare- 
skoven (efter 1. 
bevoksnings
udrensning, se 
side 6).
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FMKrtj
FAGPRESSENS MEDII.........

Kontrolleret oplag for perioden 
1/7 2001 - 30/6 2002: 4614. 
Medlem af Dansk Fagpresse.

Tryk: Litotryk, Svendborg.

Handelsudvalget
På et møde i Nord- og midtjyske skov
kreds den 18. december blev major K. 
Fabricius, ejer af Skramsø Skovdistrikt 
ved Ebeltoft, valgt til ny formand.

certificerede havemøbler med salg til 
hele Europa og USA. Møblerne sælges 
under navnet ScanCom samt forskellige 
private labels.

Lundbygård Gods
Skovfoged Sune Norsker er pr. 1. januar 
udnævnt til godsforvalter på Lundby
gård Gods. Han meddeles prokura for 
den samlede administration samt for 
markbrug, skovdistrikt, jagtvæsen, jule
træs- og pyntegrøntproduktion og ejen
domsadministration.

Sune Norsker blev efter studier i 
udlandet og på Københavns Universitet 
uddannet i skovbrug på bl.a. Bregent- 
ved Skovdistrikt og Vallø Stifts Skov
brug. Han afsluttede i 2000 uddannel
sen som skov- og landskabsingeniør.

Han blev herefter ansat som skov
foged hos Collet & Co. på Lundbygård 
Gods. Her har han bl.a. haft ansvaret 
for en af landets største produktioner af 
juletræer og pyntegrønt. Godset sælger 
ca. 200.000 juletræer og ca. 300.000 kg 
pyntegrønt, som næsten udelukkende 
går til eksport, primært til lande i Euro
pa og Sydøstasien.

Sune Norsker efterfølger godsforval
ter Kresten Thomsen, som efter 31 år 
på posten går på pension.

ScanCom do Brasil
Peter Seidenfaden har fået ansættelse i 
ScanCom do Brasil, datterselskab af 
ScanCom International, hvor han skal 
varetage alle firmaets aktiviteter.

Siden juni, hvor Peter blev ansat i 
Brasilien som projektleder, er ScanCom 
do Brasil blevet verdens største 
opskærer af Eucalyptus. Træet benyttes 
til produktion af havemøbler og parasol
ler, et marked hvor ScanCom Internatio
nal er den største producent af FSC

Nepenthes
Miljøorganisationen Nepenthes har skif
tet formand. Jacob Andersen trådte ved 
årsskiftet tilbage for at tiltræde en stil
ling som kampagnemedarbejder i 
WWF-Verdensnaturfonden. Han skal her 
koncentrere sig om en kampagne om 
bekæmpelse af ulovlig tømmerhugst.

Ny formand for Nepenthes er Martin 
Schneekloth, og ny næstformand er 
Lone Laursen.

Rens Hedegård 
Plantage solgt
A/S Plantningsselskabet Sønderjylland 
har købt halvdelen af Rens Hedegård 
Plantage af Hedeselskabet og har sam
tidig fået forkøbsret til resten af planta
gen indtil 2. januar 2004. Den aktuelle 
handel omfatter 129,5 ha, og hele plan
tagen omfatter i alt 276 ha. Plantagen 
ligger mellem Tønder og Kruså, helt 
ned til grænsen.

Formanden for Plantningsselskabet, 
Hans Christensen, siger at ”med købet 
vil selskabet få en langt bedre arronde- 
ring af vore skovarealer og dermed en 
mere rationel produktion."

Plantningsselskabet ejer i forvejen 
1200 ha fordelt på 20 plantager samt en 
juletræsproduktion på 45 ha. Selskabet 
blev etableret ved genforeningen med 
omfattende opbakning blandt private 
borgere både fra Sønderjylland og 
resten af Danmark. I starten stod sel
skabet både for planteskoler og etable
ring af læhegn, men omfatter i dag ude
lukkende skovdrift.

Kilde.Pressemeddelelse januar 2003.
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- Totalrydning af større eller mindre arealer

- Oprydning i juletræsplantager

- Omlægning af juletræsplantager til ager jord

- Fælder og knuser træer op tlT/jO cm

- Redskabet kan arbejde 5-8 cm under jorden

KONTAKT TLF. 4025 4025
www.stuboggren.dk post@stuboggren.dk
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IMPORT AF 
FARLIG FLIS

Ueden-

Siden september 2002 har Skovforeningen i stærke vendinger påpeget risikoen 
for indførsel af egens visnesyge til Danmark fra USA. Anledningen er 80.000 tons 
amerikansk egeflis som i august landede i Grenå Havn.

Skovforeningen mener, i enighed med miljøorganisationerne, at det ikke kan 
udelukkes at flisen kan smitte og ødelægge Danmarks og Europas egeskove 
med egens visnesyge. Det er en fuldstændig unødvendig og uacceptabel risiko.

Flisen i Grenå overholder indførselsreglerne idet den er afbarket. Da man på 
trods af dette ikke kan udelukke en risiko, vil Skovforeningen have strammet reg
lerne.

Sagen har givet nogen polemik. Skovforeningen er fx blevet beskyldt for blot at 
ville begrænse konkurrencen fra billig udenlandsk flis. Det er selvfølgelig ikke kor
rekt - vi har i årevis accepteret importer af både flis og rundtræ fra fx Østeuropa. 
Men det er altid ubehageligt at blive skudt skumle motiver i skoene, og derfor er 
vi særligt glade for at videnskaben nu også støtter vort synspunkt:

For at vurdere risikoen for indførsel af egens visnesyge nedsatte Fødevaremini
steren (Mariann Fischer Boel har ansvaret for plantesundhedsområdet) en eks
pertgruppe med deltagere fra Landbohøjskolen, Forskningscentret for Skov & 
Landskab, Skov- og Naturstyrelsen og Forskningscenteret Flakkebjerg.

Ekspertgruppen er nu i enighed nået frem til disse konklusioner og anbefalin
ger:
• Man kan ikke slutte at afbarknmg og flisnmg af inficeret egetræ er nok til at 

eliminere smitte med egens visnesyge.
• Risikoen for smitte med egens visnesyge er reel, selv om den vurderes som 

lille efter lagring og transport af flisen.
• Ekspertgruppen anbefaler at Plantedirektoratet går til Europakommissionen for 

at få skærpet indførselsreglerne for egeflis fra Nordamerika.
• Ekspertgruppen foreslår at Plantedirektoratet undersøger muligheden for mid

lertidige stramninger af indførselsreglerne mens sagen behandles i EU.

Disse konklusioner og anbefalinger dækker fuldstændig Skovforeningens syns
punkt i sagen:

Risikoen for indførsel af egens visnesyge kan ikke udelukkes. Danmark må 
derfor tage yderligere skridt til at beskytte egeskovene herhjemme og i det øvrige 
Europa. Indtil strammere regler kan træde i kraft, må der gennemføres midlertidi
ge stramninger.

Sagen ligger nu i Plantedirektoratet. Vi kan ikke forestille os at ekspertgruppens 
konklusioner og anbefalinger siddes overhørig.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard

Læs mere:
Flisen kan medvirke til at indføre egevisnesyge og fyrrevednematoden til Danmark. En note 
på side 12 skitserer de mulige konsekvenser for de europæiske skove, og der henvises til 
artikler om de to sygdomme.

Forløbet af den konkrete sag om flisen i Grenå kan læses på www.skovforeningen.dk:
6. september: Akut trussel mod egeskovene - myndighederne gør ingenting
19. september: Stadig risiko for egens visnesyge i Danmark
23. september: Amerikansk egeflis bliver ikke stoppet, på trods af risikoen
4. oktober: Brev til Folketinget om egesygen
25. oktober: Bombe i sagen om den amerikanske flis
5. december Den amerikanske flis frigives på betingelser.
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Foto 1. Knusning af korridorer i en tæt opvækst af bøg i Hareskoven.

En tæt ensaldrende 
foryngelse af bøg 
omdannes til en række
kultur ved at lave spor 
og korridorer med en 
smal grenknuser.

Herefter følger 3 
udrensninger med krat
rydder/motorsav.

Ved 10 meters højde 
har bevoksningen 
kostet 20.000 kr/ha, og 
der er gode muligheder 
for at producere kvali
tetstræ.

Modellen der er udar
bejdet for at håndtere 
80’ernes tætte kulturer 
skal stadig udvikles.

En traktor er på hårdt arbejde inde i 
bøgeforyngelsen. Man ser kun førerhu
set der langsomt nærmer sig. Til sidst

er den kun få meter væk, og man opda
ger hvad der foregår. Den slår opvæks
ten ned med en frontmonteret grenknu
ser i en bredde på ca. 1,5 m.

Traktoren kører videre og kommer lidt 
senere igen. Nu kører den i modsat ret
ning, parallelt med den første korridor, 
og der efterlades et bælte af bøgeop
vækst på en meters bredde.

Artikel om udrensning
Maskinen er i gang med udrensning i 
en meget planterig foryngelse af bøg. 
Baggrunden for metoden er beskrevet i 
en artikel i DST 4/02 af Esben Møller 
Madsen og H.C. Petersen. Grundlaget 
er deres erfaringer med bøgedyrkning 
på hhv. Trolleholm (Skåne) og Haresko
ven (Københavns statsskovdistrikt).

Forfatterne understreger at det skal 
ikke være nogen endegyldig eller for 
den sags skyld videnskabelig rede
gørelse. Det er et forsøg på at kombine
re sund fornuft og praktiske erfaringer.

Denne artikel i Skoven vil især omtale 
hvordan udrensningen foregår i praksis. 
For en omtale af overvejelserne bag 
metoden må henvises til artiklen i DST.

Metoden har været brugt tidligere fle
re steder i Danmark og Sydsverige, 
men det er første gang metoden beskri

ves nøjere. Nyt er også anvendelsen af 
en meget smal grenknuser som er en af 
årsagerne til det gode resultat.

Opvækst kommer 
af sig selv
Under gunstige vilkår kan bøgen foryn
ge sig selv i den gamle bevoksning 
uden jordbearbejdning. Skovdyrkeren 
skal blot styre lystilgangen og afvikle 
den gamle bevoksning. Og efter en 
årrække står der en ny bevoksning med 
et passende, ikke for stort plantetal, 
næsten uden udgifter.

Så nemt går det sjældent. De fleste 
steder må man lave jordbearbejdning. 
Der kommer foryngelse, men også en 
del græs. Små huller udfyldes ved ind- 
plantning af andre træarter, større huller 
kræver en ny jordbearbejdning ved 
næste oldenfald.

I lang tid er det usikkert om foryngel
sen lykkes, eller om græs og musegnav 
vinder slaget. Afviklingen af den gamle 
bevoksning må strækkes over en lang 
periode, og dermed bliver der risiko for 
rødmarv. Der er behov for hyppige til
syn, og det passer dårligt sammen med 
den ekstensivering som foregår overalt i 
disse år, både i privatskove og I stats
skove.
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Foto 2. Udgangspunktet - en myldrende tæt opvækst af bøg, (Hareskoven, der er 
kørt med Lindenborg harve efteråret 1995 og lavet besåningshugst samme vinter).

Fiqur 1. Skitse til indlæggelse af spor (midt i tegningen) og korridorer vinkelret her
på. Tegning: T. Vollbrecht.

Intensiv foryngelse
En mere sikker løsning er at gøre en så 
stor indsats i første forsøg at hele foryn
gelsen etableres på én gang. Med en 
kraftig jordbearbejdning laver man et 
tæt tæppe af bøgeopvækst som holder 
græsset ude.

På den let grusede jord i Hareskoven 
er det nok at bruge Lindenborg harve. 
Andre steder med stærkere bund skal 
der måske bruges et dozerblad som 
fjerner græstørven.

Denne jordbearbejdning foregår om 
efteråret lige før oldenfald, og måske 
harves der efter oldenfald. Om vinteren 
laves en besåningshugst for at skaffe 
lys til foryngelsen.

Resultatet bliver et stort antal bøge - 
måske mange hundrede tusinde pr. ha 
- som giver gode muligheder for at 
udvælge de bedst egnede til produkti
on af kvalitetstræ. Behovet for efterbed- 
ring er minimalt, og der kommer næppe 
store huller hvor der kan udvikles kruk
ker. Se eksempel i foto 2.

Fordelen - det store antal bøge - bli
ver imidlertid også ulempen. For det er 
dyrt at reducere stamtallet med traditio
nelle metoder til udrensning. De nuvæ
rende salgspriser på bøgekævler gør 
det nødvendigt at finde billige løsninger.

Det er heller ikke nogen god ide blot 
at lade stå til. I Tyskland er det alminde
ligt at vente i mange år med udrens
ning, men forfatterne peger på at det 
går ud over formen - et stort antal træer 
bliver skæve og snoede, og de vokser 
ind i hinanden.

Et andet problem er at diameter
væksten bliver for langsom. Et godt 
eksempel er hugstforsøget i Totterup på 
Bregentved; her havde den urørte par
cel ved 56 år 17,8 cm i brysthøjdedia- 
meter mod 30,0 cm i den middelstærke 
C-hugst.

Netop C-hugsten er for de to forfatte
re det slutmål som de sigter på. Ved 
denne hugststyrke er stamtallet så stort 
at man kan lave kvalitetstræ. Denne 
hugst giver værdifulde mellemudbytter 
ved 50-60 år, og afdriften kan ske ved 
90-110 år.

Kulturudrensning
Det store stamtal skal derfor reduceres 
på en enkel og billig måde, og det kan 
ske med en grenknuser. Der indlægges 
spor til brug for transport af træ fra de 
gamle bøge, samt korridorer som letter 
færdslen. Se tegningen i figur 1.

Til begge disse opgaver bruges den 
maskine som ses på foto 3. En meget 
smal traktor med en frontmonteret gren
knuser. (Se mere om teknikken i boks 
1).

Det første indgreb laves når foryngel
sen er 0,8-1,3 m høj. På dette tidspunkt 
har man fuldt overblik over arealet og 
kan køre udenom stød mv. Den front
monterede knuser gør det let at lave et 
præcist arbejde.

Først indlægges spor på ca. 4 m

bredde til brug for transport af træ. Som 
omtalt i en anden artikel i dette nummer 
komprimeres jorden blot ved 1 overkør
sel af en skovmaskine, og derfor skal 
kørslen begrænses til sporene somi ind
lægges inden hovedparten af skærmen 
skoves.

Sporene ligger med en afstand af ca. 
16 m, svarende til halvdelen af række
vidden på kranen på udkørselsmaski
nerne. Da grenknuseren er smallere end 
sporet kører maskinen tre gange (frem 
og tilbage langs kanterne af sporet, og 
til sidst frem igen for at tage den sidste 
stribe i midten af sporet). Se foto 4.

Herefter laver man korridorer med en

bredde på 1,5 m vinkelret på sporene. 
Mellem hver korridor efterlades et bælte 
af bøgeopvækst på ca. 1 m bredde.

Efter indlæggelse af spor kan den 
værdifulde del af skærmen fjernes. Det 
sker måske allerede samme vinter - 
idet man så vidt muligt lægger kronen 
ned i sporene.

Effekterne kan tages med kran af en 
udkørselsmaskine som står på sporet. 
Kævlerne kan slæbes ud - i toppen 
eller i bunden - af en traktor med tang.

2/3 er væk
Med dette indgreb har man fjernet op 
mod 2/3 af plantetallet og er nede på

SKOVEN 1 2003 7
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Foto 3. Traktor og grenknuser med en arbejdsbredde på omkring 1,5 m.

måske 30.000 planter pr. ha. Da gren
knuseren kun er 1,5 m bred er korrido
rerne så smalle at de hurtigt overvokses 
af de efterladte bælter af foryngelse.
Der kommer ikke græs ind i foryngel
sen, og man undgår at bøgene vokser 
skævt.

Boks 1.
Grenknusningen
Grenknusningen foretages med en 
Fendt 280 V traktor med en bredde 
på ca. 1,2 ni. Denne model findes 
ikke længere, men tilsvarende 
modeller hedder 206, 207 eller 208 i 
dag og har en bredde på 1,1-1,2 m. 
De er udviklet til brug i vindyrkning, 
frugttræavl mv. og har effekter på 44- 
59 kW. Se mere på www.fendt.com, 
under ’’Schlepper".

Grenknuseren er den italienske 
FAE. Den er ca. 150 cm bred og har 
faste knive. Den er frontmonteret og 
trækkes direkte via krumtapakslen; 
derved er effekttabet meget ringe 
sammenlignet med bagmontering. 
Knuseren kan klare grene af lårtyk
kelse og bliver normalt ikke skadet 
ved at køre på store stød og jordfa
ste sten.

Knuseren kan sideforskydes ca.
30 cm til hver side. Sammen med 
den smalle traktor giver det køretøjet 
gode muligheder for at sno sig uden 
om forhindringer.

Den viste traktor ejes af Vestskov
ens Maskinstation ved København. 
Traktor og knuser er brugt i skoven 
på bl.a. Københavns distrikt, men 
har også kørt i Jylland og i Skåne. 
Hovedanvendelsen er renholdelse i 
vejkanter, på rastepladser, i parker, 
landskabsplantninger mv. hvor der 
er fordele ved en smal og smidig 
maskine.

Det er vigtigt at bruge en grenknuser 
som kan køre lavt over jorden og knuse 
opvæksten helt. Hvis knuseren kører for 
højt kommer der en del genvækst som 
kan genere færdslen; genvæksten over
vokses dog efterhånden.

Grenknusningen kan se voldsom ud 
lige når den er foretaget, men allerede 
næste sommer er det meste skjult. 
Hareskoven er en af de meget besøgte 
skove lige op til Storkøbenhavn, og 
skovfoged H.C. Petersen siger at der 
har aldrig været bemærkninger fra 
skovgæster over indgrebet.

Foto 5 viser en bevoksning et par år 
efter indgrebet.

Første bevoksnings
udrensning
Når opvæksten er blevet ca 2 m og 
behersker arealet overgår den fra foryn

gelse til ung bevoksning. Spørgsmålet 
som naturligt melder sig er, hvorledes 
den videre udrensning udformes så den 
i et senere stadium ubesværet kan 
fases ind i et hugstforløb svarende til 
C-hugst.

I artiklen skitseres to måder at angri
be problemet på - benævnt Haresko
ven respektiv Trolleholm - som er varia
tioner over samme tema. De principper 
som anvendes ved udrensningerne er 
de samme og kan kort sammenfattes 
ved følgende punkter:

- Negative træer fjernes, dvs. træer 
som er såret, vokser skævt, er tvegede 
mv.; men kun i den udstrækning de er til 
gene for de potentielle fremtidstræer

- Uønsket opvækst af løvtræer fjer
nes (værdifulde træer som ask, ær og 
nåletræer kan eventuelt efterlades i et 
vist omfang).

Foto 4. Knusning af spor Der er kørt to gange i hver side af det fremtidige spor, og 
til sidst tages en stribe midt i sporet.
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Boks 2. Første 
bevoksningsudrens
ning
I Hareskoven har man i mange år 
brugt en Campagnola kompressor 
model 550/4 med en stangsaks type 
F6 til den første bevoksningsudrens
ning.

Kompressoren placeres på fast 
vej, og der trækkes 8 mm trykslan
ger langs sporene. Til hver kompres
sor kan der kobles 5-6 sakse. Arbej
det laves om vinteren når man kan 
overskue bevoksningen, allerbedst 
lige før udspring hvor træerne har 
smidt bladene.

Metoden giver et godt arbejdsmil
jø-ingen støj, ingen udstødningsos 
og intet generende sikkerhedsudstyr. 
Under kyndig vejledning kan der 
anvendes uøvet arbejdskraft. Meto
den er dog ret tidskrævende - 40-50 
timer/ha.

Inspireret af den diskussion og de 
løbende metodeforbedringer som 
forfatterne har i gang bruges i dag 
kratrydder i stedet for trykluftsakse. 
Denne metode kræver øvet arbejds
kraft, og der skal bruges sikkerheds
udstyr. Tidsforbruget er imidlertid 
kun det halve - 25 timer/ha.

Hvis man venter med udrensnin
gen til 4-5 m højde kan man bruge 
en ganske lille motorsav og så save 
træerne over i 1 m højde. Det giver 
en bekvem arbejdsstilling, og det er 
let at overskue bevoksningen. Arbej
det kan foretages mens der stadig er 
blade på træerne, fordi man går 
under kronerne.

Afhængigt af tidspunktet for ind
grebet er tidsforbruget for første 
bevoksningsudrensning altså et sted 
mellem 25 og 50 timer/ha.

Det understreges at indgrebet skal 
kun foretages blandt de større træer 
som vil danne overetage. Det vil koste 
penge at fjerne de mange små træer, 
og de skal samtidig bruges til at danne 
underetage. Man må ikke fristes til at 
’’rydde helt op” blot fordi det ser pæne
re ud.

Hareskoven
Her udføres det første indgreb allerede 
ved ca 2 meters højde. Tankegangen 
bag indgrebet er hurtigt at få bevoks
ningen bragt ned på et antal der ligner 
det for plantninger velkendte. Når dette 
er sket har man en indarbejdet praksis 
for, hvorledes tingene skal gøres.

Trolleholm
Her venter man med første indgreb til 
højden er 4-5 m. Tankegangen bag 
denne praksis baserer sig på nyere
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Foto 5. Mandshøj foryngelse hvor man kan overveje om første bevoksningsudrens
ning skal ske på dette tidspunkt. Der er harvet i 1989, korridorer er indlagt i efteråret 
2000, og i den efterfølgende vinter blev de fleste overstandere fjernet.
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Foto 6. Første bevoksningsudrensning med kratrydder i mandshøj bevoksning, 
skovarbejderen står i en af korridorerne. Foryngelsen stammer fra 1989. der er ind
lagt korridorer og lavet skovning af skærmen i 1997. Der blev anvendt en mindre 
robust grenknuser som ikke kunne arbejde lige over jorden (pga. risiko for jordfaste 
sten). Derfor er der kommet genvækst i korridorerne; genvæksten hæmmer færd
selen i øjeblikket, men vil ikke genere de herskende træer.

sydsvenske udrensningsforsøg (hoved
sagelig Håckeberga-forsøget). Disse 
viser, at man ikke opnår nogen diamete
reffekt ved tidlig udrensning. Samtidig 
opnår man en øget selvtynding ved at 
vente længere, og det indebærer, at det 
senere udrensningsarbejde bliver billi
gere.

Hvad enten man vælger den ene 
eller anden metode, så har man efter

det første bevoksningsindgreb fået 
antallet af bøge nedbragt til omkring 
10.000 pr. ha - fraregnet de undertrykte 
træer. Den fra starten uoverskuelige 
foryngelse er nu omdannet til en bælte
kultur, hvor man kan bruge de metoder 
som er velkendte i en plantet, rækkevis 
kultur.

Boks 2 beskriver de metoder der kan 
anvendes. Foto 6 viser et eksempel på
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Foto 7. Sigtepunktet for udrensningsprogrammet er denne bevoksning hvor der er 
indlagt korridorer og lavet 1. udrensning. Bevoksningen er nu 6 m høj og klar til 2. 
udrensning. H.C. Petersen står i en af korridorerne, midt i billedet ses et af bælterne 
med en håndfuld træer, til venstre er endnu en korridor. Foryngelsen er grundlagt i 
1983, korridorer er indlagt i 1992, skærmen hugget i vinteren efter, udrensning er 
sket i 1996, og de sidste skærmtræer er hugget i 2001.

Tabel 1. Omkostninger ved udrensning. Metoderne er beskrevet i boks 1 og 2.

Indgreb Tidsforbrug
timer/ha

Omkostninger
kr/ha

Hugst af korridorer og spor, entreprenør 
Første udrensning (2 m/4 m højde) 50-25

2.500
10.000-5.000

Anden udrensning (6-7 m højde) 20 4.000
Tredje udrensning (10-11 m højde) 30 6.000

I alt: 22.500-17.500

udrensning ved ca. 2 m højde ved 
hjælp af kratrydder.

Fremover
I de følgende år fjernes eventuelle over
standere. Den 2. bevoksningsudrens
ning kommer ved 6-7 m højde. Her fjer
ner man ligeledes de negative træer 
som skader fremtidstræer; underetagen 
bevares. Se eksempel i foto 7.

Ved dette 2. indgreb er stamtallet 
blandt de herskende træer nedbragt til 
6.000 pr. ha. Formålet er i høj grad at 
sikre lys til underetagen.

Den 3. bevoksningsudrensning sker 
ved 10-11 meters højde, igen kun i 
overetagen. Antallet af herskende og 
medherskende træer er efter indgrebet 
nede på 1.400-1.800 pr. ha. De bliven
de træer skal have en gennemgående 
akse på de nederste 6 meter og skal i 
øvrigt være retvoksede og fejlfrie.

Alternativer
Den enkelte skovdyrker må naturligvis 
tilpasse denne model til de lokale dyrk
ningsforhold. Det gælder jordbearbejd
ningen, styrken af besåningshusten, og 
tidspunktet for indlæggelse af korridorer 
og spor.

Man kan overveje hvor mange træer 
af andre arter der skal efterlades, og 
om der skal indplantes et mindre antal 
ask, ær, douglas, lærk mv. i småhuller.

Man skal også overveje tidspunktet 
for den første bevoksningsudrensning. 
Det er let at overskue arbejdet ved et 
tidligt indgreb - til gengæld skaber man 
måske en del krukker hvis de hersken
de træer får for meget plads.

Hareskov-varianten kan ses i praksis 
frem til 6 m højde, mens Trolleholm-vari- 
anten er gennemført frem til 10 m højde.

Økonomi
Tabel 1 giver en oversigt over omkost
ningerne ved hele udrensningspro
grammet som skønnes til 17.500 kr/ha. 
Hertil kan lægges 2-3.000 kr/ha til jord
bearbejdning, i alt ca. 20.000 kr/ha for 
at etablere den ny bevoksning. Der kan 
opnås et tilskud efter ordningen for god 
og flersidig skovdrift på 4.500 kr/ha.

Til sammenligning koster en kunstig 
kultur med 5.000 planter/ ha og tre 
udrensninger 50-60.000 kr/ha. Grundtil
skuddet er her 12.000 kr/ha.

Forskellen mellem de to modeller er 
altså omkring 30.000 kr/ha.

(I begge modeller kan der opnås 
yderligere 4.500 hvis man vil bevare 
gamle træer og undlade brug af 
bekæmpelsesmidler).

I de nævnte beløb er ikke indregnet 
hegn, som de fleste steder er nødven
digt ved en plantet kultur, men måske 
kan undværes i en tæt selvforyngelse.

Opsummering
Metoden indebærer altså en intensiv 
jordbearbejdning der giver en komplet 
og planterig foryngelse, en grenknus-

ning med indlæggelse af spor og korri
dorer, og tre selektive udrensninger 
hvor man kun tynder ud blandt de her
skende træer og efterlader de træer 
som kan danne underetage fremover.

Fordele
Der er mange fordele ved metoden:

* Metoden er relativt sikker. Man und
går indvandring af græs som kan hæm
me bøgenes vækst og som kan med
føre omfattende musegnav. Behovet for 
renholdelse og efterbedring er minimalt.

* 2/3 af stamtallet fjernes på en billig 
måde med en maskine.

* Bevoksningen etableres for 
omkring 20.000 kr/ha, en besparelse på 
30.000 kr/ha i forhold til en plantet kultur 
(inklusive diverse tilskud).

* Metoden er enkel for administratio
nen som kun skal ud få gange og træffe 
beslutninger: Ved jordbearbejdningen, 
ved indlæggelse af korridorer og spor, 
og ved udrensning. Man får en stor ens
artet flade som er let at administrere, og

metoden er velegnet i nutidens ret eks
tensive skovbrug.

* Der er indlagt spor hvor al kørsel 
foregår fremover, så man undgår kom
primering afjorden i hele bevoksnin
gen.

* Der kommer en underetage som 
kan beskytte jordbunden mod træk mv. 
og lette foryngelsen i næste generation.

* Afviklingen af skærmen kan ske 
over en ret kort periode på en halv snes 
år. Risikoen for rødmarv er mindre end 
ved en mere langvarig gruppevis foryn
gelse.

Ulemper
Der kan også nævnes ulemper ved 
metoden:

* Selvom metoden er ret billig bruges 
der en del penge til grenknusning og 
udrensning. En del af dette beløb kan 
undgås hvis foryngelsen kan komme af 
sig selv. Metoden kan derfor fravælges 
under optimale vilkår.

* Man får en bevoksning med træer

10 SKOVEN 1 2003



SKOVDYRKNING

af samme alder og højde som er mere 
sårbar over for tørke, sygdomme og 
stormfald. En underetage kan til dels 
løse disse problemer.

* En stor ensartet flade giver mindre 
variation i plante- og dyreliv - i hvert 
fald i en overgangsperiode. Det er dog 
ret let at skabe variation ved at undlade 
jordbearbejdning i visse dele af bevoks
ningen. Det kunne være blødbund og 
udkanter hvor foryngelse er vanskelig 
og hvor udbyttet er begrænset.

sf

Læs mere
Esben Møller Madsen og H.C. Petersen: 
Udrensning i meget planterige bøgeforyngel-
ser. DST 4/02, side 109-130, udgivet decem
ber 2002.

God og flersidig skovdrift. Skov-info nr.
20. Gratis. Fås hos statsskovdistriktet eller 
ses på www.skov-info.dk

FORSTPLANT 
Udsøgte planter!

G3 FORSIKRING
-værd at vælge

GF-Dansk Skovbrug
Torvegade 4, 4990 Sakskøbing 
E-mail: klubl29@gf-forsikring.dk 
www.gf-forsiki-ing.dk/klubl29

TIE: 54 70 77 84
Arbejder du i skoven, med jagt, miljø - 
eller er du under uddannelse indenfor et af 
disse fag, har du mulighed for at blive 
medlem af et anderledes forsikringsselskab.

Vi tegner alle familiens forsikringer - 
og tegner du din bilforsikring i Dansk 
Skovbrug, er det dig selv, der får glæde af 
et evt. overskud.

Ring til GF-Dansk Skovbrug og få et godt 
forsikringstilbud.

x**5g55**

Gren- og stenknuser

Grenknusning og -fræsning fra 50-600 hk. 

Stubfræsning fra 120-280 hk,

Asfalt- og stenfræsning fra 100-280 hk.

Kontakt os for brochuremateriale eller demonstration.

Blåkildevej 8 ■ Stubberup ■ Dl< 5610 Assens 
Tlf. 64 79 10 75 ■ Fax 64 79 11 75 ■ Mobil 40 56 77 46 

Sjælland: 40 34 87 46 ■ e-mail: info@interforst.dk 
www.interforst.dk

K.T.S. Skovvogn med kran
‘ j,W.
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K.T.S. vognene findes i 
4 forskellige versioner (foto viser 7,5 ton):

7 ton med 4,7 m kran
7.5 ton med 5,1 m kran
9.5 ton med 6,1 m kran
10.5 ton med 6,5 m kran

Spørg efter brochure!

BOVLUND!
Bovlundbjergvej 20, 6535 Branderup J, Tlf: 74 83 52 33, Fax: 74 83 53 95 

www.bovlund.dk - bovlund@bovlund.dk
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Egetræ med bark må ikke indføres til Europa, og alt egetræ skal derfor være afbar
ket eller varmebehandlet. Afbarkning er imidlertid aldrig perfekt, og i denne flis
prøve fra lageret i Grenå kan man se i hvert fald 3 stumper af bark.

Indførsel af 
plantesygdomme
Lederen i dette nummer omhandler risi
koen for at indslæbe to sygdomme til 
Danmark: Egevisnesygen som er en 
svamp der minder en del om elmesyge 
- og fyrrevednematoden som er en lille 
rundorm.

Begge er i stand til at dræbe et stort 
antal træer på kort tid, og de kan ikke 
bekæmpes. Den eneste mulighed er at 
fælde angrebne træer før sygdommen 
når at brede sig. Der er altså ikke tale 
om en tilfældig sygdom som rammer 
nogle få træer et enkelt år og så går i 
sig selv. Det kan vise sig at være alt 
eller intet for skove af eg og fyr.

Angreb i Danmark er alvorligt nok. 
Det største problem er at når sygdom
mene er kommet til Danmark vil de før 
eller siden sprede sig til andre euro
pæiske lande.

Egevisnesygen er først og fremmest 
en trusel for stilkeg og vintereg der 
udgør omkring 7% af de europæiske 
skove. Der findes en række andre arter 
af eg som udgør 9% af arealet, og vi 
ved ikke om de kan angribes.

Fyrrevednematoden har i naturen 
kun angrebet fyrrearter. Men ved forsøg 
har den vist sig i stand til at leve på 
arter inden for Abies, Larix og Picea 
(herunder rødgran). Her er der tale om 
endnu større arealer. Skovfyr udgør 
27% af Europas skovareal, og øvrige 
fyrrearter udgør 8%. Rødgran udgør 
21% af skovarealet; øvrige Picea, Abies 
og Larix dækker 4% af Europas skov
areal.

I første række er det altså 42% af 
Europas skovareal der er i farezonen.
Og i teorien kan yderligere op til 34% af 
skovarealet måske angribes.

Det er altid svært at bedømme en 
sygdoms virkning når den overføres 
fra et kontinent til et andet. Der er for
skelle på klima, jordbund, naturlige fjen
der, træarter og racer inden for de 
enkelte træarter osv., og i nogle tilfælde 
bliver den mere skadelig på det nye 
sted.

Fyrrevednematoden er således 
naturligt hjemmehørende i Nordamerika 
hvor den kun angriber døde og døende 
træer og ikke udgør nogen risiko for 
den levende skov. Men efter den er 
kommet til Japan har den været i stand 
til dræbe fyrretræer i Japan, Kina og 
Korea.

Der er også en risiko for mutationer - 
pludselige ændringer i de arvelige 
anlæg. Det har man set i elmesygen, 
som har eksisteret i mange år i en ret 
ufarlig form. Midt i forrige århundrede 
udviklede der sig en mere aggressiv 
smitterace som nu har dræbt alle elme
træer i store dele af Europa.

Hvis de to sygdomme skulle brede 
sig i Europa vil det få store negative 
virkninger for de skove der rammes, 
Selvom vi ikke har meget fyr i Danmark

vil det naturligvis påvirke markederne 
for nåletræ over hele Europa,

Et angreb vil også være til stor skade 
for naturværdierne. Egeskove og fyrre
skove er generelt blandt de mest artsri
ge plantesamfund, og eg og fyr er hård
føre træarter som kan vokse under dårli
ge vækstforhold.

Læs mere om egevisnesygen i Sko
ven 10/02 og 4/97. Og om fyrrevedne
matoden i Skoven 6-7/00.
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Skovtræer kan måske 
fjerne arsenik
Skovtræer kan måske bruges til at løse 
et forureningsproblem som berører over 
100 mio. mennesker over hele jorden, 
nemlig arsenik.

Fra gammel tid har arsenik været 
kendt som en dødelig gift for mennesker 
- og den er normalt også dødbringende 
for planter. Nu har forskere fra The 
University of Georgia imidlertid gjort en 
plante af sennepsfamilien resistent 
overfor arsenik ved at indsætte to gener 
fra en E.coli bakterie i planten.

Sennepsplanten optager så arsenik 
fra jorden, og giften bringes fra rødderne 
ud til plantens blade. Når planten senere 
høstes, fjernes arsenikken fra arealet og 
kan deponeres på et sikkert sted.

Arsenikforurening er et stort problem 
mange steder i verden. Jorden kan fra 
naturens hånd indeholde arsenik, eller 
arsenikindholdet kan skyldes forurening 
fra kemisk produktion.

Arealer med de enkelte træarter er skønnet ud 
fra den årlige opgørelse af skovenes sundhed 
i hele Europa. Det er så vidt vides den eneste 
kilde til træartsfordelingen i Europa.

I visse indiske delstater og i Bangla
desh er arsenikforurening et stort sund
hedsmæssigt problem. Disse steder er 
arsenikindholdet i drikkevandet langt 
højere end WHO’s anbefalede maksi
mum.

Alene i Indien og Bangladesh anslår 
forskerne at omkring 112 millioner men
nesker lever med drikkevand, der inde
holder for meget arsenik. Og mellem 
200.000 og 300.000 mennesker i Indien 
lider af hudlidelser eller kræft forårsaget 
af arsenikforurening.

I første omgang lavede man som 
nævnt forsøg med en sennepsplante, 
men metoden kan anvendes på en 
række andre planter. Allerede nu arbej
des der nu på at indsætte de samme 
gener i træer, som med deres omfattende 
rodnet vil være endnu mere effektive til 
at suge arsenik op af jorden.

Kilde: www. biotik. dk,
refereret fra Nature Biotechnology.
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Alle de stormfaldsarealer som skal gen
plantes - og som administreres af 
Hedeselskabet - er ryddet til sommeren 
2003.

Genplantning efter 
stormfaldet
Hedeselskabet har for nylig opgjort 
hvordan det er gået med oprydning 
efter stormfaldet 3. december 1999 i de 
skove som selskabet administrerer. 
Opgørelsen er pr. november 2002:

Rydning
Rydningen af gavntræ var overvejende 
overstået medio 2001. Siden da er store 
arealer blevet ryddet ved flisning, fordi 
træet ikke har kunnet anvendes til gavn
træ.

Der mangler stadig at blive ryddet en 
del arealer ved flisning, men det forven
tes at alle stormfaldsarealer til genplant
ning - som administreres af Hedesel
skabet - kan være ryddet for træ inden 
sommeren 2003.

Herudover vil der i mange år frem 
skulle foretages tvangshugster både til 
gavntræ og flis som følge af stormfal
det. De første tvangshugster er udført, 
og man kan i øjeblikket registrere en del 
døende rande som følge af udtørring, 
stress og efterfølgende barkbilleangreb.

Økonomien i oprydningen efter 
stormfaldet har været meget anstrengt 
for de fleste skovejere. Det er en af 
grundene til at der stadig ligger en del 
rester og spredt stormfald i skovene, 
som det indtil nu ikke har været muligt 
at fjerne. Heldigvis er en del af dette 
træ ved at blive oparbejdet til flis, godt 
hjulpet af udsigterne til en øgning i 
afsætningen af flis som følge af Her- 
ning-værkets omstilling til biobrændsel.

Genplantning
De fleste af Hedeselskabets kunder 
med stormfald har benyttet stormfalds

pakken. Den giver tilskud på mellem 
15.000 og 38.000 kr/ha og har givet 
mulighed for at rejse en ny, robust og 
stabil skov til afløsning for den gamle.

Langt den overvejende del af den 
genplantning som Hedeselskabet har 
stået for er med løvtræ. Hedeselskabet 
vurderer at kun 10% af de genplantede 
arealer er blevet til rene nåletrækulturer, 
30% er blandinger af løv og nål, mens 
60% er rene løvtrækulturer.

Hedeselskabet har stået for gen
plantning af 6.000 ha stormfald. Det

vurderes at der mangler at blive etable
ret ca. 1.000 ha. Den plantesæson der 
er i gang i øjeblikket - 2002/2003 - ven
tes at blive den sidste med store gen
plantninger efter stormfald.

De første to vækstsæsoner har været 
meget gunstige med meget nedbør i 
vækstperioden kombineret med ret 
høje temperaturer. Planteafgangen i 
kulturerne har derfor været meget be
grænset.

Kilde:De grønne sider (fra Hede
selskabet) 8, december 2002

J J mi Lkfuj1 U^jjj

• Udlægning af materiajeijjjag, 
1-20 cm. i profil ^

• Planering af eks. vefjHT 

hvis overflade er grus, i profil
• Udlægning i køresporerne
• Vi lægger gerne Deres egne-- 

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

Entreprenør

Per Larsen. 
Kalundborg ApS 

Vognmand
Aut. kloakmester

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

Opskær dit eget træ med Wood-Mizer stationære eller 
mobile savværk. Priser fra 50.000 kr.
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Fasterholt Savværk I/S
Arriborgvej 9, Fasterholt, 7330 Brande 

Tlf.: 97 18 82 05, fax 97 18 82 05, mobil 40 52 86 52
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Juletræer bliver til 
golfbane
De dårlige priser på juletræer har nu 
fået en af de store producenter til at sat
se på andre driftsgrene. Langesø Skov
brug vil nu lave en golfbane på 65 ha 
på et areal hvor der i mange år har 
været dyrket juletræer.

Besøgende på Langesø messen 
kender utvivlsomt arealet. Det er et styk
ke tidligere agerjord som ligger på øst
siden af landevejen, modsat slottet og 
messearealet, I forbindelse med mes
sen har der flere gange været ekskur
sion og fremvisning af små forsøg i 
området. Det er et meget kuperet områ
de hvor der kan laves en ret krævende 
golfbane.

Skovrider Finn Jacobsen siger til 
Erhvervsbladet at han skønner at 99% 
af landets juletræsproducenter har 
underskud i år. En indtjening kan kun 
opnås ved salg af sorte juletræer og 
snyd med moms.

Han er heller ikke optimist hvad 
angår de kommende år. Han er i tvivl 
om det på længere sigt overhovedet bli
ver rentabelt igen at dyrke juletræer i 
Danmark.

Langesø vil fortsat være en stor pro
ducent med 10-15.000 juletræer om 
året, men det er kun halvt så mange 
som tidligere. Produktionen vil fremover 
blive flyttet ind i skoven igen, fordi 
træerne trives bedre på den let sure
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Når juletræerne er afviklet bliver dette 
areal til golfbane.

jord i skoven frem for kalket landbrugs
jord. Det skulle samtidig give lidt højere 
priser.

Kilder:Erhvervsbladet 17.12.02 og 
Fyens Stiftstidende 18.12.02

Ahornfrø gav skoletur
9.b på Kerteminde Skole vil på en 
udlandstur til maj, men den slags koster 
penge. Så de sagde ja med det samme 
da skovfogeden på Lundsgård, Peter 
Geleff, tilbød dem at tjene penge ved at 
indsamle ahornfrø i skoven.

I weekenden 28.-29. september 
samlede 20 elever i alt 291,45 kg 
ahornfrø. Da der går 12.000 frø på et kg 
er det blevet til næsten 3,5 mio. frø.
Lige før jul kunne skovfogeden så over
række klassen en check på 17.487 kr. 
Den flittigste samlede 29 kg frø, svaren
de til 1743 kr.

Pengene fra frøsamlingen skal gå til 
at dække elevernes egenbetaling for 
turen, der vil blive 1800 kr plus lomme
penge for hver. Frøene har altså skaffet i 
gennemsnit halvdelen af turens pris. 
Rejsemålet er ikke fastlagt, men de 
tænker på Berlin eller Prag.

Eleverne syntes det var et ret hårdt 
arbejde. De skulle stå op hele tiden og 
hive frø ned, det var koldt, og så for de 
vild i skoven. Nogle følte det ekstra 
hårdt fordi der var fest for 9. klasserne 
lørdag aften, og de kom først i seng ved 
tretiden næste morgen.

Kilde:Fyens Stiftstidende 21.12.02

Vestskoven Maskinstation
• Udrensning/knusning af bøgeforyngelse
• Knusningsopgaver (max. 40 cm. i diameter)
• Mekanisk renholdelse af kulturer
• Rodfræs. af rækkekulturer ned til 30 cm dybde
• Andre opgaver... Ring og snak med os

Vestskoveri Maskinstation 
v. Bjørn Sørensen, Lerholmegård 
Ledøje Bygade 50, 2765 Smørum 
Tlf. 44664844 Mobil. 40967904 
E-mail: Vestma@mail.tele.dk

Gødningsspreder
Egedal Gødningsspreder type Airflow
er meget velegnet til gødskning af juletræ- og pyntegrøntskulturer.

Alle gødningssprederens funktioner drives af 
traktorens hydrauliksystem, som sikrer en 
støjsvag og robust konstruktion.

Jævnt spredebillede ved hjælp af den 
pendlende spredetud.

HUSK: Egedal har også plantemaskiner og 
netmaskiner.

Ege da!
VsSE*7 ______~~ MASKINFABRIK A/S

Torvegade 39 . DK-7160 Tørring 
Telefon (+45) 75 80 20 22 . Telefax (+45) 75 80 20 33 

www.egedal.dk . e-mail: info@egedal.dk

Ege da!

Nolcka
Skovmaskiner

- finsk kvalitet

Blåkildevej 8 ■ Stubberup ■ Dl< 5610 Assens 
Tlf. 64 79 10 75 ■ Fax 64 79 11 75 ■ Mobil 40 56 77 46 

Sjælland: 40 34 87 46 ■ e-mail: info@interforst.dk 
www.interforst.dk
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NATIONALPARKER 
I STORBRITANNIEN (II)

KAN VI BRUGE DERES 
ERFARINGER I DANMARK?

Af skovrider Claus Jespersen, 
Falster statsskovdistrikt

Britiske erfaringer med 
nationalparker kan bru
ges hvis / når vi laver 
nationale naturområder 
i Danmark.

Der bør være en grun
dig politisk debat før 
man laver en lov om 
nationalparker. Når et 
område skal udpeges 
bør de lokale inddrages 
tidligt i processen og 
med så stor deltagelse 
som muligt.

En dansk model kunne 
være en række bindinger 
på driften i kerneområ
der, ejet af staten, og 
uden for disse områder 
forskellige støtteordnin
ger på frivillig basis.

Både i England og Skotland er man I 
gang med at udpege nye nationalpar
ker. I Danmark har vi endnu ikke natio
nalparker.

Som bekendt har regeringen nu på 
baggrund af Wilhjem-udvalgets forslag 
om etablering af nationale naturområder 
anbefalet at der i 2003 etableres 2-3 
pilotforsøg i områder med stor lokal vel
vilje til etablering af sådanne parker. I 
den forbindelse er det naturligvis rele
vant at se hvad vi kan lære af erfarin
gerne fra Storbritannien.

Artiklen kan ses i forlængelse af 
artiklen fra Skoven 12/02 om udpegning 
af nye nationalparker i Storbritannien. I 
denne artikel findes også et kort over 
de britiske parker

Politisk debat om 
nationalparker
Som bekendt er Danmark et af de ene
ste lande der ikke har etableret natio
nalparker/ nationale naturområder, hvil
ket har givet markant international kritik. 
Danmark er især blevet kritiseret for at 
den danske indsats for at fremme natur
værdierne og sikre arternes overlevelse

har været for spredt og tilfældig, og at 
der er behov for udvælgelse af nogle 
større områder, hvor der gøres en mere 
fokuseret indsats.

Regeringen har med beslutningen 
om igangsætning af 2-3 pilotprojekter 
sat skub i en dansk proces der i løbet 
de kommende år kan føre til en politisk 
og praktisk afklaring af om og i givet 
fald hvordan danske nationalparker skal 
se ud.

Når et land vælger at skabe et høje
ste beskyttelsesniveau for sine naturom
råder er der flere spørgsmål der skal 
afklares:

1) Hvilke områder skal have denne 
status.

2) Hvad er det præcise formål med 
områdernes udlægning.

3) Hvordan skal den mere specifikke 
afgrænsning af områderne foretages.

4) Af hvem og hvordan skal de admi
nistreres og finansieres.

Det er alle centrale spørgsmål, det 
kan tage lang tid at få afklaret.

Uundgåeligt vil udlægningen af 
sådanne områder gå på tværs af man
ge interesser og administrative opdelin
ger. Derfor er det klogt at have en grun
dig politisk diskussion af emnet. Det 
skal føre til politisk enighed om hvordan

Foto 1. Alle nationalparker har et besøgscenter, her fra 
Snowdonia i det nordvestlige Wales.

Foto 2. Besøgscentre har ofte interaktive formidlingstilbud for 
at tiltrække de unge.

St:
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Foto 3. Nationalparkerne sikrer i høj grad de storslåede landskaber. Her fra Brecon Beacon National Park i det sydlige Wales.

udpegningen skal foregå, om de præci
se regler og procedurer for hvem der 
har ansvar for hvad, og om de økonomi
ske konsekvenser.

Begrebet nationalpark rører også 
ved den nationale selvfølelse. Derfor 
kan det anbefales, at den politiske 
debat sikres ved at der vedtages en 
selvstændig lov om nationalparker.

Også ved udlægning af den enkelte 
park er konsekvenserne så vidtrækken
de og langvarige at det synes klogt at 
give mulighed for en politisk diskussion 
i Folketinget i forbindelse med den 
endelige beslutning. Således opnås et 
fast grundlag som alle retter sig efter i 
den efterfølgende udmøntning.

Det synes i hvert fald at være den 
klare erfaring der kan drages fra Eng
land og Skotland. I Skotland hvor man 
har haft en sådan politisk diskussion 
forløber den efterfølgende udpegning 
af specifikke parker problemfrit, mens 
det langt fra er tilfældet i England.

Hvilken betydning har 
en nationalparkstatus?
Når man taler om nationalparker tænker 
mange fejlagtigt ofte udelukkende på

den amerikanske model. Her er alt 
indenfor parkens grænser statsejet, og 
alt henligger samtidig urørt som en 
slags “wilderness".

Der er imidlertid ikke en entydig defi
nition af hvad begrebet nationalparker 
indebærer. Danmark kan således selv 
vælge hvilken form der passer bedst, 
og det er ikke foreskrevet om det er de 
samme kriterier der nødvendigvis skal 
gælde for hele landet. Det vil være 
muligt at vælge forskellige nuancer i for
skellige dele af landet hvis det er det vi 
foretrækker.

Verdens frednings organisationen 
IUCN har defineret 6 kategorier af areal
forvaltning som spænder fra fuldstæn
dig urørt natur uden menneskelig ind
blanding og påvirkning til en almindelig 
landbrugspraksis efter principperne for 
godt landmandsskab.

Den engelske model 
og erfaringer

Driftsmæssige konsekvenser 
for lodsejere
Den engelske nationalparkmodel er en 
meget løs model. Den centrale idé er at

alle involverede myndigheder bliver eni
ge om en målsætning og vision for et 
område, samt at man aktivt vil sikre og 
forbedre det givne områdes landskab, 
natur og kulturværdier. Netop ved at 
have et entydigt defineret kraftcenter i 
form af en parkadministration med til
knyttede ressourcer, etableres den driv
kraft der kan udvikle områdets natur
mæssige og oplevelsesmæssige kvali
teter.

Det er afgørende, at der skabes 
fokus og prioritet på området og at alle 
“aktionærer” på tværs af normale admi
nistrative skel arbejder sammen. Beslut
ninger gennemføres ad frivillighedens 
vej og over et langt tidsrum.

I forhold til en traditionel fredning 
eller planudpegning er redskabet ikke 
kun passivt i form af de zoneplanlovstil
ladelser der gives. Der er også aktive 
redskaber tilknyttet, især i form af 
rådgivning og positive tilskudsinstru
menter til de private lodsejere der vil 
gennemføre områdets målsætninger.

I Tyskland og Sverige har man udpe
get nationalparker med et langt mere 
restriktivt og traditionelt indhold. Det er 
svært at forestille sig denne model gen-
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Foto 4. Omkring besøgscentre er der ofte forskellige muligheder for aktivering. Det kan være skovlegepladser eller bygning af 
stendige - begge fra Lake District i Nordøstengland.

nemført i Danmark inden for områder 
der i betydelig grad ejes af private 
lodsejere.

I de såkaldte biosfærereservater 
arbejdes der med en zonering, hvor 
omfanget af restriktioner på den almin
delige land- og skovbrugsdrift varierer 
fra zone til zone.

Der kan være omfattende driftbe
grænsninger i kerneområderne, som 
typisk er offentligt ejede. Omfanget af 
restriktioner mindskes herefter, og i 
yderområderne bygger indsatsen på fri
villige initiativer og aftaler med de 
lodsejere der vil medvirke til at under
støtte og virke for parkens mål.

I Danmark kunne man med fordel i 
nogle af pilotprojekterne lægge op til en 
afprøvning af en sådan kombineret 
model. Der var således knyttet en ræk
ke driftsbindinger til statsejede områder 
inden for et nationalt naturområde, 
mens man især udenfor sådanne kerne
områder tilbød forskellige støtteordnin
ger på frivillig basis.

Planmæssige konsekvenser 
England har man haft en områdekate

gori der beskyttelsesmæssigt rangerer 
lige under nationalparker - de såkaldte 
"Areas of Outstanding Beauty" 
(AONB's), arealer med enestående 
naturskønhed. Disse områder er oftest 
af samme naturmæssige karat som 
nationalparkerne, men de har ført en 
meget undseelig tilværelse. De er ofte 
trådt under fode og er ikke blevet priori
teret.

Det var baggrunden for at man ind
førte en forsøgsordning hvor der til 
hvert AONB kunne tilknyttes et rådgi
vende naturråd med administrative res
sourcer.

Et sådant naturråd kan også komme 
med anbefalinger til, hvordan andre 
midler anvendes indenfor området,

f.eks. landbrugsstøtte og turistbaseret 
erhvervsstøtte. Ordningen har fungeret 
så tilfredsstillende at den er blevet 
ophøjet til lov og gælder generelt for 
alle AONB’s i landet.

Administrative strukturer 
Både i forbindelse med etableringen 
af de oprindelige nationalparker og i 
forbindelse med etableringen af de 
nye nationalparker som er igangsat af 
Blaire-regeringen opfattes processen i 
befolkningen og blandt involverede 
institutioner som top-down styret -

oppefra og ned. Dette til trods for at 
processen er blevet mere demokra
tisk.

På den baggrund er det overordent
ligt vigtigt at involvere folk meget bredt 
og på et tidligt tidspunkt i udpegnings- 
processen, og gøre det så åbent og 
med så stor deltagelse som muligt.

Til de engelske parker er der tilknyt
tet rådgivende nationalparkråd som 
rådgiver i forbindelse med de beslutnin
ger der skal tages. Også her er der 
imidlertid tale om en balancegang fordi 
ministre anklages for ikke at have udpe-

Foto 5. Betaling af parkeringsafgifter sker typisk frivilligt i automater - og de fleste 
betaler. Fra South Downs i Sydengland - en af de foreslåede nye nationalparker

P
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get tilstrækkeligt med lokale medlem
mer.

Der er ingen tvivl om at emnet er 
meget centralt for at kunne opnå en til
strækkelig lokal opbakning. I Skotland 
har man til hvert brugerråd et egentligt 
lokalvalg om hvem der skal besætte de 
lokale pladser.

I de danske pilotforsøg må der også 
arbejdes med forskellige former for 
samarbejdsmodeller mellem de involve
rede parter. Der er dog næppe tvivl om 
at den organisation der skal opbygges 
vil være langt mindre end i England og 
Skotland.

Der vil formodentlig kunne stilles 
spørgsmålstegn ved om det vil være 
rationelt at opbygge selvstændige 
administrative organisationer i Dan
mark. Ligeledes kan man forestille sig 
at et eventuelt “Parkråd” blev udformet 
som de kendte brugerråd i statsskove
ne - måske med flere beføjelser svaren
de til en bestyrelse.

Den engelske model har traditionelt 
haft en meget høj prioritering af de 
planlægningsmæssige aspekter. Såle
des har en meget stor del af de admini
strative kræfter været anvendt til for
handlinger i forbindelse med de plan
lægningsmæssige undersøgelser inden 
for parkens område samt forandringer - 
f.eks. nye anvendelser og byggeri i for
bindelse med eksisterende bebyggel
ser.

Det har indebåret at parkadministra
tionen flere steder har fået ry for at stå i 
vejen for udviklingen, og primært frem
me et musealt landskab. I de senere år 
er der gjort store anstrengelser for at

der at parken bliver et levende land
skab som også bidrager til lokalbefolk
ningens udvikling og trivsel.

I den skotske model er denne dimen
sion yderligere styrket, så den økonomi
ske parameter til gavn for lokalområdet 
indgår på lige fod med naturbeskyttel
sen. Nationalparken bliver til og med 
model for hvordan der kan skabes nye 
arbejdspladser, økonomisk vækst og 
udvikling af landdistrikter.

Perspektiver med 
relevans for Danmark
Det bliver spændende, at se hvilke for
søg der igangsættes i de kommende 
pilotprojekter herhjemme. Men der er 
næppe tvivl om at der kan hentes en 
del inspiration i de engelske og skotske 
erfaringer.

Samtidig kan det blive meget 
spændende at følge hvilke resultater 
der komimer ud af pilotprojekterne, ikke 
mindst i forhold til udvikling af landdi
strikter og anvendelse af støttemidler 
indenfor arealforvaltning. Dette er 
særligt interessant i en tid hvor land
brugsstøtten, i forbindelse med revision 
af Agenda 2000, er under forandring og 
søger mod at opfylde nye samfunds- og 
bæredygtigheds målsætninger.

Her kan det vise sig at erfaringer fra 
pilotprojekterne kan blive værdifulde og 
tidsmæssigt komme meget belejligt i 
forhold til at anvise nye veje og mulig

gøre op med dette ry og opprioritere heder,
aktiv drift og forvaltningsmæssige 
aspekter af parkens drift.

Man har søgt at give den økonomi
ske dimension højere prioritet. Det bety-

P.C. Gade 
er han ikke hos...
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Foto 6. Nationalparkerne har ofte et vel
udbygget stisystem med skilte. På den 
måde kanaliseres færdslen bestemte 
steder hen og lader andre områder helt 
i fred. Her ses markering af en rute ud 
fra en P-plads.

F.H. Skoventreprenør

Valmet8950 med FAE knuser 2,17 m 
Kvasskubning
Udslæbning og indtrækning af træer 
Udkørsel af træ 
Grøfterensning 
Spadehavning afspor 
Hegnsklipning og hegnssætning 
Meri fræsning
Manuel skovarbejde udføres

V/Frank Hansen Mobil 2177 93 61
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Frank Hansen 
Køgevej 39 
4653 Karise 
Mobil 21 77 93 61 
Fax 56 76 93 61 
SE-nr20 71 66 73

Arbejde udføres i hele landet
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Nationale naturområder i Danmark
Ideen om at udpege nationale naturområder i Danmark stammer fra Wilhjelm 
udvalget som aflagde rapport for halvandet år siden. Med vilje er der ikke brugt 
en betegnelse som nationalpark der bruges i udlandet. De danske naturområder 
vil blive af meget mere begrænset omfang end i mange andre lande, og der vil 
ofte være beboelse inden for området.

I øjeblikket er der 6 områder som indgår i debatten. Miljøministeren har bedt 
om en foreløbig reaktion fra amter og kommuner i de berørte områder, og han vil 
så igangsætte 2-3 pilotprojekter hvor man skal indkredse en dansk model nær
mere.

Et statsejet eller fondsejet område skal være kernen i de nye naturområder, 
og de omgivende privatejede arealer inddrages i større eller mindre omfang. De 
påtænkte områder er;

Klitheder i Thy, især statsejede klitplantager med store hede- og klitarealer. 
Lokalt tager man forbehold for økonomien.

Lille Vildmose, omkring 5000 ha ejes af Aage V. Jensens Fonde. Amt og kom
mune siger ja til at gå videre.

Mols Bjerge og Helgenæs, især statsejede arealer i Mols Bjerge. Århus Amt 
har endnu ikke besluttet om de vil gå med, bl.a. fordi der sker store nedskærin
ger i amtet på naturområdet.

Det sydfynske øhav. Fyns Amt og kommunerne afviser tanken her og nu. 
Vandkvaliteten er for dårlig fordi der foregår store udledninger af kvælstof og 
fosfor til området. Man frygter det vil kræve store investeringer eller kompensa
tioner at nedsætte disse udledninger.

Høje Møn, den østlige del af Møn med klinten, evt. strækkende sig over til 
Nyord og Ulvshaleområdet, primært statsejede områder. Der er klart ja fra amt 
og kommune, og der synes at være stor interesse i lokalområdet.

Gribskov med Esrum Sø. Amt og kommune har sagt klart ja til at gå videre, og 
de vil bidrage økonomisk.

I flere af områderne (Thy, Sydfyn, Nordsjælland) har der været en del reaktio
ner fra landmænd. De frygter at det kan blive svært fortsat at udvikle landbruget. 
De forestiller sig der bliver flere restriktioner på landbrugsdriften, på husdyrhold, 
udspredning af gylle mv., og øgede adgangsmuligheder.

I flere tilfælde er det ikke klart om disse reaktioner har udgangspunkt i kon
krete planer eller blot skyldes strøtanker fra enkelte deltagere i debatten. Det er i 
hvert fald tydeligt at det vil være til stor gavn for det videre arbejde hvis man ret 
hurtigt kunne nå til enighed om hvad der skal ske i området, hvad der ikke skal 
ske, og hvilke former for kompensation der eventuelt kunne blive tale om.

Kilder: Landsbladet 22.11.02, 15.11.02, 8.11.02, 1.11.02

BOLS FORSTPLANTESKOLE
TILBYDER

Kraftige 2/1 og 3/0 Ambrolauri, Tlugi (egen frøimport) 15-25 cm. 
Indhent gode tilbud på Nobilis.

Proveniens C.F. Flensborg og Overgaard.
Planter til riicheproduktion bl.a. Cryptomeria, Hønsebenstræ 

og øvrige løv- og nåletræer.
TLF. 75 76 00 43 - Fax 75 76 02 04

juletræs - 
skov - 
læ - planter • sunde og velsorterede

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup tr 86 66 17 90 • 97 48 53 44 m

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

Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20
Mobil 21 40 30 21 
Fax 86 54 53 43 
shj@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Faurgårdsvej 128 
8300 Odder
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Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90
Mobil 40 45 44 80 
Fax 76 82 90 91 
jh@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Staksrodevej 39 
7150 Barrit
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Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00
Mobil 40 40 98 91 
Fax 87 52 20 01 
nbh@forstplant.dk 
www.forstplant.dk 
Porskcervej 49. Agri 
8420 Knebel

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

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

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
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Besøg os på www.jjskovservice.dk
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PRAKTISKE 
ERFARINGER MED 

DÆKRODSPLANTER
Af skovrider Finn A. Jensen, 
Hedeselskabet

De seneste fem års erfa
ringer i dansk skovbrug 
med dækrodsplanter bør 
ændre massiv skepsis 
over for disse planter til 
forventning om at der 
kan opnås et økonomisk 
og dyrkningssikkert 
alternativ.

Der forestår dog både 
megen udvikling og til
vænning.

Artiklen gennemgår 
fordele og ulemper, set 
fra en praktikers syns
vinkel.

Lige siden tidsskriftet Skoven juni 2001 
bragte tillægget ’’Kulturmanifest 2001 - 
plantning", har der været mange indlæg 
om dækrodsplanter. Artiklerne handler 
om mange hver for sig både vigtige og 
nye forhold, f.eks. dannelse af adventiv- 
rødder, jordkomprimering, udtørring ved 
transport m.m.m. Men hvad med over
blikket netop nu ?

I denne artikel fokuseres på de sene
ste 5 års praktiske erfaringer med 
anvendelse af dækrodsplanter sam
menlignet med de velkendte barrods
planter - vel at mærke under danske vil
kår.

Det er ikke hensigten at lave en 
udtømmende gennemgang. Artiklen 
koncentrerer sig om forhold, som skov
forvalteren og entreprenøren overvejer, 
når der skal disponeres - typisk priser, 
sikkerhed, håndtering o.a.

Se foto 1 og 2.

Dækrodstyper
Der findes mange former for dækrods-

. %

Foto 1. A/S Plantningsselskabet Sønder
jylland tog tidligt del i afprøvning afJif- 
fy-containeren. Direktør Torben Ravn 
viser opgravede rødgran Jiffy-planter, 
som fra venstre er 1, 2, 3 og 4 
vækstsæsoner gamle:
1: plantet med planterør i rillepløjet 
skovjord, Hungerborg.
2: plantet med planterør i rillepløjet 
skovjord, Korup.
3: plantet med maskine på ager, 
Aagaard.
4: plantet med planterør i borede huller i 
skovjord, Løgumkloster.
Foto 1.10.02.

planter, men artiklen omtaler kun to 
hovedtyper, nemlig:

- Jiffy-typen, en såkaldt container
plante, hvor voksemediet er sammen
holdt af et net. Luftbeskæring af rødder
ne kan finde sted langs hele containe
rens overflade. Nettet skal ikke fjernes 
forud for plantning.

- Hiko-typen, en såkaldt plugplante, 
hvor voksemediet er formet af hulrum i 
støbte bakker. Hulrummene er indven
digt forsynet med lodrette ribber, der

hindrer rodsnøring. De er åbne i bun
den, så luftbeskæring af rødderne kun 
kan finde sted dér. Før plantning tages 
planten op af bakken, idet pluggen 
sammenholdes af rodnettet.

Typerne ses i foto 3 og 4.
Der er betydelig forskel på disse to 

hovedtyper hvad angår roddannelse / 
rodudbredelse i voksemediet. Inde i 
pluggen opstår let roddeformation, 
”knæ”, ved rodens afbøjning langs con
tainervæggen. Forskning antyder, at 
deformationen kan have negativ indfly
delse på træets stabilitet. Dette sker 
normalt ikke i en Jiffy-container. Jvf. 
afsnittet om stabilitet.

Derimod har begge typer meget god 
evne til hurtigt at etablere sig efter 
udplantning med et både kraftigt og 
alsidigt rodsystem. De får derfor større 
diametertilvækst end barrodsplanter.

Der findes i øvrigt containere, der 
som type befinder sig mellem Jiffy og 
Hiko. Her er bakkens enkelte rum forsy
net med spalter, der giver mulighed for 
den eftertragtede luftbeskæring langs 
siderne. Den type forekommer interes
sant, men den bruges næsten ikke 
kommercielt til skovplanter i Danmark.

Udviklingen af dækrodsplanter gen
nem tiden og beskrivelse af de mange 
typer kan læses i bl.a. i Skoven 
08/2002.

Dækrodsplanter, fortrin 
og ulemper
Det er kun sjældent nu om dage, at kul
turanlæg med barrodsplanter mislyk
kes. Inden der sadles om til dækrods
planter er der derfor virkelig grund til for 
skovforvalteren at sikre sig, at denne 
type er et godt alternativ.

Det korte resumé ved sammenlig
ning mellem dækrodsplanter og almin
delige barrodsplanter lyder:

- Lavere købspris, lettere udplant
ning, mindre men vækstivrig plante, 
danner et symmetrisk rodsystem.

- Afprøvet driftssikkert alternativ på 
magre jorde. På fede jorde skal man 
tage sig særligt i agt for ukrudtskonkur
rencen - vær opmærksom på, at der 
også kan bestilles store dækrodsplan
ter.
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Foto 2. Blandingskultur af sitka 2/1 plantet med spade og 
douglas Jiffy plantet med planterør. Træerne er plantet f. 1999 
i borede huller under en ukomplet rødgranskærm. Skærmen 
væltede i orkanen 3. december 1999, hvilket har sat kulturen 
noget tilbage. Skovfoged Jes Jessen ses her i Fæsted Planta
ge afd. 16. På foto 11 ses rodudviklingen. Foto 23.10.02.
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Foto 3. Plasticbakker, som firmaet Odlarna i Falkenberg, Sve
rige, benytter ved fremstilling af plugplanter. Fra venstre ses 
V.50 (50 ml) med 67 plugs pr bakke af 4 måneder gamle fyr, 
V.93 (93 ml) med 40 plugs pr. bakke af 5 måneder gamle eg, 
og V. 150 (150 ml) med 24 plugs pr. bakke af 1-årige thuja. 
Foto 30.10.02.

- 25-50% reduktion af omkostning til 
kulturanlæg.

I skema 1-3 er der givet en sammen
stilling, som kommenteres nedenfor.

Planlægning
PI an te køb
Produktionstiden i planteskolen er kun 
72-% år (mod 1-3 år for barrodsplanter), 
og der er mulighed for en høj mekanise
ringsgrad. Som følge heraf kan plante- 
prisen i runde tal reduceres til det halve 
eller endnu mindre.

Planteskolerne har erklæret sig i 
stand til at levere planter til 1,00-1,50

kr/stk, når efterspørgselen får stort 
omfang - og ikke blot de mindre for
søgsplantninger, der indtil nu har været 
gennemført.

Skovforvalteren er prisbevidst, og 
der gøres derfor opmærksom på et par 
forhold, som især har indflydelse på 
planteprisen ved drivhusdrift. Dels er 
containerstørrelsen mere udslaggiven
de på stykprisen, end man umiddelbart 
tænker sig, dels er overvintring fordy
rende. Der kan produceres kraftige 
dækrodsplanter, og prisen er større, 
men stadig konkurrencedygtig med 
barrodsplanter.

Plantning
Plantningspræstationen 
Normal dagspræstation pr. mand med 
planterør ligger mellem 1.400 og 2.000 
dækrodsplanter - mod 700-1.000 pr. 
mand når det er barrodsplanter med 
spade.

Selv når der skal ’’ledes” efter plante- 
punkterne f.eks. efter hulboring, ja så er 
præstationen ikke under 1.400. I pløje
de riller er præstationen ca. 1.800, og 
på let tilgængelige arealer når man 
langt over 2.000.

Pointen ved den øgede præstation 
er, at skovarbejderen ikke bliver træt

Foto 4a. Containerplanter af Jiffy-typen set nedefra. Det er en 
såkaldt "luftbakke" med luftrum omkring hver container der 
holdes i opret position af små styrestolper. Dette er 200 ml 
containere med ét år gammel eg (Q. robur). Bemærk egens 
aggressive pælerodvækst ud af vækstmediet. Foto er stillet til 
rådighed af firmaet Danverde ved Simmelkær som begyndte 
at arbejde med Jiffy-planter ca. 1996.

I«

Foto 4b. Der findes adskillige typer/dimensioner Jiffy-contai- 
nere. Billedet viser et par gængse skovbriketter både i tør og 
i vandfyldt udgave med plante. Rumfanget er 100-120 ml. De 
viste sitka er sortering 20-30.
Bemærk i bakken t.v. en mikro-briket, der er "priklet" ind i en 
større briket, hvilket sker i forbindelse med flytning fra drivhus 
ud under åben himmel. Mikro-briketten benyttes i drivhuset 
for at spare plads.

vi
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Foto 5. Medejer af planteskolefirmaet Odlarna, Sven-Erik Holmgren, viser et bed 
med V.93 plugs af rødgran, proveniens Lundbæk, sået d. 6.04.02, altså 4 måneder 
og 22 dage gamle. Foto 28.08.02.

ved brug af planterøret. Endnu mere 
vigtigt er det, at skovarbejderen ikke 
nedslides ved en elendig arbejdsstilling 
med spade. Se foto 5, 6, 7 og 8.

Transportomkostninger 
Er det nu ikke bare ’’blålys"? For billig
gørelsen ædes jo op af, at transport
omkostningerne stiger. Det skyldes 
ekstra omkostninger til såvel biltrans
port fra planteskole til kulturareal som 
ekstra manuel transport inde på kultur
arealet ???

De ekstra omkostninger kan skyldes, 
at dækrodsplanterne fylder mere i bak
ker eller kasser end barrodsplanter i 
sække, eller at planterne p.g.a. 
sprødhed ikke kan lægges oven på hin
anden. Endelig skal planterne kunne 
holdes opvandede m.m.

De foreløbige erfaringer tyder imid
lertid på, at den samlede plantningsom
kostning vil være ca. én krone pr. plan
te, når først hele forløbet er tilpasset de 
lokale vilkår.

Distrikter, der råder over skyggehal

Foto 6. Frank Hansen i færd med at plante 1/150 plugplanter 
af douglas med planterør. I de to bakker, Frank Hansen bærer 
på hoften, er der 80 planter, så de rækker ikke langt, men nor
mal størrelse er da også V.93 plugplanter, hvor planteren har 
2 x 6 7  planter med sig. Frank Hansen fylder sin ladvogn med 
planter til en dags forbrug enten på Brøndlundgård Plante
skole eller et centralt sted på distriktet. Man kan også have 
planterne nettede, jvf. foto 9. Foto 1.10.02 i Ratzeburg Planta
ge ved Vejen.

Foto 7. Mod dækrodsplanter indvendes det jævnligt, at de fyl
der for meget. Billedet viser det modsatte, idet der til venstre 
er 25 stk. plugplanter med eg og til højre et 25 stk. bundt med 
barrodseg 30-50, begge klar til udplantning. Men det er kor
rekt, at dækrodsplanter ofte er så vegetative, at de ikke tåler 
at blive mast oven i hinanden, og derfor stiller de særlige krav 
ved landevejstransport. Foto 30.10.02.
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Skema 1. Fortrin og ulemper ved dækrodsplanter. Fase 1: Planlægning af kulturanlæg.
En skematisk sammenligning mellem dækrodsplanter (containerplanter og plugplanter under ét) og barrodsplanter på skovjord. 
Det er hensigten at beskrive skovforvalterens praksisnære synspunkter.

Fortrin Ulemper

Plantebestilling - Da produktionstiden i planteskolen for næsten 
alle træarter kun er år, får skovforvalteren
opfyldt ønsket om en kort planlægningshorisont.

- "Bordet fanger” ekstra skrapt, når planteskolen 
har fået skovens ordre om en bestemt produkti
on. Annullering af en afgivet planteordre kan 
normalt ikke finde sted under produktionsfor
løbet.
- Afhentning skal ske på fastsat tid, næsten 
uanset vejrlig. Derfor skal skovforvalteren sørge 
for selv at indbygge passende buffer i plant
ningsprocessen.

Proveniens - Ved bestilling af planter har skovforvalteren p.g.a. 
den korte planlægningshorisont samtidig den 
bedste mulighed for at bestille den ønskede prove
niens - forudsat naturligvis at frø kan skaffes.

Skema 2. Fortrin og ulemper ved dækrodsplanter. Fase 2: Plantekøb og udførelse af kulturanlæg.

Fortrin Ulemper

Plantepris - Det er helt sikkert inden for rækkevidde, at 
indkøbsprisen i gennemsnit kan blive 1-1J4 kr/stk.

Kulturforberedelse,
herunder
jordbearbejdning

- Den klejnere dækrodsplante m.h.t. størrelse, 
stivhed og rodhalsdiameter kræver større 
opmærksomhed på en tilstrækkelig god forbere
delse,

Plantningstidspunkt - Dækrodsplanten har en bedre evne til at "stå 
på spring” til fortsat rodvækst efter plantning.
Dette nyttiggøres ved plantning i august-oktober, 
idet naturens orden er rodvækst efterår (og 
vinter) og skudstrækning om foråret.
- Dækrodsplanten giver en mulighed for at stræk
ke plantningssæsonen for løvtræ og for de nåle
træer, der volder problemer med sen afmodning.

Plantning og 
præstation

- Plantning sker med planterør, der indebærer en 
langt mindre belastende arbejdsstilling end med 
spade. Den normale præstation er i så fald 1400- 
2000 planter pr. dag, d.v.s. en meget betydelig 
forbedring. Denne lettelse/besparelse i forhold til 
spadeplantning er afgørende.

- En mindre del af billiggørelsen af plantningen 
modregnes måske af øget transportindsats.

Transport fra plante
skole til plantepunkt

- Dækrodsplanter er tungere p.g.a. vandfyldt 
vækstmedie. De er sartere over for mekanisk 
påvirkning og udtørring, og de fylder derfor mere.
- De velkendte krav til god plantebehandling er 
skærpede, og hele transportlogistikken er følsom.

Evt. returemballage - Hvis der leveres direkte fra planteskole til kultur
areal i skoven, kan transporten ske i sække 
(evt.kasser) meget lig situationen ved barrods
planter - dog kun med kort tid i sækken.

- Hvis der leveres fra planteskole til skovens 
plantecentral - med skyggetag og vanding - kan 
planterne transporteres i rammer (EU-palle- 
størrelse eller mere), der hver rummer et stort 
antal bakker.
- Rammer og bakker skal retur til producenten.
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Foto 8. Billedet viser plugplanter af douglas, og det skal illustrere tre forhold.
1) At man ved plantning med planterør ikke ma give det tilvante kraftige støvletråd, 
for så lægger pluggen sig skævt (th.) - Derfor: når planterøret er hævet, sørger man 
med den ene fod for at dække jord hen over pluggen, og går derefter med et let 
tråd ved siden af planten videre til næste plantning.
2) At plantning af douglas i november er for sent: Planterne t.h. er nemlig to 
vækstsæsoner gamle douglas plantet november 2000, mens planterne t.v. kun er 
én vækstsæson gamle douglas plantet ultimo august 2001 pa naboareal.
3) Alle plugplanter viser kraftig og alsidig rodudvikling fra næsten hele pluggen.
Foto 30.10.02.

og vandingsmulighed, kan eventuelt 
benyttes som lokalt plantefordelings- 
sted, hvortil der kan være knyttet retur
transport af paller o.I. Rammer eller 
bakker med planter kan under sådanne 
forhold henstå en uges tid inden 
udplantning.

Den typiske transport af barrods
planter foregår i dag i papirsække 
sendt via fragtmandsnettet eller lignen
de. Dækrodsplanter kan forsendes på 
samme vis, når de er bundtet f.eks. i net 
som vist på foto 9 - men de tåler ikke så 
lang tid i sækken som barrodsplanter. 
Fordelen med papirsække og net er 
den ganske betydelige, at der ikke er 
nogen returemballage.

Planter er ikke en hyldevare 
Der er også andre oplagte fordele ved 
dækrodsplanter. Een af dem er den kor
te planlægningshorisont på et halvt til ét 
år. Dette giver desuden bedre mulighed 
for at vælge den foretrukne proveniens. 
Som skovforvalter er situationen ved 
bestilling af dækrodsplanter, at plante
skolen er ordreproducerende frem for at 
producere hyldevarer med deraf følgen
de fordyrende spild.

Omvendt skal skovforvalteren være 
klar over, at når planten så meldes klar, 
skal den afhentes og betales. Ikke altid 
holder planlægningen, og vejrliget er

Foto 9. Planteren kan under plantningen 
bære dækrodsplanterne f.eks. som vist 
på foto 6. På Brøndlundgård Plantesko
le har man fundet på en fiks metode til 
"bundtning" af dækrodsplanter, nemlig 
med et net, som det er kendt fra en 
Bayonneskinke, hér 25 stk. udplant
ningsklare plugplanter af bøg. På den
ne måde er der ikke tale om returembal
lage, hvilket ellers for dækrodsplanter 
let kan blive en omkostningstung og 
besværlig gene. Foto 30.10.02.
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Foto 10. Kulturkommissionen besøgte i 
år det tidligste forsøg med Jiffy-planter, 
som Peter Benfeldt, Danverde A/S, har 
anlagt i Feldborg Plantage i 1996. Som 
sædvanlig bliver nogle planter gravet 
op for at afsløre rodsystemet, og Ben
feldt har hér "stafetten” med en dræn
spade. Foto 2.12.02.

Foto 12. På Varde kommunes Skovdi
strikt har man også afprøvet Jiffy-plan
ter i felten. Hér vises en to vækstsæso
ner gammel Jiffy, som har stået under 
vanskelige klima- og jordbundsforhold. 
Den er i færd med at sætte rødder både 
ud fra containeren og fra rodhalsen, 
hvilket netop sker pa grund af stress- 
påvirkningen. Foto 14.5.02.
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Skema 3. Fortrin og ulemper ved dækrodsplanter. Fase 3: Kvalitet i kultur- og bevoksningsstadiet.

Fortrin Ulemper

Etableringssikkerhed - Dækrodsplanten udmærker sig ved, at rodens 
vækstpunkter er intakte ved udplantningen, hvor
for den hurtigt rodfæster sig. Denne fordel udnyt
tes bedst ved plantning i august-oktober, hvor 
roddannelsen er særlig kraftig. Efter 2, 
vækstsæson er planten typisk lige så kraftig som 
en barrodsplante.

- Dækrodsplanten er ofte mere klejn end bar
rodsplanten. Derfor har den i første vækstsæson 
sværere ved at modstå græs og andet ukrudt, 
der lægger sig hen over den. Den mindre størrel
se gør den mere følsom over for snudebillegnav 
og vildtbid.
- Lige efter plantningstidspunktet når roden ikke 
ret langt ned. Planten kan derfor være følsom 
over for tørke umiddelbart efter plantning.

Stabilitet og 
stammeform

- Dækrodsplanten (plantet med planterør) 
udmærker sig ved at danne et symmetrisk rodsy
stem (se også Skoven 12/02). Forskning tyder 
på, at en symmetrisk ungdomsrod øger træets 
stabilitet i voksenstadiet, især for træarter der 
ikke danner adventivrødder.

ikke forudsigeligt, så derfor er det vig
tigt med en bufferfunktion et eller andet 
sted i forløbet. Som nævnt kan planter
ne stå en uges tid på et sted med over
vandingsmulighed og skygge.

Hurtig og alsidig 
roddannelse
Etableringssikkerhed 
Der er fortrin, men også ulemper ved 
dækrodsplanten. Ulemperne knytter sig 
mest til første vækstsæson, hvor den 
mindre størrelse kan betyde følsomhed 
over for ukrudt, insekter, vildt og tørke.

Men p.g.a, dens evne til at etablere sig 
hurtigt - især ved høstplantning - ven
der billedet typisk næste vækstsæson, 
hvor den ofte indhenter barrodsplanten.

På fede jorder med kraftig ukrudts- 
og træopvækst bliver den klejnere 
dækrodsplante udsat for stor konkur
rence hvis der kun er lavet begrænset 
jordbearbejdning.

Der er imidlertid erfaring for, at grun
dig grenknusning, der er så dyb, at 
græstuernes vækstcenter ødelægges, 
er tilstrækkelig til holde kulturarealet 
nogenlunde ukrudtsfrit i to vækstsæso

ner. Dette er netop tilstrækkeligt til at 
sikre dækrodsplanten i samme grad 
som den større barrodsplante.

Opmærksomheden henledes på, at 
man kan bestille store dækrodsplanter, 
der bedre modstår den konkurrerende 
opvækst.

Stabilitet og stammeform 
Ingen tvivler på, at et kraftigt og alsidigt 
rodsystem er en af forudsætningerne 
for et vindstabilt træ. Men kan man 
omvendt slutte, at en ung barrodsplante 
med de typiske roddeformationer -
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Foto 11. Billedet viser 4 stk. 4 vækstsæsoner gamle douglas. De to planter til venstre i billedet er Jiffy-planter plantet med plan
terør. De har et fint og symmetrisk udviklet rodsystem.
De to planter til højre er barrodsplanter plantet med spade. Planten længst til højre er særdeles deformeret som en fod, mens 
man på to fra højre bemærker en lodret plan i venstre side, der stammer fra den skæreflade, som spaden laver. Begge er 
meget usymmetriske.
Kulturen ses på foto 2. Foto 23.10.02.
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Foto 12. På Varde kommunes Skovdi
strikt har man også afprøvet Jlffy-plan- 
ter i felten. Hér vises en to vækstsæso
ner gammel Jiffy, som har stået under 
vanskelige klima- og jordbundsforhold. 
Den er i færd med at sætte rødder både 
ud fra containeren og fra rodhalsen, 
hvilket netop sker pa grund af stress
påvirkningen. Foto 14.5.02.
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Foto 14. Et helt typisk billede af rødgran, barrod og plantet med spade. Den oprin
delige rod, der er deformeret ved plantningen, er nu ved at dø hen, mens erstat
ningsrødderne fra rodhalsen er ved at danne det blivende rodsystem. Spørgsmålet 
er om den centrale hendøende barrod er en let indgang for rodfordærver? Foto 
2.12.02.

Skema 4. Skøn for priser på traditionelle barrodskulturer sammenlignet 
med dækrodskulturer; kr/stk.

Barrodskultur Dækrodskultur

Jordbearbejdning XXX Ikke dyrere end xxx
Plantekøb 2,0-3,0 1,0- 1,5
Plantning, transport 1,5-2,0 1,0

FORSØGSAREALER
SØGES
Skov & Landskab (FSL) er med støt
te fra Produktudviklingsordningen i 
gang med et forsknings- og udvik
lingsprojekt om anvendelse af dæk
rodsplanter. I forbindelse med pro- 
jektet skal der anlægges en række 
forsøgs- og demonstrationsarealer.

Projektet undersøger aspekter 
omkring plantetype (barrod/dækrod) 
og plantestørrelse (fra traditionel 
barrodsplante til meget lille dæk- 
rodsplante) udplantet under forskelli
ge grader af beskyttelse (frisk renaf
drift, kulturhvile, ammetræer og for
kultur). Artsvalget vil så vidt muligt 
følge lokale ønsker.

Da projektet ønsker at omfatte et 
bredt spektrum af dyrkningssituatio
ner vil vi gerne anlægge forsøg på 
de fleste almindelige jordbundstyper. 
Arealer skal typisk være mellem 1 og 
10 ha, og vi er også interesseret i 
eksisterende forkulturer.

Interesserede forsøgsværter 
bedes henvende sig til:

Palle Madsen, Tlf.: 75 88 22 11 
Mob.: 40 45 30 19 e-post: 
pam@fsl.dk eller

Niclas Scott Bentsen, Tlf.: 75 88 
22 11, Mob.: 20 20 63 18, e-post: 
nsb@fsl.dk

Gengivet fra Skoven-Nyt 1/03

sammentrykt, ensidig og fodformet - vil 
blive et ustabilt bevoksningstræ? 
Spørgsmålet er særligt påtrængende, 
når man beskæftiger sig med forskellen 
mellem rodsystemet hos dækrods- og 
barrodsplanter.

Dette omfattende spørgsmål savner 
endnu en hel del forskningsmæssig 
belysning. For dog at få klarlagt rod
dannelsen i de unge kulturer har Kultur
kommissionen på de mange ekskursio
ner rundt i landet gjort flittigt brug af 
spaden. Se foto 10, 11 og 12.

Når skema 3 trods usikkerheder pla
cerer stabilitet og stammeform som et 
markant fortrin ved dækrodsplanten, så 
er grunden den, at et i alle måder vel
fungerende rodsystem er et godt 
udgangspunkt for det videre vækstfor
løb. Køber man en dækrodsplante, får 
man populært sagt en sikkerhed for et 
godt rodsystem med i handelen. Se foto 
3, 13 og 14.

Perspektiver
Der foreligger tilstrækkeligt mange dan
ske praktiske erfaringer til at slå fast, at 
konceptet "kulturanlæg med dækrods- 
planter” er et såvel teknisk som økono
misk lovende alternativ til traditionelt 
anlæg med barrodsptanter. Indtil videre 
er den økonomiske fordel mest iøjnefal
dende på de såkaldte magre jorde.

Sammenfattende vil kulturomkostnin
gerne inden for kort fremtid kunne ned
bringes til mellem tre fjerdedele og halv
delen af dagens niveau, jvf. skema 4.

Fotos: Finn A. Jensen, bortset fra Jens Find 
(4a) og Peter Benfeldt (4b).

JIFFY-
Dækrodsplanter? 

Spørg FORSTPLANT!
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Permethrinstop - og 
hvad så?
Der er stor bekymring i svensk skov
brug for tiden. Snart kan man ikke læn
gere behandle nyplantede nåletræer 
med permethrin mod snudebiller - og 
der er ikke nogen klar løsning i sigte.

Permethrin (Gori 920 LX) har været 
brugt i mange år. Men allerede i 1992 
pegede Kemikalieinspektionen på at man 
burde stoppe brugen fordi det er stærkt 
giftigt for fisk og andre vandlevende dyr.

Svensk skovbrug har fået dispensa
tion flere gange til fortsat brug - med 
skærpede krav. Et stop ville medføre 
store planteafgange i kulturerne og der
med store merudgifter.

Men nu er det slut. Med udgangen af 
2003 er det ikke længere tilladt at 
anvende det; behandlede planter kan 
dog plantes ud i foråret 2004.

Der er forskellige bud på konsekven
serne. Mange frygter at der bliver færre 
afdrifter af gammel skov, fordi man så 
undgår at skulle anlægge ny skov. Det 
går især ud over savværkerne som får 
mindre stort træ, men også plantesko
lerne som sælger færre planter.

Som dansk skovbruger er det lidt 
svært at forstå panikken, fordi vi har i 
privatskovbruget flere insekticider mod 
snudebiller. Gori 920 LX blev forbudt 1. 
maj 2002, men vi kan bruge mere mil
jøvenlige midler som Sumi-Alpha, 
Cypermethrin og Fastac 50. (I offentligt 
ejede skove må man dog ikke bruge 
kemisk bekæmpelse fra 1. januar 2003).

En plantehandler, Olle Sundin i 
Våxjo, har nu fundet en løsning: Han vil 
lade planter behandle med Fastac 50 i 
Danmark og så importere planterne til 
Sverige. Han henviser til EU reglerne 
om varernes fri bevægelighed, og efter 
kontakter med jurister i Kemikaliein
spektionen mener han det vil være 
svært at stoppe importen.

Et importforbud kan i hvert fald ikke 
begrundes i permethrins giftighed, fordi 
det er tilladt at anvende det til produk
tion af madvarer. Fastac 50 må i Sverige 
anvendes mod skadelige insekter på de 
fleste landbrugsafgrøder. Og så sent 
som 25. april sidste år blev tilladelsen 
forlænget til og med udgangen af 2008.

Og det må faktisk godt bruges på visse 
grantræer i Sverige. For juletræer betrag
tes nemlig som en landbrugsafgrøde.

I landbruget må Fastac 50 bred
sprøjtes, mens det til juletræer kun må 
bruges til punktbehandling. Det nedbry
des ret hurtigt i landbruget - efter 13 
uger er halvdelen væk.

Alt i alt er det svært at forstå at det 
ikke kan anvendes til punktbehandling i 
skovtræer.

Olle Sundins initiativ sker naturligvis 
for at presse myndighederne til at tilla
de Fastac 50 i svensk skovbrug. Men 
indtil da kan der måske blive lidt ekstra 
omsætning til danske planteskoler,

Kilde:Skogseko (udgivet af Skogs- 
vårdstyretsen) 4, december 2002
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Fra næste forår må man i Sverige ikke 
længere bruge permethrin til at beskytte 
nyplantede nåletræer mod snudebiller. 
Det medfører måske at hugsten af stort 
træ falder (fordi derved undgår skov
ejerne at skulle anlægge ny kultur).

Alternativer
Der har i en årrække været forsket i 
alternativer til kemiske midler i Sverige, 
men uden at der er fundet en sikker 
løsning. Der er undersøgt mange for
skellige metoder:

Mekanisk beskyttelse 
Den nederste del af planten omgives 
med et materiale som forhindrer billen i 
at gnave eller i at klatre op på planten. 
Det er fx et hylster med en glat overfla
de eller et hylster med en krave foroven. 
Det kan også være plastposer, tynde 
net, eller fibermaterialer som hindrer bil
lens klatring.

Nogle metoder giver en god beskyt
telse så længe de er intakte. Men de er 
dyre, og plantningen bliver også dyrere. 
Nogle midler nedbrydes for hurtigt i 
skoven så de yder for ringe beskyttelse, 
andre nedbrydes så langsomt at de 
hæmmer plantens udvikling.

Belægninger
Planterne påføres materialer som voks 
eller latex gennem sprøjtning eller dyp
ning.

Disse midler er billige i anvendelse, 
fordi planterne kan behandles i stor 
skala i planteskolen. Men belægningen 
kan skade planten, og det er svært at få 
en tilstrækkelig omfattende dækning 
uden huller.

Endelig skal belægningen kunne 
udvide sig mindst 100 procent når plan
ten vokser og stadig yde beskyttelse. 
Hvis belægningen revner bliver der 
blottet ny bark. Hvis den er elastisk bli

ver laget så tyndt at billen kan gnave 
igennem. Og hvis belægningen er for 
sej hæmmes plantens vækst.

Afskrækningsmidler 
Man sprøjter en belægning på planten 
så lugten eller smagen afskrækker bil
len fra at gnave.

Der er lovende forsøg, men midlerne 
må forbedres for at give en tilstrækkelig 
virkning og for at kunne anvendes i 
praksis. Indtil nu har det været svært at 
finde et tilstrækkelig godt opløsnings
middel.

Plantens egenskaber 
Snudebillen foretrækker store planter, 
men planter med kraftig rodhals har 
samtidig lettere ved at overleve et 
angreb. Anvendelse af store planter er 
derfor en fordel.

Dyrkningstiltag
En række dyrkningsmetoder kan beg
rænse angrebet:

Hvis skovningsarealet ligger brak i 
flere år før plantning bliver angrebet 
væsentligt mindre. Men det giver tab af 
produktion, udvaskning af næringsstof
fer og større konkurrence fra ukrudt når 
der plantes efter nogle år.

Et effektivt middel er at holde jorden 
ren og fri for ukrudt. Billen undgår åbne 
flader, og på sandet jord har den svært 
ved at gå opad fordi sandskornene skri
der under den. Jordbearbejdningen er i 
øvrigt også til gavn for planterne fordi 
de vokser hurtigere.

Hvis den gamle bevoksning kan 
skærmstilles kan der også hentes noget 
dér. Billerne æder mere når temperatu
ren er høj, men det er køligere i skyg
gen under ældre træer. Det anbefales at 
bruge en skærm med 100-150 træer pr. 
ha.

Løsning
Forskere og planteskolefolk kan ikke 
endnu pege på et alternativ der er lige 
så godt som permetrin. Nogle midler 
giver gode resultater det første år, men 
for dårlige resultater andet og tredje år.

Indtil videre vil man nok forsøge med 
nogle af de dyrkningsmæssige tiltag, 
måske kombineret med et af de øvrige 
midler. Men under alle omstændigheder 
fører det til højere kulturomkostninger - 
og måske lavere hugst.

En oversigt over den svenske 
forskning findes på en hjemmeside fra 
Sveriges jordbrugsuniversitet: 
http://www.entom.slu.se/snytbagge/

STØRSTE SORTIMENT 
BEDSTE PRISER 

www.forstplant.dk
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PRIVATSKOVBRUGET
I FRANKRIG

11% 20%

25%

□ Juridiske personer

B Skovejerfællesskaber 

(groupements forestiers)

□ Landmænd/tidligere landmænd

□ Pensionister

B Andre selvstændige

□ Funktionærer/arbejdere 

[J Øvrige grupper

Figur 1. Ejertyper i det franske privatskovbrug, som udgør 76% af det franske skov
areal.

Af forstkandidat Susanne 
Vecht Johansen

Indtryk fra studietur i 
det nordfranske. De pri
vate skoves situation i 
Frankrig minder om den 
danske - måske er 
franskmændene endnu 
ringere stillet.

Blandt problemerne er 
høje arveafgifter, man
gel på uddannet perso
nale, lave priser på træ, 
mangel på langsigtet 
planlægning og for lille 
indsats med udvikling af 
nye indtægter.

Der var tidligere man
ge store godser, men de 
splittes i dag op i sta
digt mindre enheder.

Igennem en forstkandidatuddannelse 
og et speciale om strategisk planlæg
ning på Trolleholms Gods i Skåne hav
de jeg fået et indblik i de trusler og 
muligheder, som det private skovbrug 
står overfor i fremtiden.

På vores nordiske breddegrader vil 
det traditionelle skovbrug formodentlig 
gå en mørk fremtid i møde (specielt ved

et højt rentekrav og et utilpasset likvidi- 
tetsflow) - med mindre en gennemana- 
lyseret og bred portefølje tilrettelægges 
strategisk for nuværende ejere og even
tuelle arvtagere.

Derefter forekom det mig nærliggen
de at se på den overordnede udvikling 
på private ejendomme i lignende skov
områder i Europa, f.eks. Nordtyskland 
eller Nordfrankrig. Udviklingen i fransk 
skovbrug virker mest ukendt i danske 
skovbrugsøjne. Denne artikel vil derfor 
beskrive mine oplevelser af privatskov
bruget i Nordfrankrig med henblik på 
dets ejerstruktur, udvikling og skovejer
nes fremtidige muligheder.

Skovbrugets
arealfordeling
Det franske skovareal er fordelt mellem 
tre grupper:

(1) staten, som ejer 9% (1,2 millioner ha),
(2) kommunale og lokale myndighe

der, som har 15% (2 millioner ha), og
(3) private skovejere, som besidder 

76% (10,2 millioner ha) af det produk
tive skovareal.

De private skovejere er en særdeles 
blandet gruppe, bestående af juridiske 
personer, skovejerfællesskaber (drifts
fællesskab af flere småskove), land
mænd eller tidligere landmænd, pensio
nister, funktionærer, selvstændige m.v. 
(Bonnaire, 1994). Se figur 1.

Der findes i alt 3,8 millioner private 
skovejere i Frankrig, og det gennem
snitlige skovareal pr. ejendom er 2,6 ha. 
Der findes 76.200 private ejere med 
over 25 ha, og kun 12.400 private skov
ejere besidder mere end 100 ha; disse 
ejere udgør knapt 30% af det private 
skovareal. (Bessiére & Jean, 2001).
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Privatskovbrugets
administration
En del af skovforvaltningen for skoveje
re med mere end 25 ha er sikret ved 
lov, idet man skal lave en skovplan 
(Plan simple de gestion). Skovplanerne 
binder driften af skovene i 10-30 år.

Planerne bliver administreret af Cen
tre Régional de la Propriété Forestiére 
(CRPF). Det er et organ som har til for
mål at fremme privat skovbrug og dets 
struktur. Udover privat skovrådgivning 
administrerer CRPF også de statslige 
støtteordninger til private skovejere, 
f.eks. støtte til nyplantninger og støtte i 
forbindelse med oprydning af 1999- 
stormfaldet.

Privatskovenes historie
For mere end 50 år siden hørte det fran
ske privatskovbrug fortrinsvist til gamle 
godser, hvor der var et højt aktivitetsni
veau omkring hele skovbruget (det 
meste af landbruget var allerede tabt 
ved Revolutionen). Skovlovene blev dog 
ikke overholdt nøje, og ejerne brugte 
godserne som feriesteder - ofte som 
ride- og jagtparadis - mens de om vin
teren boede i deres bypalæer.

I dag er kun få af disse godsskove 
og slotsskove bevaret intakt, dog er 
enkelte nye skovejendomme over 1.000 
ha kommet til ved sammenlægninger.

I mange situationer er hele godset 
væk. I andre tilfælde er de historiske 
bygninger og rettighederne til parforce 
jagt bevaret i familiens eje, mens resten 
af ejendommen enten er frasolgt eller 
videregivet til familiemedlemmer gen
nem arveskifter ad flere omgange. 
Generelt har slottene været nemmere at 
bevare end i Danmark, da de ikke var 
belånt sammen med landbruget (Simo
ny, 2002).

En problematisk 
udvikling
Udviklingen i privatskovbruget er pro
blematisk. Fra flere sider påstås det, at 
en hæmsko for en positiv udvikling af 
skovbruget er en mangel på tilstrække
ligt fagligt uddannede og forstlige 
rådgivere.

Som i resten af Europa er priserne 
på råtræet faldende, mens omkostnin
gerne er stigende. Endvidere er det

iøjnefaldende med de mange små
skovsejere. Ifølge Bianco (1998) bety
der det, at skovene drives enormt for
skelligt, og interessen for vedproduktion 
er begrænset, navnlig for ejere med 
mindre end 25 ha hvor en "Plan simple 
de gestion" ikke er krævet.

Specielt småskovsejere har høje 
omkostninger pr. ha, og skovene drives 
ofte uden langsigtede mål. I mange 
tilfælde er skoven en (mere eller mindre 
glemt) rest fra et gammelt gods eller 
slot. Området kan også være bevaret 
på grund af jagt/æstetik eller i forbindel
se med en landbrugsejendom, hvor der 
stilles krav om fortsat skovdrift af ejen
dommens skove.

For langt de fleste private skovejere 
er skoven mere at betragte som en her
lighedsværdi / fædrenearv end en øko
nomisk aktivitet.

Tvivlsom økonomi
Den gennemsnitlige rentabilitet for hele 
det private skovbrug er vurderet til 2- 
2,5%. Her er tilmed medregnet den ret 
høje forrentning i intensive poppelkultu
rer i Nordfrankrig og i plantagedrift af 
Pinus pinaster i Sydvestfrankrig på hen
holdsvis 4% og 6%.

Skovbruget betragtes sjældent som 
en levevej for ejerne. Der er heller ikke 
endnu tradition for brugerbetaling for 
skovenes bløde værdier.

Udviklingen har generelt ført til, at de 
private skove bugner med træ, men ofte 
kun indtil det tidsrum hvor et arveskifte 
for ejeren er nært forestående.

Høje arveafgifter, dårlig forrentning 
og/eller ringe planlægning har typisk 
betydet, at private skove ved generati
onsskiftet enten er blevet ribbet for træ, 
eller de er frasolgt fra den øvrige ejen
dom i et ønske om at videregive mest 
muligt af familiearven. Det sidste er 
årsagen til, at der i dag findes 1,1 millio
ner private ejere, som besidder mere 
end 1 ha skov (Bessiéres & Jean,
2001), og 2,7 millioner private ejere 
med under 1 ha "af såkaldt skov".

Paralleller til dansk 
privatskovbrug
Nordfrankrigs gamle private skovejen
domme indeholder både en historisk og 
kulturel arv for samfundet. Mange gam-

Box 1. Generelt om 
fransk skovbrug
Det franske skovbrug udgør over 15 
millioner ha, hvoraf 13,4 millioner ha 
er produktiv skov. Det svarer til 27% 
af Frankrigs areal og gør Frankrig til 
EU’s 3. største skovland.

Skovprocenten varierer imellem 
regionerne. Den rigeste skovregion 
med 42% er Aquitaine i Sydvestfran
krig (næsten udelukkende plantager 
af fyr). Herefter følger skovrige bjerg
regioner som Vogeserne ved Alsace, 
Massif Central i Sydfrankrig, Jurabjer
gene nær Schweiz, og en af de skov
fattige regioner med 6,6% er Nord- 
Pas de Calais i Nordvestfrankrig.

Hugsten i Frankrig udgør omkring 
46 millioner m3 pr. år, mens den årli
ge løbende tilvækst er 60 millioner 
m3. Den løbende tilvækst er mærk
bart højere end den årlige hugst, og 
den stående volumen anslås i dag til 
19 milliarder m3 (Peyron, 2002).

Egearter og bøg er de mest bety
dende løvtræer med henholdsvis 
38% og 10%. Også ægte kastanje, 
avnbøg og popler findes i vidt 
omfang, hvorimod ask, ær, kirsebær 
og pil kun forekommer i mindre grad.

Den vigtigste nåletræart er Pinus 
pinaster med omkring 10%. Herefter 
følger skovfyr, rødgran og almindelig 
ædelgran, ligesom plantager med 
douglas er blevet almindelige i de 
senere år (Pilard-Landeau, 2002).

le familier har imidlertid mistet grebet 
om økonomien, så de har måttet videre
give om ikke hele, så i hvert fald dele af 
ejendommen. Denne samfundsudvik
ling er ganske velkendt i flere euro
pæiske lande f.eks. i Danmark.

Flere faktorer som ejendomsskat, 
arveafgift, skærpede lovkrav, øgede 
omkostninger til administration samt en 
uheldig markedsudvikling for råtræet 
har været nogle af årsagerne til, at man
ge danske skovejere er ramt af krise. I 
store træk minder det om forholdene for 
privatskovbruget i Frankrig.
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Fremtiden for 
privatskovbruget?
Det er dog ikke alene markedskræfter, 
nye bestemmelser og krav fra staten, 
der resulterer i den kritiske situation for 
private skovejere i Frankrig og Dan
mark.

Krisen skyldes også manglende øko
nomistyring, langsigtet planlægning og 
sparsomt initiativ hvad angår tilvejebrin
gelse af alternative indtægtsmuligheder 
- noget som ejere og i visse tilfælde 
administrationen ikke har formået at 
udnytte.

Udvikling og fremtidige ønsker fra 
samfundet er både foranderlige og ufor
udsigelige - men vejen frem for privat
skovbruget er en grundig analyse med 
henblik på at sammensætte en bred 
portefølje på skovejendommene.

Fremtidens muligheder må granskes. 
Om løsningen så er at kombinere f.eks. 
træproduktion med jagt, æstetik og blø
de værdier betalt af brugerne, må være 
op til ejere og/eller administrationen at 
vurdere.

En lysere fremtid skabes imidlertid 
ikke kun ved gennemarbejdede strate
gier for større økonomisk robusthed, 
også god og effektiv driftsledelse for 
fremtidens private skovejere såvel som 
velfungerende brancheorganisationer 
er nødvendige. Skovbrugets brancheor
ganisationer må ligeledes arbejde for 
en erhvervsorienteret politik, så en for
bedring af rammevilkårene for skovbru
get kan medvirke til, at privatskovbruget 
vil klare omstillingerne.
Forfatteren
kan kontaktes på: Vosemosegyden 51,5250 
Odense SV. E-mail: skovsus@hotmail.com

Box 2. Kort om træarter og skovdyrkning 
i Nordfrankrig
I modsætning til de sub-tempererede og mediterrane skove sydligere i Frankrig 
findes der mod nord tempererede skove. Her er de dominerende træarter vinter
eg, stilkeg, avnbøg, bøg. I bjergområdet ved Alsace findes ædelgran, skovfyr 
og bøg i blanding, mens der mod nordvest findes en del plantager med doug- 
las.

Private skovejere har også forsøgt sig med poppeldyrkning (typisk på margi
naljord) til cellulose og hurtig skovrejsning; poplerne udgør dog mindre end 1% 
af ejernes areal (Pilard-Landeau, 2002).

Der er også gjort forsøg med andre intensive kulturer såsom juletræer, pil og 
lavskovsdrift. (Lavskov har oprindelse i stød- eller rodskud og drives i 10-30 års 
rotation; på dansk også stævningsskov),

Juletræsproduktion og piledyrkning har ikke den store arealmæssige betyd
ning, ligesom piledyrkning har minimal økonomisk betydning. Juletræsproduktio
nen på 6 millioner træer pr. år har lidt større økonomisk vægt (Bary-Lenger et al., 
1999).

Lavskov udgør i dag omkring 10% af private arealer i Nordfrankrig, men den 
var tidligere den væsentligste driftsform for produktion af brænde og hegnspæ
le. Imidlertid er lavskov igennem årtier konverteret til mellemskov (øvre etage af 
højskov og nedre etage af lavskov), og til højskov (traditionelt skovbrug med 
oprindelse i frø og lang omdrift).

Omtrent 15% af Nordfrankrigs privatejede arealer findes endnu som mellem
skov, mens hovedparten er højskov, oftest en blandet løvskov. Kvaliteten er sær
deles varierende, og i modsætning til statens skove praktiseres langsigtet skov
dyrkning sjældent i det private.

Som det ses af figur 2 er eg den mest almindelige træart i fransk skovbrug. 
Ligeledes er den i Nordfrankrig den hyppigst forekommende i det traditionelle 
skovbrug.

I modsætning til i Danmark er naturlig foryngelse almindeligt, da egen i Frank
rig har større frøsætning. Generelt er hugststyrken svagere, og der opstammes 
ikke. Derimod anvendes tæt planteafstand, hvorved egens evne til naturlig 
udskillelse udnyttes (evne til naturlig differentiering i bevoksningen). Egen dyr
kes i 180-200 års omdrift, hvorved en diameter på 70-80 cm kan opnås. En 
sådan skovdyrkning fører til meget høje egepriser, men det er langt fra altid, at 
skovdyrkningen er så langsigtet.
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□ Stilkeg

□ Vintereg

□ Duneg (Quercus pubescens)

□ Bøg

□ Ægte kastanje

□ Andre løvtræer, især avnbøg 
og poppel

□ Kystfyr (Pinus pinaster)

□ Skovfyr 

■ Rødgran

□ Almindelig ædelgran

□ Douglas

□ Andre nåletræer

Figur 2. Træartsfordeling i det franske skovbrug.
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SKOVMASKINER 
SÆTTER SIG SPOR
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Foto 1. Udkørselstraktoren som blev brugt ved forsøgene. Båndene er af mærket 
Olofsfors Ecobaltic som er tilpasset meget blødt eller vådt terræn. Disse bånd giver 
en stor kontaktflade og er meget skånsomme mod underlaget. Foto: G. Bydén, 
Olofsfors AB.

Kørsel med skovmaski
ner trykker jorden sam
men. Blot en enkelt 
overkørsel er nok til at 
give en tydelig skade
virkning.

Montering af bånd på 
hjulene nedsætter spor
dybden.

Komprimering af jor
den påvirker træernes 
vækst.

Når store skovmaskiner har kørt over 
skovbunden har de sat sig spor - i 
større eller mindre omfang. Men hvor 
meget er der tale om, og hvad kan man 
gøre for at begrænse skaderne?

Et forsøg i Gribskov for nogle måne
der siden giver nogle af svarene. For
søget skal senere offentliggøres i et 
videnskabeligt tidsskrift, og derfor kan 
resultaterne ikke bringes i Skoven på 
nuværende tidspunkt.

En af deltagerne var professor i 
driftsteknik ved Forskningscentret for 
Skov & Landskab Tomas Nordfjell. I det
te interview med Skoven fortæller han 
om sine foreløbige indtryk.

Bånd på hjulene
- Forsøget blev lavet på en jordbund 
som er typisk for Gribskov - en let gru
set jord med god afvanding. Det er en 
meget stabil jord som normalt ikke giver 
problemer med kørsel.

- Vi brugte en udkørselsmaskine af 
mærket Rottne Rapid med boggie både 
for og bag. Den kørte op til 24 gange i 
samme spor, med og uden last. Se foto 
1.

- Vi undersøgte så to metoder til at 
nedsætte komprimeringen af jorden: 
Brug af bånd på hjulene eller lavere 
dæktryk end anbefalet af dækfabrikan
terne.

- Bånd sættes på begge hjulpar og 
fordeler vægten over en stor flade.
Bånd er almindeligt brugt i Sverige og 
bruges Især på blødbund. Man vil nor
malt ikke have fordel af bånd på en gru
set jordbund som denne, men alligevel

viste forsøget en god effekt af bånd. Se 
foto 2 og 3.

Lavt dæktryk
- Vi prøvede også at køre med både 
højt eller lavt dæktryk. Med højt dæktryk 
mener vi det som producenten anbefa
ler - 3,5 bar. Med lavt dæktryk mener vi 
så lavt tryk som 1,2 bar - så bliver 
dækket fladere, og vægten fordeles på 
en større flade.

- Det er i princippet en god måde at 
nedbringe marktrykket mens man kører 
på bløde områder. Så lavt tryk bruges 
dog ikke i praksis, fordi man skal køre 
forsigtigt for at undgå skader når man 
kører over stød, sten osv.

- Det er også en tidskrævende meto
de. Hvis det skal gøres manuelt tager 
det en halv time at lukke luften ud, og 
det tager tre timer at bringe trykket op 
igen.

- Til praktisk brug kræves derfor en 
bedre teknik til at regulere trykket. Den
ne teknik betegnes CTI (centre tire infla
tion) og findes i øvrigt på en enkelt

udkørselsmaskine i Danmark. Teknikken 
er ikke tænkt anvendt hvis maskinen 
passerer et blødt område, men er egnet 
når man kører i en længere periode på 
jordbund hvor der er behov for lavt 
marktryk.

- Ebbe Bøllehuus fra FSL og Steffen 
Havelund fra Skovskolen har peget på 
at man i et vist omfang herhjemme kører 
med maskiner som konstant har lave 
dæktryk - måske 2 bar. Det går fint hvis 
man kun kører på en jævn jordbund, 
men på en stenet morænejord bliver 
dækkenes levetid i hvert fald kortere. 
Dækproducenterne anbefaler at man 
ikke under nogen omstændigheder går 
under 2,4 bar; på en normalt stenet 
svensk jord anbefales 3,5 bar,

Resultater
- Figur 1 viser et typisk resultat fra for
søgene. Det er en principskitse af hvor
dan jordens hårdhed øges ved kørsel 
med skovmaskiner.

- To af kurverne skiller sig klart ud, 
mens fire kurver ligger så tæt på hinan-
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den at der ikke er nogen (statistisk) sik
ker forskel mellem dem. Der kan drages 
en række konklusioner af figuren:

* Jordens hårdhed stiger med stigen
de antal overkørsler.

* Ved normalt dæktryk (H, H1) sker 
omkring halvdelen af komprimeringen 
allerede ved første overkørsel - resten 
sker ved de næste 23 overkørsler.

* Det har en god effekt at sætte bånd 
på hjulene. Uden last påvirkes jordens 
hårdhed næsten ikke - i starten ned
sættes den endda lidt, fordi båndet vir
ker som en harve der løsner jorden lidt 
(B). Med last sker der naturligvis en 
komprimering, men til et relativt lavt 
niveau (B1).

* Ved normalt dæktryk bliver jorden 
komprimeret dobbelt så meget med last 
som uden last (H - H1). Det er ikke 
uventet, for mange udkørselsmaskiner 
kan læsse lige så meget træ som 
maskinen selv vejer. (I dette forsøg 
vejede maskinen i tom tilstand 13 tons, 
og lasten var 10 tons).

* Ved lavt dæktryk er komprimerin
gen lige så lav som med bånd. Og der 
er ikke sikker forskel mellem kørsel med 
og uden last. Det skyldes nok at dækket 
giver efter når der kommer last på, så 
det får større kontaktflade (L - L1); det 
opvejer virkningen af den øgede vægt.

- Til sidst kan jeg nævne et andet 
resultat som ikke kan ses af figuren. 
Komprimering af jorden sker først i 
overfladen, men den kan spores helt 
ned til 35 cm dybde efter blot 4 overkør
sler.

Anvendelse i praksis
- Der kan drages flere konklusioner til 
brug for praksis:

* Selv en ideel jordbund bliver kom
primeret ved kørsel med store maskiner. 
Dette var som nævnt en gruset jord der 
normalt ikke volder problemer for skov
maskiner.

* Bånd mindsker komprimeringen af 
jorden til omkring det halve. Bånd bør 
derfor overvejes på blødbund eller på 
en våd, leret jord. Under danske forhold 
er den største forhindring for brug af 
bånd nok når man skal passere asfalt
veje eller transportere maskinen på 
offentlig vej mellem to opgaver.

* Al kørsel bør om muligt samles på 
nogle få spor som bruges hver gang 
der køres i bevoksningen. Blot 1 over
kørsel trykker jorden sammen, og derfor 
skal skaderne samles på så lille areal 
som muligt.

* Kørsel med lavt dæktryk kan være 
en mulig løsning. Det forudsætter at 
man kan løse de tekniske problemer 
omkring CTI, så det bliver hurtigere, 
pålideligt og ikke for dyrt.

Foto 4. Spor efter overkørsel med bånd. 
Foto: G. Bydén, Olofsfors AB.
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Foto 2. Spordybde efter 24 overkørsler med last og med normalt dæktryk (H1 på 
figuren). Der er gravet et lodret snit i jorden, så man kan se virkningen. Komprime
ringen sker primært i de øverste humuspåvirkede jordlag - hvor størstedelen af rod
væksten foregår. Bemærk de kraftige volde af jord der er skubbet til side af hjulene. 
Foto: T. Nordfjell.
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Foto 3. Spordybde efter 24 overkørsler med last og med normalt dæktryk, men med 
bånd på hjulene (B1 på figuren). Foto: T. Nordfjell.
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Virkning på træer
De fleste praktikere er nok klare over at 
jorden komprimeres af maskiner, men 
det mest interessante er om det har 
betydning for træernes vækst.

Det er let at argumentere for at der 
må være en virkning. En hård og kom
primeret jord rummer mindre ilt. Og 
træernes rødder har brug for ilt når de 
skal optage vand og næringsstoffer, og 
når de ska.1 vokse.

Rødder har vanskeligere ved at gen
nemtrænge en hård jord rent fysisk. 
Dræningen er også dårligere i en kom
primeret jord, og i fugtige perioder vil 
der være højtstående grundvand, som 
kan dræbe de dybereliggende rødder.

Det er svært at måle virkningen på 
voksne træer, men det er noget lettere 
på små træer. For kort tid siden blev der 
fremlagt en lille undersøgelse af denne 
art (v. forstkandidat Morten Alban Knud
sen i Skoven 10/02).

Foto 5 viser hvordan treårige bar
rodsplanter påvirkes efter blot 4 måne
ders vækst. Rodlængden var 28,9 cm 
hvor jorden var harvet, mens den var 
14,7 cm ved 2 gange kørsel og 14,0 cm 
ved 10 gange kørsel.

Virkningen er altså tydelig når man 
planter i jord som lige er blevet kompri
meret. Vi ved dog meget lidt om hvor
vidt jordens porøsitet kan genskabes, 
og i givet fald hvor lang tid der går.
Altså hvilken virkning der er af rod
vækst, muldvarpe, insekter og frost.

sf

/N

H1

L1 B1H

24

Figur 1. Principskitse af jordens hårdhed efter 1 overkørsel - og op til 24 overkør
sler. H = højt dæktryk, L = lavt dæktryk, B = bånd på lastbærende hjul. Tallet 1 efter 
bogstavet = maskine med fuld last. Resultaterne fra H1 og B skiller sig klart ud. 
Resultaterne fra L, L1, H og B1 er så tæt på hinanden at der ikke er nogen sikker 
forskel; de vil ligge inden for det bælte som er markeret på figuren.

Om forsøget
Forsøget med kørsel med skovmaskine 
blev udført af Skov & Landskab i et 
samarbejde mellem Forskningscentret 
for Skov & Landskab (FSL) og Skovsko
len.

Deltagerne var professor Tomas 
Nordfjell fra FSL og Hideo Sakai som er 
professor i skovteknik ved universitetet i 
Tokyo. Esben Kruse Jensen fra Skov
skolen har - udover at køre maskinen - 
deltaget i diskussionen både under og 
efter forsøget.

Om båndtyper
Læs mere om forskellige typer af bånd 
til skovmaskiner på www.olofsfors.se 
(se under Produkter og Band).

Det fremgår at der findes et stort 
udvalg af båndtyper - nogle giver godt 
fæste i stejlt terræn, andre er gode i 
dyb sne osv. Eco-Baltic er især udviklet 
til baltiske forhold med bløde, flade og 
ofte vandlidende arealer.

\

I (Ax kørsel
2 x kørsel

Hai vet
Barrod

Foto 5. Rodsystem på 2/1 barrodsplanter efter 4 måneders vækst ved tre behand
linger: Jorden har været overkørt af en traktor 10 gange, 2 gange, eller den har 
været harvet. Foto: M.A. Knudsen.
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FRØKILDE VALG
I ASK

- HVAD SKAL MAN VÆLGE?
Af skovbrugsstuderende 
Anders Jensen, Ingrid Daniel- 
sen, Rasmus Gregersen,
Arboretet, KVL

Der er undersøgt afkom 
af klonfrøplantager og 
kårede frøavlsbevoks
ninger i ask.

Antallet af kloner er 
lille i klonfrøplantager- 
ne, og frø herfra anbefa
les ikke hvis selvforyn
gelse er det langsigtede 
mål. FP217 frarådes 
helt.

Det anbefales at bruge 
afkom af kårede frøavls
bevoksninger.

I forbindelse med udarbejdelse af 
bachelor-projekt på skovbrugsstudiets 
sjette semester ved Den Kgl. Veterinær- 
og Landbohøjskole, har vi undersøgt 
valg af frøkilder i ask.

Ask er en hjemmehørende art med 
egenskaber som gør den velegnet til 
anvendelse ved skovrejsning og senere 
selvforyngelse. Det er derfor interessant 
at se nærmere på det plantemateriale 
som benyttes. Kan der eksempelvis 
erkendes kvalitative forskelle mellem 
eksisterende bevoksninger afhængig af 
hvilke frøkilder der er blevet benyttet?

1) Klonfrøplantagerne i ask består af vegeta
tivt formerede (ved podning) kloner af 
udvalgte plustræer med produktion af frø for 
øje. Kriterierne for valg af plustræer er ret
hed, kvalitet og kønslig fordeling (Statssko
venes Planteavlsstation 1998).

En klon består af individer som er gene- Foto 1. Klonfrøplantagen i Gurre Vang FP 212 (kendes også under navnene Valde-
tisk fuldstændig ens - i dette tilfælde er marslund og Kronborg). Frø herfra bør ikke bruges hvis selvforyngelse er det lang-
podekvistene skåret af samme træ. sigtede mål med bevoksningen.
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Foto 2. 44 årig ask som er afkom af FP202. Teglholt Skov afd 112b. set fra syd.

Frø til danske 
askeskove
Den danske produktion af askefrø finder 
hovedsagelig sted i anlagte klonfrøplan- 
tager 1) og i mindre grad i kårede 
frøavlsbevoksninger.

Klonfrøplantager 
Der findes tre klonfrøplantager i ask, 
som er anlagt og drevet af Statsskove
nes Planteavlsstation:

(i) FP202, Birkemarken, består i dag 
af otte hunkloner og en hanklon,

(ii) FP212, Gurre Vang (kendes også 
under navnene Valdemarslund og Kron
borg) består i dag af syv hunkloner og 
en hanklon, og

(iii) FP217, Tisvilde er anlagt med en 
hunlig og en hanlig klon.

Sidstnævnte består i dag sådan som 
den er anlagt, hvorfor afkom efter 
FP217 betegnes som helsøskende 
(samme far og mor). Afkom efter de to 
førstnævnte betegnes som halvsøsken
de (fælles far, men forskellige mødre), i 
og med det antages, at de tre klonfrø
plantager er isoleret fra andre pollen
kilder.

Kårede bevoksninger
Udover disse klonfrøplantager findes 5
kårede frøavlsbevoksninger:

F. 179 a og b (Frijsenborg),
F.185 (Frederiksborg, Stasevang),
F.615 (Gråsten, Als, Nørreskoven),
F.623 (Bregentved), samt
F.691 (Fladerslev, Østerskoven).
Produktionen i de kårede bevoksnin

ger er lille på grund af ringe frøsætning 
og besværlige vilkår for høst af frøene.

Er der kloner nok?
Ved studier af eksisterende litteratur har 
vi søgt at fastslå hvad det optimale 
antal kloner i en klonfrøplantage bør 
være.

Der er to hensyn at tage ved bestem
melse af antallet af kloner: Der skal 
bevares en tilstrækkelig genetisk variati
on ved selvforyngelse af afkommet - 
dette taler for et stort antal. Men samti
dig skal der kunne opnås en gevinst 
gennem anvendelse af kloner som er 
udvalgt med henblik på forbedrede 
kvalitetsegenskaber (dvs. højere 
forædlingspotentiale) - og dette taler for 
så få kloner som muligt.

Kjær et al. (1995) anfører at frøplan- 
tageafkom baseret på mere end 40 klo
ner normalt vil indeholde mindst lige så 
meget genetisk variation som afkom fra 
uforædlede frøkilder. Dette antal vil

2) En fænotype udgør genotypens reaktion 
med miljøet (Eriksson & Ekberg 1997). Det vil 
her sige at det enkelte træs fremtoning 
bestemmes dels af arvelige egenskaber, 
men også af vækstvilkårene.

være tilstrækkeligt til at opretholde den 
genetiske bredde i lang omdrift og i for
bindelse med eventuel efterfølgende 
selvforyngelse.

Lindgren (1987) anbefaler at lade 
klonfrøplantager bestå af 50-200 kloner 
i starten. Sidstnævnte skal ses i lyset af, 
at det grundet fænotypisk 2) usikkerhed 
ved udvælgelse af plustræer, kan være 
en fordel at starte med forholdsvis man
ge kloner. Det er svært at erkende 
genetiske forskelle på små træer.

Højt klonantal muliggør øget selekti
on mellem klonerne, hvis disse afprøves 
i afkomsforsøg. Det vil sige at individer 
med uønskede egenskaber kan fra
selekteres, uden at den genetiske varia
tion bliver for lille.

Hvis klonerne er velafprøvede 
anfører Lindgren at langt færre kloner 
kan være optimalt (mindre end 10). Han 
inddrager dog ikke problemer med evt. 
efterfølgende selvforyngelser.

Generelt må det konkluderes at de 
produktive danske klonfrøplantager i 
ask absolut ligger i den lave ende hvad 
angår antallet af kloner, da alle har 
under 10.

Giver frøplantagerne 
mere ret afkom?
Vi havde en stående arbejdshypotese 
om at afkom fra klonfrøplantagerne er af 
højere kvalitet end afkom fra kårede, 
uforædlede bevoksninger. På den bag
grund foretog vi i marts måned 2002 en 
sammenligning af en række askebe
voksninger af kendt oprindelse (Box 1).

Noget lignende har ikke været gjort 
tidligere. I det begrænsede antal 
bevoksninger som undersøgelsen 
omfattede, kunne vi ikke påvise stati

stisk signifikante forskelle mellem de to 
typer afkom.

Dog kunne der anes en svag ten
dens. En tendens der peger mod, at 
afkom efter kårede bevoksninger er af 
lige så god - eller bedre - kvalitet end 
afkom efter klonfrøplantagerne. Det er 
altså ikke et resultat som underbygger 
arbejdshypotesen.

Selvforyngelse af afkom
Skov & Landskab (FSL og KVL) er i 
gang med at undersøge 2. generations 
afkom (F2) efter FP202, FP212, FP217 
og F. 185. Anden generations afkom vil 
sige frø høstet i skovbevoksninger, der 
er plantet med de ovenstående fire 
frøkilder.

Foreløbige resultater viste at 16% af 
kimplanterne efter FP217 - den med 
kun 2 kloner - havde en dødelig klorofyl- 
deffekt (albinoer, dvs, uden grønkorn). 
Rodhalsdiameteren var også ringere 
(Skov- og Landskabskonferencen 
2001). Dette kan være følgerne af en 
indavlsdepression 3).

Planteskoleforsøgene viser også at 
F.185 ligger foran afkommene fra klon
frøplantagerne, hvad angår vækst og 
overlevelse. Dette er dog baseret på 
meget foreløbige tal, nemlig størrelsen i 
planteskolen (Skov- og Landskabskon
ferencen 2001).

3) Indavlsdepression er en nedsætning af 
vitaliteten som følge af indavl (Eriksson & 
Ekberg 1997). Ved indavl er der tale om selv
bestøvning eller krydsning mellem beslægte
de individer (Eriksson & Ekberg 1997).
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Box 1. Feltundersøgelsen
Undersøgelsen omfattede 13 bevoksninger med en aldersvariation på 24-47 år 
fra frø, beliggende på hhv. Langesø Skovdistrikt samt Gråsten, Haderslev og Tis
vilde Statsskovdistrikt. Af disse bevoksninger stammede tre fra kårede bevoks
ninger, én fra FP217, og én fra FP212. De resterende bestod hovedsagelig af 
plantemateriale af frø fra FP202.

Bevoksningerne har utvivlsomt været underlagt mere eller mindre forskellig 
skovdyrkningsmæssig behandling, og jordbundsforhold med mere var varieren
de. Alt dette taget i betragtning er det vigtigt at påpege at undersøgelsen ude
lukkende er empirisk, og at den ikke alene kan afsløre frøkildernes potentiale.

Det vigtigste i den praktiske del af undersøgelsen var bedømmelse af stam- 
meform samt træernes bulhøjde. Formen blev bedømt på en skala fra 1 til 9, 
underinddelt i tre grupper; dårlig (1-3), middel (4-6) og god (7-9).

Selve bedømmelsen er udelukkende subjektiv, men ved at den udførtes af tre 
personer samtidig, sikredes en så høj grad af objektivitet som muligt. En kontrol
opmåling viste, at formscoren var givet med tilstrækkelig sikkerhed (en afvigelse 
på ca. 7%). Metoden er brugt i mange sammenhænge i Danmark og udlandet fx 
på Gmelina arborea i en række tropiske lande (Lauridsen et al., 1995), på fyr 
(Pinus radiata) i New Zealand og på gran (Picea sp) herhjemme, med gode erfa
ringer (pers.medd. Roulund, 2002).

Bulhøjden blev bedømt som den relative andel af træets totale højde, ligele
des på en skala fra 1 til 9 (Lauridsen et al., 1995) 5 angiver at kronens nederste 
grene begynder i en højde som er det halve af totalhøjden. Denne faktor viste 
sig at kunne bedømmes hurtigt og præcist, på trods af også dennes subjektive 
karakter.

De fleste træer placeredes med bulhøjdescoren 5 til 7. En score på 8 forekom 
mestendels hos opknebne piskere, mens værdier under 4 oftest sås på træer 
udsat for randeffekter (krukker). Værdierne 1 og især 9 vil i praksis aldrig eksi
stere for træer i vækst.

Definitionen af hvor kronen begynder kan dog til tider være vanskelig. Proble
met er dog minimalt såfremt scoringen foretages i enighed mellem minimum to 
personer.

Resultaterne for stammeform, bulhøjde samt en bonitering ud fra en målt gen
nemsnitlig bevoksningshøjde, underkastedes efterfølgende en simpel statistisk 
analyse. Denne viste i første omgang, ikke overraskende, at der er signifikante 
forskelle mellem de enkelte bevoksninger.

Dernæst blev det undersøgt om disse forskelle kunne skyldes forskelle mel
lem bevoksninger, der stammer fra henholdsvis klonfrøplantagerne og kårede 
bevoksninger. En sådan kunne ikke påvises ud fra datamaterialet. Forskellene 
på bevoksningsniveau er formentlig i stedet betingede af kår og dyrkningsfor
mer.

Der kan altså ikke, ud fra undersøgelsen, påvises statistisk signifikante kvali
tative forskelle mellem de to typer af afkom.

Hvad skal man vælge?
Tolkes resultaterne ud fra et forsigtig- 
hedsprincip, kan der opstilles følgende 
anbefaling:

- Undlad at plante afkom efter de tre 
askeklonfrøplantager (FP202, FP212, 
FP217) hvis selvforyngelse er en del af 
det langsigtede mål med en bevoks
ning.

- Afkom af FP217 bør ikke plantes da 
frøplantagen kun består af to kloner. 
Risikoen ved den snævre genetiske 
variation opvejes ikke umiddelbart af en 
tilsvarende økonomisk gevinst.

- Plant afkom efter kårede askebe
voksninger. Formentlig har dette stor 
genetisk variation, og det har tilsynela
dende ikke ringere, måske endda bed
re, kvalitative egenskaber.

Anbefalingerne skal begrundes i et 
ønske om sikring af den genetiske 
diversitet og anvendelse af det kvalita

tivt bedste plantemateriale. Det skal 
naturligvis bemærkes at denne konklu
sion primært bygger på en række 
observationer i de 13 askebevoksnin
ger.

Et af de hensyn der inddrages er risi
koen for indavlsdepressioner ved sene
re selvforyngelse af det genetisk 
snævre plantemateriale. Her er oven
nævnte konklusion delvist begrundet i 
en antagelse om, at bestøvning fra 
fremmede pollenkilder ikke finder sted.

Ved analyser af det arvelige materia
le (DNA) er det imidlertid bevist, at der 
utvivlsomt sker bestøvning med pollen 
fra fremmede træer, selv i de forholdsvis 
isolerede askeklonfrøplantager. (Kilde: 
Seminar om domesticering af ask på 
Forskningscenter for Skov & Landskab 
den 8. maj 2002, Jensen pers. medd. 
2002) .

Man ved endnu ikke præcist hvor

stor andel denne fremmedbestøvning 
udgør, men det synes ikke urimeligt, på 
denne baggrund, at antage en sådan 
vil finde sted i enhver dansk askebe
voksning. I så fald vil et genetisk 
snævert plantemateriale brede sig ud 
igen i løbet af et antal generationer.

Derfor kan der meget vel argumente
res for, at en mindsket genetisk diversi
tet kan betegnes som et midlertidigt fla
skehalsproblem i forbindelse med 
frøproduktionen. Alligevel mener vi, at 
det er en dårlig strategi at benytte frøkil
derne på grund af de potentielle proble
mer med indavl.

Askeklonfrøplantager
fremover
Statsskovenes Planteavlsstation 
bevæger sig generelt væk fra frøpro
duktion med få forældrekloner til fordel 
for et genetisk bredere materiale. På 
dette grundlag, samt baseret på vores 
resultater, har Statsskovenes Planteavls
station efterfølgende nedlagt kåringen 
af FP217. Det er sket i erkendelse af, at 
de risici, som frøavl på blot to kloner 
indebærer ikke er værd at løbe når 
afkommene alligevel ikke virker markant 
bedre.

Frøproduktion vil stadig finde sted i 
de to andre askeklonfrøplantager.

Planteavlsstationen har dog for nogle 
år siden anlagt to nye klonfrøplantager 
med 50 kloner i hver. De er tilstrækkeli
ge til at sikre den genetiske variation i 
fremtidens askefrøproduktion. Desuden 
er de i fuld gang med at anlægge to 
nye, genetisk set meget diverse frøkil
der, som retter sig specielt mod plant
ning i læhegn eller skovrejsning på 
mere udsatte ’højbundarealer’.
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Foto 3 og 4. Generelt anbefales at bruge frø fra kårede frøavlsbevoksninger af ask. Til venstre ses en bevoksning på 40 år, 
afkom af F179 Frijsenborg (Sønderskoven 186a). Til højre ses en bevoksning på 46 år, afkom af F185 Frederiksborg (Valby 
Ftegn afd 451a).
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Foto 5. FP217 (Tisvilde) er nu fjernet fra kåringslisten, og det anbefales ikke at plan- poto q ianqeSø afd 56 30 åriq afkom
te afkom af denne klonfrøplantage. Det sker fordi der er risiko for indavl ved frøavl af ppgi y
på blot to kloner samtidig med at afkommet ikke virker markant bedre end afkom 
fra kårede frøavlsbevoksninger

Træ købes
Til brændeproduktion forår.

Købes: Vragtræ gerne store bøgekævler eller korttræ 2,7 m evt. 
andre løvtræsorter kan have interesse min. 25 m2, men gerne 
større partier.

O.K. Jensen
Tlf. 8696 8138 Fax. 8696 8311

øl

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.
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Månedstemperaturnormal (1961-1990) 
Månedsmiddeltemperatur 2002 
Månedsvarmerekord (siden 1874)

I
Jan Feb Mar Nov DecMaj Jun. Jul. Aug. Sep.

Figur 1. Temperaturer måned for måned. Grøn viser temperaturerne i 2002, blå 
viser normalen, mens rød viser rekorderne med angivelse af det årstal hvor rekor
den blev slået. (Figuren er lavet midt i december og derfor er december 2002 ikke 
vist.) Kilde: © DM I 2002.

Årsmiddeltemperatur 
15 koldeste år siden 1873 
15 varmeste år siden 1873

7.0-

6.5-

6.0-

5.5-

5.0
1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Figur 2. Arsmiddeltemperaturer i Danmark siden 1873. De 15 koldeste år og de 15 
varmeste år er markeret. Kilde: © DMI 2002.

PETER SCHJØTTS Plan teAeU
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt
Samarbejde; at yde service og kvalitet til gengæld for 
rettidig besked om mængde, proveniens og levering.

HJORTHEDE A SKOVPLANTER
PLANTESKOLE vs LÆPLANTER
Tukærvej 12, Hjorthede
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440

LANDSKABSPLANTER

Vejret i 2002
Vejret i år 2002 blev usædvanligt i flere 
retninger: Det blev meget varmt, meget 
vådt og meget solrigt, især i sommer
månederne.

Nedbøren blev for landet som helhed 
865 mm, langt over det normale på 712 
mm. Det blev det tredje mest nedbørsri
ge - rekorden er fra 1999 med 905 mm. 
Februar gav en egentlig rekord med 
109o mm (normalen er 38 mm).

Årets middeltemperatur blev 9,1 gra
der, og det er 1,4 grader højere end 
normalen for perioden 1961-1990. Den 
højeste temperatur blev 32,4 gr. den 18. 
juni, og det er et stykke fra rekorden på 
36,4 gr.

Fra januar til september 2002 var alle 
måneder varmere end normalt. De tre 
sidste måneder af året blev til gengæld 
noget køligere. Se figur 1.

2002 er det 4. varmeste år der er 
målt siden målinger startede i 1874, Det 
kan samtidig konstateres at blandt de 
seneste 15 år har 13 været varmere end 
normalt. Se figur 2.

Trods den høje nedbør blev året 
også meget solrigt. I København blev 
der målt 2023 timer, mens rekorden er 
fra 1921 med 2397 timer.

Tabellen viser temperatur og nedbør 
for hver måned med normalen i paren
tes. Tal i kursiv viser sjældne klimatal, 
mens tal i kursiv og med streg under 
angiver helt usædvanlige klimatal.

Kilde:www. dmi.dk, 31.12.02 
og 13.12.02

Måned temperatur °C nedbør mm

Januar 2,9 (0,0) 89 (57)
Februar 4,2 (0,0) 109(38)
Marts 4,3 (2,1) 39 (46)
April 7,2 (5,7) 33 (41)
Maj 12,7 (10,8) 46(48)
Juni 15,6 (14,3) 102 (55)
Juli 17,0 (15,6) 110(66)
August 19.7(15.7) 73 (67)
September 14,5 (12,7) 32 (73)
Oktober 7,0 (9,1) 112 (76)
November 4,2 (4,7) 87 (79)
December 0,2(1,6) 33 (66)

Året 9,1 (7,7) 865(712)
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Vejret globalt
Det var ikke kun herhjemme det blev 
varmere end det plejer i 2002 - det ske
te også på globalt plan. Jordens gen
nemsnitstemperatur blev omkring 0,5 
gr. over normalen, og det er det næst- 
varmeste år der er målt (siden 1856).

Det er især i de centrale dele af kon
tinenterne det har været varmere i 2002. 
Det gælder først og fremmest Europa 
og Asien samt dele af Nordamerika.

I den seneste snes år har der været 
en tydelig tendens til stigende tempera
tur for Jorden som helhed. Figur 3 viser 
den globale middeltemperatur fra 1856 
og frem, sammenlignet med normalen 
for perioden 1961-90. Det fremgår at 
siden 1980 har det hvert år været var
mere end denne normal.

Dette er der bred enighed om blandt 
klimaforskere. Debatten går på hvad 
der er årsagen til at det bliver varmere.

En svensk forsker (prof. Bert Bolin) 
der deltog i Sveriges delegation til kli
maforhandlingerne i Kyoto beskriver de 
mulige årsager således:

- Øget drivhuseffekt på grund af 
udslip af kuldioxid - 50% af opvarmnin
gen. Kuldioxid tilbageholder varme
stråling fra jordoverfladen, og da indhol
det af kuldioxid er stigende øges denne 
virkning.

- Solens påvirkning gennem øget 
aktivitet - 10% af opvarmningen. Der er 
små periodiske ændringer i solens 
udstråling, og et maksimum ventes om 
30 år.

- Ozon i stratosfæren (laget fra ca.
12 km til 80 km over Jorden) modvirker 
opvarmningen.

- Ozon i troposfæren (det nederste 
lag, op til ca. 12 km over Jorden) øger 
opvarmningen.

- Sod fra forbrænding øger opvarm
ningen.

- Aerosoler (fine partikler af bl.a. 
svovldioxid fra forbrænding) modvirker 
opvarmning. Denne effekt er tydelig i 
større industriområder.

Hertil kommer yderligere effekter i 
form af fx ændret udstråling af varme 
fra jorden som følge af ændringer i sko
ve, marker osv.

Kilde: www.dmi.dk, nyheder 13.12.02.
Skogseko 4/2002.

Global temperaturudvikling 1856-2002 - afvigelse ifht. normalperioden 1961-1990
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Figur 3. Den globale temperatur 1856-2002, samt afvigelse i forhold til normalen for 
1961-90. Kilde: © DM12002.
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GROR DER TRÆER 
I GRØNLAND?

-3* r

S

Foto 1. Trykket fra sneen giver ofte træerne en skrå hældning samt nedbøjede gre
ne, og i værste fald brækkes grene helt af.

Af stud silv. Ida Marie 
Andersen og stud silv. 
Lisbeth Sevel

I Narsarsuaq er anlagt 
et arboret som viser at 
træer kan vokse i Grøn
land.

Der er afprøvet over 
100 arter i 400 proveni- 
enser. Blandt de mest 
interessante er hvi
dgran, engelmannsgran 
og fjeldædelgran.

Træer kan bl.a. få 
betydning som læplant
ning i forbindelse med 
fåreavlen.

Spørgsmålet i overskriften har ofte 
været den første reaktion, vi har mødt, 
når vi har fortalt om vores bachelor-pro
jekt på skovbrugsstudiet. Projektet 
omhandler ”Det Grønlandske Arboret”, 
som er en træsamling, der er plantet i 
Sydgrønland. Vi ønskede at undersøge 
sammenhængen imellem træernes 
vækst og klimaforholdene.

Grønland - et land præget af sne, 
kulde og ikke mindst Indlandsisen som 
dækker ca. 80% af landet. På trods af 
disse ekstremer findes der her områder 
hvor trævækst er mulig.

Der er ikke tale om et område, der 
går fra en bestemt breddegrad til en 
anden, men om isolerede områder i 
bunden af de sydgrønlandske fjorde. 
Her er der subarktisk klima, som er 
karakteriseret ved, at temperaturen i 
vækstperioden ligger lige omkring 10° 
C. Denne temperatur sættes ofte som 
grænsen for, hvor trævækst er mulig.

I disse områder er det altafgørende 
for træernes vækst og overlevelse, at 
de er tilpasset det ekstreme klima. Det 
ekstreme klima kommer til udtryk ved,

at det kun er ca. 3 måneder om året, 
hvor der er snefrit, og hvor temperature
ne er gunstige for vækst.

En anden betydende faktor er føhn- 
vindene, som er varme tørre vinde, der 
blæser fra Indlandsisen og ud mod 
kysten. Føhnvinden kan om vinteren 
forårsage pludselige og store tempera
tur stigninger fra minus til plus grader i 
løbet af få timer. Dette kan være døde
ligt for træerne, fordi det kan forstyrre 
deres dvaletilstand, på et tidspunkt hvor 
frosttolerancen er høj.

Føhnvinden kan også optræde om 
sommeren, hvor den kan medføre en 
kraftig udtørring af skud og nåle.

De store snemængder kræver også 
en stor grad af tilpasning, idet snetryk
ket får grene til at brække af. (Foto 1).

De hjemmehørende træarter er ofte 
meget lave og får en busket form. Her
ved undgår træerne skader fra snetryk, 
og samtidig opnår de beskyttelse fra 
snelaget.

Naturlig trævækst
Der findes 5 hjemmehørende træslæg

ter i Grønland: El (Alnus), Birk (Betula), 
Pil (Salix), Røn (Sorbus) og Fjeldene 
(Juniperus communis ssp).

Det er kun enkelte steder i Sydgrøn
land, at arter indenfor disse slægter kan 
vokse til noget, man med rette kan kal
de træer. I bunden af de sydgrønland
ske fjorde kan de blive op til 5-6 m høje, 
men de er stadigvæk krogede og tit lige 
så brede, som de er høje.

Man kan undre sig over, at Fjeldene 
er den eneste hjemmehørende nåle
træart i Grønland, da nåletræer normalt 
er bedre stillet end løvtræer, hvor det er 
koldt. Forklaringen skal findes i, at 
Grønland siden øen sidst var nediset 
under den sidste istid, har ligget isoleret 
i det kolde hav. Det har derfor ikke 
været muligt for nåletræer - som har 
tunge frø - at indvandre ad naturlig vej.

Det Grønlandske 
Arboret
Dr. agro Søren Ødum, som var forstan
der på Arboretet i Hørsholm i en årræk
ke, begyndte i 1970’erne at lave syste
matiske plantninger i Sydgrønland. Ind-
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Foto 2. Hvidgran omgivet af tæt pilekrat. I forgrunden ses en lærk. Foto 3. Engelmannsgran. Billedet er 
taget i slutningen af vores ophold, hvor 
det meste af sneen er smeltet væk.

til da havde man kun forsøgt sig med 
noget af det materiale, der var tilgæn
geligt på markedet. Søren Ødum's stra
tegi var at indsamle frø fra områder 
med klimaforhold som minder om Syd- 
grønland - det blev primært Canada og 
Alaska. Derved kunne man få planter 
der var godt tilpasset grønlandske for
hold.

Efterfølgende er der blevet, og bliver 
til dels stadig, udført et enormt arbejde 
med plantning af de indsamlede arter i 
Sydgrønland. Der er igennem tiden ble
vet plantet over 100.000 forskellige 
træer fordelt på ca. 105 arter og 400 
provenienser. De arter som man umid
delbart lægger mærke til er inden for 
Fyr (Pinus), Gran (Picea), Lærk (Larix) 
og Ædelgran (Abies), men der er også 
plantet en del løvtræer.

Denne unikke samling af træarter fra 
skovgrænsen danner i dag Det Grøn
landske Arboret. Faktisk er dette navn 
endnu ikke officielt, da en officiel indvi
else af arboretet først forventes at finde 
sted i sommeren 2004.

Søren Ødum har selv beskrevet 
Arboretet i en større artikel i Skoven 
2/99 .

De fleste plantninger er foretaget ved 
Narsarsuaq. Navnet betyder den store 
slette, og Narsarsuaq ligger på en slet
te, som er skabt af smeltevand fra Ind
landsisen. Under 2. verdenskrig anlag
de USA en stor luftbase, som i dag er 
blevet til Grønlands næststørste luft
havn.

Arboretet er anlagt på fjeldskrånin
ger omkring denne slette, Når man går 
rundt i arboretet har man endnu ikke 
fornemmelse af, at man går i en skov, 
og når man kigger op ad fjeldskrånin

gerne fanges øjet først af et tæt birke- 
og pilekrat.

Men kigger man nøjere efter, opda
ger man, at der også findes utallige 
nåletræer. For den, der ikke kender tit 
Det Grønlandske Arboret, må det virke 
overraskende, at der her vokser nåle
træer.

’Trævækst i Det 
Grønlandske Arboret”
Som bachelor-projekt på skovbrugs
uddannelse valgte vi at skrive om 
træplantningerne i Det Grønlandske 
Arboret. Dette noget utraditionelle valg 
skyldes, at vi begge har været i Grøn
land tidligere og dermed er blevet fasci
neret af dette fantastiske land. Projektet 
er en opfølgelse på Søren Ødum’s 
arbejde.

Vi ville undersøge sammenhængen 
mellem klimaet på oprindelsesstedet for 
de indførte træer og deres evne til at 
klare sig i Narsarsuaq. Projektet om
handler en sammenligning mellem arter 
og provenienser, som ikke tidligere er 
foretaget. På den baggrund vil det være 
muligt at vurdere, hvilke arter og prove
nienser, der er de bedst egnede til 
fremtidige beplantninger.

Vi tog til Sydgrønland i maj måned 
2002 for at foretage målinger på træer
ne. Vi målte 10 forskellige egenskaber 
på ca. 360 træer, bl.a. højde og længde 
på årsskudet. Vi målte hovedsageligt 
på Hvidgran (Picea glauca) (foto 2), 
Engelmannsgran (Picea engelmannii) 
(foto 3) og Klippeædelgran (Abies lasio- 
carpa).

Maj er den måned, hvor vejret for 
alvor skifter fra vinter til sommer. Det 
betød, at vi i starten gik rundt med sne

sko for ikke at synke i til knæene, og da 
vi tog hjem, var næsten alt sneen smel
tet. Det var fantastisk at se, hvordan alle 
planter lå parat lige under sneen, og 
klar til at starte væksten så snart sneen 
var smeltet væk.

Det var et spændende feltarbejde, 
hvor vi fik en god forståelse for Søren 
Ødum’s motiver til at udføre de mange 
plantninger.

Efter et vellykket feltarbejde brugte vi 
omkring 1 måned på at opgøre vores 
resultater statistisk og færdiggøre pro
jektet.

Resultater
Vi fandt, at under disse ekstreme klima
forhold er det ikke arten, men derimod 
proveniensen, der har betydning for en 
god vækst uden skader.

Herefter undersøgte vi hvilken betyd
ning klimaet på oprindelsesstederne 
har. Det viste sig at temperaturen er den 
faktor som har størst betydning for en 
god vækst i Sydgrønland. Især en gun
stig sommertemperatur er nødvendig.

Vintertemperaturen kan dog også 
have betydning. Den proveniens af 
hvidgran, der havde klaret sig bedst i 
Det Grønlandske Arboret, var Highwood 
Mts. fra Montana i Canada (Foto 4). Den 
kommer fra et område, hvor vintertem
peraturen er den samme som i Nar
sarsuaq. De fleste andre provenienser 
kommer fra områder, hvor vintertempe
raturen er ca. 10° C koldere end i Nar
sarsuaq.

At denne proveniens havde klaret sig 
godt viser også, at dens vækst ikke kun 
er styret af daglængden. Den kommer 
fra 47° nordlig bredde, mens Narsarsu
aq ligger på 61° nordlig bredde. Hvis
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Foto 4. Hvidgran fra Highwood Mts. i Canada, var den prove- 
niens som havde klaret sig bedst. Træet er ca. 2 m højt.

Foto 5. Ida måler højden på en hvid g ran - men tommestok
ken er vist ikke lang nok.

denne proveniens var styret af dag
længden ville den begynde sin vækst 
for tidligt i Narsarsuaq. Her er der altså 
tale om et samspil imellem daglængde 
og temperatur.

Fremtiden
I Sydgrønland er fåreavl et vigtigt livs
grundlag, og fremtiden for træplantnin
ger i Grønland skal ses i sammenhæng 
med dette erhverv. Træplantningerne 
kan med liden indgå som læplantning 
for at hindre erosion forårsaget af 
overgræsning. I denne sammenhæng 
er det vigtigt at bruge et materiale som 
er godt tilpasset forholdene, og den 
information kan man få fra Det Grøn
landske Arboret.

Det Grønlandske Arborets beliggen
hed, lige på grænsen af, hvor trævækst 
er mulig, vil samtidig gøre det til en god 
indikator for eventuelle klimaændringer.

Den største betydning af Arboretet er 
nok at vise at træer rent faktisk kan gro i

Grønland, både over for grønlænderne 
og for den besøgende. Det er nok i vir
keligheden denne fascination, der har 
drevet botanikere og skovbrugere igen
nem tiderne, og i høj grad også vores 
opfølgende arbejde.

Til slut vil vi bare sige, at hvis I nogen

sinde skulle komme på de kanter, er 
Det Grønlandske Arboret helt klart et 
besøg værd. Det ligger kun få km fra 
lufthavnen i Narsarsuaq og er dermed 
nemt at komme til. Og som følge af fåre
avlen i Narsaq området er der meget få 
myg på stedet.

# Køb af træ på roden i
• Maskinskovning . BRDR.
• Udkørsel af træ Jhøirup a/s
• Maskinplantning Skoventreprenører
# Oprilning Skovgade 20

7300 Jelling
# Rydning af stød og kvas Biltel. 20 73 71 73

30 80 01 73
• Knusning Fax 76 80 14 00

f Tænker Pc på Allétræer
- Vi har et stort udvalg 
i alle arter 

^og størrelser!

Bols Forstplanteskole
Løvetvej 30.8740 Brædstrup
Telefon 75 76 00 43 Telefax 75 76 02 04
E-mail: bolsfrst@post10.tele.dk 
Hjemmeside: www.bolsforst.dk
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KLIMASTATISTIK

NOVEMBER
2002
November har givet en nedbør en smu
le over normalen, mest i de sydlige dele 
af landet.

Middeltemperaturen blev 0,5 gr. 
under normalen. Der er målt frost i uge 
44, 45 og 47 næsten overalt og ofte ned 
til 2-3 gr. frost. Lavest blev Esbjerg med 
-6 gr.

December har indtil den 30. givet 30 
mm nedbør mod normalt 66 mm. Så 
godt som det hele faldt i uge 52.

Det blev meget koldt med 1,5 gr. 
under normalen. Kun uge 49 var en 
smule over normalen, resten af måne
den var en del under. Der er målt frost 
på næsten alle stationer i alle uger, og 
ned til 6-9 gr. frost mange steder i uge 
50 og 51. Det har været ret blæsende, 
og helt overvejende fra østlige retninger.

Medbør,mm November 1/12-30/12

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 88 75 33
Viborg 76 85 37
Århus 84 69 25
Vejle 89 91 26
Ringkøbing 74 98 34
Ribe 85 102 33
Sønderjyllands 99 91 37
Fyns 101 69 23
Vestsjællands 83 58 22
Nordøstsjælland 76 61 31
Storstrøms 100 62 26
Bornholms 55 76 28
Landsgennemsnit 87 79 30

Temperatur°C

November 2/12-30/12

Målt Normal Målt
Middel 4,2 4,7 0,3
Absolut min. -2,9 -5,9
Absolut max. 9,4 6,0
Antal frostdøgn 6,2 7,3 19,3
Antal graddage 385 377 466

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 8 14 19
Styrke 8 
(hård kuling) 0 2 1
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger 0 S,V 0

Vedskov - Træsalg
Maskinskovning og køb af nåletræ

Entreprenørarbejde tilbydes:
Maskinskovning:
Udkørsel:
Kvas rydning:
Oprilriing til plantning: 
Rod- og grenknusning el. 
knusning af juletræer: 
Plantning:
Sprøjtning:
Flishugger:
Reparation af vej:

5 stk. Timberjack i alle størrelser 
3 stk. Silvatec - Timberjack 
Gummiged med kvasgrab 
Gummiged med opriller

Ahwi 580 med 300 hk traktor 
Maskinelt eller manuelt 
Tågesprøjtning 
Selvkørende 
Gravemaskine

Køb og salg af nåletræ:
Langtømmer
Korttømmer
Emballagetræ
Kassetræ
Brænde også af løvtræ 
Cellolusetræ

Special effekter:
Flagstænger 

Pæle og rafter 
Lærk og douglas 

Troldhede træ

Skovfoged-rådgivning kan tilbydes 
Høje priser gives - Kvalitet i højsædet

Vedskov - Træsalg og skovservice
v/Peter Laursen

Vedskovvej 6, 8883 Gjern, Tlf. 8687 5126 - 2323 1098

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

JOHAffPEDERSEN

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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- er du klar?
MS 270 C - IntelliTech
Årets store motorsavsnyhed fra STIHL med IntelliTech. 
En helt nydesignet motorsav som giver dig:
• optimal forbrænding - mindre udslip
• blød og hurtig start - intet "Kick-back" 

udmærket motoracceleration
øget vridmoment for øget skæreeffekt 
øget driftsikkerhed

50 cm3 - 2,6 kw - 3,5 hk - 5,2 kg

Introduktionspris 
SPAR 600,-

ms 270 C $n^L"

NU 4595,-

www.stihl.dk info@stihl.dk 
Tlf.: 36 86 05 00 oplyser nærmeste forhandler

Forbehold for trykfejl. Priser er incl. moms og gælder tom. 31/3-2003
STIHL




