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UDGIVET AF DANSK SKOVFORENING

’’Dine venner i skoven”

».NIAB

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

'

Farma 10-65 D mød 500-h ul
NIAB Traktorprocessor 5-15B,

Farma Skovvognsprogram

Traktorprocessor 5-15C Hel

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

automat
NIAB med

Priser fra 43.400 for kpl. vogn med kran.

forvalg,

8 modeller kran til traktor-og/eller vognmontering fra 3,2 til 6,5 mtr række
vidde. Pris fra 25.400.

længde og

SKIFTELADSYSTEM

163.500
ex. længdemåling. Tillæg 12.400 for
monteret længdemåling.

diametermåling

- Markedsleder i Skandinavien
efter 25 års udvikling og salg!

Mød os på
Agromek
stand C2600
BIGAB 12

SKIFT TIL SKIFTELAD - DET BETALER SIG!
IMu introducerer vi et nyt medlem til familien - BIGAB 12-15.
Skifteladsvognen til Dig der har behov for en smidig vogn med stor krogkapacitet- og lasteevne. Vognen
er udrusted med fældbart tårn for større krogkapacitet og mindre optræksvinkel. Hjælpecylinder er
monteret under tiprammen og bidrager samtidig til endnu større tipkapacitet. Vognen kan monteres med
kran og forskellige bogiealternativer.

Alle pnser ex.

moms.

Forhandlere: 3550 Jørlunde Maskinforretning A/S, Tlf. 47334500 • 3720 Hellisen A/S - Lobbæk, TI). 56947450 • 4100 Kjulerup Maskinværksted, Tlf. 56870227
• 4340 G T Hydraulic ApS - GI.Tølløse, Tlf. 59186551 • 4683 Møller Andersen ApS - Rønnede, Tlf. 56712422 • 4990 Møller Andersen ApS - Radsted, Tit, 54705111
• 5672 Sandholt Lyndelse Smede og Maskinforretning, Tlf, 62641214* 6400 Thomas Skøtt Landbrugsmaskiner ApS, Ragebøl, Tlf. 74486666 • 6950 Holmsland
Maskinforretning A/S, Tlf. 97337211 • 7000 Ole's Traktor og Landbrugsservice, Fredericia, Tlf. 75560260 • 7400 Asgers Traktorservice Kølkær, Tlf. 97147314
• 7900 Morsø Motorkompagni A/S, Tlf. 97720866 • 8300 Yding Maskinforretning A/S, Tlf. 75782230 • 8410 Jemith Landbrugsmaskiner ApS, Rønde, Tlf, 86379268
• 8600 Midtjysk Traktorlager A/S, Tlf. 86841322 • 8800 Midtjysk Maskincenter A/S, Viborg, Tlf. 86627322 • 8900 Randers Traktorkompagni A/S, Tit, 86447788
• 9500 Traktorkompagniet * Grøn & Madsen I/S - Hobro, Tlf. 98522677 • 9870 Sindal Traktorkompagni A/S, Tlf. 98936366.

AS FORS MW
Fabrik: E-mail: info@forsmw.ee
www.forsmw.com
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SKOVENS DAG 2004
6
Lindholt
7
Klinteskoven
8
Fakta om SkovensDag

■ •'

18 Rødderne i skoven
En børnehave ved Fåborg er i skoven
hver dag, skiftevis i statsskov og pri
vatskov. Børnene trives bedre, og de
er mere rolige - artiklen fortæller
hvad ophold i skoven betyder.

Skovens Dag afholdes i ården 2. maj.
To skovejere fortæller om deres erfa
ringer med arrangementer, bl.a. om
hvad man kan fortælle skovgæsterne,
og der bringes en liste over de vigtig
ste oplysninger.

32 Skovbrand eller brændsel
Der har været store skovbrande i det
vestlige USA. Årsagen er at skovene
ikke er blevet tyndet i mange år. Der
kan skoves store mængder træ som
kan bruges til energi. Billedet viser en
fyrreskov efter skovbrand.

36, Kort nyt
37 Træpiller fra Rusland. Forbud mod
musik i skov.

—k
9

Kort nyt
Hvert fjerde parcelhus er af træ - ny
udstilling af træhuse, fordomme om
træhuse.

TSKOVENES ØKONOMI
10 Fra statsministeren
12 Krise rammer naturen
Skovforeningen har skrevet til stats
ministeren og gjort ham opmærksom
på skovenes alvorlige situation. Vi
bringer ministerens svar, bl.a. om
nedsættelse af ejendomsskat. Des
uden et debatindlæg fra Skovforenin
gens formand.

13 Tørken i de franske skove
Frankrig blev hårdt ramt af tørke,
især nyplantede træer.

U’

24 Et sæt tøj af finer
Finer er brugt til at lave et smart sæt
tøj. Det skal være blikfang for en
hjemmeside der giver oplysninger om
anvendelse af finerer. Herover ses rod
af californisk valnød.

26

Kort nyt
Flis vinder frem i varmeværker - nye
værker og nye kedler.

27

Mere grundvand fra
nye skove
Nye skove producerer lige så meget
grundvand som agerjord, efterhånden
som drænene bryder sammen. Der
gives råd til anlæg af skove med
størst mulig produktion af grundvand.

38 Såning af nåletræ i skoven
Fra seminar om nordiske erfaringer
med såning i skoven. Der kræves sto
re mængder frø, og man skal være tål
modig. Der bør laves en let jordbear
bejdning forud. Billedet viser douglasgran, eg og gyvel sået i St. Hjøllund
Plantage.

42, Kort nyt mv.
43 Varmt år globalt set, vejret i Danmark
i 2003. Klimastatistik november 2003.

14 Såning af skov
Træer og buske kan udsås i naturen.
Det kan give billige kulturer, men det
kræver tålmodighed. Artiklen giver
råd om metoder, og der bringes to for
slag til egekulturer med en række
buske. Billedet viser karolinarose,
sået i 1995.
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Forside:
Vinterstemning
fra Sorø
Sønderskov.

Skoven. Januar 2004. 36. årgang.
ISSN 0106-8539.

Udkommer 11 gange om året, omkring
d. 20.-25. i hver måned, bortset fra juli.
Abonnenter på Skoven modtager
desuden nyhedsbrevet Skoven-nyt
ca. 2-3 gange om måneden.
Udgiver: Dansk Skovforening,
Amaiievej 20, 1875 Frederiksberg C,
tlf. 33 24 42 66, fax 33 24 02 42.
Postgiro 9 00 19 64.
E-mail: info@skovforeningen.dk
Hjemmeside: www.skovforeningen.dk
Redaktion: Søren Fodgaard, ansvh.

Liselotte Nissen, annoncer og
abonnementer.
E-mail: sf@skovforeningen.dk, hhv.
lln@skovforeningen.dk
Direkte indvalg:

Efter 36 års ansættelse ved Steens
gaard Gods fratræder godsforvalter
og direktør Henning Bastrup sin stil
ling med udgangen af året for at lade
sig pensionere.
Henning Bastrup blev ansat ved
Steensgaard Gods i 1967 - efter en
officerskarriere og en revisionsud
dannelse. I sit lange virke har Hen
ning Bastrup - i nært samråd med
ejeren - båret Stensgaard Gods gen
nem en række betydelige tilpasnin
ger af godsets drift, og kan overdrage
en meget moderne godsvirksomhed
til sin efterfølger.
Senest har Steensgaard Gods med
Henning Bastrup som drivkraft etab
leret et helt nyt gårdmejeri, Steens
gaard Herregårdsmejeri, der produ
cerer ost, smør og surmælksproduk
ter under eget navn.
Henning Bastrup fortsætter som
medlem af bestyrelsen for Steens
gaard Gods ApS.
Som ny godsforvalter og direktør
har Steensgaard Gods ApS pr. 1.
november 2003 ansat Kristian Gernow (37 år). Kristian Gernow er
uddannet forstkandidat, og har tidli
gere været ansat ved Løvenholm

Fonden og Barritskov Land- og Skov
brug. Han kommer senest fra en stil
ling som afdelingsleder i Naturafde
lingen i Sønderjyllands Amt.
Kristian Gernow får det overord
nede ansvar for Steensgaard Gods’
aktiviteter, som foruden mejeridrift
også omfatter landbrug med kvæg
hold, skovbrug, udlejningsvirksom
hed og campingpladsdrift.
Pressemeddelelse

Rowitek
Rowitek ApS og BD Systems er gået
sammen i et nyt selskab med navnet
Saferec ApS. Saferec vil markedsføre,
montere og servicere skovmaskiner,
autotransportere og luftaffjedringer,
samt lave opbygning af trækkere og
forhandling af bjærgningsbiler.
Adressen er GI. Færgegårdsvej 23,
4771 Kalvehave.

Specielle arter?
Særlige provenienser?
Spørg FORSTPLANT!

Tlf. 33 78 52 16 (Søren Fodgaard),
33 78 52 15 (Liselotte Nissen).
Abonnement: Pris 510 kr inkl. moms

(2004). Medlemmer af foreningen modta
ger bladet som en del af medlemsskabet.
Skovejende medlemmer af foreningen
kan tegne abonnementer til medarbej
dere mv. til en pris af 430 kr. Studerende
og elever kan tegne abonnement på
særlige vilkår. Kontakt redaktionen for
nærmere oplysninger.

HJORTHEDE vCT
PLANTESKOLE a/s
Tukærvej 12, Hjorthede
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440

Udland: Abonnement kan tegnes overalt i
verden. Kontakt redaktionen for nærme
re oplysninger.

Indlevering: Artikler til Skovens

februar nummer skal indleveres inden
28. januar. Annoncer bør indleveres
inden 2. februar.
Eftertryk med kildeangivelse (Skoven
nr. XX) tilladt. Ved artikler af navngivne
forfattere skal forfatteren give accept af
eftertryk.

LÆPLANTER
LANDSKABSPLANTER

Brdr. Svanebjerg @

Annoncer: Rekvirér vores mediabrochure

med oplysninger om priser, formater,
oplag, indstik mv.

SKOVPLANTER

Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter
Renholdelse og stabklipning af juletræer
Cw
!
F\

FMKrrj

FAGPRESSENS MEDH
Kontrolleret oplag for perioden
1/7 2002 - 30/6 2003: 4569.
Medlem af Dansk Fagpresse.
Tryk: Litotryk, Svendborg.
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Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m.
Leestrup ■ 4733 Tappernøje ■ tlf. 36 72 53 77 • fax 56 72 57 02

Forhandling af a nlægsrør til overkørsler

Skovbruget efterlyser
leper

) fair behandling,
ikke særbehandling

Hvorfor bliver Skovforeningen ved med at tale om ejendomsskat på skov når
stort set alle politikere ryster på hovedet og afviser at gøre noget ved den? For
eksempel skrev Statsminister Anders Fogh Rasmussen i oktober 2003 til Skovfor
eningen:
’’Regeringen har megen forståelse for de økonomiske problemer, som dansk
skovbrug oplever for tiden, men finder ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at
ændre lovgivningen, så skovbruget opnår generel fritagelse for at betale ejen
domsskatter.”
Og tilsvarende møder vi ofte argumenterne at et erhverv ikke skal have særbe
handling blot fordi krisen kradser - og hvis skovbruget skal fritages for ejendoms
skat, så kommer andre erhverv (læs: landbruget) straks og ønsker det samme.
Men Skovforeningen forlanger ikke særbehandling. Vi beder blot om en smule
rimelighed i beregningen af skovbrugets ejendomsskat. Sagen er:
Skovenes ejendomsskat beregnes i dag på grundlag af skovenes salgsværdier.
Og de er strøget i vejret fordi de få skove der faktisk sælges (under 100 pr. år),
sælges til folk der kan og vil betale meget høje priser, uden sammenhæng med
skovenes indtjeningsmæssige potentiale.
Konsekvensen af denne beregningsmåde er at alle øvrige 25.000 skovejere
kommer til at betale en skyhøj ejendomsskat - tilfældigvis samtidig med at sko
venes indtjeningsgrundlag i disse år er forsvundet.
Denne ubalance er urimelig og u-bæredygtig: Skovene leverer et hav af gratis
ydelser til samfundet, skovene selv står i sin største økonomiske krise nogensin
de - og alligevel fortsætter samfundet med at malke skovene økonomisk.
Skovforeningen har nu, sammen med Dansk Landbrug, foreslået Ligningsrådet en
mere rimelig beregningsmåde: Skovbrugets ejendomsskat bør gøres afhængig af
mulighederne for at have indtægter fra skoven, uanset om ejeren faktisk udnyt
ter sådanne muligheder eller ej.
Med denne model kan ingen politikere frygte at en ændret beregningsmåde for
skovbrugets ejendomsskat skal sprede sig til andre erhverv. For ingen andre
erhverv end skovbruget får nemlig beregnet sin ejendomsskat med udgangs
punkt i enorme teoretiske salgsværdier.
Vi kan derfor ikke se nogle grunde til ikke at imødekomme Skovforeningens og
Dansk Landbrugs forslag.
En anden ting er så at Skovforeningens mål på langt sigt ganske rigtigt er at ejen
domsskatten på skov fjernes fuldstændigt - af disse grunde:
• Det er urimeligt at der skal betales ejendomsskat af skov hvor hele befolknin
gen i forvejen nyder så mange gratis goder.
• 1 vore nabolande betales ikke ejendomsskat af skov, og det skævvrider dansk
skovbruges internationale konkurrenceevne.
• Ejendomsskatten på skov modarbejder Danmarks øvrige skovpolitik.
Men vi har ingen illusioner om at en sådan fuldstændig afskaffelse sker på
nuværende tidspunkt.
Det er heller ikke det vi beder regeringen om lige nu. Vi beder blot om en mere
rimelig beregning af skovbrugets ejendomsskat.
Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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Skovens Dag
i Lindholt
Af Lars Holst-Frederiksen,
Lindholt

kuperede skov er omgivet af gårdens
marker.

Fortæller om skovens drift

Skovens Dag 2004
Søndag den 2. maj 2004 inviterer
de danske skove til Skovens Dag.
Skovens gæster kan her høre om
skovens drift, naturværdier, øko
nomi - og hvad skovejeren ellers
har lyst til at fortælle om.
To skovejere fortæller her om
deres erfaringer med at afholde
Skovens Dag.

Min motivation for at invitere til
Skovens Dag er at give skovgæsterne
mere viden om privatskovens situati
on og om skovdrift i almindelighed.
Samtidig er vigtigt, at de besøgende
får en fornemmelse af, at den private
skovejer er engageret og gerne stiller
op, når der er nogen, som er interes
seret i at se ejendommen.
Lindholt ved Jyderup er på 128 ha,
fordelt på 30 ha skov, 10 ha juletræer
på markjord, 4 ha remiser og 84 ha
med økologisk landbrug. Den meget

Jeg har afholdt Skovens Dag tre gan
ge. Arrangementet er en ca. 2 timers
skovvandring, hvor jeg taler med
skovgæsterne om skovens økonomi.
Det omfatter skov-effekter, brænde
som er CO2 neutralt, priser på løv- og
nåletræstømmer, indtægter fra jagten
og udgift til ejendomsskatter.
Jeg gør en del ud af dialogen
omkring offentlighedens adgang og at
jeg meget nødigt ser, at der åbnes op
for de private skove som i de offentli
ge skove. Det kan give problemer
med jagten. Jeg samler svampe, og de
rækker knapt nok til vores køkken.
Med de nuværende adgangsregler
er skovgæster velkomne, også rytte
re - dog mod betaling.
Undervejs stopper vi op og taler
om f. eks. en gammel eg, et “spætte
træ”, stormfald, og overskud af træ i

- Med de nuværende adgangsregler er
skovgæster velkomne. Men jeg ser
meget nødigt, at der åbnes op for de pri
vate skove som i de offentlige skove.
Det kan give problemer med jagten. Det
var et af budskaberne fra Lars HolstFrederiksen på Skovens Dag i 1999.

Lars Holst-Frederiksen fortæller om priser på løvtræ, indtægter fra jagt og ejen
domsskatter ved Skovens Dag i 1999.

Gæsterne på Skovens Dag
kunne høre om privat
skovens situation, skovens
økonomi, jagt og vildtpleje.

*

Red.

Europa. På marken ser vi på ukrudts
bekæmpelse uden kemi og remiser
ne, som er plantet for det jagtbare
vildt, og de brede levende hegn. Hvis
jagt blev forbudt, ville remiserne for
svinde, og de brede levende hegn vil
blive reduceret voldsomt til skade
for alle de vilde dyr.
Tidsforbrug til forberedelse var
sidste gang 1 time til at tale med en
journalist nogle dage før.

4 «
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Skovens dag i
Klinteskoven
Af Peter Scavenius, Klintholm

På en vandretur blev der
fortalt om forskellen på
drift af privatskove og stats
skove, og om de vilkår pri
vate skove er underlagt.

To typer skovdrift
Jeg indrykkede en annonce hvor jeg
beskrev hvad dagen ville gå ud på, og
hvad man kunne forvente.
Klinteskoven er delt i 2 parter,
hvor den ene part er ejet og drevet af
Skov- og Naturstyrelsen, og den
anden part af Klintholm. Som tema
valgte jeg de to skovparters forskelli
ge drift. Skov- og Naturstyrelsen har

den anden side, hvorfor jeg er hunderæd for sådan en størrelse!
Tidsforbrug til planlægning var vel
4 timer. Jeg har haft omkostninger til
en annonce, til GI. Dansk, kaffe, soda
vand og wienerbrød - i alt ikke over
1.000 kr. Derudover havde jeg min
campingchef til at stå for forplejnin
gen i skoven.

Mange budskaber
Turen gennem skoven, der var på ca.
4 timer, var ikke særlig børnevenlig.
Det var dog mit indtryk, at det var en
oplevelse for deltagerne at gå gen
nem tæt skov langt væk fra stierne,
høre historien om den subsistens
løse tysker, der havde gravet sig ned
i en kæmpehøj og levet der i flere
måneder, og historien om bøgetræer
ne, der føder kampesten.
Dette kompenserede i nogen grad
for, at de ældre fik Gammel Dansk,
mens børnene var henvist til at spise
friske bøgeblade - og selvfølgelig at
der var arrangeret chokolade og wie
nerbrød undervejs.
Der kom ca. 40 deltagere, hvor
mange var lokale. Til dem fik jeg
mulighed for at fortælle om vigtighe
den af at have jagt, og om hvilke
færdselsregler der er i skoven. Især
hvilke forskelle der er på offentlige
og private skove.
Jeg fortalte hvor urimeligt det er,
at ejendomsskatterne tager over
halvdelen af overskuddet. Vigtighe
den af alligevel at have penge til en
løbende udtynding af skoven. Men
også på den måde at Klintholm bliver
en kendt størrelse over for dem, der
er interesseret.
Det kunne godt være jeg en anden
gang skulle lave en ny Skovens Dag.
Det skulle være for at få en debat om,
hvorfor jeg på den ene side går ind
for en nationalpark på Møn - men på

FORSTPLANT

Hvert år kommer der en opfordring
fra Skovforeningen til de private sko
ve om at holde en Skovens Dag. Jeg
har rundvisninger flere gange om
året på gården og i haven, men har
aldrig haft det i skoven, så efter
nogen betænkning meldte jeg mig til
et arrangement i år 2002.
Jeg har den indstilling, at det er
vigtigt for Klintholm at have et godt
forhold til sine naboer og i øvrigt til
dem, der viser interesse for godset.
Derfor ville et arrangement i skoven
være en fin lejlighed til på en ander
ledes måde at komme i dialog med
interesserede.
Det der i nogen grad havde afholdt
mig fra at gøre det tidligere, var de
meget store arrangementer som bl.a.
Skov- og Naturstyrelsen stiller op
med.
Jeg ville nødig have at publikum
skulle have den opfattelse, at det
drejede sig om et større underhold
ningsprogram og derved ville blive
skuffet. På den anden side var det
også nødvendigt at kunne give dem
en oplevelse, som de ellers ikke kun
ne få.

en mere naturnær drift og en høj for
pligtelse til formidling, hvorimod det
primære for Klintholm er økonomi i
driften og muligheder for jagt.
Som modpart / sparringspartner
havde jeg den lokale statsskovfoged,
H.C. Gravesen, og formanden for
lokalkomiteen i Danmarks Naturfred
ningsforening, Ole Meyer. Begge var
med til på en fin måde at skitsere for
skellene i de to driftsformer og for
skellene på opfattelsen af driftsfor
merne. Det lykkes på den måde også
at få en engageret dialog blandt del
tagerne.

PLANTEMÆGLERNE
LIGGER GERNE VANDRET
FOR KUNDERNE!

SPØRG PLANTEMÆGLERNE®
Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20 • Fax 86 54 53 43
shj@forstplant.dk

Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90 Fax 76 82 90 91
jh@forstplant.dk

PST

Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00-Fax 87 52 20 01
nbh@forstplant.dk

NÉ* www.forstplant.dk
Ii
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Fakta om Skovens Dag 2004
Hvornår?

Søndag d. 2. maj 2004

Hvert år vælges et tema. Det er fri
villigt om man vil bruge det. Temaet
for 2004 er ’’sundhed og livskvalitet”.

Naturstyrelsen afholder Skovens
Dag.

Hvordan?

Gerne inden d. 15. februar, men til
melding er mulig frem til 19. april. Du
finder en tilmeldingsblanket på
www.skovforeningen.dk > Skovaktivi
teter > Skovens Dag >Tilmelding
(boksen til højre).

Hvem?

Tilmelding

De danske skovejere inviterer dan
skerne på skovtur. Alle statsskovdi
strikter har arrangementer. Private,
kommunale, amts- og fondsejede sko
ve, som ønsker at deltage, kan tilmel
de sig hos Dansk Skovforening.
Hvorfor?

Formålet med Skovens Dag er:
- at skovejeren kommer i dialog
med lokalbefolkningen
- at skovbruget generelt demon
strerer åbenhed og inviterer til debat
om hvordan skovene skal drives
- at befolkningen generelt får
større forståelse for skovbruget og
dets vilkår
Hvad?

Indholdet er op til arrangørerne og
afhænger af hvilke budskaber man
vil formidle.
På foreningens hjemmeside kan
man få inspiration til at sammensæt
te et arrangement. Her findes eksem
pler på tidligere Skovens Dag arran
gementer samt en ideliste. Slå op på
www.skovforeningen.dk > Skovaktivi
teter > Skovens Dag > Artikler eller
Ideer.

Temaet for Skovens Dag 2004 er
’’sundhed og livskvalitet”.

Nogle laver guidede vandreture,
andre en dag med forskellige aktivite
ter. Nogle er alene om det, andre alli
erer sig med lokale ressourceperso
ner, f.eks. jægere, orienteringsløbere,
forskere eller spejdere.
Hvordan arrangementet skrues
sammen afhænger af distriktets
ønsker og ressourcer samt af hvilken
målgruppe man henvender sig til.
Vandreture henvender sig typisk til
dem over 40, aktivitetsprægede
arrangementer til børnefamilier.
Erfaringerne viser, at de to typer
arrangementer supplerer hinanden
godt, og at Skovens Dag kan afholdes
enkelt og billigt - med stor succes.
Men også at det kræver en god lokal
markedsføring.
Skov- og Naturstyrelsen og Skov
foreningen står for den generelle
markedsføring, og distrikterne for
den lokale. Man kan gratis få plakater
og folderomslag som kan bruges til
lokal markedsføring.

Yderligere oplysninger

Dansk Skovforening hjælper med råd
og vejledning. Kontakt Eva Skytte,
es@skovforeningen.dk, Dansk Skov
forening, Amalievej 20, 1875 Frede
riksberg C, tlf. 33 24 42 66.
I bogen ’’Tips og tricks - formid
ling af landbrug, skovbrug og jagt” er
gode råd til markedsføring og plan
lægning af arrangementer. Bogen er
gratis for medlemmer og fås i Skov
foreningen. Andre kan bestille den
for 100 kr. i Landbrugsraadet (tlf. 33
14 56 72).
Læs mere om Skovens Dag og for
skellige typer arrangementer på
www.skovforeningen.dk. ■
Eva Skytte, Dansk Skovforening

Hvor længe?

Det er i år 10. gang de danske skov
ejere, Skovforeningen og Skov- og

Se også reportager i Skoven, fx. i
6-7/03 og 6-7/02. Red.

Aktivitetsprægede arrangementer henvender sig typisk til børnefamilier. Her er
det træfældning på Lindholt 1999.
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NU KAN DU OPSKÆRE DIT EGET TØMMER

Flere og flere opdager, hvor lønsomt og praktisk det er at forædle træet, med deres eget sav
værk. Med Jonsereds mobile minisavværker klares disse opgaver som en leg og med et resultat i
topklasse.

Jonsered

tilbyder

både

benzin

og

eldrevne

modeller.

Enten

med

båndsavsklinge

eller

med kæde & sværd. Vejl. priser excl. moms fra: 17.996,Kig ind til nedenstående forhandlere og se hvor let du selv kan skære dit eget tømmer.

SLAGELSE

VISSENBJERG

Mandag 2. februar
Kl. 14.00 - 17.00

Tirsdag 3. februar
Kl. 14.00 - 17.00

Ved: Asger Andersens Maskinforretning

Ved: Ole Knudsens Skov & Havegrej

Skælskør landevej 3 - Slagelse

Odensevej 126 - Skallebølle - Vissenbjerg

Tlf: 58 58 00 60

Tlf: 65 96 81 81

GRINDSTED

VIBORG

Onsdag 4. februar
Kl. 14.00 - 17.00

Torsdag 5. februar
Kl. 14.00 - 17.00

Ved: Grindsted Maskincenter

Ved: Sørensen & Lynggaard

Varde Landevej 26A - Grindsted

Fanøvej 7 - Viborg

Tlf: 75 32 25 00

Tlf: 86 62 92 00

I butikkernefinder du et bredt sortiment af Jonsereds save, sikkerhedsudstyr og skovværktøj.
Ønskes yderligere oplysninger eller har du andre ønsker om en demonstration, kontakt venligst:
Jonsered A/S - Lundtofteg år dsvej 93 A - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf: 45 88 75 80 - Email: jonseredffelectrolux. dk
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DEBAT - SKOVPOLITIK

Statsministeren
og skovbrugets
økonomi
Den 2. juli 2003 skrev Skovforenin
gens formand Lars Wilhjelm til stats
minister Anders Fogh Rasmussen.
Skovforeningen pegede på:
• Skovbrugets katastrofale økonomi
sætter naturværdier under pres.
• Ejendomsskatten er det eneste
element i skovbrugets katastrofale
økonomi som politikerne kan gøre
noget ved her og nu.

Skovforeningens formand
har over for statsministeren
gjort opmærksom på skov
brugets katastrofale økono
mi og problemet med de
høje ejendomsskatter.
Vi bringer statsministe
rens svar.

• Venstre erklærede inden valget i
2001 at jordbrugets ejendomsskat
ter skulle afvikles i løbet af 4 år.
• Skovbrugets ejendomsskat har
ingen sammenhæng med skovenes
indtjeningsevne (som er væk).
Skovforeningen bad derfor Anders
Fogh Rasmussen om at han ville
være skovbruget behjælpelig i denne
sag da de respektive ressortministre

Statsminister Anders Fogh Rasmussen udtrykker over for Skovforeningens formand megen forståelse for de økonomiske
problemer, som dansk skovbrug oplever for tiden. Han finder dog ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre lovgivnin
gen, så skovbruget opnår generel fritagelse for at betale ejendomsskatter.
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( DEBAT - SKOVPOLITIK

ikke alene mener at kunne foretage
ændringer i erhvervets ejendomsbe
skatning.

Statsministerens svar
Skovforeningen modtog et svar på
vores henvendelse den 31. oktober
2003:
Kære Lars Wilhjelm
Tak for dit brev af 2. juli 2003, hvor
du henviser til, at manglende økono
misk bæredygtighed kan medføre
pres på naturværdierne i både priva
te og statsejede skove. Derfor anmo
der du regeringen om umiddelbare
initiativer til fjernelse eller nedsæt
telse af skovbrugets ejendomsskatte
betaling. Jeg beklager, at jeg først nu
vender tilbage med et svar.
Som et led i det oprindelige rege
ringsgrundlag Vækst, Velfærd og For
nyelse er det midlertidige loft fra
2001 over den primærkommunale
grundskyldpromille for produkti
onsjord på 12 promille gjort perma
nent fra og med 2003. Dermed udgør
den primærkommunale grundskylds
promille for produktionsjord - herun
der skovbrugsjord - højst 12 promil
le mod op til 24 promille for andre
ejendomstyper. Dette indebærer en
betydelig lettelse af ejendomsskatter
ne for skovbrugsejendomme i de
berørte kommuner.
Endvidere er der med virkning fra
og med 2003 indført en stigningsbe
grænsning i beregningsgrundlaget for
beregning af ejendomsskat for alle
ejendomme - herunder skovbrugs
jord - således at beregningsgrundla
get for beregning af ejendomsskatter
ne som udgangspunkt højst kan stige
med 7 procent om året.
Skatteministeren har oplyst mig
om, at det på baggrund af forenin
gens henvendelse til ham har været
undersøgt, om der er mulighed for at
imødekomme skovejerne inden for
den eksisterende lovgivning, f.eks.
ved at Ligningsrådet nedsætter
grundværdiprocenten. Det har imid
lertid ikke vist sig muligt for inde
værende.
Bevaring af naturværdierne i sko
vene er en af de vigtigste politiske
målsætninger i det nationale skov
program fra 2002, og i regeringens
naturpolitik. Dette vil også indgå i
det forslag til ny skovlov, som mil
jøministeren fremsætter i denne fol
ketingssamling. Bl.a. sigtes der mod,
at krav om intensiv tilplantning, pleje
og hugst i skoven afløses af større fri
hed til at vælge dyrkningsform. Det

vil give mulighed for en mere natur
nær og ekstensiv skovdrift.
Endvidere er det hensigten at få
skabt det bedst mulige grundlag for
at beskytte og bevare naturværdier
ne i skovene. 1 denne forbindelse vil
tilskudsmidler under skovloven, her
under tilskud til skovrejsning, løben
de blive omprioriteret så udmøntnin
gen af de vigtigste skovpolitiske mål
sætninger understøttes bedst muligt.
De faldende priser på træ rammer
ligeledes økonomien i statens skove,
hvor det høje niveau for naturpleje

og service overfor borgerne bl.a. har
kunnet fastholdes takket være en
række rationaliseringer og ompriori
teringer i Skov- og Naturstyrelsen.
Regeringen har megen forståelse
for de økonomiske problemer, som
dansk skovbrug oplever for tiden,
men finder ikke, at det vil være hen
sigtsmæssigt at ændre lovgivningen,
så skovbruget opnår generel fritagel
se for at betale ejendomsskatter.
Med venlig hilsen
Anders Fogh Rasmussen ■

NOTOMN

- Danmarks førende
producent af spånplader,
BODEX-krydsfiner samt
VIBOPAN-paneler til
væg- og loftbeklædning.
Hertil KØBER vi bl.a.
NÅLETRÆ
i forskellige længder,
soldet/usoldet
savværksflis.
Yderligere oplysninger
ved henvendelser til
vort skovkontor
tlf. 89 74 74 38,
fax 89 74 74 73.

NOTOMN

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup
DK-8550 Ryomgård
Tlf. 89 74 74 74
Fax 89 74 75 76
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Skovenes krise
rammer naturen
rO

Af Lars Wilhjelm, formand for
Dansk Skovforening

Samfundet skal holde op
med at malke skovene øko
nomisk. Skovbruget er det
eneste erhverv i Danmark,
hvor produktionsapparatet
bliver beskattet langt ud
over produktionens værdi.

De danske skoves økonomi er en
katastrofe. Hver dag taber de private
skove (70 % af Danmarks skovareal)
cirka 1 million kr, især på grund af
lave træpriser og høje skatter på
skov Det har medført en gældsbyrde
som kun gør ondt værre.
Den økonomiske krise rammer
desværre skovenes natur- og kultur
værdier. Skovejerne har hverken tid
eller råd til hensyn til skovenes særli
ge kvaliteter. Der investeres ikke i de
bløde værdier, og langsigtet planlæg
ning er umulig. Altimens forsvinder
arbejdskraft og viden ud af skovene.
Denne udvikling sker ikke kun i de
private skove. Også Skov- og
Naturstyrelsen melder at træpriser
nes fald har kostet statsskovbruget
hundreder af millioner kr - og at det
har forringet Styrelsens muligheder
for at beskytte og genoprette naturen
tilsvarende dramatisk.
Folketinget er stort set enige om
at kompensere de forsvundne ind
tægter - i statsskovbruget. Af hensyn
til naturen. Det forstår vi godt.
Men hvad med de private skove?
Hér er situationen så absurd at sam
fundet trækker penge ud af skovene
gennem hårde skatter - længe efter
at skovenes overskud er væk.
Konsekvenserne for naturen er
endnu mere alvorlige end i statsskov-
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Den danske beskatning af skove tvinger skovejerne til at tænke kortsigtet. Det
skrev Skovforeningens formand i et indlæg i Børsen.

bruget. De private skovejere har
nemlig endnu dårligere økonomiske
muligheder for at handle langsigtet.
Danmarks Naturfredningsforening
og Skovforeningen har i fællesskab
opfordret Regeringen til at gøre alvor
af sin målsætning om at sikre skov
bruget bæredygtige økonomiske ram
mebetingelser. Vi er glade for at
Naturfredningsforeningen er sig sit
ansvar bevidst.
Som en beskeden og strengt nød
vendig begyndelse må samfundet
holde op med at malke skovene øko
nomisk. Vi beder ikke om andre vil
kår end resten af erhvervslivet - vi
beder blot om de samme vilkår:
Skovbruget er det eneste erhverv i
Danmark hvor produktionsapparatet
bliver beskattet langt ud over pro
duktionens værdi.
Og i vore nabolande - som dansk
skovbrug skal konkurrere med beskattes skovene langt mildere.
Den danske beskatning af skove

tvinger skovejerne til at tænke kort
sigtet. Dét er ulykkens kerne. ■
Dette debatindlæg blev bragt i Dagbla
det Børsen d.31.12.2003.

FORSTPLANT
Udsøgte planter!
www.traetop.dk
www.masur.dk
www.hegnsklipning.dk
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Tørken i de
franske skove
Af journalist Susanne Gåre,
Lamontgie

Tørken har ramt nyplantede
træer - og egen er også
ramt.

i

X
Vv.

De franske skove har haft en hård
sommer. Flere skovbrande end nor
malt - kraftige og omfattende - og
hertil en katastrofal tørke og varme
med temperaturer på mellem 35 og
40 grader.
Det franske skovbrug er ikke ble
vet ramt så hårdt siden de skæbne
svangre storme i december 1999
(hvor der væltede 139 mio. m3 - over
tre gange den årlige hugst).
Det alarmerende er at netop de
træer som er plantet efter stormen
nu er gået ud i tørken.
- Lige nu er det svært at se hvilke
konsekvenser varmen og tørken får
for skovbruget, siger Sylvie Arcoutel-Bertoli på ONF (Office National
des Forets). Det er først til foråret vi
kan være sikre på hvilke skader som
meren har medført.
Allerede nu kan man dog se at
nåletræerne er angrebet af barkbiller
i Franche-Comté, det næststørste
skovområde.
- De træer som kan sælges i dag
sælges til halv pris. Og sammenlignet
med landmændene har skovbruger
ne ikke endnu fået hjælp fra staten,
siger Patrick Lafont som er skovfo
ged hos ONF i byen Fournol i Central
massivet, ca. 200 km vest for Lyon.

Skader
ONF har noteret sig fire punkter:
1. Det er de unge, nyplantede
træer der har lidt værst under tør
ken. Men også de gamle træer har
haft det hårdt. De svækkes når de må
hente vand op fra dybe jordlag.
Visse meget gamle træer vil dø de
kommende måneder. Det er allerede
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- Det er de helt små træer der har kla
ret sig dårligst, siger Patrick Lafont,
skovfoged i en lille by i Centralmassi
vets bjerge i omkring 1000 moh.
Blandt træer på 1-3 år er mellem 40 og
50% døde af tørke. De træer der har
klaret sig bedst er mellem 60 og 80 år.
Foto: Susanne Gåre.

sket med Marie Antoinettes eg i Ver
sailles - opkaldt efter Ludvig d. 16.’s
dronning. Den var 321 år og klarede
ikke sommerens anstrengelser.
2. ONF har også konstateret at net
op stilkegen har klaret tørken dårligt.
Den har vist sig at være meget
følsom og risikerer at forsvinde hvis
drivhuseffekten i fremtiden medfører
lignende vejrlig. Der er 2000 stilkege
på over 100 år som er gået ud i det
centrale Frankrig, dér hvor varmen
var værst.
3. De voksne træer har klaret sig
bedst, selv om man kan se en far
veændring på løvtræernes blade. På
nåletræerne er der også sket et nåle
fald og en rødfarvning af nålene. 1 det
nordøstlige Frankrig - det største
skovområde i landet - kom efteråret
seks uger for tidligt for løvtræerne.
4. De dyr der har klaret sig bedst
er ifølge ONF insekter og små patte
dyr, trods manglen på morgendug. ■

Tørt i Nordtyskland
I Danmark mærkede vi ikke meget
til tørke i sommers. Det var ganske
vist meget varmt og tørt i sidste
del af juli og i august. Men da der
var kommet rigeligt med nedbør i
månederne forud blev tørkeska
derne meget små de fleste steder
(se Skoven 9/03, side 423).
Vi skal dog ikke længere væk
end til Nordtyskland før der er
mærkbare skader. 1 AFZ-DerWald
meldes om “enorme tørkeskader” i
Mecklenburg-Vorpommern, delsta
ten som ligger mellem Berlin og
Østersøen. Allerede sidste vinter
og forår var nedbøren lav, og det
blev så efterfulgt af den lange
tørre sommer.
Særlig hårdt ramt er skovrejs
ninger fra i år og sidste år. 370 ha
er gået til, og det medfører et tab
på 1,5 mio. euro. Private skovejere
kan få støtte til efterbedring fra
Landbrugsministeriet, og støtten
går især til skader på skovrejs
ningsarealer der i forvejen har
modtaget støtte.
Under de ekstreme vejrforhold
har også de ældre bevoksninger
lidt. Især rødgranen er ramt hårdt,
og skaderne vil fortsat udvikle sig.
Hertil kommer at typografen er
opformeret stærkt i de bevoksnin
ger der er svækket af tørke. Allere
de nu er 9.000 m3 rødgran og 1.000
m3 lærk og fyr skovet.
Skovbrandsæsonen strakte sig
fra marts til september, 213 dage
og var kendetegnet ved et højt risi
koniveau. I 128 dage blev der
udsendt advarsler, og heraf var 60
dage på de højeste varselsniveau
er 3 og 4. Der blev noteret 132
skovbrande på ialt 67 ha, og skov
ejerne har fået skader for 260.000
euro.
Kilde:AFZ-DerWald 23/2003, s. 1214

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TL.F. 6473 1058 - FAX 6473 3158
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Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen
til at aflægge Planteskolen et besøg.
Tilbud afgives gerne.
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Vintereg fra Agder kan måske bruges til såningskulturer.

Såning af skov
Af skovfrøhandler og
forstkandidat Niels Arp-Hansen,
Levinsen Skovfrø A/S

Der kan godt anlægges kul
turer ved såning af skovfrø.
Artiklen giver praktiske
råd om bl.a. forberedelse,
tidspunkt, metode, hegning,
frøkvalitet, frøhvile og proveniens.
Desuden bringes to for
slag til egekulturer der
koster 1.000 hhv. 4.000
kr/ha i frøudgift.
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Forfatteren har gennem årene med
skovfrø iagttaget, hvor og hvordan frø
spirer i praksis. I artiklen fortæller
han om emnet fra en jordnær synsvin
kel.

Tidens modeord inden for vort fag er
bl. a. robust, bæredygtig og natur
skov - og det hele må ingenting
koste. En følge heraf er ideen om at
forynge skov ved såning - hvilket vel
blot er gammel vin på ny flasker!
Det er min holdning, at skov
udmærket kan etableres eller forynges både billigt og sikkert ved
såning. Men planlægningsforløbet er
afgørende for resultatet.
Man skal ubetinget acceptere at

arbejde på naturens vilkår, og man
skal være tålmodig og ikke for perfek
tionistisk. Naturen er svær at snyde
ved f.eks ikke at så rettidigt.

Erfaringer
Mine egne iagttagelser og erfaringer
med såning i og af skov vil jeg her
med gerne viderebringe:
1. Arealet skal være passende for
beredt. Ved nyetablering på agerjord
skal ukrudt, især kvik, være effektivt
bekæmpet inden såning. Der skal
være ren jord eller mineraljord til at
så i.
I skovkulturer sås kun i de områ
der, hvor frøet kan komme i kontakt
med jord. Der kan udmærket sås i
grupper og med hånden.

KULTURTEKNIK
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To forslag til
såningskulturer
/. Forslag til 1.000 kr/ha discount-ege-model
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/Vår frøhandleren går tur har han ofte lidt frø med i lommen, og det spredes hvor
det nu kan se pænt ud. Disse karolina roser er sået i 1995 i en vildtremise - lige
ved siden af findes tjørn fra samme tidspunkt.

2. Der skal sås tidligt, medens der er
fugtighed i jorden. Hvis ikke der er
for mange mus, er efterårs- eller vin
tersåning godt.
3. Såning kan ske med maskine. Men
også med hånden i riller eller bredt.
Frøet skal så langt ned i jorden som
ca. det dobbelte af frøets mål på den
længste led (et frø der er 1 cm langt
skal altså 2 cm ned i jorden).
I praksis kan de fleste frø harves
ned med en spidshavre. Agern skal
dog helst længere ned. Små frø blan
des med sand for at kunne sås til
strækkelig tyndt.
4. Hovedtræarten sås over hele area
let, medens bitræarter og buske sås i
grupper, eventuelt i brynet. Derved
sikres, at der vil være individer tilba
ge af alle arter på lang sigt.
5. På markkulturer er en hjælpeafgrø
de godt. F.eks tynd såning af hvede,
der sår sig selv i nogle år. Hvis det
skal se godt ud, kan man anvende en
blanding af markblomster med lidt
svagtvoksende græs i til at dække
jorden, indtil træer og buske tager
over.
6. Hegning er en fordel, men også
dyr. Er der meget vildt, er det for det
meste nødvendigt at hegne. Men
prøv at regne ud hvor meget ekstra
frø, der kan sås, for et hegns pris. Et
stort antal frøplanter kan kompense
re for et hegn, hvis ikke vildttætheden er for stor.

7. Når såningen er afsluttet indtræ
der tålmodigheds fasen. Naturen skal
have lov at arbejde i fred i mindst 5
år. De første år ser ofte håbløse ud,
og man kan let tro, at pengene er
spildt.
1 såede kulturer kommer der ofte
rigtig mange planter, som i de første
år er helt uanseelige. Men efter 3-4 år
tager udviklingen overraskende fart,
og pludselig er der en etableret kul
tur med huller hist og her.
8. Skovfrø har ord for at være dyrt,
og set i forhold til markfrø er det
også rigtigt. Men mængderne er så
små, at rationalisering er svær. Hvis
man imidlertid vælger sin sam
mensætning med lidt omtanke og
fantasi, kan man godt slippe igennem
til fornuftige priser. I boksen ses to
eksempler.
9. Man kan vælge at så i renkultur,
f.eks eg. Men sikkerheden for etable
ring bliver langt større ved at vælge
blandinger ikke blot af træer, men
også buske. Vælg altid arter som vok
ser godt på egnen, fordi det øger sik
kerheden for langsigtet succes.
10. Frøets spireevne skal være i
orden. Bliver resultatet ikke godt i
marken vil det nok være svært at
komme igennem med en reklamation.
For de vigtige skovtræarters ved
kommende skal frøhandleren lov
mæssigt levere en spireanalyse med
frøet. En omhyggelig kunde kontrol
lerer analyse tallene, herunder dato-

25 kg agern
0,5 kg ær
0,5 kg fuglekirsebær
0,1 kg birk
0,05 kg rødel
0,5 kg tjørn
0,5 kg slåen
0,05 kg hunderose
0,05 kg rød kornel
Skønsmæssigt fås minimum 34.000 træer og 1.500-2.500 buske
pr. ha, og de vil efter 5- 6 år danne
en begyndende skovagtig bevoks
ning. Der er valgt billige provenienser.
Arealet vil med tiden kunne
udvikle sig til forholdsvis ren ege
skov blandet med andre løvtræer
og med huller hist og her.
2. Forslag til 4.000 kr/ha luksus-ege-model

50 kg agern
1 kg bog
1 kg fuglekirsebær
0,5 kg birk
0,1 kg rødel
0,1 kg aim. røn
1 kg tjørn
1 kg slåen
0,5 kg aim. hæg
0,2 kg skovabild
0,1 kg hunderose
0,1 kg dunet gedeblad
0,05 kg druehyld
0,25 kg rød kornel
0,1 kg tørst
0,2 kg kvalkved
Skønsmæssigt fås minimum 7.000
træer og 4.000 buske pr. ha, der
efter 4-5 år er ved at blive til sam
menhængende blandet skov med
hovedtræarten eg. Der er valgt
almindeligt anerkendte provenienser.
Arealet vil med passende ind
greb kunne udvikle sig til ren eg
eller til en blandet løvskov.
Niels Arp-Hansen kan ikke frem
vise kulturer som svarer nøjagtigt til
hans foreslåede modeller. Men flere
steder på hans ejendom i Lynge i
Nordsjælland findes større og min
dre partier af såede buske og træer
som vises på disse sider.
Red.
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I foråret 2003 blev der i en vildtremise
sået 8 arter af buske i grupper, og der
blev etableret bunddække af såede vil
de blomster med lidt rødsvingel. Der
er omkring hundrede buske pr. kva
dratmeter, men de er svære at få øje
på. Her ses småplanter af almindelig
hæg. Der går formentlig 4-5 år før
buskene er synlige på afstand.

I 1992 blev der plantet et hegn af navr på 1,5 m afstand op til en hestefold.
Navren blev plantet i tætsået græs (samme græs som i folden), og der blev ikke
renholdt. Hegnet blev vandet med skyllevand fra frørensningen som indeholdt
avner mv., men det viste sig senere at vandet også indeholdt spiredygtige frø. Så
nu ser man udover navren dunet gedeblad, skovabild, pære, blågrøn rose, man
geblomstret rose, hunderose, rynket rose, rød kornel, vrietorn, tørst og kvalkved.
I midten af billedet en skovabild som helt har overvokset den navr der var plan
tet på stedet.
Disse mange buske har haft alle odds imod sig: De burde ikke have overlevet
længere tids ophold i stillestående vand, de blev ikke sået i ren jord, arealet
blev ikke renholdt for græs - men alligevel har nogle overlevet uden for hegnet.

en for analyser. Han stiller også
uddybende, eventuelt ’’dumme”
spørgsmål til leverandøren, inden
frøet sås.

3. Stor mængde frø
4. Artsrigdom
- men alle 4 prioriteter er væsentlige.
De modemæssigt rigtige provenienser har en høj frøpris. De er svære

11. Mange frø til vort geografiske
område har fra naturens hånd iboen
de frøhvile. F.eks skal avnbøg og fug
lekirsebær forbehandles i næsten 1
år før de kan spire, bog i 2-4 måneder
og agern i 3-6 uger.
I frøskallen på stilkeg er der et spi
rehæmmende stof, hvis virkning for
svinder i kold og våd jord. Derfor
skal de helst sås tidligt eller forbe
handles, hvilket for agern er for dyrt
til skovsåning.
Frøhandlerne har normalt ikke
særlig store mængder forbehandlet
frø til salg om foråret. Det behandles
på bestilling, som altså skal afgives
op til et år forud. Det er dumt at gå
på kompromis med frøets naturgivne
egenskaber ved at så frø, der ikke er
forbehandlet korrekt.
12. Proveniens er et svært valg. Når
der skal vælges frø, foretrækker jeg i
prioriteret rækkefølge:
1. Spiremæssig kvalitet
2. Lokal robusthed
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at få tag i, frøkvaliteten er ikke altid
den bedste, og de er sjældent valgt
ud fra robusthed. De efterspurgte
modeprovenienser hører ikke hjem
me i en såningskultur.

Bornholmsk røn og lærk der er sået i 1999 i en vildtremise. Samme sted findes
også lidt havtorn og meget små cypres.

KULTURTEKNIK

Såningsforslag

^A

. v-

Kvalitetschef Marianne Pedersen kon
trollerer frøets spireevne - her et parti
bog der er lagt til spiring i små spire
bokse.

Der er en del nyere erfaringer med
såning af ren eg på agerjord, og man
er nogenlunde enige om at 80-100 kg
agern pr/ha sået i rækker er passen
de. Prisen på agern varierer fra 20-60
kr/kg, eller fra 1.600 - 6.000 kr/ha for
frøet.
I boksen har jeg opstillet nogle for
slag, der tager udgangspunkt i de fire
prioriteter fra punkt 12. De angivne
priser omfatter indkøb af frøet. Hertil
skal lægges andre udgifter - bl.a. for
beredelse, udbringning af frøet og
hegning.
Begge forslag vil medfører en
vildtvenlig, artsrig og robust skov,
der vil kunne leve op til den kom
mende skovlovs krav. Priserne er for
udsat rettidig bestilling og rimeligt
store mængder.
Såningskulturer kan også etable
res med bøg, og ved gennemgang af
ældre bevoksningsarkiver støder
man jævnligt på såningskultur, især
på agerjord. Etableringen er imidler
tid mere følsom end eg bl.a.over for
frost, og dansk frø er relativt dyrt.
Jeg mener, at i ren bøg bør der
anvendes i størrelsesorden 50 - 100
kg/ha. For en anerkendt dansk proveniens vil det koste i størrelsesorden

20.000 kr i forbehandlet stand, og så
er det ikke konkurrencedygtigt. Men
man kunne måske anvende 75-85 % af
en billig østeuropæisk proveniens
som fyld, og resten kunne være en
robust dansk. Derved kunne prisen
mere end halveres.

Tilskud?
Såningskulturer - det er grund
læggende ret enkelt, når blot man
forener sin naturforståelse og fantasi
med tålmodighed.
Men hvordan ligger det nu med til
skud? De er jo både fagligt og politisk
bestemte. Men hvis staben i Skov- og
Naturstyrelsen har samme faglige
iagttagelser og naturforståelse som
jeg, burde det være en direkte følge
af den ny naturskovsstrategi, at til
skudsreglerne omgående blev tilpas
set til gunst for såningskulturer.

Efterskrift
For at forebygge misforståelser: Jeg
synes ikke om tidens mode hvor kul
turerne ingenting må koste. Jeg
synes bedst om plantede kulturer
med mange og gode planter. Det
giver det bedste, sikreste og mest
problemfri resultat på lang sigt. ■

200m2 eller 200 ha ny skov FORSTPLANT klarer leverancen
præcist og ordentligt!

s.

'lp- t

Agern lagres i store kasser som et par
gange om dagen tilføres luft i bunden
af kassen for at undgå at de tager var
me. Driftsleder Jacob Larsen holder
øje med frøets kvalitet og tjekker tem
peraturen der er omkring -3 i luften og
-1 i kassen. Med andre ord - selv ved
så lave temperaturer er der en vis bio
logisk aktivitet i frøet, og uden tilførsel
af luft og nedkøling vil frøet brænde
sammen på få uger.

'
Vir.
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Rødderne i Skoven
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Foto 1. Når man er i skoven er der mulighed for at lære om skovens dyr og planter.
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Af Susse Mohr Markmann *)

En børnehave ved Fåborg er
i skoven hver dag. Børnene
trives bedre, de er mere roli
ge og har færre konflikter.
Der er lang venteliste til
børnehaven.
Børnene bruger på skift
en statsskov og en privat
skov.
Børnehaven følges af tre
seminarielektorer.
*) Med bidrag af: Jette Vilhelmsen, Lise Lamprecht og Flemming Tybjerg. Fotos: Susse
Mohr Markmann. Busfoto: Lissi Beier.
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En tur i Damsbo Skov
Jeg parkerer ved Damsbo Strand.
Ikke en lyd høres. Jeg tænker: ”Det er
da her, børnene har deres base?”
Jeg går lidt væk fra parkerings
pladsen, følger en smal sti gennem
krattet og drejer til højre, sådan som
jeg fik det beskrevet. Jeg lytter. ”Jo mon ikke det er børn, jeg kan høre?”
Der er i hvert fald lidt røg, sikkert fra
et bål. Jeg går hen mod røgsøjlen.
Pludselig ser jeg en fin bålplads,
en shelter, og nogle træer, der er lidt
blanke på stammerne. En skovbund
fyldt med børn, der er i gang med
forskellige aktiviteter.
Et par drenge er ved at eksperi
mentere med brædder og andre
rester fra shelterbyggeriet. Tre børn
er i gang med at balancere på en væl

v
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tet træstamme, de har ikke lige let
ved at holde balancen. Et par stykker
bruger hele ansigtet for at få det hele
til at fungere.
Henne ved bålet fyldes der bræn
deknuder på, tilpas mange, tilpas sto
re. En voksen hjælper og giver gode
råd.
Foruden bålpladsen har skoven
bygget en shelter til børnene. Inde i
den sidder nogle børn og spiser
madpakker. Oppe i et træ sidder et
par piger og synger, ikke højt - bare
til hinanden.
En mindre flok børn piller sammen
med en voksen myrer i skovbunden.
Myrerne kommes i en beholder, hvis
låg virker som lup. De iagttages nøje.
Der stilles spørgsmål, der tales, gesti
kuleres og grines.

Svenske undersøgelser

, \V '■ s'*

Foto 2. Hvordan tager man på en myre.

Et svensk forskningsprojekt
(Grahn, P; et al. 1997) viser, hvor
dan omgivelserne påvirker børns
udviklingsmuligheder.
Børn besidder en række ’’styr
ker”, hvis de har mulighed for at
gå på opdagelse, rode med natur
genstande, gemme sig mellem
planter, buskads, blive væk fra de
voksne, frit at klatre i træer, at
være meget ude. Børnene
• har betydelig færre konflikter i
dagens løb,
• er bedre til at koncentrere sig,
• har mere ro bl.a. til at danne
venskaber,
• leger samme lege over længere
tid,
• udvikler deres lege, nogle gange
over flere dage,
• øger kreativiteten i deres lege,
• får stærkere muskulatur,
• får bedre koordination,
• er fysisk mere udholdende, og
• har færre sygedage
Børn har ret til Ikrat

Der er også et barn, som sidder
sammen med en voksen. Det ser ud
til at være ’’hemmelige ting”, der
tales om.
Der er virkelig mange aktiviteter i
gang. Det kan bare næsten ikke
høres.
Rødderne er skovgruppen fra Tof
tegårdens Børnehave i Fåborg, og de
er i gang med endnu en dag i Dams
bo Skov.

Rødderne - hvem er de?
Rødderne omfatter 24 børnehave
børn i alderen 4-6 år og deres 3 voks
ne. De har skiftet deres ’’stue” ud
med skoven. Hver dag året rundt
kører de i egen bus ud til skoven.
Sollerup Skov, der er statsskov,
lægger rum til fra 1. september til 1.
maj. Damsbo Skov, som er privat
ejet, er vært om sommeren fra 1. maj
til 1. september.
Begge skove har indrettet et områ
de med bålplads. Det fungerer som
børnehavens base. Her har de
udgangspunkt for dagenes oplevelser
og udfordringer.
Siden 2002 har Røddernes aktivite
ter haft særlig bevågenhed. De følges
af tre seminarielektorer - Lise Lamprecht, Frøbelseminariet; Susse
Mohr Markmann, Frøbelseminariet
og Flemming Tybjerg, Odense Social
pædagogiske Seminarium - som vil

se hvilke muligheder skovens rum
giver for børns udvikling.
Undersøgelserne er inspireret af
svensk forskning som viser hvordan
omgivelserne påvirker børnenes
udvikling - se boksen.
Skoven burde i særlig grad rumme
de fysiske og biologiske forudsætnin
ger for at udvikle de nævnte ’’styr
ker” hos børn. Derfor kontaktede vi
Rødderne for at undersøge, hvordan
en dagligdag i skoven udvikler børns
kropslige fornemmelse, styrke og
koordination, og for at se, hvordan
deres koncentrationsevne og deres
naturforståelse påvirkes.

Denne svenske undersøgelse er
baggrund for Natur og Ungdoms
folder ’’Børn har ret til krat - 10
gode grunde.”
Heri peges der på:
• ”At naturen giver god plads,
frisk luft og masser af lys.
• Der er mindre støj.
• Naturen modvirker stress.
• Børn får færre sygedage, bedre
motorik, bedre koncentrations
evne.
• Naturen giver kreative børn.
• Der bliver færre konflikter.
• Børnene bliver mere hensyns
fulde.”

Projekt-aktiviteter
hos Rødderne
De første års undersøgelser er brugt
på at udvikle metoder til at beskrive
de udviklingsmuligheder, en skov kan
give. Disse undersøgelser har været
gennemført med støtte fra Frilufts
rådet, børnehaven og de respektive
seminarier. Desuden er der medgået
en stor del fritid.
I de kommende år skal man under
søge, hvilke særlige kropslige og sansemæssige udviklingsmuligheder,
skoven tilbyder. De er planlagt i tæt
samarbejde med Røddernes idéma
ger Jette Vilhelmsen, Afdelingsleder i
Saugstedgård under Toftegårdens
Børnehave. Børnehaven støtter fort-

sat undersøgelserne, som desuden
har fået betydelig støtte fra Socialmi
nisteriets såkaldte KID-fond, ’’Kvalitet
I Dagtilbud”.

Pædagogernes visioner
Det har fra begyndelsen været et
ønske, at børnene havde et sted i
skoven som base.
Pædagogerne ville give børnene et
fast tilholdssted. Herfra kunne de
undersøge, lege, give sig tid til at
dvæle, udforske skovens muligheder
og eksperimentere med deres fysiske
formåen. Derfor valgte de, at børne-
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Foto 3. Børn der eksperimenterer og øver sig.

ne skulle samme sted hen hver dag,
så de fik et tilhørsforhold til stedet.

Skovens muligheder
Der skal være plads til at lege vilde
lege, undersøge miljøet - jorden,
planterne og dyrene. Der skal også
være muligheder for at kunne lege
det samme hele dagen og måske igen
i morgen.
Det skal være et sted, hvor både
børn og voksne føler sig så meget
’’hjemme”, at de får ro til at gentage
eksperimenter, lege videre eller
udbygge legen fra i går, forsøge nye
muligheder, blive bedre til at gå gen
nem brombærkrat, eller hvad skov
bunden nu tilbyder af forhindringer.
Der skal være muligheder for at
komme længere op i træet, længere
væk fra de voksne, udforske sit mod
og opbygge sin selvtillid. Man kan jo
altid se røgsøjlen og derved finde
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Foto 4. Hvis ikke der er legeredskaber finder børnene selv nogle - fx. et skævt træ.
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mere rolige, har færre konflikter og
opbygger tætte venskaber gennem
fælles leg og aktivitet.
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Fo/o 5. Roden fra et væltet træ kan bruges til gymnastik.

n

Røddernes historie
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Foto 6. Spisepauser holdes ude i skoven.

’’hjem”. Basen giver den indre ro og
tryghed, der skal til for at få mod til
at udforske skovens muligheder sam
men med en kammerat, en voksen
eller en hel flok børn.
Skovens kvaliteter er mangfoldige.
Vores arbejde med at udvikle meto
der til mere systematiske under
søgelser af børns ophold, leg og eks
perimenter i skoven, har givet et fin

Livet i skoven kræver nogle helt
andre rutiner dagen igennem end
livet hjemme i institutionen. Alt skal
huskes lige fra morgenstunden, alt
skal med. Vanddunke, så børnene
kan få vand i løbet af dagen, kaffe til
de voksne og til gæster, parasoller
om sommeren, og hvad der ellers
kan blive brug for.
De voksne, der indgår i Rødderne,
påtager sig et ekstra stort ansvar. For
det er dem, der kører bussen.
Bussen indeholder enkelt udstyr,
som børnene kan bruge i deres eks
perimenter i naturen. Den er indret
tet med siddepladser til alle børn og
voksne. Der er borde og stole så bør
nene kan sidde inde og tegne, læse,
lege eller spise. Bussen bruges dog
kun i rigtig forfærdeligt vejr, eller til
at spise madpakker i, når der i sen
sommeren er mange hvepse.
Der er også et køkken og et lille
toilet. Det er specielt pigerne, der om
vinteren gør brug af det. De kommer
ellers så let til at tisse i hætten på fly
verdragten.

gerpeg om, at børnene får meget ud
af at tilbringe deres dage i skoven.
De bliver trygge ved at færdes i
skoven, og de bliver meget gode til at
erkende, hvilke elementer, der hører
med til forskellige naturmiljøer/bio
toper. De udvikler sig rigtig godt både kropsligt, motorisk og socialt.
Pædagogerne har gennem perio
den lagt mærke til, at børnene bliver

Idéen til naturgruppen Rødderne
opstod i 2001 som løsning af et prak
tisk problem med mange børn i loka
ler, der ikke var indrettede til så man
ge børn. Det førte til et højt støjni
veau og mange konflikter som perso
nalet forsøgte at løse ved på skift at
lade grupper af børn tilbringe en dag
ude i naturen.
Personalet lagde mærke til at bør
nene opførte sig helt anderledes, når
de var udendørs. Både børn og voks
ne nød, at der var mere plads til
udfoldelser og derfor også anledning
til færre konflikter.
Efter en rigtig god dag ude ville
hverken børn eller voksne hjem. Men
trods en lang række ”ØV”- er måtte
børnene dog hjem, og de voksne gik i
tænkeboks.
Hvordan kunne man gøre disse
muligheder for børnene permanente?
Kunne man mon oprette en perma
nent naturgruppe?

De praktiske hurdler
Første skridt var at forhøre sig hos
Fåborg Kommune, om det var muligt
at etablere en udegruppe. Dernæst
blev forældrene spurgt, om de ønske
de at lægge børn til forsøget.
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der i Fyns Statsskovdistrikt og skulle
give tilladelse til, at Rødderne etable
rede en base i Sollerup Skov.
Tilladelsen kom i hus, og Rødder
ne fik endda lov til selv at vælge det
sted i skoven, der skulle bruges som
base.
I sommeren 2002 fik både børn og
voksne endnu en idé. Kunne man
skaffe en sommerbase ved skov og
strand?
Anders Suurballe, der er skovfo
ged i den private Damsbo Skov, blev
kontaktet. Efter en forespørgsel hos
skovens ejer, blev der også herfra
givet grønt lys for idéen. Og ligesom i
statsskoven etablerede Damsbo Skov
et bålsted. Da der skulle forceres
nogle vådområder for at nå frem til
basen, etablerede Damsbo Skov også
nogle gangbroer, så børnene kan
komme tørskoet frem til basen.
Skoven har også bygget en shelter,
som børnene kan bruge som læsted
og som ly for regn. Denne shelter
bruges også af de skovgæster, som
har lavet aftaler om at overnatte i
skoven.

Rift om pladserne
Forældre vil meget gerne lægge børn
til Rødderne, og i dag er der en lang
venteliste til Røddergruppen. Børn,
der endnu ikke har fået navn, bliver
sågar skrevet op for at sikre dem en
plads, når de er gamle nok til at kom
me i naturgruppen i Toftegårdens
Børnehave.
I år 2004 bliver naturgruppen Rød
derne en selvstændig afdeling, Saugstedgård, under Toftegårdens børne
have. Dermed sikrer man, at alle de
børn, der begynder i børnehave i
Saugstedgård, bliver en af Rødderne
de to sidste år af deres børnehaveliv.
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Foto 7. Bussen som huer dag bringer børnene ud i skoven, enten Sollerup Skov
eller Damsbo Skov. Bussens sider er fyldt med reklamer fra sponsorerne.

Kommunen syntes, det var en rig
tig god idé, men den kunne ikke yde
tilskud til at anskaffe og ombygge en
gammel bus til formålet. I stedet
besluttedes det at leje en bus og
skaffe sponsorater til ombygningen.
Sponsorerne har så fået lov at sætte
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deres logo på bussen.

Baser i skoven
Da bussen var anskaffet, og der var
et personale, som brændte for idéen,
tog institutionen kontakt til Jesper
Vagn Christensen. Han er naturvejle

Forældrene har oplevet, at børnene
er helt anderledes efter dagene i sko
ven. De har taget skovens ro med
hjem, de kan sidde stille, læse, tegne
eller bare hygge sig med stille sysler
i længere tid.
Inden de kom i udegruppen ’’hang
de i gardinerne”, når de kom hjem fra
institutionen.
Og hvis familien går tur i skoven i
dag, så tager det meget længere tid.
Nu har børnene nemlig mange for
skellige ting, de skal vise, fortælle om
eller undersøge.
De af børnene der tidligere var lidt
for buttede, har ’’løbet det runde af
sig”. De har fået det meget bedre
med deres krop.
Alle skovbørnene eksperimenterer

( BØRN I SKOV

meget med deres krop, og de nyder,
de muligheder, skoven giver.

De voksne Rødders
iagttagelser
Røddernes voksne er glade for, at de
ikke skal irettesætte børnene. Det er
der ikke brug for i skoven. Kontakten
børnene imellem og mellem børn og
voksne giver ikke anledning til
"skæld ud”.
Børnene er roligere og fordyber
sig meget mere i deres leg og i deres
øvrige aktiviteter. De er bedre i stand
til at koncentrere sig om det, de har
gang i.
Mange af de børn, der tidligere var
’’medløbere” til andres leg, finder i
skoven selv på lege og aktiviteter, og
ofte får de andre børn med i deres
egne lege. Det giver dem stor selvtil
lid.

Det fritidshjem, hvor et meget stor
del af ”de gamle Rødder” går, har for
nylig besluttet, at de vil afprøve
idéen - foreløbig for en måned. Det
bliver interessant at høre om erfarin
gerne fra dette nye eksperiment.

Den afsmittende virkning

Litteratur:
Garhn, P; et al. 1997. Børns Udeliv - Betin
gelser og betydning.
Danmarks Naturfredningsforening. Børn har
ret til krat.

- Totalrydning af større eller mindre arealer
- Fælder og knuser træer op til 30 cm
- Redskabet kan arbejde 25 cm under jorden
- Flishugning af træ op til 28 cm
• Træfældning og stubfræsning

KONTAKT TLF. 4025 4625
www.stuboggren.dk post@stuboggren.dk
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Det har vist sig, at andre institutio
ner i Fåborg Kommune har taget
idéen op. Både børnehaver og insti
tutioner for lidt ældre børn er inter
esserede i at forsøge med skovgrup
per.

FREDENSBORG
TRÆFÆLDNING
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Certificeringskursus
PEFC

Skovhåndbog
Hvad kræver PEFC?
Hvordan kommer vi i gang?

PEFC/09-1-1

Enhver skovejer, som ønsker sin skov
certificeret efter PEFC’s regler skal
dokumentere sin skovdrift i en skovhåndbog.
Kurset giver praktiske anvisninger på hvordan
skovhåndbogen opbygges og hvordan den
anvendes i praksis.

Kursusindhold:
•
•
•

•
•

PEFC og bæredygtigt skovbrug
Krav til dokumentation
Opbygning af skovhåndbogen
o Indholdsfortegnelse
o Nødvendige oplysninger
Mærkning af certificeret træ
Hvordan foregår en certificering?

Kurset henvender sig til alle, som har interesse for bæredygtigt skovbrug og som skal opbygge
skovhåndbogen til PEFC-certificering.
Kurset afholdes af Bureau Veritas i samarbejde med PEFC Danmark og BVQI Denmark A/S.
BVQI Denmark A/S er det eneste danske certificeringsselskab, som certificerer i henhold til PEFC’s regler.
Tid og sted:
Onsdag d. 11. februar kl. 10 - 16. Scandic Hotel, Ringsted.
Torsdag d. 12. februar kl. 10 - 16. Scandic Hotel, Silkeborg.
Tilmelding snarest muligt og inden 30. januar 2004 til:
Bureau Veritas, Lone Larsen Tlf: 77 31 11 36 Fax: 77 31 11 01
e-mail: ctdmail@dk.bureauveritas.com
Pris: kr. 1000,- ekskl. moms. inkl. kursusmateriale og forplejning.
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Hvad giver en træmand
til sin trækone?
- Et sæt tøj af finer!
k

Nej, måske er det ikke en kvindes
højeste ønske. Tøjet er da også i
første omgang lavet for at gøre
opmærksom på Spa Laminates - som
handler med finér - og ligger i Leeds
i England.
Tøjet er designet af Karen Dennis
som er lektor i design ved Afdelingen
for Textil og Design på University of
Leeds. Karen Dennis har tidligere
arbejdet med genbrugstekstiler og
har nu specialiseret sig i tøj af alter
native materialer, bl.a. ikke-vævede
materialer.
- Jeg ville lave et opsigtsvækkende
design-of-the-moment som kan vise
alsidigheden i og mulighederne for at
anvende ægte finérer, siger Karen
Dennis. Det viste sig at finér var et
utroligt spændende materiale at
arbejde med - overraskende fleksi
belt og smidigt.
- Jeg ønskede at skabe et look som
var virkelig Nyt, men det var også
vigtigt ikke at forringe skønheden i
de ægte træfinerer i sig selv. Mit
design er simpelthen en usædvanlig
platform der fungerer som udstil
lingsmontre for de unikke former
inden for forskellige træsorter.
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Mange finérer anvendt
Der er brugt flere forskellige træsor
ter i tøjet.
Toppen er formet og skræddersy
et og består af træstykker af masret
ved af eg og ahorn, monteret på ru
skind. Øverst ses en stribe af macassar-ibenholt som er den mest popu
lære træsort for tiden. Ryggen består
af læderstroppe i et kniplings
mønster.
Nederdelen er et patchwork af fir
kantede træstykker. Halvdelen af fel
terne består af macassar-ibenholt,
den anden halvdel er maserved af eg
og valnød, sidstnævnte af den særli-
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Nederdel og top af finérer af ahorn, ibenholt, eg og valnød monteret på ruskind
og læder. Modellen er Amie Jenkinson fra Shaffordshire, uddannet i mode og
tekstil design.
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veneer selector: more information
Emph
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Empty

refine your search:
|Light
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please make your selection:

no
Ash Europsan {Fraxmus excelsior)
Good veneer wood for furniture and intenor decorating Logs
having an olive-colored heart ('Olive Ash’) as well as Ash Duds
I ate m specialty high demand as Ol/vt Ash Also used as wood for
1 sports equipment (parallel bars, etc . due to its high bending
strength), gun stocks, tool handles and grips

| Any

£

|Any
|Any

2.

|ook I

Beach White (Fagus sylvaiica)
For veneer Compared with other European species Beech is
large in dimension (often 80 cm and more in diameter) it is also
ised for furniture, parquet floonng and clipboard and is
txcedently suited for bending (seating furniture) Beech also is
weB-suited for work benches as well as being good construction
lumber One of the most used woods in Europe In the veneer
form it is produced as steamed, slightly steamed or white Beech
In the middle of the nineties Beech became a remarkably
fashionable wood in the veneer and solid wood sectors

I

■ — — a............. .
Flr(A/bres alba)
Construction lumber, special wood for musical instruments
(sound boards), often used together v*th spruce in rumiture

d

Nam*
Oak Burl
Latin Nam« Guercus rob b, Q petrtea
Trad* Nam*»: Oak Burl
Entire Europe
The burl growth of the Oak is to be found mostly m the western
and southwestern regions of Europe (no knowledge of Oak Burl
in Eastern Europe to date) Oak Burl generally develops in
isolated Oaks having sufficient space for this growth
High quality interior architectural work Unlike the more frequent
Knotty Oak which is also used for mass production furniture
Mam quality entena for Oak Burl 13 the ingrown bark which is
Prop*rtl*s:
found almost on every tree The quality of the veneer is all die
better the less ingrown barf, there is because it is less
expense lo process Ihen Logs without ingrown bark are
Machining

Despite its hardness Oak can be worked well with all tools
Planed surfaces are very smooth Good results can be achieved
when molding and turning
Seasoning: Drying of Oak is an ectremefy slow process There is a strong
tendency tor Oak towards surface checking and inner casehardening Only the greatest of care can ensure satisfactory
Finishing:

The surface treatment of Oak with all finishes is good 3nd
causes no problems The use of stains should lie restricted to
the Amencan Oak

Zimina;Slue toaii arc sirøna ard durable, fcrsrt an
Eksempel på søgning på hjemmesiden - lyst træ i medium Omtale af egemaser - “Oak Buri
pris og medium mønster.

ge form der kaldes valnød-rod.
Træstykkerne er fastgjort på
læder og knyttet sammen med med
kobberringe - i stil med Paco Rabanne’s berømte “chainmail” design fra
tresserne. Hvert stykke i nederdelen
er formet for at følge konturerne i
kroppen, så det ligger tæt ind til hof
terne og falder pænt.
- Vi er meget glade for det endelige
resultat som virkelig viser den med
fødte kreativitet i træfinerer, siger
Daryn Forster, som er marketingdi
rektør for Spa. Det er ikke det pro
dukt man venter at se med finer, som
overvejende bruges til at tilføre kvali
tet og dybde til et interiør. Men det
har vist sig at være en perfekt
demonstration af hvor smukt, fleksi
belt og kreativt ægte træ kan være.

Ny hjemmeside
Et andet formål med at lave tøjet er
at reklamere for firmaets nye hjem
meside, www.veneerselector.com
Hjemmesiden er gratis og henven
der sig til arkitekter og designere
som her kan søge i en database med
finérer fra hele verden. Der er mere
end 200 arter, og for tiden er den
mørke Ebony Macassar fra Sydameri
ka den mest populære.
Man kan vælge finerer efter en
række kriterier og holde dem op mod
hinanden. Desuden findes en nøjere
beskrivelse af de enkelte træsorter,
og der findes en ordbog med en ræk
ke fagudtryk.
De næste afsnit rummer en nøjere
beskrivelse af de fire træsorter, base
ret på hjemmesidens oplysninger. ■
sf

Træsorter
Oplysningerne stammer fra hjemmesiden
www.veneerselector.com
Macassar-ibenholt (Macassar ebony, Mar
ble Wood): Diospyros celebica fra Celebes

(=Sulawesi øen i Indonesien); Macassar er et
andet navn for Ujung Pandang som er udski
bningshavn. Træet findes formentlig også
på Maluku og Borneo. Det er meget sjældent
som finertræ fordi det kun findes i små
dimensioner.
Veddet er sort med regelmæssige brune
eller uregelmæssige rødbrune til grønbrune
striber. Veddet har en særlig glans og er
meget dekorativt. Bruges i højeste kvalitet
af interiør og musikinstrumenter. Meget
hårdt, men ikke særlig svært at bearbejde
og giver en meget glat overflade.
Ege-maser (Oak burl): Stammer fra
Quercus robur og Q. petraea i Vest- og Sydvesteuropa.
Udvikles i isolerede træer som har god
plads. Næsten alle træer har overvokset
bark i stammen, kvaliteten af fineren er bed
re jo mindre bark der er fordi det er nemme
re at forarbejde fineren; stammer helt uden
overvokset bark er meget sjældne.
Bruges i interiører af høj kvalitet.

Ahorn-rodmaser (Maple Burl): Stammer
fra Acer macrophyllum fra vestkysten af
USA. Kendes som Oregon Maple eller Big
Leaf Maple og findes i en smal stribe fra Ala
ska til Sierra Nevada bjergene.
Vokser op til 1500 mob. sammen med
Alnus rubra, douglasgran og thuja. Træet
har ikke nogen økonomisk betydning, bort
set fra maserveddet som dannes lige over
roden.
Bruges som meget dekorative elementer
i interiører og møbler. Der findes meget ofte
barklommer, og store knolde uden fejl er
derfor sjældne og meget dyre.
Se også

Villy E. Risør: Træhåndbogen, 2. udgave,
2003. Borgens Forlag. 407 sider. 450 kr inkl.
moms.
Tage Trappaud Rønne: Skovens skæve
eksistenser - en fotoguide til snørkeltræ
med øje, vimmer- og masurdannelse. DST
2/03, side 73-112. Udgivet af Dansk Skovfore
ning. Løssalg: 80 kr plus moms og porto.
Findes på elektronisk form på www.sns.dk >
Nyheder > 22. august 2003.

Valnød-rod (Californian Walnut Burl):

Stammer fra Juglans regia podet på Juglans
nigra i vestkysten af USA fra Sydcalifornien
til Oregon.
Den særlige maserdannelse er et bipro
dukt på træer der bruges til produktion af
nødder. I store plantager podes den ameri
kanske valnød på europæisk valnød, og det
fører til dannelse af rodmaser under pode
stedet. Når produktionen af nødder falder
ryddes plantagen, og roddannelserne gra
ves op som et biprodukt.
Bruges til højeste kvalitet af interiører og
møbler, paneler i biler, musikinstrumenter
af høj kvalitet, bl.a. klaverer og flygler, og er
det mest eksklusive til knoppen på gearstan
gen. Findes i mange forskellige varianter og
er blandt de dyreste og mest eftersøgte fine
rer.

.

J] Skovservice
v/Jens Johansen • Vadet 2 • DK 4660 St. Heddinge
tlf. +45 56 50 32 02 ■ fax +45 56 50 32 03
mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres
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Flis vinder frem i
varmeværker
Flis bliver brugt i stigende grad i dan
ske varmeværker. Priserne er stabile,
og der er en god forsyningssikkerhed
fordi flis er en international handel
svare. Flis er lettere at anvende end
halm som let kan give tæringer på
kedler og rør.

•

Køb af træ på roden

•

Maskinskovning

•

Udkørsel af træ

•

Maskinplantning

#

Oprilning

•

Rydning af stød og kvas

#

Knusriing

•

Reolpløjning

- Ry indviede i november et flisfy
ret varmeværk til 32 mio. kr. Det
afløser et gammelt kedelanlæg der
oprindelig var beregnet til kulfyring
og siden har været brugt til træpiller.
- Nakskov har lige holdt rejsegilde
på et nyt fjernvarmeværk til 50 mio.
kr som skal dække 90% af byens var
mebehov. Her bruger man en blan
ding af flis, halm og haveaffald.

#

BRDR.

Jhøirup

/s

a

Skoventreprenører
Skovgade 20
7300 Jelling
Biltel. 22 25 50 21
20 73 71 73
Fax 76 80 14 00

- Lemvig bliver til foråret færdig
med et nyt flisfyret varmeværk til 30
mio. kr. 1 øjeblikket bruger man
træpiller samt biogas fra det store
fællesanlæg i udkanten af byen.
- Tarm Varmeværk tog i foråret
2003 en flisfyret kedel i brug. Den
erstattede en ældre træpille kedel.
- Fjerritslev Fjernvarme har netop
besluttet at udskifte træpiller med
flis fra næste fyringssæson.
- Tommerup og Høng Fjernvarme
værker har lavet nye fliskedler som
erstatter ældre halmkedler.
- Hadsund skubber affald ud på
bekostning af flis. Affald er ganske
vist det billigste brændsel, men det
er svært at få økonomi i ældre for
brændingsanlæg på grund af skærpe
de miljøkrav.
- Fakse vil opføre et flisfyret varm
eværk til 16 mio. kr. Efterspørgslen
på fjernvarme er stigende, og man
kan ikke længere klare sig med over
skudsvarmen fra Faxe Kalk.
Kilde.Dansk BioEnergi
december 2003

MUS/
G

AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE
Effektive - også i juletræskulturer

Grenknuser type FM500-2000
Knusning af skrottræer i spor
Knusning af enkelte rækker
Knusning af stubbe i kørespor
Knusning af hele stykker

tOejMlnMet ^
w qdelw fai c*,. tOO

Rodfræser type RFL700-2000
Effektiv ved omlægning til ny kultur eller
tilbage til landbrugsjord
Sønderdeler stubbe op til 30 cm i én
arbejdsgang
Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang

400 WK.
For nærmere oplysninger kontakt:
Wirtgen A/S • Taulov Kirkevej 28 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 33 22 • Fax 75 56 46 33 • e-mail: wirtgen@wirtgen.dk
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Mere grundvand
fra nye skove
Af Henrik J. Granat, Skov- og
Naturstyrelsen, og Ulla Lyngs
Ladekarl, Watertech a/s

At skovrejsning betyder at
der produceres mindre
mængder af grundvand er i
mange tilfælde forkert.
Planter man løvskov på
drænet landbrugsjord, vil
grundvandsdannelsen ofte
være lige så stor som - eller
større - end under agerjord,
efterhånden som drænene
bryder sammen. Det forud
sættes her, at man sammen
ligner med nabomarken,
hvor drænene vedligeholdes.

Artiklen giver råd til
anlæg af skove med størst
mulig produktion af grund
vand.
Man argumenterer ofte for at skov
rejsning er en god ide til beskyttelse
af grundvandet - fordi vandets kvali
tet er bedre. Men det bliver ofte
mødt af det modargument, at der
dannes mindre mængder af grund
vand under skov end under land
brugsafgrøder.
De nyeste undersøgelser viser
imidlertid, at grundvandsdannelsen
under den nye skov oftest vil være
den samme som under agerjord - og
i nogle tilfælde endog større - hvis
skovrejsningen sker på drænede
landbrugsjorder. Dannelsen af grund
vand er størst hvis der rejses løv

Figur 1. Nedsivning til grundvand fra forskellige naturtyper, mm om året, bereg
net ved en nedbør på 900 mm om året. Der er forudsat et udrænet landskab.
(Gengivet fra Skoven 2/03, side 60).

skov og hvis der er mulighed for at
holde sandjorder med vedvarende
græs.

Dræningens betydning
I Skoven 2/03 blev der vist et søjle
diagram med nedsivningen ved for
skellig arealanvendelse - se figur 1.
1 figuren er nedsivningen beregnet
med en model, der gælder for et
udrænet landskab. Modellen medreg
ner med andre ord ikke, at land-

Foto 1. Et drænrør leder drænvand ud
i Gelbæk i Østjylland. Det er vand,
som ikke bliver til grundvand. Chan
cen for at skovrejsningen sker på
drænet jord er stor, idet lige knap
halvdelen af det danske landbrugsare
al er drænet. I det overvejende lerede
Østdanmark er næsten 70% af land
brugsarealet drænet, og afstanden
mellem drænene er oftest under 20
meter. Foto: Anker Laubel, Vejle Amt.

Nedsivning

»■< ui ■få.I■fii'i'U,
>;
o
o

cn

i tu /
■

m

SÉ-';"

o
o

'A*,-, ■: :
m

• ,3

o
o

CO
CM

o
o
o
o

nettonedbør (mm/år)

m

Landbrug
(korn)

Natur (hede) Løvskov (eg)

Nåleskov
(rødgran)

&

SKOVEN 1 2004

27

GRUNDVAND )

400
□ Sandjord
°ro
E

■ Lerjord

E 300

o

v>

0)
c
c

ro 200

T3

tn

T3

C
ro
>
C 100

T3

3
o

Moser

Bar jord Vedvarende Vinterhvede Løvskov Nåleskov
græs

Figur 2. Grundvandsdannelsen under forskellige bevoksningstyper på en sand
jord og en lerjord under sjællandske nedbørsforhold omkring 750 mm/år. Kun
lerjorderne på bar jord, vedvarende ugødet græs og vinterhvede er drænede. Der
er anvendt en numerisk afgrødemodel (Daisy). (Fra Ladekarl og Lund, 2003).
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tager højde for dræningen under
landbrugsjord, og som skelner mel
lem sandjord og lerjord.
Drænenes betydning for grund
vandsdannelsen er målt flere steder i
landet både i Jylland og på Øerne, på
lerjorder og sandjorder og over flere
år (Simmelsgaard, 1994; Aslyng, 1980
og Grant m.fl., 2002). Figur 3 er et
eksempel på en af disse undersøgel
ser. Fælles for undersøgelserne er, at
mellem 20 og 25% af nedbøren strøm
mer af via drænene, svarende til mel
lem 100 og 200 mm på årsbasis.
Dette tal kan sammenholdes med,
at grundvandsdannelsen under løv
skov er omkring 50 mm mindre end
under udrænet landbrugsjord. Og
den er 150 mm mindre under nåle
skov end under udrænet landbrugs
jord.
Det ser således ud til, at forfald af
dræn efter skovrejsning rigeligt kom
penserer for den øgede fordampning
fra skoven. Dermed bliver skov lige
stillet med landbrug når man vurde
rer mængderne af grundvand.
Der er stor chance for at skovrejs
ning sker på drænede jorder. En
opgørelse over dræningens omfang
viser, at i 1979 var 1,4 mio. ha land
brugsjord drænet. Det svarer til 49 %
af det daværende landbrugsareal.
Det fordeler sig med 69 % på Øerne
og 41 % i Jylland.
Drænene ligger tæt. Ifølge standar
der fra Hedeselskabet bør drænene
ligge med 10-12 meters interval på de
sværeste lerjorder, medens afstan
den kan være op til 40 meter på
sandjorder (Aslyng, 1980).

Dannelsen af grundvand
-500 -

-1000
Nedbør

Undergrund

Drænvand

Figur 3. Nedbør, afstrømning gennem dræn og nedsivning til undergrund i gen
nemsnit af 7 stationer, hvoraf de 6 ligger i Jylland og en enkelt ligger på Sjæl
land; de 6 er lerjorder og en enkelt er en sandjord. I denne undersøgelse strøm
mer mellem halvdelen og en fjerdedel af nedbørsoverskuddet af via drænene.
Det svarer til mellem 50 og 350 mm vand hvert år. Fra Simmelsgaard, 1994.

brugsdrænene ’’stjæler” vand fra
nedsivningen som sideværts
afstrømning til grøfter og åer.
Desuden tager modellen udgangs
punkt i en grovsandet jord, og på
denne jordtype er fordampningen fra
landbrugsafgrøder noget mindre end
på lerjord. Det har konsekvenser ved
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sammenligning af landbrug og skov,
fordi på sandjord fordamper skoven
mere end landbrugsafgrøder, mens
det modsatte kan være tilfældet på
lerjord.
1 denne artikel vises et nyt søjle
diagram - figur 2. Her er grundvands
dannelsen beregnet i en model, som

Grundvandet i Danmark dannes helt
overvejende af vinternedbøren. Der
sker kun meget begrænset dannelse
af grundvand i Danmark i sommer
halvåret, uanset jordbund, vegetati
onstype og nedbør. Langt størstede
len af den nedbør, som falder i Dan
mark i sommerhalvåret optages nem
lig af den vegetation, der findes på
arealet - uanset om det er græs, korn
eller skov.
Hvor meget af nedbøren, der bli
ver til grundvand, afhænger udover
årstiden af vegetation, jordtype og
dræning. Som det er vist i figur 3 kan
dræningen i nedbørsrige år betyde
en nedsættelse af nedsivningen med
mere end 300 mm.
Figur 2 viser nedsivningens
størrelse ved forskellig arealanven
delse og jordtype. Forudsætningerne
er en årlig nedbør omkring 750
mm/år - svarende til sjællandske for-

( GRUNDVAND

hold - og jordtyper typiske for
Østjylland og Øerne (Ladekarl og
Lund, 2003).
Forudsætningerne for figur 2 er følgende:
Sandjorden indeholder mindre end 10%
ler i pløjelaget, medens lerjorden inde
holder mere end 10% ler i pløjelaget.
Eksempler med landbrug på lerjord med
bar jord, vedvarende ugødet, græs og
vinterhvede er drænede. Det forudsæt
tes, at der i skoveksemplerne med løv
skov og nåleskov ikke er eksisterende
dræn, og at skovene ikke er grøftede.

Box 1. Vandbalance
ligningen
Når arealanvendelsen ændres fra
landbrug til skovbrug ændres are
alets vandbalance. Vandbalancen
er et mængdemæssigt udtryk for
vandets kredsløb i naturen for et
givet område og for en given peri
ode. Er perioden lang - f.eks. et år kan grundvandsdannelsen udledes
af vandbalanceligningen således:
Grundvandsdannelsen R = N- E-Ao-Au

Hvor N = nedbør, mm; E = aktuel
evapotranspiration, mm; Ao =
overjordisk afstrømning, mm; Au =
underjordisk afstrømning, mm; R =
grundvandsdannelse, mm.
Grundvandsdannelsen er såle
des nedbøren fratrukket fordamp
ningen samt overjordisk og under
jordisk afstrømning.
Grundvandsdannelsen mind
skes, når skoven vokser til, fordi
fordampningen (E) stiger. Det skyl
des, at træernes bladareal øges,
og at der i takt med at træerne bli
ver højere opstår større turbulens
over skoven. Det øgede bladareal
betyder, at træerne opfanger en
del af nedbøren, som når at for
dampe, inden den når jordoverfla
den. Det kaldes interceptionstabet.
Nåletræers kroner opfanger
vand hele året. Mellem 20 og 40 %
af årsnedbøren opfanges i nåle
træernes kroner i tætte nåleskove
og fordamper direkte herfra uden
at nå jorden. Tilsvarende sker
naturligvis i løvskove, men kun i
sommerhalvåret. 1 løvskov er det
årlige interceptionstab derfor kun
mellem 15 og 25 % af årsnedbøren.
Modsat vil den underjordiske
afstrømning (Au) fra skovrejsning
via dræn mindskes i takt med at
skovens rodsystemer får drænene
til at bryde sammen.

Landbrug >< skov

Sammenligner man i første omgang
landbrugsafgrøder med skov, viser
figur 2 store forskelle på lerjorden:
Skovrejsning med løvtræ på lerjord
giver en gevinst for grundvandet på
næsten 150 mm på årsbasis. Det skyl
des især drænenes sammenbrud.
Rejser man nåleskov på drænet ler
jord er gevinsten for grundvandet
omkring 80 mm.
På sandjorden derimod betyder
skovrejsning mindre grundvand. Den
mistede grundvandsdannelse er mel
lem 30 og 100 mm alt efter om man
vælger løvskov eller nåleskov.

drænet mens træerne er små og har
minimalt vandforbrug. Skoven får
således gode betingelser for at kom
me i gang.
# Man kan også vælge at ødelægge
drænene, når træplantningerne har
’’slået an”. Så er træerne blevet 1-1^
meter høje, og mekanisk renholdelse
er ikke længere nødvendig.
Man skal være opmærksom på, at
man ikke må hindre afdræning fra
højereliggende naboarealer. Proble
met kan løses hvis vand fra naboare-

Skov alene

Hvis man ser på skoven alene, viser
figur 2, at grundvandsdannelsen er
omkring 60 mm mindre under nåle
skov end under løvskov, og det er
uafhængigt af jordtypen. Den mindre
nedsivning under nåletræ skyldes, at
nåletræerne opfanger nedbør i nåle
ne året rundt, hvor løvtræerne ikke
forhindrer nedbøren i at nå jordover
fladen i vinterhalvåret.
Man kan sige, at de stedsegrønne
nåletræer udøver en paraply-effekt,
som også kaldes interceptionstabet se box 1. Lærk hører i denne forbin
delse ikke til nåletræerne, da lærken
som bekendt smider nålene om vin
teren.

Planlægning
af grundvandsskov
Ved planlægning af et skovrejsnings
projekt skal der ofte tages hensyn til
mange interesser. Har grundvands
dannelsen høj prioritet, er der flere
ting man kan gøre for at gøre nedsiv
ningen så stor som mulig:
# Man skal undersøge om arealer
ne til skovrejsning overhovedet er
drænede. Hedeselskabet har udført
størstedelen af dræningsarbejderne i
Danmark. De ligger derfor inde med
drænkort, der kan købes fra arkiver
ne i Århus, Odense og Roskilde.
# Man kan undersøge om eventu
elt eksisterende dræn kan sløjfes.
Jordbundskortlægning og analyser af
gamle kort kan medvirke til at forud
sige, hvad en sløjfning af dræn fører
med sig af vandlidende arealer og
genopståede vådområder (Bock
m.fl., 2001). På den måde kan man
undgå at tilplante arealer, der er bed
re egnede som retablerede søer,
moser og våde enge.
# Man skal overveje at lade den
nye skov selv ødelægge drænene i
takt med at rodsystemet udvikles.
Det giver den fordel, at jorden er vel

Skovrejsning
og grundvand

.4

m
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Dansk Vand- og SpiIdevandsforening
Foreningen af Vandværker i Danmark

Box 2. Nye foldere
Der er udarbejdet to helt nye fol
dere: ’’Skovrejsning og grundvand”
og ’’Skovrejsning til gavn for
grundvandet”. De retter sig især
mod vandværker, kommuner og
private, der kunne tænke sig at
plante skov eller benytte skovrejs
ning i forbindelse med beskyttelse
af grundvandet.
1 begge foldere præsenteres den
nyeste viden på området fulgt af
gode råd om, hvordan den nye
skov kan opbygges, når formålet
er dannelse af mest muligt og
renest muligt grundvand.
Den ene folder er udgivet af
Skov- og Naturstyrelsen i samar
bejde med Dansk Vand- og Spildevandsforening og Foreningen af
Vandværker i Danmark. Den anden
folder bliver udgivet af Vandplan
Sjælland og indeholder bidrag fra
Watertech a/s og Dansk Skovfore
ning. I litteraturlisten omtales
hvordan man får folderne.
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Foto 2. Jægersborg Dyrehave ved København kunne være et eksempel på en grundvandsskov. Her findes store arealer
med lige dele åbne områder og egebevoksninger. Grundvandsdannelsen er i top hvis man holder de træbevoksede arealer
som en lysåben skov, hvor der er så langt mellem de enkelte træer, at en del af nedbøren kan nå jordoverfladen uden at
skulle mellemlande i trækronerne. Foto Henrik J. Granat.

aler kan ledes til vådområder - f.eks.
tørvelavninger i den nye skov - som
derefter fungerer som nedsivnings
område.
# På sandjorden betyder vedva
rende græsdække stor nedsivning,
jævnfør figur 2. De mest sandede par
tier af et skovrejsningsområde kan
med fordel for grundvandsdannelsen
udlægges til vedvarende græs og
ødelæggelse af dræn.
Man bør derfor overveje at få
lavet en jordbundskortlægning (for
stlig lokalitetskortlægning), som
viser grænserne mellem de forskelli
ge jordtyper. Jordbundskortet kan
derefter indgå i planlægningen af,
hvor det af hensyn til nedsivningen
er mest hensigtsmæssigt at have
åbne arealer, løvskov og eventuelt
nåleskov.
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# Størstedelen af skovrejsningen
bør bestå af løvtræ (frem for nåle
træ), fordi fordampningen holder
pause om vinteren fra løvtræer. En
anden fordel ved løvtræerne er, at de
filtrerer mindre forurening ud af
atmosfæren. Derved bidrager de til
mindre deposition af salt, svovl,
kvælstof, tungmetaller mv. end nåle
træerne, der filtrerer hele året.
Endvidere sker der mindre forsu
ring af jordbunden under løvtræer
end under nåletræer. Det er en fordel
i forbindelse med mobilisering af
potentielle tungmetaller som f.eks.
cadmium (der stammer fra jord
brugskalk og frigøres når jordens pH
falder).
# Fordampningen holdes på et
minimum, hvis man opbygger en
lysåben skov med stor planteafstand

og kraftig udtynding. Her kan man
med fordel vælge lystræarter som
ask og eg, der kan udvikles til et
meget smukt skovbillede med dyb
kronede træer mellem mange lysnin
ger.
Drives skoven efter naturnære
principper mindskes kvælstofudvaskningen i kraft af, at renafdrifter
erstattes af selvforyngelse og uensaldrende bevoksninger. ■
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Kvas rydning:
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Reparation af vej:

5 stk. Timberjack i alle størrelser
3 stk. Silvatec - Timberjack
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Gummiged med opriller
Ahwi 580 med 300 hk traktor
Maskinelt eller manuelt
Tågesprøjtning
Selvkørende
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Køb og salg af nåletræ:
Langtømmer
Korttømmer
Emballagetræ
Kassetræ
Brænde også af løvtræ
Cellolusetræ
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Pæle og rafter
Lærk og douglas
Troldhede træ
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Skovbrand eller
skovbrændsel?
Et amerikansk dilemma
Af Niels Heding og Simon Skov,
Skov & Landskab, og professor
Dan Neary, US Forest Service.
\

Skovene i det vestlige USA
er blevet meget brandfarli
ge. Der ophobes dødt ved i
skovene bl.a. efter pres fra
miljøbevægelser som er
mod hugst.
Skovbrandene kan be
grænses ved tynding af
opvæksten - og træet kan
udnyttes til energi. Der bør
skoves træ svarende til ti
gange det danske energifor
brug. Måske åbner der sig
et nyt marked for dansk
energiteknologi.

r—

Skovbrand i Amerika
"S

Figur 1. Et kort over USA, der viser
beliggenheden af den store ponderosa
fyrreskov.

De skandinaviske lande, en række
mellemeuropæiske lande, USA, Cana
da, New Zealand, Australien og Japan
samarbejder om forskning og udvik
ling af vedvarende energi, herunder
brug af træbrændsel. Samarbejdet er
organiseret af IEA "International
Energy Agency", som har inddelt
opgaverne i nogle "Tasks".
En af disse opgaver handler om
produktionen af træ til energi fra
skovbruget. Den omfatter således
både skovdyrkning, udbytteprogno
ser, jordbundsudvikling, driftteknik,
opmåling, kvalitetskontrol, arbejds
miljø og genbrug af træasken.
I oktober 2003 var det USA's tur til
at være vært for seminar og ekskursi-
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hænger af at begrænse udledningen
af drivhusgasser til atmosfæren. Den
vil således ikke underskrive Kyoto
aftalerne om fælles begrænsning af
udledning.
Regeringen er heller ikke meget
for at yde de incitamenter, der skal til
for at muliggøre en produktion af var
me og el baseret på vedvarende ener
gi som for eksempel træ og affald.
Utallige - og i nogle tilfælde omfat
tende skovbrande - vil imidlertid i
løbet af kort tid formentlig tvinge
regeringen til handling. Dette emne
var den røde tråd for de amerikanske
arrangører - både i valg af foredrag
og ekskursionspunkter.

oner om træ til energi. Konferencen
fandt sted i Arizona i det sydvestlige
USA. 1 alt 35 foredrag fra både nær og
fjern (Kina, Japan og Nepal) gav en
række nyheder omkring produktio
nen af skovflis. 1)

Energipolitik i USA
I denne artikel skal den amerikanske
situation behandles.
Den amerikanske regering er ikke
just kendt for at være en stærk til1) Som ren rutine udsendes kopier af interes
sante nyheder til danske nøglepersoner,
men bemærk, at alle er velkomne til at få
en kopi af foredragene. Alle kan henvende
sig til forfatterne.

Skovbrandene er i de senere år
optrådt med større hyppighed og
størrelse end tidligere i vestameri
kanske stater som for eksempel Cali
fornien, Arizona, New Mexico, Neva
da, Utah etc.
Brandene forekommer hovedsage
lig i den store og mere eller mindre
sammenhængende skov af pondero
sa fyr. Denne skov udgør et areal på
16,2 millioner ha - 162.000 km2 eller
cirka fire gange så stort som Dan
mark - se figur 1 og 2.
Samtidig med det tiltagende antal
af ukontrollerede brande er insektan
greb også tiltagende. Barkbiller, som
vi også kender fra Danmark, dræber
årligt millioner af træer.
Man regner med, at der findes cir
ka 20.000 større eller mindre sam
fund, som kan trues af skovbrande.
Som et eksempel på problemets
omfang og alvor brændte i 2002 ale
ne cirka 200.000 ha (svarende til
halvdelen af det danske skovareal)
fyr i det vestlige Arizona.
Af disse 200.000 ha lå halvdelen i
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træer. Samtidig trådte en stærk ame
rikansk miljøbevægelse frem på sce
nen, og den var stærkt skeptisk over
for enhver form for hugst.
Miljøbevægelsen er i øvrigt stadig
An 8,000-acre thinning project
aktiv - se figur 3. Således er der nu
in Kaibab National Forest can go
kun ét savværk tilbage i hele Arizona.
forward, now that the U.S, Forest
Kreaturgræsningen i skovene har
Service has rejected an appeal
længe været aftagende, og den er nu
næsten helt forsvundet. Skovhugsten \ filed by environmental groups.
\ The thinning project, which is
er også helt stoppet, så forholdene er
expected to cover 267,000 trees,
helt rigtige for en voldsom foryngel
(including 7,000 trees larger than
se og opvækst af unge ponderosa
18 inches in diameter, followed all
træer.
environmental
laws and
Før var skovene lysåbne med et lil
guide-lines,
the
Forest Service
le antal træer per ha, nu er de ofte
said.
tætte bevoksninger med 5.000 træer
Environmental groups have
per ha. Kronetaget er næsten fuld
opposed
the project saying large
stændig sluttet.
trees should not be cut. They say
Resultatet er, at skovbrandene har
^they’ll continue to fight the
ændret karakter. Fra at være for
thinning project.
holdsvis uskyldige græsbrande er
det nu voldsomme brande, hvor tem
peraturen stiger så stærkt, at også
fyrretræernes kroner og stammer
Figur 3. Et udklip fra forsiden af The
Arizona Republican den 11. oktober
brænder. Se figur 4.
2003 viser, hvorledes det amerikanske
Skovbundens lag af brændbare
nåle, kogler og grene er steget fra cir
skovbrug stadig slås med en stærk mil
ka 2,5 tons per ha før 1970 til 50 - 100 jøbevægelse. Tynding af hensyn til
brandforebyggelse skal gennemføres,
tons per ha i dag. Mange bevoksnin
men for at få lidt penge i kassen vil
ger har nu nået et kritisk økologisk
man også fælde nogle få store træer.
punkt, således at ukontrollerede
Det er ikke miljøbevægelsens kop the,
brande ødelægger fire gange så stort
og avisudklippet viser, at sagen har
et areal i sammenligning med den
nære fortid fra 1910 til 1990.
offentlighedens interesse. Formentlig

News update

Figur 2. Pinus ponderosa kan minde
noget om østrigsk fyr - men har tre nåle
i nåleknippet. (Fra Conifers in the Bri
tish Isles, Forestry Commission 1972).

apache-indianernes stammereservat.
Denne brand har alvorlige følger for
økonomien i reservatet.
Det viste sig, at der ved branden
brændte mindst 200 tons tørt træ og
tørre nåle per ha - og det svarer til
udledning af over 360 tons CO2 pr. ha.
Alt i alt blev atmosfæren tilført cirka
72 millioner tons CO2, og det er mere
end den samlede danske udledning
på et helt år.
1 Arizona er det nu ikke CO2, der
bekymrer folk mest. Det er risikoen
for flere store skovbrande. For at
nedbringe brandrisikoen må man
udtynde massevis af bevoksninger
med små fyrretræer. Og da der ikke
er nogen anvendelse for træerne, bli
ver brandsikringen meget dyr.

Ponderosa
skovenes historie
Europæerne ankom til området i
1860'erne, og det medførte omfatten
de udnyttelse af skovene til kreatur
græsning og hugst. Der blev hurtigt
opbygget en savværksindustri, som
brugte de jomfruelige skoves meget
store fyrretræer. Samtidig sørgede
kreaturerne for, at skovbunden blev
græsset ned, og foryngelsen blev
hæmmet.
Skovbrande forekom regelmæs
sigt, men de åbne skove medførte, at
brandene sjældent var varme nok til
at dræbe træerne. Efterhånden blev
der også etableret en omfattende
brandkontrol, som med held bekæm
pede skovbrandene.
Situationen ændrede sig i
1950'erne. Skovene var efterhånden
mere eller mindre tømt for store

S

Kommunale
modforanstaltninger
Flagstaff i Arizona er godt eksempel
på et større bysamfund (60.000 ind
byggere), som er truet af skovbrand.
I 1997 begyndte kommunen derfor et
større program for at nedbringe risi
koen for en ødelæggende skovbrand.
De bynære skove udgør ikke mindre
end 97.500 ha fyr.
Ligesom så mange andre skove er
der ikke blevet græsset eller tyndet i
væsentlig grad i de sidste 50 år. Pro
grammet går derfor ud på at nedbrin
ge antallet af træer stærkt ved hugst
af massevis af små træer. Figur 5
viser en fyrreskov før udtynding, og
figur 6 viser den samme skov efter
udtynding.
Denne udtynding tager tid, og den
er dyr, fordi der ikke er afsætning for
træerne. De nærmeste cellulose
fabrikker ligger så langt imod nord,
at transportomkostningerne forhin
drer salg af træ til cellulose. Samtidig
er savværkerne forsvundet, så der er
heller ikke afsætning for de lidt tyk
kere stammer.
Den helt oplagte løsning er natur
ligvis at bruge disse store træmasser

har mangel på kommunikation imel
lem miljøbevægelse og skovbrug med
virket til, at der næsten ingen træindu
strier findes i Arizona i dag.

til produktion af el og eventuelt var
me. Brandproblemet har faktisk fået
et sådant omfang, at det er næsten
umuligt at forestille sig en løsning,
som ikke medfører produktion af bio
energi.
For at gennemføre dette i en fart
er det dog nødvendigt, at regeringen
indfører nogle incitamenter. Og det
er der også udsigt til.

Den nationale brandplan
Som et væsentligt led i en national
plan for at mindske risikoen for nye
store brande har skovbrugsforsknin
gen vurderet omfanget og beliggen
heden af de træmasser, som bør
udtyndes.
Der er lavet en prognose, som
tager hensyn til skovenes beliggen
hed, træarter, tilgængelighed,
omkostninger etc. Den viser, at i de
15 vestlige stater, som er berørt af
brandrisikoen, er der cirka 14 millio
ner ha (28 gange det danske skovare-
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Figur 4. Eksempel på skovbrand i ponderosa fyrreskov. Bemærk, hvorledes træerne er døde og stammerne delvis brændt.
Før i tiden var brandene mindre voldsomme og slog ikke større træer ihjel.

Lov om sunde skove
- “Når jeg i dag underskriver Loven
om Genskabelse af Sunde Skove vil
det bidrage til at forebygge katastro
fale skovbrande, redde liv og ejen
dom, samt beskytte vore skove mod
pludselig og unødvendig ødelæggel
se.” Det sagde USA’s præsident,
George W. Bush, den 3. december da
han underskrev Healthy Forests
Restoration Act.
Det første initiativ til loven blev
taget allerede i august 2002 da 3 mil
lioner ha brændte. Aret efter gik det
ud over 2 mio. ha, og der er risiko
for brande i op mod 190 mio. ha
skov og naturområder.
For en europæer er det svært at
forstå lovens virkninger. I USA står
forskellige dele af samfundet skarpt
over for hinanden, og der er en helt
anden lovgivning omkring skovplan
lægning og en anden tradition for at
føre retssager.
I dag skal skovningsselskaber
vurdere mindst syv forskellige alter
nativer når de udarbejder et skov

34 SKOVEN 1 2004

ningsprojekt. Den ny lov betyder at
inden for VA miles fra et bysamfund
skal man ikke undersøge alternati
ver; uden for denne zone skal de
også se på værdien af intet at foreta
ge sig, og længere væk skal de vur
dere tre løsninger. Halvdelen af
skovningen skal foretages inden for
VA miles fra byer der er sårbare.
Loven begrænser domstoles
muligheder for at blokere skov
ningsprojekter. Dommerne skal nu
vurdere hvad der sker med truede
arter, ikke kun hvis træerne fældes,
men også hvis skoven brænder.
Loven vil forhindre miljøgrupper og
naboer i at appellere skovprojekter
medmindre de inddrages tidligt i
planlægningen.
Republikanerne og skovselska
berne siger at miljøappeller og søgs
mål har forhindret jordejere i at fjer
ne undervækst som øger brandrisi
koen. Demokrater og miljøfolk er
enige i at skovene skal tyndes, men
de siger at processen hæmmes af
mangel på penge, ikke aktivisme.

En rapport fra Kongressen viser
at omkring 25% af projekter til tynding af skov bliver appelleret; det er
mere end miljøfolk har nævnt, men
lavere end hvad industrien påstod.
Skoveksperter har sagt at når der
ophobes underskov skyldes det
gamle skovningsmetoder hvor man
fjerner de træer som er størst og
mest modstandsdygtige mod brand.
En anden årsag er kampagnen “Smokey Bear” som gør at man slukker
hver eneste brand - hvis man tilla
der små brande fjerner de en del af
det brandfarlige træ.
- Den ny lov vil klart øge interes
sen for energiproduktion fra flis,
siger professor Dan Neary. Der bli
ver produceret en masse småtdimensioneret træ, som skal håndte
res på en bæredygtig måde. Loven
hugger også “den gordiske knude”
over ved at begrænse aktioner fra
miljøgrupper.
Kilder:www.usda.gov, www.yahoo.com,
www.denverpost.com og
www.seattletimes.com (4.12.03)
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men åbenbart afgørende skridt før
privat kapital begynder at arbejde på
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"Intet er så svært at spå om som frem
tiden" udtalte vor hjemlige Storm P.

AS*-*
F/gwr 5. Ponderosa fyrreskov før tynding nær ved Flagstaff i Arizona. Der er tætte
grupper af unge fyrretræer.
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/•Ygur 6. Ponderosa fyrreskov efter tynding med henblik på at forhindre skov
brand. Der er nu langt imellem stammerne. Bemærk de store bunker af træer og
grene. Den manglende afsætning betyder, at disse bunker af udtyndede træer
brændes af i vinteren 2003/2004. Hele operationen med brandsikring koster
cirka 10.000 kroner per ha.

al), som behøver hurtig udtynding
for at mindske brandrisikoen.
De tætte skove bevirker, at der er
brug for at fjerne 350 millioner tons
tørt træ, hvilket svarer til cirka det
tidobbelte af det samlede årlige dan
ske energiforbrug (7.500 PJ til 800
PJ). Hvis der ikke findes afsætning
for træet, udgør udgifterne cirka
10.000 kroner per ha, som betales af
skovejerne.
Da staten er en meget stor skov
ejer, er det indlysende, at midlerne til

tynding og afbrænding kunne bruges
til at støtte konverteringen til bio
energi. Derved opstår et marked for
små træer, som ellers ikke kan sæl
ges. 1 øvrigt vil arbejdsløsheden i
skovområderne falde som følge af
øget aktivitet i skovene.
I et foredrag: "Hvorledes skal vi
nogensinde få disse skove tyndet, før
vi mister dem" fortæller Bill Carlson

fra Californien, hvorledes en stor del
af den offentlige politik for nylig er
bragt på plads. Der mangler kun få,

En udtalelse, som vi forskere gang på
gang må sande. Alt taget i betragt
ning forekommer det dog sandsyn
ligt, at den stadigt tiltagende brandrisiko i USA's vestlige stater med
fører incitamenter, der vil fremme
bygning af træfyrede el-værker, fordi
det er den eneste måde, som brand
risikoen kan begrænses på.
Sker det, kan vi forudse en stærk
stigning i samarbejdet imellem ame
rikansk og dansk bioenergiforskning med lEA-samarbejdet som et ideelt
bindeled - og mellem amerikanske og
danske virksomheder.
Ønsker virksomhederne at udnyt
te de gode fremtidige eksportmulig
heder, er der grund til at tage fat på
dette store marked i god tid. I samme
øjeblik den nødvendige amerikanske
lovgivning falder på plads, vil mange
andre firmaer fra os nærtbeliggende
lande med gode erfaringer inden for
træenergi nemlig også optræde med
stor tyngde på markedet. ■

O

sælges °g vu rderes
På grund af indtrufne
omstændigheder passes min
forretning indtil videre af
statsaut. ejendomsmægler,
cand.agro,
Erling Bøndergaard fra
Landbrugsmæglerne I/S
ved Tiist, Århus, tlf. 8624 4000.
Statsaut. ejendomsmægler

PEDER BØNDING
Tlf. 8667 4444

SKOVEN 1 2004

35

KORT NYT

Træpiller fra Rusland
Man kunne forvente at Rusland var
storeksportør af træpiller i betragt
ninger af de enorme skove og mange
træindustrier. Men i dag er der kun et
par fabrikker ved St. Petersborg som
laver små mængder af dårlig kvalitet
på udtjent udstyr til foderpiller.
Der er dog stor interesse i Rusland
for at lave træpiller. For tiden inve
steres i nye fabrikker, og i løbet af
nogle år kan landet blive en af de
største producenter i Verden.
Årsagen til at der ikke hidtil er
sket noget er mangel på kapital.
Udenlandske virksomheder har tøvet
med at investere, måske på grund af
fordomme og usikkerhed, og for rus
serne selv er det dyrt at låne penge i
Rusland.
Rusland har masser af råvarer. I
mange år har affald fra træindustrien
blot hobet sig op, men myndigheder
ne begynder nu at stille krav om at
udnytte træet. I de kommende år bli
ver der endnu mere affald, fordi der
investeres kraftigt i træindustrier.
Regeringen forsøger at fremme
forædlingen af træ ved at begrænse
eksporten af rundtræ. Det kan så til

gengæld betyde at der bliver færre
råvarer til rådighed i de baltiske lan
de som har importeret meget rund
træ fra Rusland. Indtil nu har de rus
siske handelsregler dog ikke medført
større vanskeligheder for de baltiske
industrier fordi en del af importen
foregår illegalt.
Træpillefabrikkerne i Baltikum
mærker dog at det er sværere at få
råvarer, og de har været nødt til at
importere flis og savsmuld fra
Rusland. Det er dog spørgsmålet om
det kan fortsætte når den russiske
produktion af piller kommer i gang,
og derfor er der nu flere baltiske
træpillefabrikker som har planer om
at flytte til Rusland.
De russiske fabrikker som bliver
bygget i øjeblikket får en kapacitet
på i alt 100.000 tons, og i løbet af et
år opføres yderligere en fabrik der
kan lave 50.000 tons. (Til sammenlig
ning var det danske forbrug i 2001 på
godt 300.000 tons).
Produktionen vil i første omgang
ske i Leningrad Oblast og i Vologda
Oblast. Men der er også projekter i
gang i hele Nordvestrusland, bl.a. i
Arkhangelsk, St. Petersborg, Nov

gorod og Pskov. De nye fabrikker
skyldes især investeringer fra Sveri
ge og Tyskland.
Det meste af den kommende pro
duktion er beregnet på eksport. Men
der ventes også at udvikle sig et mar
ked i Rusland, især til opvarmning af
fritidshuse.
De russiske piller bliver dyrere i
transport end piller fra Baltikum. Fra
havnene omkring Den Finske Bugt er
fragtraterne 18-20 USD/ton, og fra
Hvidehavet (syd for Kola-halvøen)
25-30 USD/ton. Transport fra fabrik
ud til havnen kan ske via floder om
sommeren, og med jernbane om vin
teren. Det ventes i øvrigt at eksport
af træpiller bliver pålagt en eksport
told på 5%.
Mange russiske havne har ikke til
strækkelige faciliteter, og derfor plan
lægger mange russiske producenter
at eksportere i bigbags. Efterhånden
som havnene udbygges vil det sik
kert også blive muligt at afskibe bulk
partier.
Kilde.Dansk BioEnergi august 2003.
Artikel skrevet af Anders Bruhn, som
er eksportassistent på det danske
generalkonsulat i St. Petersborg.
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- er det en god idé?

Sr.

V*

Hvis svaret er ”ja” så kan vi levere
frøet, og en del ’’know how”.

i <A

m

Men ’’rettidig omhug” er også her
vigtigt. F. eks. skal mange arter
forspires inden såning. Bøg i 2-4
måneder og avnbøg i 1 år.
Hvis du overvejer muligheden, så ring
for en uforpligtende snak om mulig
heder og begrænsninger.

Med venlig hilsen

Niels Arp-Hansen
skovfrøhandler og forstkandidat

Levinsen Skovfrø A/S
Nørre Herlewej 4, 3540 Lynge
tel. 481 87527
mail: levmsen@treeseed.com
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Ingen "dybe, stille ro"

V: S*

De fleste skovgæster kommer i sko
ven for at nyde “skovens dybe, stille
ro”. Men det har knebet lidt i Pinse
skoven på Amager hvor unge har
holdt technofester med kraftige
musikanlæg.
Jægersborg Statsskovdistrikt har
henstillet til de unge om at stoppe de
ulovlige og meget støjende fester men det har ikke hjulpet. Derfor er
sagen nu bragt for en dommer, og
ved retten i Tårnby blev tre deltagere
for nylig tilkendt bøder på mellem
1000 og 1500 kr.
Pinseskoven ligger på Vestamager
der blev inddæmmet under besættel
sen. Skoven består hovedsagelig af
selvsået birk. Få hundrede meter øst
for skoven ligger et villakvarter, og 1
km vest for skoven er der et fuglere
servat. Vestamager er i dag et stort
rekreativt område som består af
strandenge, vådområder og kratskov.
Kilde.Jæger 10/03 rrw.

v..;

På Vestamager findes en større skovstrækning med selvsået birk og lysninger.
Men skoven må ikke bruges til larmende fester.

Formand

Gartner/produktudvikler

A rbejdsområde:

Arbejdsområde:

Lede ekspeditionen i marken.
Lede formeringen med bl.a. mange skolebørn i sommeren.
Sygdom og skadedyrskontrol.
Div. forefaldende arbejde.

Kvalifikationer:
Selvstændig og gode lederevner.
Samarbejdsvillig og fleksibel
Godt overblik i pressede situationer.
Kvalitetsbevidst.
Erfaring fra lignende jobs eller hurtig i opfattelsen
og lærenem.
Har gå på mod.

Vi tilbyder:
Medindflydelse ved ansættelse af elever og øvrige medarbejdere.
Engagerede medarbejdere.
Ansvarsområde i forhold til kvalifikationer.
Gode udviklingsmuligheder i en fremadrettet
virksomhed.

Ansættelse snarest efter aftale.

Forestå færdigudvikling og lede
produktion af nyt produkt.
Div. forefaldende arbejde

Kvalifikationer:
Kreativ Gartner/Tekniker.
Selvstændig og gode lederevner.
Samarbejdsvillig og fleksibel.
Erfaring fra containerdyrkning.

Vi tilbyder:
Et udfordrende og selvstændigt job til
den rette.
Et fremtidsorienteret job.

Ansættelse efter aftale.
For yderligere information kontakt
Lars Strarup på tlf. 65992195/40318055.
www.faerdighaek.dk

Møllegårdens Planteskole ApS
Ravnshøjgyden 6 - Sdr. Højrup - 5750 Ringe
Telefon: 65 99 21 95 - Mobil tlf.: 40 31 80 55 - Telefax: 65 99 21 02

lflBKlB
HØI

Vi producerer planter på 35ha. Produktionen består af aim. barrods hæk - læ og bunddækkeplanter, samt vor unikke specialproduktion
af Prima Færdighæk®, Vi er en virksomhed som er i en positiv, ekspanderende udvikling, hvor vi hele tiden har nye mål og søger at opti
mere produktionen. Der er fra 8-12 helårsansatte.
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og rødgran , douglasgran samt lærk i St. Hj
gooffgennemføres
gennemføresi Danmark.
i Danmai Her ses /ra
Såning i skov ÅY/n
n godt
fra venstre bøg, lærk oi
)rbenLynge
f.vnøe Madsen
forår 2002,
2002, foto
foto december
december 2003. Foto: Torben
lund Plantage . Sået
let forår
Madsen

Såning af nåletræ
i skoven
I de andre nordiske lande
bruges såning i et vist
omfang, især til skovfyr.
Kulturomkostningerne kan
halveres, men det forudsæt
ter god frøkvalitet og ret
store mængder af frø.
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Der bør laves en ganske
let jordbearbejdning før
såning, og en let dækning
af frøet.
Såning kan i Danmark
være relevant en del steder
i hede- og klitplantager.

Såning af nåletræ i skoven bruges i et
vist omfang i de andre nordiske lan
de som kulturmetode. Interessen for
metoden har været stigende de sene
re år af flere grunde:
- Kulturudgifterne udgør en stigen
de andel af hugstindtægterne, fordi
træpriserne falder. Der er derfor

( KULTURANLÆG

behov for at reducere udgifterne til
skovdyrkning.
- En stigende andel af foryngelserne, især i Sverige, er for ringe til at
blive godkendt af Skovtilsynet - i dag
omkring hver fjerde kultur. Skovejer
ne har ikke råd til at ofre så meget på
kulturerne. Problemet er især stort
inden for fyr hvor der kræves et rela
tivt stort plantetal for at opnå en
rimelig vedkvalitet.
- Nogle steder er det svært at skaf
fe arbejdskraft, og man må vælge kul
turmetoder der ikke kræver en stor
arbejdsindsats.
Det var baggrunden for et seminar
i Stockholm den 26. november. Der
mødte omkring 50 praktikere og for
skere fra alle de nordiske lande - her
af 4 fra Danmark.
Det viste sig at erfaringerne med
såning var forbløffende ens i de nor
diske lande. Såning anvendes mest
for fyr, men der synes ikke at være
nogen forhindring for også at lave
såning af gran.
Billederne i denne artikel viser
mulighederne for såning af nåletræ i
danske hedeplantager. Derfor næv
nes sidst i artiklen nogle eksempler
på områder hvor såning kan anven
des med fordel.

Små rødgran bidt ned af vildtet - til højre desuden gyvel der er tænkt som foder
plante i St. Hjøllund Plantage. Sået forår 2002, foto december 2003. Foto: Torben
Lynge Madsen.

Opbevaring af frø
Når man har modtaget frøet må det
ikke udsættes for sol og stærk varme
- dvs. det må ikke opbevares nær
3
vindue eller i en varm bil. Frø som
ikke bruges straks efter modtagelsen
skal opbevares tørt og køligt og i luft
tæt emballage. Der anbefales køle
skab eller dybfryser hvis der er tale
om længere tids lagring.
En tæt metal- eller glasbeholder er
velegnet til opbevaring. Bruger man
plasticposer bør der være tale om
flere udenpå hinanden da ikke al
ft
plast er helt lufttæt, og åbningerne
>v.
**$
bør lukkes omhyggeligt igen.
-vv
s*
Skovfrø skal lagres i tør tilstand (55 v- W'u8% vand) hvis spireevnen skal beva
i**
£a3$S
Fra venstre en lille rødgran og en større douglasgran i St. Hjøllund Plantage, Sået
res i længere tid. Frøet er stærkt hyg
forår 2002, foto december 2003. Foto: Torben Lynge Madsen.
roskopisk og kan ved optagelse af ny
fugtighed let blive ødelagt.
Under såning i skoven skal pakningen
lukkes godt mellem hver gang - hvis
efterfulgt af langvarig tørke før
sydlige Norge helst inden St. Hans,
ikke alt frøet bruges med det samme.
frøplanterne har udviklet en god rod.
eventuelt frem til primo juli.
Jordbund
1 Finland kan man så fyr og gran
Jordbearbejdning
frem til midten af juni på god
Såning fungerer bedst på ret mager
Resultatet forbedres ved en let jord
moræne og frem til midten af juli på
jord. Jorden må hverken være for tør
bearbejdning forud for såning.
gruset jord. Birk kan også sås om
eller for våd, og teksturen bør være
Der har været lavet forsøg med fle
efteråret.
middel eller moderat grov.
re redskaber. 1 Sverige en plade der
Det gør ikke så meget om der bli
Såtidspunkt
ligner et vaffeljern hvor takkerne er
ver tørke lige efter såning. Det er
et par cm høje - i Finland en plade
værre hvis der sker en hurtig spiring
Det anbefales at så om foråret. I det
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eller i bevoksninger hvor man vil
udnytte grupper af naturlig foryngel
se og derfor kan nøjes med en pletvis
såning. Indtil videre er metoden dog
temmelig dyr, og der spares kun lidt i
forhold til plantning.
Den begrænsede jordbearbejdning
kan gøre såning interessant på steder
hvor man af forskellige grunde ikke
vil lave en kraftig jordbearbejdning.

I Finland har man sammenlignet
mekaniseret udsåning med manuel.
le
tara
Omkostninger til arbejdsløn er
lavere
ved mekaniseret såning, til
|jfe%
gengæld
er frøforbruget højere. Sam
GMa
f let set bliver udgifterne til de to
v •; -.fi.
. ■ <-%• metoder omtrent det samme.
i£

Frøforbrug
Uden jorddækning

Skovfyr udsået i forsøg i Sdr. Omme Plantage. Sået forår 2002, foto december
2003. Foto: Torben Lynge Madsen.

med en række små “skåle” på under
siden; pladen trykkes så blot ned
mod jorden på såstedet.
I Sverige har man udviklet et trak
tortrukket redskab hvor der er et hjul
med takker som et vaffeljern. Der
laves dermed en ret overfladisk bear
bejdning som lige akkurat blander
humus og mineraljord og laver en let
fordybning. Denne mikropreparering
forøger plantetallet med 20-25%.

Jordbearbejdningen er ikke dybe
re end omkring 1 cm. Der er ikke
behov for en kraftig jordbearbejd
ning - frø af nåletræer er meget små,
og de vil forsvinde imellem større
jordklumper. Frøet bør dækkes let
med jord.
Der arbejdes på at udvikle et red
skab som kan monteres i kranspid
sen på en skovningsmaskine. Dette
redskab kan anvendes under skærm

Nordisk Skovbrugs Frø- og Planteråd
Konferencen om skovsåning d. 26. november 2003 var arrangeret af Nor
disk Skovbrugs Frø- og Planteråd (NSFP) og den svenske Skogsstyrelse.
NSFPs opgave er at fremme forsyning med egnet frø- og plantemateriale.
En væsentlig aktivitet er at arrangere temadage og konferencer for nordiske
deltagere. Emnerne dækker bredt: Genressourcer, frøforsyning, plante
skoledrift og foryngelse af skov, herunder altså også skovsåning.
Arrangementerne er et mødested mellem forskning og praktik, hvor erfa
ringer kan udveksles og sættes ind i en større sammenhæng. Netop fordi de
erhvervs- og dyrkningsmæssige vilkår er forskellige kan et nordisk samar
bejde belyse problemstillingerne i en bredere sammenhæng.
Arrangementerne bidrager til at skabe nordiske netværk indenfor områ
det og er støttet af Nordisk Ministerråd.
Arrangementerne lægges på skift i de nordiske lande. Næste arrange
ment i Danmark bliver en temadag i efteråret 2004. Tid og sted er endnu
ikke fastlagt.
Mere information om NSFP findes på www.nsfp.net
NSFP deltager også i et nordisk elektronisk nyhedsbrev, som interessere
de gratis kan tilmelde sig på: www.nordgen.org/publikasjoner/
mangfold/mangfold. htm
Gunnar Friis Proschowsky, Planteavlsstationen, Skov- og Naturstyrelsen
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Ved såning i striber anbefales i Norge
et frøforbrug på 350-400 gram/ha
(fyr). Forudsætninger: Afstand mel
lem striber 2 m, dvs. 5.000 m striber
pr. ha, i praksis ofte 4.000 m. Antal
frø pr. løbende meter 15-20. Antal frø
pr. kg 200.000.
Ved såning i pletter anbefales i
Norge et frøforbrug på 200-250
gram/ha. 1 kg frø rækker derfor til 4-5
ha. Forudsætninger. 2.500-3.000 plet
ter pr. ha, ca. 15 frø pr. plet, ca.
200.000 frø pr. kg.
Uden jorddækning kommer der
normalt ikke mere end 1-2 udviklings
dygtige planter pr. 10 såede frø.
Med jorddækning

Med en passende dækning af frøet
kan man i Norge få op til 4-5 planter
pr. 10 såede frø, og det reducerer
frøforbruget betydeligt.

Omkostninger
I Norge er interessen for såning
størst i Hedmark (nord og øst for Lil
lehammer). Såning bruges især ved
fyr hvor der af forskellige årsager er
for få frøtræer, eller en naturlig
foryngelse er slået fejl.
Skovejerne indberetter regnskabs
tal i forbindelse med beregning af
skovafgifter, og de viser hvad der
sker i praksis. En plantet kultur
koster i snit 6.700 nkr/ha ved 1.690
planter/ha, og en såning koster 3.480
nkr/ha ved 120 gram frø/ha. Såning
koster altså omkring halvdelen af en
plantet kultur.
Det bør tilføjes at både plantetal
og frømængde er omkring halvdelen
af det anbefalede for at opnå kvali
tetskulturer i fyr. Årsagen er de lave
træpriser som gør det nødvendigt for

( KULTURANLÆG

skovejerne at spare overalt hvor det
er muligt.
Fra Sverige blev der præsenteret
kalkuler over kulturmetoder. Også
her var omkostningerne ved såning
nede på 40-65% af omkostningerne
ved plantning.
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Frøforbrug
Såning kræver betydeligt større
mængder frø end plantede kulturer.
Hvis man planter 1.690 planter/ha,
så vil 1 kg frø række til 53,3 ha kultur.
Hvis man sår 120 gram frø/ha vil 1 kg
frø række til 8,3 ha.
(Forudsætninger: 1 kg = 200.000
frø, spireevne over 80% og planteudbytte på 50% ved 1-årig produktion af
dækrodsplanter).
Det er som nævnt meget skrabede
modeller, og hvis man følger de anbe
falede modeller, så vil 1 kg frø række
til 30 ha plantet kultur eller 4 ha
såningskultur. Uanset hvad, så
kræver en såning altså omkring 7
gange så meget frø som en plantet
kultur. Mangel på frø kan derfor let
forhindre anvendelse af såning.
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Nobilis efter 3.vækstsæson. Wedellsborg, foto efterår 2003 af Palle Mad
sen.

m

Europæisk lærk efter 3. vækstsæson.
Wedellsborg, foto efterår 2003 af Palle
Madsen.

Frøkvalitet
Frø til såning i skoven bør have en
spireevne på mindst 80%. Såning er
derfor ikke en løsning hvis man har
et dårligt frøparti.
Man overvejer at behandle frøene
på flere måder. En coating kan være
egnet til efterårssåning, fordi den vil
medføre at frøet starter tidligere, og
færre frø ædes af dyr. Overtræk med
polymerer vil give bedre vandforsy
ning og mindre fordampning fra
frøet.

Forædlet frø
I Sverige har man traditionelt brugt
frø fra frøavlsbevoksninger, men
efterhånden bruges i stigende grad
frø fra frøplantager.
Frø fra frøplantager er genetisk
bedre, og tilvæksten er 10-20% høje
re. Samtidig er frøene større og tun
gere fordi de står under beskyttede
forhold på en gødsket agerjord.
Anvendelse af disse frø vil medføre
bedre spireevne, hurtigere etable
ring, højere tilvækst, mere ensartet
foryngelse og lavere frøforbrug.
For skovfyr er der i dag overskud
af frø fra frøplantager, men ikke nok
til at det rækker for al såning i sko
ven. En løsning kan være at så en
blanding af almindeligt frø og foræd
let frø.
Et forsøg viste at efter 5 år var
planter fra forædlede frø 22% højere
end de øvrige. Det må formodes at

Såning i Danmark
Det er værd at overveje såning i
Danmark, fordi det er en billig kul
turmetode. I en tid med vanskelig
afsætning af råtræ må vi under
søge enhver mulighed for bespa
relser.
Såning af nåletræ har især inter
esse på den lette jord i hede- og
klitplantager, fx:
- Lokaliteter hvor naturlig foryn
gelse ikke er mulig og hvor det
ikke er rentabelt at investere store
beløb.
- Lokaliteter hvor jorden er så
mager at vedproduktion ikke er
rentabel. Arealet skal derfor dækkes med skov, som senere kan
forynges naturligt.
- Efterbedring i kunstige kultu
rer eller naturlige foryngelser på
den lidt bedre hedejord.
- Indbringning af mere stabile
nåletræarter - douglasgran, gran
dis, lærk mv. - i en kunstig kultur
eller en naturlig foryngelse af fx
rødgran.
Såning af løvtræer og buske kan
også have interesse som en billig
kulturmetode, både på den lette
og den gode jord. Dette emne lig
ger imidlertid uden for seminarets
rammer.

mange af planterne fra frøavlsbe
voksninger falder bort ved udrens
ning og tynding, så det meste af
bevoksningen med tiden vil bestå af
planter fra forædlet frø.

Tålmodighed!
Bruger man såning skal man være
mere tålmodig end ved plantede kul
turer. Der kan gå 4-5 år før der er syn
lige resultater.
Ved såning i skoven er starten
langsommere fordi de små frøplanter
ikke kan passes med lugning og van
ding. Derfor går der mere end 3 år før
en sået rødgran er på højde med en
rødgranplante fra planteskolen.
Dette taler for at såning mest er eg
net i områder med ekstensiv drift. ■
sf

Konferencen var sponsoreret af den
svenske Skogsstyrelse samt Nordisk
Ministerråd gennem Nordisk Skov
brugs Frø- og Planteråd.

Planter til foråret:
Læg planen med din
PLANTEMÆGLER®
FORSTPLANT
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Varmt år globalt set
Difference from 1961-1990 ( C)

Global

Temperature anomaly
Smoothed with a
binomial filter
o

Arlig gennemsnitlig temperatur for land og hav på hele jorden i perioden 18612003. Som normal er valgt perioden 1961-90. Den røde kurve viser et udjævnet
forløb. Kilde: Climatic Research Unit, University of East Anglia and Hadley
Centre, The Met Office, UK.

sommer med 21.000 dødsfald. 1
Frankrig, Portugal og Middelhavsom
rådet var der mange skovbrande i
juli og august. Der var varmerekord
for sommeren i Frankrig, Schweiz,
Spanien og Tyskland.

G3 FORSIKRING
-værd at vælge

GF-Dansk Skovbrug

Kilde:www.wmo.ch > Public info >
Press releases > December 16th. Her
findes en længere rapport. Fig. 1 er
vist oven for, og Fig. 2 er et verdens
kort med markering af de vigtigste
hændelser.

FINSKE SKOVMASKINER
PALAX COMBI T S V E
PALAX POWER 70
SAVE-/KLØVEMASKINER
0 Hastighedsregulering af kløver
ES Med hårdmetalklinge
ES Ekstraudstyr bl.a. med kørehjul og egen motor
2 Priser fra kr. 34.900
plus moms

Torvegade 4, 4990 Sakskøbing
E-mail: klubl29@gf-forsikring.dk
www.gf-forsikring.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.

FARMI FLISHUGGER F/KRAN
■r"

ES Model CH 260 HF - 2EL. For dia. 26 cm
ES Med hydraulisk indtræk - HF
ES Med El-kontrol af HF - EL
ES Med indføringstragt 1,25 m x 1 m
Med dobbelt rotor med 2 knive
ES Med stikkerbryder for
perfekt flis til stoker
^ Med en kapacitet
på 50 kbm/t
E3 Pris kr. 81.950
plus moms

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

Forhandler/lager:

Import:

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

Sørensen og Lynggaard A/S
Fanøvej 7
8800 Viborg
Telefon 86 62 92 00

H.A. AGRO SERVICE
2800 Lyngby
Telefon 45 88 44 22
agroservice@mail.dk
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Ar 2003 blev det tredjevarmeste år
globalt set siden pålidelige målinger
begyndte i 1861. Det fremgår af en
opgørelse fra World Meteorological
Organization som hører under FN.
Opgørelsen går frem til og med
november, og de viser at 2003 blev
0,45°C varmere end normalen for
1961-90. De varmeste år globalt var
2002 og 1998 med henholdsvis 0,48°C
og 0,55°C over normalen.
Den nordlige halvkugle blev i 2003
0,57°C varmere end normalen, mens
den sydlige blev 0,33°C varmere.
Siden målinger begyndte i 1861
har der været en støt stigning i tem
peraturen, og i løbet af det 20. århun
drede har den udgjort 0,6QC. Der har
med år 2003 været 25 år i træk med
temperaturer over gennemsnittet for
1961-1990. De 11 varmeste år er alle
optrådt efter 1990.
Analyser fra den nordlige halvkug
le viser at varmen i den sidste del af
det 20. århundrede ikke har fortilfæl
de inden for de sidste i hvert fald
tusinde år. 90’erne har været det var
meste årti, og 1998 det varmeste år
inden for de seneste 1000 år.
WMO beskriver unormale udsving
i klimaet over hele jorden i 2003. For
Europa nævnes bl.a. en hedebølge i

KORT NYT / KLIMASTATISTIK

Solrigt og varmt
vejr i 2003
Årets middeltemperatur blev lige
omkring årsskiftet beregnet til 8,7°C.
Dermed blev 2003 en hel grad over
normalgennemsnittet for perioden
1961-90.
År 2003 er det 11. varmeste år
siden de landsdækkende målinger
startede i 1874. Rekorden er fra 1990
med 9,3°C. Vi er inde i en varm perio
de, for inden for de seneste 16 år har
de 14 været varmere end normalt.
Nedbøren blev i gennemsnit for
landet 100 mm under det normale;
det foreløbige tal er 612 mm (normal
712 mm). De seneste fem år - 19982002 - har det regnet mere end nor
malen.
2003 blev meget solrigt med 1830
timer for landet som helhed (normalt
1495). Det blev derved det tredje sol
rigeste år, siden landsdækkende
målinger startede i 1920.
Årets gang

2003 startede ret koldt og tørt. Der
kom snestorm, især i de østlige egne,
den 5. januar. Vinteren 2002/2003
blev den koldeste siden isvinteren

1995/96, og vi var tæt på en ny isvin
ter.
Det overvejende tørre og solrige
vejr fortsatte frem til slutningen af
april. Derefter var resten af foråret og
forsommeren vådere end normalt.
Sommeren blev igen i år varm og
solrig, men med med mindre nedbør
end sidste år. Sommeren varede ind i
september, og der var meget høje
temperaturer for badevandet i en lang
periode. Den våde forsommer gav
gode vækstforhold for planterne, som
derfor ikke led voldsomt under det
varme og tørre vejr i sensommeren.
Oktober blev meget kold med
udbredt nattefrost i bl.a. efterårsferi
en, helt ned til -8°C flere steder.
November derimod blev relativt
varm, og for første gang blev oktober
og november indenfor samme år lige
varme. Siden målingerne startede i
1874 har november nemlig altid
været koldere end den foregående
oktober.
Det milde vejr fortsatte ind i
december, der blev varmere end nor
malt, og juledagene blev noget grå og
regnfulde.
Kilde:www.dmi.dk > nyt >
30.12.03 og 2.1.04

November 2003
November gav noget mindre nedbør

end normalen. Over halvdelen faldt i
uge 47.
Temperaturen blev næsten 2 gra
der over normalen og nøjagtig det
samme som i den foregående okto
ber; det er første gang det er sket
siden målinger startede. Det har
været frost ned til 2-4 graders frost
på de fleste stationer inde i landet.
December har indtil den 29. givet
en nedbør en smule over normalen
(66 mm). Nedbøren er faldet jævnt,
kun uge 49 var helt tør.
Temperaturen blev i middel 2,5
grader over normalen (1,8 gr.) - det
var mildt gennem hele måneden. Der
har været målt frost i alle uger, ofte
ned til 4-8 gr. frost inde i landet, kun
enkelte kyststationer har ikke været
under nul. Det har været meget blæs
ende, især i de to sidste uger hvor
det var over vindstyrke 6 i 30% af
tiden.

Nedbør.mm

November 1/12-29/12
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SKOVPLANTER

- til juletræs- og pyntegrøntkulturer, skovplantning,
læ- og landskabsplantning. Ring efter vores
plantekatalog eller et uforbindende tilbud.
•-.

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

lute

TemperaturX
Middel
Absolut min.
Absolut max.
Antal soltimer
Antal frostdøgn
Antal graddage

Vindstyrke
end eller lig

m
Destroyer

8

Wim
’'•wt.'
www.spearhead.dk

Rotorslåmaskine til brug i skov
områder. Træer og buske med
stammediameter op til 200 mm
knuses og findeles.

Målt
73
76
44
45

73
59
47
42
41
45
34
54
54

Normal
75
85
69
91
98
102
91
69
58
61
62
76
79

November

AARESTRUP PLANTESKOLE
Specialist i vedligehol
af grønne områder

Nordjyllands
Viborg
Århus
Vejle
Ringkøbing
Ribe
Sønderjyllands
Fyns
Vestsjællands
Nordøstsjælland
Storstrøms
Bornholms
Landsgennemsnit

»»

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

Styrke 6
(hård vind)
Styrke 8
(hård kuling)
Styrke 10
(storm)
Hyppigste
vindretninger

Målt
85
82
71
76
88
84
68
47
44
50
43
59
69

1/12-29/12

Målt Normal
6,6
4,7
-1,0
11,9
41
54
7,3
1,9
313
375

Målt
4,3
-5,6
9,8
40
8,2
357

hyppighed, %, større

Målt

Normal

Målt

6

14

24

0

2

2,5

0

0

0
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Postbesørget blad (0900 KHC)

Skovjakke 595,

Skovhjelm 399,Sikkerhedsoverall 875,-

MS 200

Nu 4.995,c>;r>
STIHL

STIHL

Verdens letteste professionelle sav
2,3 hk • 35 cm3 • 3,8 kg

MS 260 FB

Nu 3.995,-

WoodLine
sikkerhedsstøvle
550,-

STiHL .
O•Q

STIHL

Specielt udviklet for det nordiske marked, den mest
solgte professionelle sav. 3,5 hk • 48,7 cm3 • 4,7 kg

STIHL

