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Stort sortiment skovplanter af barrod, 
TePlus® og dækrod. Løvplanter og 
nåleplanter i mange størrelser.
Sammenlignet med barrodsplanter er plant
ningspræstationen 20% højere ved plantning 
af TePlus® og 70% højere ved plantning af 
dækrodsplanter.

Frøkilder
Vi anbefaler først og fremmest planter 
fra et forædlet materiale (frøplantager). 
Herudover findes der også planter fra 
skovbevoksninger. De nuværende frø
plantager blev anlagt i et samarbejde 
mellem Sverige, Danmark og Polen. 
Her indgår foruden svenske kloner 
også danske og polske kloner.

■ Rødgranplantager: Runesten, 
Slogstorp, Gålltofta, Skogsgård,
Torarp

■ Skovfyrplantager:Albjershus,
Stegared

■ Birkplantage: Asarum

■ Elplantage: Ignaberga

Priser
Barrodsplanter DKK pr. 1000 pi
Rødgran 20-40, 25-50, 30-60 cm 2100
Skovfyr 15-30, 20-40 cm 2100
TePlus®
Rødgran 20-40, 25-50, 30-60 cm 2300
Skovfyr 15-30, 20-40 cm 2300
Dækrodsplanter
Rødgran Svepot 500/m220-30 cm 2100

Flexi 600/m2 20-30 cm 2000
Flexi 400/m2 20-30 cm 2300
TePlusTe 400/m220-30 cm 2400

Skovfyr Svepot 500/m215-25 cm 2100
Starpot 500/m215-25 cm 2200

Birk 250-400/m2 40-60 cm 3000-3800
El 250-400/m2 40-60 cm 3000-3800
Eg I/O 30-50 cm 2500
Eg 2/0 30-50 cm 3100

m
i '

Distribution
Svenska Skogsplantor AB råder over 

100.000 m3 køle- og fryselager og kan 
levere sunde, levedygtige planter i hvile 
over hele Danmark fra oktober til og 
med juni måned. Mindste leverance 
ved direkte levering er 10.000 planter.

Kontraktdyrkning
Svenska Skogsplantor AB kan for
øge produktionen kraftigt i 2001 for 
at have planter klar til 2002 blandt 
andet af 2/1 barrod samt 
dækrodsplanter.

Kontakt
Regionchef Christer Thoft 
(plantbestilling)
Kolleberga Plantskola 
Tel 0046 435 44 13 10 
Fax 0046 435 44 17 64 
kolleberga@skogsplantor.se

VD Sverker Lidén 
Tel 0046 36 30 56 00 
Fax 0046 36 19 07 40 
sverker.liden@skogsplantor.se

Svenska Skogsplantor AB
producerer ca. 100 mio. planter 
pr. år i 18 planteskoler. Frø
plantagerne er ca. 700 ha og 
frøbehandlingen sker på to 
frøcentraler. Vi leverer i hele 
Norden.

Besøg vores hjemmeside 
www.skogsplantor.se for 
mere detaljeret information om 
vores virksomhed, frøkilder og 
plantetyper.

Ved større bestillinger og løndyrkning gives rabat. 
Flere kunder kan gå sammen om et større parti.

SVENSKA SKOGS PLANTOR AB
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EKSKURSION TIL 
WEDELLSBORG

430 Oprydning efter 
stormfaldet

435 Om Wedellsborg 
og Wefri

436 Rødgran eller løvtræ?
438 Jagtvæsen og færdsel

Reportage fra Dansk Skovfore
nings ekskursion til Wedellsborg 
på Vestfyn. Om afsætning af træ 
fra stormfaldet, bl.a. til energi, 
anlæg af ny kultur ved såning og 
stormfald i eg. Kort om ejendom
men og Wefri A/S. En rødgrankul
tur med opvækst af mange arter 
udlagt som forsøgsareal mht. 
fremtidigt træartsvalg. Dyrehave 
med dåvildt og organiseret færd
sel på ejendommen. Billederne 
viser starten foran hovedbygnin
gen samt et ryddet stormfaldsare
al

440 Månedens profil
Finsandet jord fra Vendsyssel - 
hævet havbund.

441 Kort nyt
Junckers producerer fjernvarme. 
Oparbejdning af stormfald v. 
Hedeselskabet.

442 Kunst med 
motorsaven

444 Træskæring som 
kunst
Skovskolen har afholdt et kursus i 
at lave træfigurer med motorsav. 
Der vises eksempler på kursister
nes arbejde (billedet viser en sol), 
samt figurer af underviseren Dorte 
W. Sørensen, der ernærer sig som 
trækunstner.

446 Bådebygger og 
krum eg
Bådebygger i Hanherred laver 
fiskerbåde der kan trækkes op på 
stranden. Træ er meget bedre end 
glasfiber, og det bedste er eget
ræ. Billedet viser hvordan vådt 
egetræ er let at bøje.

PLANTESKOLEKONFERENCE 
448 Lagring af planter og frø
450 Kvalitet af planter

Reportage fra en nordisk plante
skolekonference og Danmarks 
JordbrugsForskning, Forsøg med 
lagring af agern. Metoder til at 
bedømme om planter kan tages 
op. Plantetæthed i frøbedet og 
betydning for plantekvalitet og 
vækst. Forsøg med udtørring af 
nobilis før plantning. Forsøg med 
afkortning af roden på bøg før 
plantning.
Desuden noter om forsøg med 
dyrkning af ginseng (s. 449), gen

variation i spidsløn (s. 453) og 
genetiske fingeraftryk til at afklare 
herkomsters ægthed (s. 453).

PLANTESKOLEDRIFT
454 Dæk+ planter
456 Svenske planter til 

Danmark?
Ny plantetype der starter som 
dækrodsplante, prikles ud og gror 
videre som barrodsplante. Besøg 
på svensk planteskole som måske 
kan levere planter til Danmark.
Det øverste billede viser lærk sået 
i Jiffy potter og omskolet til større 
potter. Det nederste billede er fra 
Akkerup Planteskole og viser 
frøbede af gran der er sået på 
rækker for at lette mekanisk ren
holdelse.

458 Hvor langt er PEFC?
459 Certificering - nyt

Status for den europæiske skov
certificering. Norsk forening god
kendt igen, Sodra går over til 
PEFC, FSC træ i USA, status over 
certificeret skov globalt (PEFC, 
FSC, Canada).

460 Pap miljøvenlig 
emballage
Oplæg fra Miljøstyrelsen udpeger 
pap og papir som den mest mil
jøvenlige emballage.

462 Biokorridor i
Mellemamerika
I Mellemamerika er der lavet et 
netværk af biologiske korridorer 
for at modvirke opsplitningen af 
landskabet i mange små leveste
der. Det kan være til gavn for 
sjældne dyr.

466- Diverse
467 Klimastatistik august 2000, histori

er af Dinesen.
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Skovens Dag
Den næste Skovens Dag er nu fastsat til 
søndag den 6. maj 2001.

Dansk præsident for 
studenterorganisation
Den danske skovbrugsstuderende 
Karen Hoyer er netop blevet valgt til ny 
præsident for International Forestry Stu
dents’ Association. IFSA er paraplyor
ganisation for foreninger af skovbrugs
studerende verden over. Med mere end 
70 medlemsuniversiteter fra 49 lande 
repræsenterer IFSA over 30.000 stude
rende. Valget skete ved den årlige 
generalforsamling, der i år blev afholdt i 
september i Skotland.

Det kommende år vil al koordination 
af IFSAs aktiviteter således udgå fra 
KVL.

KVL byder på de bedste forudsæt
ninger for et sådant arbejde. Internetad
gang er ukompliceret, og støtten til 
internationale initiativer er meget stor. 
Bl.a. er der i løbet af sommeren oprettet 
et kontor, Verdensrummet, til de interna
tionale studenterorganisationer, hvorfra 
også den nye præsident vil kunne 
arbejde.

IFSAs hovedmålsætning er at berige 
de skovbrugsstuderendes formelle 
uddannelse ved udveksling af viden og 
erfaringer på tværs af landegrænser og 
kulturer. Gennem et job-udvekslingspro
gram kan de studerende i en periode 
arbejde i udlandet, mens mange initiati
ver hos de enkelte medlemmer resulte
rer i udveksling mellem universiteter, 
fælles seminarer, skovbrugskonkurren
cer og lignende.

Det nye præsidium lægger stor vægt 
på IFSAs deltagelse i Village Concept 
Projects (VCPs). I disse projekter arbej
der studerende fra flere studieretninger 
sammen i et udviklingsprojekt, der kon
centrerer sig om en enkelt landsby. Der 
er taget initiativ til to projekter i hhv. 
Sudan og Sydafrika, som skal afløse 
afsluttede projekter i Mexico og Ghana 
(sidstnævnte er kort omtalt i Skoven 
1/99, red.).

Udover koordinering af og opfølg
ning på interne projekter er det præsi
dentens opgave at repræsentere IFSA 
udadtil over for organisationer som 
UNESCO, IUFRO, EFI og WWF. Samar
bejdet med disse organisationer kon
centrerer sig om at formidle de stude
rendes synspunkter i forbindelse med 
højere uddannelse. Derfor deltog IFSA 
sidste år i udarbejdelsen af en Students 
Service Manual, der skal præsenteres 
på et møde i UNESCO i november 
2000.

I samme regi arbejder flere internati
onale studenterorganisationer ligeledes 
sammen om at udforme et fælles mani
fest om højere uddannelse. Dette sam
arbejde med bl.a. agronom-, jura- og 
medicinstuderende spænder videre

over bl.a. VCPs og generel udveksling 
af information.

Det er en grundlæggende tanke i 
IFSA at samarbejde, viden og kommuni
kation er af grundlæggende betydning 
for den videre udvikling af verdens 
samfund og forståelsen mellem forskel
lige interessegrupper og nationaliteter.

Med internet og e-mail er det i dag 
let at videregive information om nye til
tag. Fire gange årligt udgives IFSA- 
News med de vigtigste nyheder, og 
som noget nyt vil der i år blive udsendt 
nyhedsbreve til de af IFSAs medlem
mer, der ikke har let adgang til elektroni
ske medier.

IFSA er registreret som velgørende 
institution i Freiburg, Tyskland, hvorfra 
organisationen modtager stor støtte. 
IFSA aktiviteter finansieres af medlems
kontingenter, EU og af sponsorer og 
fonde (bl.a. Heilmanns Fond og KVL).

Kilde:Pressemeddelelse fra IFSA

Heilmanns Fond
Heilmanns Fond under Danske Forst
kandidaters Forening uddeler hvert år 
en række legater og priser.

Der er i år uddelt 175.000 kr til en 
række studerende til mange forskellige 
formål: Opgaver om monitering af mus i 
selvsåninger og forceret naturlig suc
cession efter stormfald, studieture til 
Gottingen, Estland og Letland (om 
naturressourceøkonomi), Island og det 
vestlige USA, studieophold ved Was
hington State University, Thailand (tro
pisk skovbrug) og British Columbia, 
samt et møde i IFSA i Skotland.

Fonden uddeler hvert år Heilmanns 
Forskerpris til en yngre skovbrugsfor
sker. Årets pris tildeles dr. agro. Erik 
Dahl Kjær, som forsker inden for gene
tisk variation i danske og tropiske træar
ter. Hans arbejde har ført til praktiske 
anvisninger om bl.a. avl af træfrø samt 
studier i hvordan vi skal bevare de 
genetiske ressourcer.

Erik D. Kjær har medvirket til at brin
ge dansk forskning inden for forstgene
tik tilbage i en stolt tradition på den 
internationale arena.

Endelig uddeler fonden Heilmanns 
Underviserpris til en person der gen
nem sit virke eller sin personlighed har 
været med til at bringe skovbruget vide
re. Årets pris tildeles Anders Erik Bille- 
schou, der bl.a. ydede en imponerende 
indsats ved revisionen af skov- og 
naturlovgivningen i 1986-1990.

Prismodtageren har gennem hele sit 
faglige virke påvirket mange skovbru
gere ved sine store analytiske evner, sit 
store engagement og sin store debati
ver. Han er til tider kontroversiel, og ikke 
alle i erhvervet har altid påskønnet den 
påvirkning som prismodtageren har 
stået for, måske fordi de ikke selv har 
opdaget at Billeschou gerne selv vil 
påvirkes og blive klogere.

Kilde:Pressemeddelelse fra DFF

428 SKOVEN 10 2000



SKOVBRUGETS 
EJENDOMSSKAT 

MÅ AFVIKLES
Skovbruget og landbruget fik i 1999 og 2000 sat et loft på 8 promille over den 
kommunale ejendomsskat. I april 2000 tilkendegav et stort mindretal i Folketin
get at man ønskede loftet videreført.

I øjeblikket forhandler Folketinget finanslov for 2001 - og i den forbindelse 
arbejder Skovforeningen for at overbevise et flertal om fornuften i at fjerne 
skovbrugets ejendomsskat:

Da loftet blev indført under finanslovsforhandlingerne i slutningen af 1998 fik 
det ikke nogen officiel begrundelse med på vejen. Men alligevel var begrun
delsen åbenlys - nemlig at skov- og landbruget havde så ringe indtjening i for
hold til de betydelige og stigende ejendomsskatter.

I de forløbne to år er skovbrugets økonomi yderligere forringet:
• Nåletræpriserne er fortsat faldet.
• Skovbruget har oplevet historiens største stormfald. På grund af skovbrugets 

lange produktionstid vil indtjeningsgrundlaget på de hårdest ramte ejen
domme være væk i mange år.

• Central- og Sydeuropa har oplevet et stormfald så gigantisk at det vil sætte 
dybe spor på træpriserne og dermed indtjeningsmulighederne i alle danske 
skove i de kommende år.

Pivis skovbruget fortsat skal kunne leve op til de nationale og internationale 
ønsker til fremtidens skove - herunder bevaring og udvikling af særlige natur
værdier - må en yderligere udhuling af erhvervets økonomi stoppes.

Pivis loftet fjernes - hvorved ejendomsskatterne i skovbruget øges med ca 
20 millioner kr (svarende til knap 45 kr. pr. hektar i gennemsnit) - vil pengene 
kun kunne skaffes ved at intensivere driften på arealer der i dag drives mere 
ekstensivt. Det vil i praksis sige de arealer hvor der tages særlige naturhen
syn.

I forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger har Skovforeningen derfor 
anmodet Folketinget om at det midlertidige loft over grundskylden forlænges. 
Skovforeningen finder det vigtigt for skoven, at de indkomstuafhængige skat
ter elimineres.

På langt sigt er Skovforeningens mål derfor fortsat at al skat på produkti
onsjord afskaffes.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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DANSK SKOVFORENINGS EKSKURSION

OPRYDNING EFTER 
STORMFALDET

Stormfaldet prægede 
Skovforeningens eks
kursion til et af de hårdt 
ramte områder i landet - 
Wedellsborg på Vestfyn.

Der var debat om 
afsætning af træ, etab
lering af ny skov ved 
bl.a. såning, træarts
valg, frøproduktion og 
anlæg af overdrev.

Orkanen i december 1999 ramte aller- 
hårdest i Sønderjylland. Men efter at 
have huseret i det sønderjyske kunne 
den samle lidt kræfter over Lillebælt for 
så at ramme Vestfyn med stor styrke.

Og i første parket ligger Wedellsborg 
- mellem Middelfart og Assens. Derfor 
var denne ejendom et oplagt mål for 
Dansk Skovforenings årlige ekskursion. 
Omkring 225 mødte op til ekskursionen 
d. 4. september i et smukt efterårsvejr.

Orkanens forløb
I Assens Havn blev der målt vindhastig
heder på 50 m/sekund (180 km/time) - 
en tangering af den officielle rekord fra 
Rømø. En så kraftig vind kan skovtræer
ikke modstå.

Den vestlige del af Wedellsborg, ud 
til Lillebælt, blev imidlertid ikke ramt 
særlig hårdt. Terrænet er fladt og kun få 
meter over havet, og området har 
måske ligget lidt i læ af Østjylland. Selv
om jorden er leret har orkanen bl.a. 
efterladt sitka på 30 m højde.

Nogle kilometer fra vandet rejser lan
det sig brat. Wedellsborg Banker er en 
række store bakker som når op til 
næsten 60 m over havet. Bankerne lig
ger i retning nordvest-sydøst, og da vin
den var i sydvest har den ramt lige ind 
på siden af bakkerne. Vindhastigheden 
har formentlig også været endnu højere 
end i Assens Havn, fordi vinden er ble
vet presset op over Bankerne, og der 
skete store ødelæggelser i skovene her.

På læsiden af Bankerne falder ter
rænet ned til en højde på 20-25 m over 
havet. Men også her væltede mange 
træer - næsten endnu flere end i vindsi

den. Når vinden er kommet op over top
pen af bakken skabes der formentlig 
turbulens på bagsiden. Det giver en 
stødvis vind fra forskellige retninger 
som er hårdere for træerne end det 
mere ensidige pres i vindsiden. Nabo
ejendommen Faurskov ligger netop på 
læsiden, og her har man set fladefald i 
lærk på 4 m højde!

Ud af de 1320 ha bevokset skov på 
Wedellsborg er der væltet 250 ha.
Under samme administration hører 
Faurskov på 390 ha hvor der væltede 
150 ha. Endelig er der Karl Wedells Stif
telsens skove på 300 ha hvor der vælte
de 30 ha. I alt blev væltede der på de 
tre ejendomme 80.000-100.000 m3.

Alle arter ramt
Wedellsborg Banker har en let, sandet 
jord, og i begyndelsen af 1800 tallet var 
det mest overdrev med græsning. Fra 
midten af 1800-tallet blev bakkerne til
plantet med især fyrrearter, men der er 
også en del gran og løvtræ.

Orkanen var så kraftig at næsten alle 
arter er ramt. Den mest følsomme træart 
er ikke overraskende rødgran hvor 
næsten alt over 6 m højde er væk. Men 
der har også været fladefald i ellers 
stormfaste arter som skovfyr, østrigsk 
fyr, lærk, bøg og eg.

Kun få arter var stabile. Cypres på 
20-25 m højde har klaret sig fint, også 
bevoksninger der ikke er klippede - 
måske er træerne bedre til at give efter 
for vinden. Andre steder - bl.a. på Lan
gesø ved Odense - er der i øvrigt flere 
tilsvarende eksempler på at cypres har 
klaret stormen.

Nobilis er en anden træart der har 
klaret sig pænt igennem. Årsagen er 
nok - udover et godt rodsystem - at 
kronen er reduceret på grund af klip
ning.

Afsætning af tømmer
Det første stop på ekskursionen var på 
et typisk stormfaldsareal i Ørslev Planta
ge med ret sandet jord. Her var der 
således ødelagt skovfyr på 12 m højde 
og lærk og douglas på 18-19 m. Og en 
douglasgran på 12 m (17 år fra frø) var 
så stærkt trykket af stormen at den må 
afvikles. Se foto 1.

- De vigtigste effekter har været lang

tømmer, afkortet tømmer og energitræ, 
sagde ekskursionens leder, skovrider 
Jimmi Enevoldsen. Netop på Wedells
borg er der mange forskellige træarter, 
og generelt har gran, douglas og lærk 
været lette at sælge. Derimod er det 
svært at sælge skovfyr - selv store flotte 
træer på 100-150 år og med en lang 
knastfri stamme.

- Vi har indtil videre solgt en del af 
det største skovfyr tømmer - træer på 
over 50 cm i brysthøjde. Viskum Skov 
Savværk aftager 2500 m3 som passede 
ind i en bestemt ordre til Tyskland.

- Fyr er en vanskelig træart, fordi den 
får let blåsplint. Det er en svamp som 
laver en blågrå misfarvning som udeluk
kende er af kosmetisk art, da den ikke 
forringer styrken. Men for ukyndige ser 
det ud som om træet er råddent.

- Meget af træet bruges til konstrukti
onstræ, og det får under alle omstæn
digheder misfarvning når det sættes ind 
i huset. Man skulle tro at så var det lige
gyldigt om træet var misfarvet når det 
blev leveret som skåret træ - men det 
er det åbenbart ikke.

- Svenskerne har erfaring for at man 
kan undgå blåsplint ved at oparbejde 
træet fra midten af oktober til marts - 
hvis det skoves om sommeren får det 
blåsplint i løbet af et par uger. Vi skove
de en del skovfyr i vinter, og resten reg
ner vi med at sælge i den kommende 
vinter. Det har stadig rodkontakt.

Et nærliggende forslag var at sælge 
tømmeret til Norge eller Sverige hvor 
mange savværker skærer skovfyr - men 
kvaliteten af det danske træ er for ringe. 
Der er ofte 2-3 årringe pr. cm og store 
knaster, og køberne ønsker 7-8 årringe 
pr. cm og små knaster.

- Skovfyr fra hedeplantager har det 
samme problem, og det betyder at 
skovfyrren overalt i Danmark vokser for 
hurtigt til at kunne give den kvalitet kun
derne ønsker, sagde Jimmi Enevoldsen. 
Jeg har iøvrigt for år tilbage arbejdet 
med maskinskovning i Østtyskland hvor 
der også findes meget skovfyr. Erfarin
gen herfra er den samme - selv træer 
af god kvalitet kan være næsten usæl
gelige.

Afsætning af småt træ
Tømmer fra stormfaldet har altså i det
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Foto 1. Stormfaldsarealet som nu er ryddet og skal tilplantes - eller måske tilsås - med eg. I baggrunden ung douglas som er 
trykket og må ryddes. I midten et lille vandhul som nu oprenses, og der etableres en lille eng op mod vejen til højre. Det vil give 
gode muligheder for purschjagt på råvildt.

store og hele kunnet sælges, men de 
mindre dimensioner har det knebet 
med. Spånpladetræ og emballagetræ 
faldt hurtigt efter stormen til en pris 
langt under omkostningerne ved opar
bejdningen.

- Derfor har vi kun lavet meget små 
mængder 3 m træ, og det meste bliver 
til energitræ, sagde Jimmi Enevoldsen. 
Vi har solgt stort set alt energitræ til 
Gørding Varmeværk som tager 5000 
tons om året i 5 år. Træet bliver lagt på 
strøer i store stakke ude ved fast vej.
Det holder sig fint som rundtræ, og de 
første tre år vil det nok stige lidt i værdi 
fordi det bliver tørret ned.

- Der er også store praktiske fordele 
ved at lave energitræ af det hele fremfor 
at lave spånpladetræ af det pæne træ 
og flis/brænde af resten. Kvalitetskrave
ne til energitræ er meget små, fordi det 
kan omfatte knækket træ, mange træar
ter og varierende længder og dimensio
ner.

- Entreprenøren får en bedre udnyt
telse af udkørselsmaskinen når han kun 
skal køre ét effekt ud - og det er nem
mere for ham at køre rundt på arealet, 
når han kan tage alt træ med ud. Samti

dig får vi lavet en god rydning så area
let er klar til nykultur.

- Økonomisk er der også store forde
le fordi oparbejdningen er billigere. 
Energitræet sælges til 100 kr/m3 ved 
fast vej, og det giver et samlet nul eller 
et lille overskud. Havde vi derimod lavet 
spånpladetræ var salgsprisen blevet 70 
kr/m3, og omkostningerne var blevet 
højere - ca. 130 kr/m3.

Skovfyr til energitræ
- Skovfyr er som nævnt særlig vanskelig 
at afsætte. Træ over 50 cm kunne sæl
ges til tømmer, men de ”små" dimensio
ner, under 25 cm dbh, bliver hugget til 
flis.

- Træ på 25-50 cm kan måske sæl
ges til tømmer til en pris på 190 kr/m3, 
men da oparbejdningen koster 150 
kr/m3 er dækningsbidraget beskedent.
Vi har ikke taget endelig stilling til hvad 
der sker med de mellemstore træer, 
men en del af dem vil vi nok skære en 
tømmerstok af i bunden, og så flise 
resten, mente Jimmi Enevoldsen.

Der kan siges meget godt om skov
fyr som skovtræ. Det er et meget smukt 
træ, det er stabilt (når man ser bort fra

meget stærke storme), og det er natur
ligt hjemmehørende i Danmark. Men på 
grundlag af Wedellsborgs erfaringer 
skal man altså ikke forvente at få noget 
større økonomisk udbytte ved dyrkning 
af skovfyr

Skal man kort opsummere det øko
nomiske resultat af oparbejdningen, så 
udgjorde løvtræet 8% af den masse der 
væltede, men det giver 34% af 
dækningsbidraget. Tal som disse er 
medvirkende til at løvtræet fremover 
udgør en stigende del af kulturarealet.

Højryggede agre
Bankerne var indtil for 150 år siden 
overdrev, men før da har de været dyr
ket med primitivt agerbrug. Det fremgår 
af de mange højryggede agre der fin
des i området - omkring 1000 ha på 
Wedellsborg.

(Højryggede agre udvikledes med 
datidens primitive plove hvor man pløje
de ind mod midten af de lange smalle 
marker som havde en bredde på 10-30 
m. Højryggede agre havde den fordel 
at udbyttet svingede mindre - i tørre år 
kunne kornet klare sig i de lave partier, 
og omvendt i våde år. Højryggede agre
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Foto 2. Karsten Raulund-Rasmussen fra FSL hoppede ned i det gravede jord
bundshul og konstaterede at det er en mager og tør jord. Eg vil være godt, men der 
er Ikke nogen al, så træartsvalget er ret frit.

ses i dag som svage bølger i terrænet).
- For at bevare de højryggede agre 

har vi lavet en aftale med Skov- og 
Naturstyrelsen om at undlade gravning 
og stødrydning, forklarede Jimmi Ene- 
voldsen. Der laves en skånsom kvas
rydning, og vi forsøger at skubbe rod
kagen tilbage i hullet. Det udløser et til
skud på 2000 kr/ha. Senere skal der

laves en ny aftale fordi distriktet undla
der jordbearbejdning og laver skånsom 
plantning, og det kan udløse yderligere 
et tilskud.

Træartsvalg
En del af debatten på ekskursionen dre
jede sig naturligt om hvad der så skulle 
ske.

Gustav Berner fra en anden storm
ramt ejendom, Holstenshuus, sagde:

- Jeg vil retablere skoven, fordi jeg vil 
leve af skovbruget. Her vil jeg lave eg, 
og hvis ikke jeg får tilskud vil jeg måske 
prøve såning. En anden mulighed er at 
udnytte opvækst af birk, røn osv. og 
derpå lave en ekstensiv plantning. Efter 
1967 blev der flere steder plantet 3000 
bøg/ha, suppleret med lærk, og det 
blev ganske godt.

Ekskursionens dirigent, professor Bo 
Larsen, supplerede med at vintereg 
kunne være et godt valg. Den er egnet 
til tør jord, kernen har en god farve, og 
den får færre vanris end stilkeg. Der er 
dog ikke så mange erfaringer med den.

- Eg er populær, og den plantes 
mange steder, sagde direktør Jens 
Thomsen, Stiftelsen Sorø Akademi. Men 
den giver også en stor kapitalbinding, 
fordi omdriften er lang. Man skal passe 
på ikke at se for sort på nåletræet selv
om det er væltet nu. Jeg vil foreslå at 
sprede risikoen noget ved at plante 
halvdelen med eg - som en livsforsik
ring - og resten med nåletræ.

Godsejer Thomas Harttung, Barrit- 
skov, var enig i eg, men ville gerne sup
plere med andre løvtræarter som bøg, 
ask og lind. Skovrider Niels Peter Dals- 
gaard Jensen, Salten Langsø, fandt 
også ren eg for trist. Han ville også ind
bringe noget nåletræ af hensyn til varia
tionen og mulighed for senere naturlig 
foryngelse.

Skovrider Lars Møller Nielsen - som 
også har været skovrider på Wedells- 
borg - beskrev hvordan det foretrukne

Foto 3. Skovfoged Kim Bech Nielsen fortalte om oldensåmaskinen.

Foto 4. Palle Madsen fra FSL viser red
skaber som måske kan udvikles til 
såning på mindre arealer - en gød
ningsspreder (hvidt rør) og et planterør 
(rødt rør på jorden).
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træartsvalg tit er gået i bølger. Han 
advarede mod at satse ensidigt på én 
bestemt træart i en periode.

Han foreslog ikke at lave for meget 
eg, men også noget skovfyr, og han 
mindede om at der har været perioder 
hvor det har været svært at sælge eg.

Såning
I de sidste knapt hundrede år er 
næsten alle kulturer blevet anlagt ved 
plantning, men der er på det seneste 
blevet fornyet interesse for såning.

- Formålet vil i første række være at 
spare penge, sagde Jimmi Enevoldsen. 
Men jeg vil også gerne undgå plantning 
på denne jord, fordi det sker tit at roden 
afkortes ved plantningen, og det gør 
egene mere sårbare for tørke.

Til at foretage såning var man ved at 
udvikle en såmaskine - kaldet "Olden- 
borren”. Se foto 3, Den nederste del er 
en Jiffy plantemaskine, den øverste del 
en Egedal såmaskine. To rulleskær 
kører modsat hinanden og åbner furen, 
agernet falder ned, og trykruller trykker 
furen sammen igen. Den maskine der 
blev vist kræver 4-5 traktortimer pr. ha, 
men det går hurtigere hvis der sættes 
flere aggregater på.

Såning er mere risikabelt end plant

ning, især fordi mus og andre skovdyr 
kan nå at æde en stor del af frøene. I år 
er der en stor frøproduktion i mange 
træarter, og det kan føre til en stor 
musebestand fordi musene kan formere 
sig hele vinteren hvis vejret er mildt nok.

Roundup i kulturplejen
Pleje af kulturen blev også kort berørt. 
For at undgå for store museangreb er 
det vigtigt at holde græsset nede.

- Vi sprøjter med Roundup i april 
med en lav dosering -1 liter pr. ha 
(brugsvejledningen går op til 5 liter, 
red.), sagde Jimmi Enevoldsen. På det 
tidspunkt tager midlet græsserne, men 
ikke urterne som ikke udgør noget pro
blem. Egene skades heller ikke - de 
springer først ud midt i maj.

- Jeg håber stærkt at Roundup fort
sat kan blive tilladt - mange steder er 
det afgørende for at kunne lave bøg. 
Roundup er et fortræffeligt middel, også 
i lave doseringer - helt ned til 0,2 liter.

- Lave doseringer er velegnede først 
på efteråret, hvor saftstrømmen går 
ned. Det tager græsset - der går blot 
lidt længere tid - mens mange af urter
ne og træopvæksten overlever. Det gør 
ikke noget - de skader sjældent kultu
ren, og de kan hæmme græsset.

Overdrev
Et af de mere utraditionelle forslag kom 
fra Thomas Harttung:

- Hvorfor ikke udlægge arealet til 
overdrev igen. Det er en naturtype vi 
ikke har ret meget af?

- Vi har overvejet at lave overdrev på 
udvalgte steder, svarede Jimmi Ene
voldsen. Overdrev omgivet af skov er 
populære blandt skovgæsterne, og der
for lægges de især på steder som er let 
tilgængelige. Vi vil ikke lave større over
drev dybt inde i plantagen som her, for
di det trækker skovgæsterne langt ind i 
skoven, og det kan forstyrre vildtet.

Skovloven kræver i princippet at der 
skal etableres skov igen når det er 
fredskovjord.

- Vi kan dog nok acceptere at der bli
ver lavet overdrev på de "rigtige” steder 
- men ikke overalt, sagde den lokale til
synsførende, skovrider Søren Strand
gård. Et formål kan være at højryggede 
agre træder tydeligere frem.

Stormfald i eg
Egen går for at være en af de mest 
stormfaste arter. Det passer også i mere 
almindelige storme, men denne orkan 
var så kraftig at også eg blev hårdt 
ramt. Særligt skuffende er det på

Foto 5. Eg på 92 år som er stærkt hullet efter orkanen.
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Foto 6. Den store Ahwi fræser knuste selv rødder og stød som forberedelse til en 
juletrækultur.

Wedellsborg at store dele af aldersklas
sen på 70-100 år er væltet, i alt 3000 
m3,

Et godt eksempel var en bevoksning 
på 3,70 ha i Rendebjerg Skov som er 
en udløber af Bankerne, men har noget 
bedre jord og mildere klima end Ørslev 
Plantage. Træerne er 92 år fra frø, og 
omkring 1/3 væltede. Bevoksningen er 
bonitet 1,0, højden er 25,7 m, og ved
massen er 293 m3/ha. Se foto 5.

Mange af egene står ret frit, og de vil 
udvikle vanris. Hvis man vil beholde 
egene i en længere periode er det nød
vendigt at foretage kunstig vanriskap
ning. (Skal de kun stå i en halv snes år 
er det ikke nødvendigt fordi knasterne 
vil kun ligge i splinten som ikke har 
nogen særlig værdi).

Man kan lade egene stå en kortere 
årrække og underplante med forskellige 
træarter. Der blev foreslået nordmanns
gran til juletræer, men det afviste Jimmi 
Enevoldsen:

- Der stilles så høje krav til kvaliteten 
af nordmannsgran at de skal have fuldt 
lys. De tåler ikke selv en let skygge fra 
egene.

- Hvis der skal dyrkes pyntegrønt 
skal det være mere skyggetålende arter 
som buksbom, cryptomeria, thuja mv. 
Men man skal tænke sig godt om for 
planterne er dyre - 10-15 kr/stk - dyrk
ningsmetoden er en anden, klippemeto
den er anderledes. Det største problem 
er måske at markedet er begrænset.
Jeg vil nok vælge at underplante med 
bøg.

Frøavl
Bevoksningen er kåret til frøavl (F644), 
og det blev diskuteret om frøproduktio
nen ville blive påvirket af den kraftige 
lysstilling.

Skovrider Ole Pedersen mente at der 
ville komme mere frø, fordi eg kræver 
varme for at give godt frø. Han tilføjede 
at det vil være svært at samle frø på 
dette areal fordi der er højt ukrudt.

Der blev spurgt om det kan betale 
sig at pleje arealet med henblik på en 
optimal frøhøst9

- En bevoksning som denne giver 
måske 1 tons agern/ha, og det sker 3 
gange på 10 år, sagde Niels Arp-Han- 
sen fra Levinsen Skovfrø. Dækningsbi
draget til skovene bliver måske 10-15 
kr/kg, så derfor er mit råd: Tag frøpro
duktionen med hvis den kommer, men 
lad ikke muligheden for frøhøst styre 
behandlingen af bevoksningen.

Juletræer i skov
Nabobevoksningen til egene var 
rødgran på 30 år og 13 m højde som 
var helt ødelagt. Her skulle der nu laves 
en ny kultur.

- Vi planter en del nordmannsgran for 
at kunne finansiere de dyre kulturer 
med løvtræ andre steder i skoven, sag
de Jimmi Enevoldsen. Denne skov er 
egnet til pyntegrønt fordi jorden er god,

terrænet er fladt, og klimaet er mildere. 
Ifølge skovloven kan op til 10% af en 
skov være pyntegrønt i kort omdrift; det 
svarer til 16 ha i denne skov, og denne 
kvote vil vi udnytte.

En juletræskultur skal plejes intensivt.

Derfor blev grene, rødder og stød fra 
den gamle bevoksning knust af en stor 
Ahwi fræser. Støddene blev knust 
hvis maskinen kørte over to gange.
Se foto 6.
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Ekskursionen startede og sluttede ved Wedellsborg Hovedbygning.

Wedellsborgs historie
Wedellsborg, der oprindeligt hed Ivers
næs (Iffersnæs), har ligget på samme 
sted i næsten 700 år. I 1664 erhverve
des godset ved mageskifte af rigsskat
mester Hannibal Sehested, som var gift 
med Frk. Christiane (datter af Chr. IV og 
Kirstine Munk). Det var igennem deres 
datter (Christiane Sophie) og eneste 
arvings valg af ægtefælle, at familien 
Wedell blev bragt til Danmark. Grevska
bet Wedellsborg blev oprettet i 1672, 
da Christiane Sophies ægtemand, Wil
helm Friedrich von Wedell blev optaget 
i den danske grevestand.

Wedellsborg omfatter i dag 3.700 ha 
land- og skovbrug, heraf udgør We
dellsborgs skove ca. 1650 ha. Arealet 
er fordelt på mange skove, som kan 
deles i to forskellige grupper:

- Mod øst ligger de tidligere margi
naljorder (“Bankerne”), der hovedsage
ligt blev tilplantet i midten af forrige 
århundrede.

- Mod vest ligger de fede, kystnære 
jorder omkring hovedbygningen og ud 
mod Lillebælt.

I “Bankerne" har hovedvægten ligget 
på nåletræet, men der vil i fremtiden bli
ve benyttet meget mere vintereg. På de 
kystnære jorder har der også været 
plantet meget nåletræ (sitka), men det 
er løvtræet med egen som den vigtig
ste, der har domineret.

Wefri A/S
Administration
Skovene ejes af Wefri A/S, som driver 
skovbrug, jagtvæsen og planteskole. 
Direktør er kammerdame Irene lensgre
vinde Wedell, og ejeren er Bendt lens
greve Wedell.

Wefri A/S er en del af et større admi
nistrationsområde som i øvrigt består af:
- Comtesse Agnes Stiftelsens skove
- Karl Wedell Stiftelsens skove
- Skov- og naturarealer i Skotland, 

med bl.a. juletræsproduktion
- Frijsenborg & Wedellsborg Jagtvæ

sener
- Frijsenborg Planteskole
- Administration af andres skove: Faur

skov Skovbrug
I administrationen er ansat 1 skovri

der, 1 forstassistent, 4 skovfogeder, 1 
planteskoleleder og 2 skytter. Heraf er 2 
skovfogeder og 1 skytte placeret på 
Wedellsborg.

Skovbruget er opdelt i flere driftsgre
ne: skovbrug, jagtvæsen, planteskole, 
gartneri og parker. Den daglige ansvar
lige for driften i de enkelte driftsgrene er 
henholdsvis skovfogeder, skytte og 
planteskoleleder. Skovrideren har det 
overordnede ansvar for alle driftsgrene
ne.

Areal
Frijsenborg Skovbrug er på ca. 5.000 
ha, heraf er 488 ha ubevokset. Wedells
borg Skovbrug er på ca. 1650, heraf 
450 ha ubevokset. Arealanvendelsen 
på Wedellsborg er:

Løvtræ 447
Nåletræ 601
Klippegrønt/juletræer 145* *)
Ubevokset 449

Ialt 1642

*) En del af juletræsarealet ligger på 
landbrugsjord.

Den samlede vedmasse for hele Wefri 
er på i alt ca. 930.000 rm3. Den gennem
snitlige vedmasse pr/ha er 173 m3/ha i 
1999. Aldersfordelingen er meget skæv, 
og det meste af skoven er plantet inden 
for de seneste 20-30 år. Det skyldes 
især stormfaldene i starten af 80’erne, 
samtidig med at der hovedsageligt er 
plantet nåleskov på Frijsenborg fra 
60’erne til slutningen af 80'erne.

Derimod er der en overvægt af løv
træ i de ældre aldersklasser. I de kom
mende tyve år er det derfor indtægter
ne fra den hugstmodne bøge- og ege
skov der - sammen med en stærkt sti
gende juletræsproduktion - skal bære 
skovbruget.

Hugst og tilvækst 
Hugsten for hele Wefri udgjorde i 
1997/98 godt 30.000 m3, heraf 7.000 m3 
løvtræ og 23.000 m3 nåletræ. Hugsten 
forventes over de næste 20 år at stige til 
ca. 40.000 m3/år. Tilvæksten i gennem
snit over de næste 20 år forventes at 
være 65.000 m3/år.

I takt med at der hugges mindre end 
tilvæksten vil vedmassen stige og for
ventes at nå op på ca. 226 m3/ha 
omkring år 2018. Vedmasseopsparin- 
gen vil hovedsageligt finde sted på de 
store granarealer, efterhånden som de 
bliver til gammel skov. Derimod vil ved
massen i løvskoven falde i takt med at 
de ældre bevoksninger afdrives eller 
fornyes.

Wefri har en af landets største pro
duktioner af klippegrønt og en mindre 
produktion af juletræer. I 1997 var pro
duktionen af klippegrønt på 724 tons 
nobilis, 44 tons nordmannsgran og 88 
tons andet grønt. Hertil kommer 26.000 
juletræer.

Bjørn Døssing 
udgav sine erindringer 

den 18. oktober. 
Forhandles af boghandlerne.
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RØDGRAN 
- ELLER LØVTRÆ

Der er en righoldig løv
træopvækst i en gran
kultur: Skal man fortsat 
satse på gran, gå over 
til løvtræ - eller dyrke 
begge dele?

Og hvad er i det hele 
taget formålet med 
skovdriften på arealet?

Man anlægger en rødgrankultur på let 
jord. Den er rimeligt sikker og billig - og 
hvis man bliver skånet for storme kan 
der formentlig blive noget pænt tømmer 
til sin tid.

Men det går ikke så let. Der kommer 
en masse opvækst af løvtræ, men 
måske også nåletræ. Det fjerner man 
naturligvis, for der står i driftsplanen at 
det skal være rødgran.

Løvtræet skyder fra stødet, så nogle 
år efter skærer man opvæksten ned 
igen. For der skal jo være rødgran.

Nogle år efter er den gal igen. Gra
nen er godt nok ved at komme igen
nem, men de vil blive pisket hvis man 
ikke skærer opvæksten ned endnu en 
gang. Og nogle steder er granen stadig 
lidt bagefter, så der skal man nok ud en 
fjerde gang.

Formålet med 
skovdriften
En sådan situation kan føre til at man 
stopper op og overvejer formålet med 
skovdriften på det pågældende areal. 
Skal man:

- Følge driftsplanen og satse på en 
optimal vedproduktion af rødgran. Risi
koen er at man kan bruge mange pen
ge på at fjerne opvækst.

- Omlægge til en vedproduktion af 
nåletræ og løvtræ ved at anvende de 
brugbare dele af opvæksten. Det 
kræver dog at nål og løv kan følges ad, 
for hvis nåletræerne bliver væsentligt 
højere end løvtræerne er der risiko for 
stormfald - se artiklen i Skoven 9/00, 
side 382.

- Omlægge til en vedproduktion af 
overvejende løvtræ hvis der er tilstræk

keligt med værdifulde træer på arealet - 
fx bøg og eg.

- Lægge hovedvægten på andre 
værdier som vildtpleje, naturindhold og 
æstetik ved at etablere en blanding af 
løv og nål. Denne metode er især egnet 
hvis der kun er få værdifulde træarter i 
opvæksten.

Valget mellem de forskellige løsnin
ger vil afhænge meget af ejerens mål
sætning med driften - vedproduktion, 
opsparing af vedmasse, jagt, naturvær
dier osv. Mange ønsker at skoven kan 
opfylde flere formål, og derfor kan der 
være behov for at nogle bevoksninger 
dyrkes med andre formål end vedpro
duktion.

Valget bliver særlig aktuelt i kulturer 
hvor der kommer store udgifter til efter- 
bedring, hugst af skrub, udrensning 
osv. og hvor der er en god opvækst af 
interessante arter.

Det er måske ikke særlig rart at skul
le opgive at dyrke en træart som man 
har brugt en del penge på allerede.
Men der er heller ingen ide at blive ved 
at bruge penge på et genstridigt areal. 
Opgaven er jo i reglen at lave ny skov, 
skabe indtægter og holde omkostnin
gerne i ave.

6 behandlinger
Et sådant areal var der i Ørslev Planta
ge afd. 509b. Efter nordmannsgran var 
der anlagt 2,30 ha rødgran, som nu var 
16 år fra frø. Der var hugget opvækst to 
gange, og den tredje gang stod lige for.

Opvæksten bestod af et stort antal 
arter - især birk og eg, men også bøg, 
ær, douglasgran, skovfyr og flere andre 
løvtræ- og nåletræarter.

Nogle af arterne er kommet fra nabo
bevoksninger, og nogle spredes med 
vinden (fx birk). Lidt overraskende er 
egens tilstedeværelse, for der er over 'A 
km til nærmeste egebevoksning. Det er 
formentlig skovskaden der har været 
ude at lægge depoter ud - man ved at 
den kan sprede agern i en afstand på 
op til 12 km.

For at vise mulighederne på arealet 
havde man kort før ekskursionen lavet 6 
forskellige behandlinger på arealet.
Hver parcel er altså ca. 0,4 ha, så for
søget kan følges helt til afdrift. Der fore
tages ikke målinger, men man kan dan

ne sig et umiddelbart indtryk af udviklin
gen,

1. Ubehandlet. En rimeligt komplet 
rødgrankultur, 16 år fra frø, men med 
kraftig opvækst af mange arter - nogle 
af dem lige så høje som rødgranerne 
selvom de var skåret ned to gange.

2. Traditionel udrensning. Alt andet 
end nåletræ fjernes - dog efterlades 
løvtræer i huller.

3. Nål med løvtræ. En relativt traditio
nel udrensning hvor alle gode graner 
efterlades. Der tilstræbes dog at efterla
de ege på 8 x 8 m.

4. Løv med indblandet nål. Der 
søges en optimal fordeling på arealet, 
idet man prioriterer træarterne således: 
eg, bøg, ær, birk, andet løv, douglas
gran, skovfyr, rødgran, andet nål.

5. Ren eg. Alt andet end eg fjernes, 
dog efterlades andre løvtræarter i huller.

6. Løvtræ. Rødgran fjernes overalt - 
dog ikke i huller. Løvtræet sættes ud på 
1-2 m afstand.

Følges fremover
Som billederne viser kan den samme 
kultur komme til at se ud på vidt forskel
lige måder, alt efter behandlingen. Bille
derne er taget få uger efter nedskærin
gen, og det bliver nu spændende at føl
ge udviklingen.

Et nærliggende spørgsmål er selvføl
gelig om man ikke helt kunne have spa
ret de måske 15.000-20.000 kr til anlæg 
af rødgrankulturen når opvæksten er så 
rigelig?

Det er jo nemt at være bagklog. Det 
er ikke sikkert man for 12 år siden kun
ne se der ville ske selvsåning af mange 
arter.

Samtidig har rødgranerne virket som 
en forkultur for løvtræet. De har givet læ 
og skygge og holdt græsset nede, og 
råvildtet har haft svært ved at komme til 
og bide især de ædle løvtræarter. Hvis 
man havde efterladt arealet som en 
nøgen flade for 12 år siden var det nok 
blevet mest birk.

I dette tilfælde kunne man sige at 
overvejelser om ændring af driftsformå
let burde være gjort allerede da man 
stod for at skulle hugge skrub anden 
gang. Men igen er det nemt at være 
bagklog.

sf
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3. A/å/ med løvtræ. En relativt traditionel udrensning hvor alle 
gode graner efterlades. Der tilstræbes dog at efterlade ege 
på 8 x 8 m.

4. Løv med indblandet nål. Der søges en optimal fordeling på 
arealet, idet man prioriterer træarterne således: eg, bøg, ær, 
birk, andet løv, douglasgran, skovfyr, rødgran, andet nal.
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5. Ren eg. Alt andet end eg fjernes, dog efterlades andre løv- 6. Rødgran fjernes overalt - dog ikke i huller. Løvtræet sættes 
træarter i huller. ud på 1-2 m afstand.
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JAGTVÆSEN 
OG ORGANISERET 

FÆRDSEL
Wedellsborg har en stor 
bestand af dåvildt, og 
det præger driften af 
dele af skoven.

Organiseret færdsel 
tillades - stort set uden 
problemer.

Det er en lang vej ud til Wedellsborg tra 
motorvejen. Den går gennem tiere 
landsbyer i det kuperede vestfynske 
landskab, indtil man kører ned mod den 
gamle portnerbolig, som vogter indgan
gen til hovedbygningen.

Vejen fører dog i dag udenom port
nerboligen og går langs et stykke skov
- Lystskoven - som er indhegnet. Deref
ter kører man over en færist, inden man 
når til avlsgården hvor der kan parke
res.

Dyrehave med dåvildt
Hegn og færist markerer at hele den 
halvø hvor hovedbygningen ligger — 
Wedellsborg Hoved - er en dyrehave. 
Ifølge Wefri findes her en af verdens 
stærkeste bestande af dåvildt - 250 dyr
- som formentlig er indført i 1200 tallet.

Terrænet er fladt, kun få meter over 
havet, og jorden er leret. En del af 
området er skov, og her skal skovdrift 
forenes med dyreholdet. Vi stoppede 
ved en egebevoksning anlagt i 1830 
(prøveflade DT under FSL). Dyrenes 
afgræsning har medført at der ikke er 
underskov, men kun højt græs. Det går 
imidlertid ikke ud over egenes tilvækst, 
og samtidig findes der mange spænd
ende urter på stedet.

- Området er meget populært som 
udflugtsmål, sagde Jimmi Enevoldsen. 
Folk kommer for at se dådyrene, rovfug
letrækket ud over Wedellsborg Hoved, 
hovedbygningen og den smukke belig
genhed ud til Lillebælt.

- Hvis dådyrene skal kunne trives 
sammen med de mange skovgæster 
har dyrene brug for skjul. Derfor har vi 
anlagt en del små bevoksninger af 
sitkagran - det er ikke et sted skov-
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Sitka plantes i små bevoksninger for at give dækning for dådyr og fasaner.
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Prøveflade af eg fra 1830. Der er ingen underskov fordi den græsses væk af dåvild- 
tet, men det påvirker ikke egenes tilvækst på denne lokalitet.
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På et stormfaldsareal fræses en stribe jord så der kan sås majs. Sammen med de 
omgivende bevoksninger skabes en attraktiv fasansåt.

gæsterne finder på at sætte sig. Blot en 
halv ha kan rumme 30-40 dådyr.

Sitkaen er nem at dyrke på stedet, 
fordi den ikke behøver hegning. Som 
ældre er den sund og får ikke trametes, 
og den kan opnå store dimensioner.

På Wedellsborg er der også et jagt
væsen som bl.a. står for udsætning af 
fasaner - og de søger også dækning i 
de små sitkabevoksninger. Fasanerne 
påvirkes ikke af rovfugletrækket i områ
det.

Jagtindtægter
Ejeren har selv jagten på 1/6 af Wefri’s 
skove (=Wedellsborg og Frijsenborg), 
mens resten er udlejet til konsortier.

Der afholdes dagjagter på fasaner, 
og det indbringer 200 kr/stk. Den helt 
store indtægt kommer når der ved 
sjældne lejlighed skydes en stor kapital
hjort som afregnes med 25-35.000 kr - 
næsten svarende til afdriften af 1 ha 
gran.

Jagtlejen svarer til 30-40% af sko
vens nettoindtægter. Niveauet er stigen
de, efterspørgslen er stor, og det er en 
indtægt næsten uden risiko.

Stormfald og jagtleje
Der skal tilplantes store arealer efter 
stormfaldet, og denne opgave skal fore
nes med jagtlejernes interesser. For 
hvis der er en stor vildtbestand skal der 
hegn om de fleste kulturer - og så fal
der områdets værdi til jagtformål.

- Vi foreslog jagtlejerne at nedsætte 
jagtlejen med 15% i nogle år hvis der 
var meget stormfald i deres område, og 
det blev accepteret af alle. Forklaringen 
er at når hegnet fjernes igen stiger 
råvildtbestanden kraftigt - så alle har 
fordel af projektet, sagde Jimmi Ene- 
voldsen.

Det sidste punkt på ekskursionen 
viste et eksempel på biotoppleje ved 
dyrkning af vildtafgrøder, Der havde 
stået en mindre bevoksning af sitkagran 
som var væltet i stormen. En stor Åhwi 
fræser findelte jorden så det blev muligt 
at så majs i en stribe jord på 10 x 100 
m.

- Jagtlejerne vil gerne betale for 
anlæg af vildtagre hvis vi sørger for det 
praktiske. Der bliver en god såt her, for
di majsstykket er omgivet af en ung 
sitka og en mellemaldrende eg.

Organiseret færdsel
Skovene på Wedellsborg og Frijsen
borg er også populære til organiseret 
færdsel. Der kom sidste år 388 ansøg
ninger om arrangementer med i alt 
9000 deltagere til Wefri’s skove, og her
af går ca. 1/3 til Wedellsborg.

- Sidste år gav vi kun 4 afslag, fordi 
der var tale om konflikter mellem to 
arrangementer, sagde Jimmi Enevold- 
sen. Vi kan acceptere det meste hvis 
blot vi kan få lov at bestemme hvor, 
hvornår og hvordan.

- Det er et vigtigt mål for os at undgå

konflikter mellem de forskellige bruger
grupper. Derfor skal jagtlejerne aflevere 
en liste over planlagte jagtdage i sep
tember, og alle arrangementer skal 
ansøges skriftligt. Derefter koordinerer 
vi så der ikke opstår konflikter mellem 
forskellige brugere - men det tager 
selvfølgelig noget tid at lave dette arbej
de.

- Vi søger så vidt muligt at få bruger
betaling for arrangementerne. Der er i 
disse år et pres for at udvide adgangs
retten til de private skove, og så vil vi 
gerne kunne dokumentere at indtægter 
fra disse arrangementer er en vigtig del 
vores indtægtsgrundlag.

- Et eksempel er orienteringsløb hvor 
vi på hele Wefri normalt har 2 stævner 
samt 3 træningsløb om året. Vi tager de 
satser som står i aftalen mellem Skov
foreningen og Orienteringsforbundet.

- Og i nogle tilfælde kan det godt bli
ve et pænt beløb. Næste år er vi såle
des vært for et landsstævne på Frijsen

borg, og dette ene stævne (plus nogle 
træningsløb) giver en indtægt på 
118.000 kr.

- Vi har aftaler medonogle af de store 
klubber i Odense og Århus, og de er 
glade for at komme her. De er nemlig 
ret sjældent i dette område, og det 
betyder at ingen af løberne kan betrag
te det som deres hjemmebane - alle 
stilles lige.

- Løbene lægges naturligvis på tids
punkter hvor de ikke påvirker vildtet, 
typisk efterår og vinter. Det giver natur
ligvis noget forstyrrelse af vildtet - men 
det gør jagten jo også.

- På et tidspunkt var der kritik fra 
jagtlejerne over at vi udlejede arealet til 
o-løb, men vi svarede at de lejer retten 
til jagt, men ikke andet. Som administra
tor mener jeg at det ene arrangement 
kan være lige så godt som det andet, 
hvis blot begge giver en rimelig ind
tægt.

sf

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

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt
Service; hurtig og 

flexibel levering direkte til kunden.
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Af geolog Henrik J. Granat, 
Driftsplankontoret, Skov- og 
Naturstyrelsen

Denne måneds jord
bundsprofil er dannet i 
hævet havbund fra det 
ishav, der dækkede sto
re dele af Vendsyssel 
for 15.000-11.000 år 
siden.

Træartsvalget er frit 
hvad angår jordbunden, 
men træarter, der ikke 
tåler vind, bør fravæl
ges, så længe der er 
tale om skovrejsning i 
et åbent landskab.

Geologi
Under istiden blev Nordjylland trykket 
ned under indlandsisens tyngde.

Da indlandsisen smeltede bort, skyl
lede havet indover den isfrie, lavere del 
af Vendsyssel, og dette ishav nåede sit 
højeste niveau for 14.000 år siden. Da 
var havniveauet lidt over 50 meter over 
det nuværende havniveau. Man skal 
forestille sig et hav, hvor der mellem 
isbjergene svømmede bl.a. grønlands
hval, spækhugger, ringsæl og hvalros.

I dette ishav aflejredes både sand og 
ler, førend landhævningen atter fik havet 
til at trække sig tilbage. Lerlagene er 
rige på skaller fra en musling, der blev 
kaldt Yoldia arctica, og ishavet kaldes 
derfor Yoldia-havet. (Muslingen har 
siden skiftet navn til Portlandia arctica).

Landhævningen var herefter betyde
lig uden ismassernes tyngde. Ishavets 
bund ligger i dag som sandede flader 
(Yoldia-flader) i Vendsyssel, hvorfra 
”øer” af morænelandskab stikker op. Se 
figuren og evt. Skoven 2/00 s. 100-102.

Jordbund
Profilet er en svagt udviklet podsol med 
udfældningslag, der farves af humus og

Jordbundsprofil i Yoldia-sand fra skov
rejsningsområdet ved Hjørring, Nordjyl
lands Statsskovdistrikt.

jernforbindelser (Bs-horisont i 50-70 
cm’s dybde). Udvaskningslaget (E-hori- 
sont) er pløjet op og sammenblandet i 
pløjelaget (Ap-horisont 0-50 cm’s dyb
de).

Det geologiske udgangsmateriale 
(C-horisonten fra 70 cm's dybde) er ble
gt og gråligt som følge af grundvands- 
påvirkning, hvorunder jern opløses og 
findes på reduceret form og kan udva
skes. Se evt. Skoven 3/00 s. 158.

Højeste middel grundvandsstand lig
ger antagelig omkring 100 cm’s dybde. 
Dybden til grundvandet var 140 cm på 
dagen for profilbeskrivelsen i november 
1999.

Alle jordbundsprofilets horisonter 
(lag) domineres af lige dele finsand 
(kornstørrelse 0,063-0,125 mm) og fint 
mellemsand (0,125-0,250 mm). Lerind
holdet falder fra 7,5% i 25 cm’s dybde 
til 3,0% i 125 cm’s dybde. Pløjelaget er 
tykt og indeholder 5,5% humus.

Træartsvalg
Det høje indhold af finsand og humus 
betyder, at jordens vandholdende evne 
er stor.

Grundvand i 1 til 1,5 meters dybde 
vil på lang sigt supplere vandforsynin
gen specielt for træarter med dybt- 
søgende rødder. Man står således til
bage med en usædvanlig god skovjord, 
hvor en lang række træarter vil kunne 
trives.

Den gode vandforsyning betyder, at 
træartsvalget er frit hvad jordbunden 
angår. Man vil kunne opnå høj produkti
on af både løvtræ og nåletræ.

Vendsyssel er dog plaget af vedhol
dende vind fra vest. Dette bør der tages 
hensyn til, når der er tale om skovrejs
ning i et åbent landskab. Til de træarter, 
der er mindst tålsomme over for vind
slid, hører rødel, birk, rødgran, douglas- 
gran, grandis, skovfyr og contortafyr.

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

Morænebakkeland 

Hævet ishavbund 

j Hævet stenalderhavbund

IrmgWtStrViidfiios

Yoldia-fladerne ses med lodret skrave
ring. Fra "Vendsyssel, havfødt og sand
blæst" af H.J. Weitze 1984.
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Junckers skal 
lave varme
Junckers Industrier har planer om at 
udvide selskabets kraftværk, så det 
både kan lave el og varme. Det er pla
nen at der fra 2003 leveres fjernvarme 
til Vestegnens Kraftvarmeselskab som 
forsyner 150.000 forbrugere i området 
fra Solrød til Hvidovre og fra Roskilde til 
Herlev.

Udvidelsen vil give mulighed for at 
bruge alt resttræ fra en årlig gulvpro
duktion på 3 mio. rrf - svarende til 
400.000 tons. Dermed mindsker man 
den indbyrdes afhængighed mellem de 
enkelte produktionsområder. Resttræet 
kan anvendes der hvor det er økono
misk bedst, og der kan indkøbes flis 
udefra hvis der er behov.

Endelig kan man udnytte den store 
mængde overskudsvarme som i dag 
føres ud med kølevandet i forbindelse 
med elproduktionen. Denne mængde 
svarer til olieforbruget i 18.000 parcel
huse.

Der er store miljømæssige fordele 
ved det nye anlæg. Hvis biomassen 
erstatter kul vil udledningen af CO blive 
reduceret med 155,000 tons om året. 
Varmeproduktionen vil efter udvidelsen 
svare behovet i 35.000 parcelhuse.

Der er tale om en samlet investering 
på 400 mio. kr. Da Junckers vil koncen
trere sig om kerneområdet - gulvpro
duktion - skal energiproduktionen 
udskilles i et selvstændigt selskab,
Køge Energi A/S, hvor Junckers er 
mindretalsaktionær.

I øjeblikket har man ansøgninger 
inde hos de lokale myndigheder om 
udvidelsen. Efter planerne skal byggeri
et starte i februar 2001, og anlægget 
skal være færdig inden udgangen af 
2002.

KildeJunckers Aktionærnyt 2/2000.

Oparbejdning af 
stormfald
Hedeselskabet nåede op på at oparbej
de 150.000 m3 træ om måneden fra 
stormfaldet da aktiviteten var på sit 
højeste i vinters. Der kørte op til 50 
skovningsmaskiner, mange af dem i tre
holdsskift, og maskiner og mandskab 
var hentet fra en række nabolande, så 
langt væk fra som Finland og Skotland.

I september er man kommet ned på 
at oparbejde 30-40.000 m3 om måne
den, og det er den sidste oprydning af 
mindre arealer.

Der er solgt godt 2/3 af det stormfæl
dede tømmer - især rødgran og 
sitkagran - mens der stadig er en del 
tilbage af de rødkernede træarter. Pri
serne har ikke flyttet sig væsentligt fra 
det lave niveau i 1. halvår og vil være 
præget af at der ligger en del på vand
lagre.

Det forventes at priserne kan være 
svagt stigende i 4. kvartal. Skovejerne 
rådes til at vente med skovning til pri
serne igen er stigende.

For løvtræet er markedet presset af 
det store stormfald i Europa. Efter
spørgslen er lille og koncentreret om de 
bedste kvaliteter. Det ventes at marke
det retter sig i 4. kvartal når danske 
vandlagre er opbrugt og en del af 
franske stormfaldstræ har tabt i værdi. 
Der opfordres til at begrænse skovning 
til rene Juncker-skovninger, samt

tilfælde med klare aftaler med en 
aftager.

Der appelleres til at undlade at skove 
stående træ af nål og løv medmindre 
man kan få priser svarende til før orka
nen. Spredt stormfald kan i princippet 
ligge frem til april 2001 uden forringel
ser. Oparbejdning af spredt fald er rela
tivt dyr medmindre den kan ske samti
dig med en almindelig gennemhugning 
af bevoksningen.

Kilde: Vækst 4/2000 
samt www.hedeselskabet-sl.dk

Sikret

Så har du mulighed for at blive medlem 
af et anderledes forsikringsselskab
GF-Dansk Skovbrug tegner alle familiens 
forsikringer - og vi giver garanti for lavest 
mulige præmier - og højst mulig service.

O verskudsdeling
Tegner du din bilforsikring hos os, er det 
dig selv, der får glæde af et eventuelt over
skud på skaderegnskabet. I år har vi haft 
fornøjelsen at sende 10% af sidste års bilfor
sikringspræmie tilbage til vore medlemmer. 
Gjorde dit forsikringsselskab også det?

GF-FORSIKRING på nettet
Vil du gerne vide mere om vores forsikringer, 
hvad de dækker og hvad de koster - kan du 
finde os på adressen www.gf-forsikring.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os, så vi 
kan fortælle dig lidt mere om GF-FORSIKRING.

GF-Dansk Skovbrug
Torvegade 4 • 4900 Sakskøbing
Telefon 54 70 77 84
E-mail: klub129@gf-forsikring.dk

du i skoven..
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KUNST MED TRÆ

KUNST MED 
MOTORSAVEN

Skovskolen har afholdt 
et kursus i at lave træ
figurer med motorsav.

Der skal bruges en lidt 
anden teknik, men stort 
set samme udstyr som 
til fældearbejde.

Den største udfordring 
ligger nok i at udvikle 
kreativiteten.

- Vi har fået rykket nogle grænser for 
hvad en motorsav kan bruges til i løbet 
af denne uge.

- Vi skal lære at tænke anderledes - 
mere kreativt - og det kræver koncen
tration.

Det var nogle af reaktionerne da 
redaktionen snakkede med deltagerne 
på et kursus om at lave træfigurer med 
motorsav. Kurset blev afholdt på Skov
skolen, og der deltog 7 skovfolk som 
alle var erfarne i at bruge motorsav,

samt 2 pædagoger og 1 trædrejer.
De to pædagoger kendte ikke 

motorsaven på forhånd, så de måtte 
bruge de første dage på sikkerhedsreg
ler og arbejdsteknik. Men alle deltagere 
måtte lære de særlige teknikker der 
kræves når man skal bruge motorsaven 
kunstnerisk.

- Vi skal bruge en anden fileteknik 
end normalt. Vi filer en mindre spids 
tand, det giver en roligere kæde.

- Præcise udskæringer laves med 
sværdspidsen, og til den opgave kan 
man bruge et særligt ’’carving” sværd 
som er spidst i enden. Som skovbruger 
er man blevet opdraget til aldrig at bru
ge spidsen af sværdet, fordi der er stor 
risiko for at saven kaster. Men carving 
sværdet kan ikke kaste sig.

Motorsaven er det eneste værktøj 
der bruges til at skære figurerne ud. 
Først til sidst kan der blive tale om en 
overfladebehandling med fx linolie eller 
en gasflamme.

Det kreative
Der var to undervisere på kurset. Den

ene var en af Skovskolens faste lærere, 
faglærer Bjørn Engtorp, der normalt 
arbejder med naturlegepladser, blokhu
se, træpleje og træklatring. Den anden 
var en erfaren trækunstner, Dorthe Wolff 
Sørensen, som især skulle få kursister
ne til at udvikle de kreative sider:

- Kreativitet er noget der kommer af 
sig selv når man først går i gang og 
arbejder med tingene, sagde Dorthe 
Wolff Sørensen. Jeg synes det er impo
nerende hvad kursisterne har fået ud af 
det i den uge der er gået.

Kursisterne har haft samme oplevel
se:

- Det kreative er en udfordring, men 
det er egentlig ikke svært. Vi har jo tit 
haft ideer til at lave figurer - men vi har 
ikke vidst hvordan. Kurset har hjulpet os 
til få styr på ideerne.

- Vi skal også lære at tænke anderle
des. Når vi arbejder i skoven er det tit 
rutine, og vi kan gå og tænke på andre 
ting imens. Men det går ikke her. Hvis vi 
skærer for meget af et sted kan det jo 
ikke sættes på igen - så må hele figu
ren skæres om. Vi skal være koncentre-

Jens Johansen er i gang med den afsluttende overfladebe
handling af sin figur ’’Brændt neger".

Jens Johansen og Preben Palsgård havde i fællesskab lavet 
denne skovarbejder med motorsav.
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rede hele tiden - og vi har været godt 
ømme om aftenen.

Øvelsesfigurer
Kursisterne har hver for sig skullet lave 
en figur som de selv fik ideen til. For at 
det ikke skulle være for svært brugte de 
et forlæg i form af en genstand eller et 
foto som kunne forstørres op i stort for
mat.

Så der blev lavet et agern, en 
svamp, en mand med motorsav, en ørn, 
et par læber, en ræv, et sneglehus, en 
kogle og en sol.

Der var også en mand som måske 
ikke er helt "politisk korrekt”. Men det 
må ligge inden for rammerne af den 
kunstneriske frihed.

Trækunstner?
Dorthe Wolff Sørensen ernærer sig på 
fuldtid som trækunstner, og vi spurgte 
om kursisterne nu kunne gøre det sam
me:

- Jeg har anbefalet dem at fortsætte 
med at være kreative. Men det er svært 
at leve af at være trækunstner.

De fleste af øvelsesfigurerne bliver 
nok opstillet i haven eller indendøre ved 
ovnen. Men det kan måske udvikle sig 
med tiden. En af deltagerne arbejdede i 
en skolefritidsordning, og formålet med 
hans deltagelse var at kunne lave figu
rer til legepladser.

Der var i øvrigt stemning blandt del
tagerne for at lave et fortsættelseskur
sus på et senere tidspunkt. Fler er det 
især det kreative der skal arbejdes 
med.

Skovskolen laver også gerne et nyt

begynderkursus som det der blev 
afholdt i første uge af september. FHvis 
man er interesseret kan man blive skre

vet op, og så bliver man kontaktet hvis 
der er basis for at lave et nyt hold.

sf

\

Spidsen af sværdet bruges til at "rense ører” på motorsavsmanden.
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NÅR TRÆSKÆRING
Eksempler på en 
trækunstner i arbejde.

Som nævnt i forrige artikel var en af 
lærerne på kurset i træskæring Dorthe 
Wolff Sørensen som bor på Lolland. På 
disse sider viser vi en række af Dorthe 
Sørensens figurer.

Hun er uddannet som formgiver i 
keramik på Kunsthåndværkerskolen i 
Kolding. For 5 år siden begyndte hun at 
lave figurer med motorsav. Siden da har 
hun lavet figurer for kommuner, boligsel
skaber og private - bl.a. til Knuthenborg 
Safaripark - og det har grebet så meget 
om sig at hun i dag kan ernære sig som 
trækunstner.

Den bedste træsort mener hun er 
elm. Veddet er sejt, kernen har en flot 
farve, og man behøver ikke at tage 
meget hensyn til årringene ved bear
bejdningen af træet. Men hun bruger 
også eg og lærk.

Det er nok ret få der kan arbejde på 
fuld tid som trækunstnere herhjemme. 
Ud over Dorthe Wolff Sørensen kender 
redaktionen kun til Allan Bo Jensen i 
Søndersø, som vi præsenterede i Sko
ven 12/95.

Men det skader jo ikke at prøve sig 
frem hvis man møder en starrime med 
former som udfordrer fantasien...
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En spinkel og elegant fugl mellem det lyse løv.
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Det gælder om at se mulighederne i døde træer og stammer Denne stamme med en lang sidegren blev til Eva med æblet.
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BLIVER TIL KUNST
iif

11

M

L.
. /

iKu .

■BHwMsSSHRrøKstKiSæ ntacMudS •»vi*i';,”T3'-rAtL::--w,&fiFi?wtsws^ .-_sw
På legepladser er det oplagt at lade fantasien rådeDorthe Wolff Sørensen i arbejde på 

Langelandsfestivalen.
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BLOKBÅNDSAVE
Vertikale-Horisontale 
Stationær - Mobile

SAVVÆRKSMASKINER ApS 

TLF. 58 52 96 98 • FAX 58 52 96 94

juletræs - 
skov - 
læ - planter sunde og velsorterede 

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup c 86 66 17 90 • 97 48 53 44
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ANVENDELSE AF TRÆ

BÅDEBYGGER MED KURS

Af journalist Jan Skriver

Kun træ duer som byg
gemateriale til kystbå
de, der skal lande direk
te på stranden, mener 
bådebyggeren Peter 
Madsboll fra Hanherred. 
Glasfiberbåde er for 
upålidelige i brændin
gen.

Han er ved at bygge 
en båd der er 14 m lang 
og lavet af stormfældet 
egetræ.

Han kigger ømt på egetræet, der krum
mer sig og skaber en stævn med en 
perfekt anatomi.

- Det er en drømmestævn, den her, 
siger Peter Madsbøll, og klapper den 
solide egeplanke med den attraktive 
figur.

Træ eller glasfiber?
Madsbøll er bådebygger med forkærlig
hed for træ i almindelighed og eg i sær

deleshed. Når man laver kystbåde, der 
skal kunne holde til at lande på åben 
strand, er træ det bedste materiale.

En trækutter har rytme, så den kan 
følge takten i havstokken. Den kan sejle 
direkte ind på kysten, næsten til man 
kan gå tørskoet i land, fortæller både
byggeren.

En båd af glasfiber er derimod så 
stiv, at den risikerer at dreje siden til 
bølgerne, hvis der kommer en skæv sø. 
Så har man et problem, hvis man skal 
lande på den nøgne kyst.

- Jeg har altid krøbet uden om at 
bruge glasfiber. Det er da et udmærket 
materiale på mange måder, men det er 
meget svært at lave den facon i glasfi
ber, som kræves af en kystbåd. Der er 
fiskere, som ikke tør lande i en glasfi
berbåd, hvis vinden er frisk. En trækut
ter er langt mere pålidelig i høj sø, siger 
Peter Madsbøll.

- Træ er let at arbejde med. Det 
kræver ikke det store udstyr, kun hånd
elag. Og så er der ikke et utal af mil
jøregler forbundet med at bruge det, 
som det er tilfældet med glasfiber. Når 
jeg er færdig med dagens dont, fejer 
jeg spånerne sammen og fyrer med 
dem, siger han.

Hans speciale er klinkbyggede kyst
både, hvor plankerne er anbragt vand
ret og lidt forskudt i forhold til hinanden.
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Peter Madsbøll er på evig jagt efter krumme ege til skroget. Stammerne skal helst 
være over 70 cm i diameter.
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Der er under 40 fiskerkuttere tilbage som trækki 
af træ.
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MOD KRUMME EGETRÆER
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åirekte op på kysten. De skal helst være lavet

Det giver en rillet overflade som på 
gamle vikingeskibe. De klinkbyggede 
både kan vride sig og give efter for 
søgangen i hårdt vejr. Det kan kravel
byggede ikke. De er stive næsten som 
gammeldags træsko skåret ud i ét styk
ke.

- Jo hårdere fiskeri og vejr en båd 
kommer ud for, desto større krav stilles 
der til materialet. Og til den måde kutte
ren er bygget på, siger Madsbøll.

Kun få kystbåde tilbage
Bådebyggeren fra Øsløs, der ligger ved 
Limfjorden mellem Fjerritslev og Thi
sted, arbejder i øjeblikket på Danmarks 
største klinkbyggede træbåd. Den 14 
meter lange og 23 ton tunge båd skal 
være klar til levering på Thorup Strand i 
juli 2002.

Fiskerlejet Thorup Strand, øst for Bul
bjerg, er hovedsæde - hvis man ellers 
tør bruge det ord - for dét kystfiskeri, 
der i dag er næsten en anekdote i 
dansk fiskeri. 19 kystbåde er der tilbage 
på stedet. Fiskerne lander direkte på 
stranden, når de har været på fiskeri 
langs Vestkysten. Et spil sørger for at 
trække dem helt op på den sikre 
strand.

I Liid Strand længere nede ad vest
kysten er der fire kystbåde tilbage. Og i 
Vorupør på vestkysten at Thy er der otte 
kuttere i aktion. Desuden er der en 
håndfuld kystbåde i Løkken syd for 
Hirtshals. Det er alt, hvad der er tilbage 
i branchen af havets husmænd.

Så Peter Madsbølls niche er ganske 
lille. Han lever af at reparere træbåde
ne. Og af at lave en ny kutter hvert 
andet år, sådan cirka.

Alt sammen bygget på et fundament 
at traditioner i træ, der rækker flere hun
drede år tilbage. Og på praktiske erfa
ringer høstet i en dagligdag ved Vester
havet, hvor selve livet kunne være en 
del af indsatsen.

Voksested og 
vedegenskaber
Madsbøll er først lige blevet færdig med 
at lægge kølen på kutteren, der skal 
søsættes i sommeren 2002. Bådens 
rygrad er af egetræ, som faldt i 1999- 
stormen i Sønderjylland. Det samme 
er spanterne, der former bugen af 
båden.

- Jeg vælger mit træ efter faconen.
De krumme ege er gode at skære ud til 
spanter. Vådt egetræ er let at håndtere.

Det er blødt og bøjeligt som fyrretræ, 
fortæller Peter Madsbøll.

Bådebyggeren arbejdede engang i 
egetræ, der havde groet i lerjord. Det 
var blødt og næsten ikke til at flække.

- Eg på lerbund trævler mere end eg, 
der stammer fra grus- og sandjord. De 
er hårde og stive. Egetræer fra meget 
våde voksesteder bør man holde sig 
fra. De har suget en masse sygdom og 
dårligdom op i sig, siger Madsbøll.

Dimensionen på træet er det 
afgørende, når bådebyggeren skal fin
de velegnet egetræ. Plankerne skal 
skæres ud fra stammer, der er miindst 
70 centimeter i diameter.

- Jeg skal helt kunne undgå at bruge 
marven. Derfor vælger jeg planker af 
spejlskåret eg til mine klinkbyggede 
både.

- Det er ganske vist lettere og billige
re at få planker fra blokskåret eg, men 
den går ikke. Da risikerer jeg, at plan
kerne flækker, fordi der er marvstråler 
med i købet.

- Det ideelle for mig er, hvis planker
ne kan skæres ud fra en halv egestam
me. Men det kræver naturligvis store, 
gamle træer, siger Peter Madsbøll.

Lærk, elm og gran
Bådebyggeren har også brugt lærk i sin 
produktion. Han har lavet havpramme 
efter norsk opskrift til de gamle fisker
lejer Stenbjerg, Vorupør og Klitmøller på 
Thys vestkyst.

- Eg kan være for tungt til lette både, 
der skal trækkes op på kysten. Her er 
lærk at foretrække. Det er stabilt, og det 
er ligeså let at arbejde med som eg.
Dog må man sige, at det er en smule 
svagere, siger Madsbøll.

I England bygger man kystbåde af 
elm. Det er prima materiale til klinkbyg
gede både. Den nordjyske bådebygger 
kunne snildt bruge elm, hvis bare 
træets dimensioner var i orden.

Mens Peter Madsbøll er på evig jagt 
efter krumme ege, som kan bruges til 
kystbådenes skrog, tager han mere 
afslappet på træarten, når dækket på 
en kutter skal laves eller repareres. Da 
bruger han granplanker, som er købt i 
den nærmeste tømmerhandel.

- En stor del af min tid går med at 
vælge de helt rigtige træer til kystbåde
nes skrog. Men de upersonlige ens 
gulvbrædder til dækket kan man få alle 
steder. Da er det ligesom at købe ind til 
et hus, siger bådebyggeren.
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LAGRING AF 
PLANTER OG FRØ

- FRA EN NORDISK PLANTESKOLEKONFERENCE

Man er ved at udvikle 
metoder til lagring af 
agern i 2-3 år.

Frysetest er måske 
egnet til at påvise om 
planteskoleplanter er 
afmodnet nok før lag
ring.

Planteskolefolk fra de nordiske lande 
mødes med mellemrum til en konferen
ce for at høre om den seneste forskning 
og udvikling. Det sker i regi af Nordisk 
Skovbrugs Frø- og Planteråd som hører 
under Nordisk Råd.

Formålet med NSFP er at fremme 
plante- og frøforsyningen i de nordiske 
lande, diskutere praktiske og admini
strative dele af frø- og planteforsynin- 
gen, genetik, forædling, samt udvikling 
og forvaltning af genressourcer. Især 
det sidste emne vil være en stor opgave 
de kommende fire år.

Arets konference fandt sted på Fyn 
d. 21.-22. september. I denne og føl
gende artikler omtales nogle af foredra
gene samt nogle forsøg på Danmarks 
Jordbrugsforskning i Årslev (hvor forsk
ningen i planteskoledrift er samlet).

Lagring af agern
De fleste skovtræer sætter kun frø med 
års mellemrum. Hvis man ønsker en 
jævn planteforsyning - og især ønsker 
bestemte provenienser - er det derfor 
nødvendigt at opbevare frøene i flere år.

Det går også godt for mange skov
frø, men der har altid været problemer 
med visse frø, især fra eg. De er recal- 
citrante, dvs. de tåler ikke nedtørring, 
og de skal opbevares ved en høj relativ 
fugtighed. Det giver gode muligheder 
for angreb af svampe, især egens 
knoldbægersvamp (Ciboria batschia- 
na). Hertil kommer praktiske problemer 
idet frøene fylder meget på lageret, og 
det tager lang tid at nedkøle dem.

Status i dag for agern af stilkeg er at 
de før lagring skal behandles med ter- 
moterapi (nedsænkning i 41 gr. varmt 
vand i 24 time) samt fungicider. Under 
lagring skal frøenes vandindhold være

40-45%, temperaturen -1 til -3 gr., og 
luftfugtigheden 90%. Med denne 
behandling kan de opbevares i et år 
(dvs. fra efterår 2000 til forår 2002).

Der er imidlertid behov for at udvikle 
bedre metoder Termoterapi kan under 
lagringen give problemer med lager
svampe når der er høj luftfugtighed. Og 
om et par år kan fungicider ikke bruges 
af statsskovbruget (fordi de skal udfase 
alle pesticider inden 2003).

Der er mange muligheder for forbed
ringer. Man kan indsamle frøene på net 
- så der følger færre svampesporer 
med. Man kan lave skumning på ind
samlingsstedet (dvs. frøene nedsænkes 
et øjeblik i vand, så tomme eller insekt- 
angrebne frø vil svømme ovenpå).

Man kan begrænse midlertidig lag
ring (men det er svært at undgå når det 
er store frø som er besværlige at hånd
tere). Og man kan sikre en god overfla
detørring efter termoterapi så der ikke 
kommer vand med på lageret.

Men der skal mere til. Derfor har 
Statsskovenes Planteavlsstation i 1999 
anlagt en række forsøg - en screening 
- der skal vise hvilke områder man skal 
undersøge nærmere.

Man har forsøgt at desinficere frøe
nes overflade med forskellige midler, og 
ascorbinsyre ser lovende ud. Man har 
også forsøgt at tilføre mikroorganismer 
der kan virke som antagonister - de er 
uskadelige for frøet, men formerer sig 
så hurtigt at de skadelige svampe ikke 
kan etablere sig.

(Metoden kendes ved stødsmøring 
af gran, hvor man påfører sporer af den 
uskadelige kæmpebarksvamp (”Rot- 
stop”) på stødet. Den breder sig hurtigt, 
så rodfordærveren ikke kan få fod
fæste.)

Man ved ikke om der findes mikroor
ganismer der er specielt egnede til 
frøbehandling, så man har afprøvet 
nogle af de midler der findes på marke
det til andre formål (bl.a. Rotstop). Den
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Under konferencen var der ekskursion til Akkerup Planteskole ved Hårby. Den er på 
150 ha, hvoraf de 50 ha dyrkes som landbrug i vekseldrift. Der var almindelig enig
hed blandt deltagerne om at der var tale om en veldrevet planteskole med et meget 
bredt sortiment. På billedet ses renholdelse med en maskine som er udviklet på 
Akkerup.
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PLANTESKOLEDRIFT

mest lovende var svampen Gliocladium 
roseum.

Forsøgene fortsættes i år, hvor man 
vil se nærmere på indsamlingsrutiner, 
overfladetørring, skumning, termoterapi 
samt behandling med ascorbinsyre og 
Gliocladium. Målet er at komme frem til 
en sikker lagring i to vintre - for meget 
gode partier måske tre vintre.

Lagring af planter
Når man kommer til efteråret standser 
planterne væksten, skuddene afmod- 
nes, og planten går i en hviletilstand så 
den kan klare vinteren. Det springende 
punkt er hvornår planten er i hvile så 
man kan tage den op og lægge den på 
kølelager.

Der har gennem tiderne været lavet 
mange forsøg på dette område. I en 
periode troede man at man kunne bru
ge tørstofindholdet af skuddene til at 
finde en målestok for hvornår planten er 
i hvile. Tanken er at vandindholdet fal
der efterhånden som skuddene afmod- 
nes. Metoden er nu afvist, fordi der sker 
meget små ændringer i tørstofindhold 
fra begyndelsen af oktober til midten af 
december.

En anden mulighed er at se om plan
tecellerne skades af frost. På planter 
der ikke er ordentligt afmodnet vil celle
membranen blive skadet, og der kan 
sive væske ud fra cellen. Undersøgel
sen går derfor ud på at anbringe plan
tedele i vand og måle vandets lednings
evne, som er et udtryk for meget væske 
der er afgivet fra plantecellerne.

Det viste sig at det bedste resultat 
fås ved at måle på skudspidser som er 
opbevaret ved -20 gr. Brugbare resulta
ter fås ved rodspidser der er opbevaret 
ved -5 gr.

En sådan frysetest-metode er ret 
enkel og hurtig. Den er anvendelig i 
praksis, måske på et centralt laboratori
um som kan give svar i løbet af få dage.

sf

Kilder: Foredrag af Kirsten Thomsen, Danida 
Forest Seed Centre, og Peter Brønnum, Dan
marks Jordbrugsforskning.

Dyrkning af ginseng
Årslev arbejder også med dyrkning af 
ginseng, som er en skovplante der ikke 
kan tåle stærk sol. Den skal stå i 70- 
80% skygge, enten under skyggenet, 
eller i en skov - måske under lystræer 
som eg eller lærk.

Roden af ginseng indeholder en 
række stoffer kaldet ginsenoider, som er 
et anerkendt naturlægemiddel. Ginseng 
angives at øge kroppens modstands
kraft mod sygdomme og øge menne
skets fysiske og psykiske præstations
evne. Der findes en række arter af gin
seng i Nordamerika og Østasien.

Dyrkningen er ret kompliceret. Frøet 
kræver en lang efterbehandling og spi
rer først efter 20 måneder (i Årslev har 
man dog kunnet afkorte modningen til 8 
måneder). I Danmark kan angreb af 
snegle være et problem, og effektiv

bekæmpelse af ukrudt er nødvendig. 
Når ginseng har været dyrket på et are
al én gang skal der gå lang tid før den 
kan komme igen (der er et stort syg
domspres).

Planten høstes efter 3-5 år, og en 
god høst giver 2!4-3 tons/ha tørrede rød
der. Markedsprisen svinger meget, men 
ligger typisk omkring 350 kr/kg. Indtæg
terne kan derfor nå op på 1 mio. kr/ha, 
mens omkostningerne typisk er 6- 
700.000 kr/ha.

Undersøgelser på Årslev viser at 
dansk dyrket ginseng har mindst sam
me kvalitet af aktive indholdsstoffer som 
ginseng dyrket i USA og Canada, og at 
udbyttet er tilfredsstillende. Der arbej
des fortsat med emnet. Foreløbige erfa
ringer er beskrevet i Grøn Viden Have
brug, nr. 136, august 2000. Abonne
ment kan tegnes på DJF, l:lf. 89 99 16 
15 - www.agrsci.dk

# Køb af træ på roden

^ ,BRDR.• Maskinskovning j

Udkørsel af træ HØIRUP A/s

• Maskinplantning
Skoventreprenører

Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 20 73 71 73
30 80 01 73

Fax 76 80 14 00

• Oprilning

• Rydning af stød og kvas

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

uf/™
Bjælkeklippere IV \J Rotorklippere
føres i 7 modeller W j> føres i 10 modeller
Klippebredde: \ V/ Klippebredde:
fra 71-110 cm fip jy fra 53-90 cm
Miljøvenlige motorer: Plonda - Kawasaki - 5-11 FIK
Skørping Motorforretning A/S - 9520 Skørping Tlf. 98 39 17 11
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KVALITET AF PLANTER 
■ KVALITET AF PLANTNING

Planternes størrelse 
afhænger meget af plan- 
tetætheden i frøbedet. 
Væksten efter udplant
ning påvirkes i et vist 
omfang af størrelsen.

Nobilis er meget 
sårbar for udtørring af 
rødderne forud for plant
ning.

Den ret udbredte prak
sis med at afkorte plan- 
terødderne lige før 
plantning kan påvirke 
planternes vækst og 
overlevelse kraftigt.

I denne artikel omtales nogle forsøg på 
Danmarks Jordbrugsforskning i Årslev, 
som har interesse for både planteskoler 
og skovbruget.

Plantetæthed
For skovbruget er plantekvalitet et vig
tigt punkt ved køb af planter. Man vil 
gerne have planter som kan etablere 
sig hurtigt, så de kan klare sig over for 
ukrudtet.

På Danmarks Jordbrugsforskning i 
Årslev hvilken betydning plantetæthe- 
den i frøbedet har for plantekvaliteten. 
Man har undersøgt eg og bøg med en 
variation i plantetæthed fra 25 planter/ 
m2 til 200 pr. m2 (eg), hhv. 400 (bøg).

Den følgende liste beskriver hvordan 
en forøgelse i plantetæthed fra 25 til 
400 planter pr. m? påvirker bøg - for eg 
er virkningen 14-1 gang større. En høj 
plantetæthed betyder:

- Højden reduceres med 10%.
- Rodhalsdiameteren reduceres med 

25%.
- Plantens tørvægt reduceres med 

60%.
- Skuddenes tørvægt reduceres med 

50%
- Rod/skud forholdet reduceres med 

20-30% - dvs. der bliver relativt færre 
rødder.

- Antal sidegrene falder med 30%.
- Antal grove rødder fra rodbeskæ

ringsstedet falder med 40%.
Planterne af eg eller bøg konkurrerer 

ikke så meget med hinanden om lys og 
plads. Virkningen af høj plantetæthed er 
især at der kommer færre sidegrene og 
siderødder.

Der er tydelige forskelle på planter
nes udseende. Især planter dyrket ved 
200 og 400 pl./m2 ser splejsede ud. De 
kan måske se ud som om de er højere, 
men det er et synsbedrag, som skyldes 
at planter der har stået tæt får færre 
sidegrene.

På Årslev har de sammenlignet med 
typiske planter indkøbt i danske forst- 
planteskoler. Ud fra planternes udseen
de ser det ud til at bøg og eg normalt 
dyrkes med en tæthed på omkring 100 
pl./m2.

Det er nærliggende at spørge om 
ikke man ville få en endnu bedre kvalitet 
og kraftigere planter hvis de står med 
en tæthed på 25-50 pl./m2?

Planter dyrket på meget stor afstand 
vil måske være velegnet i have- og 
parksektoren, men næppe i skovbruget. 
For planterne bliver meget brede - de 
får mange sidegrene og mange rødder 
der går ud til alle sider. Sådanne planter 
tager ganske enkelt meget lang tid at 
plante, og det er svært at plante den 
korrekt.

Vækst og plantetæthed
En ting er jo hvordan planterne ser ud - 
det vigtigste er hvordan de klarer sig 
ude i skoven. Derfor havde man efter 2 
år på frøbed udplantet bøg og eg som 
var dyrket under forskellig tæthed. Mel
lem rækkerne var der sået græs for at 
stresse planterne, og græsset er derpå 
slået for at skabe ensartede forhold i 
hele forsøgsfladen. Der er ikke vandet 
eller gødet.

Planter dyrket under lav tæthed er 
større og kraftigere fra starten, og de 
har lidt større tilvækst i højde og diame
ter. Forskellen i tilvækst er målbar, men 
ikke så stor som man kunne vente ud

Foto 1. Bøgeplanter dyrket ved tre forskellige tætheder i 
frøbedet. De har nu stået to år på denne mark.

Foto 2. Egeplanter dyrket ved tre forskellige tætheder i frøbe
det. De har nu stået to år på denne mark.
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Foto 3. Nobilis planter hvor toppen har været eksponeret et antal timer lige før 
udplantning.
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Foto 4. Nobilis planter hvor både roden og toppen har været eksponeret et antal 
timer lige før udplantning.

fra forskellen i planternes størrelse. Der 
er inqen forskel i overlevelse. Se foto 1 
og 2.

Måske spiller det ind at både 1999 
og 2000 har været rimeligt gode vækst
år for planter, med god nedbør og ikke 
for høje temperaturer.

I forsøgene er græsset slået som en 
plæne for at give ensartede forhold i 
hele forsøgsarealet. Men i skoven er det 
ofte et problem at ukrudtet bliver så højt 
at det dækker planten. Her er det man
ge gange afgørende at planten er stor 
nok til at kunne klare sig over for ukrud
tet.

Udtørring 
under plantning
Alle der har prøvet at plante nobilis ved 
at det er en meget sart plante. Man må 
ofte efterbedre 30-50%. Årsagen menes 
at være at nobilis har meget ringe evne 
til rodvækst i tiden efter omplantningen, 
og der dannes meget få nye rødder.
Det er derfor afgørende at den kan kla
re sig med de rødder den har med fra 
planteskolen.

Det var belyst meget klart i et forsøg, 
hvor nobilis var taget op i april og lagt i 
et klimarum i et antal timer ved 20 gr. og 
40% relativ fugtighed. Det svarer til en 
god forårsdag.

Hvis rødderne er beskyttet kan plan
terne klare sig et stykke tid. Hvis de har 
ligget i 3 timer er der nogle som går ud, 
men resultatet er stadig rimeligt. Men 
har de ligget 10 timer er de udtørret så 
meget at kun halvdelen overlever. Se 
foto 3.

Langt værre går det hvis både top
pen og roden er eksponeret. Efter blot 
en halv times eksponering er der bety
delige udfald, og har planterne ligget 
frit fremme i halvanden time er det ikke 
ulejligheden værd at plante dem ud - 
man kan lige så godt bestille nye plan
ter. Se foto 4.

Når man vurderer disse tidsrum skal 
man gøre sig klart at de gælder for den 
samlede eksponering lige fra planten 
tages op i planteskolen til den er sat i 
jorden ude i skoven.

Den stresses under optagning, sorte
ring og pakning. Og i skoven skal den 
pakkes ud af sækken, snoren løsnes, 
den lægges i plantekassen, og så går 
der måske et kvarter før den er sat i jor
den. Planten håndteres mange gange, 
og der skal ikke meget til før rødderne 
har været blottet et kvarter til en halv 
time i alt.

Sammenligning af de to forsøgsseri
er viser at det er vigtigt at rødderne er 
beskyttet - toppen kan tåle noget læn
gere eksponering. Målinger af plantens 
vandindhold viser da også at rødderne 
udtørres langt hurtigere end toppen.

De forhold forsøget er gennemført 
under er endda ret gunstige. For planter 
udtørres væsentligt hurtigere hvis det 
blæser - som det ofte gør om foråret.
Og hvis solen skinner er temperaturerne

på roden en del højere end lufttempera
turen.

Så det kan godt være at hvis rødder
ne blottes i en periode ved 10 gr., i let 
vind og i solskin, så giver det samme 
udtørring som når man i forsøget bruger 
20 gr. i stille vejr og uden sol.

Til gengæld må det også understre
ges at i forsøget er planterne optaget i 
april og udplantet kort tid efter, I mange 
tilfælde kan man få leveret kølelagrede 
planter, som fysiologisk er i hvile. De 
kan formentlig tåle lidt længere ekspo
nering.

Dette forsøg viser at nobilis er meget 
sårbar, men alle planter skades i større

eller mindre omfang af udtørring under 
håndteringen. Andre arter kan tåle 
noget mere end nobilis, men tendenser
ne vil sikkert være de samme.

Afkortning af rødder
Skovene kritiserer af og til planteskoler
ne for at planterne har for lange rødder. 
Det gør plantearbejdet besværligt og 
tidskrævende, og risikoen er stor for at 
planterødderne ikke anbringes nedad i 
jorden.

Derfor laver planteskoler som regel 
rodbeskæring en eller flere gange for at 
fremelske en kompakt rod der er nem at 
håndtere. Alligevel sker det tit at et
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Foto 5. Bøgeplanter hvor roden er afkortet fra 25 cm til hhv. 7 
cm (tv.), 19 cm (i midten) og 13 cm (th.) lige før udplantning. 
Planterne har været vandet og gødet.
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Foto 6. Bøgeplanterne til venstre har fået fjernet de fine rød
der, i midten en kontrol hvor roden er bevaret i fuld længde 
(25 cm), og til højre er de grove rødder fjernet. Planterne har 
været vandet og gødet.
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Foto 7. Bøgeplanter hvor roden er afkor
tet fra 25 cm til hhv. 7 cm (tv.), 19 cm (i 
midten) og 13 cm (th.) lige før udplant
ning. Planterne har ikke været vandet 
og gødet.

plantebundt får endnu et hak med 
øksen når det kommer ud i skoven, så 
arbejdet går nemmere. Men sådan et 
ekstra lille hak kan have stor betydning 
for planternes overlevelse som et forsøg 
viste.

Der var hjemkøbt 2/0 bøgeplanter, og 
rødderne havde en længde på 25 cm. 
De blev så afkortet til 19, 13 og 7 cm 
længde. Desuden havde man også for
søgt at fjerne grove rødder over 2 cm 
eller de fine rødder.

Planterne har nu stået 3 år, og for
søget er egentlig nedlagt, men nogle af 
planterne har fået lov at blive stående 
lidt tid endnu. Foto 5 og 6 viser planter 
der har været gødet og vandet 
regelmæssigt. Der er sået græs mellem 
rækkerne for stresse planterne.

Der havde oprindeligt stået 20 i hver 
række. I rækken hvor der kun var 7 cm 
rod var 95% forsvundet, og i 13 cm 
rækken var 50% væk. Først i rækken 
med en rod på 19 cm havde alle overle
vet, selvom de kunne have klaret sig 
bedre.

At fjerne grove rødder eller fine rød
der har også en vis effekt, men ikke nær 
så meget som at afkorte rødderne. Det 
skyldes nok at græssets rødder primært 
ligger i de øverste 10-20 cm, og derfor 
kan bøgene nemmere klare sig hvis 
nogle af deres rødder er længere nede.

Men det er jo sjældent skovtræer får 
så meget regn at de får dækket deres 
vandbehov. Så en situation uden van
ding og gødskning er nok mere reali
stisk for skovbruget.
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Foto 7 og 8 viser at uden vand og 
gødning er dødeligheden nogenlunde 
den samme, men væksten er betydeligt 
ringere. Det ser ud til at kunstig tilførsel 
af vand eller næring til en vis grad kan 
erstatte den manglende rod.

Der er også lavet tilsvarende forsøg 
med eg. De overlever bedre afkortning 
af rødder, men de vokser langsomt hvis 
der er skåret meget af roden.

Forsøget viser at det er helt afgøren
de for planternes overlevelse og vækst 
at de får mest muligt af deres rodnet 
med ud i skoven.

Selv en lille afkortning af roden kan 
hæmme planten mærkbart, og den går 
lettere ud. Det medfører flere udgifter til 
renholdelse og efterbedring. Derfor kan 
man spare meget ved at sikre sig en 
god plantning af planten - med alle rød
der i behold.

Desuden bør man sikre sig at den 
måde plantningsarbejdet aflønnes 
på, kan motivere til en høj kvalitet af 
arbejdet.

Lav et lille forsøg selv
Hvis man vil undersøge hvordan plan
terne reagerer under lokale forhold, er 
det let at lave et lille forsøg.

Udvælg bundter på 20-25 planter, 
afkort roden til forskellige længder, 
plant dem ud, og sæt til sidst en pæl for 
enden af hver række så man kan gen
finde dem. Måske er der allerede efter 
få måneder tydelige udslag af behand
lingen.

Et sådant lille forsøg kan være meget 
gavnligt når man på skovdistriktet vil 
diskutere den rette behandling af plan
terne.
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Genvariation i spidsløn
Årslev er med i et samnordisk projekt 
om gen-variation i spidsløn, som er 
meget anvendt i parker og til land
skabsformål. Opgaverne deles mellem 
en række institutioner, og Årslev under
søger bl.a. væksten.

De sydlige provenienser (fx Tysk
land, Polen) bliver i Danmark dobbelt så 
høje som de nordlige (fx Finland og 
Norge). De nordlige provenienser er

Genetiske fingeraftryk
Årslev arbejder også med det der 
populært kaldes genetiske fingeraftryk. 
Det kan sammenlignes med en streg
kode der viser hvordan det genetiske 
materiale (DNA) er sammensat i en 
plante.

Til analysen behøves en smule plan
temateriale - blot 1 cm2 af et blad er 
nok. Det knuses, behandles med enzy
mer, og DNA fragmenterne udsættes for 
en elektroforese (der sættes strøm til en 
vandig opløsning, og de enkelte frag
menter vandrer op ad et trækpapir).

Der dannes så et mønster som er for
skelligt fra den ene planteart til den 
anden, og der vil også være forskelle 
mellem populationer af samme art. Tek
nikken kan bl.a. bruges til:

- Undersøgelse af beslægtethed - 
man kan sortere materiale der skal ind
gå i forædling.

meget følsomme for daglængden og 
stopper væksten tidligt i Danmark - de 
vokser mindre end i deres hjemland. 
Man mangler dog at se hvordan de 
sydlige provenienser klarer vinteren - 
måske får de flere frostskader.

Det viser sig også at planter fra kon
tinentale områder enten er i top eller 
bund rent vækstmæssigt, mens planter 
fra kystområder (fx Danmark) ligger 
midt imellem.

- Påvisning af fadderskab - man kan 
se om der er sket krydsninger eller selv
bestøvninger i et avlsmateriale, og om 
der er sket uønskede krydsninger.

- Konstruktion af genetiske kort.
- Påvisning af identitet af et plante

materiale - det er især aktuelt ved 
frømateriale indsamlet i fjerne områder, 
hvor man kan vise om det er indsamlet 
det rigtige sted, eller det samme sted 
som den forrige prøve.

Især sidstnævnte formål kan være 
interessant for skovbruget. Der blev da 
også spurgt om man kunne bruge tek
nikken til at undersøge frøprøver af 
nordmannsgran - er det nu virkelig 
Ambrolauri jeg har fået?

- Jo, jeg har hørt spørgsmålet før, 
sagde Per Hove. Hvis der er morfologi
ske forskelle bør der også være forskel
le i DNA, så jeg vil tro at man kan udvik
le en metode til at adskille provenienser.

t
T

M

Forskellige provenienser af spidsløn der viser stor variation i højdevækst. Størst er 
den tyske i midten - den danske fra Møn helt ude til venstre er blandt de små.
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DÆK+ PLANTER
- NOGET FOR DANSK SKOVBRUG?

En ny plantetype starter 
som dækrodsplante og 
prikles senere ud på fri
land. Den har et mere 
kompakt rodsystem og 
er lettere at plante.

Stort set alle planter der bruges i dan
ske skove er barrodsplanter - de har 
stået på friland og leveres med nøgne 
rødder.

I de nordiske lande bruger man i dag 
næsten overalt dækrodsplanter som er 
dyrket i en lille container af tørv, således 
at rødderne er dækket. Dækrodsplanter 
er ofte mindre end barrodsplanter, og 
det er nok den væsentligste grund til at 
de ikke anvendes ret meget i Danmark. 
På de fleste jorde er de for små til at 
klare ukrudtet.

Produktion
Dæk+ planterne starter som dækrods
planter idet de udsås i små tørvecontai- 
nere. De står i væksthus i 10-12 uger og 
omskoles til friland i løbet af sommeren, 
hvor de står med samme afstand som 
normale barrodsplanter.

Efter 1-2 år er dæk+ planten klar til

Symmetriskt

ansattnmg
Rak stambas

Samlat och
symmetriskt
rotsystem

Plug+1 ™ fra O dl ar n a i Sverige. (Fra en 
brochure).

Dæk+ planter
Imidlertid er der kommet en ny plantety
pe, som er en kombination af dækrods- 
og barrodsplanten. Den er oprindelig 
udviklet i USA, men produceres nu 
også i Sverige.

Planteskolen Odlarna med to plante
skoler i Falkenberg (v. Goteborg) og 
Ockelbo (v. Gavle) udviklede i 80'erne 
en såkaldt Plug+1™. Den udgør nu 
30% af produktionen i Falkenberg - 
resten er dækrodsplanter idet man slet 
ikke laver barrodsplanter.

Hedeselskabet har nu indledt et 
samarbejde med Odlarna. I foråret blev 
der udsået dansk frø af bl.a. hybridlærk 
og skovfyr i Sverige, og disse planter er 
i sommeren udplantet på friland. 
Hybridlærkene er salgsklare efteråret 
2000, og skovfyr efterår 2001.

Den store koncern Svenska Skogs- 
plantor med planteskoler over hele Sve
rige har et tilsvarende produkt kaldet 
TePlus. (T står for tåckrot).

Der er mindre forskelle i produktio
nen, men ellers ligner de to produkter 
hinanden.

På engelsk bruges ofte betegnelsen 
"plug-plant” - idet det amerikanske 
varemærke har udviklet sig til en beteg
nelse for selve plantetypen. Der findes 
vist ikke noget dansk navn, men det 
foreslås at bruge navnet dæk+ plante 
fordi den starter som dækrodsplante og 
siden dyrkes videre som barrodsplante.

Med dette navn undgår man at frem
hæve det ene mærke frem for det 
andet. Det foreslås også at undlade at 
hæfte et tal efter navnet - fx dæk+1 - 
fordi planterne kan stå 1 eller 2 år på fri
land. Og hybridlærk kan laves på kun 1 
dyrkningssæson, så den står faktisk kun 
>2 år på friland.

m
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TePlus fra Svenska Skogsplantor. (Fra 
en brochure).
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Planter fra Svenska Skogsplantor i Kol- 
leberga - rødgran til venstre og skovfyr 
til højre. Øverst er det barrodsplanter på 
4. hhv. 3 år. Nederst TePlus pa 2 år.

salg. Den minder om en barrodsplante, 
men inde i midten findes stadig contai
neren med mange finrødder.

Skovenes fordele
For skovene er fordelen ved dæk+ 
planten:

- Rodsystemet er mere kompakt. Iføl
ge Svenska Skogsplantor stiger præsta
tionen ved plantning med 15-20% sam
menlignet med barrodsplanter fordi rod
systemet er mere kompakt. Og det er 
lettere at plante korrekt.

- Planterne angives at være mere 
ensartede i størrelsen, fordi de kan sæt
tes med nøjagtig samme afstand i prik
lebedet.

- Dæk+ planten medbringer en del 
fine rødder der ligger beskyttet inde i 
den gamle container. Barrodsplanten 
medbringer kun de grovere rødder.

- Dæk+ planten har måske lidt lettere 
ved at etablere sig. Plantningsforsøg 
lavet af SkogForsk i Sverige viser at en 
stor TePlus efter 3 sæsoner har vokset 
lige så godt som en stor barrodsplante. 
En lille TePlus har efter 3 sæsoner vok
set lidt bedre end en lille barrodsplante. 
Disse resultater gælder hvor der er 
lavet jordbearbejdning og behandlet 
med permetrin (mod snudebiller).

Hvis der ikke laves jordbearbejdning 
eller permetrin behandling vokser en 
stor TePlus ca. 10% bedre end en stor 
barrodsplante.

Planteskolernes fordele
Ideen til dæk+ planten kom oprindelig 
fra planteskolerne fordi den indebærer 
flere fordele for dem:

- Produktionstiden forkortes generelt 
med 1 år for nåletræer - fra 3 til 2 år 
eller fra 2 til 1 år. Det betyder at plante
skolerne kan reagere hurtigere på mar
kedets ønsker. Der er bundet mindre 
kapital i planter under produktion, og 
produktionen kan øges på det samme 
planteskoleareal.

- Dele af produktionen kan automati
seres. Dækrodsplanterne kan håndte
res maskinelt, fordi der er en vis vægt i 
rodklumpen.

- Det er ikke nødvendigt at bruge 
pesticider på frøbedet, fordi det foregår 
i væksthus og på et helt rent dyrknings
medium. Netop frøbedet er kritisk, fordi 
planterne er for små til at man kan nøjes 
med mekanisk renholdelse. Der bruges 
også færre pesticider på friland, fordi 
produktionstiden er kortere. Alt i alt er 
det lettere at begrænse anvendelsen af 
pesticider når man laver dæk+ planter.

Ulemper er der dog også:
- Der skal investeres i dyre væksthu

se. De skal dog ikke opvarmes, fordi de 
anvendes kun i sommerhalvåret.

- Frøene skal være af høj kvalitet; der 
skulle gerne komme en plante ud af 
hver lille container. Spiringsprocenten 
vil dog nok være højere når frøplanterne 
dyrkes under kontrollerede forhold i 
væksthuset frem for på friland.

Pris
Hedeselskabet har en mindre produkti
on af Plug + 1 til salg nu, og de tager 
nøjagtig samme pris som af de tilsva
rende barrodsplanter. Måske er det en 
introduktionspris, for Svenska Skogs
plantor tager ca. 10% mere for deres 
TePlus. Til gengæld for den højere pris 
skulle præstationen ved plantningen 
være 15-20% højere, og det kan for
mentlig opveje en merpris. Hertil kom
mer en eventuel, lille mertilvækst.

Det kunne være interessant at høre 
om praktiske erfaringer i Danmark med 
den nye plantetype. Gerne således at 
man planter dæk+ planter ved siden af 
barrodsplanter, så det er let at sammen
ligne.
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SVENSKE PLANTER
- NOGET FOR DANMARK?

VD Sverker Lidén står her ved et plantebed med rødgran fra Hviderusland. Disse 
planter springer senere ud end svenske og er derfor mindre følsomme for forårsfro
st, til gengæld kan de skades af efterårsfrost.
- Frø fra Hviderusland kom på markedet for en del år siden og har været anbefalet 
de fleste steder Nu har vi frøplantager i Sverige som kan levere lige så godt - eller 
måske bedre - frø, men mange fortsætter pr. tradition med at købe hviderussiske 
planter, siger Sverker Lidén.

Svenske planteskoler 
kan måske levere plan
ter til danske skove 
efter stormfaldet.

Visse arter er billigere 
i Sverige, men kun få 
arter kan leveres i 
større mængder.

Når der er ryddet op efter stormfaldet 
skal der plantes nyt, og der skal derfor 
bruges flere planter end normalt de 
kommende år. Det er ikke sikkert de 
danske planteskoler kan dække hele 
behovet - men måske kan der købes 
planter i udlandet.

Med Øresundsbroens åbning er Sve
rige rykket nærmere. Derfor har Skoven 
besøgt Kolleberga Plantskola, som lig
ger 1 times kørsel fra Malmo. Kolleber
ga indgår i Svenska Skogsplantor AB 
(SS), som har 21 planteskoler over hele 
Sverige.

Ret få arter
- Vi kan levere de fleste af de træarter 
som I bruger i Danmark, siger lederen 
af Svenska Skogsplantor, VD Sverker 
Lidén. Men hvis vi skal levere større 
mængder til Danmark, bliver det pri
mært i rødgran, skovfyr, birk og el.

- Vi laver også eg og bøg, men i min
dre omfang. Vi vil formentlig levere de 
fleste af disse planter til de skånske 
skove, hvor der jo også har været 
stormfald (3 mio. m3, red.). Afsætningen 
er dog stadig usikker, fordi vi endnu 
ikke kender reglerne for tilskud til til
plantning i Sverige.

Priser
Mange vil sikkert starte med at spørge 
om prisen er fornuftig. Som eksempler 
kan nævnes (i svenske kroner pr. stk):

3 årig rødgran, 20-40 cm: 2,25
3 årig skovfyr: 2,25
1/1 birk, 40-60 cm: 3,20
1/1 birk, 60-100 cm: 3,50
1/1 rødel, 60-100: 4,10

Sammenlignet med danske priser er 
der ca. 10% at hente på rødgran, og 
35% på skovfyr. Birk er lidt billigere for

store planter, mens el synes at være lidt 
dyrere. Der kan også nævnes 2/1 
sitkagran 20-50 cm, som koster 3,00 - 
og det er i hvert fald en god pris.

De nævnte priser er frit leveret på 
planteterminal i Sverige. SS har mere 
end et halvt hundrede terminaler over 
hele landet hvor planterne ligger på køl 
og kan udleveres når kunden ønsker 
det.

Men hvordan med levering i Dan
mark. Det største behov er jo nok i Jyl
land, og det kræver 4-5 timers kørsel og 
to gange broafgifter?

- Danske købere skal regne med at 
katalogpriserne tillægges transport, 
siger Sverker Lidén. Men det er et punkt 
der kan forhandles om, for pris og servi
ce afhænger af hvor store mængder 
der er tale om,

- Vi kan normalt levere i løbet af 3 
dage fra modtagelse af bestilling. Og 
hvis interessen er stor kan vi måske 
lave en planteterminal i Danmark.

I dette nummer af Skoven er indryk
ket en annonce med priser i danske 
kroner på udvalgte arter. Hvis transport

er indregnet i disse priser ser de ud til 
at svare til de svenske katalogpriser.

Provenienser
Som dansker vil man også spørge hvil
ke provenienser man får. Gran, fyr og 
birk er naturligvis svenske, men hvis de 
er hentet fra den sydligste del af landet 
er klimaforholdene formentlig tæt på de 
danske. En del af rødgranfrøet stammer 
fra frøplantager hvor der indgår polsk 
materiale.

Mange af de mindre anvendte arter 
er af udenlandske provenienser (bl.a. 
fordi planterne er indkøbt i udlandet). 
Der sælges danske provenienser i el, 
nobilis og hybridlærk, og SS har en 
frøplantage for sitka hvor der indgår en 
del dansk materiale.

Historie
Planteskolerne under SS blev oprettet i 
1970’erne af Skogsvårdsstyrelsen. Man 
ville forbedre kvaliteten af kulturanlæg i 
Sverige, dels ved at fremme plantning 
frem for selvforyngelse, dels ved at ind
føre forædlet plantemateriale. Da plan-
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VD Sverker Lidén ses til venstre står med fire planter dyrket som TePlus. Lederen af 
Kolleberga Plantskola, Christer Thoft til højre, har fire barrodsplanter.

teskoler ikke var særlig udbredte, opret
tede staten en stribe planteskoler.

Senere har de store skovselskaber - 
der dækker halvdelen af svensk skov
brug - oprettet deres egne planteskoler. 
SS sælger derfor i dag primært til den 
anden halvdel af svensk skovbrug, de 
mindre private skovejere, som især fin
des i det sydlige og centrale Sverige.
SS skønner selv at de dækker halvdelen 
af dette marked.

I 1994 blev planteskolerne udskilt 
som et 100% statsejet selskab under 
navnet Svenska Skogsplantor AB, så de 
ikke længere er en del af statens skov
myndighed.

Der har gennem nogle år været en 
overkapacitet af planter i Sverige, fordi 
skovene i stigende omfang går over til 
selvforyngelse, især i skovfyr. Derfor har 
SS startet en eksport til Finland, men 
der er altså også planter til overs til det 
danske marked.

SS har en produktionskapacitet på 
200 mio. planter om året (den aktuelle 
produktion er dog kun omkinrg 100 mio.). 
Omsætningen er ca. 200 mio. kr. I de sid
ste 5 år har der været overskud i 4 år.

Der kan læses mere om plante
skolerne på deres hjemmeside, 
www.skogsplantor.se. Herfra kan man 
komme videre til en hjemmeside for 
Sodra Frostationen, hvor man kan se 
hvilke kloner der indgår i frøplantagerne.

Der er i øvrigt her en vejledning i 
direkte såning af skovfyr og rødgran, 
hvor man købe forædlet frømateriale. Er 
det en mulighed i fx danske hedeplan
tager?
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AKKERUP PLANTESKOLE
5683 I1AARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.

m.

JJ Skov service 1
v/Jens Johansen • Vadet 2 ■ DK 4660 St. Heddinge 

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

Alle skoventreprenøropgaver udfores f.eks.:

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

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

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

Kommer over hele Sjælland og Lolland-Falster
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Bortset fra det sydligste Sverige anven
des næsten udelukkende dækrodsplan
ter. I det sydlige Sverige er det denne 
model, Svepot, som er mest udbredt. 
Indvendigt i potten findes 16 styrelister 
som giver et velforgrenet rodsystem 
uden rodsnøre. Planterne dyrkes i en 
plastbakke, men leveres i en kartonæske 
der også fungerer som plantekurv.

ESM
Skovklipper 

RM 72

Til klipning af højt 
græs og krat under 
svære forhold.
Derfor særdeles 
velegnet til klipning 
af vej rabatter, brak
arealer, mellem nyplant
ninger i skov samt mel
lem nyplantninger i juletræskulturer- 
ekstrem terrængående. Afstrygersæt 
som tilbehør.
import:

SKIBHUSVEJ 51 ■ 5100 ODENSE C 
TLF. 66 11 75 32 ■ FAX 65 91 67 69
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HVOR LANGT ER PEFC?
Af Mikkel Kloppenborg 
Nielsen, Dansk Skovforening

Status for den 
paneuropæiske skov- 
certificering.

Internationalt
Selv om PEFC står for Pan European 
Forest Certification, er det forkert at tro, 
at PEFC kun drejer sig om skovcertifice
ring i Europa. PEFC har sin oprindelse i 
Europa, men er førende, når det gælder 
initiativer til gensidig anerkendelse mel
lem verdens skovcertificeringssystemer.

Træmarkedet er globalt, og der er 
behov for at verdens systemer til skov
certificering anerkender hinandens 
systemer og mærker. Alt andet lige vil 
det gavne afsætningen af træ.

Det første seminar herom blev 
afholdt i juni i Brussels, og resultatet var 
yderst positivt. Der er etableret et 
grundlag for et samarbejde om at kæde 
verdens troværdige skovcertificerings
systemer sammen i et netværk. Næste 
seminar om gensidig anerkendelse 
afholdes d. 29. november 2000.

Alle indlæg fra det første seminar 
kan findes på adressen 
http://www.pefc.org/Mutualframe.htm

PEFC
Logo for PEFC - certificeringssystemet 
grundlagt af de europæiske skovejere.

PEFC certificering i 
medlemslandene
Inden for det sidste år er PEFC’s tekni
ske dokument blevet færdiggjort. Det 
tekniske dokument er drejebogen for, 
hvordan et PEFC skovcertificeringssy

stem laves. Ud fra drejebogen kan de 
lande som er med i PEFC samarbejdet 
lave skovcertificeringssystemer, som er 
tilpasset deres lovgivning, klima, ejer
forhold, følgeindustrier m.v.

Følgende 14 lande har etableret nati
onale PEFC råd og er medlemmer i det 
internationale PEFC råd: Belgien, Dan
mark, Frankrig, Finland, Irland, Letland, 
Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, 
Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. 
Der er forberedelser i gang i flere andre 
lande for at komme med i samarbejdet, 
bl.a. Polen, Ungarn og Litauen.

Sverige, Norge og Finland blev de 
første lande som havde skovcertifice
ringssystemer klar til godkendelse af 
PEFC, og for nylig er Tyskland og Østrig 
også blevet færdige. Det danske 
system forventes færdig i løbet af år 
2001.

PEFC’s styrke i forhold til FSC er, at 
de europæiske skovejere står bag. Det 
vil sige, at potentialet i Europa er 100 
millioner hektar PEFC certificeret skov 
inden for ganske få år.

Status vil ultimo 2000 være ca. 30 
millioner hektar PEFC certificeret skov i 
Sverige, Norge, Finland, Tyskland og 
Østrig.

Markedsandelen for certificeret 
rundtræ i Europa (PEFC og FSC) for
ventes at ligge på 25 - 50 % i år 2005.

Oplysninger om PEFC kan findes på 
PEFC’s hjemmeside: www.pefc.org

Norsk forening 
godkendt igen
Det norske skovcertificeringssystem 
Levende Skog startede i 1999, men kort 
efter starten blev Viken skovejerforening 
suspenderet. Her i sommer har Viken så 
fået certifikatet tilbage. Viken er langt 
den største af de norske skovejerfore
ninger og ligger på Østlandet omkring 
Oslo.

I efteråret 1999 blev der konstateret 
5 afvigelser fra de gældende regler, og 
foreningen fik 13 uger til at rette op på 
problemerne. Ledelsen erkender i dag 
at de tog for let på opgaven, Det var 
ikke lykkedes at rette problemerne på 
tilfredsstillende måde inden for fristen - 
og derfor blev certifikatet suspenderet.

Den alvorligste afvigelse var at orga
nisationen og dens underleverandører 
ikke kendte nok til LS standarderne. Et 
konkret eksempel var en skovning hvor 
der var afsat kantzoner mod vandløb. 
Norsk Veritas som kontrollerede forenin

gen bad man om en begrundelse for 
afgrænsning og udstrækning af disse 
zoner. Svarene var ikke tilstrækkeligt 
begrundet j LS standarderne, men var 
mere udtryk for god vilje og generelle 
naturhensyn. Dette blev afvist, for tiltag 
må udelukkende begrundes i de gæl
dende standarder.

I år 2000 har Viken 9500 tømmerkon
trakter, og de beskæftiger 200 faste 
entreprenører. Hertil kommer en række 
entreprenører til bestemte opgaver. 
Ingen af disse har vidst nok om Leven
de Skog standarderne.

Derfor har man startet et omfattende 
kursusprogram, så inden foråret 2001 
skal 3000 personer have gennemgået 
kurser. De faste entreprenører var færdi
ge allerede i maj 2000, og de øvrige 
entreprenører ventes at være færdige 
inden elgjagten går ind. Senere følger 
alle øvrige ansatte inkl. kontorpersonale 
- kendskabet til kvalitets- og miljøkrav 
skal gennemsyre hele organisationen.

Viken har som nævnt 9500 kontrakter 
om året, og heraf står skovejerne selv 
for de 3000. Med det store antal leve
randører er der muligheder for fejl, og i 
sidste sæson var der en halv snes leve
rancer der blev afvist fordi reglerne ikke 
var fulgt. Skovejeren måtte derfor søge 
afsætning for træet udenom foreningen.

For Viken er miljøkrav nu en del af 
produktet på linje med krav til friskhed 
og andet. "Hvis træet ikke overholder 
de stillede krav hjælper det ikke at være 
uheldig eller uvidende, kravene er 
absolutte", siger foreningens miljø- og 
kvalitetschef.

Kontrolarbejdet er øget fra 1,5% til 
4,5% af leverandørerne. Viken erkender 
at den øgede kontrol kan føre til at med
lemmer forlader foreningen. Der findes 
nu et kontrolkorps på 15 funktionærer 
som kontrollerer skovning, og der er 10 
interne revisorer som kontrollerer hele 
foreningen efter dens kvalitets- og mil
jøhåndbog.
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Et andet af de områder hvor der sid
ste år biev konstateret for store afvigel
ser fra standarderne var på nøglebioto
per. Veritas mente der blev afsat for få 
ressourcer på området, idet man kun 
havde runde formuleringer om at regi
strere nøglebiotoper i løbet af 8-10 år.
Nu er der sat mere præcise mål, og al 
registrering skal være færdig på 5 år.

Det største problem i den sammen
hæng er kompensationen til skovejerne 
for tabte indtægter. Ifølge Levende 
Skog må skovejeren højst skulle bære 
et tab på 1%, men nøglebiotoperne vil 
ofte være større. Viken appellerer til 
myndighederne om at finde en løsning 
på dette problem.

Viken står fast på at de ikke køber 
træ fra nøglebiotoper, og før skovning 
gennemgår deres personale arealerne 
og giver retningslinjer. Entreprenøren 
foretager en evaluering efter skovnin
gen. Der indgår en del skemaer i denne 
proces, men det menes at være nød
vendigt indtil foreningens rutiner er for
bedret.

Kilde:Norsk Skogbruk 7-8/2000.

Sodra går over til PEFC
Den sydsvenske skovejerforening har i 
flere år været i gang med sit eget certifi
ceringssystem, men besluttede 1.9.00 
at gå over til den internationale PEFC 
standard. De aftaler der allerede er 
lavet med skovejere om certificering 
efter Sodras standard skal derfor skri
ves om.

Der kommer nye standarder for skov
brug og sociale forhold. Desuden fin
des der regler om sporing af træpro
dukter og mærkning. Standarden for 
miljøforhold indeholder nu også særskil
te regler for kantzoner og kulturminder, 
mens reglen om at afsætte 5% af ejen
dommen til naturformål ikke gælder for 
ejendomme under 20 ha.

Den ny standard for skovbrug inde
bærer at skovdriften skal følge en grøn 
skovbrugsplan. Kemisk behandling skal 
minimeres, og der skal arbejdes aktivt 
for at undgå skovskader - fx ved stød
smøring. Vandløb skal beskyttes bl.a. 
ved at hindre olielækage.

Standarden for sociale forhold siger 
at entreprenører skal opfylde PEFC’s 
krav, og der skal gennemføres en syste
matisk uddannelse af skovarbejdere,
Fra årsskiftet skal alle entreprenører der 
arbejder for certificerede skovejere 
være PEFC certificerede.

Sodra har indført en præmie for leve
ring af certificeret træ, og fra årsskiftet 
gælder den kun for skovejere der har 
PEFC certificeret.

De første PEFC certificerede træpro
dukter ventes at kunne leveres i løbet af 
december 2000. Omkostningerne ven
tes at blive maksimalt 1 kr/m3.

Kilde:Sodra og Vi Skogsågare 4/00

FSC træ § USA
FSC produkter vinder frem i amerikan
ske byggemarkeder, USA’s største 
kæde, Home Depot, med 1050 butikker 
vil nu optage FSC produkter på vareli
sten i det omfang de kan skaffes. Der 
har også været opbakning fra den 
næststørste kæde, Lowe’s Inc., samt 
Wickes Inc., og for nylig kom også den 
store vinduesproducent Andersen 
Corp, Det skønnes at de nævnte byg
gemarkedskæder dækker godt 1/5 af 
markedet.

Vendepunktet kom med Home 
Depots tilslutning. De blev udsat for en 
kraftig kampagne med mange forskelli
ge midler. Ledelsen meddelte at de var 
indstillet på at afvise træ fra truede arter 
og produkter der ikke var miljøvenlige, 
men miljøaktivister fra bl.a. Rainforest 
Action mente det gik for langsomt.

En boykot var ikke realistisk fordi 
kunderne kunne ikke købe FSC produk
ter andre steder. Derfor indrykkede man 
avisannoncer, fik kendte til at udtale sig 
og organiserede aktioner i en række 
butikker.

Det kulminerede under generalfor
samlingen sidste år i Atlanta hvor man 
arrangerede "etisk butikstyveri”. En 
række aktivister anført af en indianer
høvding fra British Columbia fyldte en 
vogn med canadisk thuja træ og kørte 
ud af butikken uden at betale. Fulgt af 
personalet afleverede de træet til det 
lokale FBI kontor, hvor høvdingen er
klærede at træet var stjålet fra hans 
stammes land, (FBI har dog ikke siden 
rejst sigtelse mod Home Depot),

Nogen tid efter meddelte Home 
Depot så at de ville gradvist udfase træ 
fra truede arter og ville sælge FSC pro
dukter hvis de var til rådighed. Det blev 
understreget at ændringen skyldtes 
ikke pres udefra.

Canada
Canada har også i flere år været i gang 
med certificering af skov. Pr. 1.9.2000 
var der certificeret 22 mio. ha skov i 
Canada. Dette areal producerer 33 mio. 
m3 om året, svarende til 19% af Cana
das årlige hugst på 180 mio. m3.

Af det certificerede areal er 21,5 mio. 
ha certificeret under ISO 14001. Der er 
3,0 mio. ha under Canada’s National 
Sustainable Forest Management 
System Standard. FSC har mere 
beskedne 21.300 ha, og endelig er der 
715.000 ha under Sustainable Forestry 
Initiative Program, som er igangsat af 
papirproducenternes forening. (Nogle 
ejendomme er certificeret efter flere for
skellige standarder).

Se nærmere på hjemmesiden 
www.sfms.com

FSC
FSC var det første certificeringssystem, 
og det har længe haft ambitiøse mål om 
en betydelig vækst i certificeret skov. I 
en artikel i Skoven 5/99 (side 252) - 
skrevet af NEPCon - fremgik det såle
des at der var ’’mere end 15 millioner ha 
certificeret skov” midt i april 1999. 
Senere i artiklen hedder det "Den eks
plosive vækst i det certificerede areal 
ventes at fortsætte, således at arealet 
stiger mellem 2 og 3 gange i løbet af i 
år" (dvs. i 1999).

Denne forudsigelse har ikke helt 
holdt stik. Ved udgangen af 1999 var 
der 17 mio. ha FSC certificeret skov ver
den over. En status pr. 31.8.2000 viser 
at arealet nu er vokset til godt 18 mio. 
ha (18.039.626 ha).

På FSC’s hjemmeside www.fscoax.org 
bringes en liste over samtlige ejendom
me med skovtype og areal. Der er 33 
lande på listen, heraf 11 lande med 
over 100.000 ha:

Ledelsen i Home Depot og Lowe’s
Co. siger at de foretrækker FSC frem for Bolivia 660.133 ha
træindustriens eget system, SFI, Der er Brasilien 665.558 ha
ganske vist 10 gange større areal under Guatemala 100.026 ha
SFI i Nordamerika, men fordelen ved Kroatien 166.861 ha
FSC er at den er uafhængig, og den Mexico 169.215 ha
dækker hele kloden; SFI gælder pri Polen 2.742.786 ha
mært i Nordamerika. Storbritannien 864.119 ha

Kilde:Artikel fra Wall Street Journal Sverige 9.009.355 ha
26.9.00, tilsendt fra WWF Danmark Sydafrika 779.621 ha

Tyskland 124.264 ha

Status over USA 2.122.243 ha

certificeret skov
Et af succeskriterierne for et certifice
ringssystem er at der kommer en stor 
tilslutning til systemet, således at mar
kedet kan forsynes med certificerede 
produkter i det omfang behovet opstår.

PEFC
Ved udgangen af juli var der certificeret 
20 mio. ha skov under PEFC i Sverige, 
Norge og Finland. Som nævnt i artiklen 
oven for ventes dette tal at være nået 
op på 30 mio. ha ved årets udgang.

Se også hjemmesiden www.pefc.org

i uanmarK er aer rc 
ejendom på 36 ha.

P K Production med FSC
Den danske fabrik P K Production kan 
nu fremstille skabslåger med FSC mær
ket. P K Production laver låger i laminat, 
finer og massivt træ til køkken-, bad- og 
møbelproducenter. FSC mærket vil især 
blive anvendt på fyldningslåger i mas
sivt fyrretræ.

Kilde:Pressemeddelelse fra 
NEPCon 26.9.00
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ANVENDELSE AF TRÆ

PAP OG PAPIR
- DEN MEST MILJØVENLIGE

EMBALLAGE

Et oplæg fra Miljøstyrel
sen til miljøindeks for 
emballage placerer pap 
og papir på 1. pladsen.

Oplægget ventes at 
danne basis for miljøaf
gifter.

Papirbranchen har i mange år ment at 
papir er et meget miljøvenligt materiale 
til emballage. M Ijøstyrelsen kommer nu 
til samme konklusion i et oplæg til hvor
dan man kan lægge afgifter på embal
lage ud fra hvor meget miljøet belastes.

Baggrunden er et politisk ønske om 
at nedbringe mængderne af affald.
I 1998 vedtog Folketinget en afgift på 
emballage, som stillede alle materialer 
lige. Det betyder at det koster lige 
meget i afgift at bruge papir eller alumi
nium - uanset at miljøet belastes vidt 
forskelligt af de to typer materialer.

Derfor besluttede man at emballage
afgiften skulle suppleres med differenti
erede afgifter som afspejler de enkelte 
emballagers belastning af miljøet.

Oplæg til afgifter
Miljøstyrelsen har nu lavet et oplæg til 
hvordan disse afgifter kan udformes, og 
det er sendt i høring hos en lang række 
organisationer. I løbet af det kommende 
folketingsår ventes der at blive fremsat 
et lovforslag om ændrede emballageaf
gifter. Forslaget til ny finanslov for 2001 
omfatter således et beløb på 67 mio. kr 
fra emballageafgifter.

Miljøstyrelsens oplæg er lavet ud fra 
en større livscyklusanalyse fra det 
rådgivende ingeniørfirma COWL I alt 11 
materialer er vurderet med hensyn til

Tabel 1. Miljøstyrelsens forslag til mil
jøindeks for emballager Glas har 
indeks 1, og jo højere indeks jo større 
miljøbelastning:

Pap/papir 0,5
Glas 1
Hvidblik/stål 3) 5
Plast 1) 7
EPS og PVC 2) 12
Aluminium 19

1) Low density og high density polyethy- 
len, polypropylen, polyethylen tere- 
phtalat, polystyren.

2) Ekspanderet polystyren (flamingo) og 
polvvinylchlorid.

3) Hvidblik bruges typisk i konserves
dåser lavet af stål med et lag af tin.

energiforbrug, ressourceforbrug, udled
ning af CO2, affald og miljøeffekter i hele 
materialernes livscyklus. Miljøeffekterne 
er opdelt i drivhuseffekt, fotokemisk 
ozondannelse, forsuring og belastning 
med næringssalte.

Man har også taget højde for at affal
dets energiindhold kan udnyttes til el og 
varme. Det er sket ved at 75% af 
emballagens energiindhold godskrives.

På denne måde fremkommer tal for 
en række forskellige faktorer som ikke 
umiddelbart kan sammenlignes. Miljøsty
relsen har derfor sammenvejet alle disse 
tal til et indeks for m Ijøbelastningen, idet 
der er taget udgangspunkt i glas.

Det viser sig at aluminium belaster 
miljøet 19 gange mere end glas. Og 
pap/papir belaster kun miljøet halvt så 
meget som glas. Se tabel 1.

Resultaterne udtrykkes pr. kilo 
emballage, men miljøbelastningen for at 
indpakke en bestemt vare afhænger 
den naturligvis af hvor store mængder 
emballage der er behov for. Det kan 
ændre det endelige resultat noget til 
fordel for lette materialer som plast og 
aluminium og til ugunst for pap og især 
glas. Men det kan næppe ændre 
afgørende ved rangordningen.

I rapporten vurderes de enkelte 
materialer kort, og om papir og pap 
hedder det (s. 56):

”Pap/papir er generelt det mindst 
miljøbelastende materiale i forhold til de 
valgte miljøparametre: miljøeffekter, 
affald og ressourcer. Dette skyldes pri
mært, at materialet er en fornyelig res
source og samtidig CO2 neutral ved for
brænding.

Genvinding af pap/papir medfører en 
lidt større m Ijøbelastning end forbrænd
ing. Det skyldes især den tidligere 
nævnte godskrivning af energi ved for
brænding. Derudover er energien til 
genvinding fremstillet ved brug af flere 
fossile brændsler end energien til pro
duktion af primær pap/papir, hvor bl.a. 
træaffald anvendes til el og varme pro
duktion.”

Den sidste sætning henviser til at 
ved fremstilling af nyt papir opstår en 
del træaffald, dels bark, dels i nogle 
processer lignin (ca. 1/3 af veddet). Ved 
forbrænding af dette affald kan man 
skaffe en del af den energi der er nød
vendig til produktionen af papiret.

Kritik
Miljøstyrelsens oplæg er nu sendt i 
høring, og det har affødt en del kritik. 
Emballagebranchen kritiserer at 
høringsfristen er alt for kort, og den 
frygter at Folketinget beslutter nye afgif
ter på basis af udkast fra M Ijøstyrelsen 
som ikke er gennemarbejdet. Det anty
des at der er tale om bestilt politisk 
arbejde:

"Man kunne mistænke at det svarer 
til de politiske direktiver. Miljøstyrelsen 
siger at det er første gang man laver en 
sådan gennemgang, men så burde 
man gøre det grundigere, siger direktør 
Ulla Flansen fra Emballageindustriens 
Branchefællesskab.

Det kritiseres at oplægget bygger på 
gamle beregninger, til dels forældet tek
nologi, og at man udelader muligheden 
for nye teknologier til bl.a. genanvendel
se af metal. Man har heller ikke taget 
højde for emballagens miljøpåvirkning 
under transport og under brugen. (Det 
sidste kunne tænkes at ramme materia
ler som fylder eller vejer meget - især 
glas, men måske også papir).

Endelig kritiseres princippet om at 
lægge mange forskellige m Ijøpåvirknin-
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EPS. PVC 12

5.,

PLAST 7.

aHVIDBLIK/STAL 5

GLAS 1
PAP/PAPIR 0,5

I et nyt oplæg fra Miljøstyrelsen om emballagers påvirkning af miljøet er pap/papir 
placeret på 1. pladsen, lige foran glas.

Tabel 2. Forbrug af emballage (inkl. 
transportemballage) i 1995, 1000 tons.

Papir og pap 409
Bølgepap 285
Andet pap 70
Papir 54

Glas 176
Plast 151

Low density polyethylen 99
Polypropylen 21
High density polyethylen 18
Øvrige plasttyper

Metal
13

64
Stål 7
Aluminium 11
Hvidblik 44
Uædelt metal

Tekstil
2

3

I alt 803

Tabel 3. Forbrug af transportemballage 
i 1995, 1000 tons.

Bølgepap 270
Papir og karton 42
LD polyethylen 22
Øvrige plasttyper 11
Stål 3

I alt 348

ger sammen, bl.a. fordi det kan give en 
vis dobbeltkonfekt.

Mængder
Rapporten fra COWI indeholder også 
en del baggrundsmateriale, og vi brin
ger her to tabeller der viser hvor store 
mængder emballage der er tale om. 

Tabel 2 viser forbruget af emballage 
- dvs. både salgsemballage og trans
portemballage. Det fremgår at papir og 
pap udgør halvdelen af al emballage.

Tabel 3 viser specielt transportem
ballage hvor pap og papir er helt domi
nerende.

sf

Kilder
Differentierede emballageafgifter på vej. Mil- 
jøDanmark september 2000, udg. af Miljøsty
relsen.

Papir- og glasemballage belaster miljøet 
mindst. Ny viden fra Miljøstyrelsen, nr. 4 
2000, s. 53-56.

På Miljøstyrelsens hjemmeside 
(www.mst.dk) kan man læse om styrelsens 
oplæg (se under nyheder og pressemeddel

elser). Man kan også læse rapporten fra 
COWI uden tabeller og figurer, eller i fuld 
længde (211 sider!) som pdf-fil. Adressen er

www.mst.dk/200008publikat/87-7944-169-6/ 
Jyllandsposten 19.9.00: Emballageindu

strien frygter lovsjusk.

Brdr. Svanebjerg
*f«Fu 4

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

-Si??h (

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler

SKOVEN 10 2000 461



UDLAND

DEN
MELLEMAMERIKANSKE

BIOKORRIDOR
Tekst og fotos: Mads Fjeldsø 
Christensen, Lachuå - 
Guatemala.

Opsplitningen af det 
mellemamerikanske 
landskab truer arternes 
mangfoldighed.

Et nyt netværk af bio
logiske korridorer på 
tværs af landegrænser 
søger at begrænse iso
leringen af små-habita- 
ter. Spørgsmålet er om 
tiltagene er tilstrækkeli
ge, og om regionen 
overhovedet er parat.

Alle ’brobisserne' var mødt pænt op til 
pindemadder og aftenkaffe. Strømmen 
af høflige udvekslinger fra talerstolen - 
som det sig hør og bør på denne side 
af Atlanterhavet - var i dagens anled
ning usædvanlig lang.

Akkompagneret af kort og blueprints 
fra overheadprojektoren præsenterede 
aftenens vært og projektbagmand - 
Juan Carlos Godoy - med en ikke uan
selig portion stolthed hver en detalje i 
projektet for det udvalgte og forvent
ningsfulde publikum. Selv national
hymnen blev afbrummet for at under
strege sagens vigtighed. Ingen kunne 
længere være i tvivl; nu starter byggeri
et!

En biologisk 
storebæltsbro
Der er imidlertid ikke tale om noget helt 
almindeligt brobyggeri, som vores egen 
Storebæltsbro eller den splinternye Øre
sundsforbindelse. Onsdag den 5. juli 
2000 søsattes nemlig - med længe ven
tet spænding - det stort anlagte Meso- 
Amerikanske Biokorridor projekt.

Noget så usædvanligt som en mil
jøaftale på tværs af de mellemamerikan

er '

r

Guatemala ligger i Mellemamerika, lige øst for Mexico.
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BESKYTTEDE OMRÅDER 
I I SPECIAL FREDET OMRÅDE

i REKREATIVT OMRÅDE
j I BIOTOP
I I KULTUR MONUMENT
\ | NATUR MONUMENT
1 I NATIONALPARK
r i REGIONAL PARK
1 I VILDT REFUGIUM

BIOLOGISK RESERVAT

■
 BIOSFÆRE RESERVAT

PRIVAT NATUR RESERVAT 
■n. i PROTEKTORAT FOR KIIDER 

f . . ! BUFFER ZONE
J REKREATIV ZONE 

■I TOTAL BESKYTTELSE 
* SMÅ B ESK Y TTE DE OMRÅDER

E353 FORESLÅEDE FREDNINGER 
1 j BIOLOGISKE KORRIDORER

BIOLOGISKE KORRIDORER (INT.)

Kort over en lille del af Guatemala, ud mod Stillehavet. Kortet viser de beskyttede 
områder, samt forslag til fredninger og biologiske korridorer.

ske landegrænser er omsider faldet på 
plads. Den omfatter Guatemala, Hondu
ras, Mexico, Belize, El Salvador, Costa 
Rica, Panama og Nicaragua, samt de 
sydlige mexicanske delstater - Chiapas,

Campeche, Quintana Roo, Yucatan og 
Tabasco.

Præsidenterne fra de respektive lan
de har i fuld enighed på det seneste 
centralamerikanske topmøde under-
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Træbregner er en af de almindelige arter i regnskoven hvor 
den når højder på 5-10 m.

Dette træ var et af de største mahognitræer - caoba - i Lachuå 
med en diameter på godt 3 m. Træet blev fældet i perioden 
marts-september 1999 hvor mafiaen regerede i området, og 
det var et af parkens flotteste og ældste træer - godt 200 år.

skrevet en aftale. Den skal dæmme op 
for de mange miljøproblemer forbundet 
med ødelæggelsen af regionens skove 
og naturområder.

Der skal bygges broer - biobroer - 
eller rettere sagt biologiske korridorer, 
som i et gigantisk netværk skal forbinde 
samtlige større naturområder i regionen. 
Broerne rækker lige fra de store natio
nalparker til de mere ydmyge private 
reservater og lokalt administrerede 
kommuneparker.

Med korridoren som fællesnævner er 
mere end 50 lokale og internationale 
programmer for naturbevaring på 
tværs af de 8 landegrænser sluset 
ind i det forum, SICAP (Det Mellem
amerikanske System for Beskyttede 
Områder), der skal forestå projektets 
realisering.

Projektet gennemføres i overens
stemmelse med Biodiversitets konventi
onen (Rio 1992) samt Den Central Ame
rikanske Alliance for bæredygtig udvik
ling (ALIDES 1994). Økonomisk støtte 
kommer fra blandt andre EU og DANI- 
DA med et foreløbigt bidrag på i alt 
godt 120 millioner kroner.

Fragmenteringen af 
landskabet
I de seneste 30 år er der sket en frag
mentering - opdeling - af landskabet,

og det har nu omsider fået mellemame
rikanerne op af stolene. Som følge af 
skiftende regeringers udstykningspoli
tik, samt rovdriften på de ædle træsor
ter såsom mahogni og cedertræ, er 
mere end 50% af Centralamerikas skov
områder i dag forsvundet.

Fra Amazonas i Brasilien til Chiapas i 
Mexico er fattige familier de seneste fyr
re år tildelt ret store parceller i regnsko
ven, mod at rydde et ellers utilgænge
ligt og uproduktivt grænseland. Rege
ringerne i regionen får løst behovet for 
stadigt mere landbrugsjord til majs og 
bønner som følge af den stigende 
befolkning.

I et forsøg på at dæmme op for den 
truende miljøkatastrofe blev der allere
de fra 1969 til 1999 over hele Mellem
amerika udlagt mere end 400 områder 
til nationalparker og naturreservater. I alt 
godt 15 millioner hektar er i perioden 
lagt ind under lovgivningens beskytten
de vinger.

Problemet er, at disse arealer mang
ler en overordnet koordinering. Under
søgelser foretaget af IUCN (internatio
nal naturfrednings-organisation, red.) i 
1997 viser, at langt størstedelen af de 
beskyttede områder har en udstræk
ning på mindre end 10.000 hektar. 
Reservaterne er isolerede fra hinanden 
og i realiteten mange steder ikke store

nok til at opretholde genetisk sunde og 
levedygtige populationer af de dyr som 
er sidst i fødekæden.

Hele regionen er, billedligt talt, som 
en emmentalerost der truer med at kol
lapse fordi hullerne er blevet for store. 
Områderne er fredede efter “hvad har vi 
tilbage” princippet. Der er ikke taget 
hensyn til om områderne kan rumme til
strækkeligt store populationer af sjæld
nere dyr. Eller om der er så stor variati
on i levesteder at det kan rumme et 
stort antal arter. Sådanne krav anser de 
fleste fredningsfolk i dag for afgørende 
når det gælder om at opretholde et stort 
antal arter.

Derudover regner man med at godt 
7% af hele jordens samlede bio-diversi- 
tet i dag findes indenfor regionens 
beskedne 0.51% afJordens fastland 
(758.990 km2). Et land som Panama har 
således 929 flere registrerede fuglearter 
end USA og Canada tilsammen, og det 
rummer mere end 9000 flere karplanter 
end hele Europa.

Også i forbindelse med arternes 
udvikling har den centralamerikanske 
landtange spillet en vigtig rolle. Nord
amerika og Sydamerika har tidligere 
været to adskilte kontinenter, som først 
smeltede sammen for godt 3 millioner 
år siden. Siden da har landtangen sikret 
udveksling af arvemateriale, og dermed
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I skovene lever de oprindelige folkeslag næsten som de altid har gjort - her Q’eqchi 
indianere i kano.

•4
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Jaguaren er et af de dyr der rammes 
hårdest når landskabet splittes op i 
mange små enkeltdele, fordi den 
kræver et stort territorium. Den er da 
også på lUCN’s liste over truede arter. I 
Lachuå findes formentlig kun 4-5 indivi
der tilbage.

udformningen af kontinenternes flora og 
fauna, som vi kender den i dag.

Nationalparker 
som øer i havet
At levestedet er afgørende for en høj 
biodiversitet siger sig selv, men hvorle
des man helt nøjagtigt skal slå streger
ne på fredningskortet for at optimere 
arternes overlevelse, er noget mere 
kontroversielt. Et værktøj som har haft 
stor betydning for designet af national
parker verden over, er en simpel analo
gi hvor de enkelte dele af et landskab 
sammenlignes med øer i havet.

Udgangspunktet er MacArthur og 
Wilsons Ø-biogeografiske ligevægtsteo
ri fra 1973. I store træk antager forfatter
ne, at antallet af arter på en given ø 
afhænger af en balance mellem dels 
indvandring af nye arter udefra, dels 
lokale arters uddøen: Over et tidsrum 
uddør arter løbende, mens der indvan
drer nye fra hovedlandet eller naboøer
ne. Øer der ligger tæt på hovedlandet 
har en højere indvandringsrate end 
mere fjerntliggende øer - som følge af 
den kortere spredningsafstand.

Forfatterne antager at der uddør 
færre arter på øer somi ligger tættere på 
en indvandringskilde. Det skyldes at 
hvis bestanden af en art går ned, vil 
den løbende få tilført nye individer - 
"boostes” - fra kilden, den såkaldte red
ningseffekt.

Biologerne med ansvar for udform
ningen af den Meso-Amerikanske Bio
korridor har støttet sig til denne teori. 
Selvom årsagerne til den enkelte arts

uddøen ofte er faktorer som miljøkata
strofer, jagt samt tilfældige begivenhe
der, er det almindeligt anerkendt, at 
"genetisk drift" og indavl udsætter især 
små populationer for et alvorligt stress.
D

Resultatet er indavlsdepression samt 
tab af genetisk diversitet. Udover den 
umiddelbart lavere tilpasning til miljøet, 
hæmmer dette den fortsatte udvikling af 
arten, og dermed modstandsdygtighed 
imod pludselige miljøændringer eller 
udbrud af epidemier.

Ved at forbinde de enkelte habitater 
med korridorer standses denne geneti
ske rutschetur, som i teorien modsvares 
af selv meget lave migrationsrater. Man 
prioriterer så at sige de større øer i net
værket med de mange økologiske 
nicher. Samtidigt øges udvekslingen af 
genetisk materiale ved at de mere afsi-

1) Genetisk drift opstår ved den kønnede 
formering, fordi kun halvdelen af de arve
lige egenskaber overføres fra hver af 
forældrene. Tilfældigheder kan så med
føre at en vigtig arvelig egenskab forsvin
der fra en generation til en anden. Indavl 
fremkommer ved parring mellem nært 
beslægtede individer og medfører at 
uheldige arvelige egenskaber kommer til 
udtryk i afkommet. Jo mindre bestanden 
er, jo større risikoen for at disse to faktorer 
påvirker bestandens arvemasse. Red. 
anm.

des beliggende små habitater forbindes 
med "hovedlandet".

MacArthurs og Wilsons ligevægts
teori er kontroversiel. Dels er der kun få 
erfaringer med den, dels kritiseres den 
generelt for at forenkle en kompliceret 
økologisk sammenhæng. Fragmenterin
gen af landskabet rammer utvivlsomt et 
dyr som jaguaren hårdt, fordi den 
kræver et territorium på 15 km2. Deri
mod synes et dyr som opossum eller 
vaskebjørn at stortrives i det fragmente
rede og menneskepåvirkede miljø.

Også korridorernes udformning er 
genstand for kritik, idet der stadig 
mangler videnskabelig forståelse af 
hvordan de reelt fungerer. De fleste kor
ridorer vil sandsynligvis virke som filtre 
der forfordeler specifikke arter, samti
digt med at de udelukker andre. Sjæld
ne og truede arter, som ofte har særlige 
krav til levestedet, vil have sværere ved 
at udnytte de kunstige passager.

Korridorerne kan forøge spredningen 
af eksotiske sygdomme, skovbrande og 
rovdyr. Men de vil sandsynligvis også i 
visse tilfælde virke som et dræn af 
genetisk diversitet fra hovedhabitaten, 
uden at dette område får nyt materiale 
retur.

Kaffe og kakaofincaer 
som trædesten
I praksis kommer regionens store kaffe-, 
kardemomme- og kakaoproduktion til at 
spille en afgørende rolle for korridorens 
udformning. Disse afgrøder kræver 
skyggetræer for at give det maksimale 
afkast. Det er til gavn for en lang række
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En sommerfugl fra Lachuå - som ikke er 
truet, men er flot at se på. Først på efter
middagen når varmen er på sit højeste 
kommer de i tusindvis til søbredden for 
at drikke. De sidder i store sort-gule pla
mager og drikker, så selv en amatørfoto
graf kan komme tæt på.

:: i

r

*
2$*

Jr.

W*

Regnskovens forsvinden kan skyldes mange faktorer. Asfalten fra denne fabrik bru
ges af et israelsk firma til at asfaltere de 200 km mellem Lachuå og Coban. Vejen 
medfører imidlertid at området bliver åbnet for mere intensiv udnyttelse. For knapt 
20 år siden var denne strækning på 200 km tæt lavlandsregnskov.

dyr som fugle, padder, krybdyr og pat
tedyr og dermed også de frugtbærende 
planter, hvis frø spredes med eksempel
vis aber og tukaner.

Fincaerne - plantagerne - med de 
mange skyggetræer betragtes nemlig 
af fredningsfolkene som anvendelig 
sekundær skov, og de er ret værdifulde 
som tilflugtssted for sjældne dyr og 
planter. Godt en fjerdedel af den bedste 
landbrugsjord i Guatemala blev sidste 
år anvendt til kaffedyrkning, hvad der 
må siges at fylde godt i netværket.

Ganske vist er der en uheldig ten
dens i form af ensretning i valget af 
skyggetræarter - og kaffeproduktionen 
er også skyld i omfattende forurening af 
flodsystemerne. Men de vilde arter 
synes at trives blandt disse eksotiske 
bønner.

I regionen er der nogle få økologiske 
producenter, og de lægger vægt på 
stor variation i valget af skyggetræarter. 
Dels fordi det generelt medfører en 
bedre økologi, dels fordi det giver bety
deligt lavere risiko for tab hvis artsspe- 
cikke sygdomme angriber et bestemt 
skyggetræ.

Disse økologiske fincaer melder om 
forbavsende høje artstal. Enkelte steder 
er der optalt 32 forskellige fuglearter, 
inklusive ynglende bestande af blå koli
bri, stor hornugle samt grøn parakit, der 
alle tre er registreret som truede på 
lUCN’s røde liste. Disse fincaer skal, i 
samspil med højlandets nåleplantager 
og genbeplantede randområder, 
udgøre de faktiske hovednerver i bio- 
korridor-nettet.

Mafiametoder 
og administration 
på slap line
Men er lanceringen af den Meso-Ameri- 
kanske Biokorridor så ensbetydende 
med at problemerne nu er under kon
trol? En nyligt oprettet nationalpark i 
Guatemala, Lachuå, beliggende midt i 
korridoren, illustrerer rammende hvilke 
kræfter det lokale fredningsarbejde er 
oppe imod:

Selve parken administreres i fælles
skab af Skovstyrelsen, INAB samt en 
lokal privat organisation, Fundacion 
Solar. At sætte Fundacion Solar - som 
ikke har erfaring med fredede områder - 
til at vogte fåret, er i sig selv problema
tisk. Men også at lade Skovstyrelsen 
varetage pasningen svarer, efter man
ges opfattelse, til at slippe hele ulveflok
ken løs på en gang. Burde det ikke 
være Fredningsstyrelsen, CONAP?

Ud over de tre nævnte organisatio
ner har også det lokale universitet 
USAC, samt IUCN reelt indflydelse på 
beslutningsprocesserne. Det giver et 
administrativt kaos som kan være 
dræbende for alle beslutninger og i 
øvrigt går igen i stort set samtlige lan
dets parkadministrationer.

Udover de administrative problemer 
påbegyndte tømmermafiaen i marts 
1999 en illegal fældning af Lachuås sid
ste mahognitræer, caobaerne, uden at 
nogen greb ind.

De ubevæbnede parkvagter havde 
ikke en chance overfor tyvenes automa
tgeværer. Politiet havde kun de to

betjente fra Pippi Langstrømpe, Kling 
og Klang på posten, hævdede de, og 
de manglede ressourcer til at løse 
opgaven. Militæret måtte ikke gribe ind 
som følge af de restriktive fredsaftaler 
fra 1996, selvom viljen til at spille med 
musklerne bestemt var til stede. Alt 
imens diskussionerne om ansvarsforde
ling fik frit løb, faldt mere end 1000 af 
kontinentets allersidste mahognikæm
per.

Korruption på 
højeste niveau
Mange lokale bønder var involveret i 
slagteriet idet de bar de tunge mahog
nistokke ud til ventende lastbiler. Mange 
lokale bønder var involveret i slagteriet 
idet de bar de tunge mahognistokke ud 
til ventende lastbiler.

Til deres forsvar kan siges at folk ofte 
mangler den fornødne indsigt i de øko
logiske mekanismer til at kunne gen
nemskue konsekvenserne at deres 
handlinger. Og med en dagløn på godt 
120 kr er der tale om ren overlevelse - 
et beløb som står i skærende kontrast til 
de godt 50 millioner kr, somi bagmænd- 
ene fik ud af det.

Ingen er her året efter, til trods for et 
omfattende bevismateriale, bragt for 
domstolene, endsige idømt bøder eller 
pålagt betaling af erstatning. Rygterne 
siger at INAB, mod god betaling, sim
pelthen syltede modforanstaltningerne 
indtil tømmeret var i hus. Den lokal poli
timester fra Cobån fik i hvert fald rigeligt 
af kagen på sine, i perioden, daglige 
motionsture i junglen.
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Det grønne firben er også en truet art. Det sælges som kæledyr og spises af den 
fattige landbefolkning hvis de kan fange det. Enkelte steder på Stillehavskysten 
(bl.a. Monterico) opformeres det kunstigt med henblik på senere udsætning.

Miljøet i regionen lider unægtelig 
under korruptionen og de utilstrækkeli
ge retsinstanser, samt ikke at forglem
me presset fra en sulten og forarmet 
befolkning.

De store linier
Problemerne er mangfoldige når det 
gælder miljøet på denne del af kloden, 
og spørgsmålet er omi Den Meso-Ameri- 
kanske Biokorridor med et trylleslag kan 
løse op for de grundlæggende proble
mer. Ikke desto mindre rummer projek- 
tet en del meget positive elementer, der 
taler til dets fordel.

Naturen kender ikke til landegræn
ser, og i denne del af verden nyder ikke 
en gang menneskerettigheder større

respekt. Derfor bør det ses som en 
betydelig landvinding når man omsider 
anerkender miljøproblemer som et fæl
les anliggende.

Den Meso-Amerikanske Biokorridor 
er den største af sin art i verden, og den 
dækker et område befolket af mere end 
40 millioner mennesker. Det er de helt 
store linier vi taler om, både hvad areal 
og truede arter angår, men så sandelig 
også set i lyset af det multi institutionelle 
og internationale samarbejde der ligger 
og venter forude.

Men er det ikke også det naturbe
skyttelse handler om? De store linier 
frem for de lokale lappeløsninger? Jeg 
tror det, og ønsker projektet alt muligt 
held og lykke. Der bliver brug for det.

AUGUST 2000
August har givet noget mindre nedbør 
end normalen. Der kom mest i uge 31 
og 33.

Temperaturen har været lidt under 
normalen. Kun uge 33 var lidt varmere 
end det plejer. De laveste temperaturer 
kom ned på 5-6 gr. de fleste steder - to 
steder i Jylland dog ned på 3,5 gr.

September har indtil den 25. givet en 
nedbør på niveau med det normale - 
der er faldet 64 mm mod normalt 73 for 
hele måneden. Halvdelen kom i uge 37, 
heraf især den 12.9. Midtjylland og den 
nordlige halvdel af Sjælland har fået 
mest - flere stationer har fået mellem 60 
og 70 mm d. 12.9 (dvs. måling foretaget 
d. 13.9 kl. 8).

Temperaturen har været en smule 
(ca. 0,2 gr.) over normalen. I uge 35-36 
har der været målt ned til 3-4 gr. en del 
steder især i Jylland (Kølkær dog 1,4 gr. 
i uge 36). De to næste uger har det kun 
været ned til 4-5 gr. på udsatte steder. 
Det har været ret blæsende i uge 37-38 
- en tredjedel af tiden vindstyrke 6 eller 
kraftigere.

Nedbør.mm August 1/9-25/9

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 47 67 51
Viborg 53 68 66
Århus 50 61 81
Vejle 52 69 56
Ringkøbing 76 75 80
Ribe 40 80 65
Sønderjyllands 55 76 51
Fyns 45 61 56
Vestsjællands 33 59 63
Nordøstsjælland 48 64 78
Storstrøms 23 58 55
Bornholms 27 55 53
Landsgennemsnit 48 67 64

Temperatur°C

August

Målt Normal

28/8-25/9

Målt
Middel 15,2 15,7 13,2
Absolut min. 6,6 6,5
Absolut max 23,7 20,0
Antal soltimer 227 224 145
Antal frostdøgn 0,0 0.0 0,0
Antal graddage 60 56 109

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 7 7 21
Styrke 8 
(hård kuling) 0 1 0,5
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger V V 0, V

GRØFTER!
40 41 62 44
Den direkte forbindelse 
til perfekt grøftearbejde.
Lille effektiv maskine. - Skovl med anlæg 
til almindelige grøfter. - Rabatskovl til 
dybe grøfter samt grøfter i blødt terræn.
- Desuden skovle på 300, 360, 500 og 
1600 mm. - Til dræn,vand og planering!
ENTREPRENØR

JOHAffPEDERSEN

m ny

Gravning af nye 
grøfter
Gravning til vandrør 
Nedlægning af rør 
i overkørsler 
Rensning af grøfter 
Gravning til dræn 
Planering af mindre 
veje samt spor

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BILTLF. 40 41 62 44
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Et usædvanligt træ
Ja det er det. Alle popler er usædvanli
ge.

H.P. Dinesen
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Hvad redskabshuse 
angår
Hvad redskabshuse angår, så bygger 
man dem som regel af gran- eller fyrret
ræ. Men manden nede ved fjorden fore
trak nu poppeltræ, for netop dér hvor 
skuret skulle være, stod en gammel hul 
poppel, så der løb jo ingen arbejdsløn 
på.

H.P. Dinesen
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Når du er svag
Du skal slynge dig om dit træ, du skal tappe det for kraft1 H.P. Dinesen

«
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EKSTRAUDSTYR:
45 cm. tragt med konsol 
Netkurv
Gribeklo til små træer 
Værktøjskasse 
Tælleur, Anhængertræk

TEKNISKE DATA: 
Længde: 420 cm. 
Bredde: 90 cm.
Højde: 200 cm.
Vægt: 300 kg.

Lyn-Netmaskine type 2 T
Lyn- Netmaskinen er en dansk fremstillet maskine, til netning af juletræer.

Maskinen er hydraulisk drevet fra traktor, med elstyret betjening, der sikrer en hurtig arbejdsgang.

Maskinen er en kombineret lift- og trailermodel, den er udstyret som standard med 25 og 34 cm. 
svingbare nettragte af plast.

De svingbare tragte, kan på få sekunder omstilles til anden tragtstørrelse.

Lyn-Netmaskinen er meget støjsvag og forsynet med automatisk endestop og trinløs hastigheds
regulering.

Maskinen leveres som standard med automatisk gribeklo med to størrelser gribere, trækstang samt 
kniv til overskæring af net.

Lyn-Netmaskinen overholder de høje sikkerhedskrav, der stilles til netmaskiner i dag.

: :

m
w.

LYN-Combi-Grab

Lyn-Combi-Grab er velegnet 
til mange formål.

Udkørsel af juletræer og Pyn
tegrønt samt brænde, opryd
ning af kulturplads og sam
menkørsel af hegnsmateriale 
med mere.

Grabben er udstyret med 
hydraulisk cylinder, der 
trykker ca. 1 ton ved 
sammentrykning.

B O V L U N D oL F
Plovfabrikken BOVLUND A/S

Bovlundbjergvej 20-22, DK-6535 Branderup J 
Telefon: +45 74 83 52 33, Fax +45 74 83 53 95
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Postbesørget blad (0900 KHC)TO7
sætter

brugeren
i centrum

^ l i o r t h e d e  J J l a n t e s k o l c  V s
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

KATALOG TILSENDES GERNE!

KVALITETSPLANTER BEHANDLET AF FAGFOLK
PLANTESKOLEN ER TILSLUTTET SKOVPLANTERINGENS ANKENÆVN

P

TLF.: 86 68 64 88 FAX: 86 68 64 40
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Treileborg Twin™ 
-fordi struktur
skader ødelægger 
alle træert
rorkert dækmont^ring i<an 
tage livet atf 100 år gamle 
bøgetræer!
Trellebor-g Twin ^ -effekten 
er tydelig: * Mindre struk
turskader $ reduceret ener
giforbrug øget effektovgr- 
førsel * mindre dækslid 
forbedret førerkcmfor't.

♦
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FENDT SKANDINAVIA A/S
Smedebakken 9 • Starup • 7200 Grindsted

Tlf. 75 33 74 44
DISTRIKTSCHEFER:

Nordjylland:
Bil 30 46 14 44 

Privat 86 93 77 79
Sydjylland & Fyn:

Bil 30 71 19 60 
Privat 75 53 23 60

Sjælland & Øerne:
Bil 30 55 04 44 

Privat 57 83 40 19 Salgschef Ole Sahl Tlf 65964188 Fax 65964988 Bil 40! 64188 
e-mail: ole.sahl@trelleborg.com

TRELLEBORG
WHEEL SYSTEMS

Tlf. 87 61 25 75




