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TrelKeborg Twin™ 
-fords struktur
skader ødelægger 
alle træert
Forkert dækmontering kan 

, tage iivet af 100 år gamle 
k bøgetræer!

Tre!leborg Twin ■ -enekten 
er tydelig: & Mindre struk
turskader tf- reduceret ener
giforbrug * øget eff'ektcver- 
førsel & mindre cjaekslid * 
forbedret førerkomfort.

4

r

Salgschef Ole Sahl Tlf 65964188 Fax 65964988 Bil 40164188 
e-mail: ole.sahl@trelleborg.com

TRELLEBORG
WHEEL SYSTEMS

Tlf. 87 61 25 75 !

H GF-Dansk Skovbrug
Arbejder du i skoven, med jagt, miljø - eller er du 
under uddannelse indenfor et af disse fag, har du 
mulighed for at blive medlem af et anderledes 
forsikringsselskab.

FEND7
fi'lttÉiSfiiriin.

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

Tlf. 75 33 74 44

DISTRIKTSCHEFER:
Nordjylland:
Bil 29 64 66 04 

Privat 86 93 77 79
Sydjylland & Fyn: Sjælland & Øerne:

Bil 29 64 66 06 Bil 29 64 66 05
Privat 75 53 23 60 Privat 57 83 40 19

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

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

GF-Dansk Skovbrug 
Torvegade 4, 4990 Sakskøbing 
Telefon 54 70 77 84

www.gf-forsikring.dk
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SKOVFORENINGENS 
EKSKURSION 
431 Naturnær skov på 

heden
436 Såning af eg og bøg 
438 Lyngbladbille og 

hedepleje
Reportage fra Skovforeningens 
årlige ekskursion der gik til St, 
Hjøllund Plantage v. Silkeborg.
Om dyrkningsproblemer på store 
åbne flader og en mulig løsning - 
naturlig foryngelse af rødgran 
med indplantning af stabile arter. 
På distriktet er startet omfattende 
forsøg med såning af eg og bøg, 
sammen med såning eller plant
ning af træer og buske der skal 
beskytte mod frost og vildt. Et 
hedeområde er meget medtaget 
af lyngbladbiller der gnaver bla
dene og måske dræber lyngplan
terne. Der er forslag til pleje af lyn
gen.

440 Forsøg med 
gensplejsning
I USA er der over 300 statsgod
kendte feltforsøg med gensplejs
ning af skovtræer. Træerne får bed
re vedegenskaber eller bliver mod
standsdygtige over for insekter. 
Skotske forskere har udviklet elm 
som ikke angribes af elmesyge

442 Sudden Oak Death
Ny svampesygdom angriber bl.a 
egetræer i det vestlige USA. Den 
angriber ikke de egearter vi dyrker 
i Europa, men måske indføres 
importregler for at standse smitte. 
Kort omtale af andre sygdomme 
hos eg.

445 Miljøministerens 
planer
Miljøminister Svend Auken fortæl
ler om sine planer for det kom
mende folketingsår. Skov og natur 
er emner der står relativt langt 
nede på programmet - men der er 
planer om en naturreform.

446 Ny skov uden hegn?
Emmedsbo Skov på Djursland dri
ves helt uden hegn, trods en stor 
bestand af vildt. Der laves foder
marker og fodres gennem hele 
vinteren. Efter tre år er der ikke 
store bidskader.

449 Fællesskovbrug i 
Bolivia
Bolivia er et stort skovland i Syd
amerika. Lokalsamfund kan nu dri 
ve tømmerhugst, men indianerne 
har meget at lære. Hugsten bliver 
FSC certificeret.

453 Kort nyt mv.
Østeuropæere på Elmia Wood, pil 
kan fjerne radioaktive stoffer, 
bøger til salg.
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454 Egedyrkning i Europa
Om egedyrkning i andre lande i
Nordeuropa. Intensiv dyrkning til 
finer (foto fra Spessart) og eg i 
blandingsskov, eg til naturbeskyt
telse, skærmforyngelse, egedyrk
ning i naturskov.

457 Kort nyt
Vejrudsigt med SMS eller E-post

J ø

458 Computere i 
skovmaskiner
Fra Elmia Wood. Computere hol
der deres indtog i skovmaskiner til 
mange opgaver: Opmåling af 
råtræ, styring af motor og arbejds
opgaver, bestemmelse af position 
med satellit, kontakt til savværk.

460 Driftsteknik - nyt
Forbedringer på Wood-Mizer 
mobilsavværker, flishugger fra 
Vermeer, Mota mod vildtbid, Cap
Lock til anhængertrækket.

462 Nye krav mod 
visnedød
Strenge krav til indførsel af embal
lagetræ skal hindre spredning af 
fyrrevednematoden. Den frygtes 
at kunne skade fyrreskove i Euro
pa.

464 Ny ledelse af 
pillefabrik
Verdens største producent af 
træpiller til brændsel overdrager 
virksomheden til KFK.

465 Kort nyt
Stor stubfræser fra Rayco, Hirts
hals fyrer med spåner.

466 Kort nyt mv.
467 Miljøvenlig brug af træ (uden 

imprægnering), 600 Silvatec 
aggregater solgt, historier fra 
Dinesen, klimastatistik august 
2001.
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EN RIGTIG
PLANTEMÆGLER STÅR 
GERNE PÅ HOVEDET 
FOR SINE KUNDER

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

Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20
Mobil 21 40 30 21 
Fax 86 54 53 43 
skovbrug@image.dk 
www.forstplant.dk 
Faurgårdsvej 128 
8300 Odder 1

Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90
Mobil 40 45 44 80 
Fax 76 82 90 91 
nicha.jh@image.dk 
www.forstplant.dk 
Staksrodevej 39 
7150 Barrit
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Forside:
Fra Skovfore
ningens eks
kursion til 
St. Hjøllund - 
på toppen af 
Bøgelund 
Banke.

Skoven. Oktober 2001.33. årgang. 
ISSN 0106-8539.

Udkommer 11 gange om året, 
omkring d. 20.-25. i hver måned, 
bortset fra juli. Abonnenter på 
Skoven modtager desuden 
nyhedsbrevet Skoven-nyt ca. 1 
gang om ugen.

Udgiver: Dansk Skovforening, 
Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C, 
tlf. 33 24 42 66, fax 33 24 02 42. 
Postgiro 9 00 19 64.
E-mail: info@skovforeningen.dk 
Hjemmeside: www.skovforeningen.dk

Redaktion: Søren Fodgaard, ansvh. 
Lene Loving, annoncer og 
abonnementer.
E-mail: sf@skovforenmgen.dk, hhv. 

ll@skovforeningen.dk

Direkte indvalg:
Tlf. 33 24 51 52/231 (S. Fodgaard), 
33 24 51 52/232 (Lene Loving).

Direkte fax til redaktionen: 
fax 33 25 50 82.

Abonnement: Pris 460 kr inkl. moms 
(2001). Medlemmer af foreningen 
modtager bladet som en del af 
medlemsskabet.

Skovejende medlemmer af forenin
gen kan tegne abonnementer til 
medarbejdere mv. til en pris af 380 
kr. Studerende og elever kan tegne 
abonnement på særlige vilkår. 
Kontakt redaktionen for nærmere 
oplysninger.

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

Annoncer: Rekvirér vores media
brochure med oplysninger om priser, 
formater, oplag, indstik mv.

Indlevering: Artikler til Skovens 
November nummer skal indleveres 
inden 29. oktober - gerne før. 
Annoncer bør indleveres inden 
1. november.

Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

FMKffa
FAGPRESSENS MEDIE KONTROL

Kontrolleret oplag for perioden 
1/7 1999 - 30/6 2000: 4868. 
Medlem af Dansk Fagpresse.

Tryk: Litotryk, Svendborg.

Handelsudvalget
Inddelingen af landet i skovkredse blev 
ændret i sommer. Grænserne følger 
amtsgrænserne, og antallet af skov
kredse er bragt ned til 5. Der er for nylig 
valgt formænd og næstformænd i de 
nye skovkredse:

Nord- og Midtsjællandske Skovkreds 
(Frederiksborg, København, Roskilde, 
Vestsjællands og Bornholms amter):

Formand: Jens K. Poulsen, Stiftelsen 
Sorø Akademi

Næstformand: Lars H. Knudsen, 
Skovdyrkerforeningen Nordlige Sjæl
land.

Storstrøms Skovkreds (Storstrøms amt):
Formand: Thyge Andersen, Thyge 

Andersen Skov- og Landskabsingen
iørfirma.

Næstformand: Leif J. Madsen, Vem
metofte Kloster.

Fynske Skovkreds (Fyns amt):
Formand: Per C. Christensen, Skov

dyrkerforeningen Sydfyn.
Næstformand: Klaus Jørgensen, Val

demars Slot Skovdistrikt.

Nordlige Jyllands Skovkreds (Nordjyl
lands, Viborg, Århus og Ringkøbing 
amter):

Formand: Niels P. D. Jensen, Salten 
Langsø Skovdistrikt.

Næstformand: Klaus Lindhardtsen, 
Rathlousdal Skovdistrikt.

Sydlige Jyllands Skovkreds (Vejle, Ribe 
og Sønderjyllands amter):

Formand: Tøger W. Stranddorf, Skov
dyrkerforeningen Syd.

Næstformand: Mogens Lunde, 
Fromsseier A/S.

Formand for Danske Skoves Han
delsudvalg er Niels PD. Jensen. Næst
formand er Jens K. Poulsen.

Skovpolitisk kontor
Ny kontorchef i Skovpolitisk kontor, 
Skov- og Naturstyrelsen, bliver Agnete 
Thomsen, 40 år.

Agnete Thomsen er forstkandidat fra 
1989. Samme år blev hun ansat i styrel
sen som forstfuldmægtig i Personale
kontoret og senere i Statsskovenes 
Planteavlsstation, herunder en periode 
konstitueret som souschef. Hun har 
arbejdet i udlandet for Danida og var i 
tre år udsendt til Forest Resources Divi
sion i FAO i Rom. Hun kommer fra en 
stilling som direktionssekretær i Skov- 
og Naturstyrelsen.

Agnete Thomsen afløser Claus 
Jespersen som er tiltrådt som skovrider 
på Falsters Statsskovdistrikt.

Natur- og Miljøpris
Nordisk Råds Natur- og Miljøpris tildeles 
svenskeren Mats Segnestam. Han har i 
mange år arbejdet med naturbeskyttel
se og miljøspørgsmål i udviklingspro
grammer i nordiske organisationer, i 
IUCN, WWF og OECD.

Der var indstillet 5 kandidater til pri
sen. To af de andre kandidater var mil
jøorganisationen Nepenthes - for deres 
arbejde for bæredygtig brug af verdens 
skove - samt svenskeren Olof Johans
son som har været med til at grund
lægge FSC (se Skoven 9/01, side 368).

Skov & Landskab’s 
auditorium i Hørsholm
Skov & Landskab 's nye auditorium i 
Hørsholm, der var omtalt i sidste num
mer af Skoven (s. 412-13), kan lånes af 
alle Skov & Landskab's samarbejds
partnere. Kontakt Mette Fog (tlf.: 45 17 
82 32, e-post: mef@fsl.dk

Møblerne i rødkernet bøg og brun- 
kernet ask, der ligeledes var omtalt, er 
lavet med tilskud fra Carlsen-Langes 
Legatstiftelse, Det Classenske Fidei- 
commis, Margot og Thorvald Dreyers 
Fond, Vallø Stift og Vemmetofte Kloster.

Niels Elers Koch
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FORSLAG TIL 
EN FRIERE SKOVLOV

Den danske skovlov blev kraftigt moderniseret i 1989 og derefter revideret i 1996.
Men den lever ikke længere op til dagens krav og vilkår.

Skovloven bygger på 1900-tallets danske traditioner for skovdyrkning. Traditionerne 
og loven medførte store, dyre og undertiden mislykkede satsninger på at styre natu
ren så den hurtigst muligt levede op til de gældende idealer - som dengang var høj
skov med træproduktion som hovedformål. Træproduktionen er stadig det bærende 
element i skovenes økonomi, men loven levner ikke megen plads til skovejernes egen 
kreativitet og særinteresser.

Men traditionerne i den danske skovdyrkning har været i kraftigt opbrud de seneste 
10 år.

Mange skovfolk, interesseorganisationer og politikere ønsker mere varierede 
skove, mere naturnær skovdyrkning og flere naturværdier i skovene. Og de fleste er 
enige om at det bedste - og gratis - middel til at opnå disse mål er at give større fri
hed til de mennesker der har ansvarsfølelsen og førstehåndskendskabet til de enkelte 
skove, nemlig skovejerne.

Derfor foreslår Dansk Skovforening i forlængelse af Wilhjelm-udvalgets forslag til 
revision af skovloven, at Danmark får en ny skovlov med større ydmyghed og tålmo
dighed overfor skovens naturgivne vilkår - og med større involvering af skovejernes 
viden, ansvarsfølelse, forskelligheder og kreativitet.

Hovedpunkterne i en ny skovlov bør være:
• De specifikke anvisninger på hvordan skovene skal dyrkes godt og flersidigt 

(lovens § 17) bør gøres bredere og mindre dikterende.
• Tilgroningsskov, skovenge, andre åbne arealer, dyrehold og urørt skov skal være 

tilladt uden ansøgning op til en vis procentdel af arealet,
• Stævningsskov skal være tilladt uden ansøgning,
• Skov med særlige naturværdier skal bevares. Det bør defineres nærmere hvilke 

naturværdier der kan være tale om, og det bør præciseres at økonomiske tab ved 
udpegning og bevaringsforpligtelse skal kompenseres. Uden skovejernes positive 
medvirken vil det være vanskeligt overhovedet at finde resterne af de danske natur
skove.

• Tinglysning (lovens § 18) er ofte en barriere for ejerne, og gode initiativer kan 
bremses af kravet om tinglysning. Tinglysning bør kun kræves ved aftaler med 
mærkbare tilskud.

Regeringen har netop varslet at den er på vej med et forslag til en naturreform. 
Reformen skal samle bestræbelserne på at berige Danmarks natur og på at give 
befolkningen bedre muligheder for at opleve naturen.

Arbejdet med sådan en naturreform er en oplagt anledning til at gøre Skovloven 
friere og dermed mere naturvenlig.

Det er bare at gå i gang.
Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard
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Planteskole
ejerforeningen
Dansk Planteskoleejerforening valgte 
på en ekstraordinær generalforsamling i 
september ny formand, og bestyrelsen 
er herefter sammensat således:

Formand: Peter Schjøtt, Peter Schjøtts 
Planteskole

Næstformand: Torben Leisgaard, 
Frijsenborg Planteskole

Svend Andersen, Planteskolen Lille
mark

Henning Roed, Roeds Planteservice
Søren Iversen, Hjorthede Planteskole 

I/S
Foreningen har været uden formand 

siden den ordinære generalforsamling i 
juni, da det ikke lykkedes at finde en 
kandidat til at afløse den hidtidige for
mand, Frode Jensen. En ny formand 
skulle findes i løbet af 3 måneder hvis 
ikke den over 100 år gamle forening 
skulle gå i opløsning.

Den hidtidige næstformand, Svend 
Andersen, sagde på den ekstraordi
nære generalforsamling at det har ikke 
skortet på egnede kandidater, men det 
har været meget vanskeligt at finde 
nogen med det nødvendige mod til at 
gå ind i foreningsarbejdet.

Med formandsjobbet følger nemlig 
en stor mødeaktivitet. Man har under
søgt mulighederne for at ansætte en 
deltidsdirektør, men det har der ikke 
været økonomisk grundlag for. I stedet 
vil man fortsætte udviklingen med at 
overdrage flere foreningspolitiske opga
ver til den faglige sekretær.

Peter Schjøtt siger til Gartnertidende 
at hans opgaver som formand primært 
er af politisk karakter, fordi det faglige 
arbejde foregår i klubberne.

Foreningen har i juli indviet sin egen 
hjemmeside www.planteskoler.com

Her kan man slå medlemmernes 
adresse op ved at søge på navn eller 
produkter - der er 42 planteskoler 
nævnt under "Forstplanter”. Meget nyt
tigt er en ordbog hvor man kan slå plan
tenavne op og dermed oversætte fra 
danske navne til latinske navne og 
omvendt.

Hjemmesiden er primært rettet mod 
produkter inden for have- og parksekto
ren. Men man henvises til den særlige 
klub under DPF for skovplanter - Skov
planteringen. Der er 21 planteskoler 
somi her giver flere oplysninger om 
skovplanter på hjemmesiden 
www.skovplanteringen.dk

Forskerpris
Danske Forstkandidaters Forening 
uddeler hvert år Heilmanns forskerpris 
til en yngre skovbrugsforsker, der har 
gjort en enestående indsats for skov
bruget.

Forskerprisen 2001 tildeles seniorfor
sker, ph.d. Ulrik Bråuner Nielsen. Han 
har siden 1997 været seniorforsker på 
Forskningscenter for Skov & Landskab

og har siden 1999 være koordinator for 
forskningen i juletræer og pyntegrønt.

Formanden for DFF, Anette Munk 
Ebbesen, siger at Ulrik Bråuner Nielsen 
har ydet en stor og original indsats for 
forstgenetikken og skovtræforædlingen. 
Han har ikke mindst lavet intensive 
undersøgelser af genetiske aspekter af 
betydning for pyntegrøntproduktion og 
-forædling og derved bidraget afgøren
de til at sikre Danmarks førende positi
on som producent af juletræer.

Uddannelsespris
Danske Forstkandidaters Forening 
uddeler hvert år Heilmanns uddannel
sespris til en person, som gennem sit

virke, sin personlighed eller begge 
dele, har været med til at bringe skov
bruget videre.

Uddannelsesprisen for 2001 tildeles 
fhv.'forstander, dr.agro. Erik Holms- 
gaard. Han var fra 1953-1991 leder af 
Statens forstlige Forsøgsvæsen, og han 
har undervist talrige studerende, forske
re og praktikere på ekskursioner og i sin 
egen skov i Frejlev.

DFFs formand, siger at Erik Holms- 
gaards indsats for formidling til det 
praktiske skovbrug kommer til udtryk i 
bogen "Drift af små skove og plantager” 
som han har redigeret. Hun tilføjer at 
Holmsgaard har gennem sit virke været 
en markant påvirker af skovbrugser
hvervet og dets udøvere.

' V'
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5 sfissat

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 trinlos 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.

ar«:

> ■ ‘
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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  ^
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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DANSK SKOVFORENINGS EKSKURSION

NATURNÆR SKOV 
PÅ HEDEN

Dansk Skovforenings 
store årlige ekskursion 
viste mulighederne for 
skovdyrkning på mager 
jord i hedeplantager.

På store åbne flader er 
det svært at få noget 
op. Måske bør man plan
te hjælpetræer samtidig 
med hovedtræarten - 
eller endnu bedre før 
hovedtræarten indbrin
ges.

Hvor den gamle skov 
er stabil forynger 
rødgran sig villigt i hul
ler. Man kan let indbrin
ge andre arter og skabe 
en mere stabil blan
dingsskov.

Naturnær skovdyrkning er et af de 
populære emner for tiden. Det er ikke 
så svært på den gode jord hvor foryn
gelsen vælter op overalt. Men hvordan 
på den magre jord, hvor nattefrosten 
hærger stort set året rundt?

Det var temaet for Dansk Skovfore
nings store årlige ekskursion den 3. 
september, der gik til Store Hjøllund 
Plantage mellem Vejle og Silkeborg. 
Den ligger lige op til israndslinjen, og 
det meste af plantagen ligger på hede
slette hvor det kan være en kamp blot 
at få et eller andet op.

Den daglige leder, skovfoged Poul 
Arne Madsen, var kommet til plantagen 
for 15 år siden efter nogle år på Sjæl
land. Han tænkte at man måtte vel kun
ne gøre det samme som på den fede 
jord.

Renafdriften
Netop på den lette jord har det stor 
betydning at undgå store åbne flader. 
Det fremgik tydeligt af punkt 1 som nok 
er typisk for mange hedeplantager.

Der stod oprindelig rødgran, 260 
m3/ha. Der gik hul på bevoksningen ved 
stormfaldet i 1981, senere kom typogra
fen, og den gik langsomt i opløsning.

I 1997 lavede man en kultur i furer 
pløjet med Hedeselskabets kulturplov, og 
der blev plantet halvt sitka (Queen Char
lotte Island), halvt japansk lærk. Se foto 1.

Kulturploven havde ikke nogen effekt 
længere fordi der havde været flere 
våde somre, så græsset var groet ind 
over. I år var der sprøjtet mod ukrudt 
med rygsprøjte - dog uden tydeligt 
resultat.

Samtlige træer havde været ramt af 
nattefrost indtil flere gange. På en lokali
tet som denne kommer der ikke frost i 
juli måned - som regel. Kun få træer var 
over en halv meter - men de fleste hav
de dog overlevet.

- Dette resultat er ret normalt på store 
afdrifter uden skærm, sagde Poul Arne 
Madsen. Normalt er det kun fyr og 
rødgran der kan komme op her. Vi hav
de dog valgt sitka fordi den producerer 
noget mere end rødgran, og skovfyr 
giver ikke salgbare effekter.

Forsamlingen lavede et hurtigt reg
nestykke på udbyttet af skovdriften her. 
Der var blevet et netto på 60.000 kr/ha - 
på 100 år - og kulturen havde indtil nu 
kostet 23.000 kr/ha. Det er et meget 
beskedent resultat, især når man som 
Poul Arne Madsen skal leve af skovdrif
ten. Så spørgsmålet var om kulturen 
kunne anlægges billigere.

Dækrodsplanter
Poul Arne Madsen har været medlem af 
Kulturkommissionen som aflagde sin 
første rapport i Skoven 6-7/01. Kommis
sionens formand, Esben Møller Mad
sen, pegede på at den mest oplagte 
besparelse ville være at bruge 
dækrodsplanter i stedet for barrod.

- Små dækrodsplanter kan Ikke bru
ges et sted som dette, svarede Jørgen 
Neckelmann (som netop er pensioneret 
fra FSL i Vejle). De skal være 2 år og 
dyrket med højst 500 planter pr m2 i 
væksthuset - og i så fald bliver de dyre
re end barrodsplanter,

- Vær tålmodig. Træerne er over 
græsset, og de skal nok komme. Man
ge erfaringer siger at bevoksningen 
ender med at blive bonitet 2-3 og i hvert 
fald bedre end forgængeren.

Foto 1. Et udsnit af de 146 deltagere ser hvor galt det kan gå når der er skabt en 
stor åben flade hvor frosten hærger hvert forår For fire år siden blev der plantet 
lærk og sitka - lærkene er kommet nogenlunde, mens en del sitka er gået til.
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Foto 2. Contorta blev plantet for tyve år siden som hjælpetræ sammen med rødgran 
og sitkagran.

Foto 3. Professor H.A. Flenriksen fore
slog at omlægge hedeskovbruget til 
skovfyr suppleret med rødgran og robi
nie.

Planteskoleejer Peter Schjøtt ville 
ikke sige noget præcist om hvad 
dækrodsplanter kan produceres til - 
han kender ikke nok til denne piantety- 
pe. Hvis (barrods-)planterne skulle bil
liggøres foreslog han at man kunne 
undgå at sortere planterne efter størrel
se.

Contorta som 
hjælpetræart
På steder der er udsatte for frost kan 
man beskytte kulturtræarten ved at 
plante hjælpetræer. Poul Arne Madsen 
kom selv med et forslag på punkt 2- 
nemlig contorta. Den er ellers ikke 
populær fordi den er meget udsat for 
storm, og fordi den sjældent kan give 
tømmer.

Der var tale om et stormfaldsareal fra 
1981. Der var pløjet i 1986 med kultur
ploven og derefter plantet 25% sitka 
(Queen Charlotte) - fordi den produce
rer bedst - 50% rødgran (Westerhof) - 
af hensyn til sikkerhed - og 25% con
torta - som hjælpetræ.

Siden da er mange sitka frosset væk 
- og der har sået sig en del rødgran. 
Contortaen kom i gang efter nogle år, 
og den har efterhånden givet god 
beskyttelse til rødgranerne der står lige 
op til contortaen. Sitkaen har først 
senerehen fået gavn af contortaen fordi 
sitkarækken stod længere væk fra con
tortaen. For nogle år siden måtte man 
stamme contortaen op for at den ikke 
skulle ødelægge rødgranerne.
Se foto 2.

- Jeg vil konkludere at contorta er en 
god hjælpetræart på udsatte lokaliteter, 
sagde Poul Arne Madsen. Men det hav
de nok været bedre at plante den nogle 
år før granerne så de kunne beskyttes 
fra starten.

Det er en ret dyr metode, fordi con
tortaen skal væk. Den kan kun sælges 
til flis, men det kan også give et udmær
ket resultat fordi den står i rækker og er 
let at høste.

Ebbe Leer fra Hedeselskabet pege
de på at dansk skovbrug i høj grad er 
styret af energipolitikken med høje afgif
ter som gør brændsel af træ konkurren
cedygtigt. Det miindst ringe i dagens 
hedeplantager er faktisk selvsået con
torta i kort omdrift.

Der blev spurgt om flisning kunne 
fremkalde mangel på næringsstoffer. 
Kvælstof vil næppe blive et problem, 
fordi der tilføres så meget fra luften - 
men måske visse andre næringsstoffer. 
Ebbe Leer tilføjede at man bør absolut 
sørge for at nålene efterlades i bevoks
ningen. Både af hensyn til næringsstof
ferne og af hensyn til fyret som ikke er 
egnet til at bruge grønflis.

Andre hjælpetræer
Det blev foreslået at bruge bjergfyr som 
hjælpetræart, fordi den vil blive over
vokset og gå ud af sig selv.

- Jeg er i princippet enig, sagde Poul 
Arne Madsen, men problemet er at 
bjergfyrgrene kan sælges til gode pri
ser. Hvis der står bjergfyr kan jeg let bli
ve fristet til at sælge fyrregrene til klip -

men så kan den ikke beskytte granerne. 
For ikke at blive ledt i fristelse vil jeg 
sætte contorta.

- En anden mulighed er lærk, sagde 
Jørgen Neckelmann. Den vil give en 
merproduktion på 30-40 m3/ha (ved 
25% indblanding) - og rundtræ kan 
sælges til gode priser.

Professor H.A. Henriksen gik ind i 
debatten og pegede på at det er et 
særkende for Danmark at hedeskovbru
get er rødgran, bjergfyr og sitka.

- Og hvad er så resultatet? - En ved
varende underskudsforretning.

- Gør som det er normalt i Østeuro
pa. Brug skovfyr med rødgran her og 
der, suppleret med robinie. Hvis man 
finder den rette provemens vil robinie 
både gøre gavn som hjælpetræ og kun
ne producere ved af høj kvalitet - hårdt 
og med lang varighed (se Skoven 9/99).

Poul Arne Madsen afviste robinie for 
han havde et træ i haven der frøs væk. 
Hertil svarede Henriksen at i det sydlige 
Polen har man gode erfaringer på frost
lokaliteter.

Professor Bo Larsen ville også bruge 
skovfyr med rødgran, men var mere 
skeptisk o ver for robinie. Det kræver i 
hvert fald at man finder den rette prove- 
niens.

Naturlig foryngelse
Renafdrift er dyr og risikabel - og cont
orta er kun en nødløsning hvis alt går 
galt. Det bedste ville være hvis skoven 
kunne forynge sig selv.

Det så vi på punkt 3 i to store
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Foto 4. Rødgran på 100 år med rigelig opvækst af rødgran i huller skabt af stormfald. Træerne er omkring 21 m høje, og der 
kan sælges en del specialeffekter som HQL træ til Palsgård Savværk som laver limtræbjælker. HQL træ er rødgran p å 3 m ,  11- 
19 cm midt og med 2,5 mm årringsbredde, og det giver godt 400 kr/m3. Dette effekt er væsentligt for økonomien i bevoksnin
gen.

bevoksninger på hver 15 ha med 
rødgran på knap 100 år. De er anlagt 
1904-6 med rødgran i blanding med 
bjergfyr, og i den ene er der siden efter- 
bedret med skovfyr. Se foto 4,

Den første er ret mørk, og der er kun 
spredt foryngelse af rødgran. Den 
anden blev hullet af stormfald i 1981 og 
flere gange senere, og her er der løben
de korrimet rigelig opvækst af rødgran i 
hullerne. Oprindelig var det tanken at 
plante douglas på stedet - for at ind
bringe en mere stabil art - men den 
rigelige opvækst har gjort at det nu er 
besluttet at bygge på den.

- En naturlig foryngelse er aldrig 
komplet, der er altid huller, sagde Poul 
Arne Madsen. Her vil vi benytte lejlighe
den til at få mere stabile arter ind, 
såsom douglas, lærk og skovfyr. Vi har 
med succes brugt Hedeselskabets 
plantebor - et bor der er monteret på en 
traktor som fjerner morlaget og giver et 
godt plantebed.

- Andre steder er der rigeligt med 
rødgraner, og her er der behov for 
udrensning. Vi er nødt til at udrense i 
flere omgange, fordi der er for mange 
planter til at det kan klares på én gang. 
Planterne sættes ud på 1,5 m afstand, 
og det vil koste omkring 11.000 kr/ha.

Til denne pris skal lægges omkost
ningerne til indplantning af mere stabile 
arter.

To modeller
Naturlig foryngelse af rødgran med ind
plantning af andre arter i huller vil koste 
måske 15.000-20.000 kr/ha. Dette beløb 
kan sammenlignes med kulturomkost
ningen på det første punkt på 23.000 
kr/ha. Der er altså en del at spare ved 
at satse på naturlig foryngelse, og man 
må formode at kulturstarten er mere sik
ker.

Den naturlige foryngelse er til 
gengæld afhængig af at skærmen for
bliver nogenlunde intakt. St. Hjøllund

blev kun ramt i ringe grad i december 
1999, og de omtalte bevoksninger blev 
ikke udsat for stormfald. Men hvis stor
men havde været kraftigere i området 
var de gamle graner naturligvis væltet.

I Sønderjylland er der mange eksem
pler på stormramte bevoksninger med 
en god og varieret foryngelse. I de fle
ste tilfælde er foryngelsen gået til under 
oparbejdningen.

Så der er naturligvis en vis risiko for 
at det går galt hvis man satser på natur
lig foryngelse. Til gengæld er det 
næsten helt sikkert at man løber ind i 
problemer hvis man vælger renafdrifter 
over store flader. Som ved al anden 
skovdrift er der tale om at afveje gevin
ster og risici.

Den største gevinst ved naturlig 
foryngelse er på længere sigt. Hvis den 
gamle rødgran forynges med rødgran 
blandet med andre træarter som i punkt 
3 kan man håbe at det med tiden lykkes 
at opbygge en skov med små og store
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Ekskursionens dirigent, direktør Niels 
Elers Koch, og ekskursionens leder, 
skovfoged Poul Arne Madsen.

grupper af træer i alle aldre og af for
skellige træarter. Her vil hugsten kunne 
ske som plukhugst, og indsatsen til kul
turpleje vil være begrænset.

Denne skov vil formentlig være mere 
stabil. Og hvis de gamle træer vælter vil 
der være mange grupper af yngre træer 
som dækker det meste af arealet, så 
man undgår at havne i situationen fra 
punkt 1.

sf

Ranker fra stormfaldet i 1981 ligger tilbage
På punkt 2 så vi en kultur på et areal der var ramt af stormfaldet i 1981. Som det 
er sket mange andre steder havde man ryddet stødene og skubbet dem sam
men i ranker.

Selv om der nu var gået tyve år var rankerne absolut ikke forsvundet. Mange 
steder lå de stadig i en højde af 1-2 m og kunne kun med forsigtighed passeres.

Denne metode er også brugt efter stormfaldet i 1999. Den er effektiv, fordi det 
er let at lave en god kultur, og rankerne kan give lidt læ til de små træer. Men 
man skal ikke vente at rankerne forsvinder af sig selv - heller ikke efter tyve år. 
Hvis man vil kunne færdes på arealet må man knuse rankerne med en kraftig 
grenknuser.
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Stødranker fra stormfaldet i 1981 ligger stadig tilbage i en højde på 1-2 m og 
gør det vanskeligt at færdes på arealet.
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Hovedbygningen til St. Hjøllund Plantage er af beskeden størrelse - her forud for 
starten pa ekskursionen.

St. Hjøllund Plantage
St. Hjøllund Plantage blev grundlagt 
med Hedeselskabets opkøb af St. 
Hjøllund gården og St. Bredlund Hede 
i 1875. Tre år efter blev jorden overta
get af grev Knud Bille Brockenhuus- 
Schack til Giesegård, og tilplantnin
gen startede. I 1879 blev Peter 
Stærmose ansat af Hedeselskabet til 
at forestå arbejdet, som stort set var 
tilendebragt i 1912.

Peter Stærmoses svigersøn, Poul 
Johannes Madsen, blev udnævnt til 
daglig leder af plantagen i 1913, og 
ved greve Knud Brockenhuus- 
Schack’s død i 1949 blev plantagen 
udbudt til salg. Poul Johannes Mad
sen - der på det tidspunkt var 67 år - 
købte ejendommen og omdannede 
den få år senere til et aktieselskab 
med sine fire børn som aktionærer.

Plantagen har siden været i famili
ens eje. Den drives i dag af 3. genera
tion med direktør, skovfoged Poul 
Arne Madsen som daglig leder, sam
men med forstkandidat Torben Lynge 
Madsen.

Jordbund og klima 
Plantagen ligger på og umiddelbart 
vest for hovedstilstandslinien fra den 
sidste istid. Dette giver sammen med 
udstrakte sandflugtsarealer vækstfor
hold i plantagen, der varierer fra det 
glimrende til det kummerlige.

Plantagens beliggenhed midt i Jyl
land gør den meget udsat for nattefro
st både om foråret og efteråret. Kun 
juli måned er sædvanligvis frostfri.

Ifølge officielle tal er normalned
børen for egnen ca. 700 mm om året, 
men i de sidste 11 år er der i planta
gen målt en middelårsnedbør på 863 
mm.

Areal
Plantagens areal udgør i dag efter fle
re tilkøb 1400 ha. Nåletræ udgør godt 
% af plantagens areal. Resten er stort 
set ubevokset - løvtræ og pyntegrønt 
dækker kun ganske små arealer.

Administration
Plantagen administreres i dag af en 
skovfoged og en kontorhjælp på M tid. 
Der er ansat 2 skovarbejdere og en 
traktorfører.

Tilvækst
Der er i dag en årlig tilvækst på ca. 
7.500 m3. Dette tal forventes at stige i 
takt med at dele af de store rødgran
flader bliver konverteret til træarter 
med højere produktion.

Det meste af plantagen er under 70 
år, og rødgran er den dominerende 
træart. Den største aldersklasse er 10- 
19 - et levn fra stormfaldet i 1981 der 
ramte plantagen hårdt.

]] Skovservice “

v/Jens Johansen ■ Vadet 2 ■ DK 4660 St. Heddinge 
tlf. +45 56 50 32 02 • fax +45 56 50 32 03 

mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres

CO/^r

'°°CStNG

Besøg os på www.jjskovservice.dk

mm ÉjSv 'Si* .’ •'É
KVALITETSPLANTER TIL:

5.14

s

Iff

O-

må

% .*v i.

i.vffjfcr.

JOHANSENS PLANTESKOLE

DAMHUSVEj 103, BRØNDSTED • 7080 BØRKOP 
FAX 75 86 93 08 • TEL 75 86 62 22

SKOVEN 10 2001 435



DANSK SKOVFORENINGS EKSKURSION

SÅNING AF EG OG BØG
PÅ HEDEN

Forsøg med at indbringe 
løvtræer i hedeplanta
ger ved såning.

I forsøgene udsås 
også kappeplanter til at 
beskytte bøg og eg mod 
frost og vildt.

Forsøgene ser lovende 
ud, men metoderne skal 
forbedres.

De fleste hedeplantager rummer ikke 
meget variation. Store områder med 
rødgran, afbrudt af sitkagran, lærk og 
andre nåletræer. Der er kun lidt løvtræ 
udover birk, røn og andre buske.

Men der kan være mange grunde til 
at indbringe mere løvtræ. Ikke så meget 
for vedproduktionen - på hedesletter 
bliver det kun brænde, og på bakkeøer 
kan der måske med tiden blive nogle 
plankekævler.

Nej snarere for at give lidt stabilitet til

nåletræerne, give muligheder for natur
lig foryngelse, give mere variation i 
plante- og dyreliv (og måske bedre 
jagt), mindske risikoen for skovbrand - 
og for at forskønne plantagerne.

Kunstige kulturer er dyre, og der er 
ikke råd til at ofre ret meget på sagen. 
Så hvorfor ikke efterligne skovskaden 
som sørger for at der hist og her dukker 
nogle ege og bøge op. Såning var 
måske en enkel og billig metode til at 
indføre løvtræ.

Mange farer
Det største problem for løvtræerne er 
nok sen forårsfrost - på Store Hjøllund 
siges det således at man har normalt (!) 
ikke frost i juli måned. Planterne skal 
altså beskyttes for ikke at fryse væk. 
Vildtet er lige som andre steder en trus
el, og endelig vil den magre jord be
grænse væksten især i starten.

Beskyttelse mod frost og vildt kan 
opnås ved at så eller plante hjælpearter 
ud på voksestedet. Af hensyn til økono
mien vil man undgå hegn eller vækstrør.

Der er imidlertid ikke mange erfarin

ger med såning i hedeplantager. Derfor 
havde man i det seneste års tid anlagt 
en forsøgsrække på 35 små forsøg 
rundt om i plantagen, og Torben Lynge 
Madsen fortalte om de foreløbige resul
tater.

Ekskursionen så et af forsøgene. Det 
blev af praktiske grunde på nok den 
mest udsatte lokalitet - en stor åben 
hedeslette med masser af græs og 
frost.

Der er lavet flere former for forsøg:

Kappesåning
Her sås forskellige hjælpearter (blå 
lupin, gyvel, hybenrose, røn og birk) 
sammen med bøgen og egen. Der er 
desuden brugt stiklinger af pil i nogle af 
forsøgene.

Der er valgt blå lupin fordi den ikke 
ædes af vildtet - selvom gul lupin er 
mere hårdfør.

Hybenrose indgår også selvom den 
nogle steder i landet spreder sig ukon
trolleret. Det er dog kun i meget kyst
nære egne den kan betegnes som 
landskabsukrudt - den opfører sig helt

Fig. 1. Der er sået eg, lupin, røn og 
gyvel den 16.9.00 og bøg den 29.5.01, 
og der er gødsket. Bøg og eg ses tyde
ligt i midten. Lupinen er kommet godt 
(den har 6 småblade), gyvel er også 
kommet op, mens røn mangler. Foto 
3.9.01.
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Fig. 2. Der er sået eg, lupin, røn og 
hyben rose den 16.9.00 og bøg den 
16.5.01, og der er gødsket. Bøgen er 
kommet midt i billedet, mens egen 
mangler. Røn ses øverst (takkede 
småblade), rosen er rigelig (3 småbla
de), ligesom der er en smule lupin. Foto 
3.9.01.
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Fig. 3. Det viste forsøg er anlagt på en 
stor åben flade der er meget udsat for 
frost - mange sitkagraner er trosset 
væk.
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anderledes under disse barske forhold. 
Der er hybenrose enkelte steder i plan
tagen, men de spreder sig ikke.

Tankegangen bagved valget af hjæl
pearterne har været at lupin skal 
beskytte mod frost og vildt i det/de 
første år, samt hjælpe med at dæmpe 
evt. græsvækst og samle kvælstof. Der
efter skal gyvel, hybenrose eller pil 
overtage beskytterrollen. Røn eller birk 
skal fungere som et længerevarende 
ammetræ.

Erfaringerne indtil begyndelsen af 
oktober viser følgende:

Bøgen
er kommet op stort set alle steder, og 
spiringsprocenterne har været høje - 
60-80%. De først såede (oktober) kom 
først op (26. april). Derefter kom kim
planterne i den rækkefølge de var ble
vet sået. De sidst såede (16. og 29. 
maj) begyndte at komme op hhv. 13. og
21. juni.

På de mest udsatte forsøgsarealer 
frøs bøgene flere gange i sidste halvdel 
af maj og begyndelsen af juni, hvorimod 
de sene forårssåninger overlevede alle 
steder. Klimaet har i øvrigt været gun
stigt i år - der har ikke været nattefrost 
efter 11. juni. På de mest eksponerede 
lokaliteter er der tørkeskader - og nogle 
bøge er gået ud - som følge af de var
me perioder midt på sommeren.

Råvildt og mus har indtil videre ikke 
været noget problem. Derimod har 
duerne på et par af forsøgsarealerne 
(med høje nabotræer) ædt 99% af kim
planterne inden for de 2-3 første dage 
efter fremspiringen - i den periode, hvor 
de vender den hvide underside af kim
bladene udad.

Egen
er mere lunefuld. De der blev sået i sid
ste halvdel af april “myldrede” op fra 
omkring 10. juni. Derimod er kimplanter 
fra efterårs- og vintersåningerne først 
begyndt at “sive" op sidst i juni, og de 
er fortsat indtil sidst i august; fremspirin
gen er dog stadig lavere end aprilsånin
gerne.

Årsagen hertil er sandsynligvis at de 
fleste agern sået i april var forspirede. 
De havde nemlig udviklet 1-8 cm lange 
spirer under opbevaringen i sandkule 
udendørs i den meget milde vinter.

Såning i de egentlige vintermåneder 
- december-januar - kan ud fra for
søgene frarådes. I den kommende tid 
vil man undersøge om forspiring gene
relt er en fordel.

Der er ikke set frostskader på egene.
I et af forsøgene ser det ud til, at muse
ne får øje på kimplanterne efterhånden 
som de bryder frem og derefter graver 
ned og æder agernet.

I september er der set begyndende 
bidskader fra hjortevildt de steder hvor 
der ikke er sået andre arter. Mange af 
de bidte ege har sat nye skud.

Egene vil måske blive bidt ned i vin

ter, men der er forventning om at til 
næste år kan gyvelen beskytte egene; 
gyvelen har groet godt i august-sep
tember. Det fører måske frem til at gyvel 
bør sås et år før egene for at give opti
mal beskyttelse.

Generelt
Det er en generel erfaring at alle arter - 
både træer og buske - har stor gavn af 
en smule skygge på jorden. Når man 
har fjernet den øverste græstørv får 
man derfor et betydeligt bedre resultat i 
sydsiden af hullet. Selvom der står 
græs i kanten af såbedet har frøene 
åbenbart mere gavn af lidt skygge fra 
græsset frem for den skade de kan få af 
græssets vandforbrug.

Der kan ikke endnu siges noget om 
hvorvidt kappesåning af hjælpearter på 
længere sigt vil kunne beskytte egen og 
bøgen mod frost og vildt. Hvis hjælpe
arterne skal have effekt på egens og 
bøgens kimplantestadie, synes forsøge
ne imidlertid at vise, at i hvert fald lupi
nen skal sås om efteråret, evt. året for
ud. Ved en samtidig såning om foråret 
vil både ege- og bøgekimplanterne 
“løbe fra" hjælperne - jf de to forsøg, 
hvor duerne var efter bøgene, som beg
ge var forårssåninger.

Såning af bøg og eg 
under plantede kappe
træer
Her er der plantet sitka, rødgran, skov
fyr eller thuja fra 0 til 3 år forud for 
såningen. Denne metode ser indtil vide
re lovende ud, 67% af bøgene har indtil 
nu overlevet.

I det forsøg, hvor egene begyndte at 
komme op først (22. juni) var ca. 50% 
oppe inden midten af juli. I alt har 73% 
af egene overlevet.

For både bøg og eg er der ikke set 
frostskader, og kun meget begrænsede 
vildtskader (herunder dueskader).

Det ser ud til at man vil anbefale at 
så samme år som kappetræerne plan
tes,

Andre forsøg
- Bredsåning af eg og birk på storm
faldsarealer inden skovning/ud- 
slæbning: Frøet er ikke arbejdet ned, 
idet det blev antaget at det skete under 
skovningsarbejdet.

Indtil videre kan der ses spredte ege 
på stor afstand, og en pæn opvækst af 
birk. En indvending mod metoden er at 
der er tale om et frådseri med agern, 
fordi mange går sikkert til.

- Skripning af agern og bog i rodka
ger fra væltede træer. Egene var længe 
om at komme, men nu er der kommet 
mere end halvdelen af både bøge og 
ege.

Sideløbende med såningerne i sko
ven er der sået forsøgsrækker i plante
skole, og i potter indendørs med frø fra 
samme serier som i forsøgene. Resulta

terne fra skovforsøgene og fra plante
skolen tyder på, at jordtemperaturen på 
såstedet (sådybde og eksposition for 
sollys) har væsentligt større betydning 
for eg end såningstidspunktet.

Frøbehandling
Et særligt problem har været behand
ling af agern og bog forud for udsåning.

Man ville gerne bruge agern og bog 
fra to lokale bevoksninger, som gennem 
de 80 år der er gået siden de blev sået 
(I), har vist, at bøg og eg kan gro på 
stedet og udvikle sig rimeligt pænt.

Efter forespørgsler til forskellige sider 
var det ikke muligt at få entydige svar 
på hvordan frøet skulle behandles. Der
for endte det med, at der blev indsamlet 
olden i hele den periode, hvor det kun
ne lade sig gøre, og de blev opbevaret 
på fire forskellige måder. Såning starte
de i september og fortsatte hele efter
året, vinteren og foråret igennem.

For eg viser det sig at indsamling i 
september kan frarådes, oktober og 
februar-april giver gode resultater, især 
april er velegnet. Opbevaring af frøene i 
kælder er ikke nogen god ide.

Røn har vist sig at kræve en særlig 
behandling for at give en god spirepro
cent. Den skal først stratificeres i sand 
med organisk stof i 3-5 uger ved 20 gr., 
og derefter skal den ligge 3 måneder 
ved 5 gr.

Formålet med at indbringe lupin er at 
tilføre kvælstof gennem de bakterieknol
de der dannes på rødderne. Den bed
ste virkning får man hvis man poder 
frøene med Rhizobium bakterien. Den 
har imidlertid svært ved at indfinde sig 
på den sure jord, og derfor anbefales 
det at coate frøene med kalk - når først 
bakterien er kommet ind i rødderne kla
rer den sig.

Stort frøforbrug
Forsøgene med såning fik en kommen
tar med fra planteskoleejer Peter 
Schjøtt.

-1 har svært ved at finde metoder til 
opbevaring og udsåning, Det er et 
udtryk for at planteskolernes problemer 
med bl.a. frøhvile blot flytter ud i sko
ven.

- Jeg er betænkelig ved at bruge 
såning i større stil, fordi der bruges sto
re mængder frø. Der er tit mangel på frø 
af gode provenienser.

sf

Artiklen er baseret på indtryk fra ekskur
sionen, artiklen i ekskursionsføreren 
samt oplysninger fra Torben Lynge 
Madsen primo oktober.

På hjemmesiden www.sitecenter.dk/tor- 
benlyngemadsen findes en beskrivelse 
af forsøgene og de foreløbige indtryk. 
Siden opdateres løbende når der fore
ligger nye erfaringer.
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LYNGBLADBILLE 
OG HEDEPLEJE
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Der var ikke mange blomster på tyngen 
bladbiller

de fleste skud var helt afløvede af lyng-

Mange heder er i år bru
ne efter angreb af lyng
bladbille. En af årsager
ne til angrebet er måske 
nedfald af kvælstof.

Heden kan forynges 
ved slåning. Og ny hede 
kan skabes ved en let 
jordbearbejdning.

Nogle af deltagerne på Skovforenin
gens ekskursion havde måske troet at 
de kunne slappe af efter frokosten. Men 
nej, forsamlingen blev trukket op på en 
stor lyngklædt bakke - Bøgelund Ban
ke. Her blev de belønnet med en flot 
udsigt over et meget kuperet landskab 
med bl.a. Skærbæk Plantage, Salten Å 
dalen og Veiling Skov.

Men hvis man kiggede ned for sine 
fødder var udsigten knapt så flot. For 
hvor man havde ventet lyng i blomst, så 
havde de fleste lyngbuske brune blade, 
eller de var helt nøgne.

Lyngbladbillen
Årsagen var angreb af lyngbladbillen, 
Lochmaea suturalis. En brun til lysebrun 
bille på 5-6 mm; larven er 5 mm og gul
lig til grålig med sorte hårede vorter.

Billen er almindelig i lyngheder over
alt i landet. Den er kendt for fra tid til 
anden at opformeres i stort tal og kan 
så afløve lyngen. Der er beskrevet store 
angreb bl.a. i 1927-28, 1938, 1945-47, 
1950-52, 1962-68 og 1979-1984.

Sidste år så man afløvninger en del 
steder, og det er fortsat med måske 
større kraft i år. Billerne er især en trusel 
hvis der kommer to angreb inden for 
kort tid.

Larverne æder af bladene hele som
meren, og om efteråret kommer de 
voksne frem. De overvintrer og fortsæt
ter med at æde nogle måneder næste 
forår. Hvis der bliver mangel på føde 
kan de flyve over lange afstande.

o

Arsager til billeangreb
Der er tendens til at angreb af bladbiller 
bliver stadigt hyppigere og stadigt kraf
tigere, og derfor har lyngen sværere 
ved at komme sig. En kraftig afløvning

med bladbiller kan gavne græsset som 
i forvejen er på vej frem mange steder.

Der har været nævnt en række årsa
ger til denne situation:

- Hederne udsættes for et stort ned
fald af kvælstof fra luften. Kvælstoffet 
stammer dels fra landbruget - især 
ammoniak fra gylle - dels fra kraftvær
ker, biler og industri. Mange steder er 
der tale om 15 kg/ha/år. Det gavner lar
verne som trives bedst på lyngplanter 
med et højt indhold af kvælstof.

Det har også været nævnt at kvæl
stof kunne gavne græs på bekostning 
af lyng der kan trives på meget mager 
jord. Denne teori passer dog næppe på 
de magreste heder. Her er jorden så fat
tig på fosfor at planterne ikke kan 
udnytte selv store mængder kvælstof.

- Bladbillerne angriber især svække
de planter, og derfor kan manglende 
pleje være en medvirkende årsag.
Målet med hedepleje er at holde lyng
planterne unge og vitale. De bliver sva
gere med alderen og går ud inden de 
er 40 år.

Dette kunne være en årsag til afløv
ningen på toppen af Bøgelund Banke.

Der blev græsset i området, men man
ge af planterne var mellem en halv og 
trekvart meter høje.

- Klima er formentlig også medvir
kende, fordi der er angreb på samme 
tid i en række lande i Nord- og Vesteu
ropa. Billerne er følsomme for udtørring 
og en lang og hård vinter, men de sene
re år har budt på lige det modsatte vejr.

- Lyngbladbillen har meget få naturli
ge fjender som kan holde bestanden 
nede. Hvis bestanden bliver stor kan 
den dog angribes af en svamp som 
danner en hvid belægning på de voks
ne biller.

Forslag til hedepleje
Hvis bladbillerne allerede har afløvet 
lyngen er der ikke meget andet at gøre 
end at håbe på at de kan komme sig.

Men på sigt er der flere muligheder. 
Den traditionelle hedepleje sigter især 
på at udpine jorden ved at efterligne 
fortidens udnyttelse af områderne.

* Slåning af lyngen med 8-10 års 
mellemrum vil få lyngplanterne til at sky
de igen og holde dem unge. Risene 
skal fjernes så der ikke tilføres næring til
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Heder i Danmark
Heden er et kulturprodukt der 
opstod på den magre jord efter lan
ge perioder med overudnyttelse - 
skovhugst, græsning, slåning, 
afbrænding, gravning af lyngtorv mv. 
Alle disse anvendelser udpinte jor
den, og selv rimeligt god moræne
jord kunne springe i lyng. Da heden 
var på sit højeste i 1700 tallet var der 
omkring 900.000 ha.

Der skønnes at være 80.000 ha 
heder i dag. Heraf er 60% fredet 
eller ejet af det offentlige og dermed 
under pleje. De privatejede heder er 
beskyttet af §3 i Naturbeskyttelseslo
ven og kan derfor ikke omlægges til 
anden anvendelse.

Efter at størstedelen af hederne er 
opdyrket eller tilplantet søger man at 
bevare de resterende områder. Tidli
gere var formålet i første række 
æstetik, men i dag lægges hoved
vægten på bevarelse af levesteder 
for en række planter og dyr.

n
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Afgræsning med får kan være en løsning til at bevare hederne. I forgrunden ses en 
hede der har været af g ræsset I tyve år - i baggrunden et tilsvarende areal der ikke 
har været afgræsset. Fårene har dog ikke kunnet holde lyngplanterne så lave at de 
har undgået angreb af bladbillen - mange er over en halv meter høje.

jorden. Metoden kræver at lyngen er i 
god stand så den kan tåle at blive 
skåret ned. Det afslåede lyng kan bru
ges som mønningstørv til stråtage - og 
har også tidligere været brugt til filtre i 
udsugningsanlæg. Metoden bruges 
med succes på Kolpendal Hede.

* Afbrænding bruges også af og til, 
Det kræver et passende areal uden 
brændbare genstande i nærheden, tørt 
vejr, en stor indsats af mandskab, og 
pløjning af brandbælter. Mange viger 
dog tilbage af frygt for at ilden komimer 
ud af kontrol.

* Græsning er en mere fredelig 
metode, Dyrenes bid virker på omtrent 
samme måde som slåning ved at holde 
lyngplanterne nede. Poul Arne Madsen 
anbefalede får frem for kvæg, men
det kan være svært at dosere græs
ningen.

Et andet problem er at af hensyn til 
dyrevelfærden får dyrene tilskudsfoder. 
Når gødningen efterlades på arealet 
fjernes der for få næringsstoffer - og så 
er man lige vidt.

* Hvis lyngen er væk kan den brin
ges frem igen ved en let jordbearbejd
ning. Jørgen Neckelmann fra FSL fortal
te at det havde man set i flere kulturfor
søg i hedeplantager. Selv om der havde 
stået rødgran i hundrede år så ligger 
der et stort antal lyngfrø i jorden.

Opskriften lyder på kvasrydning og 
harvning ned til 15-20 cm dybde - jo 
mere intensivt, jo mere lyng kommer der 
frem. Går man dybere end 20-25 cm får 
man rent sand frem, og så bliver der 
slet ingen lyng, men derimod et godt 
plantebed for træer.

Fælles for disse metoder er at even

tuelle indtægter næppe kan dække 
udgifterne til plejen.

Professor Bo Larsen var betænkelig 
ved de mange aktiviteter med hedeple- 
je.

- Dette er kulturpleje, ikke naturpleje, 
og det er ikke bæredygtigt. Vi pålægger 
fremtidige generationer stadigt større

udgifter til pleje af naturarealer. Og hvis 
man stopper er den tidligere indsats 
tabt.

sf
Kilder:
Landsbladet 5.1.01, Midtjyllands Avis 
16.2.01, Berlingske Tidende 7.9.00, Politiken 
15.10.00.
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300 MARKFORSØG 
MED GENSPLEJSNING 

AF SKOVTRÆER

■fcr

Hvidgran er et vigtigt skovtræ i store dele af Canada. Det er nu lykkedes at udvikle 
træer som er modstandsdygtige over for angreb af en række insekter og dermed 
øge træernes tilvækst. (Arkivfoto fra en mindre privatskov i Quebec provinsen i 
Canada).

Af journalist 
Sebastian Swiatecki

I USA er der over 300 
statsgodkendte feltfor
søg i gang med dyrkning 
af gensplejsede skov
træer.

Der går fem år før gensplejsede skov
træer bliver kommercielt tilgængelige i 
USA, vurderer det videnskabelige tids
skrift Science. Bladet har for nylig lavet 
en oversigtsartikel (vol 293, 6. april 
2001), og blandt de foreløbige forsk
ningsresultater nævnes følgende:

- Hvidgran er gjort resistent mod ska
dedyr i et projekt fra Canadian Forest 
Services. Træerne har fået indsplejset 
gener fra bakterien Bt (Bacillus thuringi- 
ensis), som er giftig for en række insek
ter, Dermed bliver træer med Bt-gener 
mindre modtagelige for insektangreb, 
og der er mindre behov for sprøjtning.

- Asp fra Michigan har fået reduceret 
indholdet af lignin i veddet. Dermed bli
ver det lettere at udskille stoffet fra cel
lulosemasse og dermed udvikle papir 
som er lysere og ikke gulnes af sollyset. 
Målet er papirproduktion, der er mindre 
forurenende og mindre energikræven
de.

- Poppel fra Oregon State University 
har fået indsplejset tolerance mod her
bicider. Formålet er at gøre det muligt at 
sprøjte markkulturer mod ukrudt med 
relativt miljøvenlige midler som glyfosat 
(Roundup). Poplerne har også fået 
indsplejset insektresistens med Bt- 
gener.

- Oregon State University har lavet 
en steril Poppel-variant. Dermed er det 
muligt at mindske risikoen for, at gen
modificerede træer spreder deres 
gener i den naturlige fauna.

- Eucalyptus er gjort herbicidtolerant 
i et projekt af Monsanto og skovselska
bet Sappi Forests South Africa.

Andre projekter sigter på at øge 
brændværdien af træ til brændselsfor
mål og på helt generelt at øge væksten.

Af genprojekter med ikke-skovtræer 
nævner Science en valnød, der har fået 
ændret rodstruktur. Mere kompakte 
dværgrødder kan gøre arten egnet til 
dyrkning i markkultur med mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse mellem rækkerne.

Ligeledes har det vist sig muligt at 
ændre frugtmodningen på æble. Dette 
kan gøre frugterne mere langtidshold- 
bare.

Trægener større end 
menneskets
Blandt de vanskeligheder ved gen
splejsning som Science nævner er 
skovtræers langsomme vækst. Det 
tager lang tid at afprøve ændringer i 
generne som først kommer til udtryk i 
det modne træ.

En anden vanskelighed er, at mange 
træer har et meget stort genom. Der er

eksempler på træer med en arvemasse, 
som er ti gange større end menneskets.

Også derfor drejer en stor del af 
genforskningen sig om kortlægning og 
funktionsanalyse, fremfor den mere 
spektakulære splejsning af nye arter.

I funktionsanalysen ligger der en stor 
opgave i at afdække, hvilket egenska
ber de enkelte gener egentlig er 
ansvarlig for. Det vil sige hvilke protei
ner de kortlagte gener koder for, samt 
hvad proteinernes plantefysiologiske 
opgave er.

Den umiddelbare milepæl på områ
det er den fulde sekventering af det 
første skovtræ - det vil sige kortlægning 
af hele træets arvemasse. Arbejdet kon
centrer sig om poppel.

Risikoaspektet
Et andet problem er folkelig og politisk 
modstand. Her citerer Science genfor
sker Steve Strauss fra Oregon State 
University for følgende:
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- Den økologiske trussel fra genmo
dificerede træer er faktisk mindre end 
den, der er fra mange af de træer, som 
allerede dyrkes i plantager. Disse træer 
omfatter eksotiske arter, der kan udvikle 
sig til ukrudt, som invaderer skove, hvis 
ikke de bliver kontrolleret ordentligt.

Noget af det der også vækker 
bekymring i modstanderkredse, er hvor
vidt træer med gener fra Bt - som kan 
være dræbende for en del insekter -

kan sprede denne egenskab til andre 
planter og på den måde true andre in
sekter som ikke er skadelige.

Her citerer Science en undersøgelse 
af poppel. Det viser sig, at ikke-gen- 
splejset hybrid-poppel, der gror tæt på 
vild poppel, er ophav til 0.02 pct af frøe
ne i området. Undersøgelsen konklude
rer, at der er mulighed for spredning af 
gener, men at den er af en meget lav 
størrelsesorden.

Hærværk mod 
plantestationer
Umiddelbart er anledningen til, at Sci
ence helliger en artikel til gensplejsning 
af skovtræer, en lang række af tilfælde 
med hærværk mod forsøgsstationer, 
der arbejder med dette område.

Bladet nævner også, at en miljøgrup
pe som WWF (World Wildlife Fund) ser 
en trussel i genteknologien.

Science er af den opfattelse, at mod
standen kan få et omfang, der får for
skere til at fravælge feltet.

Paradokset er, at arbejdet - sådan 
som det bliver omtalt af Science - i vidt 
omfang handler om at gensplejse træer 
til mere mljøvenlige egenskaber.

Læs mere om gensplejsning af skov
træer i Skoven 1/00, side 29 og i DST 
3/00. Red. anm.
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Resistens mod elmesyge
Det er nu lykkedes for skotske forskere at lave gensplejsede elmetræer som ikke 
angribes af elmesyge. Forskere ved University of Abertay i Dundee har indført 
gener som forhindrer svampen i at vokse i træets vedkar; generne er ikke til ska
de for elmebarkbillen som spreder svampen.

Ifølge forskningsleder Peter Ulvskov fra bioteknologigruppen i Danmarks 
Jordbrugsforskning er den store bedrift at de skotske forskere har gensplejset et 
elmetræ. De har dermed udviklet en teknologi til at indføre nye arvelige anlæg i 
træer.

Han mener at der vil gå 3-4 år før vi ved om dette første forsøg lykkes, men 
før eller siden kommer der en løsning på elmesygen. Traditionel forædling har 
kun ført til sorter som angribes mindre end de normale elme.

Ifølge Palle Kristoffersen fra Skov & Landskab afviger de nye træer meget fra 
de rigtige elmetræer og har egentlig kun navnet til fælles med dem.

Indtil videre findes de nye elmetræer kun i laboratorier, men forskerne mener 
at der kun er begrænset risiko for at generne fra de gensplejsede træer kan 
sprede sig i naturen. Pollen fra elmetræer vil kun kunne befrugte andre elme
træer.

Hvis der udvikles en elmesort som kan bruges i Danmark skal EU først god
kende en forsøgsudsætning og markedsføring. Derefter vil Skov- og Naturstyrel
sen udarbejde en risikovurdering ud fra oplysninger om den genetiske sam
mensætning.

Elmesygen er en svamp som breder sig meget hurtigt i elmetræets ved og til
stopper ledningskarrene så træerne dør i løbet af et par år. Svampen spredes fra 
træ til træ ved sammenvoksede rødder samt ved barkbiller der lever i træernes 
bark (og ikke er skadelige for træet).

Elmetræet har været meget anvendt i læhegn, i parker samt som vejtræ. Dets 
fordele er at det er meget hårdført og kan klare meget blæst og de dårlige 
vækstforhold i byerne. Svampen har dræbt størstedelen af elmetræerne i Nord
amerika og Europa, og det vil derfor have stor betydning at udvikle elme der 
ikke angribes af elmesyge.

Kilder: Politiken 29.8.01 og www.maskinbladet.dk
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SUDDEN OAK DEATH (SOD)
- EN NY SYGDOM PÅ EGE 

I CALIFORNIEN OG OREGON

Af seniorrådgiver Iben 
M. Thomsen,
Skov & Landskab (FSL)

En nyopdaget svampe
sygdom angriber en 
række vedplanter, bl.a. 
ege i Nordamerika. 
Træerne kan dræbes på 
kort tid, når stammen 
ringes.

Indtil videre rammes 
ikke de egearter vi dyr
ker i Europa.

Det er muligt der ind
føres begrænsninger i 
handel med plantemate
riale for at undgå spred
ning af sygdommen.

Dette er en opdateret version af en arti
kel bragt i FS-Nyt (de skovbrugsstude
rendes blad).

I nogle områder af Californien blev der 
for flere år siden fundet en ny sygdom, 
som slår visse arter af ege ihjel, men 
iøvrigt angriber en lang række vedagti- 
ge planter (se tabel 1).

Navnet på sygdommen, Sudden Oak 
Death dvs. ’’pludselig egedød”, er der
for noget misvisende, men selvfølgelig 
dejligt dramatisk. Sygdomsnavnet blev 
straks forkortet til SOD, en ganske 
almindelig praksis i USA, hvor f.eks. 
elmesyge kaldes DED (Dutch Elm Dise
ase).

Årsagen
Først for ca. 1 år siden fandt man frem 
til årsagen til sygdommen. Skadevolde
ren er en svamp, nemlig en Phytophtho-

Tabel 1. Oversigt over de for tiden 
(oktober 2001) kendte værtsplanter i 
naturen for SOD patogenet. Kilde: 
COMTF Website. Amerikanske navne er 
angivet efter de latinske.

Træer
Lithocarpus densiflorus: 

tanoak, tanbark
Quercus ag ri folia: coast live oak 

(sorteg)
Quercus kelloggii: California black 

oak (sorteg)
Quercus parvula var. shrevei: 

Shreve oak (rødeg)
Acer macrophyllum: bigleaf maple 

(ahorn)
Arbutus menziesii: madrone
Umbellularia californica: California 

bay laurel formodet, men ikke 
bekræftet:

Aesculus californica: California 
buckeye (art af hestekastanje)

Andre
Rhododendron spp.
Vaccinium ovatum: California 

huckleberry
Arctostaphylos manzanita: 

manzanita
Viburnum bodnantense (art af 

kvalkved)

ra art (udtales fytpftora). Ifølge Dr. Eve
rett Hansen fra Oregon State University 
har svampen for ganske nylig har fået 
navnet Phytophthora ramorum.

Svampen tilhører Oomycetes (æg
sporealger), som i dag regnes for tætte
re på planteriget end svamperiget. 
Oomycetes indeholder en del vigtige 
patogener på træer (f.eks. bøgens kim
bladsskimmel, P. cactorum), men de fle
ste arter findes på landbrugsafgrøder, 
af hvilke den mest kendte er kartoffel
skimmel. For nogle år siden blev der 
beskrevet en art som angriber rødel - 
Thinggård, 1996).

Det specielle ved Oomycetes er, at 
de ofte producerer talrige zoosporer 
under fugtige forhold. Da zoosporerne 
selv kan bevæge sig og opsøge nyt 
værtsmateriale, er det en mere effektiv 
spredning end de få luftbårne sporer 
eller hvilesporer, som dannes under

tørre forhold. Alvorlige angreb ses der
for typisk i regnfulde år eller langs 
vandløb (Thinggård, 1996).

Smitteveje
SOD svampen er usædvanlig derved, 
at den formentlig ikke kun er en jord
båren sygdom som de fleste andre 
Phytophthora arter.

Man kan godt finde svampen i jorden 
under angrebne træer, idet den for
mentlig er blevet vasket ned med regn
vand. Da rødder ikke synes at angribes, 
er sporerne i jorden kun af betydning, 
hvis jorden flyttes. F.eks. kan kraftig 
regn måske slå jord med sporer op i 
den lave vegetation eller endda helt op 
på trærne, f.eks. på stejle skråninger. 
Andre har teorier om at "hikers’ boots” 
med jord på er en typisk spredriingvej!

Føromtalte Everett Hansen, som er 
Phytophthora ekspert, regner dog med, 
at svampen fortrinsvis transporteres via 
vanddråber samt evt. er luftbåren under 
gunstige forhold. Dette kunne forklare 
dens udbredelse i kystnære områder 
med høj nedbørsmængde og næsten 
konstant høj luftfugtighed. Denne hypo
tese er dog ikke bekræftet, og de fleste 
fremhæver stadig de traditionelle smit
tekilder som jord og vandløb.

Symptomer
På de fleste værtsplanter angriber Phy
tophthora ramorum blade og kviste, så 
der opstår en såkaldt “leaf and twig 
blight". Symptomerne er bladpletter og 
nekroser på blade og kviste (’’twig can
kers”) samt visne kviste.

På de træarter, som angribes, er de 
mest karakteristiske symptomer imidler
tid barkudflåd ("seeping") og kræftsår 
("cankers”) på barken. Dette opstår for
mentlig, når sporer fra blade/kviste 
transporteres med vand ned til stam
men, hvor de inficerer revner/sår. De 
store kræftsår (dvs. områder med 
dræbt bark) bevirker træets død, når 
stammen ringes.

Det synes fortrinsvis at være træer, 
som dræbes af svampen, måske fordi 
mange af de andre værtsplanter kan 
regenerere fra roden. Dog er den 
senest identificerede værtplante en 
ahorn art (Acer macrophyllum), hvor 
svampen tilsyneladende kun forårsager 
bladpletter, men ikke træets død.
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Udbredelse
Phytophthora ramorum findes i Holland 
og Tyskland, men man er først fornylig 
blevet sikker på, at det er den samme 
art. I Europa er svampen dog ikke fun
det på eg, men på rhododendron samt 
en Viburnum art.

Da der er en livlig handel med rho
dodendron, ved man ikke, om smitten 
er kommet fra Europa til USA eller 
omvendt. Canada var det første land til 
at indføre importforholdsregler overfor 
svampen.

I USA (Californien) fandtes sygdom
men i starten kun på “black oaks”, men 
fornylig blev den fundet på en enkelt art 
(Shreve oak) fra gruppen ’’red oaks”, 
dvs. rødege. Endvidere har smittefor
søg på små planter i drivhuse vist, at 
f.eks. Quercus rubra (rødeg) er modta
gelig for svampen. Dog skal man være 
forsigtig med at slutte fra resultater fra 
laboratorieforsøg til virkelige forhold i 
naturen.

Svampen er ikke fundet på gruppen 
af hvidege, som de europæiske egear
ter tilhører. Men der er ingen garanti for, 
at den ikke kan blive en trussel mod 
andre ege end de nuværende vært
stræer. Dette afhænger af, om det er en 
nylig opstået art, som er under stadig 
mutation og forandring.

Fornylig er træer angrebet af svam
pen fundet i det sydlige Oregon (staten 
ligger nord for Californien). Dog er den 
ikke fundet på Quercus, men på en 
anden træart i bøgefamilien kaldet tan 
oak (Lithocarpus densiflorus).

Dette giver anledning til en del 
bekymring, og der vil formentlig komme 
karantæneregler rettet mod flytning af 
materiale fra potentielle værtsarter ud af 
områder, hvor der er konstateret 
angreb. Der er også udstedt forbud 
mod, at skovgæster indsamler materiale 
fra værtsplanter for at tage det med sig.

Betydning
Svampen synes at være meget aggres
siv, idet angrebne træer kan gå fra 
symptomløst udseende til total visnen 
og død på 6 uger.

Den økonomiske betydning af syg
dommen er i første omgang størst for 
planteskoler med rhododendron, men 
de angrebne træarter har både en stor 
økologisk rolle i naturen og udnyttes i 
skovbruget. Endvidere kan sygdommen 
få indflydelse på bærplukning og ind
samling af naturmaterialer til dekoratio
ner, som er to vigtige industrier i de 
ramte områder.

Alt efter om svampen breder sig til 
(eller allerede findes i) andre stater i 
USA, kan skaderne blive uoverskuelige. 
Måske er kun områder med stor nedbør 
og høj luftfugtighed udsatte.

Hvilken betydning har denne syg
dom så for Danmark ? Der skulle ikke 
være problemer med at importere 
agern fra Holland, da sygdommen jo 
ikke findes på eg dér, men iøvrigt kan

*

Svampen er fundet på en enkelt art 
inden for gruppen af rødege i Amerika, 
og små planter af rødeg kan inficeres i 
drivhuse. Svampen er ikke fundet på 
hvidege som stilkeg og vintereg hører 
til. Det kan dog ikke udelukkes at den 
kan mutere - ændre sine arvelige 
anlæg - så den også angriber hvidege. 
(Arkivfoto af rødeg i Danmark).

sygdommen så vidt vides ikke overføres 
med agern. Problemet er fortrinsvis rho
dodendron, som kunne være en mulig 
smittekilde.

Man kunne forestille sig, at Plantedi
rektoratet indførte importforbud mod 
potentielle værtsplanter fra de berørte 
områder, svarende til Canadas initiativ.

Normalt vil den slags karantæne
regler skulle godkendes i EU, men ofte 
udspringer reglerne i EU som Kommis
sions-beslutninger eller direktiver, som 
så implementeres i dansk lovgivning 
gennem bekendtgørelser. Dette sker 
typisk efter diskussion i de relevante 
Kommiteer, hvor alle EU-lande er 
repræsenteret.

SOD har allerede været omtalt i Den 
Stående Komite for Plantesundhed, 
men der er ikke besluttet noget. Emnet 
har også været oppe på det seneste 
møde i Plantesundhedsrådet.

Det kan dog ikke udelukkes, at 
svampen allerede findes i andre lande 
end Holland og Tyskland, eller at smit
ten kan komime ad andre veje. Måske er 
det i virkeligheden er umuligt at hindre, 
at Phytophthora ramorum kommer til 
Danmark. Der er dog ingen grund til at 
gå i panik, før der er skabt større klar
hed omkring svampens smitteveje, 
smittebetingelser og værtsspektrum,

herunder evnen til at angribe euro
pæiske ege.

Bekæmpelse
Endelig skal det nævnes, at der allere
de er gjort en del forsøg med bekæm
pelse. Et ganske lovende resultat er 
opnået ved injektion af et fosforbaseret 
fungicid i barken på eg (og tan-oak) i 
Californien.

En af ulemperne er, at det nok skal 
gøres forbyggende, dvs. hvis man 
opdager angreb i kronen. Evt. kan 
sprøjtning af blade og kviste også give 
effekt mod svampen, men dokumentati
on mangler endnu.

Da svampen tilsyneladende ikke 
angriber rødder og formodentlig ikke er 
primært jordbåren, kan en fjernelse af 
angrebne træer måske give god 
bekæmpelse. Endelig taler man i USA 
allerede om muligheden for at opforme
re resistente individer. Dette er der 
opnået succes med i forhold til en 
anden Phytophthora art, som angriber 
Chamaecyparis.

Yderligere oplysninger
Dette var et forsøg på at give en sam
menfatning af den nuværende viden om 
Sudden Oak Death, Phytophthora ramo
rum. Det er ganske sandsynligt, at 
forskningen snart vil give nye resultater, 
som vil gøre dette forældet eller afsløre 
fejl.

Det er dog nemt at følge med i udvik
lingen via Internettet, www.cnr.berke- 
ley.edu/comtf/ er det bedste Web site, 
men man kan også bruge http://cema- 
rin.ucdavis.edu/index2.htmil som har 
links til den første.
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Udvikling i egens sundhedstilstand 
1989-2000

40%

Figur 1. Udviklingen i egens sundhedstilstand i Danmark 1989-2000.

De forskellige toppe har følgende for
klaringer.

1990-1991: vinterfrost i 1986 gav bark
skader (revner) efterfulgt af honning
svampangreb, som i løbet af 5 år bred
te sig. (1992: sommertørke fik mange 
ege til at smide store mængder kviste, 
men dette skete efter overvågningen og 
er derfor ikke afspejlet i dens tal.).

1993+94: dårligt udspring, årsag 
ukendt, måske kombination af klima og 
insekter, det var overstået i 1995.

1996+97: afløvning af frostmålere og 
andre insekter, ses tydeligt som meget 
smalle årringe. Svækkelsen blev i flere 
tilfælde fulgt af angreb af honning
svamp, som dræber kambiet og der
med træerne, hvilket blev tydeligt i løbet 
af 1999 i enkelte bevoksninger. Ellers er 
der de tre sidste år generelt sket en for
bedring, hvilket forventes fortsat i 2001. 
(Dalsgaard & Hansen, 2001).

Forvekslinger
med andre 
sygdomme i eg
Egevisnesyge
Der er vigtigt ikke at forveksle Sudden 
Oak Death med “egevisnesyge”, som 
forårsages af svampen Ceratocystis 
fagacearum. Den optræder på rødege 
og amerikanske hvidege og findes kun i 
visse dele af USA.

C. fagacearum er allerede klassifice
ret som en karantæneskadegører i EU. 
Der er derfor meget strenge restriktio
ner på import af frisk, uafbarket eg fra 
USA og Canada.

Oak decline
Man bør heller ikke forveksle sygdom
men med den europæiske ”oak decli
ne", som fortrinsvis optræder i Midt- og 
Sydeuropa. Dette syndrom er karakteri
seret ved en tyndløvet krone, gule bla
de, visne grene (’'dieback") og en 
generel mistrivelighed.

Der har været fremsat mange teorier 
om årsagerne til "oak decline", men der 
er endnu ikke fundet en klar sammen
hæng. På visse lokaliteter er det dog 
muligt, at to andre arter af Phytophthora 
er involveret (Jung et al, 2000). I Spani
en og Portugal således P. cinnamomi i 
kombination med tørke og i Tyskland P. 
quercina på lerjorde med pH > 3.5.

Endvidere synes angreb af svampen 
Collybia fusipes (da.: Tenstokket fla
dhat) på rødder af ege at øge risikoen 
for kronedød i eg (Camy & Margais, 
2001).

Sundhed på danske ege 
I Danmark skyldes de sidste 10 års 
sundhedsproblemer i eg forskellige fak
torer (Thomsen et al, 2000a, b), herun
der afløvning og angreb af hoririings- 
vamp (Armillaria gallica). Bortset fra to 
år med dårligt udspring i midten af 
1990’erne har der ikke været ukendte 
årsager til skaderne på eg. Efter hver

episode har der typisk været 1-2 år 
med forbedret sundhedstilstand (fig. 1). 
Der ses således ikke en generel ned
gang i sundheden, men fluktuationer 
(Dalsgaard & Hansen, 2001).

løvrigt har egenes sundhed generelt 
forbedret sig siden 1997, og det forven
tes, at resultatet af dette års overvåg
ning ligeledes vil vise en forbedring.
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MILJØMINISTERENS
INITIATIVER

Blandt Svend Aukens 
planer for den kommen
de tid er en naturreform, 
mens han endnu ikke 
har penge til at oprette 
nationale naturområder.

Lige efter statsministerens åbningstale i 
Folketinget den 2. oktober holdt miljø- 
og energiminister Svend Auken et pres
semøde med miljøjournalisterne om de 
initiativer han har planlagt for det kom
mende folketingsår.

Det generelle indtryk er at skov og 
natur ligger ret langt nede på arbejds
programmet. Det vigtigste område for 
Auken er EU-formandsskabet i 1. halvår 
2002, herunder forberedelse af Rio+10 
topmødet, forhandlinger med ansøger
landene til EU og større åbenhed i EU 
systemet.

Andre vigtige emner er landbrug og 
miljø, pesticider, udledning af olie fra 
skibe, bedre udnyttelse af vindenergi, 
og mindre forbrug af kemikalier gene
relt. Journalisterne spurgte bl.a. til 
beskatning af Nordsøolien, afslag på at 
opføre aftægtsboliger i det åbne land 
og naturbeskyttelse i Grønland.

Naturparker
Der blev spurgt hvor mange penge der 
er afsat til at oprette naturparker - et af 
forslagene fra Wilhjelm udvalget (se 
Skoven 9/01, side 374). Auken svarede 
at han hellere ville bruge betegnelsen 
"nationale naturområder", ’- for ingen vil 
bo i en park’.

Auken gennemgik konklusionerne fra 
Wilhjelm udvalget, og han fortsatte:

- Der sker en fortsat forarmning af 
naturen. Derfor skal vi oprette disse 
nationale naturområder, vi skal lave 
mere naturgenopretning bl. a. langs 
vandløb og i ådale, og vi skal indgå fle
re dyrkningsaftaler. Alt dette kræver 
penge.

- Fødevareministeren har tilkendegi
vet at der måske kan skaffes midler ved 
omlægning af eksisterende ordninger,

*

tø

Miljøministeren har fremlagt sit arbejds
program for det kommende folketingsår. 
Det område der har størst interesse for 
skovbruget er nok tankerne om ændre
de adgangsregler

men at hun ikke kan skaffe flere penge. 
Og hvis man gennemgår Miljøministeri
ets budget seriøst vil man også kunne 
se at der heller ikke er noget at hente 
dér. Derfor må landbruget bidrage, og 
erhvervet har også lagt op til at vi disku
terer hvordan nogle af midlerne kan 
omdisponeres.

- Jeg vil ikke lave en naturreform som 
ikke er finansieret, sluttede Auken. Men 
vi har ikke fundet en mand med en 
papkasse. I får mig ikke til at sige mere, 
men vi finder pengene.

Der var en diskussion af problemer
ne omkring Glyfosat i grundvandet. 
Auken bemærkede bl.a. at tidligere 
havde man sagt at det var det mest 
ufarlige pesticid, og at det aldrig kunne 
udvaskes.

- Det har nok virket som en provoka
tion, og derfor er der kommet meget 
fokus på midlet. I den senere tid er det 
blevet fremstillet som om netop Glyfosat 
er meget farligt. Det er jeg ikke enig i,

det er ikke et af de farlige midler - men 
det er et giftstof.

Notat
Efter pressemødet blev der uddelt et 
notat med gennemgang af ministeriets 
arbejdsområder. Notatet er på 30 sider, 
hvoraf ca. 2 sider berører skov og natur.

Det mest konkrete er tankerne om en 
naturreform som blev lanceret ved 
offentliggørelsen af Wilhjelm udvalgets 
rapport. Planerne er nu således:

”En naturreform skal behandle:
- en styrkelse af naturbeskyttelsen,
- udvidede adgangsmuligheder for 

befolkningen til at færdes i naturen 
(Adgangsudvalget),

- landbrugets miljøregulering,
- større overskuelighed og klarhed 

over de forskellige regler og EF-direkti- 
ver om naturbeskyttelse og lignende.

Emner vil blive præsenteret i et 
debatoplæg, der vil blive fremlagt i 
løbet af efteråret.”

Det nævnes også at der skal laves et 
nyt, integreret miljø- og naturovervåg
ningsprogram som skal give bedre ind
sigt i naturens tilstand og i effekten af 
de gennemførte initiativer. Det er også 
tanken at opbygge et forvaltningssy
stem hvor der opstilles naturkvalitetsmål 
og udarbejdes indsatsplaner for 
opnåelse af målene.

I Nord- og Vestjylland er klitter og 
klitheder mange steder truet af tilgro
ning. Derfor samarbejder Skov- og 
Naturstyrelsen med en række amter og 
Forsvaret om et projekt der skal bevare 
ca. 5.000 ha klitheder på Vestkysten 
samt udvide arealet.

Der arbejdes på det nationale skov
program som er en egentlig plan for 
hele sektoren med alle relevante aspek
ter for et bæredygtigt skovbrug: det er 
baseret på de operationelle retningslin
jer for bæredygtigt skovbrug som blev 
præsenteret for nogle måneder siden. 
Skovprogrammet skal være færdigt 
inden verdenstopmødet i Sydafrika i 
september 2002.

Der nævnes adgangsudvalget som 
skulle vurdere behovet for at ændre de 
gældende regler til glæde for befolknin
gens friluftsliv, og der omtales det fortsat
te arbejde med at gennemføre Habitatdi- 
rektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet.

sf
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NY SKOV 
UDEN HEGN?

Tekst og foto af 
journalist Max Steinar

Der er ikke én meter 
kulturhegn tilbage i 
Emmedsbo Skov på 
Djursland.

Ejerne forsøger - 
blandt andet ved hjælp 
af intensiv fodring og 
næringsrige foder
marker - at undgå ska
der ud over det niveau, 
der alligevel vil være 
trods hegn.

Efter foreløbig tre år 
ser resultatet lovende

ud. Der er kun bidskader 
i nogle områder, og ikke 
mere end at træerne 
kan fortsætte væksten.

Vildtplejen giver også 
mulighed for at ned
lægge store trofæer.

For fire år siden overtog Grethe og Erik 
Wramberg Emmedsbo Skov på 476 ha 
på nordkysten af Djursland. Dengang 
var skoven drevet på helt konventionel 
vis, men det nye ejerpar gik efter kort 
tid i gang med en omlægning.

Orkanen d. 3. december 1999 var en 
stærkt medvirkende årsag, for heller 
ikke Emmedsbo Skov gik ram forbi. Der 
væltede enkelte nåletræbevoksninger,

og nu stod skovejerne med spørgsmå
let: Flvad skal vi gøre?

- Vi havde ingen ønske om at plante 
det samme igen, for monokulturerne har 
hos os ikke længere nogen interesse, 
siger Erik Wramberg. Samtidigt havde
vi et stort ønske om at gøre skovens 
drift så naturlig som muligt, for nu at 
udtrykke det på den vis. Og det kan 
ikke være naturligt med den samme 
træart over et større område, under 
beskyttelse af trådhegn.

- Se her, denne rødgranafdeling var 
en af de hårdest ramte dengang, forkla
rer Erik Wramberg under en tur gennem 
skoven. I den østlige del var der flade
fald. Resten af afdelingen er udsat for at 
vælte i den næste storm, men vi har 
valgt at lade granerne stå som over
standere. Vi har så plantet løvtræ mel
lem granrækkerne, fortrinsvis bøg, 
iblandet lind, røn og fuglekirsebær. (Se 
foto 1).

Foto 1. I denne rødgrankultur er der 
plantet løv mellem hver række gran. Det 
er et meget udsat sted, fordi det er lige 
op til kronvildtets kerneområde, hvor 
der også er meget råvildt.

Foto 2. Mange steder kommer der pil, poppel og bævreasp, som bliver bidt i stedet 
for bøgetræerne.

mm
A

is

d

jjttk v. aT -:4Tv . - ■;
<■ ’

P
p- W*1

Av 53*
i Mt-% Si**

i* Mi.S»

■vj
s - -

446 SKOVEN 10 2001



SKOVDYRKNING

Afdelingen ligger i et "højrisiko- 
område”, idet den er nabo til det 
færdsels- og jagtfrie område, Erik 
Wramberg har lavet i midten af 
Emmedsbo Skov. Området har fået 
stemplet "Kerneområde for kronvildtet”, 
og derfor er de nærmeste afdelinger 
udsat for skader.

- Der er langt til andet løvtræ, så 
bøgetræerne vil være i farezonen. Sam
tidigt er granerne 30 år gamle, og altså 
lige i den alder, hvor kronvildtet sætter 
størst pris på barken - men læg mærke 
til, at der ikke er nye skrælleskader. De 
få, der er, er af ældre dato. Men lad os 
prøve at undersøge bøgene.

Tålelig påvirkning
Bøgene var 30-50 centimeter, da de 
blev plantet for to år siden. Nu er de 50- 
70 centimeter, og mange af dem har 
bidskader.

- Men de er ikke sat voldsomt tilba
ge, og der er dannet masser af knopper 
til næste års skud, pointerer Erik Wram
berg. Set i lyset af, at afdelingen ligger 
op til et forstyrrelsesfrit kerneområde for 
hjortevildtet, skulle det se langt værre 
ud, erkender mange skovfolk, som har 
været at se kulturen.

- Nogle siger, at det er fordi denne 
del ligger lige op ad en skovvej, hvor vi 
selv og skovgæster færdes ret flittigt.
Så lad os prøve at gå nogle hundrede 
meter længere ind.

Billedet ændrer sig ikke. Bidskader
ne længere inde holder sig på samme 
lave niveau, bortset fra specielt lind og 
røn, der nogle steder har måttet holde 
hårdt for:

- Det er fint, for de to arter er netop 
iblandet til det formål, beretter Erik 
Wramberg. Og læg godt mærke til de 
små bævreasp og pil, som nogle steder 
står meget tæt i skovbunden. De stam
mer fra bævreasp og pil af samme 
alder som rødgranerne. De ville være 
fældet i mange skovbrug - men sådan
ne sterile skovbrug er sårbare. Vi har 
valgt at lade træerne stå, netop fordi vi 
håbede på at de ville så sig selv.

- De små asp og pil virker som buffe
re overfor bidskaderne, kan vi se, De 
bøg, som står imellem dem, er ikke nær 
så udsat som andre steder. Derfor skal 
man lade være med at starte buskryd
deren og fjerne uønskede træer, førend 
de blivende træer har nået en sikker 
højde. (Se foto 2).

- Dette område er det hårdest udsat
te, hvor vi har lavet nyplantninger. Vi har 
andre områder med tre år gamle blan
dede løvkulturer, som ikke har lidt 
nogen som helst overlast.

- Men det er ikke så interessant som 
selvforyngelsen. Dét er den rigtige 
måde at lave skov på, mener vi, og der
for er det langt mere interessant, om 
selvforyngelse er mulig set i forhold til al 
det vildt, vi efterhånden har fået i sko
ven. Vi kører dybere ind og kigger, fore
slår Erik Wramberg.
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Foto 3. Denne egekultur fra 1996 har 
stået uden hegn i tre år Den har klaret 
sig strålende uden, fastslår Erik Wram
berg.

Foto 4. Sidste vinter kom en flok unge 
hjorte ind i skoven. De forgreb sig på 
nogle unge ege langs en skovvej, som 
derfor siden er beskyttet med strimler af 
plastic. Wramberg mener, at voldsom 
forstyrrelse af kronvildtet kan være en af 
årsagerne til stress, som dyrene får 
afløb for ved at skrælle.

Foto 5. Fodermarkerne er typisk anlagt langs skovvejene, så også publikum kan 
nyde synet af hjortevildtet.

Stressede krondyr værst
Længst ude mod vest i Emmedsbo 
skov ligger en 70-årig gammel bøgebe
voksning. Et område, hvor Wramberg 
satser på selvforyngelse, og den er på 
vej; overalt i skovbunden står der bøg.

- Vi har også mange enkeltstående 
store bøge og ege som gode frøkilder 
rundt i skoven. Eftersom vi tynder lidt 
men ofte, kan vi i dag konstatere en

vældig fin selvforyngelse af disse to 
træarter flere steder i skoven.

- Jeg er overbevist om, at vi vil få 
næste generation op uden de store pro
blemer, og for mig at se er selvforyngel
se den bedste, helt naturlige og billigste 
måde at være skovbruger på, fastslår 
Erik Wramberg.

Tæt på bøgene står en egekultur 
anno 1996, hvorfra hegnet blev fjernet
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Foto 6. En gang om ugen kører Erik Wramberg rundt i skoven og fodrer, især med 
majs, og om vinteren også med roer Han anbefaler at sprede majsen på jorden, så 
vildtet er beskæftiget med at finde og æde det. Det mindsker trykket på skoven.
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Foto 7. Denne pragtfulde, ulige 16- 
ender kronhjort er det hidtil flotteste tro
fæ, som er nedlagt i Emmedsbo Skov, 
og et af de flotteste på Djursland nogen 
sinde. En god ven til Erik Wramberg. 
skød hjorten, som i dagspriser kan ind
bringe over 50.000 kroner.

allerede for tre år siden. En eventuel 
påvirkning skulle altså være tydelig.

Der er intet at se. Selv de mindste af 
træerne, der stadig er i magelig nå-høj- 
de for kronvildtet, er uden bidskader.
(Se foto 3).

- Ja, vi er rigtigt godt tilfredse med 
denne kultur, men skadefrie er vi dog 
ikke, erkender Erik Wramberg. I marts 
måned oplevede vi skrælleskader på 
tyve år gamle ege langs en af skovveje
ne, og det er beklageligt, men vi har nu 
omviklet træerne med plast. Det er det 
eneste sted, det er kommet så vidt, at 
jeg vil karakterisere det som et problem. 
(Se foto 4).

- En undtagelse er dog de skrælle
skader, vi kan opleve, når en rudel af 
yngre hjorte kommer ind i skoven. Hvis 
de har været udsat for kraftig forstyrrel
se - for eksempel mennesker uden for 
veje og stier, eller de har været jaget af 
hunde - så er det som om de har opar
bejdet en tilstand af stress, som de 
åbenbart får afløb for ved at skrælle.

Fodring
Samtidigt med at flere kilometer
trådhegn blev fjernet, og nye kulturer 
blev plantet, etablerede Erik Wramberg 
flere hektar fodermarker flere steder i 
skoven.

- Vi har en enkelt stor fodermark inde 
i kronvildtets kerneområde. Herudover 
har vi lavet striber langs mange af veje
ne i hele skoven. (Se foto 5).

- Vi fodrer med majs en gang om

ugen året rundt, og i vintersæsonen 
supplerer vi med roer. (Se foto 6).

- Der er ingen tvivl om, at den massi
ve fodring er ét af midlerne til at holde 
dyrene væk fra træerne. Vi fodrer for 
cirka 100.000 kroner om året. Det skal 
modsvares af de penge, vi sparer ved 
ikke at etablere og vedligeholde hegn, 
samt værdien af den øgede vildtmæng
de, vi har nu.

- I grove tal vil jeg tro, at vi har tre
doblet bestanden af både råvildt og 
kronvildt. Desuden har vi en voksende 
bestand af dåvildt, idet vi er med i en 
frivillig fredning af denne vildtart her på 
Norddjursland. Det har vel at mærke 
ikke været nødvendigt at øge afskydnin- 
gen, fordi vi blandt andet på grund af 
fodringen kan tåle så mange dyr. Det er 
for os en meget stor glæde at have 
meget vildt i vores skov.

Noget samlet regnskab har Wram
berg ikke lavet.

- Vi vil drive vores skov på denne 
måde. Vi tror ikke på, at det vil påvirke 
overskuddet negativt.

Meget stærke dyr
Etableringen af det forstyrrelsesfrie ker
neområde, den massive fodring samt en 
veltilrettelagt afskydning, hvor drivjagt og 
store hunde er bandlyst, har givet resul
tat. Få dage før Skoven er på besøg, blev 
der nedlagt en 12-ender og en ulige 16- 
ender. Sidstnævnte er et guldmedaljetro
fæ, som i handel og vandel kan være 
over 50.000 kroner værd. (Se foto 7).

Hjorten, som var i fuld brunst, vejede 
opbrækket 186 kg. Var den blevet skudt 
før brunsten, ville vægten have været 
op imod 200 kg. Til sammenligning blev 
den største kendte hjort - som ikke var i 
brunst - nedlagt ved Giudsted Plantage 
den 2. september 2001, og den vejede 
192 kg.

- Ud over at vi som jægere sætter pris 
på gode trofæer, så er jeg overbevist om, 
at den fuldmodne hjort har sin berettigel
se for bestanden. En gammel hjort og en 
gammel hind i deres bedste alder er med 
til at sikre fred og stabilitet i rudlen.

- Hvis vi som jægere og lodsejere 
giver kronvildtet, hvad jeg vil kalde 
gode sociale betingelser - eksempelvis 
ro og mulighed for at æde og brunste 
når behovene er til stede - så hjælper vi 
dyrene til at komme tæt på en naturlig 
tilstand, mener Erik Wramberg.

- Kombinationen af natur og vildt går 
godt sammen til stor glæde for de i 
øvrigt mange skovgæster og rundvis
ninger og kurser, der er i skoven. En 
skov uden et rigt dyreliv er ikke nogen 
naturlig skov, synes vi.

- Jeg vil godt understrege, at jeg ikke 
føler, jeg har fundet de vises sten. Men 
jeg har haft en stor interesse for skov
brug i mange år, jeg har haft en lige så 
stor interesse for vildt og specielt for 
krondyr, og jeg har suget til mig af ind
tryk. fvlange går med de samme tanker 
som Grethe og jeg, men vi er ikke de 
første, som forsøger at føre det ud i 
livet.
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I
FÆLLESSKOVBRUG 
BOLIVIAS LAVLAND

Af Helle O. Larsen, Morten 
Christensen, Gustav Nebel *)

Bolivia er det 14. 
største skovland i ver
den og rummer mange 
værdifulde træarter.

Hugsten er hidtil fore
taget af store tømmer
firmaer, men nu har 
lokalsamfund også 
mulighed for at drive 
skov.

Indianerne skal lære 
om kontrakter, planlæg
ning og afsætning - 
ellers risikerer de at bli
ve snydt.

Der omtales et eksem
pel på FSC-certificering 
af en fællesskov.

Med et samlet skovareal på omkring 53 
millioner ha er Bolivia det 14. største 
skovland i verden. Skoven udgør 
omkring halvdelen af landets areal, og 
stort set alt er naturskov i det tyndt 
befolkede lavland.

Den nye bolivianske skovstrategi er 
baseret på at inddrage lokalbefolknin
gen i forvaltningen, at lave certificering 
af tømmer og generelt at gennemføre et 
bæredygtigt skovbrug.

Kolonisering og konvertering af sko
vene til landbrugsformål er sammen 
med ukontrolleret kommerciel tømmer
hugst en trussel mod skovene. Derfor 
gennemgår Bolivia omfattende reformer 
af jordrettigheder og skovforvaltning. 
Således trådte en ny skovlov baseret på 
bæredygtighedsprincippet i kraft i 
1996.

*) Sektion for Skovbrug, Institut for Økonomi, 
Skov og Landskab, Den Kgl. Veterinær- 
og Landbohøjskole

*

Bolivia ligger midt i Sydamerika, uden 
forbindelse til havet. Landets areal er 
108 mio. ha (1.084.000 knrf) - det er 
godt 25 gange Danmarks areal. Befolk
ningen er på 8 mio. - en halv gang 
mere end Danmark. Landet er derfor 
meget tyndtbefolket.

Størstedelen af indtjeningen i det 
bolivianske skovbrug kommer fra salg 
af tømmer. Men ikke-tømmer produkter, 
især paranødder (Bertholletia exceisa) 
og palmehjerter (Euterpe precatoria), 
udgør omkring en tredjedel af sektorens 
eksportværdi. Den var i år 2000 på 113 
millioner USD, hvilket svarer til 9 % af 
landets samlede eksport.

Bolivias skovlovsreform
Den nye skovlov har betydet store 
ændringer. Tidligere var det kun tøm
merfirmaer som kunne få koncessioner, 
hvilket vil sige at man får ret til at drive 
skoven i et bestemt område i en årræk
ke.

Men nu anerkendes også lokalsam
fundenes ret til at udnytte skovene kom
mercielt. Som noget nyt er statens kon
cessionsafgift ikke længere baseret på 
hugsten, men på det areal som udnyt
tes. Det har betydet en kraftig reduktion 
af koncessionsarealerne fra 22,5 til 6 
millioner ha, samt at flere træarter fra 
naturskovene udnyttes.

De lovpligtige krav til skovplanlæg
ningen er skærpede, idet en generel 
plan samt mere detaljerede årlige 
hugstplaner skal udarbejdes af skov
ingeniører og godkendes af myndighe
derne.

Skovene skal drives i et plukhugst- 
system med en rotationscyklus på mini
mum 20 år. Koncessionerne gives nu 
for en periode af 40 års længde mod 
tidligere fra 1 til 20 år. For hver træart er 
der fastsat en mindste hugstdiameter 
som varierer mellem 40 og 80 cm, og 
det kræves at mindst 20 % af træerne 
over denne hugstgrænse efterlades 
som frøtræer.

Hugstplanen skal bl.a. indeholde 
information om hvilke træarter der fin
des i skoven, deres volumen og place
ringen af de enkelte træer med diame
tre større end hugstgrænsen. Alle træer 
over hugstgrænsen nummereres, og 
både stød og kævler mærkes med det
te nummer efter fældning. Det enkelte 
træ kan således følges fra skoven til 
savværket som en kontrol af at hugst
planen overholdes.

For at sikre at lovgivningen føres ud i 
livet foretager myndighederne i dag en 
langt strammere kontrol af skovoperati
onerne end tidligere.

Lavlandsindianernes
skovdrift
Af Bolivias 8 millioner indbyggere er 
hovedparten indianere, og en mindre 
del lever i det skovrige men tyndtbefol
kede lavland. Lavlandsindianerne har 
traditionelt levet af jagt, fiskeri og sved
jebrug, hvilket vil sige at de er afhængi
ge af at have store arealer til deres 
rådighed.

Først efter jordreformer i 1996 blev 
indianernes territoriale rettigheder offici
elt anerkendte. Udarbejdelsen af skov
planer kan i det lys ses som en strategi 
til både at opnå fortjeneste fra skovud
nyttelsen og til at befæste de territoriale 
krav.

Den nye skovlov giver mulighed for 
at indianernes ‘bæredygtige traditionel
le’ skovforvaltning kan gennemføres på 
lige fod med den moderne. Denne regel 
er dog endnu ikke blevet anvendt, og 
det skyldes angiveligt både at indianer
ne ikke har stærke traditioner for at for
valte skoven, og at professionelle bolivi-
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Billede 1. Der findes mange forskellige tropiske skovtyper i Billede 2. Produktionen af tømmer i Bolivia kommer hovedsa-
Bolivia. I den nordlige del af landet findes en humid regnskov, geligt fra naturskovene, og plukhugst af relativt få værdifulde
og helt mod syd findes en savanneagtig vegetation. Pa bille- arter er den mest anvendte driftsform,
det ses en skov fra området omkring Santa Monica, som lig
ger i området mellem den humide regnskov og den aride 
savanne.

anske skovfolk ikke føler sig i stand til at 
vurdere om den eksisterende indianske 
forvaltning er bæredygtig. Derudover 
kan grupper af indianerne og andre 
lokalsamfund ansøge om retten til at 
udnytte skovressourcerne efter næsten 
samme regler som tømmerfirmaerne.

Firmaer skal betale en årlig afgift på 
1 USD per ha for hele koncessionsarea
let (1 USD = 8 kr). Derimod kan indiane
re nøjes med at betale 1 USD per ha for 
det område de udnytter det pågælden
de år. Denne forskel har nogen betyd
ning, idet rotationen skal løbe over 
miindst 20 år. Der er i dag udarbejdet 14 
skovplaner i indianske territorier, og de 
dækker et areal på 394.145 ha.

Indianernes kommercielle skovudnyt
telse foregår typisk ved at indbyggerne i 
en landsby i et territorium bliver enige 
om at starte en skovhugst. Efter at have 
opnået tilladelse fra territoriets myndig
heder udarbejder de en forvaltningsplan, 
som skal godkendes af skovmyndighe
derne, og indtægterne fra skovdriften til
falder derefter landsbyens indbyggere.

I nogle landsbyer er alle indbyggere 
involveret i skovdriften, enten ved at 
deltage i hugstarbejdet eller ved at 
passe markerne for andre, der arbejder 
i skoven. I andre områder er der ind
gået en kontrakt med et tømmerfirma, 
som forestår alt det praktiske arbejde 
i skoven bortset fra afmærkning af 
træer.

Der er også forskellige former for 
aflønning, da deltagelse i skovarbejdet i 
nogle områder aflønnes ved at udlodde 
en andel af overskuddet, mens der i 
andre udbetales arbejdsløn. Overskud
det fordeles efter forskellige principper, 
som strækker sig fra kontant betaling til 
dem som har deltaget, til at der oprettes 
en fælleskasse til landsbyudgifter.

Hugst og indtjening i 
Santa Monica
Et eksempel på fortjenesten i en indi
ansk drevet skov er Santa Monica, som 
er en landsby med omkring 210 indbyg
gere. Der udnyttes hvert år et areal på 
180 ha, og skovplanen foreskriver en

årlig hugst på 1200 m3. Bruttoindtjenin
gen i 2001 budgetteres til 45.500 USD, 
idet man forudsætter at kunne sælge 
tømmeret fra de tre træarter der udnyt
tes til 32-45 USD per m3.

Udgifterne til arbejdsløn anslås at 
være 0,6 USD per træ til både motor
savsfører og traktorudslæbning. Dertil 
kommer en udgift på 4 USD per dag til 
motorsavsførerens hjælper, fire mand 
som rydder for udslæbningen, og to 
mand som opmåler træet.

Et hold kan fælde ca. 15 træer per 
dag. De samlede omkostninger til 
arbejdsløn og brændstof løber op i 
9000 USD før afskrivning af traktor og 
motorsav. Dertil kommer en omkostning 
på 1500 USD til skovingeniøren for at 
udarbejde hugstplanen.

Alt i alt bliver der tale om en nettoind
tægt på omkring 35.000 USD om året - 
ca. 270.000 kr. Disse penge anvendes 
til investering i næste års hugstplan, til 
landsbyens faste fællesudgifter og til 
enkeltstående pludseligt opståede 
behov såsom hospitalsophold.
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Fællesskovbrugets
udfordringer
Indiansk fællesskovbrug lyder tiltalen
de, og måske endda som noget der 
automatisk kan fungere. Ved nærmere 
eftersyn viser der sig dog at være store 
udfordringer, hvilket vi erfarede gennem 
ophold i tre indianske lokalsamfund i 
det bolivianske lavland (Urubichå, San
ta Monica og Lomeno).

Indianerne har behov for store skov
arealer for at kunne opretholde deres 
kulturelle identitet via traditionelle for
mer for beskæftigelser, såsom jagt og 
indsamling af ikke-tømmer produkter. 
Den moderne form for kommercielt 
baseret fællesskovbrug drejer sig mere 
om at skabe indtægter fra tømmer
hugst. Eftersom det er en driftsform, der 
ikke traditionelt har været en del af indi
anernes hverdag er planlægning, hugst 
og ikke mindst produktafsætning noget 
der skal læres.

Indianerne har svært ved at begå sig 
på tømmermarkedet. Det har været alt 
for let for spekulanter at snyde dem, og 
de er oftest afhængige af ekstern hjælp 
for at afsætte deres tømmer.

Både i Uruvichå og Santa Monica var 
de første erfaringer med salg af tømmer 
nedslående. I Uruvichå nægtede tøm
merfirmaet at betale den sidste tredje
del af de 15,000 USD aftalen for år 
2000 lød på - efter at tømmeret var ble
vet kørt til savværket. På grund af en 
mangelfuld kontrakt har domstolene 
afvist at behandle sagen.

I Santa Monica bakkede en køber ud 
efter at store mængder tømmer var ble
vet fældet i 1999. Da der ikke kunne fin
des en ny køber det år gik det meste af 
tømmeret til spilde.

Indianerne deltager altid i afmærk
ning af de træer der skal fældes, og de 
er generelt fuldt ud i stand til selv at 
udføre hugsten ifølge den nye skovlovs 
regler. Det kniber til gengæld mere med 
planlægning og administration, og der 
er stadig behov for ekstern assistance 
til at udarbejde den generelle skovplan, 
de årlige hugstplaner og til regnskabs
føring.

I Lomerlo har indianerne drevet sko
ven siden 1980’erne. For at lokalområ
det kan have mest mulig gavn af de 
værdier som den videre forarbejdning 
af tømmeret giver har man med ekstern 
hjælp forsøgt gennem flere år også at 
drive et savværk på fælles basis. Efter 
adskillige redningsforsøg er dette ble-

Billede 5. Det opskårne træ fra de boli
vianske skove er ofte af høj kvalitet. I 
det aktuelle tilfælde er der tale om FSC 
certificeret træ fra Lomerio, som er solgt 
til Italien. En videre lokal forarbejdning, 
som f.eks. opskæring, kan bidrage med 
lokal beskæftigelse og indtjening.
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Billede 3. Alle træer nummereres og opmåles i skoven, således at det er muligt at 
kontrollere hvorfra træet kommer.
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Billede 4. Alle stammer er opmålte inden de transporteres til savværket, og afreg
ningen sker ofte kontant.
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vet opgivet på grund af en svag lokal 
administration, og driften er gået over 
på private hænder.

Organiseringen af de indianske sam
fund har i større eller mindre grad beva
ret deres traditionelle karakter, som bl.a. 
kendetegnes ved ofte ikke at være 
særligt hierarkisk opbygget. Det gælder 
for det meste, at der mangler klare 
regelsæt for nye aktiviteter såsom kom
merciel skovdrift, og det har flere steder 
ført ti! problemer.

I Urubichå ‘forsvandt’ en stor del af 
overskuddet i 2000. Skylden lægges på 
en lokal leder, men på grund af den 
lokale magtstruktur og mangel på regier 
for afrapportering er der er ingen mulig
hed for at inkassere pengene. Det har 
ført til en svækket interesse for fælles
skoven, og der er ikke penge til at inve
stere i driften i 2001.

I både Santa Monica og Lomerfo kla
ges også over manglende gennemsig
tighed i regnskaberne. Alle steder tales 
nu om nødvendigheden af at der udar
bejdes klare regler for fordelingen af 
ressourcer og den efterfølgende afrap
portering.

Ideen om bæredygtig skovdrift i den 
moderne forstand kan ligge fjernt fra en 
traditionel boliviansk livsform, og opret
telsen af en fællesskov starter gerne på 
et initiativ udefra. Dette kom måske 
bedst til udtryk, da vi spurgte skov
arbejderne i Santa Monica om kvinder
ne også er involveret i arbejdet. Svaret 
var, at kvinderne ikke direkte tager del i 
arbejdet, men at det er vigtigt at de ved 
hvad der foregår, ‘når nu udlændingene 
kommer og spørger dem’.

Ikke desto mindre sagde indbygger
ne i de tre områder, at de med de nye 
territorierettigheder og gennem samar
bejde med den støtte som kommer ude
fra havde fået en klar forståelse for, at 
skoven gennem fornuftig drift kunne 
give indtægter og samtidig bevares for 
fremtidige generationer.

Certificering af 
fællesskovbrug
Frivillig certificering af de tropiske skove 
i Bolivia, herunder fællesskovene, er 
bl.a. interessant set i lyset af den nylige 
beslutning i Folketinget om i den offent
lige indkøbspolitik at sikre at træ fra de 
tropiske skove kommer fra en lovlig og 
bæredygtig produktion - for eksempel 
tømmer fra skove, der er FSC certifice
rede (se Skoven 8/01, s. 315).

Hvis den nye bolivianske skovlov føl
ges til punkt og prikke vil en skovejer 
relativt nemt kunne opnå certificering 
under en frivillig ordning. Næsten en 
million ha skov er således allerede ble
vet certificeret i Bolivia under FSC 
systemet.

Langt det meste certificerede skov er 
drevet af store tømmerfirmaer, og den 
certificerede fællesskov i Lomerfo på 
52.448 ha er foreløbig den eneste af sin 
slags. (En opgørelse pr. 14. september

Dansk støtte
til Bolivia
Bolivia er et af Danmarks 20 pro- 
gramsamarbejdslande i den tredje 
verden. Danida giver bistand til tre 
sektorprogrammer inden for land
brug, miljø og indfødte folk samt 
decentralisering og demokratisering.

Samtidig ydes der støtte på en 
række andre områder. Det omfatter 
blandt andet et forskningssamarbej
de mellem Skov & Landskab og to 
universiteter i Bolivia, som arbejder 
med uddannelse og forskning om 
skov- og naturressourceforvaltning.

Yderligere information om projektet 
kan findes på ww.flec.kvl.dk/fomabo

viser 9 certificeringer i Bolivia på i alt 
983.000 ha - kilde www.fscoax.org.
Red. anm.).

Der er stadig ikke udarbejdet bolivi
anske indikatorer rettet specielt mod 
certificering af fællesskove. Det er mest 
et problem med hensyn ti! det sociale 
aspekt, der for øjeblikket kun berører 
tømmerfirmaernes påvirkning af 
lokalsamfund, arbejdernes sikkerheds
forhold og deres ret ti! at danne fagfore
ninger.

Flere indianske lokalsamfund overve
jer at certificere deres fællesskove med 
støtte fra forskellige organisationer.
WWF har for eksempel tilbudt at betale 
for certificeringen af Santa Monicas fæl
lesskov.

Fællesskoven i Lomerfo blev FSC 
certificeret i 1996, og under vores 
besøg fik vi lejlighed til at følge femårs
evalueringen af driften. FSC certifice
ring udføres i Bolivia af den amerikan
ske organisation Rainforest Alliance via 
deres SmartWood Program. Evaluerin
gen udførtes af tre personer, en socio
log, en biolog og en forstmand.

Efter at have konsulteret en række 
instanser i departementets hovedstad 
undersøgte evalueringsholdet i tre dage 
de sociale aspekter i Lomerfo, vurdere
de om hugsten havde fulgt skovplanen, 
og i hvor stort omfang aktiviteterne i 
skoven påvirkede dyrelivet og sam
mensætningen af træarter.

Den foreløbige konklusion var svagt 
negativ. Syv ud af otte frøtræer i en stik
prøve fra hugsten i 1999 var fældet. 
Endvidere blev den naturlige foryngelse 
hjulpet på vej ved overvejende at fælde 
træer af lav kommerciel værdi, hvilket 
griber ind i skovens naturlige artssam
mensætning.

Skovplanens oprindelige produktive 
areal var også blevet reduceret kraftigt 
på grund af behovet for at udvide area
lerne med svedjebrug.

Det er muligt at den fortsatte certifi
cering af skoven i Lomerfo bliver gjort

betinget af opfyldelsen af visse krav 
inden for seks måneder.

En relativt svag indiansk organise
ring af skovdriften, koblet med en til 
tider diffus kommunikation af indholdet i 
bæredygtig skovdrift og potentialet for 
certificering kan vise sig at være et pro
blem for certificeringen af fællesskove.

Det koster Lomerfo 5000 USD i gen
nemsnit per år at opretholde FSC certifi
ceringen. Beløbet betales for øjeblikket 
af den eksterne organisation som intro
ducerede ideen. Da der stadig ikke er 
nogen direkte økonomisk gevinst i form 
af merpris er det et åbent spørgsmål 
hvad der sker når den eksterne finansi
ering stopper.

Flere af de lokale udtrykte skuffelse 
over de manglende ekstra indtægter. 
Som en indiansk leder sagde til os: ‘De 
lovede os at når først vi blev certificere
de ville vi kunne sælge selv grene for 
høje priser’.

Fremtiden for 
fællesskovbruget
Vi har nævnt mange udfordringer for 
fællesskovbruget i Bolivia, og det er vig
tigt at det ikke tolkes negativt. Med en 
stigende kapacitetsopbygning inden for 
f.eks. planlægning og administration vil 
‘begyndervanskelighederne’ mindskes.

Fællesdriften kan, især hvis den rum
mer hele processen fra afmærkning til 
udslæbning, give lokalt sammenhold og 
ansvarsfølelse over for skoven. Dette 
kan udmønte sig i en bedre skovdrift 
end den de store tømmerfirmaer har 
praktiseret, samtidig med at den styrker 
indianernes økonomiske muligheder.

Det er på den anden side vigtigt at 
gøre sig klart, at indtægterne fra fælles- 
skovene alene ikke vil kunne finansiere 
en fortsat udvikling af de indianske 
samfund. Dette må ske via investering 
af overskuddet i en lokal opbygning af 
infrastruktur og kapacitet i form af 
uddannelse.

Bent, Steen og Jens ??? 
Er det ikke dem fra.........

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

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.
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Østeuropæere på Elmia
På maskinudstillingen Elmia Wood i 
Sverige var der lige så mange udlænd
inge som for fire år siden - nemlig godt 
15.000 eller omkring 30% af de 54.000 
besøgende.

Men antallet af besøgende fra Nord 
amerika blev halveret - selvom ameri
kanske producenter, bl.a. Caterpillar, 
havde en meget stor stand. Årsagen er 
den økonomiske nedgang som allerede 
var tydelig i juni.

De færre besøg fra Amerika blev 
mere end opvejet af gæster østfra - 
Baltikum, Rusland, Tjekkiet og til en vis 
grad Tyskland. Østeuropæerne var især 
på jagt efter enkle maskiner, vogne og 
traktortrukne redskaber. Den nyeste tek
nologi i skovningsmaskiner mv. betrag
tede de mest som underholdning. Disse 
oplysninger er baseret på personlige 
interviews med 758 udenlandske 
besøgende.

Interessen for de enkle maskiner 
kunne umiddelbart lyde til at være ret 
ufarligt for det nordiske skovbrug. Men 
det udgør snarere en større udfordring 
end hvis de havde været interesseret i 
den nyeste teknik.

I mange af landene udføres det 
meste af skovarbejdet stadig med hest 
og vogn. Overgangen til traktor med 
kran og vogn udgør en stor forbedring 
af produktiviteten, langt mere end hvad 
den seneste tekniske udvikling kunne 
tilbyde.

Så med hjælp af traktorer og ret enk
le redskaber kan skovbruget i Østeuro
pa blive en endnu stærkere konkurrent 
for Vesteuropa, både hvad angår råtræ 
og skåret træ. Situationen ændrer sig 
først når den økonomiske udvikling i 
landene kommer så vidt at de selv kan 
bruge stigende mængder træ fra deres 
egne skove.

Kilde:Pressemeddelelse fra Elmla 
Wood september 2001.

Pil kan fjerne 
radioaktive stoffer
Energiskov af pil kan være en løsning til 
at rense agerjord som er blevet foru
renet med radioaktivt nedfald. Det er et 
problem som man havde tæt inde på 
livet i Sverige for 15 år siden efter uhel
det på kernekraftværket i Tjernobyl. Der 
kom et stort radioaktivt nedfald i Sve
rige, især i den østlige del af Svealand 
(dvs. i nærheden af Stockholm) samt 
store dele af Norrland.

Radioaktive isotoper af cæsium 
(Cs-137) og strontium (Sr-90) har kemisk 
stor lighed med kalium, hhv. calcium.
De to isotoper optages derfor fra jorden 
på samme måde af piletræerne.

Efter flere års dyrkning fandt man at 
halvdelen af planternes samlede ind
hold af radioaktivt cæsium var i rødder
ne, mens strontium især kunne findes i
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bladene. Elvis man udvikler egnede 
høstmetoder kan man derfor rense 
jorden ved at høste de plantedele som 
opsamler de radioaktive stoffer. Veddet 
indeholder kun små mængder af de 
radioaktive stoffer; det kan afbrændes 
uden risiko som energiflis, og asken kan 
føres tilbage til marken.

Ftvis der findes rigeligt med kalium i 
jorden optager planterne mindre mæng
der af cæsium. Det betyder omvendt at 
ved at bruge en kaliumfattig gødning 
kan man presse planterne til at optage 
mere cæsium.

Kilde:Notiser från SLU feb. 2001, 
udgivet af Sveriges Lantbruksuniversitet
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EUROPÆISK INSPIRATION TIL 
DANSK EGESKOVSDYRKNING

-
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Foto 2. Selektion for specielt krogede, fritstående gamle egetræer på Hallands 
Vådero. Skovbunden holdes lysaben ved ekstensiv græsning med får (Foto: Katri
ne Hahn, maj 2001).

Af ph.d. studerende Katrine 
Hahn 1) og Helle Serup 2)

Eksempler på egedyrk
ning i Europa med man
ge forskellige formål: 
Produktion af værdifuldt 
ved - bl.a. finertræ - 
turisme og naturbeskyt
telse. På grund af den 
lange omdrift er det vig
tigt at kunne ændre 
driftsformålet under
vejs.

Egen kan forynges ved 
relativt dyr kunstig kul
tur eller skærmforyngel
se.

Eg er hjemmehørende i Danmark og er 
det næstvigtigste løvtræ i dansk skov
brug, hvor det udgør ca. 7% af det 
samlede skovareal. Ydermere er eg en 
foretrukken træart i forbindelse med 
skovrejsningsprojekter og reetablering 
af skov efter stormfald, bl.a. på grund af 
det nemme kulturanlæg. (Med eg 
menes i denne artikel både stilkeg og 
vintereg).

Men hvad er formålet med al den 
nye egeskov? - og hvilke overvejelser 
har man gjort sig med hensyn til fremti
dige dyrkningssystemer?

Denne artikel udspringer af et fælles
nordisk ph.d. kursus, hvor emnet var 
løvskovens dyrkning og økologi i euro
pæisk sammenhæng. I kurset indgik en 
ekskursion med besøg i en række syd
svenske, danske, tyske og nordfranske 
skove.

1 Skov og Landskab (KVL. Sektion for 
Skovbrug)

2. Skov og Landskab (KVL, Sektion for 
Landskab)

Traditionel
egeskovsdyrkning
Traditionelt har egeskovsdyrkning i 
Danmark haft størst interesse på relativt 
god jord, specielt på lerede, grund
vandsnære moræneflader, hvor eg kla
rer sig bedre end bøg.

Mange steder dyrkes eg i monokultur 
og som ensaldrende bevoksninger, hvor 
nye kulturer plantes på renafdrifter. Det
te dyrkningssystem begrundes med 
egens pioneregenskaber, den sikre kul
turetablering ved plantning, samt egens 
behov for lys for at kunne udvise opti
mal vækst.

For at minimere forrentningen af de 
store, tidlige udgifter forbundet med 
intensiv bevoksningspleje, sættes 
omdriftsalderen typisk til maksimalt 120- 
150 år i dette dyrkningssystem. Det 
anses af de fleste for usikkert at lave 
naturlig foryngelse i eg pga. den spar
somme frøproduktion og behovet for lys 
til foryngelsen.

Problemer i 
egeskovsdyrkningen
Der er problemer forbundet med den 
klassiske, intensive drift. Vigtigst er de 
høje omkostninger, der bliver bundet

tidligt i bevoksningens alder i form af 
kulturforberedelse (sprøjtning, hegning) 
og de hyppige indgreb med tynding og 
opstamriing, som koster mange mand
timer.

Omkostningerne til anlæg kan even
tuelt formindskes ved såning af eg frem 
for plantning. Denne metode fravælges 
dog ofte pga. risiko for museangreb 
samt manglen på egnet frømateriale.

Ligeledes kan udgifterne til opstam- 
riing reduceres ved fravælgelse af van
riskapning, hvilket dog vil gå mærkbart 
ud over veddets kvalitet og dermed 
også prisen. Endelig er egestræs- 
produktion en langsommelig affære, 
hvor både marked, ejerforhold og dyrk
ningsvilkår kan ændre sig meget, læn
ge før produktet er færdigt.

Derfor må man stille krav til bevoks
ningernes fleksibilitet. Eventuelle fremti
dige tilfælde af “egedød" (se boks) stil
ler også krav til bevoksningernes mod
standsdygtighed og fleksibilitet.

Funktionsændringer i 
egeskoven
Egens lange omdriftsalder og dens 
evne til at leve i 500 år eller mere 
betyder, at den kan overleve mange
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tidsperioder oq deres skiftende skov
drift.

Et interessant eksempel på funkti
onsændring i egeskov ses på Visingso i 
Våttern, Sverige. Her blev der i årene 
fra 1831 til 1860 tilplantet i alt 375 ha 
agerjord med eg for at opfylde den 
fremtidige efterspørgsel på egetræ til 
skibstømmer til den svenske flåde (Kar
del! 1997) (foto 1).

I dag er den ellers skovløse ø domi
neret af en stor centralt beliggende 
egeskov. Egeskoven dannede grundlag 
for svensk skovbrugs tidligste forsøgs
virksomhed, idet der blev lavet under
plantninger i perioden fra 1863 til 1877 
og foretaget produktionsstudier fra 
omkring 1915 (Carbonnier 1951, Car- 
bonnier 1975).

I dag er det klart, at egene ikke vil 
blive brugt til deres oprindelige formål, 
nøjagtig som det er sket med flåde
egene herhjemme. I stedet er skoven 
blevet en attraktion i sig selv, og den 
bidrager til Visingsos image som en 
dejlig turistø med store, gamle træer 
langs de snoede små veje.

Det må således være et krav til den 
fremtidige egeskovsdyrkning, at skove
ne kan bære en omstilling til andre for
mål. Det kan meget sandsynligt være 
formål, som nutiden er fuldstændig 
ukendt med og ikke kan forudse.

Egeskov og 
naturbeskyttelse
I mange urørte, naturlige skove er der 
spor af tidligere menneskelig aktivitet. I 
både Danmark og Sydsverige er der 
flere eksempler på, hvordan nuværende 
naturskov med eg afspejler gamle 
driftsformer med rod langt tilbage i 
tiden.

For eksempel viser fordelingen af 
gamle egetræer i Suserup Skov på 
Midtsjælland, at der i den ene del af 
skoven har været en stærk kreatur
græsning, som har favoriseret eg frem 
for bøg (Emborg et al. 1996).

Såfremt disse naturskove blev over
ladt til helt fri udvikling vil eg formentlig 
fortsat findes, omend i mindre omfang. 
Egetræerne vil da primært vokse, hvor 
der er lysåbne rande, eller hvor der

forekommer større forstyrrelser med lan
ge mellemrum, som så tillader foryngel
se at etablere sig.

I Siggaboda, et naturreservat i Små
land, er egen dog trængt helt bort af 
rødgran (indvandrede fra nord) og bøg 
(indvandrede fra syd). Her findes der 
eksempler på gamle egestød, der nu er 
næsten overvoksede af rødgran.

Pollenanalyser viser at egeskovene 
forsvandt i 1600-tallet (Bjorkman & 
Bradshaw 1996). Egen forsvandt altså 
på et tidspunkt, hvor artssammensæt
ningen blev presset udefra af nye 
træarter som indvandrede. Samtidig 
skete der en stor udvandring fra Små
land pga. fattigdom, og dette mindske
de den menneskelige indflydelse på 
skoven.

I andre naturreservater ønsker man 
at bevare det naturlige - eller kulturbe
tingede - islæt af eg i naturskovene. I 
naturreservatet Bjurrkjårr, Småland, 
hugges der således aktivt for at hindre 
bøgen i at overskygge de resterende 
gamle ege, som var etableret længe 
inden den nuværende bøgeskov.
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Foto 1. Langt størstedelen af egetræerne på Visingso er af 
svensk oprindelse, men der var ofte vanskeligheder med at 
skaffe agern nok til anlægget af skovene. Her står to vidt for
skellige typer af eg som nabotræer, hvilket kan ses på gren
vinklerne. (Foto: Katrine Hahn, maj 2001).

Foto 3. En rank og smuk eg i blanding med rødgran, birk og 
avnbøg i Erik Stååls skov i Blekinge. (Foto: Katrine Hahn, maj 
2001).
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Foto 4. I Spessart bruges der ca. 50 DM per m3 til at forberede auktionssalg af ege- 
finérkævler. Det sker ved at samle kævlerne, nummerere og inddele dem i sektioner 
af 2,5 m og smøre enderne med paraffin for at hindre oxidation. (Foto: Helle Serup, 
maj 2001).

Tilsvarende foregår i Fultofta natur
reservat, Skåne og på Hallands Vådero 
(foto 2). Her overlever egen til en meget 
høj alder pga. en aktiv pleje med fjer
nelse af konkurrerende vegetation. 
Samtidig sker en positiv selektion for, 
dvs. bevarelse af, skæve, krogede ege, 
med anlæg for afbrækkede grene og til
hørende rådudvikling til glæde for bille
faunaen.

Her ser man således et omvendt 
selekteringsprincip i forhold til den pro
duktionsorienterede skov. Formålet er at 
drive egeskoven, så man sikrer den 
størst mulige biologiske mangfoldighed, 
og der arbejdes med en planlægnings
horisont på ca. 600 år! Samtidig opret
holdes den traditionelle græsning med 
får, selvom den for længst er blevet 
urentabel. Man modarbejder således 
den naturlige udvikling og laver ’’kultur
skovsbevaring”.

Det er interessant at overveje, om 
der i alle tilfælde skal ske en aktiv beva
ring af egetræer i ellers urørte natursko
ve, f.eks. gennem brug af græsning og 
andre gamle driftsformer, idet det ofte 
vil være forbundet med store omkost
ninger. Omvendt kan det have betyd
ning for bevaringen af specifikt habitat- 
truede arter at græsningen eller andre 
metoder til bevarelse af en lysåben 
egeskov fortsættes.

Egeblandskov i Blekinge
Sveriges ’’grand old man” indenfor ege
skovsdyrkning, Erik Ståål, har i sin egen 
skov i Blekinge i mere end 50 år dyrket 
eg i blanding med rødgran, birk og avn- 
bøg (foto 3).

Det primære mål med dyrkningen er 
at producere eg af god kvalitet med en 
slutdiameter på 85 cm i brysthøjde ved 
120 år. Såvel eg som de andre træarter 
forynges naturligt, og skovarealet er 
altid bevokset, så skovklimaet bevares.

Der foretages en intensiv pleje af 
egene med opkapning af grene, fra de 
er 8-10 cm i tykkelse til halv træhøjde. 
Slutmålet er en 8 m høj grenfri bul. Det 
er ikke nødvendigt at kappe vanris pga. 
skygge fra de omkringstående træer.

Ved udhugningen, som sker hvert 5. 
år, hugges altid for egene, der i slutbe- 
stand skal stå på ca. 15 m x 15 m. Der 
kan tages mange store rødgraner ud til 
tømmer undervejs i forløbet.

Erik Ståål lægger stor vægt på at 
udvikle en velformet krone. Han mener, 
at der skal være balance mellem krone- 
og rodvolumen, idet overskud af næring 
i kronen, dvs. for lidt rod, giver vanris. 
Denne dyrkningsmetode er intensiv og 
kræver et indgående kendskab til sko
vens enkelte ege og til dynamikken i 
forholdet mellem de enkelte træarter 
(Ståål 1986).

Finéreg i lang 
omdrift i Spessart
I Spessart-området i Tyskland har man 
en lang tradition for produktion af

finéreg i lang omdrift. Den bayerske del 
af Spessart-skovene dækker ca. 95.000 
ha, som ligger 300 til 450 m.o.h. og har 
en nedbør på ca, 1.000 mm om året.

Den naturlige vegetation ville være 
en skov med ca. 97% bøg og 3% eg, 
men i dag udgør egen ca. 25% af area
let. Målet med egeskovsdyrkningen er 
at producere finérkævler af meget høj 
kvalitet, og omdriftsalderen er 250 år 
(foto 4).

I modsætning til den typiske danske 
model for finérproduktion - som bl.a. 
ses på Bregentved - etableres bevoks
ningerne primært ved såning af agern, 
men der anvendes også selvsåning.
Ved såning udsås 750 kg agern per ha, 
hvilket giver ca. 200.000 planter per ha. 
Overstandere bevares for at beskytte 
mod frost og nedbringe konkurrencen 
fra ukrudt.

Udtynding sker i starten udelukken
de naturligt ved konkurrence mellem 
planterne, og først på et senere tids
punkt fjernes krukker. Når egetræerne 
bliver store, og der kommer noget lys til 
skovbunden, indfinder bøg sig naturligt 
ved selvsåning som produktionsgiven
de underetage.

Skærmforyngelse i 
Nordfrankrig
I området omkring Nancy i det nordøst
lige Frankrig forynges egeskovene ude
lukkende ved skærmforyngelse (foto 5).

Før 1826 var der tale om stævnings
skove, der blev stævnet hvert 40. år. 
Siden er skovene blevet konverteret til 
højskov med 85% eg. Formålet med 
dyrkningen er at producere kvalitetstræ 
med en høj andel af finér.

Man anvender en omdriftsalder på 
160 år, hvilket giver en gennemsnits
diameter på 60 cm. Den noget længere 
omdriftsalder i de franske egeskove, 
end i danske egeskove, kan være med 
til at øge succesen for skærmforyngel
sen, idet der er flere oldenår at ’satse’ 
på.

Fremtidens egedyrkning 
i Danmark
Set i lyset af den store interesse for 
naturnær skovdyrkning i Danmark frem
står der en række spørgsmål vedrøren
de egens rolle i denne dyrkningsform.

I produktionsskovene er det vigtigt at 
finde alternative metoder med lavere 
kultur- og plejeomkostninger, samt at 
skabe mere stabile bevoksninger med 
indbyggede omstillingsmuligheder og 
fleksibilitet. En hjælp hertil kan være at 
udnytte den naturlige foryngelse, som 
skærm- eller lysbrøndsforyngelse samt 
at skabe blandede bevoksninger.

At egen er mindre skyggetolerant 
end eks. bøg betyder ikke at den ikke 
kan forynges i bevoksninger med konti
nuert skovdække. Et eksempel på suc
ces med lysbrøndsforyngelse kommer 
fra skovene omkring Gottingen, Nie- 
dersachsen, hvor man har plantet eg 
ind i store lysbrønde i moden bøgeskov. 
Dette kan være en metode til at sikre 
egen i et naturnært skovdyrkningssy
stem.

Det er erfaringen fra disse forsøg, at 
eg har en udmærket vækst i den cen
trale del af en lysbrønd på ca. 2000 m2, 
mens den ikke kan klare sig i mindre 
lysbrønde. Selvom det i Danmark ofte 
bliver hævdet, at det ikke er muligt at
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Foto 5. Her ses en flot egeselvforyngelse under skærm året efter oldenfald i stats
skoven Champenoux ved Nancy. Skovbunden blev ryddet fuldstændigt for opvækst 
på foryngelsestidspunktet ved udsigt til et godt oldenår. (Foto: Helle Serup. maj 
2001).

forynge eg under skærm, er det dog 
tidligere fremhævet at der er en påfal
dende lighed mellem egens vækst på 
gode lokaliteter i Danmark, Tyskland og 
Frankrig (Henriksen 1988).

Det er sandsynligt at problemet med 
de spredte oldenår i eg i Danmark kan 
afhjælpes af en forlængelse af omdrifts
tiden? Omvendt skal man samtidig 
huske at de attraktive, lave etablerings
omkostninger kan betyde en uønsket 
forlængelse af omdriftstiden.

Ph.d. kurset var arrangeret af Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Den Kgl. Veteri
nær- og Landbohøjskole og Norges 
landbrukshøgskole med økonomisk 
støtte fra Nor Fa (Nordisk Forskerutdan- 
nings Akademi).
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“Egedød”
“Egedød" (på engelsk oak decline) 
er en tilstand, der kan ramme egen i 
hele dens udbredelsesområde. 
Symptomerne, der er tegn på svæk
kelse, er bl.a. at blade visner kort 
efter udspring, kviste og grene går 
ud, og diametertilvækst og træhøjde 
reduceres. Symptomerne kan føre til, 
at træet går ud.

Der menes at være en række fak
torer, som i større eller mindre 
omfang er medvirkende ved “ege- 
død": Angreb af insekter og svampe, 
klimaforhold og luftforurening (Fod
gaard 1995).

Hidtil skønnes “egedød” at være 
af beskeden betydning herhjemme, 
men på ekskursionen oplevede vi, at 
man i Sverige og Tyskland er meget 
opmærksomme på fænomenet.

Vejrudsigt med SMS 
eller Epost
Man kan nu få tilsendt lokale vejrudsig
ter som en SMS besked (over mobiltele
fonen), eller som elektronisk post til 
computeren. Den ny tjeneste er lavet i 
et samarbejde mellem DM! og Landbru
gets Rådgivningscenter.

Danmark er inddelt i områder på 10 
x 10 km med udsigter for nedbør (akku
muleret over en time), temperatur, rela
tiv luftfugtighed, vindhastighed og -ret
ning for hver time op til 12 timer frem i 
tiden. Udsigterne laves automatisk for 
hvert område på baggrund af DMI’s 
numeriske vejrmodel for Danmark. De 
opdateres fire gange i døgnet så de 
nyeste normalt er tilgængelige klokken 
05, 11, 17 og 23 dansk sommertid.

Systemet fungerer automatisk på for
søgsbasis. Kvaliteten af udsigterne er 
derfor ikke vurderet af en meteorolog i 
modsætning til de vejrudsigter, som 
præsenteres i radio og TV.

SMS servicen giver mulighed for at 
få en vejrudsigt for et bestemt område, 
lige når man har behov for det. Man 
sender en bestilling og modtager deref
ter en SMS 1-3 minutter senere med 
udsigten. Derudover er der også mulig
hed for automatisk at få en udsigt via 
SMS og Epost en eller flere gange om 
dagen.

Servicen er i første omgang primært 
rettet mod anvendelse i landbruget. Det 
er Danmarks JordbrugsForskning og 
Landbrugets Rådgivningscenter, som 
har udviklet servicen og varetager drif
ten. For at kunne bruge denne service 
skal man have abonnement til Pl@nteln- 
fo. Mere information fås på internetsi- 
den www.planteinfo.dk under SMS 
prognose på bestilling og Daglig SMS- 
prognose.

Da en SMS højst kan indeholde 160 
tegn vil længden af udsigten afhænge 
af hvor mange vejrparametre, man 
bestiller. Nedenfor er vist to eksempler 
på SMS udsigter. Den første indeholder 
udsigt for temperatur i gr. Celsius og 
relativ luftfugtighed i %, mens den 
anden indeholder samtlige vejrparame
tre. Udsigterne er gældende lige nord 
for København.

Kilde: www. dmi. dk

Prognose 23/08:08 
Grid 1384
Kl Temp Fugt
15 20.3 76
16 21.2 72
17 21.6 71
18 20.8 74

Prognose 23/08:08
Grid 1384
Kl Nedb Temp Fugt Vind Retn
15 0.0 20.3 76 2,3 SØ
16 0.0 21.2 72 2.9 SØ
17 0.0 21.6 71 3.0 SØ
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FLERE COMPUTERE 
I SKOVBRUGET

2®

Timberjack simulator som kan bruges til at træne i kørsel med skovningsmaskine 
indendøre.

Forbedring af compute
re i skovningsmaskiner 
til aptering. Der kan nu 
overføres data elektro
nisk via mobiltelefon, og 
placeringen af råtræet i 
skoven fastlægges med 
GPS systemet.

Nye elektroniske klup- 
pe kan rumme måledata 
for op til 10.000 træer 
og kan lette arbejdet 
med kalibrering af skov
ningsmaskinen.

På Elmia Wood messen i Sverige i juni 
var det de store maskiner som trak flest 
tilskuere. Der var ikke så mange som 
besøgte de små stande med compute
re, programmer og elektronik.

De to typer af maskiner er imidlertid 
afhængige af hinanden. For computer
ne er med til at sikre at de dyre skov
nings- og udkørselsmaskiner kan arbej
de så effektivt som muligt.

Aptering
Computere har i flere år været brugt til 
at styre motor og hydraulik. Og compu
tere styrer apteringen af tømmerstok
ken.

En af producenterne er den lille dan
ske virksomhed Techno-Matic i Års som 
leverer apteringsprogrammer til bl.a. 
Silvatec. Det nyeste system Tech Mea
sure 2000 er baseret på Windows, og al 
betjening sker ved berøring af skær
men. Det kan arbejde med et ubegræn
set antal træarter og forvalg af effekter - 
kun begrænset af maskinens hukom
melse.

Man kan indkode oplysninger om 
pris og kvalitet sammenholdt med 
længde og diameter. Derefter organise
rer systemet apteringen - men bruge

ren kan altid gribe ind på et vilkårligt 
sted, og resten af apteringsprocessen 
tilpasses ud fra de nye oplysninger. Til 
sidst kan måledata overføres elektronisk 
via mobiltelefon.

TM2000 er en kraftig forbedring af 
det ældre system TM1000 som betjenes 
med tastatur og som kun kan håndtere 
3 træarter og 9 forvalg inden for hver 
træart. Dette system styrer opskærin
gen og beregner volumen ud fra målin
ger af længde og diameter.

Techno-Matic har eksisteret siden 
1986. Ved den store franske maskinud- 
stilling Forexpo 2000 fik de en pris for 
største præcision på længde- og dia
metermåling i konkurrence med de fle
ste større maskinmærker.

Andre producenter af apteringspro
grammer er det svenske Vestnaberg AB 
som laver Aptor 20, og det finske Mitron 
Oy somi producerer Motomit 4. Begge 
systemer har nogenlunde de samme 
faciliteter, herunder forudindstilling af 
apteringsdata, og Motomit kan også til
byde elektronisk overførsel af data, kob
ling til GPS og kalibrering af måleudsty
ret med data fra en elektronisk klup.

(GPS er et system der er baseret på 
radiosignaler modtaget fra et antal sate-

litter som kredser omkring Jorden. Hvis 
apparatet kan modtage signaler fra 4-5 
satelitter kan placeringen af modtage
ren fastlægges med få meters nøjagtig
hed. Red.).

De store maskinproducenter har 
naturligvis deres egne programmer. 
Timberjack viste en ny version af deres 
måle- og kontrolsystem - Timbermatic 
3000. Det er integreret med deres TMC 
system (=Total Machine Control) som 
styrer alle maskinfunktioner inkl. den 
hydrostatiske transmission.

Maskinens placering fastlægges 
med GPS signaler, og data kan over
føres til og fra skovningsmaskinen via 
mobiltelefon. Dermed kan maskinføre- 
ren videregive alle måledata på det 
skovede træ til savværket, og han kan 
vise præcist hvor det ligger. Eller 
savværket kan sende en besked til 
maskinen.

Uden for skovgærdet er man ved at 
udvikle vejviser-programmer som inde
holder samtlige landeveje i et land og 
kan dirigere føreren til hans mål. Det er 
oplagt at integrere disse med skovpro
grammer som Timberjacks, så inden for 
få år kan lastbilchaufføren dirigeres af 
en mekanisk stemme "...til højre efter
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Skærmbillede fra styresystemet til det 
nye Val met 360 aggregat.

300 m, efter 700 m drejes til venstre..." 
osv. helt hen til råtræstakken.

Valmet viste to nye skovningsaggre
gater, 360 og 370, til stort grovgrenet 
træ. Disse aggregater er tilpasset til Val- 
mets styresystem MaxiHarvest i højere 
grad end ældre aggregater.

Det er nu muligt at lave alle indstillin
ger og justeringer af funktioner som 
madehastighed, valsetryk, knivtryk og 
kapning direkte i computeren - uden at 
stige ud af kabinen. Det sker bl.a. fordi 
der er indbygget en minicomputer i sel
ve aggregatet.

Det centrale program hedder Tim- 
berCenter og styrer al information i 
systemet, inklusive elektronisk post.

SilviA er et administrationsprogram til 
at skabe og håndtere prislister. Man kan 
lave apteringsinstrukser i SilviA som kan 
sendes direkte ud til skovningsmaski
nen i skoven, bl.a. med prislister, farve
mærkning, produktgrupper osv. Der
med kan man med kort varsel ændre 
skovningen hvis der kommer nye ordrer. 
Programmet kan også laver analyser af 
længde- og diameterfordeling, træarter 
osv., og det viser hvornår det er tid for 
reparation.

TimberNavi viser et kort over skoven 
og med GPS signaler vises maskinens 
placering. Skovfogeden kan indlægge 
oplysninger om områder maskinføreren 
skal undgå - sårbare voksesteder og 
el-ledninger - og læggepladser osv.
Det er også muligt at udskrive kort som 
viser hvad der er udført i bevoksningen.

TimberCalc beregner de faste og 
variable maskinomkostninger. Man kan 
analysere forskelle i omkostninger ved 
forskellige opgaver eller hvilken betyd
ning ændringer i forudsætninger får. Et 
delprogram giver mulighed for at sam
menholde udgifter og indtægter med 
fakturaen, og et andet delprogram bru
ges til budgetstyring.

Endelig er der TimberMonitor som 
ser på maskinfejl og andre hændelser 
inkl. kalibrering. Hvis produktiviteten er 
lavere end forventet kan man se hvor 
fejlen ligger.

GPS og mobiltelefon
GPS systemet bruges i skovningsmaski
nen sammen med en fastmonteret 
mobiltelefon til at vise hvor råtræstakken 
ligger, men det kan også anvendes 
sammen med en bærbar mobiltelefon.

Det tyske firma Grube viste en kob
ling mellem en GPS sender og en 
mobiltelefon som kan anvendes af en 
person der opmåler råtræ ved vej. Det 
kan også anvendes som nødkaldeap- 
parat, således at telefonen kalder op til 
et forudvalgt nummer med et enkelt tryk 
og videregiver positionen. Apparatet 
kan også bruges den anden vej, såle
des at man ved opkald til mobiltelefon
en får dens placering oplyst som en 
SMS-besked.

Apparatet er ikke præcist nok til at
blive brugt ved planlægningsopgaver.

Simulator
Efterhånden som computere styrer sta
digt flere funktioner i skovnings- og 
udkørselsmaskinerne behøver man 
strengt taget ikke selve maskinen.

Både Timberjack og Valmet viste 
simulatorer hvor en skærm på et par 
kvadratmeter viser udsigten fra fører
pladsen. På skærmen vises hvad der 
sker når man giver kommandoer til 
kran, skovningsaggregat og fremdrift.

Fordelen ved en simulator er at man 
kan indøve betjening uden at skulle 
beslaglægge en maskine og risikere 
skader på maskine eller træer. Simula
toren er især velegnet til skoler, men 
også erfarne førere kan udnytte den til 
at indøve nye metoder, afhjælpe betje- 
ningsfejl eller til at træne i brug af en ny 
maskine.

Administration
De oplysninger som skovningsmaski
nen opsamler bruges til at udarbejde 
faktura og bruges af savværket til at 
planlægge opskæringen. Derfor er det 
naturligt at køre de forskellige program
mer sammen til en helhed, og det har 
Timberjack gjort med en ny serie af pro
grammer kaldet TimberOffice, baseret 
på Windows. Man kan købe et eller flere 
af de 5 programmer som henvender sig 
til såvel maskinfører som entreprenør / 
maskinstationsleder.

Elektronisk klup
Kluppen bruges ikke længere til 
opmåling af skovet nåletræ. Men den er 
i stadig brug til løvtræ, til kalibrering af 
skovningsmaskinens måleudstyr og til 
måling af diameteren på stående træ i 
forbindelse med planlægning.

Det er dog ikke længere nødvendigt 
at skrive tal ned i en lille målebog. En 
elektronisk klup kan gemme alle oplys
ninger.

Det svenske firma Haglof havde 
udviklet en ny klup, Mantax-Digitech,

Multitax Ergo Pro RF elektronisk klup 
med overførsel af data via radio.

hvor de elektroniske dele er så små at 
man knapt nok kan se forskellen fra en 
traditionel klup. Den vejer kun 600 gram 
og drives af et 1,5 volt batteri som skul
le kunne holde en hel sæson.

Højden på stående træer kan måles 
med den relativt nye elektroniske Vertex 
III højdemåler. Alle data for højde, dia
meter og træart lagres i kluppen, som 
kan rumme tal for 8.000 stammer. Data 
kan overføres til en bærbar computer 
via radio; tidligere brugte man infrarøde 
stråler som krævede et frit synsfelt mel
lem enhederne.

Haglof har lavet et udstyr specielt til 
kalibrering af skovningsmaskiner - klup
pen Mantax Computer Caliper plus pro
grammet Skalman Pro. Man måler 
længde og diametre på et antal stam
mer. Programmet laver en statistisk 
bearbejdning af måledata, og hvis der 
er for få data eller spredningen er for 
stor vil den bede om flere målinger.

Hvis den har data nok kan den give 
forslag til hvordan maskinen skal juste
res. Man kan også forbinde kluppen til 
skovningsmaskinen med en ledning, og 
kalibreringen sker så automatisk. Alle 
data kan skrives ud eller vises grafisk.

Et andet svensk firma Forest-itDesign 
AB viste et tilsvarende produkt - en for
bedret udgave af deres Multitax klup, 
kaldet Multitax Ergo Pro RF. Den er fuldt 
digital, den har også fået dataoverførsel 
via radio, og der kan kobles flere enhe
der til radioen. Der er lavet et nyt opera
tivsystem, og lageret kan rumme oplys
ninger om 10.000 træer.

sf
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Wood-Mizer stationær kantskærer med to klinger.

Forbedringer på 
Wood-Mizer
Wood-Mizer har for nylig præsenteret 
en række mindre forbedringer på deres 
mobilsavværker.

Kant s kærer
Billedet viser en stationær kantskærer 
med to klinger til at renskære kanten på 
brædder. Klingerne er 4 mm brede og 
har tænder af kulstål. De drives af en 11 
kW elmotor og fødes af seks valser af 
riflet stål. Passagebredden er 63 cm, og 
den maksimale brættykkelse er 5 cm. 
Bredden af et bræt indstilles ved at flyt
te den ene af klingerne.

Nyt industrisavværk 
Der er kommet en ny model, LT50 (og 
LT60 med forlænget ramme), som har 
længere savklinger - og dermed læn
gere levetid - samt keramiske blokstyr 
der fastholder klingerne ved savning i 
materiale med mange knaster. Formålet 
med det nye savværk er at opnå en 
større kapacitet på det populære LT40 
"Super Hydraulic” savværk.

LT50 har en forlænget transportabel 
ramme som muliggør savning af kævler 
med diameter op til 91 cm og en læng
de på op til 8,5 m. Savhovedet drives af 
en 18 kW elmotor eller en 38 hk diesel
motor. Spændvidden er 71 cm.

Et nyt hydraulisk opspændingssy
stem fastgør kævlen på flere forskel
lige steder og holder den om nødven
digt nede for at modvirke indre 
spændinger.

Fjernbetjening
De elektriske savværker har nu et mobilt 
fjernbetjeningspanel som sætter opera
tøren i stand til at save uden at følge 
savslæden. Alle kontrolfunktioner - der
under kævlestyring - foregår på én sty
repult, hvilket giver fuldt overblik over 
savningen, som drives af en 380 V elek
tromotor.

Ny motor på "Super Hydraulic”
Alle nye versioner af "Super Hydraulic" 
dieseldrevne savværker får nu en 38 hk 
Lombardini 1404 motor. Hidtil har den 
største motor uden turbolader på mar
kedet været på 33 hk. Målet er at for
bedre vedligeholdelsen af motoren.

Nyt klingedesign
Båndsavværker har fået et nyt "Double- 
Hard" klingedesign, som kan forøge 
den periode hvor bladet er skarpt med 
op til 100%. Denne teknologi er resulta
tet af forskning gennem 12 år og bety
der at en typisk båndsavoperatør kan 
omtrent halvere udgifterne til båndklin
ger.

Wood-Mizer har fundet en metode til 
at induktionshærde på blødt stål og 
anvende denne teknik på klingens tæn
der så de nu har samme hårdhed som 
højhastigheds-værktøjsstål.

28.000 værker
Wood-Mizer oplyser at der findes nu 
mere end 28.000 mobile Wood-Mizer

båndsavværker i drift i hele verden. 
Heraf findes 2.600 i Europa.

Kilde:Pressemeddelelse sept. 2001.
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Mota mod vildtbid
Det er nu sæson for behandling af unge 
træer mod bid af råvildt. Et af midlerne 
er Mota, som sidste år også blev god
kendt til løvtræer.

Mota består af en række æteriske 
planteolier, og når disse olier fordamper 
dannes en barriere af lugt omkring de 
behandlede planter. Lugten generer 
ikke mennesker, men er ubehagelig for 
vildtet.

Mota indeholder et klæbemiddel, der 
sikrer både regnfasthed og langtidsvirk
ning. Når Mota påsprøjtes om efteråret 
holder den vildtafværgende virkning i 
op til 6 måneder. Heller ikke initialska
der behøver man at være bange for. 
Dyrene vil helt enkelt ikke røre ved 
behandlede planter.

planter med bid 
62.D

Beplantning: Gran
Dosering: 3 ml. Mota r, plante

23/

aa

□.5 op
Ube- Mota Ube- Mota Ube- Mota 

handlet handlet handlet
1 trritfg 19S3Æ6 I 1bn#g ISSSfli’ 1 fcrifig 1SS?«S

K't/i-: sierfge 5 iaa ayt/Hsm iw&tet

Figuren viser resultater fra tre forsøg i 
grankulturer i Sverige. I kulturen med 
det største vildttryk blev 62% af træerne 
bidt i de ubehandlede parceller, mens 
der i de Mota-behandlede parceller kun 
var 4% med bid (se figuren). Der blev 
brugt 3 ml Mota pr. træ. I de to andre 
forsøg var vildttrykket mindre, og der 
var stort set intet bid på træer der hav
de fået Mota.

Det er vigtigt, at alle træer behandles 
da dyrene straks vil opdage, hvis der er 
træer som er ubehandlede. En rand
behandling er således ikke nok.

Mota er meget skånsomt. I et tålsom- 
hedsforsøg i lind og eg var der kun 
ganske svag påvirkning af træerne 
efter brug af Mota, en påvirkning der 
var uden betydning for træernes fremti
dige vækst. På løvtræer må der ikke 
sprøjtes på bladene.

Mota er klar til brug og kan ikke blan
des med vand. Der skal bruges 2-3 ml 
pr. plante. Midlet påsprøjtes oppefra så 
topskuddet og den øverste del af plan
ten rammes.

Udover anvendelse mod råvildtbid 
kan Mota også bruges til at undgå bid 
fra mus.

Pressemeddelelse fra 
Bayer A/S 1.10.01

\

Cap Lock er forsynet med en ring, så den kan sættes fast omkring anhængertræk
ket, når det er I brug.

Cap Lock beskytter 
anhængertrækket
Hvis man ikke beskytter kuglen på 
bilens anhængertræk mod at ruste, risi
kerer man, at traileren en dag sidder så 
godt fast på trækkrogen, at man må 
skære trækket på traileren i stykker med 
en vinkelsliber og sætte et nyt på.

Derfor kører mange bilister rundt 
med en lille plasthætte på trækkrogen. 
Dem kan man købe på tankstationer og 
andre steder. Men hvor skal man gøre 
af hætten mens krogen bruges?

Nu lanceres en hætte, Cap Lock, der 
er forsynet med en plastring, så den 
kan vippes ned omkring trækkrogen, 
hvor den sidder fast, mens trækket er i 
brug. Hætten er sprøjtestøbt i plast og 
kan fås i mange forskellige farver.

- Så bliver den ikke væk, og ved at 
sætte logo på og bruge den som firma
gave kan man udnytte bilens bedste 
reklameplads, siger direktør Lau 
Toxværd fra Interforst i Assens, som har 
patentanmeldt den nye hætte.

- Jeg har i mange år selv kørt maski
ner og redskaber ud til kunder på trailer, 
og det har tit irriteret mig, når hætten til 
trækkrogen var væk. Vi har afprøvet 
mange muligheder for en hætte, der 
kunne sidde fast på trækket, mens trai
leren var på, og endte med denne 
meget enkle og billige løsning. Vores 
udgave koster ikke mere end de model
ler, der findes på markedet i dag, men 
den kan mere, siger han.

Foreløbig leveres Cap Lock på gros
sistniveau til virksomheder, tankstatio
ner og andre, som vil forhandle den. Fra 
udlandet har der allerede nu været en 
del forespørgsler, blandt andet fra auto
udstyrsfirmaer i Holland og USA.

Pressemeddelelse 11.9.01

Robinia pse. ‘nyersegii’ 
Vil du vide mere? 

Spørg FORSTPLANT!

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 tt 86 66 17 90 • 97 48 53 44

SKOVEN 10 2001 461



HANDEL OG SKADEDYR

NYE KRAV SKAL HINDRE 
VISNEDØD I AT SPREDE SIG

Pressemeddelelse fra 
Plantedirektoratet 28.9.01

Der indføres strenge 
krav for indførsel af 
emballagetræ som 
stammer fra Canada, 
USA, Japan og Kina. 
Man vil sikre sig mod 
indførsel af fyrreved- 
nematoden der frygtes 
at kunne skade fyrre
skove i Europa.

EU indførte 1. oktober nye behandlings- 
og mærkningskrav til nåletræ, der bru
ges til emballering at varer fra Canada, 
USA, Japan og Kina. Årsagen er, at EU 
vil sikre sig bedre imod, at de frygtede 
fyrrevednematoder indføres og spredes 
i Europa.

Fyrrevednematoder er meget små 
skadedyr, der lever inde i lednings
vævet i nåletræer. De hører naturligt 
hjemme i Nordamerika, hvor de ikke tru
er den levende nåleskov, men udeluk
kende bor i døde og svækkede træer. 
De lever først og fremmest i fyrretræer, 
men også andre nåletræer, hvis mod
standsdygtighed er svækket.

I Asien og Europa har nåletræerne 
ikke en naturlig modstandskraft mod 
nematoderne, som derfor giver anled
ning til visnesyge og trædød. Angreb 
har således været årsag til, at millioner 
af fyrretræer er blevet dræbt - bl.a. i 
Japan, hvor sygdommen har hærget i 
fyrretræerne på tre af de fire hovedøer. 
Også i Kina, Taiwan og Korea giver 
nematoden problemer med trædød.

Portugal ramt i Europa
I Europa blev fyrrevednematoderne 
første gang fundet i Portugal i 1999. 
Nematoderne er formodentlig kommet 
hertil ved import af varer, der har været 
emballeret i nåletræ fra Nordamerika.

Efter fundene isolerede det portugisi
ske landbrugsministerium det område 
af landet, hvor angrebene er sket (i

i *■V-

Pir

fe.
Det er vigtigt at fyrrevednematoder! ikke 
får fodfæste i europæiske skove. Ikke 
så meget for danske skove, men snare
re fordi skovfyr er den mest udbredte 
træart i Europa, og angreb af nemato
den kan øge udbudet af nåletræ. (Arkiv
foto fra Småland).

Boks 1. Krav til 
emballagetræ
De nye krav gælder for træ fra Cana
da, USA og Japan samt for træ der 
stammer fra områder i Kina hvor 
nematoden vides at forekomme. Kra
vene betyder at emballagetræ af 
nåletræ fremover skal være 1) var
mebehandlet eller ovntørret ved 56 
gr. i 30 minutter, eller 2) trykimpræg
neret, eller 3) gasset. Desuden skal 
træet være mærket med oplysning 
om udført behandling (hvor og af 
hvem).

For øvrige dele af Kina, samt Korea 
og Taiwan gælder de nuværende 
regler. Her skal nåletræet være fri for 
bark og fri for insektborehuller over 3 
mm i diameter, eller træet skal have 
et vandindhold på under 20% på 
fremstillingstidspunktet.

Yderligere oplysninger: Sektor for 
planter og plantesundhed, Plantedi
rektoratet, tlf: 45 26 36 00, eller Plan
tedirektoratets hjemmeside 
(www.pdir.dk) - se Eksterne medde
lelser, Planter og plantesundhed, 
import.

nærheden af Lissabon). Udenom områ
det er yderligere lagt en stødpudezone.
I det angrebne område er alle angrebne 
træer løbende blevet fældet og fjernet 
for at hindre nematoden i at sprede sig 
yderligere. På den måde søges angre
bet begrænset og nedkæmpet.

Plantesundheds-myndighederne i 
alle EU-lande har siden gennemført årli
ge overvågninger for fyrrevednemato- 
den. I Danmark er det Plantedirektora
tet, som overvåger situationen. Det sker 
ved at udtage prøver fra nåletræer 
udvalgte steder i landet, som herefter 
analyseres for nematoder.

Der er endnu ikke fundet fyrrevedne
matoder andre steder i EU end på Setu- 
bal-halvøen i Portugal.

Indføres med 
emballagetræ
For nylig har myndighederne i både 
Sverige og Finland påvist fyrreved
nematoder i emballagetræ fra Nord

amerika. Det er årsagen til, at EU nu 
strammer kravene til emballagetræ fra 
lande, hvor fyrrevednematoden findes 
og hvor der har vist sig problemer.

Kravene omfatter import fra USA og 
Canada, samt Japan og Kina. Derimod 
har der hidtil ikke vist sig problemer 
med varer fra Taiwan og Korea, så 
emballage fra disse lande er stadig 
omfattet af de gamle regler.

De nye EU-regler betyder, at embal
lagetræ fremover skal være varmebe
handlet, trykimprægneret eller gasset, 
så det ikke kan indeholde levende 
nematoder. Se i øvrigt boks 1.

Kontrol af 
importeret træ
Plantedirektoratet vil fremover gennem
føre stikprøvekontrol i forbindelse med 
indførsel af varer for at checke, om det 
anvendte emballagetræ lever op tii reg
lerne.

Hvis emballagen ikke overholder kra
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vene, kan Plantedirektoratet kræve, at 
varepartiet pakkes om, og emballagen 
bliver fjernet og destrueret, inden vare
partierne sendes videre. Alternativet er, 
at varepartiets emballage enten 
behandles, så der ikke er levende orga
nismer i træet, eller bliver returneret til 
afsenderlandet.

Hvad er en 
fyrrevednematode?
Fyrrevednematoden er en mikroskopisk 
rundorm, der lever i fyrretræer, og den 
spredes af træbukke. Nematoderne 
optages af træbukkens larver, og når 
træbukkene klækkes og flyver til nye 
træer for at optage føde, følger nemato
derne med.

En enkelt træbuk kan “huse" over 
100.000 nematoder! Den bevæger sig 
typisk indenfor en radius på 3 kilometer, 
hvor angreb af nematoder herefter kan 
forventes,

Nematoderne foretrækker varmere 
himmelstrøg som f.eks. Sydeuropa, 
men kan også leve under koldere for
hold som i Danmark. Når et fyrretræ bli
ver angrebet af nematoder, vil det i var
mere områder først visne og derefter 
dø.

Det er usikkert, om der vil optræde

visnesymptomer i Danmark, men under 
alle omstændigheder vil et angrebet træ 
være smittefarligt. Der er dog også den 
risiko, at nematoden kan tilpasse sig 
lokale klimaforhold og udvikle sig til en

type, som trives optimalt under danske 
forhold.

Livscyklus for nematoder og træbuk 
ke er nærmere beskrevet I Skoven 6- 
7/00, side 282.

Boks 2. Betydning for dansk skovbrug
Erfaringerne hidtil viser at nematoden primært angriber fyrretræer. I så fald vil et 
eventuelt angreb umiddelbart kun medføre begrænset skade i danske skove, 
fordi fyrretræer er ikke særlig udbredte til vedproduktion. Flere fyrrearter bruges 
dog til forkultur eller ammetræer.

Skovfyr bruges imidlertid i stigende omfang på mager jord som et stabilt ele
ment i skove hvor naturværdier, jagt og landskab tæller mere end vedproduktion. 
Skovfyr regnes også som naturligt hjemmehørende, og et større antal planter og 
dyr lever i fyrreskoven.

Langt den største betydning vil det dog få hvis nematoden spredes i Europa. 
Skovfyr er den mest udbredte træart i europæiske skove, men også arter som 
Pinus pinaster, P. nigra (østrigsk fyr), P. halepensis og P. pinea er udbredte.

I den årlige undersøgelse af skovsundhed i Europa udgør skovfyr således 
25,2% af alle prøveflader, og de øvrige nævnte fyrrearter udgør tilsammen 7,9%. 
Fyrrenes andel af hugsten er nok noget mindre - fordi deres tilvækst er lav, og 
en del står i værnskov. Men et gæt ville være at fyr udgør mindst 20% af den 
samlede europæiske hugst.

Et stort angreb vil i en årrække øge udbudet af fyrretræ og dermed påvirke 
hele det europæiske marked for nåletræ markant. Og i mange områder vi! skov
drift blive betydeligt vanskeligere, fordi fyrretræer ofte er hårdføre træarter med 
gode pioneregenskaber.

Red.

REOLPLØJNING

4.

*

_

Reolpløjning med Bovlund 26” reolplov, fra 60-80 cm. dybde, 
derved undgås ukrudt de første år.

Etablering til beplantning af læhegn.

Etablering til vildtremiser.

Større sikkerhed for at planterne ikke tørrer ud (større tilvækst).

GAMMELSKOV
MASKINSTATION §
Vestagervej 7 ■ 6534 Agerskov

KLOAK

TIf. 74 83 33 63
Maskinstationsarbejde • Entreprenørarbejde • Kloakering

Stol på os - når det gælder kvalitet, erfaring og samarbejde 
www.gammelskov.dk - Email: post@gammelskov.dk

• Køb af træ på roden

^ . BRDR.
HØJRUP A/s

• Maskinskovning ^

• Udkørsel af træ

• Maskinplantning Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 30 73 71 73
30 80 01 73

Fax 76 80 14 00

# Oprilning

• Rydning af stød og kvas

Til det høje græs
www.skoerpingmotor.dk

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

Brumi

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

Miljøvenlige motorer: Honda - Kawasaki - 5-11 HK
Skørping Motorforretning A/S - 9520 Skørping TIf. 98 39 17 11
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NY LEDELSE AF 
TRÆPI LLEFABRIK

Hos HP Briketter produceres over 100.000 tons briketter om året.

Pressemeddelelse fra 
Trehøje Kommune 4.7.01

Grundlæggeren af HP 
Briketter overlader 
ledelsen til KFK. Produk
tionen af træpiller ud
vides, og importen øges.

Verdens førende producent og leve
randør af træpiller til brændsel, HP 
Briketter A/S i Vildbjerg ved Holstebro, 
har netop afsluttet et planlagt ejer- og 
generationsskifte.

Ændringerne startede da KFK- 
koncernen i begyndelsen af 1999 købte 
70 pot. af virksomheden. Sidst i 2000 
købte KFK de sidste 30 pct. af grund
læggeren Hans Poulsen (60). Pr. 1. juli 
2001 gik Hans Poulsen så af som direk
tør for den virksomhed han startede for 
20 år siden og som har krævet stort set 
al hans tid.

Ny chef for HP Briketter er Niels Win
ter (49) der har været med i ledelsen 
siden februar 2000. Samtidig fortsætter 
Hans Poulsens søn, Torben Poulsen, 
som driftsleder.

Niels Winter er samtidig afdelings
chef for KFK Bioenergi med ansvar for 
salget der placeres hos HP Briketter i 
Vildbjerg, Niels Winter er handelsud
dannet hos olieselskabet BP i hjembyen 
Skagen, og han har arbejdet i oliebran
chen siden 1970. Bl.a. som direktør og 
ejer af Winter-Olie Skagen fra 1978 til 
1994.

Efter et par år som oliemægler blev 
han i 1996 salgskonsulent hos afdelin
gen KFK Energi. I foråret 2000 blev 
Niels Winter ansat hos HP Briketter, og 
få måneder senere blev han udnævnt til 
salgschef for KFK Bioenergi og senere 
afdelingschef.

2/3 af markedet for piller
HP Briketter dækker i øjeblikket ca. 70 
pct. af det hastigt voksende marked for 
træpiller herhjemme. Produktionens 
størrelse illustreres af at virksomheden 
dagligt besøges af 70-80 lastbiler og 
vogntog, plus et stort antal privatkunder 
som selv henter deres brændsel.

Produktionsanlægget og lagerhaller
ne i Vildbjerg dækker 22.000 kvm - og 
hertil kommer 18.000 kvm lejede lagre 
rundt i landet. Forhandlernettet er vel

udbygget, Foruden 60 salgssteder hos 
KFK har HP Briketter således selv ca.
30 forhandlere.

Produktionen er på 110,000-120.000 
tons træpiller årligt. Det lægger beslag 
på størstedelen af landets samlede 
råvaremængde på ca. 150.000 tons 
høvlspåner og savsmuld der kommer 
fra træindustrier og møbelfabrikker.

Udvidelse
HP Briketter A/S udvider nu produk
tionen på KFK’s tidligere tørrecentral til 
græspiller, Treka i Hostrup ved Frederi
cia. Dette anlæg kan tørre og presse 
savsmuldet fra savværkerne, og der
med udnyttes en hidtil uudnyttet råvare. 
HP Briketters produktion vil herefter 
komme op på 160.000-170.000 tons 
årligt.

Herudover importeres træpiller fra 
udlandet, hvor der de senere år er etab
leret fabrikker med HP Briketter i Vild
bjerg som model.

“Med den voksende efterspørgsel er 
det nødvendigt at vi øger vores import 
kraftigt. Det havde vi ikke kunnet hvis 
ikke Hans Poulsen havde delt sin viden 
med udenlandske producenter som alle 
har fået hjælp hos HP Briketter i Vild
bjerg”, siger Niels Winter,

Han tilføjer at det er helt afgørende 
for økonomien i stokerfyring at brænd- 
selspillerne har en konstant høj og ens

artet kvalitet, og det har krævet et stort 
udviklingsarbejde.

Baggrund
Virksomheden HP Briketter startede da 
Hans Poulsen, oprindelig bygmester og 
varmemester i Snejbjerg, fik den idé at 
producere halmbriketter. Det var ingen 
succes. Jo hårdere og flottere briketter
ne blev, jo dårligere brændte de.

I stedet gik han over til at presse 
foderpiller af halm og kornafrensning. 
Han eksporterede rigtig mange skibs
ladninger så langt væk som til Saudi- 
arabien, Yemen og Australien.

HP Briketters produktion af træpiller 
til brændsel begyndte i midten af 
1980'erne. Det viste sig nemlig at 
varmeværkernes gamle slidte kulfyr 
kunne opnå en meget høj virkningsgrad 
med træpiller og samtidig spare repara
tioner.

De første år blev der kun produceret 
få tusinde tons brændselspiller til som
merbrændsel på varmeværkerne. Men 
da man konstaterede at pillerne også 
om vinteren kunne erstatte kullene tog 
afsætningen fart.

Sidst i 1980'erne begyndte flere fabri
kanter desuden at producere stokerfyr til 
villakedler og anbefale træpillerne til 
private. Dette marked er siden vokset 
støt - og med de aktuelle oliepriser udvik
ler det sig særdeles kraftigt i øjeblikket.
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Foto 1. Rayco RG85 med fræserhovedet til venstre. Foto 2. Med dozerbladet kan det bortfræsede materiale skub
bes ned i stubhullet.

Stor stubfræser
Den største selvkørende stubfræser fra 
det amerikanske firma Rayco er nu for 
første gang taget i brug uden for USA. 
Palle Nielsen, Bondeskovgaard Træ- og 
Landskabspleje i Osted ved Roskilde 
har fået en Rayco RG85,

- Stubfræsning har vundet meget 
fram de senere år, siger direktør Lau 
Toxværd fra Interforst som har leveret 
maskinen. Dels er maskinerne blevet 
mere effektive, dels er det arbejdsmæs
sigt og økonomisk en fordel at fræse

stødene væk i stedet for at grave dem 
op. Ikke mindst i haver og parker, hvor 
plæner og bede ikke må skades mere 
end højst nødvendigt.

- Vi har i forvejen andre Rayco- 
modeller, blandt andet en RG50, siger 
Palle Nielsen. Kapaciteten på RG85 er 
mere end dobbelt så stor, og arbejde 
som ville kræve en uge med den min
dre model, klarer RG85 på to lange 
dage.

Rayco RG85 har en 85 HK Deutz 
dieselmotor. Den vejer 2,1 tons, men er

selvkørende, så den ernem at komme 
omkring med på arbejdsstedet.

Palle Nielsen siger, at maskinen trods 
sin størrelse er nem at arbejde med.
Den er rolig og vibrationsfri - hvilket er 
med til at skabe et godt arbejdsmiljø for 
føreren,

RG85 har også et dozerblad, så man 
kan skubbe det bortfræsede materiale 
ned i hullet, hvor stubben stod. Samtidig 
kan dozerbladet anvendes som støtte 
ved arbejde på skrånende terræn.

Pressemeddelelse 29.5 01

Hirtshals fyrer 
med spåner
Hirtshals Fjernvarme og Limtræ Lille
heden har indgået en aftale om levering 
af fjernvarme. Det vil give en besparelse 
pr. forbruger på 500 kr. om året i en by, 
der ikke er forvænt med at kunne sætte 
varmeprisen ned.

Hirtshals Fjernvarme og Danmarks 
førende producent af limtræ, Limtræ 
Lilleheden i Hirtshals, underskrev den 
15. maj en aftale om, at Limtræ Lille
heden hvert år skal afbrænde ca. 3.000 
tons spåner på fabrikkens eksisterende 
kedelanlæg. Her skal årligt produceres 
10.000 MWh varme svarende til ca. 13% 
af varmeforbruget i Hirtshals.

Med aftalen bryder Hirtshals Fjern
varme gasmonopolet, fordi selskabet 
går fra alene at få naturgasbaseret fjern
varme fra Hirtshals Kraftvarmeværk til at 
få en del af varmeproduktionen baseret 
på biomasse.

Kilde:Fjernvarmen 6/7

Opskær dit eget stormfald med Wood-Mizer stationære 
eller mobile savværk. Priser fra under 50.000 kr.

o Cf
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Fasterholt Savværk I/S
Arnborgvej 9, Fasterholt, 7330 Brande 

Tlf.: 97 18 82 05, fax 97 18 82 05
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Foto 1. Dette stakit har stået i to år. De tre brædder til venstre er ubehandlede og 
har mange enderevner der kan optage vand. Brættet til højre er forseglet i endefla
den og er intakt.

Miljøvenlig brug af træ
Alt træ der bruges udendørs skal være 
trykimprægneret. For træ kan jo ikke 
holde til noget som helst hvis det får 
vand!

Det er i hvert fald det indtryk man får 
når man går i et byggemarked og ser 
trailerne blive fyldt med trykimprægne
ret træ uanset hvad folk skal lave. Men 
der er mange muligheder for at be
grænse brugen af trykimprægneret træ 
uden at det går ud over holdbarheden.

En temastand på Flave & Landskab 
omtalte "miljøvenlig brug af træ i have 
og landskab” og viste hvor få midler der 
skal til.

Et traditionelt stakit består af bræd
der hvor endefladen vender opad og 
dermed får både sol og regn. Men 
endetræet optager og afgiver fugt 100 
gange hurtigere end fra de andre sider. 
Derfor vil endetræet hurtigt tørre ud, og 
der opstår flæk som arbejder sig læn
gere og længere ind i brættet. Her kan 
vandet trænge ned, og det har svært 
ved at fordampe igen.

Løsningen er en forsegling af ende
fladen som forhindrer udtørring. Det 
sker ganske enkelt ved at male endefla
den med maling eller en fortyndet 
(vandfast) PVA lim. Se foto 1.

Den anden ende af brættet som ven
der ned mod jorden bør også forsegles, 
og endefladen må ikke være så tæt på 
jorden at der suges vand op i træet.

Hvis der er tale om en bærende 
træstolpe kan man bruge princippet fra 
bindingsværkshuse - at placere stolpen 
på en sylsten, fx af beton, eller en stol
pesko af metal.

På standen blev også vist hvordan 
man kan opbygge et plankeværk hvor 
holdbarheden er yderligere forøget. Det 
sker ved anvendelse af særlige kon
struktioner og ved at bruge træsorter 
som er naturligt imprægneret så hold
barheden er øget. Se foto 2.

Af andre ideer til at beskytte træet er 
at undgå tætte sammenføjninger - 
under 6 mm - der kan virke som vand
fælder. Brædder skal kunne bevæge 
sig uafhængigt af hinanden for at mind
ske revnedannelse.

På huse bør der laves udhæng som 
beskytter mod opfugtning af træet, 
mindsker solens overfladiske nedbryd
ning, udvaskning af kernestoffer samt 
fugtsvingninger i træets overflade.

Brædder der kun er eksponeret på 
den ene side monteres mod marvsiden 
ud mod vejrliget (marvsiden vender ind 
mod stammens midte).

¥

s*1

■gr

Foto 2. Skitse til plankeværk med lang 
holdbarhed. Øverst ses et dækbræt af 
lærk eller douglasgran. Det beskytter 
mod opfugtning af træet, og mod 
udtørring og nedbrydning af solen. 
Hældningen bør være mindst 30 grader 
for at lede vandet væk.
De lodrette brædder er af gran som har 
meget lang holdbarhed hvis blot regn
vand får lov at løbe af. Brædderne bør 
være så tynde som muligt.
Det mest udsatte sted er i bunden, og 
derfor monteres allernederst to vandret
te bundbrædder af gran som kan 
udskiftes når de er nedslidte. Over 
bundbrædderne sidder et dækbræt af 
lærk eller douglasgran som leder van
det væk. Stolperne er af eg eller robinie 
som har meget lang holdbarhed i jord
kontakt.

Tidsskriftet Grønt Miljø lavede et til
læg på 24 sider i 5/01 om dette emne. 
Her omtales bl.a, træets opbygning og 
nedbrydning, materialer, træarters hold
barhed og forslag til anvendelse, prin
cipper for konstruktion, overfladebe
handling og markedsforhold. Tillægget 
findes også som særtryk.

Skovningsaggregater for 
300 mio. kr
Den danske producent af skovmaskiner 
Silvatec passerede i maj lidt af en mile
pæl: En kunde i Østrig fik leveret Sil
vatec skovnings-aggregat nr. 600.

Silvatec har til nu solgt omkring 200 
skovningsmaskiner, og de fleste aggre
gater monteres derfor på skovningsma
skiner af andre fabrikater, ofte på grave

maskiner. Styrken ved Silvatecs aggre
gater er bl.a. at de kan klare træer med 
meget grove grene, og der sælges 
mange i Skotland og Irland.

Et typisk skovningsaggregat koster 
en halv million kroner. Så i dagens pri
ser ville de 600 aggregater svare til en 
omsætning på 300 millioner kroner.

Kilde Pressemeddelelse fra 
Silvatec maj 2001.

Planter til foråret: 
Læg planen med din 

plantemægler® 
FORSTPLANT

466 SKOVEN 10 2001



FRA ET LANGT LIV I SKOVEN KLIMASTATISTIK

r,

y

\

k ................ .... .......................... A. _ AÅA . ,

/ \

.....

N

Efter stormen
Den der står ene, står stærkt!

H.P. Dinesen
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Kommando-raid
På få øjeblikke havde stormtropperne 
løst deres opgave. Stien var udslettet,

den var ikke til at finde.
H.P. Dinesen

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!

ENTREPRENQR

jOHAffPEDERSEN

Gravning af nye 
grotter
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

AUGUST 2001
August gav 1/3 mere nedbør end nor
malt, mest i den sydlige og østlige del 
af landet. Halvdelen faldt i uge 32. 
Meget af nedbøren kom i voldsomme 
byger - den 22.8 blev der målt 98 mm i 
Marstal.

Temperaturen var noget over norma
len, især i uge 33 og 34 der blev 3 gr. 
varmere end det plejer. De laveste tem
peraturer var +7-8 gr. en del steder, 
dog +5 gr. i Midtjylland. De højeste tem
peraturer kom op på 28-31 gr. i uge 33.
I Holbæk blev det 33,9 gr. d. 16.8, og 
det er den højeste temperatur der er 
målt i 9 år.

September gav næsten dobbelt så 
meget nedbør som normalt (73 mm).
Der faldt mest på Bornholm. Det regne
de i alle uger - mest i uge 38 med 49 
mm; den 18.9 kom de fleste stationer 
op mellem 20 og 40 mm.

Temperaturen svarede til normalen 
(12,7 gr.). De laveste temperaturer kom 
ned omkring +3 gr. flere steder i det 
ndre af Jylland og Sjælland i uge 37 og 
39 - de fleste steder blev det dog +4-6 
gr. Der har derfor næppe været frost på 
udsatte steder. Den megen regn med
førte at antallet af soltimer kun blev 2/3 
af det normale som er 152 timer.

Nedbør,mm August September

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 71 67 116
Viborg 78 68 139
Århus 76 61 136
Vejle 76 69 133
Ringkøbing 83 75 152
Ribe 94 80 143
Sønderjyllands 104 76 144
Fyns 109 61 120
Vestsjællands 116 59 122
Nordøstsjælland 108 64 134
Storstrøms 102 58 129
Bornholms 103 55 164
Landsgennemsnit 91 67 134

Temperatur°C

August

Målt Normal

September

Målt
Middel 17,0 15,7 12,6
Absolut min. 8,7 5,6
Absolut max. 28,7 19,6
Antal soltimer 228 224 108
Antal frostdøgn 0,0 0,0 0,0
Antal graddage 29 55 133

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 7 7 7
Styrke 8 
(hård kuling) 0 1 0
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger SV V V,S
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Skovens mange 
opgaver kræver 

materiel, man kan 
stole på.

Med disse alsidige 
skovmaskiner 

og skovtraktorer 
er du godt rustet til 
at klare opgaverne.
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Valtra er Nordens 
mest solgte traktor.

Valtra x-serieValmet 911Valmet 830
•ni

i :
' ■ 14

t Ills

*

Valtra skovtraktor

an

I
* V.

PARTER

r *
Mimi

li mm

—•-I,,.

• * ,

Valtra Danmark a/s rw
Ambolten 22,6000 Kolding 
Tlf. 7634 3200 
Fax 7634 3201 
www.valtra.dk
- en virksomhed med ISO 9002 kvalitetscertifikat.

Valtra is a Partek brand




