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KSkov og Land A/S
Danish Forests and Manors A/S

København
Kristianiagade 8 
DK-2100 København 0 
Telefon (+45) 70 22 96 01 
Telefax (+45) 35 43 96 06

København
Arhus
Kolding
Esbjerg
Viborg

telefon 70 22 96 01 
telefon 70 22 96 02 
telefon 70 22 96 03 
telefon 70 22 96 04 
telefon 70 22 96 05

Skovejendom

SAGSNR. 2200- 8186

Nedergård Skov og
Rørbækgård
- 900 ha inkl. 60 ha sø
Beliggende syd for Nørre Snede. Store 
dele af arealet er fredet og rummer be
tydelige naturværdier.

I det meget kuperede landskab syd for 
søen er et smukt gammelt egekrat, og 
jordene ned til søen er flere steder omlagt 
til græsning. Lyngheden er beliggende 
nord for søen. Den danner overgang til et 
sammenhængende skovkompleks med 
fast bestand af kronvildt.

Til ejendommen hører hovedgården 
Rørbækgård, 2 medarbejderhuse, og en 
jagthytte.

Salgspris: kr. 69.000.000 kontant
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EKSKURSION
415 Skovens bløde valuta
420 Info om blødt marked

Skovforeningens årlige ekskursion 
gik til Ryegaard. Temaet var nye 
indtægter fra skoven - fx skov
børnehave, udlejning af natur
arealer og salg af grundvand. Det 
nederste foto viser en sitkakultur 
hvor et lille stykke er ryddet for at 
give bedre vilkår for vildtet. Skov
foreningen vil indsamle oplysnin
ger om værdien af de bløde pro
dukter.

ARTIKLER FRA 
EKSKURSION OM NYE 
INDTÆGTSKILDER
422 Jagtens rolle
424 Medicinplanter
426 Indsamling af svampe
431 Forventet besøgstal

Genoptryk af artikler fra ekskursi
onsføreren om nye indtægter til 
skove. Om jagten, indsamling og 
dyrkning af svampe, dyrkning af 
medicinplanter samt forventet 
besøgstal i Dyrehaven (foto er fra 
Dyrehaven),

432 Visnesyge i Europa
Import af amerikansk egeflis til 
Grenå giver risiko for at indføre 
egens visnesyge til Danmark og 
Europa. Foreløbig er svampesyg
dommen dog ikke konstateret.
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MASSIVTRÆ I HUSE
434 Massivtræ i 

etageboliger
440 Træhuse med fordele 
442 Finnebyen

I Århus bygges nu etageboliger 
med elementer af massivtræ 
(øverste foto). Husene er billigere 
end beton, energiforbruget er 
lavere, og indeklimaet er bedre. 
Der er positive erfaringer med et 
andet træhusbyggeri i Århus. 
Også omtale af en bebyggelse fra 
1947 som viser at træhuse kan 
holde i mange år. Foto viser et 
sådant hus hvor ejeren har opført 
en murstensmur i gavlen.

444 Markedssituationen
Om efterspørgsel på nåletræ og 
løvtræ, både i Danmark og i 
udlandet.

*'<***; v-

NYE INDTÆGTER
447 Omkostningsreduktion?
450 Gods og guld

Skovene er i krise, og ejerne må 
vælge nye strategier: Forædling af 
råtræet eller større fokus på salg 
af oplevelser. En artikel giver en 
masse forslag til sådanne oplevel
ser. Billedet viser et klassisk 
eksempel, en kro i kanten af en 
skov (Langtved Færgekro på 
Ryegaard).

452 Certificering - nyt
Nye medlemmer af PEFC, status 
over certificerings systemer, FSC i 
statsskove i Letland.

453 Driftsteknik - nyt
Ny motorsav fra Stihi, MS 270 C, 
samt nyt arbejdstøj.

454 Tilskud efter 
stormfaldet
De private skove har modtaget 
429 mio. kr efter stormfaldet i 
1999. Artiklen gør status over 
anvendelsen af midlerne.

456 Jordkomprimering
Komprimering afjorden hæmmer 
væksten stærkt af rødgranplanter, 
både dækrods- og barrodsplanter.

458 Kort nyt mv.
Klimastatistik august, massiv- 
træbyggeri med limede elementer, 
EU møde om skov og natur.
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PERSONALIA

Forside:
Fra Skovfore
ningens 
ekskursion på 
Ryegård - 
under den 
store bøg i 
Dyrehaven. 
Foto: Tanja 
Olsen.
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Jaha Consulting
Jens Søgaard Jacobsen er forstkandi
dat og MBA. Han er indehaver af kon
sulentvirksomheden JAHA Consulting 
som arbejder med analyse af strategi 
og gennemførelse af løsninger for små 
og mellemstore virksomheder.

Jens har en baggrund som direktør i 
Dansk Juletræsdyrkerforening, hvor han 
blandt andet var initiativtager til mar
kedsføringskonceptet Original Nord- 
mann. JAHA Consulting er en lille kon
sulentvirksomhed, der har fokus på at 
skabe vækst og profitabilitet hos virk
somheder blandt andet i skovbruget.

Læs mere på www.jaha.biz

Silvatec 
og Rottne
Hedeselskabet og datterselskabet Sil
vatec Skovmaskiner A/S indleder et 
langsigtet, strategisk samarbejde med 
Rottne Industri AB. Det omfatter salg og 
produktion af skovmaskiner produceret 
af henholdsvis Rottne og Silvatec.

Rottne har forhandlere over hele 
Europa og i Nordamerika, og dermed 
får Silvatec nye afsætningskanaler for 
selskabets fældeaggregater og flishug- 
gere. Hedeselskabet er til gengæld 
etableret i Østeuropa. Samarbejdet 
omfatter også uddannelse af maskin- 
førere og service.

På produktsiden vil alliancen ikke 
mindst fokusere på flisproduktion. Sil- 
vatecs selvkørende flishugger kan få 
interesse med planerne om øget anven
delse af biomasse i EU. Til gengæld 
råder Rottne over fældnings- og udkør
selsmaskiner, der er velegnede til flis
produktionen.

Læs mere om de to virksomheder på 
www.silvatec.com og www.rottne.com.

Kilde:Pressemeddelelse 26.9.02

Fynsk fusion
På de ordinære generalforsamlinger i 
Skovdyrkerforeningen Sydfyn og Skov- 
dyrkerforeningen Fyn Nord, henholdsvis 
den 25. og 26. september 2002, blev 
fusionen mellem de to foreninger god
kendt. På Sydfyn var beslutningen 
enstemmig, og i Fyn Nord var der 46 
stemmer for og én imod.

Den nye forening hedder Skovdyr
kerforeningen Fyn. Til bestyrelsen i den 
nye forening er fra Sydfyn valgt Mogens 
Christoffersen, Håstrup, Holger Bro- 
gaard Nielsen, Odense SØ, og Laurits 
Møller Larsen, Ringe.

Fra Fyn Nord er valgt Torben Bille 
Brahe, Odense SØ, Hans Bisgaard, 
Morud, og Erik Moritz Hansen, Otterup.

Der er indkaldt til ekstraordinære 
generalforsamlinger i de to foreninger 
den 17. oktober 2002 med henblik på 
en endelig bekræftelse af beslutningen.

Formålet med sammenlægningen er 
at opnå en bæredygtig størrelse og 
struktur, hvor man kan tiltrække og fast
holde en veluddannet og alsidig medar
bejderstab. Derved sikres at medlem

merne kan få den bedste forstlige 
bistand .

Når sammenlægningen er en realitet, 
dækkes landet af ialt 9 skovdyrkerfore- 
ninger.

Kilde: www. sko vdyrkerforeningen. dk

Æresmedlem af DFF
Skovrider Henrik Staun blev udnævnt til 
æresmedlem af Danske Forstkandida
ters Forening ved foreningens årsmøde 
d. 6. september.

Henrik Staun var mangeårig skovri
der på Tranekær, siden konsulent i 
Hedeselskabet og for Danmarks Natur
fredningsforening. Han har også enga
geret sig i skovbrugets uddannelser 
bl.a. som censor ved Skovskolen og 
Landbohøjskolen.

Nu - i en alder af 80 år - er han sta
dig aktiv som medforfatter til bl.a. "Dan
marks Skove” og "Danmarks træer og 
buske” fra Politikens Forlag.

Bag de gode resultater er ikke bare 
en stor faglig ballast, men også en 
utrættelig arbejdsindsats hvor alt er ble
vet tjekket en ekstra gang - ofte ude i 
felten uanset sted og årstid.

Hans evne til at bygge bro mellem 
generationer, kombineret med hans 
utrættelige og smittende engagement, 
samt hans lyttende og åbne væsen, har 
"tændt den hellige ild” hos mange - 
ikke mindst yngre generationer, for 
hvem han har åbnet øjnene for naturens 
værdier.

Pressemeddelelse fra DFF

Ærespriser
Der er uddelt to ærespriser fra Heilman- 
ns Fond.

1, Prisen til en yngre skovbrugsforsker 
går i år til forstkandidat, ph.d. Carsten 
Smith Olsen på Landbohøjskolen.

Carsten Smith Olsen er lektor ved 
Sektion for Skovbrug og har spillet en 
central rolle ved opbygningen af en 
kandidatuddannelse i Agricultural 
Development. I øjeblikket arbejder han 
med et stort projekt i Nepal hvor der 
indgår træning af forskere til Nepals 
uddannelser inden for skovbrug og 
generel støtte til udvikling af Nepals 
skovbrugsforskning.

2. Prisen til en skovbrugsunderviser 
tildeles forskningsleder Jørgen Neckel- 
mann fra Forskningscentret for Skov & 
Landskab i Vejle.

Jørgen Neckelmann er forstkandidat 
fra 1960 og blev samme år ansat ved 
Statens forstlige Forsøgsvæsens Hede- 
og Klitafdeling i Vejle. Her har han 
arbejdet i mere end 40 år med forsk
ning og formidling, især om hede- og 
klitskovbruget. Jørgen Neckelmann har 
stået for nogle af de bedste, langsigte
de forsøg om hedeskovenes foryngel
se, der er lavet og afrapporteret i Dan
mark.

Pressemeddelelse fra DFF
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Mzdesi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEJVISER 
TIL SKOVEJERNE

Danskerne har brug for en vejviser til ejerne af de danske skove. Hvis folk nemt 
og gratis kan finde frem til skovejerne, vil der blive indgået flere aftaler om brug af 
skovene. Og aftaler gavner alle, både skovejere og gæster.

Derfor bør Miljøministeriet lægge et Danmarkskort på Internettet og oplyse, 
gratis, hvem der ejer hver enkelt skov.

Vejviseren vil fremme aftaler mellem skovejere og gæster
Der indgås allerede mange aftaler mellem skovejere og gæster om særlig 
adgang til naturen. Aftalernes store fordel er at de kan skræddersys efter gæster
nes konkrete behov og de øvrige aktiviteter i skoven. Derved kan flest muligt få 
den bedst mulige oplevelse.

Derfor er et godt aftalemiljø et langt stærkere redskab end nye generelle 
adgangsregler når danskernes behov for naturoplevelser skal imødekommes.

Men der er et praktisk problem: Det kan være svært at finde den skovejer som 
man skal træffe aftale med. Det blev blandt andet bemærket af det Adgangsud
valg som for et år siden afleverede sin rapport til den tidligere regering (Skoven 
11/2001). Udvalget skrev:

"Udvalget finder at det vil være en god service over for det organiserede fri
luftsliv hvis der kunne etableres en IT-adgang til information på kort om arealernes 
tilhørsforhold og ejernes telefonnumre. Udvalget anbefaler derfor over for rette 
myndighed at der etableres en sådan IT-adgang. ”

Vejviseren er i alle parters interesse
Adgangsudvalgets anbefaling blev afgivet i enighed mellem ejersiden, 
brugersiden og myndighederne.

Og enigheden er forståelig: Vejviseren vil gavne dialogen og aftalemiljøet mel
lem ejere og gæster. Det vil dels give friluftslivet flere og bedre oplevelser, dels 
give ejerne bedre styr på hvad der foregår på ejendommen.

Vejviseren behøver ingen lovændringer
Arbejdet med at udgive vejviseren kan gå i gang med det samme. Det kræver 
ingen ændringer i adgangs- eller registerlovgivningen.

Vejviseren er billig
Det vil ikke koste noget at udarbejde et register over skovejerne. Registret findes 
allerede i Miljøministeriet, nemlig i Kort- og Matrikelstyrelsen. Der er derfor kun to 
mindre omkostninger ved at lægge registret ud på Internettet:

Dels har Kort- og Matrikelstyrelsen, det vil sige statskassen, hidtil haft en ind
tægt ved at sælge oplysninger fra registret. Denne indtægt kan måske blive redu
ceret hvis basisoplysninger fra registret gives frit.

Dels vil det koste et beløb at programmere en let tilgængelig internet-udgave 
af registret. Disse penge findes: Hvert år får Friluftsrådet tildelt 50 millioner kr fra 
tips- og lottomidlerne somi Rådet skal give videre til projekter for friluftslivet.

Start projektet
Miljøministeren har ansvaret både for befolkningens adgang til naturen og for 
Kort- og Matrikelstyrelsens register. Vi foreslår derfor at han sætter projekt vejviser 
til skovejerne i værk.

Og vi opfordrer Friluftsrådet til at donere nogle få procent af friluftslivets tips
midler til projektet. Det vil give muligheder for flere og bedre naturoplevelser for 
millioner af danskere. Og det vil ramme plet i formålet med at give tipsmidler til fri
luftslivet.

Lars Wilhjelm /Jan Søndergaard 

Se også reaktion fra Friluftsrådet på næste side. Red.
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DEBAT

Reaktion fra 
Friluftsrådet
Inden lederen på forrige side gik i tryk
ken sendte Skovforeningen den til Fri
luftsrådet med mulighed for at give en 
kommentar. Her er reaktionen fra Fri
luftsrådets formand:

Red.

’’Værløse 7. oktober 2002
Et godt aftalemiljø - En æressag

Det er for nemt, kære Skovforening. 
Sammen har vi siddet i Adgangsudval
get og diskuteret initiativer, der kan 
fremme befolkningens muligheder for 
adgang til bl.a. de private skove. Fra 
ejerside er det hævdet at gode aftale- 
miljøer er vejen frem, og her i lederen 
fremhæves det endda polemisk, at det 
er et langt stærkere redskab end lem
peligere generelle adgangsregler.

Det er Friluftsrådet ikke enig i, men 
derfor kan det godt være en god ide at 
fremme aftalemiljøerne. For at skov
gæsten kan vide, hvem der skal laves 
aftaler med, er det selvfølgelig nødven
digt at vide, hvor man skal henvende 
sig. Derfor vil det være en lettelse med 
en IT adgang til informationerne.

Det var vi jo enige om allerede i 
Adgangsudvalget. Hvorfor fremstiller 
”Skoven”s leder sagen som en politisk 
erklæring, der skal få bl.a. Friluftsrådet 
til at ændre holdning? Er det et eksem
pel på værdien af gode aftalemiljøer der 
vises her? Skal samarbejde mellem 
Skovforening og Friluftsråd foregå på 
lederplads fremover - hvad er menin
gen?

Det fremstilles i lederen som om det 
vil være en hård politisk kamp at få Fri
luftsrådet til at synes at Tips- og Lotto
midler skulle finansiere en del af projek- 
tet. Også her slås der plat på et samar
bejde, som allerede fungerer. Tips- og 
Lottomidler betaler direkte til Skovfore
ningen til flere projekter: Løntilskud til 
naturvejlederen, udviklingen af projektet 
’’Skoven i Skolen’”', vandretursfoldere i 
private skove, og samarbejdsprojektet 
’’Spor i Landskabet”. Mon ikke at det også 
i dette tilfælde ville lykkes at finde en 
løsning, hvis projektets kvalitet var i orden.

I Friluftsrådets opfattelse af gode 
aftalemiljøer ville Skovforeningen have 
indkaldt interessenterne til et møde om 
sagen. Måske endda have fremlagt en 
skitse til et projekt, der kunne løse 
opgaven. Vi ville have taget imod en 
sådan invitation med tak og siddet med 
ved bordet og fået tingene sat i sving.

Tale er sølv - (for)handling er guld.

Bent Agerskov”

Svar fra Skovforeningen
Denne reaktion er kommet bag på os. 
Vi skrev lederen om en vejviser til skov
ejerne som et konstruktivt forslag til

gavn for alle parter, både friluftslivet og 
skovejerne.

Vi kan forstå at Friluftsrådet gerne vil 
le have talt med os om forslaget inden

vi satte det på tryk i Skoven. Det er 
noteret. Vi håber og tror ikke at det nu 
er for sent at drøfte forslaget,

Lars Wilhjelm/Jan Søndergaard

Mekanisk renholdelse

r mr^

Ferrari tohjulet traktor med finger
klipper fra 5-14 HK. Der kan leveres 
alt i redskaber.

1
J—P

mmm
Ferrari traktor fra 18-74 HK. Kan leve
res i mange forskellige modeller.

Ferrari tohjulet traktor med fræser fra 
5-14 HK. Der kan leveres alt i redskaber.

Muratori fræsere leveres fra 85 cm i 
arbejdsbredde.

Importør: Sønderup Maskinhandel A/S ■ Tlf. 9865 3255 
www. ferrarimaskiner. dk

SALG AF KNUST BET

Vi tilbyder:

Betonknus til anlæg af nye veje og vejop 

Modtagelse af beton og tegl fra ne< 

Nedskæring af store jernkonstruktione

H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S 
Tlf.: 63 10 91 00 
Fax: 63 10 91 01

H.J.Hansen Middelfart A/S 
Tlf.: 64 41 02 60 
Fax: 64 41 75 60
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SKOVFORENINGENS EKSKURSION

SKOVENS 
BLØDE VALUTA

Af Lars Holm Simonsen og 
Rasmus Grønborg Bak, 
skovbrugsstuderende

Dansk Skovforenings 
årlige ekskursion gik til 
Ryegaard.

Emnet var alternative 
indtægter til træ og 
pyntegrønt.

Distriktet sælger 
naturoplevelser for i alt 
1300 kr pr. hektar.

150 deltagere var mødt op til Skovfore
ningens årlige ekskursion, der gik til 
Ryegaard ved Holbæk. Og de fik en 
chokstart af ordstyreren, direktør Niels 
Elers Koch fra Skov & Landskab:

“Hvis det fri marked skal fungere 
perfekt, skal der være fuld gennemsig
tighed for alle parter. Det vil sige - i prin
cippet - at alle sælgere og købere ved 
hvilke produkter der er på markedet, og 
hvilke priser de handles til.

For at bidrage til gennemsigtigheden 
og for at illustrere hvad diskussionen 
handler om, har Dansk Skovforening 
bedt mig oplyse hvilke produkter 
dagens vært - Ryegaard Skovdistrikt 
ved ejeren Johan Scheel - har solgt til 
Skovforeningen:

• Brug af skoven til 
ekskursion: 10,000 kr

• Brug af et areal til opstilling af 
frokosttelt: 5.000 kr

Købet af disse produkter har medført en 
større omkostning end normalt for 
Dansk Skovforenings ekskursioner. 
Skovforeningen har - på det fri marked - 
lagt denne merudgift over på deltager
nes betaling som er 175 kr større end fx 
sidste år.

Det er denne form for brugerbeta
lings-skovbrug vi skal diskutere i dag.
Er det den nødvendige produktudvik
ling og professionalisering der endelig 
er kommet til erhvervet? Eller er det 
unødvendig kommercialisering af natur
oplevelser?

Velkommen i skoven - og nyd dagen.
I har selv betalt for den.”Udlejning af dette hus samt nogle ha omkring det til en skovbørnehave giver Rye

gaard en indtægt på 156.000 kr om året. Kommunen er tilfreds, for ordningen er bil
ligere end en traditionel børnehave.
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Et lille stykke af en sitkakultur er ryddet for at give bedre vilkår til vildtet.

Skovbørnehaver
Et hus i udkanten af skoven er udlejet til 
Bramsnæs Kommune der her startede 
en skovbørnehave i 1997. Der er plads 
til 30 børn. Børnehaven betaler:

Husleje for
anvendelse af huset.....  9.700 kr/måned
Ret til organiseret 
færdsel på veje
og stier i skoven.................. 15.000 kr/år
Ret til at færdes på et
indhegnet areal på 2 ha...... 22.500 kr/år
Ret til brugen af
et markstykke.......................  2.000 kr/år

I alt betales således 116.400 kr for 
huset og 39.500 kr for den ekstra færd
sel, svarende til ca. 6 kr/barn/dag.

Børnehaven medfører en betydelig 
reduktion af jagtlejen. Der drives ikke 
jagt på selve børnehavens areal, men 
der drives skovdrift nogenlunde som 
normalt.

For børnehaven er der få restriktioner 
i brugen af arealet: Træer over 10 cm i 
diameter må ikke skades, og arealet må 
ikke få karakter af en byggelegeplads. 
Der har ikke været konflikter mellem 
børnehaven og skovdistriktet.

Et andet hus i kanten af Dyrehaven 
er i øvrigt også udlejet til en børnehave.

Find den rigtige pris
Diskussionen viste at der er store for
skelle på hvor meget forskellige skovdi
strikter tager sig betalt af kommunerne 
for skovbørnehaver. Det var en udbredt 
opfattelse at der her kan være et uud
nyttet økonomisk potentiale:

• Skovbørnehaver er under næsten alle 
omstændigheder langt billigere for 
kommunerne end traditionelle bybør
nehaver.

• Skovbørnehaver er særligt attraktive 
fordi de gavner børns motorik, ind
læring og sociale evner.

Det er et område hvor skovbruget end
nu famler for at finde det rigtige prisleje. 
Flere fremførte at klare aftaler med alle 
parter, fx også jagtlejere, er nødvendige 
for at forebygge konflikter.

Dansk Skovforening og Kommuner
nes Landsforening har udarbejdet en 
huskeliste til udformning af aftaler om 
skovbørnehaver.

Jagtvenlig skovdrift
Jagten på Ryegaard er udlejet på areal
basis til otte forskellige konsortier. Det 
er erfaringen at der kan opnås en større 
indtægt ved udleje til flere mindre frem 
til ét stort konsortium.

Distriktet tilstræber at der på hvert 
revir er mulighed for en god råvildtjagt, 
et antal fuglesåter, et muligt sted for 
udsætning af ænder samt steder for 
fasanudsætning. Når alle disse facilite
ter findes på et lille areal, kan der typisk 
opnås en højere pris pr. ha.

Derfor bør der på hvert revir være 
unge kulturer, især nål. Ofte indplantes 
sitka i huller i en løvtræskultur, og der 
anlægges remiser.

Der søges en løbende dialog med 
jægerne, både om dispositioner i skov
driften, om publikums færdsel og om 
jægernes særlige ønsker. Jægerne er 
en af Ryegaards hovedsponsorer, og 
hensynene til deres ønsker vejer derfor 
tungt i skovdriften - ofte tungere end 
hensynet til træproduktionen.

På ekskursionen blev vist et eksempel: 
Et fugtigt område blev i 1989 tilplantet 
med sitka. I 1995 blev det aftalt med 
jagtlejerne at fjerne den østlige side af 
kulturen der i forvejen stod tyndt. For

målet var at tilgodese bukkejagt og 
ønsket om en opdrætsplads.

At rydde fredskov uden at sikre ny 
opvækst kræver med den nuværende 
skovlov Skovtilsynets tilladelse. Men på 
det punkt venter de fleste en liberalise
ring i den kommende skovlov.

Jagthensyn 
og foryngelse
Diskussionen drejede sig især om kon
flikten mellem jagt og naturlig foryngel
se, og hvordan jagten tilgodeses. Man
ge forslag kom op:

• Såning af gul og blå lupin samt gyvel 
og røn. Disse foretrækkes af vildtet 
frem for kulturplanterne.

• Brug af hjælpetræarter for at 
skygge ukrudt og dermed undgå 
museskader.

• Indplantning af nåletræer i løvkulturer 
for at skabe bunddække til vildtet. 
Taks blev anbefalet da den bevarer 
grenene, mens andre nåletræer bliver 
åbne i bunden med tiden.

• Som alternativ til traditionelle vildtag
re, der sjældent er nyttige efter nytår, 
blev foreslået vildtagre af vedplanter 
der jævnligt slås for at få mange nye 
skud.

• Kappeplantning med sitka. Det vil 
sige at en sitka plantes i samme hul 
som en blivende træart, fx løvtræ, 
douglas eller grandis. Sitkaen 
beskytter mod vildtbid og fjernes når 
den blivende træart har nået en 
passende højde.

Dyrehave med 
mange indtægter
Ryegaard Dyrehave blev fredet i 1958. 
Den rummer mange aktiviteter. Fx:

• SFL område med miljøvenlig 
græsning (køer)

• Naturpleje betalt af Roskilde Amt
• Forsøg på foryngelse af Troldeskoven 

(gamle bredkronede bøge nord for 
udsigtspunkt)

• Filmoptagelser
• Firmaoplevelsesture
• Botaniske ekskursioner
• Bryllupper
• Skolebørn
• Æggetrilning
• Ski- og kælkeparadis.

Godsets politik er at tiltrække den rekre
ative færdsel til Dyrehaven der kan tåle 
mange aktiviteter - mens resten af sko
vene forsøges friholdt i størst muligt 
omfang.

Generelt opfører folk sig pænt i skov
en. Det er ikke den almindelige skov
gæst der smider skrald, men man kan 
se at naturen bliver slidt af færdslen. De 
største problemer er knyttet til mountain
bikes og færdsel uden for veje og stier. 
Kirkemosen (en højmose lige op til Dyre
haven) er meget sårbar overfor færdsel.

Området giver forskellige former for
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Dyrehaven er et naturskønt område der kan rumme mange forskellige aktiviteter - og giver basis for indtægter.

indtægter. Der opkræves mindst 300 kr 
+ moms for en færdselstilladelse. Der 
kan ikke tages penge for den almindeli
ge adgang, men der kræves parke
ringsafgift ved større arrangementer. 
Man får 1300 kr/ha for undladelse af 
sprøjtning og 500-800 kr/ha for 
græsning.

Der er dog også omkostninger ved 
disse aktiviteter. Jagtlejen i området er 
stærkt nedsat, og aktiviteterne - især 
de små - kræver relativt meget admini
stration.

Skovens gæster har generelt god 
forståelse for brugerbetaling, idet en del 
af pengene anvendes til service for 
gæsterne.

Tab af goodwill?
Ekskursionsdeltagerne diskuterede risi
koen for at skovbruget med brugerbeta
ling mister goodwill som man på andre 
tidspunkter kan have brug for. Det er 
vigtigt at køberne forstår hvorfor der 
opkræves penge.

Nogle ønskede sig et marked hvor 
private skove kunne tilbyde de samme 
ydelser som statsskovene og blive 
betalt i samme omfang som skatteyder
ne betaler til statsskovene.

Statsskovene vil ikke generelt indføre 
brugerbetaling i større omfang. Tvært
imod vil man bruge penge på at få flere 
ud i naturen.

Andre ydelser
Godset har mange huse som udlejes til

boliger, og der er mulighed for gode 
priser med nærheden til København.

Før jul har man detailsalg af juletræer 
med forskellige aktiviteter.

Hovedbygningen til Ryegaard blev 
nedrevet i 1974, fordi vedligeholdelsen 
var en økonomisk belastning. Bygnin
gen var ikke fredet.

Til gengæld har godset en anden 
ejendom, Trudsholm fra 1551, som 
udlejes til selskaber niv. der ønsker

andre rammer om fester end de sæd
vanlige.

Det er svært at tage betaling for at 
gennemføre guidede ture i skoven da 
amtet og statsskovene leverer samme 
ydelse gratis.

På godsets hjemmeside er der en 
lang liste over forskellige aktiviter der til
bydes og eksempler på tidligere afhold
te arrangementer.

Når Ryegaard gør alle indtægter op

Fra Dyrehaven er der en flot udsigt ned mod Isefjorden.
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Denne nobiliskultur bliver ikke sprøjtet og gødet - af hensyn til en højmose lige i 
nærheden. Men det er ikke muligt at blive honoreret for at tage sådanne hensyn til 
naturen.

Ekskursionens leder, godsejer Johan 
Scheel.

kommer man frem til at salg af natur
oplevelser giver en indtægt svarende til 
1300 kr/ha hvert år.

Til sammenligning kan nævnes ind
tægten ved salg af træ og pyntegrønt, 
ud fra Dansk Skovforenings regnskabs
oversigter. Ser man på årene 1998-99 
(dvs. før stormfaldet) og Øernes områ
de, så ligger indtægterne på ca. 3300 
kr/ha om året.

Salg af vand ?
Kirkemosen er en af Sjællands få 
højmoser og har en spændende flora af 
fx tranebær og soldug. Roskilde Amt 
har brugt kræfter og penge på at beva
re mosen. Selvsåede birk luges, og 
vandstanden opretholdes.

På en skråning oven for Kirkemosen 
står nobilis fra 1991 som har været dyr
ket traditionelt - dog uden gødning og 
jordmidler for ikke at risikere udvask
ning til Kirkemosen.

Indtil videre er disse hensyn alene 
finansieret af ejendommen. Der kunne 
måske opnås løvskovstøtte, men det 
har endnu ikke været muligt at finde 
en sponsor til den manglende gødsk
ning.

Men hvis der ikke er penge i at tage 
hensyn til naturbeskyttelsen, synes der 
at være penge i hensynet til drikkevand. 
Rent vand fra skovene kan blive en ind
tægtskilde for skovbruget:

Karsten Raulund Rasmussen, Skov & 
Landskab (FSL), forklarede at under 
skov er nitratindholdet væsentligt lavere 
end under landbrugsjord - ca. 5 ppm 
mod ca 80 ppm. Grænseværdien for 
drikkevand er 50 ppm. Løvskove giver i 
øvrigt både mere og renere vand end 
nåleskove.

Ejendomsretten til jord omfatter ikke 
grundvandet, og jordejeren kan derfor

ikke opkræve penge når der udvindes 
vand fra hans jord. Men skovbruget har 
alligevel produkter at sælge her. Under 
diskussion kom det fx frem at:

• Bregentved Skovdistrikt har aftalt 
med et vandværk at 65 ha friholdes 
for gødning og pesticider mod en 
kompensation på 50.000 kr/år. Skov
distriktet løber således risikoen for 
insektangreb, fx efter stormfald, men 
er stadig glad for aftalen.

• Sorø Skovdistrikt forlanger et konsu
lenthonorar på timebasis på linie med 
vandværkernes andre konsulenter når 
der drøftes nye boringer. Dét skræm
mer dog nogle vandværker.

Der var almindelig enighed om at hvis 
skovbruget skal udnytte vandets økono
miske potentiale for skovene, så må 
skovejerne selv gå aktivt ind og tilbyde 
aftaler med fx vandværker og amter.

Kilde:
Ekskursionsfører hvor omtalen af eks
kursionspunkterne er skrevet af skov
ejer Johan Scheel og skovfoged Per 
Bundgaard Jensen. Føreren rummede 
også artikler om nye indtægtsmulighe
der, skrevet af medarbejdere på Skov & 
Landskab. Disse artikler er optrykt i det
te nummer af Skoven.

Fotos: Janne Bavnhøj og Tanja Olsen, 
Dansk Skovforening.

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

Tlf.: 97 18 82 05, fax 97 18 82 05, mobil 40 52 86 52
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RYEGAARD SKOVDISTRIKT
Ryegård ligger mellem Roskilde og Holbæk. Ejendommen omfatter 429 hektar 
skov (53 % løv, 31 % nål, 16 % pyntegrønt), 250 hektar ubevokset (især eng, 
ager, græsning, mose) samt 450 hektar landbrug.

Ejeren er Johan Scheel. Ryegaard har været ejet af familien Scheel siden 
1824.

Driftsformålet er at bevare ejendommen i familiens eje og at bevare og for
bedre de natur- og kulturhistoriske værdier. Det er opfattelsen at prispresset på 
den traditionelle produktion af råvarer (traditionelle landbrugsprodukter og 
råtræ) vil fortsætte. Samtidig stiger samfundets efterspørgsel på oplevelser. 
Derfor er det logisk og nødvendigt at udnytte ejendommens herlighedsværdier 
kommercielt.

Ejendommen har store natur- og kulturværdier: Fx 74 kæmpehøje, et kuperet 
og smukt landskab samt et rigt dyre- og planteliv. Dyrehaven blev i 1958 
omfattet af en frivillig status quo fredning, dvs. den må ikke ændre udseende; 
der er dog forhandlinger om en revision af bestemmelserne.

Hovedbygningen på Ryegaard blev nedrevet i 1974, mens hovedbygningen 
Trudsholm fra 1551 anvendes til fester og andre arrangementer.

Til Ryegaard hører ca 40 ejendomme hvoraf 25 udlejes som boliger. Der er 
eget vandværk, som leverer vand til 45 huse.

Der er ingen ansatte i skoven. Opgaverne løses af Skovdyrkerforeningen 
Nordlige Sjælland.

Godset tilstræber at anvende internettet i videst muligt omfang i kommunikati
on med omverdenen. Se mere på www.ryegaard.dk.
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Hovedbygningen til Ryegaard blev nedrevet i 1974 af økonomiske grunde. Den 
stod i baggrunden til højre.

AUSTRALIENS BEDSTE SKOVDISTRIKT
950 ha skov, heraf 395 ha radiata pine plantager sælges. 

Årlig nedbør 920 - 1320 mm. Prima netværk og Infrastruktur. 
Sydney 420 km, Melbourne 480 km. Pris AUD 4.400.000 kontant.

Ejer: Ane A/S Østedgård 
Stallerupvej 43 A - 7000 Fredericia 

TIf. 75 95 43 74

UB,
2002

j FAGMESSE FOR MASKINER OG TEKNIK | TIL LANDBRUGET

FREDERICIA

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

TIf. 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 64 26 07
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ALTERNATIVE INDTÆGTER

INFORMATION 
OM DET BLØDE MARKED
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Et af de typiske eksempler på aktiviteter er udlejning af huse. Hvad kan man få for 
et hus i kanten af en skov og med udsigt over en ådal?

Af Martin Einfeldt,
Dansk Skovforening

Dansk Skovforening vil 
informere om markedet 
for skovenes bløde 
ydelser. Indsamling af 
skovenes erfaringer 
begynder nu.

Skovforeningen begynder nu at indsam
le og formidle erfaringer om markedet 
for salg af naturoplevelser og andre 
bløde ydelser. Formidlingen vii ske på 
medlemsafdelingen af www.skovfor- 
eningen.dk som et supplement til mar
kedsinformationen om træ.

Informationen vil også omfatte for
slag til konkrete aftaler om bløde ydel
ser (nogle forslag ligger allerede på 
www.skovforeningen.dk) samt en over
sigt over statsskovbrugets prispolitik for 
bløde ydelser.

Det bløde 
marked er svært
Markedet for bløde ydelser er langt 
mere uoverskueligt end træmarkedet.

Der er for det første tale om mange 
vidt forskellige produkter.
Nogle få typiske eksempler er:
• Jagtudlejning
• Arealudlejning til 

endags-arrangementer
• Husudlejning
• Skovbørnehaver
• Ridning
• Orienteringsløb
• Paintball
• Administrationsgebyrer
• ...og så er der en lang lang række 

mere eksotiske produkter -
fx filmoptagelser, begravelser og 
overlevelsesture.

Det bliver endnu mere uoverskueligt når 
produkterne er svære at sammenligne 
fra skov til skov. Der er store forskelle 
på værdien af de udbudte produkter, og 
på rettigheder og pligter i de forskellige 
aftaler. For eksempel kan der være sto
re forskelle på hvad et ridekort giver ret 
til.

Og endelig er der i øjeblikket langt 
færre udbydere og mere spredte erfa
ringer end når det gælder træ.

Det betyder alt sammen at priserne 
ved salg af bløde ydelser svinger langt 
mere end ved salg af træ.

Send viden til os
Skovforeningen går nu i gang med at 
indsamle skovenes erfaringer på områ

det. Det vil i første omgang ske ved 
direkte henvendelser til skovejere og på 
Skovforeningens kredsmøder.

Vi modtager også meget gerne 
uopfordrede henvendelser. Ethvert 
bidrag og enhver ide vil være 
værdifuld for projektet. Send det til 
info@skovforeningen.dk eller fax på 
33 24 02 42 - på forhånd tak, på hele 
skovbrugets vegne.

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

AARESTRUP PLANTESKOLE ¥¥
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup • Tlf. 8666 1790/9740 5244
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GYLLEBO
PLANTEBESKYTTELSE

Begræns dine vildtskader 
med Gyllebo plantebeskyttelse.

Gyllebo plantebeskyttelse er et vildtafskrækningsmiddel til 
anvendelse på løv- og nåletræer i skov, landbrug og have, 
hvor stor risiko for vildtskader forekommer. NYHED: 
Godkendt til mus på løvtræer.

Gyllebo plantebeskyttelse er et rent produkt, baseret på 
specialbehandlet blodmel, med tilsætning i form af natur
ligt bindemiddel og vegetabilske olier samt vand. 
Opløsningen er steriliseret.

Tre års prøver på Sveriges Landbrugsuniversitet i Lund, 
samt omfattende praktisk anvendelse de sidste 7 år, har 
vist en stor beskyttelseseffekt. Bedst i forsøg.

• Formodentlig det mest miljøvenlige produkt på 
markedet.

• Produktet er ikke skadeligt for dig og dine 
omgivelser.

• Nemt at udbringe. Ingen fareklasse.
• Lav omkostning ved udbringning.
• Stor beskyttelseseffekt, ca. 6 mdr.

Forst Consult
Plantebeskyttelse ApS

Salgskontor: Pilehavevænge 22, 2625 Vallensbæk 
Telefon: 43 64 48 48, Fax: 43 64 06 49 

Mobil: 21 46 06 48 
E-mail: info@gyllebo. dk

• Køb af træ på roden
L

• Maskinskovning J
. BRDR.

• Udkørsel af træ HØJRUP A/s
• Maskinplantning Skoventreprenører
# Oprilning Skovgade 20

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

30 80 01 73
• Knusning Fax 76 80 14 00

r
Efterårssalg
Hankmo demoharver

Normalpris Nu
I stk. NI A 300 S 28.400,- 19.900,-
I stk. NI A 300 SP 36.600,- 24.900,-
3 stk. MIA 3000 SP 48.900,- å 35.900,-
I stk. NLA 3800 S 74.000,- 49.900,-
l stk. HLA 3800 SP 101.800,- 74.900,-
Turne CK3000 såmaskine
m/skiveskær 74.900,-
Brugte Hankmo
2 stk. HLA 4600 SP 142.700,- å 89.900,-
l stk. W 3601 15.000,-

Andre landbrugsmaskiner
FM.A. 1 5-tands stubharve 1.500.- 500,-
Kongskilde Variant VPU
4-furet vendeplov, kun pløjet
120 ha 36.000,- 29.500,-
Såsæt - Doublet Combi-Let
med Nordsten CLB 400 MK2 19.800,- 12.000,-
Cabe DEN 180 NY
Brakklipper m/sidestyr 22.000,- 15.800,-
Flishuggere
TP 760 25.000,-
Vermeer BC 1 000
Trailermonteret, indregistreret237.000,- 165.000,-
Skovspil
Igland 6601, m/radiostyring.
2 år gi. meget fin stand 39.900,-
Skovvogne
Nokka MV71 skovvogn med Nokka
2043 kran, NY men overgemt 76.000,- 59.000,-
Savværker
Laimet 100, transp. savværk,
demokørt 400.000,- 298.000,-
Laimet 120, transp. savværk,
årgang 95, meget udstyr, velholdt 198.000,-
Brændekløvere
Kellfri VK700, traktordrevet 6.000,- 4.780,-
Kellfri VK770, el-drevet 8.600,- 6.880,-
Traktorer
IH 574, utrolig velholdt, kørt ca.5000 timer 32.700,-
MF 35, benzin 5.000,-
Stubfræsere
Rayco RG 50, kørt ca. 500 timer 198.000,-
Rayco RG 1625, demokørt 30 timer 98.000,-
Opvarmning
Bullerjan konvektionsbrændeovn
Type 01 1 1.400 8.400,-
Bullerjan konvektionsbrændeovn
Type 02 14.200 10.500,-
Minigravere
Grævlingen, trailermonteret, indreg.
minigraver, demomodel 139,000 114.900,-

Se maskinerne på www.interforst.dk

Blåkildevej 8 ■ Stubberup • DK 5610 Assens 
Tlf. 64 79 10 75 ■ Fax 64 79 11 75 - Mobil 40 56 77 46 

Sjælland: 40 34 87 46 ■ e-mail: info@interforst.dk 
www.interforst.dk
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JAGTENS ROLLE
FOR SKOVBRUGETS ØKONOMI 

- NU OG FREMOVER

Af forskningschef 
Bo Jellesmark Thorsen og 
sektionsleder Niels Strange, 
Skov & Landskab

Jagtleje indbringer i 
gennemsnit 420 kr/ha i 
danske skove. Betydnin
gen er størst på de 
større ejendomme.

Jagten kan komme i 
konflikt med naturnært 
skovbrug.

Der er behov for mere 
viden om hvordan jag
tens værdi øges.

Det er velkendt, at jagten repræsenterer 
den måske vigtigste biindtægt for det 
danske skovbrug.

Dette indlæg giver et overblik over 
den viden, der aktuelt findes om jagtens 
økonomiske betydning. Herudover 
diskuteres udfordringen med at få 
naturnær skovdrift og jagt til at gå op i 
en højere enhed samt mulighederne for, 
at vi kan blive bedre til at tjene penge 
på jagten i de danske skove.

Mange har en mening om jagtens 
økonomiske betydning, men viden om 
de vigtigste faktorer og deres veksel
virkning er indtil nu ikke undersøgt til 
bunds. Her præsenteres kort nogle for
slag.

Jagtens rolle for 
skovbrugets økonomi
Skov & Landskab gennemfører aktuelt 
nogle projekter, der kaster lidt mere lys 
over jagtens rolle for skovbrugets øko
nomi. Som del af en større undersøgel
se har ca. 1600 danske skovejere sva
ret på en række spørgsmål om jagtens 
betydning for dem og deres ejendom.

For større skovejere (>100 ha) er jag
ten helt eller delvist udlejet på mere end 
65% af ejendommen, mens kun ca.
17% af de mindre skovejere (<32 ha) 
lejer jagt ud. For alle størrelsesgrupper

Artikler om nye 
indtægter
I ekskursionsføreren til Ryegård ind
gik en række korte artikler om mulig
hederne for nye indtægter, skrevet af 
medarbejdere fra Skov & Landskab. 
Da disse artikler kun er kendt af del
tagerne på ekskursionen aftrykkes 
de på de følgende sider i Skoven.

Red.

gælder det, at ca. halvdelen af alle eje
re selv benytter hele eller dele af jagten 
i deres skove.

Disse fakta afspejles også i, at ca. 
halvdelen af alle skovejere finder mulig
heden for egen jagt vigtig for deres lyst 
til at eje skov. Omvendt er det primært 
de større skovejere, der finder, at ind
tægten fra jagtlejen har positiv eller stor 
positiv økonomisk betydning, mens de 
mindre skoveejere ikke finder den så 
væsentlig.

Af privatskovbrugets regnskabsover
sigter fremgår, at den gennemsnitlige 
jagtlejeindtægt på landsplan er ca. 420 
kr/ha. Der er dog en betydelig regional 
variation som det fremgår af tabel 1.

Jagtens fremtid med 
naturnær skovdrift
Den naturnære skovdrift beskrives ofte 
som en genvej til såvel en sundere øko
nomi som en sundere økologi i de dan
ske skove. En primær årsag er en 
udstrakt brug af naturlig foryngelse, der 
vil reducere omkostninger i skovbruget.

Men nogle steder vil et stort vildttryk 
kollidere med denne ambition og be
sværliggøre foryngelsen. Et højt jagttryk 
og en reduceret vildtbestand kan mulig
vis sænke jagtlejen betydeligt. Hvor 
meget vides ikke, men overstiger jagt
lejereduktionen de sparede hegnings- 
og kulturomkostninger, er det en dårlig 
forretning. Figur 1 illustrerer problemet.

Plads til forbedringer
Både spørgsmålet omkring samspillet 
mellem naturnær skovdrift samt skov
brugets svage økonomi generelt gør det 
aktuelt at overveje, om en øget viden 
om jagtens økonomi og faktorerne bag 
den kan bidrage med ideer til en for
bedret vildtforvaltning og indtjening på 
jagten.

Indledende analyser på de tilgænge
lige data antyder, at jagtlejen pr. ha fal
der jo større et areal, der udlejes (en 
slags rabat). Den stiger til gengæld 
med skovejernes administrationsom-

Figur 1. Værdien af jagtlejen skal sammenholdes med sparede omkostninger til 
hegning og lavere kulturomkostninger som følge af naturnær skovdrift.
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For halvdelen af alle skovejere er muligheden for egen jagt vigtig for deres lyst til at 
eje skov (Arkivfoto).

Tabel 1. Gennemsnitlig indtægt fra jagt
leje i perioden 1998-2000. Kilde: Dansk 
Skovforenings regnskabsoversigter.

Region Gennemsnitlig jagtleje

Øerne 535 kr/ha
Østlige Jylland 421 kr/ha
Nordlige og

vestlige Jylland 355 kr/ha

kostninger pr. ha samt forskellige fakto
rer, der antageligt hænger sammen 
med variation i landskab og skovtyper.

Sådanne observationer fører naturligt 
til spørgsmål om, hvor vidt der fx findes 
en optimal arealstørrelse på en jagtleje- 
kontrakt? Eller om det er muligt gennem 
en øget udviklings- og plejeindsats - og 
dermed øgede administrationsomkost
ninger - at forøge indtjeningen på jag
ten? Eller om man ved enkle variations
skabende tiltag kan forbedre jagtens 
værdi?

Eksisterende data giver desværre 
ikke svarene på disse og mange andre 
relevante spørgsmål. Skov & Landskab 
har imidlertid udarbejdet et projektfor

slag, der kan tilvejebringe en mere 
detaljeret viden om sammenhængen 
mellem jagtens værdi og en række af 
de faktorer, som skovejerne har mulig

hed for at påvirke gennem driften. Det 
kan åbne for en bedre skov- og vildtfor
valtning til gavn for den samlede økono
mi.
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MEDICINPLANTER 
SOM NICHEPRODUKTION 

I SKOVBRUGET
Af Jan Svejgaard Jensen 
og Ditte C. Olrik, Skov & 
Landskab(FSL)

Man kan dyrke planter i 
skoven til plantemedicin 
og til kosttilskud (urte
te).

Der skal dog under
søges mange ting før 
man går i gang. Det er 
næppe relevant at ind
samle på vilde planter - 
det skal være en indu
strialiseret produktion 
ligesom med pynte
grønt.

Udvikling af plantemedicin og kosttil
skud (urtete) synes at være en nærlig
gende mulighed for at skaffe biindtæg
ter til skovbruget. Større danske jordeje
re har gjort deres egne erfaringer 
indenfor området.

Skov & Landskab (FSL) arrangerede 
sidste år en temadag om emnet og var 
med til at udfærdige ansøgninger mht. 
produktion og høst af plantemateriale 
fra tjørn til naturmedicin.

Der er en øget efterspørgsel efter 
naturlige og økologiske produkter og en 
villighed til at betale mere for dem. Det 
gælder for kost, men især også for 
medicin.

Generelt skelnes der mellem kosttil
skud og plantemedicin. For at opnå 
godkendelse af et produkt til planteme- 
dicinsk brug kræves der talrige og til
bundsgående analyser. Derfor er det 
vanskeligere at få et produkt godkendt 
som plantemedicin end som kosttilskud.

Der er dog i dag også en mere striks 
kontrol med kosttilskud end førhen. Det 
skyldes at indholdsstofferne ofte er 
ukendte, samt at der er meget stor indi
viduel forskel i indholdet mellem indivi
der selv inden for samme art, hvorved 
medicinen bliver svær at dosere. Traditi
onel medicin har den store fordel at 
doseringen er ens.

Produktion 
af plantemedicin
Alle arter af træer, urter og svampe har 
interesse til plantemedicin. Man ved 
generelt lidt om potentialet, og nye 
muligheder kan lige pludselig vise sig.

På verdensplan findes utallige uud
nyttede arter, hvis potentiale endnu er 
ukendt. Søgningen efter nye spænden
de emner er dog meget vanskelig, og 
det kan til tider virke som at lede efter 
en nål i en høstak.

Udnyttelsen af plantemedicin beteg
nes ofte som en cost-effektiv produk
tionsmetode, fordi materialet kan sam
les direkte i naturen, hvor det findes til 
overflod. Dette gør sig dog kun gæl
dende visse steder i verden, f.eks. i tro
perne hvor arterne er mange, og hvor 
arbejdskraften er billig.

Typisk har man i Danmark kun arbej
det med arter der allerede er gjort erfa
ringer med i udlandet. Der er f.eks. gjort 
indledende undersøgelser på f.eks. gin
seng, tjørn, perikum, baldrian, solhat og 
pil.

Taks
Fra udlandet er eksemplet med taks 
(indeholder det aktive stof taxol) vigtig. 
Taxol anvendes til behandling af kræft.

Da stoffet blev opdaget, opstod der 
stor interesse indenfor skovbruget inter
nationalt, hvilket medførte store investe
ringer i taks. Men efter nogle år blev det 
muligt at fremstille taxol syntetisk, og 
det var langt billigere end udvindingen 
af det naturlige stof. Herved fjernede 
man grundlaget for en naturlig kommer
ciel produktion.

Eksemplet med taxol virker afskræk
kende for ethvert tiltag somi kræver sto
re investeringer. Desuden belyser det et 
vigtigt dilemma: jo bedre man kender 
indholdstofferne og kan præcisere 
deres virkning, jo nemmere er det at få 
dem lovmæssigt godkendt, og desto 
lettere vil det være at fremstille stofferne 
kunstigt.

Ginseng
I Danmark har en gruppe landmænd i 
samarbejde med Danmarks Jordbrugs- 
Forskning (Aarslev) forsøgt sig med 
dyrkning af ginseng. Resultatet blev at

ginseng-produktion er mulig i Danmark.
Anlæggene skal være meget intensi

ve mht. opbygning, renholdelse mv. Der 
kræves - i skovbrugsammenhæng - 
enorme investeringer, samt en villighed 
til at tage chancer, da produktionen 
meget let kan ødelægges af svampe, 
snegle og insekter.

Ginseng er en skovart. Måske kan 
man dyrke den i skoven, med god pro
duktion til følge - men det vil formentlig 
stadig være en intensiv driftsform.

Tjørn
Udvindelse af stoffer til anvendelse i 
hjertemedicin fra tjørn kan også have 
interesse. Men ligesom med pil, kræver 
det en organiseret produktion, hvor 
plantematerialet høstes systematisk i 
hegn eller plantager. Det er formentlig 
ikke realistisk (økonomisk rentabelt) at 
basere en produktion af naturmedicin af 
de ovennævnte arter på tilfældig ind
samling rundt omkring i skoven.

En dansk produktion af tjørn skulle i 
givet fald baseres på en økologisk pro
duktion af en specialvare, hvor det 
angives hvor produktet er indsamlet og 
fremstillet.

Der produceres store mængder af 
tjørn i Østeuropa og Kina, og en dansk 
produktion ville ikke kunne konkurrere 
på mængder og pris.

Udarbejdelsen af projektansøgninger 
inden for tjørn gav anledning til at 
opstille en række forløb, som man skulle 
igennem i forbindelse med en rationel 
produktion i Danmark:

- Hvad findes på markedet (mar
kedsundersøgelser)?

- Hvilke indholdsstoffer er vigtige9

- Hvilke dele af planten skal man bru
ge (bark, blade, blomster, frugter)?

- Hvordan skal de høstes?
- Hvordan skal det plantes og pas

ses9

- Kan man forædle sig til bedre og 
mere ensartede produkter9

- Hvordan skal det behandles / tørres 
/ pakkes / forsendes?

- Afsætningsforhold (brancheorgani
sationer)?

- Kan man få produktet godkendt?
- Kan produktet eksporteres?
- Hvem er konkurrenterne?
- Er der alternative produkter?
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Intensitet af 
produktionen
Produktion af plantemedicin kan foregå 
på forskellige niveauer. Der er virksom
heder som har udviklet en produktion 
og salg af mange små produkter og 
anlagt en niche-produktion baseret på 
en økologisk profil.

De fleste firmaer og forskningsinstitu
tioner, som har arbejdet med planteme
dicin og naturprodukter, har selv foreta
get forholdsvis store investeringer. De 
har gerne modtaget væsentlige offent
lige forsknings- og iværksættertilskud, 
fordi dette er nicheproduktioner inden
for non-food området (f.eks. Barritskov). 
Der er formentlig ikke plads til mange af 
den slags virksomheder i Danmark.

Hvis skovbrugsvirksomhederne 
generelt skal have succes med medi
cinplanter, er det svært at forestille sig 
andet end at fremstillingen - ligesom 
med pyntegrønt - skal baseres på en 
mere eller mindre industrialiseret pro
duktion - dvs. med anlæggelse af plan
tager mv.

Man kan dog godt forestille sig at 
eksisterende bevoksninger eller læhegn 
udnyttes - f.eks. energipil, tjørn. Endelig 
kan man forestille sig at fremtidige vildt
og læplantninger etableres med øje for 
at de kan udnyttes til kosttilskud og 
plantemedicin.

Skal man drage en konklusion ud fra 
de erfaringer, som er gjort, må det 
være, at det ikke kan udelukkes, at vi en 
dag får viden om plantedele i vores 
skove, som umiddelbart kan høstes 
direkte og sælges til gode indtægter 
(ligesom med mos i Vestjylland). Der 
kan imidlertid ikke på nuværende tids
punkt peges på et specifikt produkt, 
hvor dette synes at blive tilfældet.
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Figur 1. Kantareller er nok de mest eftertragtede spisesvampe. Foto F. Rune, 1988.

INDSAMLING 
OG DYRKNING 

AF SVAMPE I SKOV
Af Iben M. Thomsen 
og Simon Skov,
Skov & Landskab(FSL)

Skovbruget søger nye 
indtægtskilder, og en af 
disse kunne være salg 
af svampe. Vigtige 
forudsætninger for 
succes er interesse for 
området, en indledende

indsats samt villighed til 
at tage hensyn ved sko
vens øvrige aktiviteter.

Man kan selv indsamle 
vilde svampe eller 
sælge sankekort til 
svampeplukkere. En 
anden mulighed er at 
dyrke svampe på ved.

Denne artikel er et resume af indlæg på 
Skovforeningens ekskursion.

I Danmark har vi ikke haft samme tra
ditioner for at plukke vilde svampe til 
spisebrug som i andre dele af Europa. 
Indsamling af svampe har typisk været 
forbeholdt en lille kerne af entusiaster, 
som har indgående kendskab til spise
svampe eller andre svampe med nytti
ge egenskaber (garnfarvning, dekorati
ve svampe).

Svampeplukning er dog langsomt 
ved at blive mere populært, hvilket bl.a. 
udgivelser af mange svampebøger vid
ner om (se litteraturliste).
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Vilde kontra 
dyrkede svampe
Siden slutningen af 1980’erne har hver 
dansker, ung som gammel, i gennem
snit spist over 2 kg svampe om året. 
Næsten alle disse svampe har været 
dyrkede champignoner. I de allersene
ste år er der kommet enkelte andre dyr
kede arter til.

De dyrkede arter adskiller sig mht. 
fødeværdi ikke meget fra de vilde arter, 
der findes i skovene. Dog er smagen af 
de vilde arter ofte kraftigere.

Der findes en udbredt og overdreven 
frygt for giftsvampe hos en stor del af 
befolkningen. Som alle andre af natu
rens "gaver” skal svampe omgås med 
respekt, og man må aldrig spise vilde 
svampe, man ikke kender med sikker
hed!

Der findes - akkurat som for bær - 
ingen nemme regler, der fortæller om 
svampe generelt er spiselige eller gifti
ge. Man skal kende de enkelte arter 
eller artsgrupper.

Svampeplukning
De mest populære arter af vilde spise- 
svampe er kantareller, rørhatte, champig
noner, morkier, østershat, skørhatte, for
anderlig skælhat, gran-svovlhat samt ca. 
20 andre hatsvampe (se også tabel 1).

Bortset fra champignonarter er disse 
hyppige og nyttige svampe i skoven, da 
de enten er mykorrhiza-dannere eller 
nedbrydere af dødt materiale. Mykorrhi-

Figur 2. Galderørhat er en af de få 
uspiselige rørhatte, med en meget bitter 
smag. Foto S. Skov, 2002.

Træarter
De fleste træarter i Danmark har til
knyttet mykorrhizadannende svampe, 
heriblandt de gode spisesvampe.

Ask, ahorn og elm danner dog en 
særlig mykorrhiza med mikroskopiske 
svampe. Det er derfor ikke værd at 
lede efter spisesvampe i bevoksnin
ger af de nævnte træarter. Men både 
gran, fyr, eg og bøg på såvel nærings
rig som næringsfattig jord giver 
grundlag for en rig og varieret svam
peflora af spiselige arter (tabel 1).

za-dannerne lever i symbiose med 
deres værtstræarter, hvorfor skovene er 
det vigtigste voksested.

En række andre spiselige arter, som 
f.eks. blomkålssvamp, svovl poresvamp, 
oksetunge og tueporesvamp, har det til 
fælles, at de er parasitter på stående 
træer og derfor mindre velsete i skov
bruget. Ingen af dem er dog specielt 
almindelige eller meget eftertragtede af 
svampesamlere.

For nybegyndere er det sikrest og 
mest trygt at begynde at indsamle let 
genkendelige slægter med få eller 
ingen giftige arter. Udover kantareller 
(fig. 1) er rørhattene meget let genken
delige. Kender man de ret sjældne,

men uspiselige/giftige: satans rørhat, 
galderørhat (fig. 2), djævle-rørhat, sod
rørhat, skønfodet rørhat og peberrørhat, 
kan man indsamle svampe sikkert fra 
denne gruppe.

Blandt skørhattene, der også er en 
letgenkendelig gruppe, kan man spise 
alle mildtsmagende arter. Dette kræver, 
at man smager på et meget lille stykke 
og derefter spytter ud. Ingen dansk 
svamp er så giftig, at man ikke kan 
smage på den og spytte ud. Blandt 
skørhattene vil man møde meget 
skarptsmagende arter (f.eks. stor 
giftskørhat), som dog ikke er giftige, 
blot uspiselige.

En god svampebog samt hjælp fra

Tabel 1 Eksempler på gode spisesvampe i skove, deres voksested og hvornår de kan plukkes.

Svampeart Træart Levevis Indsamling Bemærkninger

Kantarel Eg, fyr, bøg, gran Mykorrhiza Juni-november På sure, næringsfattige jorde
Stor trompetsvamp Bøg Mykorrhiza Oktober På muldrig eller leret jord
Østershat Bøg, løv, nål Parasit/nedbryder Oktober-december Kan også dyrkes
Spiselig morkel Løvskov Nedbryder Maj-juni Stenmorkel i nåleskov 

er giftig i rå tilstand
Karl Johan rørhat Bøg, gran Mykorrhiza August-oktober Den bedste af mange 

spiselige rørhatte
Spiselig skørhat Løvskov Mykorrhiza Juli-oktober Bliver hurtigt spist 

af snegle/dyr
Prægtig skørhat Fyr Mykorrhiza August-oktober
Velsmagende mælkehat Fyr Mykorrhiza August-oktober På næringsrig bund, 

orange mælkesaft
Foranderlig skælhat Løvtræstubbe Nedbryder (April-maj)

September-oktober
God men kun for kendere, 
da den kan forveksles 
med giftige svampe

Gran-svovlhat Granstubbe Nedbryder Marts-maj
og august-november

Kun for kendere pga. 
forvekslingsmuligheder

Violet hekseringshat Løv og nål Nedbryder Oktober Kan forveksles med 
violette slørhatte

Svovlporesvamp Eg m.fl. Parasit Juni-august Kun unge eksemplarer 
spiselige

Blomkålssvamp Sitkagran, fyr, lærk Parasit August-november
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Figur 3. Svovlporesvamp er almindelig 
pa eg, pil, robinie, pil (billedet) og 
fuglekirsebær. Faktisk er den mere hyp
pig i parker end i skoven. Foto I.M. 
Thomsen, 1994.

Figur 4. Østershat vokser på træ og kan nemt dyrkes ved podning på friskfældede 
stammer. Foto F. Rune, 1986.

Svovlporesvamp
(Laetiporus sulphureus) er en af de 
få spiselige poresvampe på træer, på 
engelsk kaldet ’’chicken of the 
woods”. Den er let genkendelig med 
sine store, taglagte frugtlegemer og 
den lysende gule farve (fig. 3).

Kun helt unge frugtlegemer kan 
spises, da de med alderen bliver 
seje og beske. Tilberedning kan 
f.eks. ske ved at skære frugtlegemet i 
skiver, panere dem og stege dem på 
panden.

en kyndig svampesamler er uundvær
ligt, når man går i gang med svampe
plukning.

Svampedyrkning
Vednedbrydende svampe har evnen til 
at omdanne vedmasse til energi. Kun 
under de rette betingelser kan svampe 
leve i træ.

I et naturligt nedbrydningsforløb vil 
forskellige svampearter afløse hinan
den, indtil veddet er helt nedbrudt. 
Mekanismerne bag denne afløsning er 
dårligt kendt, men det kan konstateres, 
at hver svampeart er specialiseret til en 
bestemt fase i nedbrydningen.

Dyrkning af svampe forudsætter, at vi

kan skabe vækstforhold, der er passen
de for netop den svamp, vi ønsker at 
dyrke. Forhold, der er vigtige for svam
pevækst i ved, er træart, nedbrydnings
grad, fugtighed, temperatur og konkur
renceforhold til andre svampe.

Den vedboende svamp, der umiddel
bart har størst erhvervsmæssig potentia
le er almindelig østershat (fig. 4).

Svampen er almindeligt forekom
mende i danske bøgeskove, hvilket 
betyder, at svampen er tilpasset danske 
forhold. Desuden er svampen kendt fra 
salg i supermarkeder, hvor kvaliteten 
dog ofte er meget dårlig. Smagen er 
god, og svampen holder sig godt i køle
skab. Endelig produceres en stor 
mængde frugtlegemer først på vinteren, 
hvor svampene er velegnede i årstidens 
retter.

Dyrkningsmetode
Den generelle metode til dyrkning af 
svampe på ved er at vælge friske starm- 
mestykker i en størrelse, der passer til 
håndteringen. Skal stammerne bruges i 
en have, skal de være forholdsvis lette, 
mens de kan være tungere, hvis de skal 
håndteres med maskiner i skoven. I 
skoven kan man med fordel bruge høje 
stød eller væltede træer (fig. 5),

Stammerne skal være helt friske, så 
uønskede svampe ikke har invaderet 
stammen. De friske stammer skal podes 
med mycelium (-svampevæv). Pode
materialet køber man eller laver selv.
Der kan bruges smuld eller en boreprop

fra stammer, hvori der er kraftig svam
pevækst. Man borer huller i stammen, 
og med et særlig podestempel trykkes 
myceliet ind i hullerne. Hullerne plom
beres med voks eller en træprop.

I en mere simpel produktion saver 
man en skive af enden på stammen/stø
det. Snitfladen podes med mycelium, 
og den afsavede skive sømmes på 
igen. Nu skal svampen vokse i veddet 
og samle kræfter til at danne frugtlege
mer. Vækstraten afhænger af svampe
arten, og hvordan svampen trives i 
stammen.

Mycelium kan f.eks. købes som 
inficeret savsmuld hos Bioplant (Henry 
Dam), e-mail: bioplant@post.tele.dk. 
Prisen afhænger af svampeart og 
mængde. Materialeudgifterne vil være 
minimale.

Svampe
som indtægtskilde
Der er potentiale for indsamling af 
svampe i de private skove, hvilket gør 
svampe til en mulig indtægtskilde. Dette 
skyldes, at der skal tilladelse til at fær
des uden for stier og veje, Dette kunne 
f.eks. gives i form af et "svampekort”, 
dvs. et slags sankekort med ret til færd
sel og svampeplukning i bestemte 
områder af skoven.

Alternativt kan man sælge f.eks. kan
tareller til grønthandlere og restauranter, 
hvis man er bekendt med svampenes 
voksested og kan arrangere plukning. 
Man kan endvidere overveje at supple-
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re den naturlige svampeforekomst med 
■ dyrkning af forskellige arter, f.eks. øster
shat.

Det er svært at konkurrere med pri
sen på udenlandsk producerede svam
pe, så det er vigtigt at finde andre 
salgsargumenter end kiloprisen. Det 
kunne f.eks. være muligheden for, at 
den private forbruger selv kan dyrke 
svampe ved at købe en stamme, der 
allerede var podet med mycelium. Det 
kunne også være svampekort til skov
arealer, hvor der blev dyrket svampe i 
naturlige skovomgivelser.

Da importerede østershatte ofte er af 
dårlig kvalitet, kunne der også skabes 
en salgsniche for kvalitets-østershatte 
og andre svampe. Aftagerne kunne 
være restauranter og delikatesseforret
ninger.

Hensyn
I Danmark foregår svampeplukning i høj 
grad i offentlige skove, hvor man må 
færdes uden for stier og veje. Gode 
svampesteder vogtes gerne nidkært og 
holdes hemmelige, specielt hvor der fin
des kantareller. Dette giver somme tider 
anledning til, at gode svampelokaliteter 
uforvarende ødelægges, f.eks. ved kraf
tig jordbearbejdning eller anlæggelse af 
en post til orienteringsløb midt i en plet 
med plukkeklare kantareller.

Renafdrifter, træartsskifte, kraftig 
jordbearbejdning, gødskning og færd
sel er de værste fjender for de mykorrhi- 
za-dannende arter. Vedboende svampe 
forsvinder selvfølgelig, hvis værtstræet 
fældes. Den slags indgreb og belast
ninger bør derfor undgås på de gode 
indsamlingssteder for svampe, hvis 
man ønsker at bevare dem i sin skov.

Derimod tager svampens biomasse i 
jorden eller veddet ikke skade af, at 
frugtlegemerne plukkes.

Organisering
Der findes ikke noget færdigt koncept 
for, hvordan man griber organiseret 
svampeplukning an, men følgende bør 
overvejes:

Først og fremmest bør man gennem
gå sin skov for "gode svampesteder”, 
gerne i samarbejde med svampekyndi
ge personer. August, september og 
oktober er de bedste måneder at gå på 
svampejagt, da langt de fleste svampe 
sætter frugtlegemer på dette tidspunkt. 
Dog er f.eks. morkier og østershat frem
me på andre tidspunkter (tabel 1).

Det er ikke hvert år, at svampenes 
mycelium sætter frugtlegemer. Rigelig 
nedbør og varme i august-september 
giver anledning til såkaldte ’’svampeår”, 
hvor det vrimler med frugtlegemer.

Andre år ses kun få frugtlegemer, 
og i sådanne år er det svært at udpe
ge de bedste indsamlingssteder. I år 
har den tørre september f.eks. betydet, 
at der indtil begyndelsen af oktober 
har været begrænsede mængder spi- 
sesvampe.

> W.

$

Figur 5. Væltede stammer kan podes med svampe og være et økonomisk og natur
mæssigt bidrag til skovdriften. Bemærk, at de afsavede ender allerede er inficeret 
med barksvampe, så nu er det for sent at inficere denne stamme. Foto S. Skov, 
2002.

Når svampestederne er fundet, kan 
de afsættes på et skovkort samt omta
les i bevoksningslister. Dermed kan 
man kan tage hensyn i skovdriften og 
ved andre aktiviteter som jagt og orien
teringsløb. Endvidere hjælper det til at 
udpege områder med en rimelig høst
mulighed for svampesamlerne.

Hvis man selv vil plukke/afsætte 
svampene, er en nøjagtig kortlægning 
essentielt for at nedbringe tidsforbruget 
En liste over de arter, som kan leveres 
(alt efter frugtsætning), er også salgs
fremmende.

Litteraturliste:
Garnweider, E. 1991: Svampe. Gyldendals 
Forlag, (oversat fra tysk)
Groos, U. 1989: Dyrk selv spisesvampe.

Clausen Bøger, (oversat fra tysk)
Hall Andersen, H. 1986: Svampefarvning 
Ahrent Flensborgs Forlag.
Knudsen, H. 1992: Politikens Svampebog. 
Politikens Forlag.
Knudsen, H. 1994: Politikens Svampeguide. 
Politikens Forlag.
Knudsen, H. & Vesterholt J. 1999: Danmarks 
svampelokaliteter. Politikens Forlag.
Lange, M. 1990: Nordens Svampe. Gads 
Forlag.
Lange, M. & Lange, B. 1991: Gode 
Spisesvampe. Gads Forlag.
Læssøe, T. 1998: Politikens Store 
Svampebog. Politikens Forlag.

Links:
Om svampedyrkning: www.lund-hede.dk og 
www.shii-take.dk
Om svampe generelt, mange links: 
www. s vampe, com
Shii-take er også omtalt i Skoven 11/99.
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HALM OG FLIS KØBES

Høng Varmeværk ønsker tilbud på levering af 10.000-15.000 tons biobrændsel årligt i form af halm og flis. 
Vores samlede energibehov er på ca. 150.000 GJ pr. år.

Leverancer kan påbegyndes pr. 1. august 2003, og der ønskes etableret 3-årige kontrakter.

Varmeværket er interesseret i både engangsleverancer eller vedvarende leverancer af følgende bio-brændsler:

• Halm og halmpiller max. 10.000 tons
• Skovflis max. 15.000 tons
• Træflis eller rent træaffald fra 

træforarbejdende virksomheder 
max. 10.000 tons

Der ønskes tilbud på enten dele af den anførte mængde biobrændsel eller på hele mængden.

Tilbudet skal være ind. transport til værket og bedes opført med fuldstændige oplysninger om mængde, pris 
og kvalitet af det tilbudte brændsel. Tilbudet skal være Høng Varmeværk i hænde

senest tirsdag den 5. november 2002.

Varmeværket forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomme tilbud og forhandle pris- og leverings
betingelser samt kvalitet med den enkelte tilbudsgiver.

Yderligere oplysninger kan fås hos driftsleder Arne Krog Madsen på telefonnummer 5885 2432. 
Leveringsbetingelser for halm- og flisleverancer kan oplyses ved henvendelse til værket.

HØNG VARMEVÆRK
Banemarken 8 

4270 Høng
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FORVENTET ANTAL BESØG 
I DYREHAVEN, RYEGAARD

Af Hans Skov-Petersen og , 
Skov & Landskab(FSL)

Dyrehaven forventes at 
modtage 12.000-25.000 
besøg om året.

Det er muligt at beregne, hvor mange 
mennesker der kan nå frem til et vil
kårligt punkt i landskabet med bil. Det 
sker ved hjælp af oplysninger om trans
porttid og -middel i forbindelse med 
skovbesøg samt digitale kort over vej
nettet (der bl.a. indeholder oplysninger 
om den tilladte kørselshastighed) og 
befolkningstal. Det er således muligt at 
forudsige det (bil-baserede) besøgstal 
for eksisterende og planlagte skovom
råder.

På baggrund af en samlet betragt
ning vurderes det, at Dyrehaven, Rye- 
gaard på årsbasis kan forventes at 
modtage godt 1000 biler (med gennem
snitligt ca. 2,5 personer pr. bil).

Ud fra tidligere undersøgelser vides 
det, at på helt korte afstande (under 1 
km) er det under 10 % af besøgene der 
foretages med bil. Da Dyrehaven må 
betragtes som en skov af mere lokal 
end regional betydning, må det forven
tes at det samlede besøgstal - inklusive 
gående og cyklister - formodentlig vil 
ligge 5-10 gange højere.

Det betyder et besøgstal på ca. 
12.000 - 25.000 besøg pr. år. Vi må dog 
understrege, at der er tale om ”et bed
ste gæt”-estimat.

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158 
mail@akkemp.dk
www.akkerup.dk

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

i
Dyrehaven, Ryegaard

Antal biler 
pr. kv.km. pr. år

< 100
100 -200
200 -300
300 -400
400 -500
500 -600
600 -700

E 700 -800
| 800 -900
| 900 -1000

| > 1000

Kort som viser det forventede antal besøg i biler/knf/år på forskellige dele af Sjæl
land. Udsnitskortet viser området omkring Ryegaard. Her ligger den mørkerøde 
indikation af forventet antal biler (over 1000 biter/knrf/år) under den grønne marke
ring af eksisterende skove.

Skovvogne 
Trækløvere 
Frontlæssere 
Redskaber til: 

Frontlæssere 
Minilæssere 
Læsse- 
Maskiner 
Truck

Meget andet
.

ii'5 ■

Chief Danmark ApS 
Industriarealet 67 

6990 Ulfborg
Tlf. 97491866 Fax 97492705 
chief@chief-danmark.com 
www.chief-danmark.com

SKOVEN 10 2002 431



SYGDOMME I SKOVEN

RISIKO FOR
INDFØRELSE AF EGENS 
VISNESYGE TIL EUROPA

Af afdelingsleder 
Hans M. Hedegaard, 
Erhvervspolitisk afdeling

Indførelse af egens visne
syge til Europa kan få 
katastrofale og uoversku
elige følger for egeskove
ne, hvis det måtte ske.

Myndighederne bør 
standse import af ameri
kansk egeflis indtil der 
er sikkerhed for, at der 
ikke er nogen risiko.

..
Rødeg angrebet af egens visnesyge - løvet er gulfarvet i store dele af kronen. 
(Foto: USD A Forest Service).

Der importeres i dag amerikansk ege
træsflis til fjernvarmeværkerne i Dan
mark. Anvendelsen af træ til brændsels
formål er positivt - uanset om der er 
tale om dansk eller udenlandsk træ.
Men importeres der træ, hvor der er en 
- selv minimal - risiko for indførsel af 
sygdomme er det uacceptabelt.

Egetræsflisen kommer fra Virginia, 
hvor egens visnesyge er til stede, selv
om den ikke er vidt udbredt hér.

EU-reglerne for indførsel af træ til EU- 
landene fra USA og Canada siger, at 
træet enten skal:
• være afbarket eller
• være varmebehandlet eller
• være kemisk behandlet.

De formelle indførelsesregler er således 
overholdt i det aktuelle tilfælde, da der 
er tale om afbarket træ. Imidlertid er 
afbarkning af løvtræ med efterfølgende 
flisning ingen garanti for, at der ikke er 
barkstykker i flisen. Dette har da også 
let kunnet konstateres i de store mæng
der, der nu ligger på havnen i Grenå.

Potentielt er der således en risiko for, 
at der er sporer i den indførte flis. Og 
således også en risiko for tilstedeværel
sen af sporer, der kan resultere i egens 
visnesyge.

Plantedirektoratets syn
Plantedirektoratet har taget stikprøver 
af flisen for at undersøge, om egens

Historien om egeflisen
Den 29. juli fortæller Energi Danmark, 
NRGi, første gang om den amerikan
ske flis. De konstaterer at østjyske 
lokalvarmeforbrugere er sikret lave 
varmepriser i næste fyringssæson. 
Dagen efter kommer nemlig et skib til 
Grenå Havn med 28.000 tons flis.

Der skal komme i alt 3 skibe med 
80.000 tons i løbet af 2 måneder. Der 
skal bruges 20.000 tons på NRGi’s 
egne værker på Djursland og Samsø, 
mens resten aftages af andre værker.

Årsagen til importen er den sti
gende efterspørgsel som har ført til 
stigende råvarepriser herhjemme. 
Udbudet til konkurrencedygtige pri
ser er ikke vokset i samme takt, og 
derfor har NRGi vendt blikket mod 
USA. I USA betragtes flisen som et 
restprodukt til papirindustrien, og da 
flisfyring ikke er særlig almindelig er 
efterspørgslen lav dér.

Der kommer også træ østfra til 
Grenå Havn. NRGi importerer flis, 
træpiller og brænde fra bl.a. Balti
kum. Og VE-gruppen modtager 
100.000 tons træpiller om året fra 
selskabets egen fabrik i Estland.

Kilder: Pressemeddelelse 
fra NRGi 29.7.02, 

Dansk BioEnergi august 2002

visnesyge er til stede i den importerede 
flis. Plantedirektoratet fik samtidig en 
aftale i stand med importøren om at 
indstille al transport fra Grenå Havn, 
indtil resultaterne af de første prøver 
forelå.

Importen og transporten af egeflis fra 
USA kan imidlertid fortsætte nu. Det har 
Plantedirektoratet besluttet den 20. sep
tember.

Men risikoen for indførsel af egens 
visnesyge - og dermed ødelæggelse af 
Danmarks og Europas egeskove - er 
ikke blevet afvist af Plantedirektoratet.

Der er fundet svampesporer i den 
importerede flis, men Plantedirektoratet 
mener at de formentlig ikke kan hen
føres til egens visnesyge.

Plantedirektoratet 
skriver imidlertid også:
• at det ikke kan udelukkes at 

visnesyge er til stede i flisen
• at man foreløbigt ikke har kunnet 

konstatere visnesyge i flisen
• at det er vanskeligt at finde 

visnesygen via stikprøver
• at der i den konkrete situation ikke er 

overhængende fare for spredning
• at det vurderes ikke at være sandsyn

ligt at visnesygen er importeret med 
flisen

• at man henstiller til importøren at fli
sen afdækkes under transport og at 
den kun afsættes til afbrænding.
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Egens visnesyge
Sygdommen minder om elmesyge 
og skyldes svampen Ceratocystis 
fagacearum. Den overføres af biller 
og andre insekter, fx via sår på træet 
og ved rodsammenvoksninger. Træet 
reagerer mod svampen ved at bloke
re for vandtransporten i vedkarrene. 
Herefter visner én eller flere store 
grene i kronen, og træet kan ende 
med at dø.

Egens visnesyge findes kun i Nor
damerika hvor den især er udbredt i 
Illinois, Michigan og Wisconsin. 
Gruppen af rød-ege er mest modta
gelige; de dør ofte i løbet af få uger. 
Gruppen af hvid-ege (som stilkeg og 
vintereg hører til) angribes i mindre 
grad. I USA begrænses angrebet 
blot til enkelte grene.

EU har udført forsøg i USA med 
europæiske og nordamerikanske 
egearter. De tyder på at europæiske 
egearter angribes hårdere end ame
rikanske hvidege og dør hurtigere 
end hidtil antaget. Resultaterne førte 
til at man anbefalede at de euro
pæiske restriktioner på import af eg 
ikke blev lempet.

KUde Skoven 4/97

Plantedirektoratet har givet udtryk for, at 
man ikke kan standse import og trans
port, så længe de formelle regler er 
overholdt, og der ikke er konstateret 
sygdomme eller sporer af egens visne
syge i de importerede mængder.

Skovforeningen 
går videre
Men med den betydelige usikkerhed, 
der er indeholdt i Plantedirektoratets 
udtalelse, er det efter Skovforeningens 
opfattelse uforsvarligt at sætte Dan
marks og Europas egeskove på spil.
Den blotte tilstedeværelse af svampes
porer må få alarmklokkerne til at ringe.

Plantedirektoratet har iværksat en 
risikovurdering, som ventes at foreligge 
i slutningen af oktober - og indtil da 
mener myndighederne øjensynlig, at vi 
må leve med risikoen.

Skovforeningen arbejder imidlertid 
videre politisk med at få standset al 
import til og transport i Danmark af flis, 
så længe der blot er et minimum af risi
ko for indførelsen af egens visnesyge.

Skovforeningen vil også arbejde for, 
at EU-reglerne for import af træ fra USA 
og Canada ændres, så de tilpasses de 
nye træprodukter og risikovurderinger, 
der måtte foreligge.

hmh

Politisk aktivitet
Sagen om import af egeflis fra USA til 
Danmark har medført en stor politisk 
aktivitet - og en sjælden grad af enig
hed mellem skovbruget og de grønne 
organisationer.

- Dansk Skovforening rykkede ud med 
en pressemeddelelse 6. september. Det 
konstateres at der er indført egetræ 
med bark fra et område hvor der findes 
visnesyge. Sygdommen truer danske 
og europæiske egeskove. Myndighe
derne har valgt ikke at gribe ind, fordi 
der i importpapirerne står at flisen er 
lavet af afbarket træ.

- Jyllandsposten har en stor artikel 9. 
september. Professor Peter Esbjerg fra 
Landbohøjskolen mener at sygdommen 
kan slå en "meget, meget stor del af 
egetræerne ihjel”, og han minder om at 
elmesygen også blev indført fra Amerika.

Skovrider Jimmi Enevoldsen fra 
Frijsenborg peger på at godset har 
1.000 ha egeskov, som ved afdrift 
repræsenterer en værdi på 250.000- 
500.000 kr/ha. Egen er desuden et af 
de miljømæssigt mest værdifulde træer.

NRGi svarer at træet er afbarket, og 
at de har alle de nødvendige sundheds
certifikater efter EU-reglerne. De mener 
at den virkelige dagsorden er at Skov
foreningen ærgrer sig over konkurrence 
fra importeret træ som er 30% billigere. 
Dette afvises af Skovforeningen som 
peger på at man hylder det frie marked 
og i årevis har accepteret import af flis 
fra Baltikum og Rusland.

Samme dag udsender NRGi en 
pressemeddelelse. De afviser at der er 
et problem, og de fremlægger et brev 
fra Plantedirektoratet.

- Formanden for Danmarks Natur
fredningsforening skriver 12. september 
til miljøministeren. Han opfordrer til at 
transporten i Danmark sker i lukkede 
lastvogne, at flisen skal være varmebe
handlet, og at importen indstilles indtil 
risikoen for smitte er afklaret. Brevet 
omtales i en lang artikel fra Ritzau.

- Plantedirektoratet skriver 13. sep
tember et brev til Skovforeningen. I stik
prøver fra det 1. vareparti blev svampen 
ikke konstateret. Der er taget en større 
stikprøve fra det 2. parti som nu under
søges. Videre transport fra Grenå indstil
les indtil 20. september. Skovforeningen 
svarer og beder om oplysninger om 
aftagere af flisen så man er forberedt 
hvis der skulle være visnesyge i flisen.

- Nepenthes udsender en presse
meddelelse 18. september hvor de 
kræver stop for importen indtil reglerne 
på området er tilpasset risikoen for 
spredning af visnesyge. Der peges på 
at den danske insektfauna er betydeligt 
bedre til at sprede visnesygen end den 
amerikanske.

- Plantedirektoratet udsender 20. 
september en pressemeddelelse og et 
notat om emnet. Sagen er undersøgt 
sammen med eksperter fra Forsknings

centret for Skov & Landskab, Landbo
højskolen og Skov- og Naturstyrelsen, 
og de har ikke fundet svampen i 2. par
ti. Der udtages nu prøver af 3. parti som 
undersøges.

Der peges på at sygdommen kan 
ikke spredes med vinden. Den spredes 
af insekter som tiltrækkes af duften fra 
svampepuder. Spredning kan derfor 
ske gennem smittebærende insekter i 
lastrummet, eller gennem danske insek
ter som overfører sporer til danske eget
ræer. Det vurderes at der ikke er intakte 
svampepuder i partiet, eller mulighed 
for at udvikle nye puder.

De konkluderer at ”der er meget lille 
sandsynlighed for spredning af egevis
nesygen". Der er lagt vægt på at flisen 
kommer fra Virginia hvor sygdommen 
"kun forekommer sporadisk", og at "det 
meste af flisen under transporten har 
været udsat for så høje temperaturer at 
eventuelle svampesygdomme må anta
ges at være dræbt”. Man vil over for 
importøren kræve at flisen udelukkende 
anvendes til afbrænding på kraftvarme
værker, og at transporten foregår i over
dækkede lastbiler.

- Skovforeningen skriver i et brev til 
Plantedirektoratet 23. september at der 
synes at være usikkerhed om en række 
punkter. Der opfordres til at EU's regler 
på området revideres.

- Skovforeningen og Naturfrednings
foreningen skriver et fælles brev 4. okto
ber til Folketingets M Ijø- og Planlæg
ningsudvalg. Foreningerne påskønner 
de grundige undersøgelser som Plante
direktoratet er i gang med, men tilføjer 
at de burde være foretaget før importen 
startede. Der opfordres til at rejse 
spørgsmålet om et øjeblikkeligt stop for 
import over for miljøministeren og føde
vareministeren.

- Plantedirektoratet meddeler 7. okto
ber at de har undersøgt 1200 flisprøver 
med misfarvninger. Visnesygen er ikke 
fundet. De kræver at flisen kun afbræn
des på varmeværker, og at transporten 
foregår overdækket.

sf

Pressemeddelelserne fra Dansk 
Skovforening kan læses på www. sko
vforeningen. dk - se under Nyheder og 
6.9, 23.9 og 4.10. Meddelelserne 
kræver ikke en særlig adgangskode.

Se også Plantedirektoratets hjemme
side - www.pdir.dk - under Presse
meddelelser og 20.9. eller 7.10, 
www.nepenthes.dk under 18.9 og 
www.nrgi.dk under “information”. DN 
har ikke omtalt sagen på deres hjem
meside.
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Elementer af massivtræ 
giver mulighed for 
billigere byggeri. Og 
der kan anvendes store 
mængder grantræ.

Uden for Århus 
opføres 64 ældreboliger 
som er det hidtil største 
eksempel på massivtræ 
byggeri i Danmark.
Til dette byggeri er dog 
brugt svensk gran.

Elementerne 
tildækkes - af brand
hensyn. Det færdige hus 
fremtræder dog som et 
træhus fordi det får 
træbeklædning.

Byggepladser for større boligbyggerier 
ser normalt ret ens ud. Der er masser af 
grå betonelementer, mursten, tagpap 
eller teglsten. Træ ses måske i tagspær, 
dørkarme og vinduer - men det er ikke 
meget.

Derfor er det en helt særlig oplevelse 
at se en byggeplads i Hasselager ved 
Århus hvor Brabrand Boligforening 
opfører 64 boliger i to etager. For i den
ne fase hvor ydervægge og skille
vægge er rejst og tagkasetter er lagt på 
får man kun øje på træ, så langt øjet 
rækker. Se foto 1.

Byggeriet blev vist frem på en tema-

Foto 2. Elementerne leveres i folierede 
pakker, tilpasset hver sit afsnit i bygge
riet. En mand håndterer med lethed 
vægelementerne på 32 cm bredde og 
ca. 2,5 m højde.
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Foto 1. Begge etager er rejst, og man ser kun træ i form af elementer af massivtræ. I det fæ

dag om byggeri i massive træelementer 
den 25. september. Temadagen var 
arrangeret at "Træ er Miljø” og havde 
samlet 150 deltagere fra byggebran
chen. Byggeriets folk er interesserede 
fordi der er mulighed for billigere byg
geri end det traditionelle betonbyggeri, 
byggeriet går hurtigere, og man får et 
godt indeklima.

Elementer
Elementer af massivtræ har været brugt 
i flere år. På Skov & Teknik i maj kunne

man se et lille hus opført af disse ele
menter, og plancher fortalte at udviklin
gen er støttet via Produktudviklingsord
ningen for Skovbruget og Træindustrien.

Der har været lavet enfamiliehuse, 
kontorbygninger (bl.a. hos FSL i Hørs
holm), udstillingslokaler, en skole og en 
produktionshal i massivtræ. Vest for 
Århus - i Harlev - findes 25 ældreboli
ger i ét plan (se den næste artikel). Men 
det nye byggeri er det hidtil største 
boligbyggeri i Danmark med massive 
træelementer.
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ige hus er stort set alle flader dog dækket til.

Elementerne leveres af Dansk 
Træemballage. De fremstilles af høvlet 
træ som bindes mekanisk sammen med 
søm. Vægelementerne har en bredde 
på ca. 32 cm og en højde svarende til 
rumhøjde.

Elementerne er så små og lette at de 
med lethed kan håndteres af én mand. 
Se foto 2.

Flere deltagere spurgte om bygge
arbejdet ikke ville gå hurtigere hvis man 
brugte vægstore elementer. DTE svare
de at det kan være svært at montere

disse elementer præcist nok, og arbej
det går hurtigt med de små elementer 
fordi de kan håndteres uden kran.

Ikke dansk træ
Et groft skøn viser at der er brugt 
omkring 900 m3 skåret træ til de massi
ve træelementer i ydervægge, skille
vægge og etagedæk. (Hertil kommer 
ca. 250 rm3 til yderbeklædning, tagka- 
setter og trægulve). Så venter man jo at 
høre at træet er leveret af et dansk 
savværk.

Massivt 
DTE Element ®
Elementerne fremstilles af høvlet 
uimprægneret træ i standardstørrel
ser, som er mekanisk sammenbundne 
med søm. Ved produktionen er træet 
nedtørret ti! 15% fugtighed (+-3%).

Træet høvles på alle sider, de 
enkelte planker fastholdes og søm
mes sammen på fladen. Derefter kan 
der foretages eventuelle udlæsnin
ger, inden elementerne pakkes i 
bundter svarende til den endelige 
anvendelse. Alle elementer er 32 cm 
i bredden, mens længde og tykkelse 
varierer.

Elementerne fremtræder med en 
plan, glat og høvlet overflade hvor 
man kan montere en vægbeklæd
ning som herefter kan males eller 
tapetseres.

Der er synlige fuger mellem de 
enkelte planker, fastlagt til 0,2-0,5 
mm, og dette giver plads til mindre 
bevægelser ved variationer i fugtig
hed.

Der laves to typer som minder 
meget om hinanden:

DTE-Massivtræ-Elementet er 
rumhøje vægelementer til bagmure 
og skillevæge. Vægelementerne 
laves af planker med bredder på 70, 
95, 120 eller 145 mm. Elementets 
højde er op til 2,5-2,7 m, men der 
kan dog også laves elementer på 
4,8 m hvis de skal dække to etager 
på én gang.

DTE-Massivtræ-Dækelement 
anvendes i etagedæk. Det laves af 
planker med bredder på 95, 120, 145, 
170 eller 195 mm, og længden kan 
være op til 800 cm. I den færdige 
bygning kan de klare spændvidder 
på 2,5-6m.

Foto 3. Endefladen på elementerne 
viser at der er brugt planker med varie
rende årringsbredder Her må hoved
parten af dansk rødgranproduktion kun
ne anvendesi
■*

15

pil ft
—r*---

SKOVEN 10 2002 435



ANVENDELSE AF TRÆ

_ ______ ____-
- - ^' "f, *

.=
I I

“i • ■
■

Foto 4. Etagedækket er selvbærende, og derfor kan skillevæggene let flyttes.

- Nej, der er brugt svensk gran, siger 
Hardy Vølund fra Dansk Træemballage. 
Der er to årsager: dels er prisen fordel
agtig, dels skal træet være formstabilt. 
Det skal tørres, høvles og derpå søm
mes sammen i elementer. Hvis det skal 
holde må plankerne ikke kaste sig for 
meget, og disse krav er vi sikre på kan 
opfyldes med svensk træ.

Foto 3 viser et nærbillede af endefla
derne på de massive træelementer. Det

fremgår at årringsbredden varierer noget, 
og der er en del ret bredringet træ.

Når der er brugt svensk træ i dette 
tilfælde skyldes det nok at det er det 
første byggeri af sin art. Man har brug 
for et stort parti, og for at være på den 
sikre side bestiller man et parti uden
landsk trælast.

Umiddelbart ser det ud til at være en 
kvalitet som kan leveres af mange dan
ske savværker. Og man skal selvfølge-

Foto 5. I det færdige hus kan træele
menterne kun ses i loftet i stueetagen. 
Plankerne er let profileret i kanten så 
der bliver en god dekorativ virkning.
wmm

g

Foto 6. Ydervæggen er ved at blive fær
diggjort. Facadebeklædningen af gips 
og brædder skal fastgøres på en tim- 
berframe. Den består af lægter og en 
masonitplade, og med denne lette kon
struktion undgår man kuldebroer mel
lem de to dele af ydervæggen. Mellem 
de opsatte timberframes lægges 175 
mm isolering. (Plasticen uden på træe
lementet er kun en midlertidig 
afdækning af hensyn til regnvejr).

H
I

lig se bort fra det mest bredringede træ. 
Men fra skovene kan der kun opfordres 
til at danske savværker ved næste byg
geri af denne art får mulighed for at 
afgive tilbud.

Overalt i huset
Elementerne kan anvendes i næsten 
alle dele af et hus. Som bagmur i yder
vægge, i skillevægge, søjlekonstruktio
ner i vægge, til bærende konstruktion i 
tagflader og fritbærende etagedæk. Se 
foto 4.

I det færdige byggeri bliver næsten 
alle elementer tildækket af hensyn til 
brandsikkerhed. De indvendige vægge 
dækkes af gipsplader. Elementerne ses 
kun i loftet i stueetagen. Se foto 5.

Udvendigt opsættes 175 mm isole
ring og en facadebeklædning af træ, 
således at det færdige byggeri fremtræ
der som et træhus. Foto 6 viser det 
træskelet hvorpå træfacaden monteres.

På nordsiden af husene opsættes 
sortmalet fyrretræ, monteret lodret. På 
gavlene og sydsiden opsættes 
klinkskårne brædder af fyr (se nærmere 
i boks).

Træbeklædningen beskyttes mod 
vejrliget på flere måder. Der anvendes 
høje sokler (for at undgå at regnvand 
sprøjter op), der er et stort tagudhæng, 
og de lodrette brædder opsættes uden 
endestød samlinger hvor vand kan 
samle sig.

Taget består af tagkasetter af træ 
som leveres fra fabrik og dækkes med 
tagpap efter montering. Man havde 
overvejet at bruge elementer af massiv
træ - men det viste sig at være for dyrt. 
Montagen af tagkasetter ses i foto 7.

Et ømt punkt i alt byggeri er vådrum
met fordi der er risiko for udsivning af 
vand. Dette problem løses her på en 
elegant måde ved at anvende præfabri
kerede badekabiner i letbeton. Disse 
kabiner monteres på fundamentet, før 
man begynder at rejse væggene. Det er 
samtidig endnu et trin i retning af effek
tivisering af byggeriet når et helt rum 
laves færdigt på fabrik. Se foto 8.

Boligblokkene er som vist i to etager 
med separate lejligheder i hver etage. 
Det stiller til gengæld krav til etagedæk
ket som skal være brandsikkert og lyd
dæmpet (trinlyde går nemt gennem 
træ). Derfor er etagedækket udformet 
som et kompositdæk bestående af 
massivtræ og et lag på 8 cm beton.
Man kan i øjeblikket se et tværsnit af 
etagedækket i gavlen, se foto 9.

Entreprenørens syn
Der er ikke to byggeprojekter som er 
ens, og i ethvert byggeri opstår der 
praktiske problemer og uforudsete 
begivenheder undervejs. Derfor sker 
der løbende mindre justeringer af et 
byggeri i samarbejde mellem arkitekt, 
ingeniør og entreprenør.

Hertil kommer at dette byggeri inde
holder flere nyheder. Det er første gang
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Foto 7. Tagkassetterne (af træ) kræver kran. Foto 8. Badeværelserne leveres som præfabrikerede kabiner i 
letbeton, der rejses på fundamentet før resten af huset monte
res.

man i Danmark bruger træelementer til 
et så stort byggeri, og det er første 
gang man laver boliger i to etager med 
vandret lejlighedsskel. Derfor er det 
Ikke overraskende at entreprenøren, MT 
Højgaard, pegede på flere forhold der 
burde ændres til næste gang man laver 
et lignende byggeri.

- Kompositdækket er lidt af en flaske
hals, fordi det skal være helt færdigt før 
man kan komme i gang med førstesalen 
og lægge tag på. Før betonen støbes 
skal der laves en del forarbejder 
(rørføring, armering osv.), og i denne 
periode må træet ikke opfugtes. Når 
betonen udstøbes kan træet give sig, 
så fastgørelserne skal revideres.

- Det skal overvejes nærmere hvor

dan træet skal afdækkes mod regn. Det 
meste af denne sommer har været 
meget tør, men i mere våde somre er 
der brug for at beskytte træet indtil der 
er lagt tag på.

- Et tredje problem er udsparinger til 
vandrør, stikdåser og kabler. Træ er 
nemt at bearbejde med boremaskine, 
stemmejern osv. - men i disse elemen
ter rammer man jo fra tid til anden søm, 
og det går ud over værktøjet!

DTE foreslog at anvende klinger og 
bor som kan holde til at gå gennem 
metal (som dog er noget dyrere). En 
anden løsning er at lave sømfrie zoner 
på de steder hvor der skal fræses, eller 
at lave fræsningerne på fabrikken. Det 
er jo i forvejen bestemt hvor hvert enkelt

element skal placeres. Denne opgave 
kan DTE også klare - men det var ikke 
ønsket i dette byggeri.

De tre punkter der er nævnt oven for 
var de vigtigste problemer som entre
prenøren havde stødt på. De var nu ved 
at udvikle løsninger sammen med DTE 
og den rådgivende ingeniør (Associere
de Ingeniører). Det var første gang MT 
Højgård havde arbejdet med massive 
træelementer - men det lød som om de 
gerne ville binde an med et lignende 
byggeri en anden gang.

Hvorfor træ?
Bygherren er Brabrand Boligforening, 
og de har valgt den ret nye teknik med 
massive træelementer fordi de har gode

Foto 9. På gavlen af huset ser man i øjeblikket hvordan væggene er opbygget af Foto 10. Der kan laves udsparinger i
elementer med 8- 10 planker i hver; og at etagedækket er opbygget af et lag træe- trævæggen for at skaffe plads til rør
lementer (nederst) og et lag 8 cm beton (øverst).

i.n
m '

■ “ •

å ti Bi

i - jé Ib
—. f T J

S*

'I £*1.

4 ’

'

—— ■■
• i

*

I
r

I
* ■

•

kabler og stikdåser.
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Byggeriet i Hasselager får yderbeklædning af varmebehandlede, klinkskårne 
fyrrebrædder.

Specialskårne 
brædder på facade
På gavlen og på sydsiden af husene 
monteres brædder af fyr som er 
klinkskårne og varmebehandlede.

Klinkskæringen betyder at bræd
derne er bredere for neden end for 
oven. Det gør at regnvand lettere ledes 
væk fra facaden, og det giver en god 
æstetisk virkning fordi der bliver mere 
variation i facaden.
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Brædderne er her lavet ud fra en 1" 
planke, hvor der er skåret en trekant 
fra (som kasseres). Dermed vil alle 
brædder blive monteret så marven 
vender udad - dvs. årringene står vin
kelret på facaden (se skitsen tv.). Det 
betyder at facaden bliver mere tæt, 
den holder længere, og der er mindre 
behov for vedligeholdelse.

Når sol og vind udtørrer facaden vil

brættet nemlig kaste sig. Men på de 
brædder hvor marven vender udad vil 
brættet krumme indad, og facaden bli
ver ved at være tæt.

Den normale metode til at lave 
klinkskårne brædder er at flække en 2” 
planke, men så vil halvdelen af bræd
derne have marven placeret forkert, og 
brættet vil krumme udad (se skitsen 
th.). Virkningen fremgår tydeligt af bille
det fra Harlev (se foto).

Brædderne i Hasselager er beskyt
tet mod vejrlig og mod brand. De er 
varmebehandlede, dvs. opvarmede til 
omkring 200 grader. Derved forøges 
deres vejrbestandighed betydeligt, og 
hårdheden øges. Brædderne er i dag 
mahogni-brune - men efter nogle år 
bliver de sølvgrå som alt andet træ der 
eksponeres for sollys.

Varmebehandlingen er foretaget i 
Finland, fordi træet stammer herfra. 
Men hvis man en anden gang vælger 
at bruge dansk gran kan denne 
behandling også foretages her i landet 
(Fromsseier Plantage).

Endelig er brædderne imprægneret 
mod brand, idet Bygningsreglementet 
kun tillader at 20% af en facade be
klædes med uimprægneret træ.
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Endeflader på brædderne til yderbe
klædning. De er alle skåret så marven 
kommer til at vende udad. (De anbrin
ges med den smalle ende opad og 
hakket indad).

Byggeriet i Harlev har beklædning af 
brædder skåret på traditionel vis. På 
billedet vender det øverste bræt mar
ven indad. Allerede et par år efter 
opsætningen krummer det udad, og 
der kan komme regnvand og fygesne 
ind bagved brættet. Det nederste bræt 
på billedet vender derimod rigtigt, det 
har marven udad. Det har naturligvis 
også kastet sig, men krumningen ven
der indad, og der opstår ikke åbninger 
hvor vand kan komme ind.

Der er lavet sporing på brædderne, 
dvs. der er skåret riller på bagsiden. 
Det er gjort for at undgå at de kaster 
sig - men det har altså ikke været nok.
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erfaringer med teknikken fra byggeriet i 
Harlev. Disse boliger blev væsentligt 
billigere end betonbyggeri, og der blev 
et bedre indeklima.

Inden længe starter endnu et bygge
ri i Hasselager med 130 boliger. 80 boli
ger opføres af Brabrand Boligforening, 
og også her er der valgt træelementer. 
50 boliger opføres af Boligselskabet 
Arhus Omegn, som i første omgang 
valgte betonelementer, men de tøvede 
da de så hvilken pris der kunne opnås 
med træ. Hertil kom den store fordel 
med selvbærende etagedæk, som gør 
at skillevæggene let kan flyttes.

Århus Omegn indså pludselig at 
deres projekt kunne falde igennem i 
sammenligningen - og enden på det 
blev at hele bebyggelsen bliver med 
træelementer.

Andre typer af 
elementer
Temadagen tog udgangspunkt i et byg
geri med sømmede elementer. Denne 
teknik er udviklet af Dansk Træemballa
ge, og direktør Peter Jensen samt 
ingeniøren bag metoden (Johny Hal
sted) deltog i det afsluttende panel.
Men flere af deltagerne på temadagen 
spurgte om der var andre metoder, og 
der blev nævnt tre:

Limning. Det er samme teknik som 
ved produktion af bjælker af limtræ. 
Johny Halsted pegede på at sømmede 
og limede elementer reagerer forskelligt

ved opfugtning. I sømmede elementer 
sker de fleste fugtbevægelser inden for 
elementet, idet sømmene kan flytte sig, 
men i limede elementer sker hele 
bevægelsen mellem elementerne.

Der blev spurgt om de limede ele
menter kan afgive gasser længe efter 
limning. Limtræfabrikkerne henviste her 
til undersøgelser fra DTI som viser at 
afgasningen sker allerede på fabrikken.

Dyvling. Elementerne samles med 
dyvler, så man helt undgår metal i ele
menterne. Denne metode er brugt flere 
steder i udlandet, men der kræves ret 
store investeringer i produktionsanlæg. 
Ved fugtoptagelse kan der opstå pro
blemer, idet man risikerer at dyvlerne 
sprænges.

Boltet. Plankerne spændes hårdt 
sammen med lange bolte som ligger i 
borede huller gennem alle plankerne. 
Metoden kræver ret brede planker, når 
der skal være plads til bolten.

Denne metode har været brugt både 
i Sverige (Skoven 12/00) og i Tyskland 
(Skoven 6-7/98). Den svenske skovejer
forening Sodra lavede for flere år siden 
sådanne elementer, som stadig bruges 
på steder med store krav til bæreevne. 
For at kunne konkurrere på prisen har 
de dog siden udviklet typer hvor mæng
den af træ er nedsat til 1/2 eller 1/4 af et 
massivt element.

Danmarks Tekniske Universitet oply
ste at de er i gang med en undersøgel
se af sømmede, limede og dyviede ele

menter. Resultaterne foreligger om et 
par år.

Det er svært uden teknisk baggrund 
at gennemskue hvad der er bedst - og 
som leverandør af råvaren er det også 
ret uvæsentligt. Men det er vigtigt så 
hurtigt somi muligt at få en uafhængig 
vurdering af metoderne, Det vil også 
være en fordel at få flere forskellige pro
ducenter ind på markedet. Mange af 
deltagerne ønskede ikke at være afhæn
gige af én leverandør og én teknik.

sf

Læs mere
Træ er Miljø's hjemmeside - www.trae.dk - 
har lavet et tema om massive træelementer 
med en snes artikler. Søg fx under "Hassela
ger" eller "massivtræ".

http://solidwood.teknologisk.dk er en ny nor
disk hjemmeside for byggeri med massive 
træelementer.

www.dte.dk har en kort omtale af elemen
terne.

Massivtræ i byggeriet, bog på 122 sider; ill. 
Udgivet af Associerede Ingeniører og Skov- 
og Naturstyrelsen 2001. Forhandles af 
Træbranchens Oplysningsråd.

Hasselager ligger sydvest for Århus i retning 
mod Skanderborg. Byggeriet er i den nordli
ge udkant af Hasselager ud mod åbent land, 
kør fx ind fra Hovedvejen ad Kolt Skovvej og 
ind til Skovhøj.

B O V L U N D LANDBRUGS
REDSKABER
og

SKOVBRUGS
MASKINER

O irL :

m

%

Udslæbningstænger model: LOFT 850 - LOFT 1050 - LOFT 1250 
Lige nu har vi enkelte tænger på lager. Spørg efter brochure.

BOVLUND!
Bovlundbjergvej 20, 6535 Branderup J 
Tlf: 74 83 52 33, Fax: 74 83 53 95 
www.bovlund.dk - bovlund@bovlund.dk

MASKINER TIL JULETRÆER
TRAKTORER FRA 5,5 HK TIL 75 HK 

EN, TO ELLER TRE RÆKKER 
HJUL ELLER LARVEFØDDER 

MASSER AF UDSTYR

NETMASKINE 
AFSKÆRMET SPRØJTE 

RÆKKE GØDNINGSNEDLÆGGER 
STABFRÆSER TIL BUNDKLIPNING

Nymarksvej 19 - 5471 Søndersø 
Tlf 70 220 420 - Fax 70 220 450

__ ___ __ E-mail: jutek@jutek.nu
JUTEK www.jutek.nu
Ml

SKOVEN 10 2002 439



ANVENDELSE AF TRÆ

TRÆHUSE MED 
MANGE FORDELE

fe

Beboerne i Harlev er meget tilfredse med deres træhuse.

Et byggeri med massive 
træelementer sammen
lignes med et traditio
nelt betonbyggeri.

Træhusene har lavere 
byggepris, lavere ener
giforbrug til anlæg og til 
opvarmning og bedre 
indeklima.

Bygherren bag det store projekt i Has
selager, Brabrand Boligforening, kender 
udmærket massive træelementer. For et 
par år siden kunne man nemlig indvi en 
bebyggelse på 25 ældreboliger i Harlev 
hvor der er brugt næsten samme teknik.

Projektet startede med at en gruppe 
ældre ville etablere seniorboliger i Har
lev, fordi det var lige i nærheden af det 
lokale aktivitetscenter. Der blev lavet et 
projekt i en tradtionel konstruktion med 
bærende betonbagvægge, skalmur og 
gitterspær. Men da det kom ud i licitati
on blev prisen næsten 30% over de ret 
beskedne beløb som er til rådighed i 
det almene boligbyggeri. Det må koste 
7.200-7.800 kr/m2.

Man kom i kontakt med en entrepre
nør og en ingeniør som kunne bygge 
med den dengang (år 2000) ret ukend
te teknik med massive træelementer.
Der blev lavet et nyt projekt med mindre 
justeringer, og der blev lavet ændringer 
i lokalplanen. Kommunen ville godt 
ændre skalmuren af gule mursten til 
træ, blot det blev sortmalet (!?).

Der blev lavet en ny licitation, og den 
viste at man kunne holde sig inden for 
de fastlagte beløbsrammer.

På grundlag af dette projekt konklu
deres generelt at de samlede anlægs
arbejder med massive træelementer er 
omkring 20% billigere end traditionelle, 
tunge bygningskonstruktioner.

Projektet
Husene er opført med bærende / stabili
serende 70 mm massivtræelementer i 
ydervægge, gavle og lejlighedsskel. 
Udenpå træet er der først isolering og 
derpå brædder af sibirisk lærk på klink

med en sort linoliemaling. Indvendigt er 
der 13 mm fibergips og dampbremse.

De indvendige skillevægge er almin
delige træskeletvægge beklædt med 
fibergips (og altså ikke som i Hassela
ger massivtræ).

Fugt
En af de store fordele ved trævægge er 
at de kan optage eller afgive fugt og 
dermed regulere indeklimaet. Hvis man 
helt undlod dampbremsen (eller place
rede den mellem element og isolering) 
kunne man udnytte træets gode fugtre
gulerende egenskaber fuldt ud.

I Sydtyskland og Schweiz er denne 
metode almindelig, men det kunne ikke 
accepteres af de danske myndigheder. 
Man fik dog dispensation for kravet om 
dampspærre til fordel for den mere dif
fusionsåbne dampbremse.

Og selv denne begrænsede løsning 
har virket godt. I en af lejlighederne er 
der lavet fugtmålinger i 3 år. Den rela
tive luftfugtighed ligger stabilt med et 
udsving på 5-6% inden for det komfor
table område omkring 55%. Fugtighe
den i træelementerne kommer højst op 
på 13,8% i sommerperioden, og fugtbe

vægelserne i massivtræelementerne 
svinger med 2-2,5%.

Varmeforbrug
Varmeforbruget har vist sig at være 10- 
15% under hvad man skønnede ud fra 
beregninger af varmetab. En af forkla
ringerne er træelementernes evne til at 
optage og afgive fugt; mindre variation i 
luftfugtigheden giver lavere varmefor
brug. En anden forklaring er at der er 
brugt gulvvarme, og det giver mulighed 
for 2-3 grader lavere komfortvarme end 
ved radiatorer.

En typisk bolig kan optage 500 liter 
vand i løbet af en vinterperiode - og 
dette vand burde fjernes ved udluftning. 
Men det sker alt for sjældent i udlej
ningsbyggeri. Beboerne tror at de spa
rer på varmen når vinduerne ikke lukkes 
op, men der bruges tværtimod mere 
energi til at opvarme fugtigheden i luf
ten.

Det er ikke muligt at ændre folks 
adfærd. Derfor er den manglende 
udluftning en god begrundelse for at 
vælge træbyggeri frem for betonbygge
ri hvor der nemt kommer skimmelsvam
pe ved kuldebroer.
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Ældreboligerne i Har lev med yderbek
lædning af sortmalet sibirisk lærk.

Andre fordele
Af andre fordele ved denne byggeme
tode kan nævnes en god lyddæmpning 
og muligheden for at slå søm i vægge
ne. Brandsikkerheden er høj - den

brandtekniske værdi af vægelementer
ne er faktisk overklassificeret for yder
væggene og lejlighedsskellene i forhold 
til de gældende normer.

En praktisk fordel er at rummene 
opvarmes hurtigere, fordi der bruges 
mindre energi til at opvarme en trævæg 
end en betonvæg.

Erfaringer
Under byggeriet indhentede man også 
erfaringer til brug for andre projekter.

Man udnyttede fordelene ved ele
mentbyggeri hvor det meste laves fær
digt indendøre på en fabrik. Entrepre
nøren blev udskiftet undervejs, og der
for blev 2/3 af husene opført med 
rumstore elementer, og resten i små ele
menter på godt 30 cm bredde. Erfarin
gen var at det var svært at få de store 
elementer til at flugte præcist, og derfor 
anbefales små elementer.

Det er vigtigt at have styr på logistik
ken ved levering af elementerne, så de 
kommer i den rigtige rækkefølge i for
hold til monteringen.

Miljøregnskab
I dette projekt kunne man sammenligne 
træhuse med et traditionelt byggeri af 
beton, og det har derfor været muligt at 
opstille miljøregnskaber for begge byg
gemetoder.

Træ har her fordele ved at være 
energivenligt i fremstilling og forarbejd
ning. Det er desuden COz neutralt fordi 
træerne optager CO2 under væksten; 
betonmaterialer kræver derimod energi 
fra olie og kul under produktionen.

Energiforbrug til fremstilling af huse
ne:

- Betonhus 1461 Mwh, heraf 9,5%
COz neutralt.

- Træhus 1284 Mwh, heraf 36% CO2 

neutralt.
Energiforbrug tii drift og opvarmning 

af husene over 60 år:
- Betonhus 9413 Mwh, heraf 25%

CO2 neutralt.
- Træhus 7123 Mwh, heraf 25% CO2 

neutralt.
Samlet energiforbrug til anlæg og 

drift over 60 år, udtrykt pr. m2:
- Betonhus 5130 Kwh, heraf 23%

CO2 neutralt.
- Træhus 3966 Kwh, heraf 27% CO2 

neutralt.
sf

Læs mere
www.trae.dk (søg på Harlev eller massivtræ), 

Elarlev er lidt vest for Århus ud til vejen 
mod Silkeborg. Bebyggelsen ligger ud mod 
åbent land i den vestlige del af Harlev, hvor 
Kettingvej og Næshøjvej mødes.

■m

-

A3VI j Egedevej 149 ■ 4640 Fakse 
o< Tlf. 56 39 77 22 ■ 
h Fax 56 39 77 33 • Bil 20 41 18 19 
(/) www.abmstaal.dk

(3 FORSIKRING
-værd at vælge

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

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

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

Ring til GF-Dansk Skovbrug og få et godt 
forsikringstilbud.
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FINNEBYEN
- FOREGANGSHUSE FRA 1947

Finske huse viser at 
træhuse har lang leve
tid.

Under temadagen om massive træele
menter var der også tid til at køre forbi 
nogle ældre huse fra 1947. Dels fordi 
disse huse viser at træhuse kan holde i 
mange år, dels fordi de rummer en ræk
ke tekniske nyskabelser som selv i dag 
er værd at lægge mærke til.

Lang levetid
Det er sådan set ikke nyt at træhuse er 
lige så holdbare som huse af mursten 
og beton. Der kan fremlægges mange 
argumenter og tekniske målinger som 
bevis - men for skeptikeren er der nu 
ikke noget så overbevisende som at se 
eksempler fra praksis.

I perioden 1946-52 blev der bygget 
mange små "finnebyer” af træ rundt om 
i landet, men den i Århus er landets 
største. Den består af 122 huse som 
alle står i dag.

Husene blev leveret af 21 finske 
savværker med et fælles eksportkontor i 
Helsinki. De kaldte deres produkt for

Puutalo - som simpelthen betyder 
træhus.

Der var åbenbart nogen skepsis 
dengang med hensyn til husenes hold
barhed. Århus kommune lavede en til
bagekøbsklausul for at berolige køber
ne - men den har aldrig været i brug.

Så Finnebyen er et glimrende 
eksempel på at træhuse ikke er ensbe
tydende med barakker og billige skure 
som har kort levetid.

Små huse
Husene er kun 54 m2 - de fleste dog 
med fuld kælder - men der var stor 
bolignød, så de blev hurtigt afsat til en 
pris på 27.000 kr. Med billige statslån 
kom den årlige ydelse ned på 1.000 kr; 
til sammenligning tjente en arbejds
mand dengang 4.050 kr om året. Det 
var familier der flyttede ind, for i 1948 
boede der 333 børn i byen, eller 
næsten 3 børn pr. hus.

Den begrænsede plads har gjort at 
næsten alle huse sidenhen er udvidet, 
og det har været nemt for beboerne at 
gøre det selv. Dels fordi træ er et mate
riale der er let at håndtere for gør-det- 
selv manden, dels fordi det er nogle 
meget fleksible konstruktioner.

Disse huse er nogle af de første

typehuse eller modulhuse der er lavet i 
Danmark. Husene kan tåle at få flyttet 
både aile de indre skillevægge og også 
ydervæggene. Gulve og loftsbrædder 
er gennemgående og monteret før skil
levæggene kom op, så det ikke ses at 
man flytter vægge.

Det er et selvbærende elementbyg
geri i sin mest simple form, og huset er 
en totalt selvbærende konstruktion uden 
ret mange søm. Endelig er det en god 
råvare af smalringet træ der blev leveret 
dengang.

Elementer
Ydervæggene er opbygget af kasser på 
2,5 x 1,0 x 0,15 m. Det er en såkaldt 
sandwich-konstruktion opbygget af 9 
lag, påhæftet stolper. Set udefra er der 
først 20 x 150 mm kileskårne fyrrebræd
der på klink, 1 mm pap, 13 mm pløjede 
og høvlede brædder monteret med 45 
graders hældning (det giver stivhed), et 
hulrum på 56 mm, 5 mm bølgepap, 40 
mm isolering, asfaltimprægneret pap,
13 mm pløjede og høvlede brædder.
Og endelig et stræktapet på den ind
vendige væg så huset var næsten klar 
til indflytning.

Elementerne er fikseret på enkel vis 
med lodrette kiler i hulrummet mellem to

Et typisk eksempel på et finnehus.
De fleste huse har bevaret dette lille 
sadelhalvtag over indgangsdøren.
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elementer. Det medfører bl.a. at huset 
ikke knirker, men udvider sig og skrum
per i takt med årstiderne.

Der er lavet andre typer elementer til 
indervægge, vinduer og døre, samt eta
gedæk.

Årene har vist at det er en meget 
holdbar konstruktion, og der har kun 
været få problemer. Det vigtigste har 
nok været utætheder i yderbeklædning 
som har givet skader på elementerne 
der indeholder flere lag af fugtfølsomme 
materialer. I dag ville man vælge andre 
materialer som kan tåle en mindre 
opfugtning.

Der har også været utætheder 
omkring badeværelset. Men det bør 
tilføjes at fugtpåvirkningen er steget 
meget gennem årene - vores vaner har 
ændret sig fra 40’ernes etagevask til 
nutidens flere daglige brusebade.

Træværket kan også være belastet af 
senere tids brug af lukkende acryl- 
malinger som kan medvirke til at opho
be fugt. At træet har holdt så længe til
skrives derfor en god kvalitet fra star
ten.

Ændringer
Det er interessant at gå rundt i bebyg
gelsen og kigge på de mange forskelli
ge ændringer. Man har forlænget det 
oprindelige hus, påbygget en vinkel, 
eller lavet et anneks. Mange af disse 
udvidelser er pæne og funktionelle - 
men der er også nogle som i hvert fald 
ikke vinder arkitekturpriser.

Den morsomste ændring er nok de 
huse hvor der er opført en mur af gule 
mursten i hver gavl. Som om man ikke 
regnede med at huset kunne holde sig 
oprejst uden - eller måske fordi sten 
gav mere status. De pågældende 
beboere er dog også blevet mobbet af 
de øvrige for denne ændring.

Selvom husene efter dagens stan
dard er ret små er de meget eftertragte
de. Bilparken på vejene i Finnebyen 
viser i hvert fald at der er mange bebo
ere som må tjene betydeligt mere end 
en arbejdsmand.

sf

Læs mere
på www.trae.dk (søg under finnebyen) eller 
på www.finnebyen.dk

SKOVPLANTER?
Få råd hos din Plantemægler®? 

www.forstplant.dk

Lokalisering
Finnebyen i Århus ligger nordvest for cen
trum, mellem Hasle og Vejlby. Hvis man kom
mer fra Viborgvej, kører man mod nordøst ad 
Hasle Ringvej ca. 1200 m. Der kommer en

lang række popler i midterrabatten, man 
kører under en bro, og straks efter drejes til 
venstre. Vejene i området har bornholmske 
stednavne (se kort på www.krak.dk - slå op 
under Østerlarsvej i Århus V).
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Skovtang HZ-2300
• Hydr. lukkecylinder
• Åbningsbredde 2,3 m
• Hydr. svingcylinder
• Svingbar+/h 43°

Pris 16.600.-
Skovtang VHZ-2300
m/indbygget spil
• Som HZ-2300
• 3 tons trækkraft
• Wire 9 mm / 30 m 

(standard)

Pris.............22.995.-
Alle priser er excl. moms

NORDDALENS TRÆ 
& EMBALLAGE

Norddalens Træ & Emballage tilbyder, i deres 
produktion, et bredt sortiment af opbevarings
kasser samt paller. Kasserne findes i alle dimensi
oner, i såvel høvlet som rå udførelse. Som 
produktionsmateriale benyttes finsk kvalitetstræ. 
Grundet et gennemrationaliseret produktions
forløb, kan NTE tilbyde absolutte rimelige priser 
samt kvalitetsprodukter.

Vi forhandler også 
juletræspaller i alle 
dimensioner.

Tlf. 7567 4408 
Mobil tlf. 2012 0806 
Fax 7567 4409 
Email norddaIsvej@mail.tele.dk

■
4

Fransgard
Telf. 98 63 21 22 www.fransgard.dk Fax 98 63 18 65
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MARKEDSSITUATIONEN
AUGUST

Af sekretær i Danske Skoves 
Handelsudvalg, Frank Poll

Der er fortsat lav efter
spørgsel på uafkortet 
tømmer, og markedet er 
præget af vandlagrene. 
Der er god efterspørgsel 
på emballagetræ. I 
nabolandene er der en 
mindre fremgang.

For løvtræ er der store 
prisvariationer mellem 
distrikter. Eksporten til 
Asien går trægt. I nabo
landene er der krise
stemning, og der er 
store råtrælagre.

Uafkortet rødgran

500

450
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-i 350■w CD 
O ^

V 300

250

løbende priser 

Real priser (2000 = 100)

200
i 89 juli 90 juli 91 juli 92 juli 93 juli 94 juli 95 juli 96 juli 97 i 99 juli 00 juli 01 juli 02

Prisudvikling på uafkortet tømmer af gran 1989-2002, dels i løbende priser, dels i 
faste priser hvor udgangspunktet er år 2000. Til og med 1999 er der tale om vejle
dende priser; fra 2000 er der vist Skovforeningens prisstatistik. Stormfaldet i 
december 1999 viser sig tydeligt i priserne. Prisudvikling siden 1972 er vist i 
Skoven 3/02, side 111.

Denne artikel bringer uddrag af mar
kedsberetningen fra Danske Skoves 
Handelsudvalg. Beretningen er opdate
ret 23.9.2002.

Den fuldstændige beretning findes i 
medlemsafdelingen af www.skovfore
ningen.dk, hvor man også kan se den 
seneste udgave af prisstatistikken over 
råtræ. Skovejende medlemmer af Skov
foreningen kan få et password som 
giver adgang til medlemsafdelingen. 
Ikke-medlemmer kan læse prisstatistik
ken med tre måneders forsinkelse.

Den næste udgave af markedsberet
ningen ventes ultimo oktober.

Red.

Deri aktuelle situation i skovbruget såvel 
som træindustrien er domineret af de 
særdeles svære økonomiske vilkår 
erhvervene er tynget af. Indtjeningen er 
langt under smertegrænsen på både 
løvtræs- og nåletræssavværkerne.

Vandlagrene fra 1999 er en dyne på 
det danske marked for uafkortet tøm

mer. Der ligger formodentlig stadig 
mere end 250.000 m3 på vandlager, og 
oparbejdningen skal efter planen være 
afsluttet I august 2004. I det aktuelle 
lavpunkt i afsætningen af færdigvarer vil 
oparbejdningen af vandlagrene derfor 
erstatte en del af efterspørgslen på frisk 
træ. Skærekapaciteten i DK regnes til 4- 
500.000 m3/år.

Danske Skoves Handelsudvalg hav
de et ordinært møde d. 11. september. 
Nærværende markedsbeskrivelse er i 
store træk baseret på erfaringsudveks
lingerne fra dette møde.

Nåletræ i Danmark
Uafkortet tømmer 
De fleste nåletræsavværkers efter
spørgsel på uafkortet tømmer er be
grænset til kun at opfylde de indgåede 
langtidskontrakter med de faste leve
randører.

Behovet for at begynde opskæringen 
af det vandlagrede træ har en negativ 
effekt på efterspørgslen af frisk træ. Det 
er imidlertid Handelsudvalgets vurde
ring, at afviklingen bør foregå i den

planlagte takt, ellers forlænges pinen 
blot.

Forsyningen med råtræ på savvær
kerne er så rigelig i forhold til afsæt
ningsmulighederne for færdigvarer, at 
efterspørgslen på langtømmer resten af 
året under alle omstændigheder må for
ventes fortsat at være lav.

Flere savværker har udsendt vejle
dende prislister for 2. halvår af 2002. 
Heri afspejles savværkernes svære vil
kår i form af klart faldende priser og kla
re tilkendegivelser af, at efterspørgslen 
- især på uafkortet tømmer - overhove
det ikke matcher skovbrugets udbud.

Den geografiske differentiering samt 
opdelingen i A og B leverandører med
fører store forskelle i de opnåede priser 
på uafkortet tømmer. Enkelte skovdi
strikter kan sælge partier til samme 
prisniveau somi i slutningen af 1999, 
hvorimod distrikter langt fra savværker
ne må acceptere en prisreduktion på til 
15% i forhold til 1999-niveauet. Hertil 
kommer ofte et transportfradrag i 
størrelsesordenen 25-30 kr/m3.

Med til beskrivelsen af markedet for

444 SKOVEN 10 2002



RATRÆMARKEDET

kr/m3 Bøgekævler, diameter >50 cm

1400

-Kvalitet A (faste priser ref= 2000) 
Kvalitet A løbende priser 

-Kvalitet B (faste priserref= 2000) 
Kvalitet B løbende priser

Prisudvikling på A- og B-kævler af bøg 1990-2002, dels i løbende priser, dels i faste 
priser hvor udgangspunktet er år 2000. Til og med 1999 er der tale om vejledende 
priser; fra 2000 er der vist Skovforeningens prisstatistik. Prisudvikling siden 1979 er 
vist i Skoven 3/02, side 112.

uafkortet tømmer hører, at flere østdan
ske skovdistrikter overhovedet ikke er i 
stand til at sælge uafkortet tømmer pga. 
manglende efterspørgsel.

Savværkerne gentager desuden 
Handelsudvalgets advarsel: Det frarå
des kraftigt at påbegynde skovning, før 
der foreligger en fast aftale om afsæt
ning.

Korttømmer
Afsætningen af korttømmer er lidt mere 
positiv end tilfældet er for uafkortet tøm
mer. Savværkerne har dog alligevel 
reduceret priserne med omkring 10 
kr/m3 hen over somimeren.

I efterårets forespørgsler ses nu en 
udpræget tendens til meget stor 
opsplitning i sortimenter med forskellig 
topdiameter og længde. Udviklingen 
vanskeliggør i høj grad pris-gennem- 
skueligheden i markedet - specielt for 
de små udbydere. Denne udvikling bør 
stoppes!

Der arbejdes fra flere sider på at øge 
afsætningen af korttømmer til udenland
ske savværker. Der er dog umiddelbart 
ingen forventning om, at en øget eks
port vil medføre højere priser til de dan
ske skovejere, eftersom prisniveauerne i 
vores nabolande svarer det danske.

Emballagetræ
Afsætningen af emballagetræ forløber 
godt med en god efterspørgsel. Prisen 
på emballagetræ er steget lidt i løbet af 
foråret, og pr. 1/8-2002 er visse dimen
sioner og længder steget yderligere 5- 
6%.

Prisniveauet på emballagetræ er sta
dig lavt i forhold til situationen før storm
faldet, og det er den afgørende årsag til 
at Danmarks førende træemballagesav- 
værk reelt set har mangel på råtræ.
Hvis prisen nærmer sig 1999-niveauet 
vil en aflægning af emballagetræ igen 
blive lønsom.

Spånpladetræ
Novopan spånpladeindustri afregner 
spånpladetræ til samme pris som i 
1999. Novopan kan derfor meddele, at 
de har kontraheret råtræ til resten af det 
indeværende år. Desværre er transport
udgifterne så høje, at skovdistrikter øst 
for Storebælt ikke kan afsætte træ til 
Novopan.

Overkapaciteten i den europæiske 
spånpladeindustri skaber ekstraordi
nært stor konkurrence på færdigvarepri
serne på spånplader. Indtjeningen er 
derfor i bund, og det har bl.a. medført 
konkursbehandling af Tysklands største 
spånpladeproducent.

Piller og flis
Produktionen af træpiller i Danmark 
aftager hovedparten af savsmuld og 
savspåner fra savværkerne og møbelin
dustrien.

Produktionen af træpiller er intensive
ret, hvilket yderligere øger træpillefa-

brikkernes efterspørgsel af råvarer. Pro
blemet er dog, at oparbejdning af de 
billige nåletræseffekter stadig er forbun
det med et dækningsbidrag tæt på nul.

Flismarkedet er begyndt at røre på 
sig, eftersom de tre leverandører til Her- 
ningværket efter planen skal begynde 
at levere flis i løbet af efteråret. De to 
private leverandører er således i gang 
med at kontrahere og oparbejde lagre 
af flis til opstarten af værket.

Nåletræ i nabolande
Situationen på det europæiske nåle
træsmarked viser i andet halvår svage 
forbedringer. De europæiske nåletræ
savværker oplever en større indgang af 
ordrer, en tilpasset tilgang af råtræ og 
stigende tendens i færdigvareprisen.
De fleste steder har denne udvikling 
dog endnu til gode at afspejle sig i 
råtræpriserne.

Tyskland
Det tyske trælastmarked er forbedret 
noget ved begyndelsen af somimeren. 
Priserne er øget 12% siden det absolut
te bundniveau i juli 2001. Siden begyn
delsen af 2002 er den gennemsnitlige 
pris på trælast af alle dimensioner øget 
ca. 7 euro/m3. Aftaler fra skandinaviske 
eksportører for 3. og 4. kvartal antyder 
yderligere små stigninger.

Flere tyske savværker har fortsat 
betragtelige lagre af vandlagret råtræ 
fra stormfaldet i 1999, men oparbejd
ningen er blevet fremskyndet i sommer. 
Det skyldes at omfanget af tvangsskov
ninger i Centraleuropa er blevet mindre 
end forventet.

Norden
I Sverige og Finland har såvel sav
værkerne og celluloseindustrien en

god vækst i produktionen. Afsætnin
gen på de fleste markeder er relativt 
god, og lagrene er samtidig ved at 
være i bund. Såvel Sverige som Fin
land har desuden konsolideret deres 
markedsandel især i USA og Asien, 
hvilket er med til at drive indtjeningen 
op på savværkerne.

De stigende priser på færdigvarer fra 
Skandinavien er også initieret af øgede 
markedsandele på de europæiske mar
keder. Forøgede fragtomkostninger og 
særdeles ustabile leverancer af russisk 
træ har haft en negativ virkning på træ
last fra Baltikum og Rusland.

Gennemsnitsprisen for gran af tøm
merkvalitet i finsk privatskov er i som
mer steget, således at det aktuelle pris
niveau er 2,2% højere end i samme 
periode sidste år. Siden 1998 er den 
gennemsnitlige tømmerpris (gran) ste
get fra 40 euro/m3 til 47,40 euro/m3 - 
målt med bark, ved bilfast vej.

I Sverige har industrien også gen
nemført svage stigninger på råtræpri
sen for at sikre rigelige leverancer. Der 
er forventninger om at den stigende 
tendens i prisninveauet vil fortsætte 
henover efteråret og vinteren.

Både svensk og norsk træindustri er 
dog særligt udsat for justeringer i valu
taforholdene. Stigningerne i den norske 
krone i første halvår har således opspist 
størstedelen af prisstigningen på det 
europæiske færdigvaremarked.

Prisniveauet på cellulosemasse har i 
løbet af forsommeren været stigende. 
Det vil give anledning også til at hæve 
prisen på råtræet, hvilket allerede er 
sket i Finland med ca. 1 euro pr. m3 på 
blandet nål, samtidig med at mindstedi- 
ameteren er reduceret fra 7 cm til 6 cm. 
Henover efteråret vil Sverige muligvis 
følge denne trend.
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Løvtræ i Danmark
Kævler bøg
Mange løvtrædistrikter vil gerne på mar
kedet i den forestående sæson!

De aktuelle prisbud spænder dog 
vidt. På den gængse A-kævle i bøg (> 
50 cm) er det Sekretariatets erfaring, at 
de tilbudte priser strækker sig i et inter
val på 350 kr fra laveste til højeste bud. 
Der er dog ingen tvivl om, at prisen er 
skredet i forhold til de sidste vejledende 
priser i 1999. Det bedste bud på A- 
kævlen er 12,5% lavere end i 1999.

Som det er tilfældet for nåletræet er 
der også sket en distriktsmæssig og 
geografisk differentiering i priserne. De 
værst ramte distrikter har oplevet et 
gennemsnitligt prisfald på hele kævle- 
sortimentet af bøg på ca. 40%, hvori
mod de bedst stillede distrikter kan 
’nøjes’ med en prisreduktion i bøgesorti- 
mentet på 20-25%.

Hvilken pris de enkelte distrikter væl
ger at sælge bøg til må være et privat 
anliggende. Men det er Handelsudval
gets overbevisning, at de laveste tilbud 
i spektret ikke viser den fornødne re
spekt over for hverken produktet eller 
skovejeren, og i disse tilfælde er træet 
bedst tjent med at blive i skoven. Det er 
samtidig Udvalgets fornemmelse, at de 
danske savværker for tiden har tilstræk
keligt med råvarer.

Eksportmarkedet for bøg er så småt 
ved at vise, hvilke forventninger der kan 
sættes til det i den kommende sæson. 
Visse eksportører har på nuværende 
tidspunkt solgt små prøveleverancer, 
men handlen er anstrengt og interessen 
for at købe er lille.

Der er gamle lagre af råtræ både i 
Asien og i de tyske skove, og det er 
medvirkende til at skabe stor turbulens 
på markedet. Desuden er der flere asia
tiske importører som åbenbart har 
brændt fingrene ved at købe store lagre 
hjem i et faldende marked. Det har givet 
importørerne tab og har resulteret i en 
meget reserveret opkøbspolitik.

Hvad angår finérkævler er markedet 
meget trægt. Der er desværre ingen for
ventninger til, at der vil blive et marked 
for dette sortiment i den kommende 
sæson.

Tendensen i prisudviklingen ses 
tydeligt i statistikken for vinter- og 
forårsmånederne, hvor prisen på B- 
kævler med dimension større end 50 
cm er faldet ned på niveau med situati
onen i sommeren 2000 efter stormfal
det. Ifølge statistikken er der sket en 
konsolidering i prisen i de seneste to 
måneder. Det er desværre ikke trovær
digt, eftersom indberetningerne til pris
statistikken i sommermånederne er 
ekstraordinært lave.

Kævler eg og ask 
Afsætningen af eg forløber væsentlig 
bedre. Ege-markedet har i 1. halvår 
medført reelle prisstigninger, og der 
handles i de fleste tilfælde til de gamle

vejledende priser - i de bedste tilfælde 
endda med et lille tillæg.

Markedet for andre træarter er også 
meget stille. Særligt ask har en meget 
træg afsætning. Nedgangen i byggeriet 
og møbelindustrien vil formodentlig fort
sat lægge en dæmper på efterspørg
slen af de ”små” træarter i den kom
mende skovningssæson.

Løvtræ i udlandet
Afsætning af løvtræ i Centraleuropa er - 
som i Danmark - præget af den mang
lende efterspørgsel fra møbelfabrikker 
og slutforbrugere. Prissætningen er 
desuden præget af det prisskred som 
skete i efteråret 2001. I første halvår har 
udbuddet af råtræ fra både Tyskland og 
Frankrig været reduceret kraftigt (15- 
20%).

I den forestående skovningssæson 
forventes også et reduceret udbud i for
hold til tidligere år - i Tyskland forventes 
bøgeskovningen kun at udgøre 70% af 
det volumen, der er blevet udbudt i tidli
gere år. Reduktionen kan tilskrives 
savværkernes manglende efterspørg
sel, ligesom der er lavere forventninger 
til eksportmulighederne i det kommen
de år. Savværkerne har desuden ned
bragt deres lagre af råtræ i løbet af året, 
og med reduceret kapacitet producerer 
de fleste nu efter ordrer til levering just- 
in-time.

De centraleuropæiske løvtræsavvær
ker og finérfabrikker er i udpræget kri
sestemning. Mere end 20 finerværker er 
lukket inden for det seneste år, og flere 
betydende savværker og råtræopkøbe
re er gået i betalingsstandsning i Tysk
land og Frankrig.

Særlig hårdt ramt er de aktører i 
savværksbranchen, som har baseret en 
stor del af deres afsætning på Asien. 
Sammenslutningen af europæiske løv
træindustrier tager for tiden forskellige 
initiativer til at mindske eksporten af 
råtræ til Asien. Samtidig forsøger de 
med udvidede europæiske standarder 
for plankevarer at gøre markedet mere 
gennemsigtigt og dermed begrænse 
priskonkurrencen på eksportmarkeder
ne. Endelig forsøger de at opdyrke nye 
eksportmarkeder for europæisk bøg.

Den tyske møbelbranche har også 
råbt ’vagt i gevær’ efter fald i omsætnin
gen på op til 20% i foråret. Den franske 
løvtræindustri giver tilsvarende meldin
ger om ekstraordinært få ordrebehold
ninger på savværkerne. Det indebærer, 
at et gennemsnitligt fransk savværk har 
halveret indkøbet af bøgekævler i første 
halvår af 2002.

På kort sigt bliver bøgemarkedet for
styrret voldsomt af de for årstiden 
meget store lagre af kævler, som har 
ligget siden vinteren/foråret. Kævlerne 
blev i stort omfang skovet sidste vinter 
inden det for alvor gik op for det tyske 
og franske skovbrug, at markedet var 
kollapset.

En del af dette træ ligger usolgt i

skovene, men en ganske betragtelig del 
af træet er kontraheret af forskellige led 
i aftagerkæden. Dette træ er med til at 
belaste likviditeten hos aftagerne, og 
det vil presse markedet indtil det er 
oparbejdet. De betalings- og konkurs
ramte aktører i markedet bidrager også 
til markedssituationens absurditet, idet 
deres lagre af råtræ ofte vil presse pri
serne yderligere.

På baggrund af det pressede bøge
marked i Centraleuropa - både hvad 
angår råtræ og plankevarer - er der 
ingen positive signaler om den forvente
de prisudvikling i vores nabolande i den 
kommende sæson. For at undgå et kol
laps i markedet til vinter arbejder de 
respektive brancheorganisationer for 
skovejere og træindustri i Tyskland og 
Frankrig for at begrænse skovningerne 
yderligere til vinter. Lykkes denne missi
on kan det forhåbentlig medføre en sta
bilisering i priserne.

Den samlede import af bøgekævler 
til Kina var i første halvdel af året ca. 
366.000 m3, hvilket er et fald på 25% i 
forhold til samme periode i 2001. Tysk
land havde den største andel af leve
rancerne, og vil formodentlig fortsat 
være den dominerende eksportør af 
europæisk bøg til Asien i årene frem
over.

På nuværende tidspunkt er det svært 
at gennemskue hvordan dette marked 
vil udvikle sig på mellemlangt sigt. Der 
er dog en tydelig tendens til, at træet 
oftere bliver opskåret og forarbejdet i 
Asien, hvorimod savværkerne får sta
digt sværere ved at eksportere de 
opskårne planker.

Som det er tilfældet i Danmark ople
ver de centraleuropæiske lande et godt 
marked for eg. Der er dog en stigende 
konkurrence fra amerikansk eg som føl
ge af faldet i dollarens værdi.

- til det høje græs 
www.skoerpingmotor.dk 

eller tlf. 98 39 17 11
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Figur 1. Prisudvikling for rødgran, bøg og landbrugsprodukter i perioden 1990 til 
2001. Index 100 er et gennemsnit for perioden 1990-1992. Udviklingen for bøg er 
afbildet for den værdimæssigt mest betydningsfulde del (et gennemsnit af kvalitet A 
og B for diameter > 50 cm). 2002-tallene for rødgran og bøg daterer sig til d. 15. 
juli. Landbrugsprodukter er inklusiv direkte støtte. Alle tal er baseret på prisstatistik
ker, tal for bøg og rødgran før 1. januar 2000 er dog centralt forhandlede priser. 
Kilde: Bøg og Rødgran: Dansk Skovforening. Øvrige: Fødevareøkonomisk Institut.

Af Jens SøgaarcJ Jacobsen 1)

Dansk skovbrug er i dyb 
krise. Priserne på råtræ 
er faldet, og priserne på 
produktionsfaktorerne 
stiger.

Skovejerne står over 
for en række strategi
ske valg. En større 
forædling af råtræet 
kræver ny viden og mar
kedsføring. En anden 
mulighed er større fokus 
på oplevelser som giver 
adgang til et marked 
med større betalingsvil
lighed.

Uanset hvilken vej 
skovejeren vælger, skal 
der laves et grundigt 
analysearbejde på den 
enkelte ejendom.

Dansk skovbrug har de seneste år 
været kendetegnet ved faldende priser 
på output (råtræ og juletræer) og sti
gende priser på produktionsfaktorerne, 
især arbejde og maskiner. Inden for det 
sidste år har udviklingen taget en dra
matisk drejning med et prisfald på 32%

1) Jens Søgaard Jacobsen er forstkandidat 
og MBA. Han er indehaver af konsulent
virksomheden JAHA Consulting som
arbejder med analyse af strategi og gen
nemførelse af løsninger for små og mel
lemstore virksomheder. Jens har et godt
kendskab til skovbruget via sin baggrund

som forstkandidat og fra sin tid som 
direktør i Dansk Juletræsdyrkerforening,
hvor han blandt andet var initiativtager til 
markedsføringskonceptet Original Nord- 
mann. Læs mere på www.jaha.biz

på et af de mest centrale produkter (se 
figur 1).

Dette fører naturligvis til et lavere 
dækningsbidrag og dermed en dårlige
re forrentning af den investerede kapital.

Skovejerne har gennem de seneste 
årtier imødegået dette ved at øge 
mekaniseringen i skovdriften, ligesom 
der løbende er sket en reduktion i skov
administrationen. Denne udvikling er 
accelereret på det seneste.

En tilsvarende udvikling inden for 
landbruget har naturligvis ikke hjulpet 
på situationen, da mange skovbrug er 
kombinerede land- og skovbrugsejen
domme. Skal skovejeren nu fortsætte 
med at skære i omkostningerne, eller er 
der andre alternativer?

Producer billigere 
end de andre
Langt de fleste danske skovdistrikter 
har produceret råvarer til et marked

præget af stærk konkurrence. De, der 
har tjent flest penge ved at forfølge 
denne strategi, har været de mest effek
tive. For at få succes med denne strate
gi er det afgørende, at man kan produ
cere med de laveste omkostninger.

Det er sådan set gået nogenlunde 
indtil for nogle få år siden. Murens fald 
og dermed adgang til store skovres
sourcer i Østeuropa har imidlertid sam
men med den generelle globalisering 
og en verdensomspændende recession 
betydet, at der er blevet sat en ny og 
lavere standard for markedsprisen på 
råtræ.

En lang række lande i verden har 
langt bedre forudsætninger end Dan
mark for at producere råtræ med et lavt 
omkostningsniveau. Det er lande med 
store skovreserver, gode vækstbetingel
ser, lave priser på skov og lave omkost
ninger til arbejdskraft. I takt med en 
øget globalisering er spørgsmålet, om
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Figur 2. Skovvirksomheden har mulighed for at flytte sig fra den nuværende position 
som urentabel producent af uforarbejdet råtræ. Enten ved at lægge større vægt på 
en produktion af oplevelser, ved en øget forædling eller en kombination af begge.

Vertikal integration 
af forarbejdnings
industri

Skovvirksom
heden
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Traditionelt
skovbrug

Skoven som 
kulisse for 
oplevelser

Råtræ Oplevelser

Danmark fremover vil kunne være kon
kurrencedygtig9

Denne situation er ikke unik for 
dansk skovbrug. En række danske 
industrier har stået overfor lignende 
situationer. De har tacklet det ved at 
flytte produktionen først til Portugal, der
næst til Polen og slutteligt til Kina eller 
Ukraine, i takt med at mulighederne 
(transport og kommunikation) har ænd
ret sig.

Hvis man fortsat vil producere råtræ 
er man nødt til at have de laveste pro
duktionsomkostninger. Det mest profi
table vil således være at sælge skoven i 
Danmark, mens man stadig kan opnå 
en rimelig pris, for så at købe ny skov i 
et af de lande, der har billig skov, billig 
arbejdskraft og adgang til at sælge træ 
til verdensmarkedet.

Producer noget andet 
end de andre
Alternativet til produktion af råvarer er, 
at den enkelte skovvirksomhed i stedet 
producerer noget, som opfattes som 
unikt af forbrugeren, således at skov
virksomheden i mindre grad er udsat for 
konkurrence på prisen.

Så længe skoven primært produce
rer råtræ til videre forarbejdning på 
savværker og papirfabrikker, er det 
imidlertid vanskeligt at blive opfattet 
som unik. Flere skovdistrikter har for
søgt at lave anderledes produkter, 
særlige træarter, særlig store dimensio
ner eller særlig knastfrit træ.

Problemerne ligger her i, at skovbru
get er en kombineret produktion. Ingen 
produktion af store dimensioner er 
mulig, uden først at producere en mas
se småt dimensioneret tyndingstræ.

Vil man gå denne vej er en af forud
sætningerne, at der etableres salgska
naler - måske endda helt nye markeder.

Dette er ikke noget, skovbruget kan 
fremvise mange eksempler på. Denne 
vej kan således let gå hen og blive til en 
decideret forarbejdning af råtræet eller 
en vertikal integration (se figur 2: "verti
kal integration af forarbejdningsindu- 
stri”).

Overordnet set er der dog ikke 
meget, der tyder på, at den råtræforar
bejdende industri i Danmark er væsent
ligt mere profitabel end produktionen af 
råtræ. Ligeledes mangler skovvirksom
heden typisk viden om videreforædling, 
som man derfor skal ud og skaffe sig.

Hvad er skovens 
vigtigste produkter?
Skovbruget er karakteriseret ved en 
kombineret produktion. Ikke blot produ
ceres der råtræ i forskellige dimensio
ner og kvaliteter; der produceres også 
en hel række såkaldt sekundære pro
dukter (jagt, svampe, naturoplevelser 
etc.). Dette rummer muligheden for at 
bevæge sig over i en anden industri 
end produktionen af råtræ.

Det har længe været en kendt sag, 
at skovens herlighedsværdi har betin
get en højere pris for skov i forbindelse 
med salg end skovens værdi som pro
duktionsapparat. Spørgsmålet er såle
des, i hvilken udstrækning og hvorledes 
det er muligt at udforme produkter af 
denne herlighed?

Naturen som kulisse
Frem for en produktion af råvarer kan 
skoven som natur være kulisse for en 
helt anden og anderledes produktion. 
Her vil det i vid udstrækning være de 
lokale forhold, ledelsens kompetencer 
og fantasien, der sætter rammerne.

Dansk skovbrug rummer allerede en 
række eksempler:

- Jagtudlejning

- Fasanjagter
- Bondegårdsferie
- Skoven som kulisse for messer, 

filmoptagelser, firmaudflugter og team- 
buildi ng-aktiviteter

- Den lokale skovbørnehave
Eksemplerne er mange flere end de

allerede nævnte. Nu taler vi ikke længe
re om produktion af råvarer, men om 
ydelser, der henvender sig til menne
sker i fritids- og oplevelsessamfundet.

Skovvirksomheden kan vælge en 
passiv rolle (se figur 2: ’’skoven som 
kulisse for oplevelse”) eller en aktiv rolle 
(se figur 2: ’’skovvirksomheden produ
cerer oplevelser”). Således kan skoven 
f.eks. blot lægge kulisse til en jagtlejers 
afholdelse af jagt - eller skoven kan selv 
producere jagtoplevelsen med alt hvad 
dertil hører af administration og infra
struktur.

Nogle af disse forretningsområder er 
måske profitable eller kan danne grund
lag for en profitabel forretning. Men kan 
alle gøre det samme? Og hvad skal der 
til?

Hvordan kommer 
man videre?
For den enkelte skovejer er der behov 
for at gøre sig klart hvad man vil. Denne 
beslutning bør basere sig på en 
opgørelse af virksomhedens aktiver.

Hvad råder virksomheden over, både 
materielt og i form af menneskelige 
kompetencer og relationer til andre per
soner og virksomheder. Dette skal sam
menholdes med en markedsanalyse for 
det produkt eller den ydelse, som man 
overvejer at markedsføre.

Typisk vil denne del af arbejdet - 
som er en blanding af brainstorming og 
analyse - resultere i en eller flere mulig
heder, som skal afprøves i praksis. Det 
første, man skal se på, er, hvad der skal 
til for at være konkurrencedygtig i det 
pågældende marked.

Når der er overblik over projekternes 
rentabilitet og risiko, vil der være behov 
for udarbejdelse af en forretningsplan, 
som beskriver, hvordan man kommer fra 
en mere eller mindre afprøvet idé til vir
kelighed. Med andre ord en forretnings
plan med milepæle og plan for marke
ting, finansiering og organisationens 
udvikling.

Som det ser ud i dag, er det de 
færreste skovvirksomheder, der har en 
organisation, som er egnet til selvstæn
digt at varetage en proces som denne. 
Det vil derfor i de fleste tilfælde være en 
god ide at alliere sig med en person, 
der har kendskab til opstart af nye for
retningsområder. Dette vil ligeledes 
være nyttigt i forbindelse med den flyt
ning af skovvirksomhedens kompeten
cer, der vil være nødvendig uanset hvil
ket forretningsområde, der vælges.

Vælger skovejeren at gøre ingenting, 
skal han have råd til selv at nyde de 
glæder og den herlighed, som er for
bundet med at færdes i skoven.
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Figur 3. Der findes allerede eksempler på salg af oplevelser - udlejning af jagt eller 
udlejning af hus og skov til en skovbørnehave. Der er mange flere muligheder - 
men de bør afdækkes grundigt før man gennemfører nye ideer.

SELVKØRENDE BOMLIFTE

SL 185
18,5 meter op 
10 meter ud

■ Firehjulstræk
■ Krabbestyring
■ Penduloph. hjul 
Hydr, støtteben 
2 speed kørsel 
Kurvrotation

SL185/SL240 vil 
komme over, 

rundt om, 
igennem... 

stort set alle 
forhindringer.

SL 240
• 24 meter op 
12 meter ud 
Firehjulstræk 
Krabbestyring 
Penduloph. hjul 

■ Hydr. støtteben 
2 speed kørsel 
Kurvrotation

Salg og 
udlejning af 

skovlifte.

DANILIFT
SøNDERVANG 5 • 9640 FARSØ ■ 9863 1599

Landets bedst egnede 
planter til dit formål. 

Det klarer 
FORSTPLANT!

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

^og størrelser!

----------------------------------------------------------------------\Bols Forstplanteskole
Løvetvej 30 . 8740 Brædstrup
Telefon 75 76 00 43 Telefax 75 76 02 04
E-mail: bolsfrst@post10.tele.dk
Hjemmeside: www.bolsforst.dk ,
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GODS OG GULD
Af forstkandidat 
Jette Nielsen 1)

Et fremtidsscenarie for 
dansk skov- og landbrug. 
Godserne kan skaffe 
indtægter gennem arbej
dende værksteder, salg 
af oplevelser i park og 
landbrug, forhandling af 
særlige fødevarer og 
andre produkter, eller 
udlejning af ejendom
men til specielle formål.

Solen er ved at gå ned bag de gamle 
ege på godset Virkelyst på Sydsjæl
land. Endnu engang har det været en 
god og indtægtsgivende dag for god
set. Hele ugen har været høstuge, og i 
aften slutter værtsparret festlighederne 
af med en rigtig gammeldags høstfest 
med dans og spillemandsmusik.

Arbejdende værksteder
Den smukke, gamle kornlade har i 
ugens løb været ramme om en halv 
snes arbejdende værksteder: Trædrejer, 
blomsterbinder, vildtkonsulent, pileflet- 
ter, kogekone, bager, lysmager, bødker, 
snedker og allehånde kunstnere.

Børnene har lært at bage brød over 
åben ild, snitte figurer i træ, støbe stea
rinlys, lave juleneg og julebukke, flette 
pilekurve og blomsterkranse, koge 
brombærmarmelade og rønnebærgele, 
presse æblemost og tilberede en svam
pestuvning af spiselige svampe, som 1

1) Jette Nielsen er forstkandidat fra 1992. 
Jette har en kompetencegivende efterud
dannelse i information og kommunikation 
fra Københavns Universitet.
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Børn ser ubegrænsede muligheder i 
naturen - lad dem inspirere.

de selv havde fundet i skoven.
Det mest grænseoverskridende for 

børnene var de døde fugle og dyr fra 
skoven: Fasaner, agerhøns, dådyr og 
ræv. Men de fleste skulle alligevel hen 
og røre ved pelsen og fjerene. Ind imel
lem har børnene også haft tid til at pyn
te op i laden med blomster fra grøfte
kanten og grene fra skoven.

En gruppe spejderledere har hjulpet 
til med at holde styr på de mange børn, 
og det er gået godt,

Oplevelser 
til store og små
Godsets to naturguider har ligget vand
ret. De har fortalt historier rundt omkring 
på godsets jorder om naturens rigdom 
og sårbarhed, de har sat folk i arbejde 
med at finde svampe, samle frugter og 
bær og meget, meget mere.

Den lokale stadsgartner og kommu
nens naturpædagog har hjulpet til i 
løbet af ugen. Stadsgartneren, som har 
leveret stauderne til det ambitiøse stau
debed, har vist rundt i den reetablerede 
park - en moderne herregårdspark med 
forskellige oplevelsesmuligheder: Stau
debed til æstetikerne, dufthave til 
romantikerne, skulpturpark til de kunst
interesserede, læge- og krydderurteha
ve til de alternative behandlere og de

madinteresserede, og forhindringsbane 
til børnene.

Forhindringsbanen er lavet af gamle 
elmetræer, som måtte lade livet på 
grund af elmesyge.

Landbruget i 
gamle dage
Kommunens naturpædagog har pri
mært været i marken og i stalden med 
grupper af børnefamilier eller grupper 
fra børneinstitutioner. Temaet har været: 
Landbruget i gamle dage. Børnene har 
været med til at høste med le, male mel, 
malke en ko med håndkraft, kærne 
smør og lave ost, slagte en kylling, pille 
fjerene af den og riste den over bålet.

Naturpædagogen er ansat i natur
børnehaven som har til huse i den gam
le skovfogedbolig. I den gamle skov
løberbolig har en gruppe lokale forenin
ger indrettet klub for de 10-14-årige 
skolebørn, her er også ansat en natur
pædagog samt en række frivillige foræl
dre og bedsteforældre. Aftener og 
weekender bliver den gamle skovløber
bolig brugt til foreningernes møder og 
kurser.

Vindyrkning
De vininteresserede gæster har mest 
opholdt sig i vinkælderen, i orangeriet 
eller på vinmarkerne. Efter en vinrejse til 
Tyskland er godsejeren blevet bidt af 
vindyrkning, og han har tilplantet en stor 
sydskråning med rødvinstokke af sorten 
Rondo.

I løbet af eftermiddagen var der 
mulighed for at trampe rundt med bare 
tæer i et tykt lag vindruer i et stort træ
kar. Børnene var vilde med det. Om den 
udtrampede saft fra druerne bliver til vin 
engang, vil tiden vise.

I aften holder en af Danmarks bedste 
vindyrkere vinsmagning i vinkælderen. 
Han har medbragt nogle flasker af sin 
egen vin, som er produceret på Øst- 
sjælland. Interessen for dette arrange
ment har været overvældende - der er 
mange som gerne vil smage dansk rød
vin.

Butik og cafe
Godsets voksne sønner og døtre passer 
butikken og cafeen, som ligger ved 
siden af vinkælderen. Godset importe
rer og forhandler med eneret nogle rig
tig gode tyske grauburgunder- og 
schweiziske merlot-vine. Og det er 
efterhånden blevet en ganske god for
retning.

Ud over vin forhandler godset indtil
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En dårlig kvalitet bøgetræ kan omdannes til en unik salatskål.
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Nogle ejendomme kan danne rammen for helt nye og anderledes oplevelser. (Bille
det viser Trudsholm ved Holbæk som udlejes til bl.a. bryllupper og andre selskaber 
- hvis man ønsker et selskabslokale som ingen af gæsterne har prøvet før).

nu: Frugt og grønt af egen avl, hjem
melavet brød og marmelade, bøger om 
vindyrkning og havedyrkning, blomster
frø og haveredskaber, hånddyppede 
stearinlys og pileflettede kurve samt 
træskåle, -fade og -kar i størrelser fra 
saltkar til badekar.

Køkkenet har haft fransk gæstekok 
på hele ugen. Den lille franskmand har 
tryllet de mest vidunderlige ætter frem. 
Udgangspunktet har været lokale råva
rer tilsat krydderier fra Middelhavet. 
Restauranten har været stuvende fuld 
hver aften.

Romantik på godset
Det lakker mod enden for høstugen. I 
næste weekend skal godset lægge hus 
til et romantisk bryllup.

Gæsterne skal starte i vinkælderen til 
en aperitif, herefter skal de spise en 
femretters menu i restauranten. Efter 
middagen vil der være dans og musik i 
spejlsalen. Brudeparret skal overnatte i 
brudesuiten i østfløjen på godset. 
Gæsterne skal overnatte i værelserne i 
vestfløjen eller i de ferielejligheder, som 
er blevet indrettet i den gamle skovri
derbolig.

Gommens og brudens polterabend 
blev også holdt på godsets jorder. Det 
unge par og parrets venner var på over
levelsestur om natten i skoven og slutte
de med morgenmad sammen med 
familie og venner på godsets trak
tørsted i den østlige del af skoven. 
Efterhånden er der blevet nok at se til 
på Virkelyst.

Efterskrift
Dette scenarie er tænkt som et idekata
log. Land- og skovbrugsejendomme har 
en lang række uudnyttede værdier, som 
kan være svære at se med traditionelle 
forst-øjne. Derfor skal vi tage andre bril
ler på, når vi skal udvikle ideer.

Nogle skovejere vil opfatte alternativ 
indtjening som prostitution - så er det 
nok ikke noget for dem.

Det skal være lysten til og stoltheden 
over at eje en smuk ejendom, glæden 
ved at dele oplevelserne og historierne 
med andre, som skal drive værket. Og 
det er ikke nogen dårlig ide at samar
bejde med andre, som kan bidrage 
med ekspertise inden for de områder, 
hvor forstkandidatuddannelsen trods alt 
ikke rækker.

Hvad tjener Virkelyst 
penge på?

Entreindtægter:
- temauger (høst, jul, vår, koncerter, 

teater m.v.)
- høstfest og andre temafester med 

dans og musik
- adgang til park og forhindrings

bane
- vinsmagning
- arbejdende værksteder

Udlejning af:
- beboelsesbygninger
- tidligere driftsbygninger
- værelser
- ferielejligheder
- skov- og landbrugsarealer
- stadepladser til arbejdende 

værksteder

Salg af oplevelser, historier
og produkter:
- aktiv natur- og kulturformidling til 

børn og voksne
- polterabend, teamtræning, 

overlevelsesture m.v.
- kulinariske oplevelser fra cafe, 

restaurant og traktørsted
- unikke produkter fra butik og 

vinkælder
- totalløsninger: bryllup, jubilæum, 

rund fødselsdag m.v.
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Nye PEFC medlemmer
Der kommer nye medlemmer til PEFC - 
certificeringsordningen som er etableret 
på initiativ af de europæiske skovejere. 
De seneste ansøgninger er fra Malay
sian Timber Certification Council samt 
PEFC Luxembourg, og de vil blive 
behandlet på et møde i november sam
men med tilsvarende ansøgninger fra 
Australien, Chile og Estland.

Denne udvikling viser at PEFC er ved 
at række langt ud over Europas græn
ser. Herved imødegås den kritik der 
har været rejst om at organisationen 
kun omfatter skovbrug i et lille hjørne af 
(den rige del af) Jorden.

Der er nu over 260 virksomheder 
som har et PEFC sporbarhedscertifikat. 
Det betyder at de kan sælge træpro
dukter med et PEFC certifikat (hvis 
råvaren også er PEFC certificeret). En 
liste over firmaerne ses på 
www.pefc.org

Kilde.PEFCC Newsletter sept.02 (se 
www.pefc.org)

omfatter 4 regioner med i alt 48% af de 
lettiske statsskove. Et lignende areal 
blev FSC-certificeret sidste år af SGS 
Qualifor programmet.

Letland har det største skovareal af 
de baltiske lande med i alt 2,4 mio. ha. 
Heraf er halvdelen i statseje,

SmartWood blev udvalgt til at fore
tage certificeringen efter et offentligt 
udbud. Det praktiske arbejde udføres af 
NEPCon som er dansk samarbejdspart
ner for SmartWood.

Arbejdet vil starte 4. november, og 
markarbejdet ventes at tage to uger. 
Afgørelsen om certificering ventes at 
falde ved årets udgang.

I alle de baltiske lande er der nu 61 
virksomheder som har et sporbarheds
certifikat - heraf 40 i Letland. Dette cer
tifikat betyder at hvis de køber FSC træ i 
skovene kan de sælge de færdige pro
dukter med FSC certifikat. Der er tale 
om produkter som skåret træ, trækul, 
briketter, finer, krydsfiner, møbler, have

møbler og spånplader som bl.a. sælges 
i de vesteuropæiske lande.

SmartWood er et program under 
Rainforest Alliance, en international 
fredningsorganisation som arbejder på 
at beskytte truede økosystemer herun
der de folk og dyreliv som lever i områ
derne. Det sker ved at ændre arealan
vendelse, driftsmetoder og forbrugerad
færd.

SmartWood er etableret i 1989. Det 
er det ældste og mest omfattende certi
ficeringsprogram i verden og er akkre
diteret af FSC. SmartWood har 8 regio
nale kontorer og partnere blandt non
profit fredningsorganisationer. Hoved
kontoret ligger i Richmond, Vermont, 
USA.

Flere oplysninger:
www.smartwood.org,www.nepcon.dk, 
www.fscaox.org og www.lvm.lv (det let
tiske statsskovbrug)

Kilde:Meddelelse fra 
NEPCon sept. 02

PEFC FSC SFI ATFS CSA

PEFC er størst
Det samlede areal certificeret under 
PEFC har kun ændret sig lidt i de sene
re måneder og er på 43,6 mio. ha.

Men som det fremgår af figuren er 
PEFC stadig langt den største certifi
ceringsordning, foran FSC (Forest 
Stewardship Council, 29,1 mio. ha).
FSC er etableret på initiativ af miljø
organisationerne.

De tre øvrige ordninger er SFI 
(Sustainable Forestry Initiative, 25,7 
mio. ha), ATFS (American Tree Farm 
System, 10,9 mio. ha) og CSA (Cana
dian Standards Association, 8,8 mio, 
ha). Disse tre er baseret i Nordamerika 
og er medlemmer af PEFC Rådet.

Kilder til flere oplysninger: 
www.pefc.org (PEFC), www.fscoax.org 
(FSC), www.afandpa.org og 
www.aboutsfi.org (SFI), www.treefarm- 
system.org (ATFS) www.CertificationC.a- 
nada.org og www.sfms.com (CSA)

Kllde:PEFCC Newsletter sept. 02 
(www.pefc.org)

FSC i statsskove 
i Letland
Letlands statsskovbrug - Latvijas valsts 
me*i - og SmartWood underskrev i sep
tember en aftale om FSC certificering af 
mere end 750.000 ha skov. Aftalen

1000-23
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ROWITEKApS
v/civ.ine. J. Rosenberg

GI. Færgegårdsvej 23.4771 Kalvehave 
Tlf. 35 38 85 55. fax 55 38 88 39. email rowitek@vip.cvbercitv.dk

PETER SCHJØTTS P l a n t e s k o l e
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt
Kvalitet; er for os en frisk, sund og velsorteret 

plante i den ønskede provenlens.
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Ny motorsav fra Stihi
Stihi har lanceret en ny motorsav, MS 
270 C, som kan bruges af både private 
og professionelle.

En nyhed ved saven er en nyudviklet 
motorteknologi, som fremover vil indgå i 
savene fra Stihi. Teknologien, som 
betegnes IntelliTech, giver en forbed
ring af såvel arbejdsmiljø som det omgi
vende miljø.

IntelliTech medfører, at saven er nem 
at starte på grund af et særligt tænd
ingssystem. Motoren kan ikke bagtæn
de, og man vil derfor ikke opleve noget 
kickback. Samtidig behøver man ikke 
trække særlig hårdt i startsnoren for at 
få motoren i gang, så belastning af led 
og muskler nedsættes.

Motoren har bedre forbrænding, hur
tigere acceleration og øget driftssikker
hed. Faktisk er forbrændingen på grund 
af en særlig konstruktion i motorens 
cylinder forbedret så meget, at udslip
pet af uforbrændt brændstof er nedsat 
til en tiendedel i forhold til traditionelle 
totaktsmotorer.

Som standard er saven udstyret med 
37 cm sværd. Det er optimalt i forhold til 
ydelsen på 2,6 kW, men saven kan 
også udstyres med sværd op til 45 cm.

MS 270 C falder ind i mellemgrup
pen af Stihi save, lige før de rent profes
sionelle save. Den henvender sig typisk 
til brugere som landmænd og seriøse 
’hobbytrærmænd', som hvert år forarbej
der en pæn mængde træ, uden at de 
går i skoven otte timer om dagen.

Tekniske detaljer 
på MS 270 C
Kompensator holder luftblandingen 
til motoren korrekt, også ved tiltagen
de tilsmudsning af luftfilteret.

4-kanals skylleteknik i cylinderen 
mindsker udslippet af skadelige stof
fer til omkring en tiendedel af emissi
onen fra en traditionel totaktsmotor.

Luftforvarmning - til vinterdrift.
Det er nemt at omstille motoren fra 
sommer- til vinterdrift, så man und
går isdannelser i karburatoren.

Automatisk omdrejningsbegræns
ning sikrer, at motoren ikke overop
hedes.

Øget drejningsmoment giver øget 
skæreeffekt. Tændingstidspunktet er 
indstillet, så maksimalt drejnings
moment opnås, når motoren når sine 
arbejdsomdrejninger. Højt drejnings
moment giver høj skæreeffekt.

Microprocessorstyret tændings
system varierer elektronisk tidspunk
tet for tænding, så motorens præsta
tion holdes optimal under alle for
hold. Der er forskellige behov alt 
efter arbejdsopgaverne.

Intet kickback ved start på grund 
af tidligere gnisttænding i tændrøret.

>

åJ' Vak NV ,
MS 270 C er en ny motorsav fra Stihi, som i kraft af en nyudviklet motorteknologi 
giver fordele for såvel arbejdsmiljøet som det omgivende miljø.

Stihi fremstillede den første motorsav 
i 1926, og i dag er Stihi det største 
mærke i motorsave. Savene er udstyret 
med en række faciliteter, der øger bru
gervenligheden og sikkerheden.

Der kan bl.a. nævnes en gennemsig
tig benzintank, så man nemt kan holde 
øje med benzinstanden. Savens særlige 
konstruktion betyder, at man kan stram
me kæden uden brug af værktøj. Og 
varme i det vibrationssvage håndtag 
gør saven behagelig at arbejde med 
om vinteren.

Nyt arbejdstøj
Samtidig med, at Stihi introducerer den 
nye motorsav, lancerer firmaet også ny 
beklædning til arbejdet.

Hvis sikkerhedsbukserne bærer 
præg af at være strejfet af saven, eller 
pasformen ikke længere er optimal, er 
det en god idé at skifte ud til nyt. Stihi 
lancerer såvel skærebukser som over
alls i sort med sikkerhedsfarven orange 
som staffering, nye sikkerhedsstøvler 
og -handsker, ligesom der er nye skov
jakker i kollektionen.

Pressemeddelelse 26.9.02

Stihi introducerer nu ny beklædning, 
der omfatter skærebukser og -overalls 
og skovjakker i sikkerhedsfarven oran
ge med sorte stafferinger.

HJORTHEDE W SKOVPLANTER

PLANTESKOLE as LÆPLANTER

Tukærvej 12, Hjorthede LANDSKABSPLANTER
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440
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STORMFALDET 3.12.99

429 MILLIONER KR 
EFTER STORMFALDET
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90% af stormfaldet i december 1999 var nåletræ - 10% løvtræ. Men på de genplan
tede arealer udgør løvtræet 66%, og de nye skove skønnes at være mere stabile 
end de gamle. (Foto af egekultur med fyr som hjælpetræart, på meget mager 
bund.)

De private skove har 
modtaget tilskud på 429 
ha til genplantning efter 
stormfaldet i 1999.

Det meste af tilskudet 
er brugt til at plante løv
træ. De nye skove er 
derfor mere stabile end 
de som væltede.

I Skoven 9/01 bragte vi en foreløbig 
opgørelse af ansøgningerne om tilskud 
til genrejsning af de skove som væltede 
d. 3. december 1999. Nu er alle sager 
gennemgået, og der kan derfor laves 
en fuldstændig opgørelse. I denne arti
kel bringes de endelige tal.

Anmeldelser
Skov- og Naturstyrelsen modtog 2.416 
anmeldelser om stormfald. Det samlede 
anmeldte areal blev 15.462 ha, heraf 
14.274 ha fladefald.

8,414 ha - 55 % af det samlede 
stormfald - blev anmeldt fra to amter, 
nemlig Ribe og Sønderjyllands.

Stormen ramte især nåletræer. I de 
skove der blev ramt væltede 30% af alle 
nåletræer, men kun 5% af løvtræerne. I 
Sønderjyllands amt var man helt oppe 
på at 46% af nåletræerne i de ramte 
skove væltede. De største skader på 
løvtræ skete på Fyn, hvor 23% af alle 
løvtræer i de ramte skove væltede.

Af det samlede stormfaldsareal 
udgjorde løvtræ kun 10%, mens 90% 
var nåletræ.

Det samlede tilskudsberettigede are
al blev på 11.575 ha. 4.000 ha var ikke 
berettiget til tilskud, især pga. fradrag 
for årets normalhugst.

Tilplantning
Det var altså nåletræ der væltede - men 
det er især løvtræ der er plantet bagef
ter.

Af det samlede tilskudsareal er 7.460 
ha - 66 % - løvtræ med mere end 80% 
robuste og hjemmehørende løvtræarter 
såsom bøg, eg, ask eller lind.

1.700 ha - 14% - består af blandin
ger af løvtræer og robuste nåletræarter.

1.400 ha - 12% - er ren nåletræ uden 
løvtræ, idet der indgår robuste nåle

træarter som skovfyr, lærk, douglas eller 
aim. ædelgran.

Alt i alt er % af alle planter naturligt
hjemmehørende.

Selvforyngelse
Der var anmeldt 778 ha med spredt 
fald, og her kunne man få tilskud til 
naturlig foryngelse på basis af de reste
rende træer. Der er givet tilskud til 378 
ha, idet mange arealer ikke havde til
strækkeligt med frøkilder.

Såning / forkultur
Man kunne få tilskud til såningskulturer, 
men kun hvis frøene kunne samles på 
eget skovdistrikt. Denne betingelse 
skyldtes at såning kræver meget mere 
frø sammenlignet med planteskole.
Efter et stormfald opstår der tit mangel 
på frø, og derfor valgte man at prioritere 
opformering i planteskole.

Der blev ydet tilskud til såning på 13 
ha, idet det ofte ikke var muligt at ind
samle egnet frø på eget skovdistrikt.
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STORMFALDET 3.12.99

Tabel 1. Samlede omkostninger, mio. kr, 
deis skøn ved lovens fremsættelse, dels 
den endelige opgørelse.

Skøn Endeligt

Tilskud til
genplantning 320 429

Lagring af træ * 30 30
Administration * 8 17

I alt 358 476

* Ikke endeligt opgjort.

Det var også muligt at få tilskud til at 
anlægge en forkultur - dvs. en robust 
træart som senere afløses af en mere 
varig træart. Det er især egnet på van
skelige arealer. Der blev ydet tilskud til 
forkultur på 11 ha, måske fordi tilskudet 
kun var på 5,000 kr/ha.

Naturlig tilgroning / 
åbne arealer
Det var muligt at udlægge stormfalds
arealer til naturlig tilgroning eller lade 
dem henligge som åbne arealer. Hvis 
arealet var større end 0,2 ha krævedes 
der dispensation fra skovlovens §18b.

Praksis har været at der højst er givet 
tilskud til naturlig tilgroning på 10% af 
det ramte areal. Der har i hvert tilfælde 
været tale om en konkret vurdering hvor 
der har indgået hensyn til landskab, kul
turhistorie, natur eller friluftsliv. Tilskud
det har gået til oprydning og hegn (kun 
for tilgroning).

Der er givet tilskud til i alt 450 ha.
Der er tale om 599 lokaliteter, heraf 458 
med naturlig tilgroning.

Kulturhegn
Vildtet opformeres tit efter stormfald for
di det får ekstra gode betingelser. Der
for har det været muligt at få tilskud til at 
hegne plantede og såede kulturer, til 
selvforyngelse og til naturlig tilgroning. 

Der er ydet tilskud til 2.802 km hegn.

Ingen pesticider
Det var muligt at få tilskud til at 
anlægge en kultur uden pesticider 
(midler mod ukrudt, insekter, vildt og 
mus). Arealerne måtte ikke dybde- 
pløjes, og der kunne gives tilskud til 
plantninger, såninger, selvforyngeiser 
og forkulturer.

Der er ydet tilskud til 6.618 ha.

Fortidsminder
Der ydes tilskud til meromkostninger i 
forbindelse med skånsom oprydning på 
fredede fortidsminder - fx højryggede 
agre. Vilkårene blev aftalt med det loka
le statsskovdistrikt, og tilskudet blev sat 
ud fra en vurdering af omkostningerne i 
den konkrete situation, dog højst 7.000 
kr/ha.

Der er ydet tilskud til 172 ha, især 
gamle agersystemer.

Tilplantningsplaner
For alle stormfaldsarealer over 5 ha 
skulle der udarbejdes tilplantningspla- 
ner, og det kunne der gives tilskud til. 
Arealer under 5 ha kunne også få til
skud, ligesom der er ydet tilskud uanset 
om ansøgningen om tilskud blev god
kendt. Formålet var at sikre at de nye 
skove svarer til ordningens formål om 
genplantning med robust skov.

Der er ydet tilskud til 11.859 ha.

Økonomi
Det mest spændende er vel næsten 
hvad det hele har kostet. Det viste sig at 
tilskudet blev på 429 mio. kr eller godt 
100 mio. kr større end man skønnede da 
loven blev fremsat i sin tid. Se tabel 1.

Når udgifterne blev større end først 
antaget skyldtes det især at der viste ' 
sig at være meget større interesse end 
ventet for at gentilplante med løvtræ. 
Alene de to tilskudsordninger løvtræ 
80% har fået 188 mio. kr. eller 82% af 
det samlede tilskud til kulturanlæg.

Af de samlede omkostninger kan der

Tabel 2. Tilskud efter stormfaldet.

opnås EU refusion for en del - der 
skønnes op til 117 mio. kr.

Forsikringsordningen
Skovejere der ønskede tilskud til gen
plantning efter stormfald skulle inden 
31.8.01 tegne en basisforsikring for de 
pågældende skove. Og alle skovejere 
der ønsker at kunne få tilskud efter 
fremtidige stormfald skal ligeledes have 
tegnet en forsikring.

Det viste sig at der er tegnet basis
forsikring for i alt 198.800 ha, heraf 
108.100 ha nåletræ og 90.700 ha løv
træ. Af dette areal er det 75.000 ha sko
ve som har fået tilskud, og der er derfor 
123.000 ha skove hvor der frivilligt er 
tegnet en basisforsikring rettet mod 
fremtidige stormfald.

Det samlede forsikrede areal udgør 
omkring 2/3 af det samlede private 
skovbrug herhjemme.

Kilde: Notat fra Skovpolitisk kontor 
31.5.02: Evaluering af loven om storm
flod og stormfalds effekt på de genrej
ste skove efter stormfaldet 3.-4. decem
ber 1999.

Tilskudselement ha kr/ha tilskud i alt, 1000 kr

Løvtræ, dgr, ægr 25% 347 7.000 2.429
Løvtræ, dgr, ægr 50% 636 12.000 7.632
Løvtræ, dgr, ægr 80% 772 17.000 13.124
Løvtræ, gode jorde 80% 3.413 28.000 95.564
Løvtræ, magre jorde 80% 4.224 22.000 92.928
Robuste løvtræarter 50% 328 17.000 5.576
Robuste løvtræarter 25% 464 12.000 5.568
Valgfri robuste arter 80% 146 7.000 1.022
Valgfri robuste arter 50% 177 6.000 1.062
Valgfri robuste arter 25% 222 5.000 1.110
Selvforyngelse, 80% løv 294 10.000 2.940
Selvforyngelse, ej 80% løv 84 10.000 840
Forkultur 11 5.000 55
Såning 13 5.000 65
Naturlig tilgroning 339
Åbne arealer 105

1 alt kultur mv. 11.575 229.915

Hensyn til fortidsminder 172 7.000 1.204
Tilplantningsplaner 11.859 1.000 kr/plan 2.245

+ 50 kr/ha
Kulturhegn 2,802 km 15 kr/m 42.029
Pesticidtillæg 6.618 6.000 39.708
Oprydningstilskud 11.575 10.000/5.000 113.890

Tilskud i alt 428.991

Administration, Skov- og Naturstyrelsen * 16.835
Lagring af stormfældet træ fra statens skove 30.000

Hele stormfaldsordningen 475.826

* Ikke endeligt opgjort.
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JORDKOMPRIMERING 
OG VÆKST AF RØDGRAN

Af forstkandidat 
Morten Alban Knudsen

Komprimering af jorden 
ved kørsel med traktor 
påvirker væksten af 
nyplantede rødgraner. 
Rodlængden falder, og 
der bliver mindre til
vækst af rodmasse. 
Effekten er tydelig alle
rede efter 4 måneders 
vækst.

Der er ingen større for
skel mellem at køre 2 
gange eller 10 gange 
med traktoren.

Dækrodsplanter etab
lerer sig bedre end bar
rodsplanter.

Jiffy 1. 4
* i /

h- o

l X

10 x korsel

¥

Figur 1. Jiffy-planternes rodsystem afhængig af behandlingen.

Odlama, V93

10 x kørsel

2 x kørsel

Harvet

Figur 2. FilKO-planternes rodsystem afhængig af behandlingen.

I starten af vækstsæsonen 2001 blev 
der etableret et forsøg på Trolleholm i 
Skåne, der skulle afdække, hvor stor 
effekt komprimering har på forskellige 
plantetyper af rødgran efter én vækst
sæson. Forsøget var en del af en speci
aleafhandling på KVL.

Forsøget
I forsøget indgik to typer dækrodsplan
ter og én type barrodsplante. Dækrods
planterne var Jiffy 7, 42 og HIKO V93. 
Barrodsplanterne var 2/1 af samme pro- 
veniens som Jiffy 7-planterne.

Forsøget bestod af tre blokke og tre 
behandlinger:

1/ Harvet 
2/ 2*kørsel 
3/ 10* kørsel.
Komprimeringen i behandling 2 og 3 

blev foretaget ved, at en traktor kørte 
over planterækkerne det nævnte antal 
gange. Plantningen blev foretaget efter 
at jorden var komprimeret.

I tabel 1 ses jordens densitet (rum
vægt i g/cm3) i de enkelte behandlinger. 
Det fremgår at der sker en betydelig 
sammentrykning af jorden ved blot to 
gange kørsel med en traktor.

Resultater
Mængden af finrødder (0-2 mm) og rod
udbredelsen har stor indflydelse på en 
plantes evne til at blive etableret hurtigt

og vokse. Derfor vil kun disse to plante- 
parametre blive omtalt i denne artikel.

Den relative tilvækst af finrodsmas
sen og rodudbredelsen hos de tre plan-
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Tabel 2. Relative tilvækster af rodudbredelsen og finrodsmassen afhængigt af plan- 
tetype og behandling.

Plantetype Behandling Rodlængde, cm Tilvækst af rodmasse 
0-2 mm, %

Jiffy Harvet 21,7 413
Jiffy 2*kørsel 15,6 307
Jiffy 10*kørsel 13,7 303

HIKO Harvet 22,6 308
HIKO 2*kørsel 15,9 203
HIKO 10*kørsel 15,1 244

Barrod Harvet 28,9 166
Barrod 2*kørsel 14,7 167
Barrod 10*kørsel 14,0 209

7

A

0\x kørsel

Hai
Barrod

Figur 3. Barrods-planternes rodsystem afhængig af behandlingen.

Tabel 1. Densiteten af tør jord, dels de 
øverste 10 cm, dels de øverste 30 cm, 
afhængigt af behandlingen. Enhed 
g/cm3.

Behandling Densitet 
0-10 cm

Densitet 
0-30 cm

Harvet 1,30 1,43
2*kørsel 1,52 1,57
10*kørsel 1,59 1,60

Tabel 3. Relativ tilvækst af finrodsmas-
sen for dækrods og barrodsplanterne.

Plantetype Behandling Tilvækst
af finrods-
masse, %

Barrod Harvet 166
Dækrod Harvet 361

Barrod 2*kørsel 167
Dækrod 2*kørsel 256

Barrod 10*kørsel 209
Dækrod 10*kørsel 273

tetyper er vist i tabel 2. Rodudbredelsen 
blev defineret som det længste punkt 
fra plantens rodhals, hvor der endnu var 
5 rødder tilbage.

Der var både en signifikant større til
vækst af finrodsmassen og signifikant 
længere rodudbredelse hos jiffy-plan- 
terne i den harvede behandling, end i 
de to komprimerede behandlinger. Rent 
visuelt fremgår dette af figur 1.

Ovennævnte forhold omkring Jiffy- 
planterne gentog sig hos HIKO-planter- 
ne, hvilket desuden kan ses af figur 2.

Af ukendte grunde var der ikke 
nogen behandlingsforskelle, hvad angik 
den relative tilvækst af finrodsmassen 
hos barrodsplanterne (figur 3). Derimod 
var rodudbredelsen som hos de to 
typer dækrodsplanter signifikant længe
re i behandlingen ’’harvet” end i de to 
komprimerede behandlinger.

Generelt for alle tre plantetyper var 
komprimeringens hæmmende effekt på 
rodudbredelsen og på den relative til
vækst af finrodsmassen allerede indtruf
fet efter de første overkørsler. Behand
lingen 10*kørsel adskilte sig med andre 
ord ikke statistisk set fra behandlingen 
2*kørsel.

Et interessant aspekt ved forsøget 
var hvordan barrodsplanterne klarede 
sig i forhold til dækrodsplanterne. Da 
barrodsplanterne var større end 
dækrodsplanterne indgik rodhalsdiame
teren som parameter i de statistiske 
analyser. Herved vurderes de tre plan- 
tetypers vækstpotentialer i forhold til 
hinanden ud fra en estimeret fælles rod
halsdiameter. Metoden til at måle rod
udbredelsen på medførte, at en sam

menligning mellem plantetyperne ikke 
var mulig.

Den relative tilvækst af finrodsmas
sen var signifikant større hos dækrods
planterne end hos barrodsplanterne. 
Rådata fra forsøget kan ses i tabel 3.

Afrunding
Set overordnet havde komprimeringen 
af vækstmediet en (forventet) negativ 
påvirkning af væksten af rodsystemet 
på rødgranplanterne. Det "overrasken
de” ved forsøgsresultaterne var, at den
ne negative effekt var så relativ stor 
allerede efter en vækstsæson på 4 
måneder.

Forsøg af lignende karakter, med 
længere tidshorisont, vil være særdeles 
interessante til at belyse om denne 
negative effekt forværres eller aftager 
med årene. På kort sigt, f.eks. i forbin
delse med juletræsproduktion, vil effek
ten måske kunne medføre en forlængel
se af omdriftsalderen.

Dækrodsplanterne havde en større 
relativ tilvækst af finrodsmassen end 
barrodsplanterne. Forudsat at plante
metoden anvendt i forsøget (udstans
ning af plantehuller med cylinder) ikke 
har givet dækrodsplanterne bedre vilkår 
end barrodsplanterne, lader det til at 
dækrodsplanterne etablerer sig hurtige
re.

I denne forbindelse kan det nævnes, 
at ca. 6 % af barrodsplanterne og kun 
en halv procent af dækrodsplanterne 
døde.

STØRST SORTIMENT 
BEDSTE PRISER 

www.forstplant.dk
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AUGUST 2002
August har givet en nedbør lidt over norma
len. Der var stor variation over landet, mest i 
Vejle og Nordjyllands amter, mindst på Fyn 
og Bornholm. Det meste faldt i de to første 
uger.

Temperaturen blev i snit næsten 4 grader 
over normalen, og det er den næstvarmeste 
der er målt. Månedens laveste temperatur 
blev 7,9 gr. natten til 1. september i Sydjyl
land. Der er ikke tidligere målt en så høj mini
mumstemperatur for en august måned.

September har indtil den 30. været ret tør 
med en nedbør på under halvdelen af det 
normale (73 mm). Næsten det hele faldt i 
uge 36 og 38. Der har dog været enkelte 
voldsomme byger, især sidst i uge 38 hvor 
der flere steder på Sjælland kom 50-70 mm.

Der kom nattefrost en del steder i uge 39, 
ned til -2,5 gr. i Kølkær i Midtjylland, -1,8 i 
Karup og Skrydstrup, og ca. 1/2 frostgrad i 
Tirstrup, Billund, Store Jyndevad og 
Værløse. Mange andre steder havde under 2 
gr. og dermed risiko for frost i jordhøjde.

Sommeren 2002 (juni-august) gav 284 
mm nedbør mod normalt 188, det er den 3. 
vådeste sommer. Antallet af døgn med tor
denvejr har været 13 mod normalt 6,5 døgn. 
Antallet af nedbørdøgn har været 40, omtrent 
som normalen (38), og det er tegn på at der 
er kommet meget når det har regnet. Tempe
raturen har været 17,4 gr. i snit mod normalt 
15,2 gr., og det er den 3. varmeste siden 
1900.

Limet massivtræ
Den 13. september markerede man 
starten på Danmarks første etagebyg
geri med elementer af massivtræ som 
er samlet med limning. Det er Boligsel
skabet Limfjorden som bygger ung
domsboliger på Brandevej i Ålborg Øst 
i samarbejde med Kuben Byggeadmini
stration.

Starten på byggeriet blev markeret af 
fhv. miljøminister Svend Auken, fordi 
han i sin ministertid - via Skov- og 
Naturstyrelsen - sikrede den nationale 
medfinansiering som gjorde det muligt 
at realisere projektet.

Metoden er udviklet som et led i 
Nordic Wood samarbejdet hvor der 
siden 1993 er anvendt 200 mio. nkr til at 
udvikle nye træprodukter. Et af disse 
projekter har været massivtræ til bygge
ri, hvor der laves byggeelementer som 
kan samles med flere metoder, bl.a. lim
ning (som her) eller sømning (som i 
Hasselager). Formålet er at vise at træ 
er konkurrencedygtigt som byggemate
riale i forhold til beton.

Byggeudgifterne til projektet i Ålborg 
finansieres på sædvanlig vis. Gennem 
Nordisk Industrifond og Fonden Real- 
dania dækkes indsamling af erfaringer, jektet følges af Danmarks Teknologiske 
forskning, møder og konferencer. Pro- Institut.

v

Nedbør,mm August 1/9-30/9

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 93 67 42
Viborg 78 68 42
Århus 66 61 34
Vejle 94 69 19
Ringkøbing 52 75 33
Ribe 66 80 23
Sønderjyllands 90 76 24
Fyns 39 61 19
Vestsjællands 68 59 49
Nordøstsjælland 75 64 26
Storstrøms 49 58 42
Bornholms 37 55 54
Landsgennemsnit 71 67 32

Temperatur°C

August

Målt Normal

2/9-30/9

Målt
Middel 19,6 15,7 14,6
Absolut min. 11,5 2,3
Absolut max. 27,8 24,1
Antal frostdøgn 0.0 0,5
Antal graddage 2 53 81

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 2 4
Styrke 8 
(hård kuling) 0 0
Styrke 10 
(storm) 0 0
Hyppigste
vindretninger 0 V V,0

EU møde om skov 
og natur
Det danske EU formandskab afholdt i 
dagene 2.-3. oktober et møde med 
EU's natur- og skovdirektører i Vigsø i 
Thy. Også ansøgerlandene deltog i 
mødet.

Mødets formål var at understøtte 
arbejdet for at nå EU's erklærede mål 
om at stoppe nedgangen i den biologi
ske mangfoldighed før 2010. Midlerne 
til at nå dette mål er EF-Fuglebeskyttel- 
sesdirektivet, EU-Habitatdirektivet og 
Natura 2000-netværket,

Det er første gang i EU's historie der 
afholdes et møde for både EU's natur
direktører og skovdirektører. Årsagen er, 
at det nu er nødvendigt med en fælles 
indsats for at sikre skovenes natur.

Mødet konkluderede bl.a.:
- Hvis EU skal nå sit mål, skal der

ske en større integration af hensynet til 
den biologiske mangfoldighed i EU's 
finansielle ordninger.

- EU's landdistriktsprogram bør 
ændres, så der kan skaffes øget finansi
ering til at beskytte skovenes habitat
områder.

- Inddragelse af lodsejere og lokale 
dialoger med borgerne er afgørende for 
at opfylde EU's mål, især ved opfølg
ning af habitat- og fuglebeskyttelsesdi
rektiverne.

- Der skal arbejdes for en smidig for
tolkning af Habitatdirektivets regler om 
beskyttelse af enkelte arter, samtidig 
med at direktivets krav skal respekteres.

Det næste møde vil blive holdt i 
foråret 2003 i Grækenland.

Kildetwww.sns.dk, se under
Nyheder og 4.10. Her er der også link 

til en mere udførlig rapport fra 
mødet (på engelsk).
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FARMA NORDEN MARKETING OG SALG v/STEPHEN SERVE

NÆRMESTE FORHANDLER OPLYSES PÅ TLF. 7023 5001
FAX 7023 5002 . MOBIL . 2176 5003 . BOKS 12 . DK 3450 ALLERØD

Nordens mest solgte
-direkte fra fabrik til vore forhandlere med egen transport...

BIGAB NU $ MOPELLER 
EARMA NU 15 MOPELLER

AlJe priser er excl. moms

Niab traktorprocessor 5-15B Farma
Ekstra udrustning: 
Længdemålings udrustning for 
fabriksmontering 10.800:- 

Længdemålings udrustning for 
eftermontering 10.400:-

Hydraulisk trykstang Niab 2.400:

Niab traktorprocessor 5-I5C 
automat - Tilbud

Farma 6 tons komplet skovvogn
med kran fra 42.900:-

www.bigab.dk

"Nordens mest solgte skifteladsvogn”

Pris 157.500.-

V3
9•Wil

V A X L A R V A G N S S Y S T E M L
UNIVERSAL GRENKNUSER

I NY OG ENDNU 
STÆRKERE UDGAVE
MODEL SPG 1800 MED HYDRAULISK SIDEFORSKYDNING
Kan sideforskydes 400 mm valgfrit til venstre eller højre. 
Betjenes nemt fra førerens plads.
Uovertruffen til rydning langs skovveje, undervækst, krat- 
rydning og kvashugst. Rydning i juletræskulturer, planering af 
eng, mose og hedearealer.

© BUCHTRUP AGRO
Bolsbjergvej 1 • 9550 Mariager
Tlf. 86 47 82 46 • Fax 86 47 83 13 • Aften: 86 47 82 46
Email: info@buchtrup.net

GRØFTER!
JJ 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 skoventreprenoropgaver udføres 
c°As/-

Besøg os på www.jjskovservice.dk

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

ENTREPRENØR

JOHAfTPEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BIL TLF. 40 41 62 44
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Postbesørget blad (0900 KHC)

n y h e d !

J

#

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

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

Introduktionspris 
SPAR 600,-

nu 4595,-
Forhandlere:

2500 Valby Garta 3630 3824 • 2605 Brøndby Henrik A. Fog a/s 4396 6611 • 2640 Hededehusene J.K. Sliberi aps 4613 8063 • 2750 Ballerup A R Hjortsø a/s 4497 4077 
• 2920 Charlottenlund Ordrup Værktøjsmagasin 3963 4276 • 2950 Vedbæk Vedbæk GræsTeam 4589 1032 • 2980 Kokkedal FH Auto og Plæneklipper 4828 0612 • 
3100 Hornbæk Horneby Plæneklipperservice 4970 0867 • 3200 Helsinge Helsinge Maskinforretning 4879 5122 • 3390 Hundested GrønTeknik 4798 0706 • 3400 
Hillerød Nordsjællands Maskincenter a/s 4822 2600 • 3400 Hillerød O.Sivertsen a/s 4824 0411 • 3500 Værløse Sølving Skovservice 4448 0937 • 3550 Slangerup 
Jørlunde Maskinforretning a/s 4733 4500 • 3630 Jægerspris Hylleberg Dalby a/s 4752 1095 • 3720 Åkirkeby A.P. Hellisen a/s 5694 7450 • 4000 Roskilde O.Sivertsen 
a/s 4675 5522 • 4100 Ringsted S.M.R Havemaskiner 5767 0452 • 4180 Sorø Skov & Have 5783 1151 • 4200 Slagelse Skov og Havehuset 5852 4365 • 4241 Vemmelev 
Service-Gården 5174 0128 • 4300 Holbæk Park Skov Have Holbæk 5943 1660 • 4330 Hvalsø Lykke Cykler & Motor aps 4640 8184 • 4400 Kalundborg JA Service 
5951 5358 • 4440 MørkøvT.R Motorservice 5927 5932 • 4500 Nykøbing Sj. Odsherred Motorsave 5991 1086 • 4622 Havdrup a/s Havdrup Maskinforretning 4618 
5544 • 4632 Bjæverskov Skovbo Totalservice 5687 1999 • 4640 Fakse Specialværkstedet 5671 3465 • 4653 Karise Karise Maskinservice aps 5678 8371 • 4700 
Næstved Næstved Maskinservice aps 5572 6022 • 4735 Mern Røstofte Maskinforretning a/s 5598 5099 • 4760 Vordingborg Renova 5537 4550 • 4780 Stege 
Kostervejens Skov- og Haveservice 5581 4215 • 4800 Nykøbing F L.F Park & Skovservice 5482 0037 • 4800 Nykøbing F FMR Landbrugsmaskiner aps 5485 5822 • 
4900 Nakskov Nakskov Slibecentral 5492 5571 • 4960 Holeby J. Borring Møllers Eftf. 5460 6352 • 5260 Odense S A.P. Motorcenter Højby aps 6395 5500 • 5300 
Kerteminde FA. Hindsholm Maskinforretning 6532 2172 • 5450 Otterup O. Søndergaard & Sønner i/s 6485 1102 • 5500 Middelfart Axel Knudsen Maskinforretning 
6440 3366 • 5550 Langeskov HAKO Danmark 6538 1163 • 5560 Årup Grønnemose Maskinforretning a/s 6443 1403 • 5610 Assens Vestfyns Servicecenter a/s 6471 
4510 • 5620 Glamsbjerg A.P Motorcenter 6472 1372 • 5672 Broby KN-Teknik 6263 2930 • 5700 Svendborg SMK Kortegaard i/s 6221 9445 • 5772 Kværndrup A.P 
Motorcenter 6227 1012 • 5970 Ærøskøbning Dunkær Maskinforretning 6252 1440 • 6000 Kolding Ingvard Madsen aps 7556 5166 • 6070 Christiansfeld Frørup 
Smedie & Maskinforretning 7456 8318 • 6200 Aabenraa H.G. Enemark Aabenraa aps 7462 3944 • 6270 Tønder Brdr. Roost Eftf. k/s 7472 1280 • 6400 Sønderborg 
Thomas Skøtt Landbrugsmaskiner 7448 6666 • 6470 Sydals Finn s Smedie 7440 5366 • 6520 Toftlund MaskincenterToftlund aps 7483 0083 • 6600 Vejen SJ Teknik 
7536 1125 • 6740 Bramminge Vejrup Maskincenter a/s 7519 0122 • 6760 Ribe Asgaard Maskiner Skov & Park 7542 4751 • 6800 Varde Vestjydsk Maskinsliberi a/s 
7522 0743 • 6900 Skjern Skjern Plæneklipperservice 9735 2084 • 7190 Billund Buhis Sliberi 7533 1970 • 7300 Jelling Midtjysk Skovservice 7587 2373 • 7400 Herning 
Herning Plæneklipperservice 9712 9111 • 7700 Thisted Havnens Motorservice 9792 2429 • 7741 Frøstrup Byens Auto 9799 1108 • 7830 Vinderup Bjergby 
Motorservice 9745 2277 • 8000 Århus C Elite Plæneklipperservice aps 8615 6301 • 8240 Risskov Aarhus Maskinforretning aps 8617 6277 • 8400 Ebeltoft L P Cykler 
& Maskiner 8634 4777 • 8410 Rønde Rostved Plæneklipperservice 8637 2158 • 8500 Grenå Husqvarna Skov & Have 8632 1688 • 8600 Silkeborg Motorcentrum 8681 
3700 • 8620 Kjellerup Bredsgaard a/s 8688 1600 • 8660 Skanderborg Kjeld Mørup Jensen 8652 1006 • 8700 Horsens Boller Auto 7564 4707 • 8723 Løsning K.S.M. 
Kragelund aps 7589 3711 • 8740 Brædstrup Brædstrup Mini Motor 7575 2895 • 8763 Rask Mølle Peter Borch Nielsen 7567 8223 • 8800 Viborg Sørensen & 
Lynggaard a/s 8662 9200 • 8850 Bjerringbro Bjerringbro Plæneklipperserv. 8668 4452 • 8900 Randers Stihi Motorsave 8640 2688 • 9210 Aalborg SØ Almas 9633 
0300 • 9400 Nørresundby P.J.Skovværktøj 9817 2733 • 9500 Hobro Specialbutikken 9852 1366 • 9560 Hadsund Almas 9652 0300 • 9600 Års Aars Motorservice 
9862 4522 • 9700 Brønderslev Almas 9645 0300 • 9750 Øster-Vrå Øster-Vrå Cykelcenter 9895 1216 • 9800 Hjørring Hjørring Skov- & Havemaskiner 9892 0262

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

Forbehold for trykfejl. Priser er incl. moms og gælder tom. 31/12-2002




