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FS 450
Vælger du det professio-nelle udstyr? Høj 
effekt og markedets laveste vibrationer. 
Leveres med STIHL komfort bæresele, 
snorhoved samt kniv.

2,9 hk • 44 cm • 8,1 kg

6.395,-
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Skovjakke 595,-

♦

Sikkerhedsoverall 875,-Skovhjelm 399,-
WoodLine
sikkerhedsstøvle 550,- STIHL

MS 280 C
Supersav med en ny linnovativ teknik, 

IntelliTechl 
Kampagnepris inkl. termoflaske! 

Se nyhederne hos din faghandler!

(Gælder tom 31/12-03).

3,8 hk • 54 cm • 5,4 kg

4.950,-

MS 360 FB
Kraftig sav i farmerudgave! 

Kan klare de store opgaver i såvel skov
som have!

4,6 hk* 62 cm • 5,7 kg

.995,-

STIHL oplyser nærmeste forhandler på telefon 3686 0500 eller www.stihl.dk
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446 Råtræmarkedet
Gennemgang af træmarkedet i Dan
mark og vore nabolande primo okto
ber. Der er svag efterspørgsel på stort 
tømmer. Prisen på bøg har nået bun
den, og der er gode forventninger til 
egekævler.

'4W

f 'jÉ

i?'
■f\y

; ,1c,'

1
“-»i?-:

SKOVFORENINGENS EKSKURSION 
450 Naturnær drift 
456 Certificering 
458 Bevar store graner
461 Salten Langsø distrikt

Skovforeningens årlige ekskursion gik 
til Salten Langsø Skovdistrikt i Midt
jylland. Hovedtemaet var naturnær 
drift i form af naturlig foryngelse og 
underplantning af ældre nåletræ, eks
tensiv drift af egeskov og urørt skov. 
Debat om PEFC certificering og formå
let med at bevare store rødgraner. 
Præsentation af skovdistriktet.

462 Fremtidens skovbrug
Debat med udgangspunkt i ekskursio
nen. Naturnær drift skal være et aktivt 
skovbrug, og der er mange former for 
naturnær drift.

464 Kort nyt mv.
Heilmanns ærespris og Natur- og Mil
jøpris. Godt nøddeår.

465 Naturnær drift i statsskove
Statsskovene er ved at omlægge til 
naturnær drift, idet der lægges større 
vægt på friluftsliv og økologi i dag.
Det er håbet at de private kan udnytte 
erfaringerne.

469 Specialsavværk
Skanserne i Dybbøl genskabes med 
stort tømmer af douglasgran. Træet 
opskæres på Bondeskovgård, som har 
købt et savværk der vil skære special
opgaver.

472 Vi bruger mere papir
Årsagerne til at papirforbruget vokser 
og vokser.

474 Naturbeskyttelse i Finland
Finland laver nyt program til at støtte 
bevarelse af naturværdier i private 
skove.

477 Regnskaber for privatskove
De private skoves regnskaber for 
2002. Overalt i landet giver den pri
mære skovdrift underskud. Jagtudlej
ning har fået større vægt. Tilskud 
udgør en større andel end normalt - 
det skyldes tilplantning af stormfalds
arealer.

481 Skovbrande i verden
Mange lande har været ramt af store 
skovbrande i år.

■i

482 Kulturomkostninger 
reduceres
Der laves stadig dyre kulturer - men 
kan udgifterne hentes hjem ved 
træsalg senere? Eksempel fra USA 
med meget billige kulturer, eg plantet 
under poppel (billedet).

486 To lovforslag
Skovloven og naturbeskyttelsesloven 
sendt i høring.

487 Estisk skovbrug
Halvdelen af Estland er skov, og 
træsalg er den vigtigste indtægt. 
Alternative indtægter har beskedent 
omfang.

490 Kort nyt
Ny stub- og rækkefræser (FAE), 
rødgran på 48 m i Sverige, skove med 
PEFC certifikat, klimastatistik august.
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Handelskontoret
Skov- og landskabsingeniør Jakob R. 
Lunøe er pr. 1. oktober ansat i Dan
ske Skoves Handelskontor. Han kom
mer fra en stilling som Quality Super
visor / Assistant Manager ved Nor
disk Timber i Brasilien.

Jakob Lunøe er 31 år og uddannet 
som skov- og landskabsingeniør i 
2000. Han har arbejdet i 2 år som 
skovfoged ved Skovdyrkerforeningen 
Vejle Amt, og derefter har han i 1 år 
været Assistant Manager / General 
Manager Trainee ved DLH Nordisk i 
Elfenbenskysten.

Jakob Lunøe skal i Danske Skoves 
Handelskontor især beskæftige sig 
med eksport af løvtrækævler.

Skov & Landskab
Center for Skov, Landskab og Plan
lægning - i daglig tale kaldet Skov & 
Landskab - er nu ved at tage form. 
Centeret startede så småt i 1998 og 
blev i de kommende år til et forplig
tende samarbejde mellem Forsk
ningscentret for Skov & Landskab 
(FSL), Skovskolen og dele af Institut 
for Økonomi, Skov og Landskab ved 
Landbohøjskolen (KVL).

Nu er der tale om en egentlig fusi
on, og i mellemtiden er Danida Forest 
Seed Centre kommet til. Målet med 
det nye center er at forene kræfterne 
og få større gennemslagskraft. Tan
ken er at skabe bedst mulig sammen
hæng mellem uddannelser, forskning 
og formidling inden for skov, land
skab og planlægning.

Der bliver tale om et selvstændigt 
center under Landbohøjskolen med 
ca. 300 medarbejdere. Nogle af insti
tutionerne skal derved flytte ministe
rium. I juli flyttede FSL fra Miljømini
steriet til Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling, og senere på 
året overføres frøcenteret fra Uden
rigsministeriet. Det nye Skov & Land
skab ventes at være en realitet pr. 1. 
januar 2004.

I september godkendte KVL’s nye 
bestyrelse centerdannelsen og den 
ny bestyrelse som består af:

Adm. direktør, forstkandidat Nils 
Wilhjelm, Orenæs (formand) 1)

Vicedirektør Jens Peter Simonsen, 
Skov- og Naturstyrelsen (næstfor
mand) 2)

Natur- og miljøchef Jytte Heslop, 
Århus Amt 3)

Godsforvalter Bo Jung, Den 
Suhrske Stiftelse 3)

Afdelingsleder Jens Kr. Poulsen, 
Stiftelsen Sorø Akademi 3)

Forretningsfører lb Skals, SID 3) 
Stadsgartner Lars Østerbye, Her

ning Kommune 3)
Kontorchef Kirsten Vintersborg, 

Landsplanafdelingen 3)
Bibliotekar Jette Fugl, Institut for 

Økonomi, Skov & Landskab, KVL 4) 
Uddannelses- og erhvervsvejleder 

Arne Hebbelstrup, Skovskolen 4) 
Forsker Merete Morsing, FSL 4) 
Studerende Peter H. Holm, Skov

skolen 5)
Studerende Cathrine W. Brandt, De 

Studerendes Råd, KVL 5)
En repræsentant for Danida er 

endnu ikke udpeget.

1) Udpeget af KVL’s rektor i samråd med 
Miljøministeriet

2) Udpeget af Miljøministeriet i samråd 
med KVL’s rektor

3) Indstillet af den tidligere centerbestyrelse
4) Valgt af medarbejderne ved Skov & Land

skab
5) Valgt af studerende ved Skov & Landskab

Landbohøjskolen
Som nævnt i Skoven 8/03 har Land
bohøjskolen netop fået en ny besty
relse efter at den nye universitetslov 
er trådt i kraft. Bestyrelsen valgte at 
slå stillingen som rektor op i relevan
te blade i de nordiske lande.

Ansøgerne er blevet bedømt af et 
udvalg bestående af bestyrelsens for
mand, endnu et medlem af bestyrel
sen, samt repræsentanter for insti
tutlederne, det teknisk/administrati
ve personale, det videnskabelige per
sonale, samt de studerende.

Bestyrelsen har derpå ansat Per 
Holten-Andersen for en femårig perio
de. Per Holten-Andersen er 50 år og 
blev forstkandidat i 1979. Han har HD 
i finansiering i 1984 fra Handelshøj
skolen og blev ph.d. i økonomi i 1990 
ved Landbohøjskolen.

Han var lektor i skov- og naturres
sourceplanlægning 1994-99 ved Insti
tut for Økonomi, Skov og Landskab 
på Landbohøjskolen, og blev insitut- 
leder 1999-2002. Han blev valgt som 
rektor for Landbohøjskolen i 2002 
under den gamle ordning, hvor rekto
ren blev valgt af ansatte og studeren
de - og fortsætter altså som rektor 
under den nye struktur.

Se også Personalia side 464.
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Gode aftaler og 
ødelæggende løftebrud

L  E D E R

Regeringens forslag til ny skovlov er sendt i høring.
Den gode nyhed er at skovejerne får mulighed for at producere naturværdier, fx 

biodiversitet, og blive betalt for det.
Den dårlige nyhed er at myndighederne fortsætter rækken af løftebrud overfor 

skovejerne når det gælder EF-habitatområderne.

Et af de ømme punkter er de særligt beskyttelseskrævende bevoksninger som myn
dighederne skal udpege indenfor habitatområderne.

For disse bevoksninger laves aftaler med ejerne om driften, fx begrænsninger for 
sprøjtning, gødskning eller jordbearbejdning. Ejeren får betaling, og det er en effektiv 
vej til at nå de resultater man ønsker for naturen. Egekrat-aftalerne er et oplagt godt 
eksempel fra de seneste år.

Betalingen stemmer også med anbefalingerne fra Regeringens arbejdsgruppe om 
kompensationer for indgreb i jordbrug: Indgreb i aktuel råden skal udløse erstatning. 
Også selvom indgrebet ikke er ekspropriativt.

Men alligevel er der alvorlige problemer:
For det første forhandler parterne ikke aftalerne på lige vilkår. Myndighederne 

udstyres med tvangsmidler overfor skovejerne indtil habitatdirektivets mindstekrav 
er nået.

For det andet pålægges skovejerne ekstra ubetalt arbejde ved at skulle anmelde 
aktiviteter i nærheden af udpegede bevoksninger ud i al fremtid mindst 4 uger i for
vejen.

For det tredje, og måske det værste, indføres træartsbinding uden betaling til eje
ren. På de udpegede arealer må hverken plantes eller åbnes for naturlig foryngelse 
fra naboarealer.

Regeringen undslår sig for at betale for træartsbindingen ved at påstå at man ikke 
er juridisk forpligtet til at betale. Vi er ikke enige i denne juridiske vurdering, og vi vil 
forfølge den, eventuelt også gennem konkrete sager efter skovlovens vedtagelse. Det 
er ikke acceptabelt at smide erstatningsfri reguleringer i hovedet på skovejerne efter 
mange års løfter om at det modsatte, nemlig at hidtidig skovdrift i habitatområderne 
kan fortsætte.

Når dette løftebrud lægges sammen med habitatsagens mange andre brudte løfter, 
fx om dialog med skovejerne, så er det lykkedes politikere og myndigheder at bygge 
en solid mistillid hos skovejerne overfor hele projektet.

Det kan kun skade naturen og føre til, at Danmark måske ikke kan leve op til måle
ne i habitatdirektivet.

Områdernes særlige naturindhold er resultatet af ejernes omhu og løbende indgreb, 
der har ført til de værdifulde løvtræbevoksninger. Den fremtidige udvikling er ligele
des helt afhængig af ejernes fortsatte indgreb og pleje. Målene kan således kun effek
tueres i praksis ved en positiv medvirken fra skovens ejere og medarbejdere.

Derfor er myndighederne nødt til at satse på skovejernes velvillighed og samarbej
de. Men det er lige præcis den enorme ressource - skovejernes velvillighed og samar
bejde - der bliver ødelagt med generelle erstatningsfri reguleringer.

Kære Regering: Aftal med ejerne målene for udviklingen i habitatområderne og byg 
det op omkring frivillige aftaler og attraktive betalingsordninger frem for ved tvang. 
Gør skovejerne til medspillere i stedet for modstandere - det kan rigeligt betale sig.

Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard

Læs mere om skovlovsforslaget på foreningens hjemmeside og i næste 
nummer af Skoven.
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Vandlagrene påvirker stadig markedet for uafkortet tømmer i store dimensioner. Lagrene forventes at være afviklet i 2005.

Råtræmarkedet
oktober 2003

Af sekretær i Danske Skoves 
Handelsudvalg, Frank Poll

Vandlagrene vil påvirke 
markedet frem til august 
2005. Efterspørgslen på uaf
kortet tømmer i stor dimen
sion er svag. Der er stigende 
priser på de mindre effekter 
af nål.

Der er udsigt til at bunden 
er nået i bøgepriserne. 
Afsætningen af bøgekævler 
til danske savværker er spo
radisk. Der er afsætning til 
eksport, men til lave priser.

Forventningerne til ege
markedet er gode for kæv
ler, men afsætningen af 
gulvtræ er vanskelig.

Dette er en forkortet og let omarbejdet 
udgave af markedsberetningen fra 
Danske Skoves Handelsudvalg, opda
teret 2. oktober.

Nåletræ Danmark
Uafkortet tømmer
Det danske nåletræmarked er fortsat 
præget af stormen i 1999. For tiden 
ligger fortsat 170-180.000 m3 på vand
lager, og fristen for hvornår lagrene 
skal afsluttes er i løbet af sommeren

446 SKOVEN 10 2003
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( MARKED FOR RÅTRÆ

Indeks 
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Reale gran-priser (index 1980 = 100)
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Figur 1. Priserne på tømmer af rødgran siden 1980, renset for inflation. Index 
hvor 1980 = 100. Siden 1980 er prisen målt i faste kroner faldet med 60%.

forlænget til 1. august 2005. Kun sta
ten har nu træ tilbage på vandlager.

Det vandlagrede træ er hovedsa
geligt af stor dimension. Kvaliteten 
er fortsat rimelig høj på trods af stor 
variation i frekvensen af indre brud i 
stammerne.

Flere steder i landet er behovet for 
at skove nåletræ højere end efter
spørgslen. Det gælder bl.a. de storm
ramte områder i Sønderjylland, hvor 
udtørringsskader i randbevoksninger 
medfører et akut skovningsbehov 
inden risikoen for billeangreb bliver 
for stor. Skov- og Naturstyrelsens 
aktuelle hugst af nåletræstømmer er 
reduceret til ca. 40% af normalhug
sten.

Vandlageret indebærer at efter
spørgslen på tømmer over 25 cm er 
meget svag, hvorimod afsætningen af 
småt-dimensioneret tømmer er rela
tivt god med et svagt stigende prisni
veau. Markedet antyder således, at 
det for tiden er fordelagtigt - om 
muligt - at udskyde skovning af stort 
tømmer til fordel for tyndinger, hvor 
danske savværker efterspørger uaf- 
kortet gran i små dimensioner.

Prisniveauet på uafkortet tømmer 
har været svagt vigende i løbet af det 
sidste VS år. Siden efteråret 2001 har 
gennemsnitsprisen ifølge prisstati
stikken på uafkortet rødgran ligget 
på ca. 300 kr/m3 - med små udsving - 
og den omsatte mængde har været 
relativt lille.

Markedet for andre arter af nåle
træ - fx grandis, ædelgran og de rin
gere kvaliteter af sitkagran - er præ
get af meget ringe efterspørgsel på 
tømmer. Derimod er afsætningen af 
nævnte arter til emballagetræ bedre.

De geografiske forskelle i det 
indenlandske nåletræmarked er ble
vet endnu mere udtalte efter at 
savværket i Fakse Ladeplads er luk
ket henover sommeren. 1 Østdan- 
mark er der nu ét nåletræsavværk til
bage, hvis indkøb fra det private 
skovbrug hidtil har været begrænset.

Transport af uafkortet tømmer 
over Storebælt medfører for tiden så 
markante transportfradrag at det 
ofte er mere rentabelt at aflægge 
afkortet tømmer. For gode bevoks
ninger er dette dog stadig ikke tilfæl
det.

Korttømmer
Markedet for afkortet tømmer er 
bedre end for uafkortet. Prisniveauet 
har været relativt stabilt i løbet af 
året, og eksport til især det svenske 
og tyske nærmarked har støttet 
afsætningen. Der er endvidere

eksempler på, at afsætningen af 
andre nåletræarter lettes, når de 
aflægges i afkortede længder.

Emballagetræ
Afsætningen af emballagetræ for
løber godt med en god efterspørgsel. 
Prisen på emballagetræ er øget svagt 
i løbet af året, og det generelle 
niveau ligger ca. 5-10% under de vej
ledende priser i 1999.

Hugsten af emballagetræ hænger 
nøje sammen med muligheden for at 
afsætte tømmer. Derfor kan skovbru
get ikke fuldt ud opfylde efterspørg
slen på emballagetræ.

Spånpladetræ
Novopan spånpladeindustri efter
spørger træ i normalt omfang. Prisen 
har været stigende i det sidste år, 
understøttet af udviklingen i marke
det for energitræ. Novopans forbrug 
af råtræ er stigende, men desværre 
er transportudgifterne så høje, at 
leverancer er begrænset til skovdi
strikter vest for Storebælt.

Cellulosetræ
Eksporten af cellulosetræ fra Dan
mark har mængdemæssigt en vigen
de tendens. Afregningsprisen på det 
danske marked er øget 10-20 kr/m3 
henover sommeren.

Brænde og energitræ konkurrerer 
om det traditionelle cellulose-sorti- 
ment. Gennemhugninger vil i nogle 
tilfælde give et højere samlet DB ved 
at undlade at frasortere cellulosetræ. 
På lang sigt vil det dog være en stra

tegisk fordel at opretholde en eks
port af cellulosetræ.

Energitræ
Der er en god efterspørgsel på flis og 
energitræ over hele landet. Der er 
tendens til at prisniveauet efterhånd
en har fundet et stabilt leje i marke
det. Det skal i den forbindelse 
bemærkes, at indkøbet af træflis på 
fjernvarmeværkerne er sket til et 
meget stabilt prisniveau igennem de 
seneste 10 år.

Markedet for nåletræbrænde er 
flere steder godt med en øget afsæt
ning og en tendens til stigende pris
niveau.

Nåletræ nabolande
Produktionen på de store skandinavi
ske savværker er på et fortsat højt 
niveau. Der er dog regionale forskelle 
som har indflydelse på afsætningen 
og prisudviklingen.

Samhandlen over Østersøen påvir
kes af den løbende udbygning af 
industrien i Baltikum og Rusland, 
således at råtræet i stigende omfang 
bliver oparbejdet inden eksport.

Den store cellulosefabrik (Sten
dal), som er under opførelse vest for 
Berlin påvirker markedet syd for 
Danmark. Når fabrikken er i fuld drift 
i 2005 ventes den at aftage 2 mio. m3 
råtræ og 600.000 m3 savværksaffald 
om året

Det europæiske marked for skåret 
nåletræ er generelt præget af et stort 
udbud i forhold til byggeriets efter
spørgsel. Lagrene af færdigvarer er

SKOVEN 10 2003 447



MARKED FOR RÅTRÆ~)

Reale Cellulose-priser (index 1984 = 100)
120

00

Gran
Blandet nål

20
rS>

k'-3 kSo r Jp A.'v ‘V
2> •s> a .$> v S>' s>

Figur 2. Priserne på cellulosetræ at gran og blandet nål siden 1984, renset for 
inflation. Index hvor 1984 = 100. Prisen følger tømmerprisen; siden 1984 er gran
cellulose faldet med 60%, blandet nål er faldet med 66%. I de sidste 5-6 år er eks
porten af cellulosetræ faldet kraftigt.

således vokset henover sommeren, 
hvilket ikke levner stor tiltro til væs
entlige prisstigninger henover efter
året.

De europæiske savværker var 
ellers enige om i fællesskab at redu
cere produktionen henover somme
ren for at undgå denne situation - 
men tilsyneladende er aftalen ikke 
efterlevet af industrierne. Markeds
situationen påvirker generelt prisen 
på råtræ negativt.

Savværksdriften i Skandinavien er 
baseret på, at en del af råtræet im
porteres - idet kapaciteten er større 
end den mulige hugst. 1 Sydsverige 
har Sodra således aftaget råtræ fra 
bl.a. Danmark, ligesom der er stor 
afhængighed af import fra de baltiske 
lande. Prisudviklingen på råtræ har 
været relativt stabil i Sydsverige, 
hvorimod der i Midt- og Nordsverige 
har været reduktioner siden sidste 
vinter.

Den generelle økonomiske afmat
ning i det europæiske byggeri er en 
af årsagerne til overudbuddet på det 
europæiske nåletræmarked. Desuden 
er den europæiske eksport til USA 
faldet betydeligt som følge af valuta
udviklingen, og denne mængde bliver 
nu i vid udstrækning placeret på det 
europæiske marked. Canadiske eks
portører benytter tillige valutakurs
udviklingen til at få adgang til det 
europæiske marked, efter at USA har 
pålagt en importtold på handel med 
træprodukter fra Canada.

Det centraleuropæiske nåle
træmarked er særlig ramt af den 
spændte situation, og det har med
ført prisfald på råtræ på 5-6% i både 
Tyskland og Østrig henover somme
ren. Importpriserne på trælast til 
det tyske marked er således stagne
ret med et marginalt fald henover 
sommeren.

Forhåbningerne om bedre mar
kedsvilkår på det europæiske mar
ked afhænger således af øget aktivi
tet i byggeriet samt bedre balance 
mellem udbud og efterspørgsel af 
skåret nåletræ.

Cellulosepriserne i Skandinavien 
er i løbet af året faldet 3-4%. Det for
klares bl.a. med et lavere forbrug af 
papir som følge af lavkonjunkturen. 
Cellulose-/ papirindustrien har i sam
menhæng hermed opbygget store 
lagre som nu presser markedet.

1 Nordtyskland er prisen på indu
stritræ i løbet af sommeren steget ca. 
20%. Det skyldes udelukkende, at 
råtræet til den nye cellulosefabrik i 
Stendal allerede er ved at blive kon
traheret.

Løvtræ Danmark
Bøg
Vi står over for en ny løvtræsæson. 
På flere distrikter er der behov for at 
hugge bøg efter de sidste to års ned
gang i markedet. Behovet for at eks
portere en del af løvtræhugsten er 
tilsvarende stort, idet kapaciteten på 
de tilbageværende løvtræsavværker 
desværre ikke rækker til en normal
hugst i skoven.

Der er en stærk tro på at bunden 
er nået for det voldsomme prisfald i 
bøgen. Den gennemsnitlige kævlepris 
er faldet ca. 40% siden 2001 fra tæt 
ved 1.000 kr/m3 i 2001 til i dag ca. 600 
kr/m3 - ifølge Skovforeningens pris
statistik.

De nuværende danske priser er 
ved at være på et sammenligneligt 
niveau med Tyskland. Tendensen er 
dog at der fortsat bør opretholdes en 
lille merpris for dansk bøg, der oftest 
har en sundere og mere lys kvalitet.

1 øjeblikket afsættes kun sporadisk 
bøg til de danske savværker, hvor 
ordrebeholdningerne er præget af 
kortsigtede handelsaftaler. Derimod 
eksporteres der bøg til nordtyske 
værker, som retter deres efterspørg
sel mod bl.a. Danmark indtil der 
kommer gang i de hjemlige skovnin
ger. Vilkårene hos de tyske opkøbere 
er skrappe sorterings krav, som kan 
indebære en reel reduktion på den 
gennemsnitlige kævlepris.

Danske løvtræsavværker produce
rer med en normal eller neddroslet 
aktivitet. Savværkerne oplever fort

sat en skarp priskonkurrence fra øst
europæiske savværker.

Som et led i konkurrencen mellem 
savværkerne er der tendens til, at 
der handles med betydeligt kortere 
leveringsfrister end skovbruget har 
været vant til. For at deltage optimalt 
i markedet kræves det således ofte, 
at en ordre kan leveres med kort var
sel. Få har i dag bemanding til dette.

Markedet for finer vil fremover 
udelukkende være baseret på den 
udenlandske efterspørgsel, idet den 
sidste finerfabrik i Danmark lukkede 
sidste vinter. 1 øjeblikket bliver der 
handlet små mængder finer til bl.a. 
tyske værker, men prisen er lav.

Eg
Sidste år var der et godt marked for 
egekævler med stabile priser. Deri
mod var den traditionelle afsætning 
til svenske savværker af de ringere 
kvaliteter og gulvtræ vanskelig.

Lige nu er der ikke tegn på at det 
svenske marked vil blive bedre i 
kommende sæson, idet disse værker 
i større grad importerer fra Østeuro
pa. Forventningerne til efterspørg
slen og priserne er samme niveau 
som sidste år. Der er desuden flere 
aktører som eksporterer egekævler 
til både nær- og fjernmarkeder.

Ask og ær
Afsætningen af ask forløber stille til 
et relativt stabilt prisniveau efter 
prispresset sidste vinter. Efterspørg
slen er dog noget mindre end det
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Figur 3. Priserne på bøgekævler A og B over 50 cm siden 1980, renset for inflati
on. Index hvor 1980 = 100). Siden det højeste niveau i 2001 er prisen målt i faste 
kroner faldet med 44% for A-kævler og med 39%, for B-kævler.

udbud som flere distrikter gerne vil 
have i vinter - særligt de små dimen
sioner af god kvalitet er svære at 
afsætte.

For ær gælder det fortsat, at der 
generelt kan skaffes afsætning for 
betydeligt større mængder end der 
udbydes.

Brænde
Der er udsigt til at brændemarkedet i 
den kommende vinter vil blive lige så 
godt som sidste år, hvor efterspørg
slen nogle steder var større end det 
lokale udbud.

Markedet er præget af store varia
tioner afhængig af nærheden til 
større byområder. Generelt bliver 
opskovet brænde handlet til stigende 
priser, hvorimod der er mere stabile 
prisforventninger til selvskovning.

Løvtræ nabolande
Løvtræmarkedet i vores nabolande 
viser samme tendenser som i Dan
mark. Tyskland har i de sidste par år 
opretholdt en eksport af bøg til Asien 
som er relativt uændret i mængde, 
men de tyske eksportører har accep
teret en meget betydelig prisreduk
tion.

De tyske savværker producerer 
generelt i et tempo, som er normalt 
for værkerne og årstiden. Det tyske 
marked for løvtræ er ringe som følge 
af den økonomiske krisestemning i 
landet som helhed, hvorimod afsæt
ningen i Middelhavsregionen er rela
tivt upåvirket af den økonomiske 
afmatning. Prisniveauet for planker 
mv. har fulgt samme tendens som 
kævlerne, idet konkurrencen fra

østeuropæiske savværker er meget 
høj.

Det asiatiske marked er reduceret 
i mængde inden for de sidste to år. 
Ifølge de kinesiske toldmyndigheder 
var importen af bøg til Kina faldet 
20% i 2002 til i alt 507.300 m3. - 
Importværdien var derimod reduce
ret 47% - et klart tegn på at der er 
fald i både pris og mængde.

Hovedparten af den asiatiske import 
stammer fra Tyskland. Her handles der 
som nævnt til lavere priser end i Dan
mark, hvilket understreger at opkøber
ne er meget prisbevidste.

Ligesom i Danmark oplever både 
Centraleuropa og Sverige et godt 
marked for egekævler. De svenske 
opkøbere er imidlertid blevet mere 
opmærksomme på at handle billigt i 
Østeuropa, hvilket reducerer efter
spørgslen i bl.a. Danmark.

Det svenske gulvtræ-marked er 
stoppet noget op, hvilket gør afsæt
ningen af eg i små dimensioner og 
dårlig kvalitet sværere. Der er des
uden en øget konkurrence fra ameri
kansk løvtræ, som på grund af faldet 
i dollaren har en stigende konkurren
cefordel på eksportmarkederne. ■

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt.
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Figur 1. Naturlig foryngelse af grandis, douglas, lærk og sitkagran i en lille lysning i bevoksning af douglas (72 år, 33 m, 51 
cm) og grandis (70 år, 36 m, 54 cm). (Addithus afd. 22b).

Naturnær drift
til debat

Skovforeningens store eks
kursion til Salten Langsø 
havde naturnær skovdrift 
som tema.

Der var mange eksempler: 
Naturlig foryngelse af for
skellige nåletræarter, under
plantning af gran, under
plantning af skovfyr, eksten
siv drift af egeskov og urørt 
skov på kuperet terræn.

Naturnær drift er måske en løsning på 
skovbrugets problemer - fordi der er 
færre omkostninger til anlæg og pleje. 
Samtidig giver det en varieret skov 
med bedre vilkår for plante- og dyre
liv. Det er straks sværere at få konkre
te bud på hvordan man bærer sig ad.

Derfor kan der være en ide i at 
besøge et skovdistrikt som har erfa
ringer med naturnær drift. I 1994 
afholdt Skovforeningen en ekskursi
on til Salten Langsø Skovdistrikt med 
det dengang helt nye begreb natur

nær drift som tema. Dette års ekskur
sion 23. september gik nu til samme 
område for at høre hvilke erfaringer 
man havde gjort sig.

Ekskursionen blev ledet af skovri
der Niels Peter Dalsgård Jensen - 
sammen med en meget veloplagt 
dirigent, direktør Niels Elers Koch fra 
Forskningscentret for Skov & Land
skab (FSL). Han gjorde en stor ind
sats for at finde egnede debatemner, 
og der blev en livlig debat med ind
læg fra mange af de 173 deltagere.
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F/gwr 2. Det myldrer op med grandis, douglas, lærk og sitkagran i lysningen i 
figur 1.

Figur 3. Ekskursionens deltagere måtte 
kæmpe sig vej gennem opvæksten.

Naturforyngelsen 
myldrer op
Det smukkeste eksempel på natur
nær drift blev fremvist i Addithus 
skov. 1 denne skov findes et stort 
sammenhængende område med 
nåletræ. Kommer der blot en smule 
lys ned på bunden bliver der en rig 
opvækst af forskellige nåletræarter - 
grandis, douglasgran, lærk og 
sitkagran. Se figur 1 og 2.

Ja i de lyseste områder var der så 
meget opvækst at forsamlingen nær
mest måtte bane sig vej - figur 3.

Der er mange fordele ved en sådan 
driftsform, sagde Niels Peter Dals- 
gaard:

- Der er ingen udgifter til anlæg af 
kultur.

- Behovet for tynding er begræn
set, for vi satser på at der sker en 
naturlig udskilning.

- Det centrale er at have tålmodig
hed og lade naturen selv komme med 
næste generation. Men af og til må vi 
harve lidt for at få noget op - og der 
kan blive tale om at vi indplanter løv
træer og stabile nåletræarter hvis de 
mangler i den naturlige foryngelse.

- Vi undgår ulemperne ved det tra
ditionelle system med renafdrifter: 
Store åbne flader hvor der kommer 
ukrudt og frostskader. Flere tyndings- 
indgreb som højst giver et lille over
skud. Åbning af skoven, så andre 
bevoksninger blottes med risiko for 
udtørring af rande, ustabilitet og

stormfald der breder sig ind i sko
ven.

- Men jeg vil godt understrege at 
der er ikke tale om at man kan vende 
ryggen til i naturnær drift. Det skal 
styres for at få en ordentlig vedkvali
tet, sluttede Niels Peter Dalsgaard.

Årsager til god vækst
Et sådant billede er sjældent i Dan
mark, og jordbunden er da også ideel 
på dette sted. Der er tale om meget 
fint sand som har en god vandhol
dende evne, samtidig med at der er 
muligheder for dybtgående rod
vækst. En bonitet på 1,5 viser de 
gode forhold.

Nogle af de arter der indgår i 
opvæksten er meget eftertragtede af 
vildtet, og derfor lægger distriktet 
vægt på at holde vildtbestanden 
under kontrol.

- Hvis vildtbestanden er for høj vil 
vi ende med en foryngelse af rødgran 
og sitkagran, og det ønsker vi ikke, 
fortalte Niels Peter Dalsgård. Jagten 
er lejet ud, og af kontrakten fremgår 
hvor stor afskydningen skal være, og 
at jægerne skal sigte på at der er et 
passende antal sunde råer om vinte
ren. Hvis jagtlejerne ikke har nedlagt 
det aftalte antal dyr kan distriktet i 
de sidste 14 dage af jagtsæsonen sky
de det resterende antal.

- Der er endnu en årsag til at nåle
træet forynger sig så villigt her, sag
de afdelingsleder Karsten Raulund

Rasmussen fra FSL. Der er et fint 
skovklima, der er læ og der er ingen 
åbne flader hvor der let opstår natte
frost. Sørg for at bevare denne til
stand, så vil der hele tiden være 
foryngelse på vej op.

Rodudvikling
Flere mente at opvæksten ville få en 
bedre rodudvikling når de er selvsåe- 
de fremfor planteskoleplanter der er 
presset ned i en skrippe. Få, skævt 
udviklede rødder kan give større risi
ko for stormfald.

- Men det er ikke korrekt, sagde 
skovfoged Poul Arne Madsen fra St. 
Hjøllund, som også er medlem af Kul
turkommissionen. Vi har gravet man
ge planter op for at undersøge rod
udviklingen. Selvforyngede planter 
kan også have en dårlig rod. Det bed
ste er dækrodsplanter som er plantet 
korrekt.

- Vi har lavet et lille forsøg for at 
se om man skal tynde i en selvforyn
gelse for at fremme rodudviklingen, 
sagde Niels Peter Dalsgård. Men det 
viste sig at det var ikke nødvendigt, 
så vi tynder kun af hensyn til kvalite
ten.

Risici ved naturnær drift
Selv om det ser smukt ud er der også 
en risiko. For at få foryngelsen i gang 
skal der ske en tynding som skaffer 
lys til bunden, og det giver risiko for 
stormfald.
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Figur 4. En rødgran på 60 år er skærmstillet. Den bleu for 7 år siden underplantet 
med bøg, douglas, grandis, lind og kirsebær som nu er i god vækst. (Højkol Syd 
afd. 88a). Se også foto side 462.

- Vi startede med at indlægge spor 
hvor al transport skal ske fremover - 
og disse spor kan godt ligge anderle
des end de oprindelige spor, sagde 
Niels Peter Dalsgård. Maskinerne vil 
give skader i form af komprimering af 
jorden. Disse skader skal begrænses 
til så lille del af bevoksningen som 
muligt, og derfor indlægges spor som 
skal følges ud i al fremtid.

- Derpå lavede vi en sanerings
hugst af syge træer. Fremover vil vi 
føre måldiameterhugst - træerne 
hugges når de har nået den diameter 
som giver det bedste afkast.

- Vi tager ikke hensyn til foryngel
sen når træerne vises ud, understre
gede Niels Peter Dalsgård. Det er 
markedet for tømmer der styrer 
hugsten, og så må foryngelsen klare 
sig så godt den kan. Vi skal dog pas
se på ikke at hugge for stærkt. Hvis 
der kommer for meget lys til bunden 
indvandrer ørnebregnen, og den kan 
lukke al opvækst ude.

Uddannelse af alle
Hvis naturnær drift skal lykkes skal 
en del af ansvaret for skovdyrknin
gen uddelegeres til skovarbejderne 
som skal styre driften i praksis.

- Vi tog først en tur med alle med
arbejdere til to skovdistrikter i Nord
tyskland hvor de har lavet naturnær 
drift i halvtreds år. Derefter lavede 
Skovskolen et kursus om bl.a. jord
bund og træarter, hvor vi diskutere
de hvordan vi skulle gøre hos os 
(omtalt i Skoven 10/99, red.).

- Det tredje trin kom da vi skulle 
indføre PEFC certificering på distrik
tet. Der blev afholdt endnu en kur
susdag hvor vi diskuterede konflikter 
mellem de forskellige målsætninger. 
Fx at skovarbejdet går hurtigere hvis 
man kører uden for sporene - men 
det giver skader på rødderne. Eller at 
det er nemt at smide kvas ned i et 
vandhul - men det giver ringere vil
kår for dyrelivet.

- Jeg har indtryk af at skovarbej
derne synes det er godt at de skal 
tage flere hensyn, fordi det viser at 
der er et formål med skovarbejdet. 
Jeg tror de kommer til at føle glæde 
ved at dyrke skoven.

Fra flere sider blev der efterlyst 
oplysninger om økonomien i natur
nær drift. Bo Jellesmark, FSL, oplyste 
at en artikel om emnet er på vej til 
DST.

Underplantning af gran
Hvis ikke der kommer opvækst af sig 
selv kan det være nødvendigt at 
plante næste generation. Det så vi i

en rødgranbevoksning af bonitet 5 på 
en mager, sandet jord.

I starten af 90’erne var der begyn
dende opløsning fra vest i form af 
‘røde rødgraner’. Derfor skærmstille
de man vestkanten, grubbede og 
underplantede i foråret 1994 med 
rødgran (50%), bøg (20%), douglas, 
skovfyr og lærk (hver 10%). Dette

sted blev vist frem på ekskursionen 
for 9 år siden. Det blev dengang kriti
seret at man havde brugt skovfyr og 
lærk som kræver for meget lys til at 
klare sig under skærm.

Resten af bevoksningen blev 
skærmstillet i 1997 og 1999, hvor 
planterne blev sat i Kulla-huller, hhv. 
i huller efter plantebor. Der blev nu

Figur 5. Skovfyr på 64 år blev for 9 år siden skærmstillet og underplantet med 
bøg som nu er i god vækst. (Højkol Nord, afd. 41 i). n7 >-■***.
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sat bøg, douglas, grandis, lind og kir
sebær, fordelt i små grupper.

Stormen i 1999 væltede de rådne 
træer, men ellers blev bevoksningen 
kun lettere skadet. 1 dag er skærmen 
nogenlunde komplet, og de indplan
tede træarter så ud til at være i god 
vækst - se figur 4.

Flere dele af træartsvalget blev kri
tiseret.

- Jeg synes der er for mange bøg, 
sagde Poul Arne Madsen, St. Hjøl- 
lund. På denne jord kan bøg aldrig 
producere ved af værdi - men den 
gavner da jordbunden, og den ser 
pæn ud. Grandis er et fint valg, fordi 
på en så mager jord vil den ikke vok
se for hurtigt og vil derfor opnå en 
rimelig vedkvalitet.

- Jeg har svært ved at se det natur
nære i grandis, sagde Sven Fenger.

- Det er jeg ikke enig i. Jeg synes 
grandis tager sig fint ud i en blanding 
som her, sagde Torben Briiel, som i 
tre artikler i DST (1969, 1970 og 1972) 
slog til lyd for dyrkning af grandis i 
stort omfang.

- Det bedste ville have været en

selvforyngelse af rødgran, svarede 
Niels Peter Dalsgård. Vi valgte under
plantning fordi bevoksningen var 
under oprulning fra vest. En renaf
drift ville blotte de omgivende 
bevoksninger og give risiko for frost
skader som er et stort problem på en 
sandet jord som her.

- Når skaden så er sket mener jeg 
at resultatet er blevet ganske godt. 
Det bliver smukt, og der bliver en høj 
værdi til jagtformål - men måske har 
vi brugt lidt for mange dyre træarter.

Underplantning af fyr
Der er en risiko ved skærmstilling af 
rødgran, hvis den er over 15 m høj, 
fordi rødderne har ikke udviklet sig 
tilstrækkeligt til at modstå kraftige 
storme. Så er det mere sikkert at væl
ge skovfyr som har dybtgående rød
der og som ikke kaster så kraftig 
skygge som granen.

Også dette blev vist frem for 9 år 
siden - en skovfyr på 55 år var blevet 
skærmstillet og underplantet med 
bøg. Der blev sat 4.700 pr. ha fordi 
man ønskede at opnå løvskovtilskud

(her er kravet 4.000 planter pr. ha for 
at få 2. rate). I 1994 var der flere som 
mente at det var frådseri at plante så 
mange - med andre ord skulle man 
have fravalgt løvskovtilskuddet.

1 dag er bøgene mere end mands
høje og i god vækst - figur 5. De har 
en god form fordi de har stået i en let 
skygge. For en måned siden blev der 
brugt 8 timer/ha for at fjerne gene
rende opvækst og de værste tveger - 
det var kun det absolut mest nødven
dige for at sikre en god kvalitet.

Thomas Harttung, Barritskov, 
mente at der var sat for mange plan
ter, men Niels Peter Dalsgård var 
uenig. Han henviste til professor 
Henriksen, som i “Skoven og dens 
dyrkning” (side 219) skriver at “med 
plantetal på 5-6.000 pr. ha har man 
nået undergrænsen af det acceptab
le, idet kvaliteten er blevet alt for rin
ge i tilfælde af blot et beskedent 
plantetab”.

- Hvis man ville spare kunne man 
erstatte en del bøge med birk og lærk 
der kan give skygge og fylde ud, 
tilføjede Niels Peter Dalsgaard.
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Figur 7. Bøg på omkring 150 år på 
stærkt skrånende terræn, udlagt som 
urørt skov (Højkol Syd, afd. Is - se 
også foto i Skoven 6-7/03, side 276).

Måske kan man sprede birkefrø på 
kulturarealet.

Bevar egeskov
De tre eksempler der hidtil er omtalt 
har alle gået ud på at forynge en 
ældre bevoksning - naturligt eller 
kunstigt. Men man kan også lave 
naturnær drift hvor opgaven er at 
bevare den nuværende tilstand, helst 
uden at det koster noget. Det så vi i 
en egeskov på ca. 150 år med ind
blandet bøg, rødgran, birk og asp - 
figur 6.

Eg og bøg er naturlige for områ
det, og i en gammel driftsplan er 
området betegnet som “krat”. For
mentlig fordi man havde svært ved at 
overskue hvad der stod på stedet.

Egen er et lystræ og kan kun 
forynge sig på store åbne flader. Så 
hvis man ikke gør noget vil denne 
bevoksning ende i bøg og rødgran.

- Plejen har hidtil bestået i at tyn
de egene og fjerne de bøge og 
rødgraner som skader egene, sagde 
skovfoged Niels Bach. I løbet af 23 år 
har jeg været inde 3 gange, primært 
for at lave plukhugst i granerne - og 
det har i øvrigt givet overskud hver 
gang.

Hugsten skal være forsigtig, dels 
for ikke at forringe kvaliteten af ege
ne, dels for at undgå at der kommer 
ørnebregne som kan udelukke 
enhver opvækst. Nu blev forsamlin-
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Figur 8. Ekskursionens dirigent, direk
tør Niels Elers Koch og skovrider Niels 
Peter Dalsgaard Jensen.

gen spurgt hvordan man skulle pleje 
arealet - og skulle man gøre noget 
for at forynge egen?

- Lad det bare blive stående, sagde 
skovrider Steffen Jørgensen, Rand- 
bøl. Egene er ikke så gamle.

-1 mange år fremover vil der være 
eg her, sagde Thomas Harttung, Bar- 
ritskov. Det vil være let at indføre eg, 
hvis der skulle være behov for det.

- Eg kræver renafdrift for at kom
me op, sagde skovrider Leif Madsen, 
Vemmetofte. Den hører ikke til i 
naturnær drift.

- Hvorfor er det egentlig så vigtigt 
at der er eg, spurgte skovrider Niels 
Bjerg. Hvis bøg og rødgran kommer 
af sig selv er de vel lige så gode.

- Jeg vil jagte birken, sagde direk
tør Jens Thomsen, Sorø Akademi. 
Hvis der kommer huller vil birken 
være til besvær. Få sélvskovere til at 
fjerne birken!

- Vi går efter birken hver gang vi 
laver indgreb her, svarede skovfoged 
Niels Bach. Men vi har svært ved at 
afsætte birken til selvskovere når det 
er kuperet terræn, Der er så meget 
skov i Søhøjlandet at selvskoverne 
kan vælge de mest bekvemme area
ler.

Urørt skov
Det allernemmeste er selvfølgelig at 
lade være med at gøre noget overho
vedet - så får man i hvert fald ikke

Naturnær skovdrift
De vigtigste begreber i naturnær 
skovdrift på Salten Langsø Skovdi
strikt er:

- Foryngelse starter med sane
ringshugst af svage træer.

- Derpå måldiameterhugst 
(træerne hugges når de har nået 
en bestemt diameter).

- Selvforyngelse med indplant- 
ning af hjemmehørende træarter 
og lokalitetstilpassede træarter 
(løvtræ, stabile nåletræarter).

- Tålmodighed - foryngelsen 
skal have tid til at komme.

- Vildtbestanden holdes under 
kontrol for at undgå en ensidig 
træartsfordeling i foryngelsen.

- Renafdrift anvendes kun ved 
træartsskift.

- Indlæggelse af faste kørespor; 
ingen kørsel uden for disse spor 
ud i al fremtid.

- Underplantning af mellemal- 
drende gran og skovfyr er delvist 
forladt, da det ofte er for dyrt.

- Urørt skov og udlæg af dødt 
ved.

- Alle medarbejdere inddrages i 
pasningen af skoven.

nogen udgifter. Ekskursionen starte
de med at køre igennem et stykke 
bøgeskov på ca. 150 år på stærkt 
skrånende terræn - figur 7.

For tyve år siden besluttede man 
at bevoksningen skulle blive stående 
og ikke forynges med gran, og skov
foged Niels Bach fortalte at bøgene 
har ikke været rørt i de 23 år han har 
været der.

Nu er der udlagt 30 ha i området 
til urørt skov i forbindelse med at 
skoven er blevet PEFC certificeret. 
Hertil kræves nemlig at 5% af totala
realet udlægges til urørt skov af hen
syn til dyre- og planteliv.

En lille del af det urørte areal 
omfattede en rødgranbevoksning på 
0,65 ha på 65 år, som lige var blevet 
afdrevet. Den skal nu henligge til 
naturlig tilgroning.

- Efter den nuværende skovlov er 
det ikke lovligt at undlade tilplant
ning, sagde vicedirektør Jens Peter 
Simonsen, Skov- og Naturstyrelsen. 
Men i forslaget til ny skovlov står at 
man kan undlade tilplantning på op 
til 10% af skovarealet. Så denne 
behandling kan sikkert blive accepte
ret. ■
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Juletræet til Berlin
Under ekskursionen passerede delta
gerne dette stød. Det er resterne af et 
stort torvetræ som distriktet solgte 
til Berlin i 1990 - efter genforeningen 
af Øst- og Vest-Berlin. Det indbragte 
omkring 7000 kr leveret ved vej - og 
det var nemt at få ud, fordi det stod 
lige ud til landevejen.

Da træet var kommet ned til Bran- 
denburger Tor i Berlin blev der rekla
meret: Træet var ikke særlig pænt - 
det havde jo en tvege i toppen.

Det havde distriktet ikke lagt mær
ke til da træet blev fældet. Men man 
svarede at det var jo et symbol på de 
to Tysklande som nu var forenet.

I dag har der sået sig et nyt træ 
oveni det gamle stød. Så om 80 år 
kan distriktet igen levere et torvetræ 
til Berlin.

Det nye juletræ står i en lille lysning lige ud 
til landevejen Salten-Gl. Rye, ca. 500 m vest 
for Den røde Port.
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FORSIKRING
-værd at vælge

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

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

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.

Q3
Norges landbrukshøgskole (NLH) er et av Norges fremste 
fagmiljø innen biovitenskap, mat, miljø, natur- og ressurs- 
forvaltning og landbruksfag. NLH har stort nasjonalt og inter- 
nasjonalt engasjement innen forskning, utdanning og forskn
ingsformidling. Her tilbys utdanning på bachelor-, master og 
dr.gradsnivå og omfattende etter- og videreutdanning. NLH 
har 2500 studenter, 250 doktorgradstipendiater og 900 til
satte. Årlig omsetning på 650 mill kroner. NLH ligger i Ås 
kommune, 30 minutters vei fra Oslo sentrum, sammen med 
en rekke frittstående kunnskapsinstitusjoner knyttet til mat, 
miljø og biovitenskap.

Professorat - Skogskjøtsel
Ved Institutt for naturforvaltning er det ledig stilling som 
professor i skogskjøtsel, med vekt på skogbehandling for 
bærekraftig utvikling av skogressursene. Institutt for natur
forvaltning ble etablert 1. september 2003 ved sammenslåing 
av de tidligere Institutt for biologi og naturforvaltning og Institutt 
for skogfag ved NLH.
Til stillingen søker vi en person som kan dokumentere både 
bred kjennskap til fagområdet og solide kunnskaper i anvendt 
skogskjøtsel. Vedkommende må ha vitenskapelig kompetanse 
på professornivå innen fagområdet. Dersom ingen søker biir 
funnet kvalifisert til professor, kan tilsetting som første- 
amanuensis bli vurdert.
Nærmere oppl. ved f.aman. Jon Frank, telf. + 47 64 94 88 85, 
jon.frank@isf.nlh.no eller inst.leder Hans Fredrik Hoen, 
telf. + 47 64 94 75 00, hans.hoen@isf.nlh.no Still.nr 56/03.
Søknadsfrist: 07.11.03.
Detaljert annonse i Norsk lysingsblad av 24.09. 2003. 
Beskrivelse av stillingen finnes på www.nlh.no/stillinger 
Søknad skal merkes still.nr. og være vedlagt kopier av 
bekreftede vitnemål og attester.
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Certificering
- godt for skovejeren?

Debat om PEFC eller FSC 
certificering.

Et af kravene ved certifi
cering er udlæg af dødt ved.

Salten Langsø er blandt de første 
ejendomme herhjemme som har fået 
PEFC certificering (se Skoven 8/03). 
Derfor var det også naturligt at der 
var debat om dette emne på Skovfor
eningens ekskursion.

Ansvarlighed og kontrol
Debatten startede allerede på det 
første punkt hvor man havde afdre
vet en mindre granbevoksning. Area
let skulle så henligge til naturlig til
groning, idet det lå op til et område 
på 30 ha med urørt skov af især bøg. 
Det skete som led i opfyldelsen af et 
af kravene hos PEFC - at 5% af area
let skal lægges ud som urørt skov.

Det blev hurtigt til en principiel 
debat om certificering:

- Vi er blevet certificeret fordi vi 
får mulighed for selv at styre udvik
lingen, sagde Niels Reventlow fra 
Hverringe som også lige har fået et 
PEFC certifikat. Vi kan vise at vi dri
ver vores skov bæredygtigt, og at vi 
tager vores ansvar alvorligt.

- Der er to ting der har gjort at jeg 
har valgt FSC certificering, sagde 
Thomas Harttung fra Barritskov. Det 
drejer sig om ansvarlighed og en kva
litetsstrategi.

- Skovbruget har store problemer i 
disse år fordi man har valgt en strate
gi med at producere bulkvarer. Man 
kan så vælge enten at reducere 
omkostningerne eller satse på kvali
tet.

- Jeg føler at PEFC er en defensiv 
strategi, mens FSC er en offensiv 
strategi der giver mindre mængder af 
højere kvalitet og dermed mulighed 
for at få en merpris for certificeret 
træ.

- Jeg synes dette er at få lette 
point i et teaterstykke, mente direk-

: tf

Figur 1. Niels Reventlow, Hverringe (i 
forgrunden) og Thomas Harttung, Bar
ritskov (i baggrunden) diskuterede 
systemer til certificering.

tør Jens Thomsen, Sorø Akademi. Jeg 
mener det kræver et betydeligt mod 
at drive skov ud fra andres planfor
skrifter frem for selv at definere kra
vene. Vi er i defensiven i øjeblikket 
fordi det er svært at omlægge driften 
til omverdenens ønsker.

- Jeg synes ikke der er behov for 
nogen bogstavleg her - i form af valg 
mellem to systemer. Det er så let at 
drive skov i dette område af landet. 
Det er bedre at tænke sig om - men 
jeg har respekt for pionerer der går 
foran i et valg af nye metoder.

Dødt ved
PEFC kræver også at der udlægges 
dødt ved i skovene. Det blev diskute
ret på det sidste punkt i Addithus 
Skov med gammel bøg og douglas fra 
1925. Her standsede forsamlingen ud 
for en lille lysning med stående og 
væltede stammer af bøg (figur 2).

Certificeringen kontrolleres af et 
uafhængigt institut, BVQI. Da de var 
på besøg kritiserede de at distriktet

ikke kunne dokumentere hvor meget 
dødt ved der var i skoven. De ønske
de at døde træer skulle markeres på 
et kort.

- Vi er nu begyndt at opgøre hvor 
der er dødt ved når vi alligevel er 
ude i skoven, sagde Niels Peter Dals
gård. Jeg fortalte BVQI at vi vil ikke 
lave en egentlig opgørelse af mæng
derne, men vi skal nok vise at det er 
vores hensigt at bevare dødt ved i 
passende omfang.

Flere nævnte at der jo var masser 
af tøndersvamp i de døde bøgetræer, 
og de kunne måske smitte de levende 
træer.

- Det har vi undersøgt for nogle år 
siden, svarede afdelingsleder 
Karsten Raulund Rasmussen fra FSL. 
Det viste sig at tøndersvamp kun 
rammer svækkede træer, og at den 
ikke udgør et problem for sunde 
træer. (Læs mere i Skoven 9/01, side 
404 samt Skoven 11/01, side 483).

Ringning af douglas
Samme bevoksning rummede også 
en række meget store douglas. Man
ge af træerne var afmærket med 
nummer, og desuden var de ringet 
helt nede ved roden (figur 3).

Ringningen betød at de snart ville 
gå ud. Så ville man virkelig få et styk
ke skov med en meget stor mængde 
dødt ved til glæde for insekter og 
svampe. Flere deltagere blev meget 
ophidsede over at dræbe store vær
difulde træer og kaldte det for tåbe
ligt og det der var endnu værre.

Det var en provokation at tage eks
kursionen derhen. Og den lykkedes.

For træerne skal ikke stå og forfal
de. De er solgt på roden til 900 kr/m3, 
og de skal bruges i et nyt girafhus i 
Ålborg Zoo. Distriktet har fået 75% af 
salgsprisen.

Træerne blev ringet sidste 
efterår (men er i øvrigt stadig sunde 
at se på). De fældes nok først til 
foråret. Følg med i projektet på 
www.aalborgzoo.dk ■ sf
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ØNSKER DU UDSØGTE 
SKOVPLANTER?
SPØRG DIN 
PLANTEMÆGLER!

Bent Hansen
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ell. mobil 40 40 98 91

Steen Hougaard
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ell. mobil 21 40 30 21
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Figur 2. Tre gamle bøgetræer står i en lysning som dødt ved 
og danner i mange år levested for sjældne planter og dyr. 
Og afløserne er på vej - de døde træer er omgivet afen 
masse selvsåede douglasgraner. (Addithus afd. 22a).

Figur 3. Douglasgraner på 80 år er ringet - de skal bruges 
til et nyt girafhus i Alborg Zoo. (Addithus afd. 22a).
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Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 
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Bevar store graner
- for skovgæster 
eller for skovejeren?

Mange skovejere vil bevare 
store flotte rødgraner langt 
over normal omdriftsalder.

Kan - og bør - samfundet 
give penge for at bevare 
sådanne skovpartier?

Eller skal skovene finde 
andre "varer" at sælge?

Mange steder på Salten Langsø er 
der fremragende muligheder for 
dyrkning af nåletræer. Et oplagt 
eksempel er et parti med rødgraner 
fra 1875 i Addithus Skov. De har en 
højde på 35 m og diameter på 64 cm.

Det er træer af en størrelse som 
man i dag kun ser enkelte steder i 
danske skove. Stormene i 1981 og 
1999 har ryddet godt op i store træer 
- og tørre somre har svækket andre. 
Samtidig ønsker de fleste savværker 
træer under ca. 30 cm på midten - og 
derfor bliver de fleste graner fældet 
inden de når dimensioner som disse.

Netop på dette sted har granerne 
haft optimale forhold: En meget fin
sandet jord med god vandholdende 
evne, let kuperet terræn med god 
vandbevægelse, og et stort sammen
hængende område af nåletræ hvor 
rande ikke bliver blottet. Nedbøren 
er høj, og de to seneste storme har 
ikke ramt så hårdt i denne del af lan
det.

Store træer til skovgæster
I distriktets oplæg var der peget på 
at bevarelsen af disse store træer 
kunne ses i sammenhæng med krave
ne til PEFC certificering om at “mulig
hederne for friluftsliv og naturople
velser i skoven skal sikres og forbed
res”.

Samtidig ønsker distriktet generelt 
at der kommer et så begrænset antal 
skovgæster i skoven at de der kom
mer kun møder ganske få andre 
besøgende. Herved opnås at publi

kum oplever stilheden og får flere 
rigtige naturoplevelser.

Så nu var spørgsmålet om bevarel
se af gamle graner er til gavn for fri
luftslivet. Og om det kan være lige så 
godt som at lave afmærkede ruter, 
bænke og bålpladser? Eller skal man 
satse på en rationel vedproduktion 
og fælde alle træer inden de bliver 
for store?

Der blev en livlig debat:

"Dette må aldrig forsvinde"
- Dette er smukt, sagde Peter Neer- 
gaard, Lorup. Det må aldrig forsvin
de.

Og dermed udtrykte han sikkert 
forsamlingens synspunkt. Der var i 
hvert fald ikke nogen der mente man 
skulle fælde dem hurtigst muligt og 
plante noget nyt.

- Jeg husker selv en ekskursion i 
Rold Skov i efteråret 1981 hvor vi 
stod og så på en lignende bevoks
ning, fortsatte Peter Neergaard. De 
rationelle skovbrugere mente at de 
skulle fældes til specialformål, og de 
drømte om at levere piloteringspæle 
til den kommende Storebæltsbro. 
Men skovejerne sagde at de skulle 
bevares, det ville “blive over mit lig” 
hvis disse træer fældes.

- Desværre kom Vorherre så kort 
efter og afgjorde sagen. Men det 
viser at mange skovejere lægger 
vægt på at eje sådanne særlige 
skovstykker.

- Jeg mener også disse træer er 
spændende for skovgæsterne, sagde 
Claes Harvald. Der har tidligere 
været lavet undersøgelser af folks 
syn på løvtræ kontra nåletræ. Man 
fremviste billeder af unge nåletræ
bevoksninger som ikke er særlig 
spændende. Men man har ikke givet 
folk mulighed for at pege på sådanne 
pragteksemplarer.

- En skov som denne bevarer vi 
ikke af hensyn til andre, sagde direk
tør Jens Thomsen, Sorø Akademi.

Det her vil vi have for os selv, men 
andre må gerne glæde sig over det.

- Afsætningsmulighederne gør at 
der ikke er nogen som laver bevoks
ninger af denne art i dag, sagde skov
foged Bo Jung, Den Suhrske Stiftelse. 
Når vi ikke kan sælge nåletræ i denne 
dimension, vil de fleste sørge for at 
fælde dem mens træet stadig er pen
ge værd.

- Jo de kan godt sælges, men ikke 
som almindeligt savværkstømmer, 
sagde Claes Harvald. Man skal lade 
det sive ud i markedet at de findes, 
og en dag kommer der en køber. Jeg 
mener at sådanne træer skal koste 
tre gange den normale pris.

-1 statsskovbruget bevarer vi også 
gerne sådanne bevoksninger når vi 
har dem, sagde forstfuldmægtig Per
nille Karlog, Skov- og Naturstyrelsen. 
Der er flere eksempler på Silkeborg 
distrikt.

Senere på dagen havde vi mulig
hed for at spørge ejeren af skoven, 
Lars Kolind, hvad han ville gøre:

- De har en stor herlighedsværdi 
for os. Vi vil godt bevare dem, for de 
gør skoven til noget særligt. Hvis vi 
får et rigtig godt tilbud så sælger vi - 
men det har vi ikke fået endnu.

Aflønning for 
særlige værdier
Men burde samfundet ikke give en 
kompensation til skovejere der beva
rer skove med sådanne værdier?

- Jo, vi efterlyser en sådan form for 
aflønning, sagde Skovforeningens for
mand, Lars Wilhjelm - selvom det 
kan være svært at sætte værdi på. De 
private skove konkurrerer med stats
skovene som får mange penge for at 
bevare gammel skov. Som udgangs-

Figur 1. Rødgran fra 1875 - 35 m høje, 
64 cm diameter - skal man bevare så 
store træer selvom savværkerne ikke 
vil have dem? (Addithus afd. 24d).
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punkt kunne man spørge om det er 
rimeligt at betale ejendomsskat for 
en bevoksning som denne.

Man kunne jo også overveje en 
mere direkte honorering - hvad med 
at tage penge ved indgangen til sko
ven, sagde Peter Bruun, Løndal Skov
brug. Jeg ved godt det er svært, og 
det er nok også upopulært.

- Her vil jeg godt understrege hvad 
Skovforeningen siger ved enhver 
given lejlighed: Vi vil ikke tage penge 
ved indgangen til skoven, svarede 
Lars Wilhjelm. Vi må finde andre 
metoder til at få penge for naturvær
dier - eller finde metoder til at skære 
omkostningerne.

Vælg noget 
samfundet vil have
- Nu kan det godt være jeg bliver 
upopulær, sagde afdelingsleder Bo 
Jellesmark fra FSL. For her er situati
onen jo at ejerne har besluttet sig for 
at bevare granerne - de gør det for 
deres egen skyld. De siger også at de 
vil have så få som muligt ud i skoven. 
Og så vil jeg som skatteborger sige 
nej til at give penge for at bevare dis
se træer.

-1 stedet for skal man spørge sam
fundet når granerne har nået den 
optimale omdriftsalder: Skal vi beva
re træerne, eller skal vi fælde dem? - 
fordi man på det tidspunkt er stærkt 
fristet til at afvikle dem. Skovene kan 
altså få penge de steder hvor I ikke 
bevarer noget for jeres egen skyld, 
men hvor samfundet gerne vil have 
det.

- Det er jeg enig i, sagde vicedirek
tør Jens Peter Simonsen, Skov- og 
Naturstyrelsen. Man skal stå i en 
position hvor samfundet gerne vil 
have noget, og det kan være beskyt
telse af habitatområder. Prisen er 
noget vi skal debattere de kommen
de år, men udgangspunktet vil være 
det tab man lider.

- De argumenter holder ikke, sagde 
Peter Neergaard. En kunstner laver 
et maleri con amore, fordi han kan 
lide det - men han får jo også penge 
for det.

-1 må gerne prøve at få penge for 
graner som disse, svarede Bo Jelles
mark. Men jeg vil anbefale at I først 
og fremmest forsøger at finde de 
gode sager - det kan være beskyttel
se af grundvand og beskyttelse af 
plante- og dyreliv. De områder som I 
ikke selv vil gøre noget særligt for, 
men som samfundet gerne vil have, 
og hvor statsskovene har svært ved 
at levere alt det der er behov for. ■
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Figur 2. Træerne er sunde og raske 
bortset fra et enkelt.

Figur 3, Det giver en særlig stemning 
at vandre mellem store graner hvor 
lyset kommer ned i små lyspletter. (Se 
også forsiden).

u»FLISHUGGER
DANSK KVALITETSPRODUKT - DRIFTSIKKER 
BEUENINGS- OG SERVICEVENLIG

TP FLISHUGGER programmet omfatter følgende:
i

Model Maks trædiameter 
Have« TP100V* 100 mm
Park« TP150PH* 150 mm

TP 200 PH* 200 mm
TP 250 PH 250 mm

Skov • TP 230 230 mm
TP 270 270 mm
TP 280 280 mm

' kan også leveres med egen motor på trailer.

TP 150  PH

_______
TP 270

UtilgANA as
Ølholm Bygade 70 ■ DK-7160 Tørring Tlf. +45 75 80 52 00 

Fax +45 75 80 54 11 • e-mail: tp@linddana.dk ■ www.llnddana.dk
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Salten Langsø 
Skovdistrikt
Salten Langsø Skovdistrikt er ikke en 
enkelt ejendom, men et administra
tivt samarbejde mellem en række 
skovejendomme i Midtjylland.

Historie
Ingeniørerne Alexander Foss, Poul 
Larsen og Frederik Læssø Smidth 
startede opkøb af jord og tilplantning 
(inspireret af Dalgas) af Skærbæk 
Plantage i 1896. Tre år efter etablere
de de sig i Salten Langsø området 
ved at bygge et fælles sommerhus på 
ejendommen Skeldal.

Herefter gik det stærkt. Højkol 
blev bygget i 1906 og Høvild i 1907.1 
dag udgør familiernes samlede jord
besiddelser 4.200 ha.

Ejendommene ejes den dag i dag 
af efterkommere af de tre grund
læggere. Ejerforholdet til området er 
nu opsplittet i et antal selvstændige 
ejendomme varierende fra enkelt
mandseje til aktieselskabseje.

Ejendommene drives under en fæl
les administration - Salten Langsø Sko
vdistrikt (oprettet 1/1 1967 med ca. 
3.200 ha). Skovdistriktet administrerer 
i dag 46 ejendomme (5.935 ha), heraf 
32 ejendomme uden tilknytning til de 
tre grundlæggere. Distriktet er centre
ret omkring Salten Langsø og Skærbæk 
Plantage, men strækker sig fra nord for 
Viborg til nordøst for Horsens.

Målsætning
Formålet med etableringen af distrik
tet er, sammen med de tilsluttede 
ejendommes ejere:

- At forestå en forstmæssigt god og 
rationel skovdrift for at udnytte ejen
dommenes økonomiske indtjenings
evne. Skovdistriktet kan - når det fin
des hensigtmæssigt - indgå driftsafta
ler med skove indenfor en passende 
afstand fra hoveddriftsområdet.

- At sikre naturværdierne i de 
uproduktive arealer ved hensigts
mæssig pleje i overensstemmelse 
med gældende regler og aftaler med 
offentlige myndigheder.

- At varetage ejendommenes inter
esser overfor offentlige myndigheder, 
trediemand og publikum i forbindel
se med miljø- og fredningsforhold 
samt publikums benyttelse af area
lerne. Målet er at undgå fredninger 
og bevare ejernes ret til i videst 
muligt omfang selv at planlægge og 
disponere over arealerne.

At bidrage til gode naborelationer 
og sammenhold mellem distriktets 
skovejere.

- **>':**,

Skovdistriktet har taget navn efter Salten Langsø som ligger 12 km sydøst for Sil
keborg. Her er søen set fra Mørksøkol.

Opgaver
Distriktets opgaver er produktion af 
træ, klippegrønt og juletræer, natur
pleje, administration af huse (66 på 
Højkol, Skærbæk og Addithus), regn
skabsføring, driftsplanlægning, kon
takt med offentlige myndigheder (7 
kommuner og 4 amter), publikum
sadministration m.v.

Distriktet består af 3 skovparter:
Højkol Nord (nord for Salten Lang

sø) v/skovfoged Niels Bach
Højkol Syd (syd for Salten Langsø 

og Skærbæk PI.) v/skovfoged Jan 
Østergaard

Højkol Øst (centreret omkring Vis- 
singgård) v/skovrider Niels Peter 
Dalsgaard Jensen.

Nøgletal 2003

Total areal, ha 5.935
Bevokset areal, ha 3.540

Antal ejendomme med i SLS 46 
Antal ejendomme PEFC cert. 22
Antal ha PEFC certificeret 4.533
Omsætning, mio. kr 21*

Tilvækst, m3 24.000
Hugst, m3 17.000*
Klippegrønt, ton 543*
Juletræer, stk 138.000*

Funktionærer 3,5
Skovarbejdere, faste 12
Elever 3

* tal for 2002

Jordbund
Jorden varierer fra gruset moræne 
over lerblandet sand til det rene 
sand. Nogle steder stammer jorden 
fra forrige istid.

Klima
Salten Langsø området er præget af 
høj nedbør, ca. 900 mm om året, lave 
vintertemperaturer og risiko for nat
tefrost helt hen i juni måned.

Sandjordene er tørkefølsomme - 
der er ofte tørkeskader på renafdrif- 
terne i april-juni måned.

Træartsfordeling
Ekskursionen gik til Højkol skov og 
Addithus skov som ligger omkring 
Salten Langsø. Det bevoksede areal 
fordeler sig med 56% nål, 32% løv og 
12% klippegrønt og juletræer. Det 
bevoksede areal udgør 71% af det 
samlede areal.

Distriktets hjemmeside: 
www.saltenlangsoe.dk ■

AKKERUPPLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.
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Rødgran på 60 år fra frø, underplantet i 1997 og 1999 med bøg, douglas, grandis, lind og kirsebær. 1 den naturnære drift 
indgår altså to ikke-hjemmehørende nåletræarter. Højkol Syd afd. 88a, Salten Langsø Skovdistrikt.

Fremtidens skovbrug:
Skal vi bare lade 

fuglene synge over det?
Af sekretariatsleder Per Hilbert, 

Skovdyrkerforeningerne

Et mere naturnært skovbrug 
der skal sikre værdiproduk
tionen i skovene må være et 
aktivt skovbrug.

Inden for begrebet natur
nær skovdrift er der mange 
grader af naturnærhed, og 
forskellige former for samme.

En rundspørge i Skovenes Hus viser, 
at man ikke kender begrebet ’at lade 
fuglene synge over noget’. Det betyder 
ifølge ordbogen at lade stå til, at ven
de ryggen til - og at lade Vorherre 
tage sig af tingene.

Naturnær drift
Skovforeningens udmærkede ekskur
sion til Salten Langsø Skovdistrikt 
havde fokus på begrebet naturnær 
skovdrift.

Udgangspunktet var Salten Lang-

sø’s bestræbelse på ’en overgang fra 
renafdriftssystemet til mere natur
nære driftssystemer’.

Man anvender kun renafdrift i for
bindelse med træartsskift, men sat
ser i øvrigt på selvforyngelse med 
indplantning af hjemmehørende eller 
fremmede (men ’lokalitetstilpasse
de’) træarter. Desuden måldiameter- 
hugst fra toppen, indlæggelse af faste 
kørespor, efterladelse af en del dødt 
ved og endelig udlæg af visse områ
der helt uden drift (urørt skov).
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DEBAT - NATURNÆR DRIFT

Et aktivt skovbrug
Under ekskursionen blev der stillet 
en række spørgsmål fra de deltagen
de skovfolk, som afslører en ganske 
forskellig opfattelse af begrebet 
’naturnær skovdrift’.

1 en naturlig blanding af eg og bøg 
ville distriktet fremme egen. Der blev 
spurgt, om det ikke var ’unaturligt’ at 
ville fremme egen, når det nu ville 
blive til bøg, hvis man lod det passe 
sig selv! (Foto vist side 453, red.).

I en ren bevoksning af rødgran vil
le distriktet underplante med doug- 
las, grandis m.fl. Der blev spurgt, om 
det kunne være naturnært således at 
indplante disse ikke-hjemmehørende 
nåletræarter! (Se billedet, red.).

Det lod altså til, at en del af de til
stedeværende skovfolk opfattede 
’naturnær skovdrift’ som et passivt 
laissez faire skovbrug, hvor skoven 
får lov at passe sig selv mens fuglene 
synger over det, og hvor man blot 
kommer tilbage med mellemrum og 
ser, om der er noget at hente.

Hvis den holdning breder sig, vil 
der ikke blive meget andet end bræn
de og flis at høste i de danske skove 
med tiden - ud over jagten og natur
værdierne.

Jeg havde ellers opfattet ’natur
nær skovdrift’ som forsøg på en 
driftsform, som ikke er passiv, men 
ganske aktiv, som opstiller nye og 
interessante udfordringer og spørgs
mål, men som fastholder de kendte 
mål, nemlig en høj værdiproduktion 
og en fornuftig driftsøkonomi.

Et skovbrug som derfor kræver en 
ganske betydelig skovdyrkningsmæs
sig indsats og kunnen, og som - hvor 
den lykkes - måske er udtryk for et 
lettere og mere elegant skovbrug end 
det noget bastante skabelonskov
brug, som vi er blevet så gode til. Et 
skovbrug, hvor vi snyder naturen (til 
at levere de varer, som vi har brug 
for) ved list i stedet for ved styrke.

[1 parentes bemærket må man her 
i øvrigt have forståelse for, at skov
brug, hvor hverken ejeren selv eller 
faste funktionærer deltager i driften, 
og hvor opfølgning og løbende tilsyn 
ikke kan garanteres, i en del tilfælde 
vil være nødt til at holde fast på rela
tivt firkantede og sikre løsninger.]

Men som spørgsmålene ovenfor 
antyder, så Salten Langsø Skovdi
strikt ud til at leve op til en aktiv, 
fremtidsorienteret udgave af en 
naturnær driftsform.

Ikke kun besparelser
Men man må desværre konstatere, at 
for nogle synes det naturnære ude

lukkende at blive en kortsigtet og 
bekvem måde at spare på udgifterne.

En offentlig beslutningstager 
udtrykte for nylig overfor underteg
nede sin glæde ved, at man med 
introduktionen af den naturnære 
skovdrift nu var fri for de dyre plant
ninger, som udgjorde en ubehagelig 
stor post på regnskabet.

Der var ikke mange tanker om, 
hvad man i øvrigt gjorde. Men ved
kommende er formodentlig heller 
ikke ansat på det tidspunkt, hvor de 
forventede indtægter udebliver. Det 
understreger mere end nogensinde, 
at skovdrift kræver moral.

Min primære pointe er altså, at et 
mere naturnært skovbrug - for at sik
re værdiproduktionen i skovene 
fremover - nødvendigvis må være et 
aktivt skovbrug. Og et skovbrug, der 
bygger på og udnytter en stor viden 
om biologi og skovdyrkning.

Forskellige grader
Min anden pointe (eller mit andet 
postulat) er, at ’naturnær skovdrift’ 
ikke er en kendt, én gang fastlagt 
driftsform. Det er ikke en absolut, 
men en relativ størrelse. Man kan 
tale om forskellige grader af natur
nærhed, og forskellige former for 
samme.

Det er ikke en ny religion, men en 
bestræbelse, der tager form, efter
hånden som vi får erfaringer og bli
ver klogere. Blot synd, at den øjeblik
kelige krise presser så mange af de 
skovfolk, der skulle tage sig af denne 
erfaringsopsamling, ud af skovene. 
Det kan nok blive et større problem 
for den naturnære drift end en stor 
råvildtbestand.

Endelig er det vel i øvrigt ikke sik
kert, at den naturnære driftsform i en 
eller anden udformning skal anven
des overalt i skovene. Der skal over
alt tages naturhensyn, men visse pro
duktioner eller driftsformål vil formo
dentlig tilsige andre driftsformer.

Vi får derfor uden tvivl et mere 
varieret skovbrug fremover. Med 
intensiv drift af både naturnær og 
mere traditionel art, men også en del 
steder med en ganske ekstensiv drift 
- muliggjort af den nye, kommende 
skovlov.

Så selv om vi altså ikke finder det 
fornuftigt at lade fuglene synge over 
dansk skovbrug i bred almindelig
hed, så vil de forhåbentlig gøre det 
alligevel. ■

Se også omtalen af ekskursionen på 
Salten Langsø på side 450 i dette num
mer. Red.
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ARCOTAL
til vildtafvisning

Til påsmøring eller udsprøjtning 
1 og 5 ltr. emballager

Las altid etiketten før brug

CILL1JS
Forhandler anvises:

CILLUS A/S
Kobbervej 8 ■ 2730 Herlev 
Tlf. 4491 6055 • Fax 4491 6575 
e-mail: cillus@cillus.dk ■ www.cillus.com
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HJORTHEDE A SKOVPLANTER

PLANTESKOLE 7s LÆPLANTER

Tukærvej 12, Hjorthede LANDSKABSPLANTER
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440
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Heilmanns ærespris
Heilmanns Fond har uddelt to æres
priser:

1. Prisen til en skovbrugsundervi
ser går til professor Per Ole Olesen, 
som fra 1984 til 2002 har undervist 
skovbrugsstuderende på Landbohøj
skolen i vedteknologi. Han er netop 
gået på pension.

Per Olesen har lagt vægt på at 
skovbruget skulle producere høj kva
litet samt udvikle og differentiere 
sine produkter. I de sidste ti år har 
Per Olesen inddraget nye anvendel
ser af træ i sin undervisning og forsk
ning - anvendelse af plantefibre i 
bl.a. pladeprodukter.

Prisen motiveres med at Per Ole
sen altid har formået at give en per
sonlig indgangsvinkel til stoffet og 
formidle en stor glæde og et engage
ment ved at arbejde med træ.

2. Prisen til en yngre skovbrugsfor
sker går til seniorforsker, ph.d. Lars 
Vesterdal, Skov & Landskab. Han er 
specialist omkring organisk stof i jor
den. Han arbejder bl.a. med betyd
ningen af skovrejsning for binding af 
kulstof, som indgår i Kyoto-protokol- 
len (som handler om at nedbringe 
udledning af kuldioxid til atmosfæ
ren).

Prisen motiveres bl.a. med at Lars 
Vesterdal har en imponerende liste 
over publiceret forskning, især når 
man tager hans alder i betragtning.

De to priser blev overrakt i forbin
delse med generalforsamlingen i 
Danske Forstkandidaters Forening 
den 5. september i Randers.

Natur- og Miljøpris
Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 
blev i år tildelt Luonto-Liitto, som er 
Finlands eneste natur- og miljøbeva
ringsorganisation for børn og unge.

Luonto-Liitto har i 60 år påvirket 
børn og unge til at blive miljøbevid
ste gennem et omfattende skolesam
arbejde og afholdelse af kurser. De 
arrangerer lejre og klubber for børn 
og unge, og de har lavet et omfatten
de undervisningsmateriale af høj 
kvalitet. Foreningen er også engage
ret internationalt gennem samarbej
der med Baltikum og Rusland.

Natur- og Miljøprisen er på 
350.000 dkr., og den uddeles under 
Nordisk Råds session i Oslo sidst i 
oktober. Fra Danmark var indstillet 
Landsforeningen Natur og Ungdom 
samt Skoletjenesten i Zoologisk Have 
(Skoven 9/03, side 396).

Godt nøddeår
Det har i år været et godt år for at 
samle hasselnødder. Firmaet Dansk 
Kernefrugt der står for salg til grønt
handlere mv, siger at de forventer at 
sælge 15 ton nødder - og det hidtil 
bedste år var for 5 år siden hvor der 
blev solgt 8 tons.

Sæsonen var i år lidt tidligere end 
normalt, så de bedste tidspunkter for 
plukning var omkring månedsskiftet 
september-oktober. Efter det tids
punkt begynder nødderne at falde 
ned, og så skal man samle ind før 
mus og egern har været der.

Tidligere har man kun kunnet 
købe vilde hasselnødder, men der er

i dag 7 frugtavlere som lever af at 
lave hasselnødder. I forretningerne 
koster nødderne omkring 100 kr/kg - 
det er ret dyrt og skyldes at nødder
ne skal plukkes med hånden.

De fleste frugtavlere dyrker sorten 
“Lamberts Filbert” som er en stor, 
aflang nød. De er bedst mens de er 
friske og lyse, og de skrumper hvis 
de gemmes for længe.

Andre sorter er Cosford - en kort, 
buttet nød - og Zellers - en lille, 
mørk nød. De kan gemmes helt til jul 
- men til den tid er de fleste nødder i 
butikkerne dog nok udenlandske.

Kilde.Viborg Stifts Folkeblad 24.9.03

r

im-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'> • '

LYN-Combi-Grab

Lyn-Combi-Grab er velegnet 
til mange formål.

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

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

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

www.bovlund.dk - bovlund@bovlund.dk

464 SKOVEN 10 2003



( NATURNÆR DRIFT

Naturnær skovdrift
på arealer under 
Skov- og Naturstyrelsen

Boks 1: Danske retningslinier for bæredygtig skovdrift 
på ejendomsniveau

1. Sikring af produktionen og dyrkningsgrundlaget
2. Opbygning af et bredt og stabilt udbud af forskellige produkter
3. Anvendelse af lokalitetstilpassede træarter og provenienser
4. Fremme af træartsblandinger
5. Fremme af naturlig foryngelse m.m.
6. Forbedring af skovstrukturerne inkl. skovbryn
7. Økologisk og biologisk plantebeskyttelse
8. Økosystemtilpasset vildtpleje
9. Økosystemtilpasset skovteknik

10. Registrering, planlægning, information og uddannelse
11. Særlige tiltag til fremme og sikring af den biologiske mangfoldighed
12. Sikring og forbedring af forskellige skovfunktioner
13. Særlige intensive driftsformer

Af Jens Peter Simonsen 1)

Statsskovene er i gang med 
omlægning til naturnær 
drift som led i det nationale 
skovprogram fra 2002.

Baggrunden er at der 
lægges større vægt på fri
luftsliv og økologi i dag. 
Samtidig har mange hede
plantager opnået et skovkli
ma der giver mulighed for 
flere træarter.

Det er håbet at de private 
skove kan udnytte erfarin
gerne, som formidles via 
ekskursioner, hjemmesiden 
mv.

Hovedaksen i det nationale skovpro
gram fra 2002 er omlægning til natur
nær skovdrift. Miljøministeren 
beskriver i forordet konsekvenserne 
af skovprogrammet som den største 
ændring af rammerne for dansk skov
brug siden skovforordningen i 1805.

Det indgår i skovprogrammet, at 
Skov- og Naturstyrelsens skove i 
løbet af 80 - 100 år skal være omlagt 
til naturnær skovdrift. Dette vil give 
mulighed for at indhøste erfaring 
med omlægning til naturnær skov
drift i stor skala. Derfor skal Skov- og 
Naturstyrelsen udarbejde en hand
lingsplan for denne omlægning inden 
udgangen af 2004.

1) Vicedirektør, Skov- og Naturstyrelsen

Bæredygtig drift på 
ejendomsniveau
Skov- og Naturstyrelsen har til hen
sigt at arbejde med naturnær skov
drift på en måde der giver de private 
skovejere i Danmark mulighed for 
løbende at drage nytte af erfaringer
ne. Samtidigt er det vigtigt, at en så 
væsentlig ændring i forvaltningen af 
vores fælles skove nyder bred 
respekt og opbakning i befolkningen 
og hos erhvervs- og interesseorgani
sationer.

Det har derfor været nærliggende 
for styrelsen at lade arbejdet tage 
udgangspunkt i de retningslinier for 
bæredygtig skovdrift på ejendomsni
veau, som der blev opnået bred enig
hed om i 2001. De 13 retningslinier 
bygger netop på principperne for 
naturnær skovdrift (hovedpunkterne 
er gengivet i boks 1 - se i øvrigt Sko
ven 5/01).

Naturnær drift 
på styrelsens arealer
Naturnær skovdrift giver mulighed 
for i endnu højere grad end hidtil at 
opnå en bæredygtig udvikling i for
hold til de tre bæredygtigheds
elementer - økonomi, økologi og 
sociale forhold.

I praksis vil omlægning af skovdrif
ten i relation til ovennævnte 13 ret
ningslinier betyde, at vi vil arbejde 
hen mod en langt højere grad af ved
varende skovdække, anvendelse af 
hjemmehørende løvtræarter samt 
naturlig foryngelse.

Et vedvarende skovdække vil give 
flere skovdyrkningsmæssige friheds
grader og derfor også bedre mulig
hed for f.eks. at afvente naturlig 
opvækst. Dette forudses at indebære 
et lavere investeringsniveau på man
ge lokaliteter.

Selve omlægningen til naturnær
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Naturnær skovdrift vil indebære at man tilstræber et vedvarende skovdække 
med højere grad af naturlig foryngelse. Billedet er fra Rude Skov i Nordsjælland, 
i et større kompleks der skal drives med plukhugst.

Boks 2: Nogle årsager til ønsket 
naturnær skovdrift
Økonomien ved den traditionelle s
Skov- og Naturstyrelsens skovdrift har ge 
misk resultat. Det er en grundlæggende fc 
drift på styrelsens arealer, at økonomien i 

Målet med naturnær skovdrift i styrelsen 
hvor indsatsen står bedre mål med det øko

Ringe stormstabilitet
Ensaldrende og ensartede flader af nogle 
gentagne gange vist sig at være meget ust 

Målet med naturnær skovdrift er at få sk 
at de, når stormfaldet indtræffer, i langt høj 
naturlig foryngelse.

Ringe fleksibilitet i forhold til even
Meget tyder på, at der gennem de næste t 
dringer, og at en række af de træarter, der 
denne situation.

Målet med naturnær skovdrift i styrelsen 
spredning, skove der er mere fleksible og b 
dringer.

Ringe modstandsdygtighed over fc
En række skadevoldere kan ligesom storrr 
skader i bevoksninger, der bygger på én ti 

Målet med naturnær skovdrift er at få sk t 
som ukendte skadevoldere.

For lav grad af naturmæssige hens
Den traditionelle skovdrift har i mange tili 
hjemmehørende træarter baseret på ensa 
udbredt afvanding begrænset variationen 

Målet med naturnær skovdrift er at få ski 
kontinuitet i skovklimaet, bevoksningstilsta 
ser, hvor renafdrifter på lang sigt helt undgå 
anvendt.

skovdrift kan dog kræve en investe
ring. Eksempelvis kan det være aktu
elt at indplante grupper af løvtræ i 
ældre nåletræbevoksninger, hvor 
man vil indføre bøg. Dette vil på man
ge hedelokaliteter kræve en skærm, 
og det må ske medens den ældre 
bevoksning endnu kan yde bøgene 
beskyttelse. En sådan investering må 
derfor prioriteres højt.

Omvendt er der mange arealer 
hvor der ikke sker et tilsvarende tab 
af frihedsgrader ved at udskyde en 
investering.

Det vedvarende skovdække bety

der, at man kommer til at gøre sig 
overvejelser om hugstens sam
mensætning og størrelse. Naturnær 
skovdrift kan gennemføres med 
meget varierende vedmasseniveauer, 
men for Skov- og Naturstyrelsens are
aler forestiller vi os på længere sigt 
at det gennemsnitlige vedmasseni- 
veau vil være højere end vi oplever 
det i dag. Det er bl.a. en følge af, at 
der gennemføres langt færre eller 
ingen renafdrifter.

Netop i ovenstående prioriteringer 
ligger en væsentlig del af udfordrin
gen for den naturnære skovdyrker.

Skov- og Naturstyrelsen vil have be
grænsede ressourcer til at gennem
føre omlægningen. Derfor vil der 
være behov for at vurdere de natur
givne muligheder i de enkelte 
bevoksninger nu og i fremtiden til 
forskel fra det traditionelle skov
brugs mere skematiske tilgang til 
foryngelsesspørgsmålet.

Hvorfor naturnær skovdrift
Når der i det nationale skovprogram 
lægges op til naturnær skovdrift på 
nuværende tidspunkt, skyldes det 
flere forhold.
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n at omlægge til 

vdrift
:m de seneste år givet et for dårligt økono- 
isætning for indførelse af naturnær skov- 
>edres.
'iove er at få lagt grunden til et skovbrug, 
niske udbytte.

le ikke-hjemmehørende nåletræarter har 
le ved kraftige storme. 
skove, der er mindre sårbare ved storm, og 
grad vil være i stand til at regenerere ved

sile klimaændringer
drede år vil optræde væsentlige klimaæn- 
vendes i Danmark, vil få svært ved at klare

'zove er at få skabt skove med større risiko- 
e rustet til at imødegå eventuelle klimaæn-

ikadevoldere
ve anledning til større sammenhængende 
trt over store arealer.
skove der er mindre sårbare over for kendte

de med sin udbredte anvendelse af ikke- 
ende renbestande, renafdrifter samt 
ora og fauna.
skove med større naturindhold, hvor der er 
?n og dermed de biologiske rammebe tinge l- 
ig hvor grøftning bliver langt mindre
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Visse steder i hedeplantager kan man etablere en ny bevoksning ved naturlig 
foryngelse - som her i Giudsted Plantage - men ofte vil man indplante løvtræ for 
at opnå en mere varieret skov. Løvtræet skal da indbringes mens der stadig er 
en skærm af ældre graner.

På arealer forvaltet af Skov- og 
Naturstyrelsen tillægges de rekreati
ve og økologiske elementer nu større 
betydning end tidligere. Dette bety
der, at det traditionelle renafdrifts
system ikke i fuldt omfang tilgodeser 
Skov- og Naturstyrelsens driftsfor
mål.

Samtidig har der i det hele taget 
vist sig en række problemer ved den 
traditionelle skovdrift. Nogle af disse 
belyses i boks 2.

Endelig har mange statslige hede- 
og klitplantager nu efter hundrede år 
opnået et skovklima og en struktur,

som muliggør anvendelse af andre 
træarter og generel omlægning til 
naturnær skovdrift. Vore forgænge
res indsats har her båret frugt. For 
dem drejede det sig primært om at få 
træerne til at gro, men nu er mulighe
derne flere.

Udnyttelse af 
alle kompetencer
Omlægningen til naturnær skovdrift 
vil stille krav til medarbejdere på alle 
niveauer i Skov- og Naturstyrelsen. 
Derfor har statsskovdistrikterne i fle
re år arbejdet med efteruddannelse

og opsamling af erfaringer både i for
hold til funktionærer og skovarbejde
re.

For at inddrage styrelsens egne 
praktikere tæt i arbejdet har alle 
statsskovdistrikterne udpeget en 
eller flere personer, der har erfarin
ger med eller interesse i naturnær 
skovdrift. Denne inddragelse sigter 
mod at opnå en passende balance 
mellem de overordnede politiske og 
principielle ønsker til skovdriften, og 
et realistisk forhold til hvad der kan 
lade sig gøre i praksis.
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Høringsgruppe
For at fastholde forbindelsen til de 
tidligere omtalte 13 retningslinier for 
bæredygtig skovdrift på ejendoms
niveau, er der nedsat en følgegruppe 
med repræsentanter fra de organisa
tioner, der var med til at udarbejde 
retningslinierne. Gruppen indkaldes 
med jævne mellemrum for at diskute
re forløbet og arbejdet med natur
nær skovdrift.

Styrelsen tilstræber på denne 
måde, at arbejdet med naturnær 
skovdrift sker i et åbent forum, såle
des at alle gode ideer kan inddrages. 
Samtidig sikres de interesserede 
organisationer mulighed for at følge 
styrelsens arbejde på området.

Kobling til det 
private skovbrug
Også det private skovbrugs organisa
tioner deltager i arbejdet. Det natio
nale skovprogram lægger også op til 
naturnær skovdrift i det private skov
brug gennem en langsigtet, frivillig 
omlægning. Dette vil bl.a. blive frem
met gennem den nye skovlov, der vil 
sikre skovbrugerne muligheder for i 
højere grad at bygge på naturens 
præmisser.

Hertil kommer privatskovenes 
mulighed for at trække på erfaring 
fra Skov- og Naturstyrelsens arbejde 
med naturnær skovdrift. Det gælder 
både for planlægning, for hugst- og 
kulturmetoder, samt økonomi i skov
driften.

Det er således Skov- og Natursty
relsens forventning, at konsekvenser
ne af den stramme økonomi som 
skovbruget oplever i disse år kan 
mildnes i betydelig grad gennem 
omlægning til naturnær skovdrift.

Pro Silva
Styrelsen vil endvidere inddrage Pro 
Silva, som netop beskæftiger sig med 
naturnær skovdrift.

Styrelsen har været vært ved to 
Pro Silva arrangementer på hen
holdsvis Odsherred og Klosterheden 
Statsskovdistrikter. Ved begge arran
gementer var der deltagelse af skov
brugere fra Tyskland. Flere tyske 
delstater har gennem en årrække 
praktiseret naturnær skovdrift.

Det videre arbejde
Aktuelt arbejdes der med at beskrive 
de langsigtede mål for den natur
nære skovdrift, herunder en beskri
velse af begrebet ’’skovudviklingsty
per” (boks 3), med henblik på at 
udarbejde et landsdækkende katalog 
over sådanne typer. Der indarbejdes

Boks 3: Skov- og Natur
styrelsens definition af 
skovudviklingstyper
Skovudviklingstypen er en 

beskrivelse af et langsigtet skov
dyrkningsmæssigt mål for udvik
lingen af den enkelte bevoksning 
eller det enkelte område i skoven. 
Det sker i form af en skovtype, der 
ud fra en vurdering af de konkrete 
dyrkningsbetingelser på den 
pågældende lokalitet på lang sigt 
kan siges at være lokalitetstilpas
set, stabil og selvforyngende.

her en bredde og en fleksibilitet, som 
betyder, at skovejere med andre 
driftsformål også vil kunne anvende 
de beskrevne skovudviklingstyper.

For hurtigt at mobilisere erfaring 
med naturnær skovdrift er der gen
nemført en driftsplanlægning efter 
naturnære principper på Klosterhe
den Statsskovdistrikt. Dette arbejde 
var netop emnet for den føromtalte 
Pro Silva ekskursion på Klosterheden 
Statsskovdistrikt.

Skov- og Naturstyrelsen arbejder i 
samarbejde med Skov & Landskab på 
at gennemføre en udlægning af 
demonstrationsprøveflader i stats

skovene. De skal tjene til videnskabe
ligt at følge udviklingen mod natur
nær skovdrift i de konkrete dele af 
skovene. Men lige så vigtigt er at 
prøvefladerne skal tjene til en for
midling og kalibrering af det arbejde 
med naturnær skovdrift, der generelt 
kommer til at foregå de kommende 
mange år.

For at holde interesserede infor
meret om processen omkring natur
nær skovdrift, vil der ske en løbende 
opdatering af Skov- og Naturstyrel
sens hjemmeside i forhold til dette 
emne - se www.skovognatur.dk

Sammendrag
Ovenfor er det tilstræbt at give en 
kort introduktion til Skov- og 
Naturstyrelsen arbejde med hand
lingsplanen for naturnær skovdrift.

Det fremgår, at Skov- og Natursty
relsen ønsker en åben proces hvor 
interesserede løbende kan få inspira
tion af arbejdet og mulighed for at 
påvirke produktet. ■

Referencer
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 

2002: Danmarks nationale skovprogram
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Windsor er kendt for at producere savkæder 
og sværd af høj kvalitet. Sværd leveres med 
elektrisk hærdet sværdrille.
Windsor kæder har høj skæretand der 
reducer vibrationerne i kæden, dermed saver 
du hurtigere og risikoen for ukontrolleret kast 
minimeres

Kontakt Ketner Outdoor A/S 
for yderligere information: 
Tlf.: 43 27 11 66 
Fax: 43 96 10 14 
E-mail: outdoor@ketner.dk
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Savværk til 
specialopgaver
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Det nye savværk på Bondeskovgård som kan klare stammer på op til 80 cm og 
lave specialskæringer.
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Palle Nielsen har i kraft af sin kundekreds adgang til det bedste tømmer.

Pressemeddelelse juni 2003

Skanserne i Dybbøl genska
bes med stort tømmer af 
douglasgran.

Træet kommer fra Palle 
Nielsen, Bondeskovgård, 
som vil skære tømmer til 
specielle formål på et nyt 
savværk.

Hvis man tør satse på en niche og 
sørger for at have et fleksibelt kon
cept, kan der godt drives savværk i 
dagens Danmark. Det tror Palle Niel
sen fra Bondeskovgaard Træ- og 
Landskabspleje ved Roskilde i hvert 
fald.

- Vi skærer udelukkende specielle 
mål. Skal man have ti lægter i stan
dardmål, skal man gå til tømmerhan
delen, for dér kan man få dem fra 
lager og til en pris, som vi ikke kan 
konkurrere med. Vi går efter de små 
serier, store dimensioner og særlige 
træsorter, siger Palle Nielsen.

Han købte i november 2002 et 
amerikansk Woodmizer-sawærk med 
båndsav. Båndsaven kan i modsæt
ning til en rundsav skære store 
dimensioner. Palle Nielsen kan skære 
stammer på op til 80x80 cm og der
med opfylde de fleste krav, som byg
herrer måtte stille.

- Vores målgruppe er i princippet 
alle, som planlægger byggerier i kir
ker, på kommunale anlæg, eller som 
arbejder med restaureringer af histo
riske bygninger etc. Til disse opgaver 
er det ofte svært at skaffe de rigtige 
materialer, både fordi de ikke føres 
som standard af tømmerfirmaerne, 
og fordi der ofte er begrænsninger på 
hvilke materialer der kan anvendes, 
siger Palle Nielsen.

En tradition tages op
Med indvielsen af sit nye savværk 
har Palle Nielsen taget en tradition

op, som rækker tre generationer til
bage i hans familie.

I ejendommens skov kan man i

SKOVEN 10 2003 469



ANVENDELSE AF TRÆ^)

V c

stsfV
•. V■V, % K\

v5 & >
C:. m

?§*

*,A m
m
Wfi v

Det nye skanseanlæg ved Dybbøl. Der er opført en demonstrationsskanse, som dækker en tredjedel af en fuld skanse. De 
enkelte dele er opført i fuld skala, således også palisaden i bunden i voldgraven, der er opført i svært tømmer.

dag se fundamentet til bedstefade
rens tømmersav. Og rundt om i sko
ven er der stadig rester af de savgra
ve, som blev brugt, når man med 
tomandssaven skulle dele de tykke 
stammer, som ellers ikke var til at 
håndtere.

Palle Nielsen har mange års erfa
ring med arbejde i skoven og har 
mange leverandører. Det er med til at 
sikre råvaren til savværket.

- Dansk douglas er stort set altid af 
fremragende kvalitet. Vi har et forst
væsen med tradition for at arbejde 
professionelt med varen og skabe 
kvaliteter, som man ellers har van
skeligt ved at finde, siger Palle Niel
sen, som især finder råtræet i sjæl
landske skove.

Fleksibel produktion
Savværket er en del af det samlede 
udbud af ydelser fra Bondeskov- 
gaard Træ- og Landskabspleje. Samti
dig er det med til at udjævne eventu
elle udsving i arbejdet, så medarbej
derne kan udnytte deres tid bedst 
muligt.

- Vi er udelukkende ordreproduce
rende og kan opfylde mange speciel
le ønsker. Ud over bygningsmateria
ler leverer vi for eksempel sveller i 
lærk, douglas eller eg, hvor man ikke 
kan eller vil skifte over til betonsvel
ler, ligesom vi leverer en del planke
varer i specialmål, fortæller Palle 
Nielsen.

Ahorn og birk finder også vej til 
savværket - miskendte træsorter, 
som efter Palle Nielsens mening inde
holder et stort potentiale.

Dybbøls skanser
En af de større ordrer til Bondeskov- 
gaards savværk har i den forløbne 
vinter været materialer til en skanse 
som netop er indviet på Historiecen
ter Dybbøl Banke.

Centret er omdrejningspunkt for 
de forskellige aktiviteter i det histori
ske område ved Sønderborg. Som 
noget nyt er der nu opført en demon
strationsskanse i fuld skala. Her kan 
man opleve krigerlivet bag skanserne 
og få en fornemmelse af det forsvars
værk, som de har udgjort.

- Skanserne er et imponerende 
bygningsværk. De gav betydeligt 
større beskyttelse mod fjenden, end 
man umiddelbart skulle tro ud fra 
det udfald, som krigen i 1864 fik. Men 
fjenden var alt for overmægtig, og 
derfor gik det, som det gik.

-1 dag kan vi vandre rundt i skan
seområdet og danne os et indtryk, 
men det kan være svært for os at for
stå, hvordan skanserne har fungeret. 
Derfor har vi opført en demonstrati
onsskanse, fortæller aktivitetsleder 
Bjørn Østergaard fra Historiecenter 
Dybbøl Banke.

Skansen dækker totalt set en tred
jedel af det areal, som en rigtig skan
se ville have fyldt. Der er ikke økono
mi til at opføre en skanse i totalt mål. 
Desuden skal den ny skanse gribe så 
lidt som muligt ind i det historiske 
landskab.

En skanse består af en jordvold på 
knap tre meters højde, som hele vejen 
rundt er omkranset af en voldgrav på 
tre meters dybde. 1 bunden af voldgra
ven er der anbragt lodrette palisade
pæle og/eller skrå stormpæle.
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Kun en enkelt indgang, i skansens 
’’strube”, giver adgang til skansens 
indre, hvor der ligger et blokhus byg
get af meget svært tømmer og med et 
svært jordlag på taget. 1 Dybbøl var 
der desuden krudtmagasiner af 
beton.

- Skanserne kunne modstå det 
meste af datidens våben. Blokhusene 
var skansernes beskyttelsesrum og 
kunne holde til granater og kanon
kugler, når de kom ovenfra, som det 
var tænkt.

- Voldgravene var næsten uigen
nemtrængelige med deres palisader. 
Jordvoldene giver god beskyttelse, 
fordi de giver efter for kugleregnen, 
mens eksempelvis murværk let styr
ter sammen.

- Når skanserne ikke holdt, skyldes 
det mere krigens strategi. De blev i 
1864 brugt som forsvarsværker, 
mens de i virkeligheden er tænkt 
som baser for angribende styrker. 
Men faktum er også, at den danske 
hær var alt for lille og for dårligt 
trænet i forhold til modstanderen. 
Derfor blev krigen den katastrofe, 
den blev, siger Bjørn Østergaard.

Palisadetræ og 
risfaskiner
- Bondeskovgaard har leveret palisa
detræ fremstillet af douglasgran 
samt faskiner fremstillet af ris fra 
skoven. Faskinerne blev brugt til at 
understøtte jordvoldene og er veleg
nede til dette formål, fordi de lige
som jorden giver efter og kan modstå 
beskydningen. Faskiner kan holde på 
jorden også ved ret stejle stigninger
- her i forholdet 1:6, fortæller Bjørn 
Østergaard.

Faskinerne er fremstillet med 
håndkraft. Risene bliver lagt i en 
ramme, bundtet og skåret til i ender
ne. De måler en fod gange 4 meter.

Tidligere blev faskiner brugt til 
mange andre formål. For eksempel i 
de såkaldte faskingårde i marsken, til 
søbrinker m.v.

Palisadetømmeret er stolper på 25 
x 25 cm og 3,5 m lange. De er bereg
net til at skulle holde i 15-20 år og er 
en klar forbedring i forhold til de 
prøver af poppel, som historiecen
tret tidligere har forsøgt sig med. 
Poppel vælter efter 6-8 år, mens 
douglas på grund af sit indhold af 
naturlig imprægnering har en betyde
ligt længere holdbarhed.

I de oprindelige skanser var palisa
detømmeret fremstillet af pommersk 
fyr med stort harpiksindhold. ■

Pressemeddelelse 13:16
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Tyske fotos af skanserne i Dybbøl i 1864 - øverst et nogenlunde intakt afsnit.

WWW. SKOVPLANTER
- til juletræs- og pyntegrøntkulturer, 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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Vi bruger mere og mere papir
Rapport analyserer årsager
ne til at papirforbruget 
vokser.

I Danmark er forbruget af papir og pap omkring 250 kg/indbygger om året og sti
gende. Men oil ny teknologi ændre denne tendens?

Virksomhedernes brug af papir er 
tredoblet fra 1982 til 1999. Siden 1999 
er forbruget steget med 20% om året. 
Også i de kommende år forventes til
svarende stigninger.

Stigning sker på trods af vision om 
papirløst samfund og digitalisering af 
arbejdsgangene. Eller måske er digi
taliseringen ligefrem en af årsagerne 
til det øgede forbrug af papir?

En række forskere fra the Europe
an School of Management i Paris og 
Psykologisk Institut ved universitetet 
i Hull, England, har set på årsagerne 
til, at vi stadig bruger så meget papir 
trods de mange udmeldinger om det 
papirløse kontor.

Undersøgelsen var bestilt af 
Lexmark som fremstiller printere. 
Firmaet er grundlagt i 1991 og havde 
i 2002 en omsætning på 4,4 mia. dol
lars. Rapporten hedder “In Paper We 
Trust” - nok en let omskrivning af “In 
God We Trust”.

Rapporten konkluderer, at den 
øgede brug af elektroniske medier 
faktisk er med til at øge virksomhe
dernes brug af papir. Forskerne for
udsiger en yderligere stigning i for
bruget. Der nævnes tre hovedårsager 
til, at papiret fortsat er så populært:

Lovgivningen står i vejen
Lovgivningen tvinger virksomheder 
til at gemme vigtige forretningsdoku
menter på papir i en længere årræk
ke. I nogle lande fx i Sydeuropa er 
der tendens til at bruge mere papir 
fordi alle transaktioner skal beskri
ves i alle detaljer for at undgå misfor
ståelser.

Psykologiske hindringer
Mennesker foretrækker papir fordi vi 
fra naturens side har lært at opfatte 
omverdenen via vore sanser - og i 
særdeleshed med hjælp af gribesan- 
sen. Et elektronisk dokument kan 
ikke føles, mens et fysisk dokument 
opleves at have en mere permanent 
karakter, når vi kan have det i hånd
en.

Til de psykologiske barrierer 
hører også følelsen af noget usikkert.

Hvis elektroniske dokumenter mistes 
føler vi at de er tabt for altid (og vi 
har sikkert eksempler på dette). Deri
mod siger vores logiske sans os, at et 
papirdokument stadig eksisterer et 
eller andet sted.

Desuden er vi vænnet til, at vigtige 
meddelelser - som officielle doku
menter - altid foreligger på papir.

Ny teknologi fører 
til brug af papir
Papir har mange fordele i forhold til 
de elektroniske medier. Papir har 
lang holdbarhed og har eksisteret i 
årtusinder, det fungerer helt uden 
batterier eller stikkontakt, omkost
ningerne ved at benytte det er lave - 
og så er det let at få fat i overalt. En 
stor fordel er også, at alle og enhver 
helt uden undervisning ved, hvordan 
man anvender papir.

Det kan også ske at nye teknologi
er fører til øget anvendelse af papir. 
En undersøgelse har f.eks. vist, at 
papirforbruget øges med 40% ved 
indførelse af e-mail i virksomheder. 
Personalet foretrækker i stor 
udstrækning at læse deres ofte store 
mængder elektroniske post på papir.

Konklusion
Lexmark konkluderer derfor at mar
kedet for maskiner med tilknytning 
til papir fortsat vil være stærkt i den

nærmeste fremtid. Der er ikke nogen 
erstatning for papir som forener alle 
de nævnte fordele.

Rapporten giver dog et vist håb 
for fremtiden, hvis man frygter, at 
papirbjergene vil vokse i al evighed. 
Lexmark anbefaler stærkt systemer 
til elektronisk dokumenthåndtering 
som lægger op til en mere intelligent 
måde at bruge papir på:

Dokumenter findes på elektronisk 
form så længe som muligt. De distri
bueres elektronisk, og de trykkes 
først når de skal bruges. Derved spa
res transportomkostninger og tryk
ning af kopier som ikke bliver brugt.

Kilder:
AGI 369, 2. august 2003 
www.trac.dk 20.8.03
http://www.lexmark.com/ (About us - Press 

room - press releases - 5/11/02).

SKOVPLANTER?
Få råd hos din Plantemæglef®! 

www.forstplant.dk
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Produktion af papir og pap
Hele Verden, mio. tons. Kilde: FAO: 
Forest Products diverse årgange.

1980 170,3
1982 167,3
1984 190,0
1986 203,3
1988 227,6
1990 239,1
1992 245,1
1994 276,7

1996 284,4
1997 301,4
1998 301,7
1999 315,7
2000 324,0
2001 320,3

Kommentar
De fleste kan sikkert genkende 
begrundelserne for fortsat at bruge 
papir. Og sandt er det også at papir
forbruget stiger år for år. Verdens 
samlede papirproduktion er steget 
med 88% fra 1980 til 2001 - se tabel.

Alligevel skal man ikke være blind 
for at der i høj grad er tale om at 
skue bagud. Det er en beskrivelse af 
hvordan vi har gjort. Og det er en 
beskrivelse af hvordan man gør når 
man er vokset op med papir, sådan 
som vi alle har gjort lige fra 1. klasse.

Men nye teknologier kan sagtens 
ændre indgroede vaner - i begge ret
ninger. Brugen af elektronisk post 
har således ført til en lille, men 
mærkbar nedgang i mængden af fysi
ske breve. Vi læser færre aviser fordi 
vi ser TV og får nyheder på internet- 
tet. Til gengæld får vi flere hus
standsomdelte reklamer, og opfindel
sen af papirbleer og køkkenruller får 
forbruget til at vokse støt.

Måske ændres arbejdsgange når 
arbejdsmarkedet befolkes af de børn 
som i skolen har brugt computer i 
stedet for kladdehæfte. Og måske 
vælger vi at få de fleste breve elektro
nisk hvis vi kan spare penge. Men 
bøger, ugeblade og større rapporter 
vil vi - formentlig - stadig vælge at 
læse på papir.

En ukendt faktor er at forbruget af 
papir er meget ujævnt fordelt over 
Verden. I USA er forbruget på 310 
kg/indbygger, i Europa inkl. det tidli
gere Sovjetunionen er det 125 kg, 
mens Kina bruger 34 kg. Hvad sker 
der når kineserne kommer op i

nærheden af vores velstand? - Vil de 
bruge papir som os, eller vil de for 
nogle produkter springe direkte over 
papiret og gå til de elektroniske 
medier?

Det er svært at forudsige en udvik

ling - og prognoser der rækker mere 
end en halv snes år frem i tiden er 
rent gætværk. Internettet og elektro
nisk post har således ikke mere end 
godt ti år bag sig.

sf

Besvær med STORSÆKKE?

FINSKE NOPU 1000 LØFTEREN
for effektiv, sikker og skånsom 

håndtering af storsække 
Si Monteres på frontlæsser med 3. ventilfunktion 
Si Løfter, doserer og tømmer helt eller 

delvis storsække
id Hydraulisk løfteanordning for storsække 
Si Separat tømningsbeholder 
id Automatisk tømningstragt 
Si Kniven fjernes når ventilsække 

tømmes
id Sikker håndtering fra traktoren

Pris kr. 12.600 plus momsSi

FINSKE SKOVMASKINER

si

PALAX COMBI TSV E 
SAVE-/KLØVEMASKINE

TSV Hastighedsregulering af kløver 
Mikroprocessorstyring af kløver 
Saver og kløver op til 6 rummeter/t
Med hårdmetalklinge 
Fås i 5 forskellige modeller 
bl.a. monteret med 
kørehjul og egen motor 
Priser fra kr. 34.900 
plus moms

V

FARMI FLISHUGGER F/KRAN
Si Model CH 260 HF - 2EL. For dia. 26 cm 
id Med hydraulisk indtræk - HF 
Si Med El-kontrol af HF - EL 
id Med indføringstragt 1,25 m x 1 m 
Si Med dobbelt rotor med 2 knive

Si Med stikkerbryder for 
perfekt flis til stoker 

Si Med en kapacitet 
på 50 kbm/t 
Pris kr. 89.800 
plus moms

Forhandler/lager: Import:
Sørensen og Lynggaard A/S H.A. AGRO SERVICE
Fanøvej 7 Hvidegaard
8800 Viborg 2800 Lyngby
Telefon 86 62 92 00 Telefon 45 88 44 22
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Program for 
naturbeskyttelse
Finland har programmer til 
beskyttelse af naturværdier 
i privatskovene, og i de 
kommende år skal der 
udvikles flere nye tilbud.

Programmerne er baseret 
på frivillige aftaler mellem 
skovejer og myndigheder.

Ideer herfra kan måske 
bruges i Danmark?

Den finske regering vedtog i oktober 
sidste år et stort program der skal 
beskytte den biologiske mangfoldig
hed i skovene i det sydlige Finland 
samt i kystegnene langs Den botni
ske Bugt.

Hovedvægten i programmet ligger 
på genopretning og pleje af natur
værdierne i de områder som er fre
det i dag samt på pleje af naturen i 
produktionsskove. Samtidig starter 
man i år et omfattende forsknings
program omkring biologisk mangfol
dighed, og der er afsat 4,3 mio. euro 
(1 euro = 7,50 kr).

I det følgende omtales de dele af 
programmet som retter sig mod pri
vatskovene. Et program som måske 
kunne inspirere de hjemlige politike
re?

Særlige naturområder
Det nye program tilbyder tre forskel
lige løsninger til naturbeskyttelse 
(benævnt 1-3 nedenfor). Alle løsnin
ger er frivillige for skovejeren. Hvis 
en aftale er tidsbegrænset så kan eje
ren efter aftalens udløb anvende are
alet på den måde han ønsker.

1. Handel med naturværdier 
Skovejeren får erstatning for at beva
re eller øge naturværdierne i sin 
egen skov. Handelen baserer sig på 
skovejerens tilbud, og myndigheder
ne tager stilling til tilbudet ud fra bio
logiske kriterier. En aftale kan gælde
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Handlingsplanen for at sikre biodiversiteten i skovene i det sydlige og østlige 
Finland koster i alt 61, 7 mio. euro i årene 2003-2007. En hel del af dette beløb 
går til pleje af fredede områder, men der er også afsat midler til at udvikle pro
jekter til bevarelse af naturværdier i de private skove.
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indtil videre eller i et bestemt tids
rum.

Der er i år startet et forsøgspro
jekt om metoden, og der er afsat 2 
mio. euro i perioden 2003-2007.

2. Afgivelse af tilbud
Inden for et vist område kan mil
jømyndighederne beslutter sig for 
hvilke naturværdier der har særligt 
behov for beskyttelse.

Hvis en skovejer har disse natur
værdier i sin skov kan han give et til 
bud og angive på hvilke vilkår og til 
hvilken pris han vil beskytte disse 
værdier. Der er flere muligheder - 
der kan oprettes et beskyttelsesom
råde samtidig med at ejeren stadig 
ejer området, der kan laves en 
beskyttelsesaftale for et bestemt 
tidsrum, eller området kan sælges 
til staten.

Et forsøg starter i 2004-2005, og 
der er afsat 1 mio. euro.

3. Samarbejdsnetværk 
Skovejeren kan i samarbejde med 
fx lokale myndigheder eller grøn
ne organisationer lave netværk 
for skovnaturens mangfoldighed. 
Dermed fremmes et lokalt, selvs
tændigt og frivilligt samarbejde til at 
varetage naturværdier. Netværkene 
starter på lokalt initiativ, og lodseje
ren har en afgørende rolle i opbyg
ningen af netværket.

Netværket kan omfatte et naturbe
skyttelsesområde, et område for fri
luftslivet eller en produktionsskov, 
men området behøver ikke at være 
geografisk afgrænset. Det forudsæt
tes at netværket er innovativt, byg
ger på bredt samarbejde og veksel
virkning, og at det fører til en ny 
slags virksomhedskultur omkring 
beskyttelse af naturen. Netværket 
bør også være økonomisk og socialt 
holdbart.

Projektet minder om en tilbudsgiv
ning, men det er mere omfattende 
både geografisk og indholdsmæssigt. 
Projektet hverken forpligter eller 
begrænser en lodsejer som ikke del
tager i projektet.

Et forsøg med netværk startes i 
2004, og der er afsat 2 mio. euro i 
perioden 2004-2006.

Naturbeskyttelsesområder 
Et naturbeskyttelsesområde er et 
område hvor både naturbeskyttelse 
og erhvervsmæssig drift kan finde 
sted. Hvis der inden for området fin
des værdifulde naturarealer kan man 
i bevoksninger op til disse arealer 
kun foretage skovdrift i større

»
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Gennem “Programmet for mångfalden 
i skogarna i sodra Finland” skal der 
udvikles metoder som giver skovejer
ne støtte til at beskytte naturværdierne 
i deres skove.

omfang hvis det ikke truer naturvær
dierne.

Et naturbeskyttelsesområde kan 
kun oprettes efter ansøgning fra 
lodsejeren, og der laves en driftsplan 
i samarbejde mellem ejer og myndig
heder. Skovejeren vil få fuld erstat
ning for restriktioner og omkostnin
ger som følge af aftalen.

Regeringen skal i 2003 undersøge 
mulighederne for at oprette sådanne 
områder og vurdere omkostningerne.

En naturværnsfond 
Erstatningerne for naturbeskyttelse i 
privatskove udbetales af staten, men 
man overvejer at etablere en fond 
som kan dække en del af udgifterne.

En undersøgelse fra Institut for 
skovøkonomi på Helsinki universitet 
viser nemlig at 74% af finnerne støt
ter tanken om at beskytte skovenes 
biologiske mangfoldighed, selvom 
det skulle øge skatten. I gennemsnit 
var hver husstand indstillet på at 
betale 110 euro om året i ti år for et 
program som skulle beskytte godt

halvdelen af de truede arter i de 
finske skove.

Det skulle derfor - i princippet 
- være muligt at skaffe 2 milliarder 
euro til en sådan fond. I løbet af 
2004 undersøger regeringen mulig
hederne nærmere.

Produktionsskove
Efter skovloven skal skovejerne 
tage hensyn til biodiversiteten i pro
duktionsskove. Forskellige organisa
tioner har opstillet anbefalinger og 
vejledninger som sigter på en god 
naturbeskyttelse samtidig med drif
ten af produktionsskovene. Anbefa
linger, rådgivning og certificering er 
vigtige frivillige instrumenter som 
fremmer naturbeskyttelsen.

En lov fra 1996 giver mulighed for 
at yde støtte til kompensation for 
meromkostninger og tab der skal til 
for at opretholde biologisk mangfol
dighed. Der har været kritik af dette 
program, bl.a. tidsterminerne for at 
udbetale erstatninger og af definitio
nen på tab hvor det var kravet at de 
“inte år ringa”.

Der har været afsat 4,2 mio. euro 
til dette program. Heraf er godt halv
delen indtil nu brugt til kortlægning 
af værdifulde levesteder, men dette 
arbejde afsluttes i år, og nu kan hele 
beløbet bruges til skovstøtte. Det er 
hensigten at øge denne bevilling til 8 
mio. euro om året frem mod år 2007.

Hvis opretholdelse af karakteristi
ske naturværdier medfører tab som 
er “mer an ringa” er skovejeren 
berettiget til støtte efter loven om 
finansiering af bæredygtigt skovbrug. 
Sidst i 2001 var der indgået aftaler 
for 3.300 ha. Det årlige støttebeløb er 
1,5 mio. euro, og dermed er det nu 
muligt at indgå nye aftaler for ca.
1.500 ha om året. ■

sf

Læs mere
Der er udgivet en lille pjece på 12 sider (for
siden er vist i denne artikel).

Der er flere hjemmesider om dette emne, 
hvor en del dokumenter også findes på 
svensk og engelsk:

Miljøministeriet: www.ymparisto.fi - 
vælg svensk sprog, gå ind under “Natur- 
vård” og vælg “Statsrådets principbeslut
om..... ”, her findes det officielle dokument
fra regeringens beslutning i oktober 2002 
(18 sider). Man kan desuden læse nyheder 
om emnet ved at lave en søgning på doku
menter der indeholder både “mångfalden”, 
“skogarna” og “sodra”.

Land- og skovbrugsministeriet: 
www.mmm.fi - vælg svensk sprog, gå ind 
under “Skogsbruk”. Man kan læse en del 
baggrundsinformation om finsk skovbrug og 
Finlands nationale skovprogram 2010.

SKOVEN 10 2003 475



økonomi")

Udviklingen i de private 
skoves økonomi er fortsat 
negativ. Overalt i landet

Figur 1. Salgspriser for løv, nål og i alt opd 
ner i årene 1990-2002. Alt er i faste priser i

Øerne
800

Af forstfuldmægtig Frank Poll, 
Dansk Skovforening

Regnskabsoversigt
for privatskovbruget 2002

giver den primære skovdrift 
stort underskud.

Det bratte fald i bøgepri
serne har stærkt forværret 
resultatet af skovdriften på 
Øerne.

Bivirksomhed - især jagt-

udlejning - har faet større 
vægt.

Flere skove har deltaget i 
år. Det giver en større 
udsagnskraft når Skovfore
ningen skal dokumentere 
erhvervets vilkår.

Figur 2. Dækningsbidrag for løv, nål og i alt i 1990-2002. Alt 
'elt på tre regio- er i faste priser på 2002 niveau. Dækningsbidraget er salgs-
oå 2002 niveau. priser minus udgifter til skovning og transport.
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Figur 3. Resultat af skovdriften, opdelt pa 4 hovedposter og opdelt pa tre regio
ner i årene 1990-2002. Det samlede overskud er vist med blåt. Alt er i faste priser 
på 2002 niveau.

nomien, idet resultatet sidste år var 
et lille - men trods alt - positivt 
resultat.

Udviklingen kan forklares med en 
yderligere reduktion i salgspriserne 
på bøg samt en nedgang i hugst
mængden - og dermed afsætningen.

Dækningsbidraget på pyntegrønt 
er svagt forbedret i forhold til sidste 
år. Det skyldes bl.a. et lille fald i 
omkostningerne til nykultur og 
bevoksningspleje.

Det totale overskud fra skoven 
omfatter også tilskud og bivirksom
hed, og det er 555 kr/ha - før forrent
ning af gæld og før aflønning af ejer. 
Det er næsten en halvering af over
skuddet i forhold til sidste år, og 
sammenlignet med år 2000 er over
skuddet reduceret med 68%. Der har 
i 2002 endda været en stigning i ind
tjeningen ved bivirksomhed med 
18%, og skovstøtten er steget 5%.

Årsagen til de store tilskudsbeløb

Resultat af skovdriften 
Øerne

3.000

Regnskabsoversigten for dansk pri
vatskovbrug 2002 foreligger nu. 
Oversigten baserer sig på oplysnin
ger fra ca. 53.000 ha bevokset skov
areal. Dette areal fordeler sig med 
39% på Øerne, 38% i Jylland excl. 
hede og 23% i hedeplantagerne.

Årets oversigt omfatter et skovare
al som er 12% større end sidste år, og 
det medfører en klart forbedret 
udsagnkraft af regnskabsresultater
ne.

Regnskabsoversigten er et vigtigt 
værktøj i Skovforeningens politiske 
arbejde til at dokumentere erhver
vets økonomiske rammevilkår. Det 
har derfor stor betydning, at så man
ge skovejende medlemmer som 
muligt deltager i Regnskabsstatistik
ken.

Økonomiske resultater
Den samlede hugst i hele landet var i 
gennemsnit 5,1 m:i pr. ha. Hugstni
veauet er således stabiliseret igen 
efter stormfaldet.

Hugstens sammensætning er dog 
væsentlig forskellig sammenlignet 
med de foregående år. Bøgehugsten 
er mere end halveret, og det er et 
klart tegn på de store problemer med 
dårlig afsætning og faldende priser 
på bøgetræ.

De økonomiske resultater er vist 
på flere måder. Figur 1 viser udvik
ling i salgspriser over de seneste 13 
år, figur 2 viser dækningsbidraget, og 
figur 3 viser fire nøgletal, bl.a. over
skuddet ved skovdrift. De faktiske 
regnskabstal for året ses i tabel 1 
(side 480), hvor der også kan sam
menlignes med år 2001.

For landet som helhed er der igen 
i 2002 sket en forskydning i negativ 
retning i skovenes økonomiske resul
tat. Det samlede overskud inkl. til
skud og bivirksomhed er faldet med 
6%, målt i løbende kroner.

Det ses desuden - ikke uventet - 
at kapitalgrundlaget er steget yderli
gere: På fem år er den gennemsnitli
ge ejendomsværdi steget ca. 30%. En 
tilsvarende stigning kan genfindes i 
den årlige ejendomsskat.

Det private skovbrug er blevet 
betydeligt bedre til at skabe indtje
ning på andre aktiviteter end ordi
nær skovdrift. Indtægterne ved 
bivirksomhed - med en væsentlig 
vægt på jagtudlejning - er på fem år 
steget 38%.

Øerne
På Øerne har den primære skovdrift 
ført til et underskud på 515 kr/ha. 
Dette er en kraftig forværring af øko-

-Overskud ved skovdrift 

DBI ved pyntegrøntproduktion

DBI ved træproduktion 

- Generalomkostninger
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Tilskud udgjorde i 2002 13% af skovbrugets indtægter. Men det skyldes stort set udelukkende udbetaling af tilskud til gen
plantning efter stormfaldet. Tilskuddene dækker omkostninger som er afholdt tidligere og er ikke udtryk for at skovbruget 
generelt modtager mere støtte. Stormfaldskulturerne har samtidig medført at skovbruget har haft ekstraordinært høje udgif
ter til kulturanlæg de senere år. (Foto af stormfaldskultur i privat plantage ved Sdr. Omme).

er tilskudsordningen til gentilplant
ning af stormfaldsarealer. Denne støt
te dækker alene de meromkostnin
ger, der er ved at etablere nye kultu
rer med robuste og hjemmehørende 
træarter.

Jylland excl. hede 
Den primære skovdrift har givet et 
underskud på 307 kr/ha i 2002. Sam
menlignet med året før 2001 er 
underskuddet forværret med 15%.

Dækningsbidraget ved skovdriften 
er steget med 21% i forhold til 2001, 
hvilket bl.a. kan forklares med en lille 
forbedring for visse nåletræs-sorti- 
menter.

Dækningsbidraget fra produktio
nen af pyntegrønt og juletræer er fal
det 22% i forhold til 2001. Generalom
kostningerne er samlet set steget 6%.

Resultatet af den samlede drift 
inkl. tilskud og bivirksomhed er 431 
kr/ha. Indtjeningen på bivirksomhed 
er svagt forbedret i forhold til året

Sådan kan man få 
Regnskabsoversigten 2002
Regnskabsoversigterne for det pri
vate skovbrug i 2002 er beskrevet 
indgående i publikationen: ”Regn- 
skabsoversigter for dansk privat
skovbrug. Beretning nr. 57. 2002” 
som er udgivet af Dansk Skovfore
ning.

Regnskabsoversigten er gratis 
for de skovdistrikter som har del
taget med data til udarbejdelsen.

For andre medlemmer af Skov
foreningen koster publikationen 
150 kr. inkl. moms.

Ikke-medlemmer kan købe over
sigten for 300 kr.

Kontakt info@skovforeningen.dk, 
fax 33 24 02 42 eller tlf. 33 24 42 66.

før, ligesom skovstøtten også er ste
get.

Hedeplantager
Den primære skovdrift har i hede
plantagerne givet underskud i flere 
år med en kraftig negativ tendens. 
Denne udvikling er fortsat i 2002 
hvor underskuddet pr. ha er blevet 
862 kr/ha - en forværring på 8% i for
hold til 2001.

Dækningsbidraget ved træproduk
tionen er fortsat meget lavt. Det kan 
bl.a. forklares med at flisproduktio
nen udgør en relativt stor andel af 
den samlede hugst i hedeplantager
ne. Omkostningerne til nye skovkul
turer er ligesom i 2001 på et meget 
højt niveau pga. de store arealer som 
skal gentilplantes efter stormfaldet.

Produktionen af pyntegrønt blev i 
2002 betydeligt bedre end året før. 
Dækningsbidraget er i 2002 på 
næsten samme niveau som i slutnin
gen af 1990’erne.

478 SKOVEN 10 2003



(økonomi

Udviklingen i skovbrugets indtægter

1 de seneste fem år er der sket en markant forandring i skovbrugets ind
tægtsgrundlag. Det viser en analyse af regnskabsoversigterne for de priva
te skove i perioden 1998-2002.

De samlede indtægter har været stort set stabile, men betydningen af de 
enkelte indtægtskilder er ændret. I 1998 udgjorde træproduktion 54% af de 
samlede indtægter - men i 2002 var denne andel faldet til 39%. Bivirksom
hed har i samme periode fået væsentlig større betydning, og i 2002 udgjor
de jagt, udlejning mv. i alt 20% af de samlede indtægter.

Pyntegrønt og juletræer udgør en relativt fast andel på 25% af de samle
de indtægter. Udviklingen har også været relativt stabil hvad angår sanke- 
brænde - i alt 3-4% af indtægterne stammer fra salg af sankebrænde.

En af de største forandringer i sammensætningen af skovbrugets indtæg
ter er de tilskud som ydes til skovbruget. Fra året 1998 til året 2002 er til
skud steget fra 2% til 13% af de samlede indtægter. Denne stigning er IKKE 
et udtryk for at skovbruget generelt er blevet mere substitueret i perioden, 
men skyldes alene de store tilskud til gentilplanting på stormfaldsarealerne 
fra 1999.

Den øgede tilskudsudbetaling i 2001-2002 har ingen ensidig positiv ind
flydelse på skovbrugets økonomi. Det skyldes, at tilskuddet samtidig mod
svares af ekstraordinært høje omkostninger til etablering af nye kulturer på 
de stormfaldsramte arealer. Omkostningerne til nykulturer i skovbruget er 
således i samme 5-års periode steget med 53%.

IH Træproduktion - afsætning ■ Sankning
□ Pyntegrønt - afsætning □ Bivirksomhed
□ Tilskud
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Figur 4. Fordeling af skovbrugets indtægter i 1998 og 2002, opdelt på fem hoved
poster. Inde i cirklen står den procentvise fordeling, uden for står de faktiske 
indtægter i løbende kroner pr. ha. Den væsentligste ændring er at træproduk
tion får mindre vægt, mens bivirksomhed og tilskud får større vægt. Bemærk at 
tilskud i 2002 især omfatter tilskud til genplantning efter stormfaldet.

Det samlede resultat for hedeplan
tagerne inkl. tilskud og bivirksomhed 
er i 2002 vendt fra et årligt under
skud igennem de sidste par år, til et 
overskud på 450 kr/ha.

Denne udvikling kan bl.a. forklares 
med udbetaling af tilskud til gen
plantning efter stormfaldet. Der er en 
tidsmæssig forskydning, idet omkost
ningerne til genplantning afholdes 
først, hvorefter tilskuddene udbeta
les senere, Tilskudsordningen til gen
tilplantning efter stormfaldet - som 
jo er en engangsforeteelse - med
fører således nogle forskydninger i 
enkelte regnskabstal. ■

Proveniensvalg? 
Kvalitetsplanter? 

Spørg FORSTPLANT!

v umas -3 okauseu
Det danske
landbrugs rejsebureau
Skræddersyede studierejser 
over hele verden, 
fx. for faggrupper, 
foreninger og 
bestyrelser.

Tlf. 86 48 48 13 
Fax 86 48 48 31

ser

E-mail: dj@dumas-johansen.dk 
www.dumas-johansen.dk

Billedtæppe som 
vinter-/julekort
Se også artikel i Skoven 9/03

—i

1 | , |

Pris 40,- kr. for 4 stk.
med forskellige motiver. Eks. porto.

Henvendelse: Kirsten Christiansen
tlf.: 43 71 05 85

e-mail: kirstenm@adslhome.dk
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Tabel 1. Hovedtallene fra regnskabsoversigten i 2001 og 2002, samt ændringer fra det ene år til det andet - først i faktiske 
tal, derpå i procent i forhold til 2001. Resultatet er fordelt på de tre regioner i landet og er i løbende kroner.

Ændringer - 2001 i forhold til 2002

Øerne Jylland ekskl. hede Hedeplantager
Ændring 01-02 Ændring 01-02 Ændring 01-02

2001 2002 Fak- Ændr. ifht. 2001 2002 Fak- Ændr. ifht. 2001 2002 Fak- Ændr. ifht.
tisk 01 (%) tisk 01 (%) tisk 01 (%)

Afsætning 2032 1331 -701 -34% 1193 1595 402 34% 684 772 88 13%
Skovning -409 -325 84 -21% -407 -563 -156 38% -298 -398 -100 34%
Transport -241 -176 65 -27% -165 -192 -27 16% -138 -133 5 -4%
Sankning/selvskovning 214 203 -11 -5% 61 67 6 10% 8 7 -1 -13%
DB I, træproduktion 1597 1033 -564 -35% 683 908 225 33% 255 248 -7 -3%
Nykultur -381 -429 -48 13% -130 -236 -106 82% -486 -467 19 -4%
Kultur- og bev.pleje -182 -155 27 -15% -58 -72 -14 24% -51 -79 -28 55%
DB II, træproduktion 1033 448 -585 -57% 494 600 106 21% -282 -298 -16 6%
Pyntegrønt - afsætning 754 772 18 2% 1229 1131 -98 -8% 206 344 138 67%
Høst og transport -330 -349 -19 6% -515 -489 26 -5% -106 -137 -31 29%
DB I, pyntegrønt 424 423 -1 0% 714 642 -72 -10% 99 207 108 109%
Nykultur -81 -65 16 -20% -91 -100 -9 10% -27 -35 -8 30%
Kultur- og bev.pleje -212 -199 13 -6% -268 -266 2 -1% -74 -94 -20 27%
DB II, pyntegrønt 131 159 28 21% 356 276 -80 -22% -1 78 79 -7900%
DB II (Træ og pyntg.) 1164 607 -557 -48% 850 875 25 3% -283 -220 63 -22%

Vej -92 -73 19 -21% -57 -67 -10 18% -42 -44 -2 5%
Vand -60 -57 3 -5% -15 -29 -14 93% -1 -4 -3 300%
Administration -561 -568 -7 1% -463 -546 -83 18% -241 -347 -106 44%
Sociale omkostninger -92 -97 -5 5% -91 -130 -39 43% 1 -9 -10 -1000%
Ejendomsskat -227 -228 -1 0% -233 -247 -14 6% -147 -161 -14 10%
Øvr. generalomkostninger -80 -100 -20 25% -259 -163 96 -37% -83 -76 7 -8%
Generalomkostninger i alt -1112 -1123 -11 1% -1118 -1182 -64 6% -513 -641 -128 25%
Overskud skovdrift 51 -515 -566 -1110% -268 -307 -39 -15% -798 -862 -64 -8%

Bivirksomhed 605 715 110 18% 648 674 26 4% 608 500 -108 -18%
Overskud excl. afskrivning 656 200 -456 -70% 380 367 -13 -3% -190 -362 -172 -91 %
Afskrivning -49 -61 -12 24% -119 -138 -19 16% -4 -25 -21 525%
Overskud excl. skovstøtte 607 139 -468 -77% 260 229 -31 -12% -194 -387 -193 -99%
Skovstøtte 397 416 19 5% 49 201 152 310% 75 837 762 1016%
Overskud ialt 1004 555 -449 -45% 309 431 122 39% -119 450 569 478%

• Køb af træ på roden L
# Maskinskovning Jfc. , BRDR.

HØIRUP A/s• Udkørsel af træ

• Oprilning Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Bilte!. 20 73 71 73
30 80 01 73

• Rydning af stød og kvas

• Knusning

• Reolpløjning Fax 76 80 14 00

MasufbirlT^
Vortebirk med speciel struktur, 

vejer ca. 930 kg/m3.

ALLE KLONER MED MASUR®VED 
ER I EN ENSARTET OG VELDEFINERET 

KVALITET.
Salgsprisen er op til 50 kr./kg.

Trætop
PLANTESKOLE

Østerhovedvej 37 • 7323 Give 
75 73 57 55 / 23 30 97 55 

www.traetop.dk / traetop@post6.tele.dk j
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Mange skovbrande i år
Denne sommer har budt på store 
skovbrande mange steder, bl.a. på 
grund af den meget varme sommer i 
Europa, Nordamerika og Australien. 
Foreløbige opgørelser viser bl.a.:

Portugal: 417.000 ha skov er 
brændt i år. Det er fire gange gen
nemsnittet for de seneste tyve år, og 
det svarer til 11% af landets skovare
al. Det største sammenhængende 
område er over 100.000 ha.

Frankrig: 54.000 ha skov er brændt 
i år, Italien: 24.300 ha, Spanien: 99.900 
ha.

USA: 2,8 mio. ha, og Canada: 1,5 
mio. ha.

Rusland: 23,7 mio. ha - 3,2% af 
landets skovareal, på størrelse med 
Storbritannien. Australien: Over 60 
mio. ha i denne sæson - lidt mere 
end Frankrig.

Afrika syd for Sahara er det hår
dest ramte område i Verden, og her 
brænder hvert år 170 mio. ha.

Tal på globalt plan for 2003 findes 
ikke endnu. Men i 2000 skønnede 
man at der brændte 350 mio. ha skov 
- et areal svarende til hele Indien.

De nævnte arealer omfatter ofte 
en bred definition af “skov” - det er

ikke kun produktiv skov, men også 
værnskov, krat mv.

Brandene kan medføre store tab 
på menneskeliv, huse, landbrugsaf
grøder, turisme mv., og der er skader 
på dyre- og planteliv. De afbrændte 
arealer kan senere blive udsat for 
jordfygning eller erosion efter krafti
ge regnskyl.

Mindre skovbrande er ikke nød
vendigvis skadelige for naturen. I lan
de som Australien, Canada og 
Rusland forekommer skovbrand 
naturligt fra tid til anden, og planter 
og dyr er afhængige af at der kom
mer brande som fjerner skyggegiven
de træer og frigiver næringsstoffer.

Skovbrande er dog langt hyppige
re end hvad der kan forklares som 
følge af lynnedslag mv. Det skønnes 
at 95% af brandene skyldes menne
skelig aktivitet.

De vigtigste årsager til brande i 
landområder er rydning af jord til 
landbrug - herunder svedjebrug - 
afbrænding af marker, og påsatte 
brande i forbindelse med jagt og ind
samling af honning. Mange af disse 
brande kommer ud af kontrol fordi 
bønderne ikke ved hvordan de skal 
styre dem.

I Europa og Nordafrika sker der en 
vandring fra land til by. Derfor er der 
mindre aktivitet omkring tynding af 
skoven, græsning og indsamling af 
brænde. Der ophobes mere dødt ved 
i træer og buske, og det øger risikoen 
for brand.

Brande kan opstå under anlæg af 
veje - ved opvarmning af asfalt og 
rydning af vejsider. Brug af skove til 
friluftsliv er stigende, og mange ved 
ikke hvordan de skal bruge åben ild, 
eller at de skal undgå rygning. Ende
lig nævnes militære aktiviteter, påsat
te brande og uenighed om retten til 
jord som årsager til brande.

sf

Kilder:
FAO og Global Fire Monitoring Center 
(GFMC).

Slå op på www.fao.org > Newsroom > 
news stories , se under 9. september. 
www.fire.uni-freiburg.de giver links til et 
enormt antal hjemmesider over hele verden 
med brandvarsler, satellitfotos, nyheder, 
forskning, politiske handlingsplaner mv. Der 
er her basis for en større opgave for en 
skovbrugsstuderende - hvor den eneste 
risiko er at man drukner i den store informa
tionsstrøm!

Skove sælges
Sag. nr. 4163. 181 ha skov og ager Det gamle Hals Mosebrug ved Kattegat 
lidt nord for Limfjorden består af 53 ha ager i omdrift og 128 ha skov- og natur
arealer med birk, nåletræ, åbne lyngarealer og mange vandhuller og søer. Der er 
en særdeles god jagt på råvildt og ænder, og der er gode muligheder for udsæt
ning af fasaner. Stråtægt jagthytte i bindingsværk med sommerhusstatus.

Kontant 10.995.000 kr.

Sag. nr. 4200. 51 ha skov- og jagtejendom i et attraktivt område syd for 
Arnborg. Arealet består af ældre rødgran, yngre bevoksninger med blandet 
løvtræ, nobilis og nordmannsgran samt vildtagre og enge. Fast bestand af 
kronvildt i området og fint ørred- og laksefisken over ca. 1 km. af Skjern å. Til 
ejendommen hører et smukt hvidpudset stuehus med rødt tegltag og 1 98 ms 
boligareal samt nyere driftsbygninger. Ingen bopælspligt. Både skov og 
bygninger er velholdt langt ud over det sædvanlige.

Kontant. 4.985.000 kr.

Sag. nr. 4190. 43 ha pyntegrønt og skov ved Karup. Ejendommen ligger 
naturskønt op til Kongens Hus Hede og består af 15 ha nobilis fra 2001,4 
ha ca. 10-årig nobilis og nordmannsgran. Resten består af yngre og ældre 
fyr og gran samt engarealer langs Rabis bæk. Mindre jagthytte ved bækken.

Ejendommen ønskes solgt nu. Giv et bud!!

Skove s ø g e s

Vi han en række 
købene til skov
ejendomme i vanes 
kartotek.
F.eks. søges:

Kombineret skov- og landbrugsejendom
med præsentabel bolig. 300 - 1000 ha.
Hele Landet.

Skovejendom 10 - 50 ha med fritidshus.
Hovedvægten lægges på god jagt og 
herlighedsværdi. Prisniveau 2 - 3 mio. kr.
Max 1,5 times kørsel fra Århus.

Skovejendom 50 - 100 ha på Fyn eller i
Jylland op til Limfjorden til placering af 
avanceskat. Gerne med mindre jagthytte.
Max. 5 mio. kr.

Mindre skov på Sjælland til placering af 
avanceskat. 1,5-2 mio. kr.

Ejner Kaa Landbrug
www. ejnerkaa-landbrug. dk

Ring for en uforpligtende 
vurdering af dine salgsmuligheder 

uanset om din ejendom netop passer 
på en af ovenstående.

Prøv os - vi skaber 

resultater!

Skovfyrvej 10, 8250 Egå
Tlf. 70 22 75 00. Fax. 70 22 75 01

Ejner Kaa mobil 40 37 59 48
Karl Peter Lyhr mobil 23 48 60 82
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Hvorfor skal
kulturomkostningerne

egentlig reduceres?

Af Kulturkommission 2000

Der laves stadig dyre kultu
rer her i landet. Men kan 
fremtidens træproduktion 
retfærdiggøre nutidens 
omkostninger til kulturer?

Et eksempel fra USA viser 
at der kan laves skovrejs
ning med meget lave 
omkostninger.

Skovbrugere bør overveje 
hvilke krav man vil stille til 
kulturen - kvalitet, træarts
fordeling, tidshorisont osv.

8$

»røv**-. ,

' **3

Figur 1. Kulturkommissionen går ikke på kompromis med plantetallet under 
udviklingen af nye og billigere kulturmetoder. Det skal også være muligt for 
fremtidige generationer at høste træ af god kvalitet i skovene.

Der blev i ’’Kulturmanifest 2001 - 
plantning” (tillæg til Skoven juni 
2001) slået til lyd for at omkostnin
gerne til kulturer kan sænkes væsent
ligt ved at bruge dækrodsplanter i 
stedet for de traditionelle barrods
planter. På den måde kunne man 
bringe omkostningerne for plantede 
kulturer ned på et mere fornuftigt 
niveau. Siden er emnet belyst gen
nem en række artikler i Skoven.

Kulturkommissionen mener, at 
besparelsen fremkommer ved, at 
dækrodsplanterne både kan blive bil
ligere at fremstille og billigere at 
plante end barrodsplanter. Kultur
kommissionen angiver det som et 
realistisk mål, at planteprisen kan 
komme ned på et niveau omkring 1 
kr. At kronen tilmed kan vise sig at 
være svensk, har ikke aftvunget mere

sympati i de kredse, hvor stolte og 
dyre kulturtraditioner holdes i hævd.

Kulturkommissionens opgave be
står i at udvikle og anbefale væsent
ligt billigere kulturmetoder, som ikke 
går på kompromis med plantetallet i 
kulturerne og dermed skovenes frem
tidige kvalitet (fig. 1).

Denne artikel foretager principiel
le overvejelser om forholdet mellem 
kulturomkostninger og værdien af 
fremtidens træproduktion i relation 
til plantningskulturer. Såningskultu
rer og naturlig foryngelse vender vi 
tilbage til senere.

Skal det være dyrt?
Man ser ofte kulturomkostninger 
angivet i tabelværker og økonomiske 
kalkuler med en tilsyneladende høj 
præcision. Dette til trods for at

omkostningerne varierer en hel del, 
afhængig af bl.a. behovet for hegn, 
arealets beskaffenhed samt priser på 
planter og plantning.

Det er egentlig mere realistisk at 
angive et interval for kulturomkost
ningerne. Som sådan dækker inter
vallet 20-45.000 kr/ha nok nogenlun
de niveauet indtil første udrensning.

Stormfaldet i 1999 er værd at næv
ne her, idet der blev ydet 429 mill, kr 
i tilskud til tilplantning af 11.575 ha, 
svarende til 37.000 kr/ha (Anonym, 
2002). Spørgsmålet er, om de vel
kendte kulturmetoder er eneste vej 
til at etablere skov på acceptabel vis 
og af tilstrækkelig god kvalitet?

Værdi af fremtidens 
træproduktion
Vi skal ikke hér gå skovøkonomerne i
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F/gwr 2. På åe fugtige og lerede landbrugsjorde langs Mississippifloden har skov
forskere foreslået forkultur af popler (Populus deltoides) ved skovrejsning med 
eg. Kulturomkostningerne er ca. 4.500 kr/ha, hvilket måske er for meget til at 
metoden kan slå an i praksis. Til sammenligning koster en normal ’’intensiv ” 
kultur uden forkultur ca. 3.000 kr/ha. Målet med forkulturen er bl.a. at skaffe tid
lige indtægter fra poplerne (cellulosetræ) samt at beskytte egene mod en vold
som ukrudtsvegetation. På billedet ses en eg i sin 3. vækstsæson under en forkul
tur af popler, 5. vækstsæson (Foto: E. Gardiner).

bedene med langsigtede økonomiske 
analyser af vedproduktionen. Blot vil 
vi konstatere, at nutidens økonomi
ske krise i skovbruget demonstrerer 
den usikkerhed hvormed tidligere 
tiders kalkuler over forrentning reelt 
er gennemført.

Historien har vist, hvor kritisk kal
kulernes forudsætninger (f.eks. pris
udvikling på træmarkedet, træarter
nes langsigtede stabilitet) er for den 
langsigtede gyldighed. Med kalkuler
ne forsøger man at se ind i fremtiden, 
men forudsætningerne er nødvendig
vis stærkt inspireret af, hvad bak
spejlet viser.

Værdien af fremtidens vedproduk
tion i skovene forekommer således at 
være højst usikker; men vi vælger at 
håbe og tro, at vore efterkommere 
også vil finde glæde og værdi ved at 
høste betydelige mængder godt træ i 
vore skove. Dog er der vel al mulig 
grund til bekymring om, hvorvidt vi 
fremover kan få finansieret skovkul
turer med det prisniveau, som vi har 
vænnet os til?

Nogle håber måske at klare proble
merne gennem offentlige tilskud, og 
det kan man jo have forskellige syns
punkter på. Et andet synspunkt er, at 
samfundet og skovbruget vel også 
med rette kan forvente, at vi med 
vort høje uddannelsesniveau inden
for erhvervet kan fremkomme med 
og gøre brug af væsentligt billigere 
alternativer, som fremover kan holde 
døren åben for en bæredygtig pro
duktion af kvalitetstræ i vore skove?

Kommissionen tolker situationen 
derhen, at det er afgørende at få 
udviklet kulturmetoder, der er langt 
billigere end de nuværende uden at 
gå på kompromis med træartsvalget 
og plantetallet. Skovdyrkeren står 
med ryggen mod muren: Enten leve
rer han fundamentet for den fremtidi
ge træproduktion langt billigere - 
eller også kan det være lige meget!

Det afhænger naturligvis af ejeren, 
men selv velhavende ejere har vel 
ikke lyst til at bruge flere penge på 
skovdriften end højst nødvendigt, 
hvis der er alternativer, som er ’’gode 
nok”?

Til gengæld mener Kommissionen, 
at det i fremtiden må være accepta
belt, at kulturerne i etableringsfasen 
udvikler sig langsommere og mindre 
forudsigeligt mht. træartsfordelingen 
på det enkelte areal - blot træartsfor
delingen for lokaliteten/ejeren gene
relt udvikler sig i den ønskede retning. 
Altså mere tålmodighed og fleksibili
tet med foryngelsen af skoven - og 
mindre styring på det enkelte areal.

Hvad er dyrt og hvad 
er billigt?
- et eksempel fra USA
Sammenlignet med praksis i andre 
lande hører de danske kulturer givet
vis til i den dyre ende. Det kan være 
interessant at gå til den modsatte 
ende af skalaen. Måske en sådan 
øvelse kan ruske lidt op i ellers klip
pefaste vaner og traditioner? - og 
måske øvelsen kan stimulere til at 
skifte spor i tide?

I lavlandet omkring floden Missis

sippi gennemføres USA’s mest omfat
tende skovrejsningsprogram med 
henblik på beskyttelse af dyrelivets 
levesteder og vandkvaliteten (Stan- 
turf et al., 2000). For den næste 20- 
års periode forventes det, at der rej
ses 200.000 ha skov i et område der 
er ca. dobbelt så stort som Danmark. 
Der etableres oftest eg, og ligesom i 
Danmark gives der tilskud til privat 
skovrejsning.

Ligheden hører imidlertid op, når 
det kommer til kulturomkostninger
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og plantetal. Kulturomkostningerne 
varierer indenfor intervallet 1.300- 
3.000 kr/ha (excl. hegn). I praksis for
ventes et plantetal mellem 300 og 600 
pr. ha i år 3 efter plantning eller 
såning.

Det billigste er såningskulturer 
(1.300 kr/ha) og plantede kulturer 
uden renholdelse (2.200 kr/ha). Plan
terne er typisk 1/0 eg, og der kalkule
res med 1,75 kr og 0,80 kr for hen
holdsvis plante og plantning, hvilket 
måske er overraskende dyrt i 
betragtning af den relativt billige 
arbejdskraft på disse kanter. Der sås 
3000 agern eller plantes 750 planter 
pr. ha, men man regner kun med at 
der i gennemsnit etableres 300 plan
ter pr. ha.

Ukrudtsvæksten på disse tidligere 
landbrugsjorder er voldsom, og 
oftest går det galt for især såninger, 
der ikke renholdes. Træproduktion 
er egentlig heller ikke en del af for
målet med skovrejsningen i de billige 
kulturer, men det kan naturligvis 
godt ærgre skovfolk at se store area
ler med ’’skovrejsning” blive anlagt 
så ekstensivt, at der er stor risiko for 
fiasko.

Træproduktion er derimod en del 
af formålet ved de ’’dyre” kulturer 
(3.000 kr/ha), som inkluderer renhol
delse og plantning af 750 ege pr. ha. 
Skovforskerne i området anbefaler, 
bl.a. med baggrund i vore ’’planteri
ge” traditioner, at man øger plantetal
let lidt i disse kulturer for bedre at 
sikre bevoksningskvaliteten.

Man peger også på brugen af pop
pel som hjælpetræer (fig. 2). Formå
let er hurtigt at skabe en skovtilstand 
som modtræk til den voldsomme 
ukrudtsvegetation og til gavn for sko
vens dyre- og fugleliv. Ligeledes vil 
det angiveligt være muligt at skaffe 
hurtige (10 år) indtægter i form af 
cellulosetræ fra poplerne.

Metoden er dog mere intensiv og 
dyr - 4.500 kr/ha! - i forhold til almin
delige kulturer i området; og den er 
måske for dyr til at slå an i praksis!

- eksempler fra Tyskland
For at sætte de danske og amerikan
ske kulturmetoder i perspektiv, bør 
den modsatte ende af kulturintensi- 
tets-spektret også nævnes. Mange 
danske skovfolk har gennem tiden 
sikkert stiftet bekendtskab med de 
meget planterige og dyre kulturer i 
Tyskland. I dag kultiveres så vidt 
vides stadig skovfyr med plantetal i 
intervallet 10-20.000 planter pr. ha- 
navnlig i det tidligere Østtyskland.

Siden lider de samme bevoksnin-
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Figur 3. En lille dækrodsplante af bøg 
produceret i Jiffy 25 mm briket (40 
cm3), plantet i Færchs Plantage v. Ry, 
15. september 2003. Denne plantes 
produktionstid har været ca. 5 måne
der i planteskolen; men erfaringerne 
tyder på, at den burde have været 
udplantet meget tidligere på somme
ren, sikkert fra medio juni.

ger under manglende tynding. Man 
kan som udenforstående undres 
over, hvordan en sådan kulturintensi
tet kan fortsætte gennem årtier, når 
det tilsyneladende kniber med rele
vant opfølgende pleje af bevoksnin
gerne.

Hvad er godt nok?
Umiddelbart forventer man vel, at 
det er logiske og rationelle overvejel
ser, der styrer forholdet mellem for
ventet udbytte og investering i 
træproduktionen i dansk skovbrug. 1 
så fald må det nuværende niveau for 
kulturomkostninger i høj grad kunne 
begrundes i skovejernes og skovdyr
kernes fortsatte tiltro til værdien af 
fremtidens træproduktion.

Eller er metodevalg og omkost
ningsniveau i høj grad styret af skov
dyrkningsmæssige traditioner, som 
måske tilmed er blevet understøttet 
af tilskudsordninger? For man kunne 
vel nå de mange ’’bløde” mål, der lig
ger ud over selve træproduktionen, 
ved hjælp af kulturmetoder, der er

langt billigere end de traditionelle?
Naturligvis har skovloven i Dan

mark afstukket rammerne for eksem
pelvis plantetallet. Men den var vel 
blevet justeret, hvis der ikke havde 
været og fortsat er nogenlunde enig
hed blandt danske skovfolk om, hvad 
der er rimeligt - og dermed også hvil
ken prioritering der gives fremtidens 
træproduktion?

Eksemplet fra USA viser imidler
tid, hvordan man under økonomiske 
rammebetingelser, der ikke adskiller 
sig voldsomt fra de danske (vestlig 
kultur, markedsøkonomi, aktør på 
det samme globale træmarked), har 
udviklet en praksis, der er fundamen
talt forskellig fra vores. Der hersker 
med andre ord en helt anden forestil
ling om hvad, der er billigt, dyrt og 
’’godt nok”.

Det er værd at understrege, at 
amerikanerne forfølger mange af de 
samme mål med skovdriften og skov
rejsningen, som vi gør herhjemme, 
bortset fra at de på nogle områder 
bevidst vælger træproduktionen fra. 
Når de vælger at medtage træpro
duktionen i rækken af mål med skov
driften, er de tilsyneladende kun villi
ge til at ofre 1.000-2.000 kr/ha ekstra! 
- tilmed under ganske glimrende 
vækstforhold som på Mississippis 
landbrugsjord.

Det kan næppe være fordi, de ikke 
er i stand til at gennemføre økonomi
ske kalkuler for værdien af træpro
duktionen? Det forekommer nærlig
gende, at vaner og traditioner måske 
er mere afgørende for niveauet for 
kulturomkostninger end man skulle 
tro - både i USA og herhjemme?

For Kulturkommissionen er det 
amerikanske eksempel et skræk
eksempel. Med plantetal langt under 
1000 pr. ha vil man under danske for
hold afskære sig fra en fremtidig pro
duktion af kvalitetstræ. At det allige
vel kan være relevant for nogle ejere, 
især på dårlige boniteter, skal vi ikke 
udelukke her; men muligheden er 
ikke indeholdt i formålet med kom
missionens arbejde.

Det virker umiddelbart, som om 
amerikanerne sparer for meget på 
kulturomkostninger og plantetal i for
hold til deres vækstbetingelser. De 
kunne måske med fordel investere 
mere i deres bevoksninger?

Men hvad med vores danske prak
sis? Stammer den fra en tid, hvor 
træproduktionen havde en betydelig 
højere værdi end nu? Navnlig i krise
tider er det nødvendigt at analysere 
forholdet mellem investering og 
udbytte på ny.
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En lille øvelse
I lyset af det amerikanske eksempel 
vil vi foreslå skovdyrkeren en lille 
øvelse: Løsriv dig et øjeblik fra vore 
faglige traditioner - og se med nye 
briller kritisk på omkostningsnivau- 
et. Måske kan der spares mange pen
ge ved at overveje og ændre praksis 
med udgangspunkt i følgende spørgs
mål:
• Har du tiltro til, at den del af kul

turomkostningerne, der kan tilskri
ves ønsket om en fremtidig 
træproduktion, bliver forrentet til
fredsstillende og med rimelig sik
kerhed?

• Kan du i relation til driftsformålet 
opnå en bevoksningskvalitet, der 
er ”god nok” til en lavere pris?

• Er det vigtigt, at træartsfordelin
gen på det enkelte kulturareal og i 
det enkelte år styres præcist? - 
eller er det acceptabelt at træarts
fordelingen styres mindre stramt 
og bl.a. indretter sig efter, hvad 
der fremkommer ved naturlig 
foryngelse - blot hovedtræarterne 
er blandt de ønskede for lokalite
ten?

• Har du tålmodighed til at vente i 
længere tid inden kulturens 
hovedtræarter slutter sig på area
let?
Det er vanskelige overvejelser - 

fremtidens træmarked er ligeså 
ukendt, som det altid har været. Og 
hvordan udskilles den del af kultur
omkostningerne, som primært skyl
des hensyn til træproduktionen?
Prøv dog alligevel!

Er små dækrodsplanter 
vejen frem?
Kulturkommissionen mener, at 
dækrodsplanter og i særdeleshed 
små dækrodsplanter (f.eks. 40 cm3 
potter, fig. 3) giver gode muligheder 
for at opnå betydelige besparelser - 
først og fremmest fordi:
• Produktionstiden i planteskolen er 

kort, og derved kan produktionen 
bedre tilpasses efterspørgslen - 
løndyrkning bliver let at admini
strere og praktisere.

• De små planter giver god pladsud
nyttelse i væksthuse og under 
transport helt frem til plantnings
punktet.

• Præstationerne ved plantning og 
ergonomien ved plantning er sær
deles god - ved anvendelse af 40 
cm3 potter bør der uden proble
mer manuelt kunne plantes mere 
end 2500 planter/dag forudsat pas
sende jordbearbejdning. 
Kulturkommissionen forventer, at

de små dækrodsplanters svagheder 
med fordel kan imødegås med kor
rekt håndtering (logistik), passende 
jordbearbejdning samt evt. kulturhvi
le, forkultur eller skærm.

Brugen af forkultur og kulturhvile 
kan måske tilmed reducere behovet 
for den omfattende kvas- og stødryd
ning, som er almindelig praksis i dag. 
Det skyldes, at hugstaffaldet i stedet 
får lov at rådne på stedet til gavn for 
forsyningen med næringsstoffer. 
Samtidig kan man derved også imø
degå problemerne med snudebillean
greb og ukrudtskonkurrence - især 
græs.

Konklusion
Kulturkommissionen har med denne 
artikel ønsket at stimulere til grundi
ge overvejelser over omkostningsni
veauet for de almindelige plantnings
kulturer i dansk skovbrug. For en 
god ordens skyld skal det igen under
streges, at de ekstremt lave plantetal, 
som praktiseres i USA, ikke anses for 
at være relevante under danske for
hold, med mindre skovejeren med 
åben pande afskriver sig muligheden 
for i fremtiden at producere kvalitets
træ.

Det forventes, at kulturmetoder 
baseret på små dækrodsplanter kan 
udvikles til at blive langt billigere 
end de nuværende, uden at plantetal
let og kultursikkerheden reduceres. 
Når plantetypen kun i begrænset 
omfang anvendes i vore mere sydlige 
vækstzoner, skyldes det efter Kultur
kommissionens opfattelse, at man 
her har anvendt dækrodsplanten fejl
agtigt og måske også afprøvet den på 
barrodsplantens præmisser.

Der er hidtil ikke udviklet en til
strækkelig tilpasning af hele plant
ningssystemet omkring dækrods

planten. Dette formodes især at gæl
de, hvis man vil udnytte små 
dækrodsplanter.

Derudover eksisterer der givetvis 
også store muligheder for at reduce
re kulturomkostningerne ved øget 
anvendelse af såning og naturlig 
foryngelse, herunder også kombine
ret anvendelse af plantning, såning 
og/eller naturlig foryngelse; men det 
vender vi som sagt tilbage til.

Kulturkommissionen håber på et 
godt og konstruktivt med- og mod
spil fra interesserede skovdyrkere i 
arbejdet med at udvikle disse nye 
metoder.
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To nye 
lovforslag

Ny skovlov og ny natur
beskyttelseslov er på vej.

Efter redaktionens slutning forventes 
det at to nye lovforslag sendes i 
offentlig høring.

Skovloven
En nøjere gennemgang af forslaget til 
ny skovlov bringes i næste nummer 
af Skoven.

Allerede nu ved vi dog, at forslaget 
vil indeholde mere frihed til skoveje
ren i forbindelse med lovens drifts
bestemmelser, og hermed gives der 
mere plads til naturen i skovene. Der 
vil også blive tale om at lempe regler
ne for udstykning af fredskovspligti
ge arealer.

Forslaget vil endvidere indeholde 
en hjemmel til at gennemføre foran
staltninger til at opfylde kravene i 
fuglebeskyttelsesdirektivet og habi- 
tatdirektivet, hvor der er indeholdt 9 
skovhabitatnaturtyper. Skovforenin
gen kender endnu ikke indholdet af 
disse regler, idet emnet ikke har 
været drøftet i Skovrådet.

Naturbeskyttelsesloven
Forslaget til ny naturbeskyttelseslov 
forventes sendt i offentlig høring 
samtidig med skovloven, og dette 
forslag vil ligeledes blive kommente
ret i det kommende nummer af Sko
ven.

Forslaget vil - i lighed med ændrin
gerne i skovloven - sikre en hjemmel 
til at gennemføre de krav, der stilles i 
de internationale naturbeskyttelses
områder (habitatområder og fugle
beskyttelsesområder). Forslaget vil 
herudover gennemføre adgangsafta
len fra november 2002 mellem mil
jøministeren, jordbrugets organisati
oner og de grønne organisationer.
(Se Skoven 12/02).

Lovforslaget vil justere reglerne 
om gennemførelse af fredninger, såle
des

at det sikres, at fredningssager

.
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Forslaget til ny skovlov ventes at give mere plads til naturen i skovene.

behandles inden for rimelig tid, 
at lodsejernes retsstilling under 

sagernes behandling gøres mere gen
nemskuelig, og

at der under sagernes behandling 
også sættes tilstrækkelig fokus på de 
økonomiske aspekter af fredninger
ne.

Lovforslaget vil indeholde forslag 
om en nedlæggelse af Naturforvalt
ningsudvalget, samt gøre det frivilligt

for amterne, om der skal nedsættes 
Grønne Råd. Endelig vil forslaget 
indeholde en række tekniske og 
redaktionelle ændringsforslag.

Naturklagenævnet vil hverken bli
ve ændret eller nedlagt med ændrin
gerne i Naturbeskyttelsesloven, og 
de nuværende muligheder for at kla
ge vil blive opretholdt.

Hans M. Hedegaard, 
Dansk Skovforening

- Totalrydning a( større eller mindre arealer

- Oprydning i juletræsplantager

- Omlægning af juletræsplantager til ager jord

- Fælder Og knuser træer op til 30 cm

- Redskabet kan arbejde 5 - 8 cm under jorden
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www.stuboggren.dk post@stub
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Estisk skovbrug
fokuserer stadig 
på tømmer

Af Lars Søren Christensen, 
Catrina B. Kristensen og Thomas 

Thøgersen, IFSA-FS

Halvdelen af Estland er 
skov. Hugsten var i 2001 på 
12 mio. m3.

Træsalg er stadig den vig
tigste indtægt. Der er 
eksempler på alternative 
indtægter, men de er af 
meget beskedent omfang.

Denne artikel er baseret på et semi
nar for nordiske, baltiske og polske 
skovbrugsstuderende, der fandt sted 
i Estland i perioden 10. - 15. april 
2003. Seminaret var arrangeret af 
estiske skovbrugsstuderende i for
bindelse med det årlige NElS-seminar 
(se boks).

Temaet for seminaret var alternati
ve indtjeningsmuligheder i skovbru
get; et meget aktuelt emne for dansk 
skovbrug. Det viste sig imidlertid, at 
emnet var knap så aktuelt for de 
andre deltagende lande, da disse i

højere grad end Danmark er i stand 
til at tjene penge på traditionelt skov
brug. Derfor handler denne artikel 
mere om traditionelt estisk skovbrug 
end om de alternative indtjeningsmu
ligheder.

Skovbruget i Estland
1 Estland er skovarealet cirka 4,5 gan
ge så stort som i Danmark, selvom 
landet kun er lidt større end Dan
mark (se tabel 1).

Den årlige hugst i Estland er steget 
voldsomt siden landet blev selvstæn
digt i 1991.1 1993 blev der hugget 2,4 
mio. m3. Dette tal steg til 6,4 mio. m3 i 
år 2000, mens der i 2001 blev hugget 
hele 12,2 mio. m3.

Hugsten har således oversteget til
væksten, som er på ca. 11 mio. m3 om 
året. Hugsten varierer dog efter ejer
forhold, idet statsskovene hugger, 
hvad der svarer til tilvæksten, mens 
de private skove hugger mere.

Generelt er skovene meget ved- 
masserige efter sovjettidens eksten
sive drift. Den nye estiske regering 
har imidlertid netop besluttet at 
hugsten fremover skal begrænses til 
8 mio. m3 om året for at sikre produk
tionen på lang sigt.

Statsskovene består hovedsageligt

af skovfyr, birk og rødgran (se 
træartsfordeling i tabel 2).

Privatskovene har en væsentlig 
større andel af gråel end statsskove
ne. Det skyldes, at de private skov
ejere ofte ikke gentilplanter, og da 
gråel selvsår sig villigt kommer den 
let til at dominere.

Ejerforhold
Da Estland blev en del af USSR i 1940, 
overgik al skov til staten (Sovjetre
publikken).

Efter at Estland atter blev selv
stændigt i 1991 begyndte en landre
form, hvor man giver skovarealer til
bage til de oprindelige ejere fra før 
1940 eller efterkommere af disse. 1 
dag ejes cirka 32% af skovarealet af 
private, mens 36% ejes af staten, og 
30% mangler stadig at blive fordelt 
(Se figur 1).

Der er i dag cirka 60.000 ejere, 
som gennemsnitligt ejer 12 ha hver. 
Når landreformen er afsluttet, for
ventes der at være yderligere 40.000 
ejere.

Certificering
Al estisk statsskov er både FSC og ISO 
14001 certificeret. Dertil kommer 400 
ha FSC-certificeret skov i privat eje.

Tabel 1: Nøgletal om dansk og estisk skovbrug.

Estland Danmark

Areal (km2) 45.227 43.093
Befolkning (mio. i år 2001) 1,4 5,3
Skovdække (%) 51,5 12
Stående vedmasse (mio. m3 i år 2000) 463 60
Årlig hugst (mio. m3 i år 2000) 6,4 2,4

Tabel 2: Træartsfordeling i Estland.

Stats
skov

Privat
skov

Skovfyr (Pinus sylvéstris) 47,9 % 31,2 %
Vortebirk (Betula péndula) 28,4 % 27,6 %
Rødgran (Picea åbies) 18,0 % 27,2 %
Bævreasp (Betula tremula) 3,3 % 3,3 %
Rødel (Alnus glutinosa) 1,4 % 1,8 %
Gråel (Alnus incåna) 0,5 % 8,2 %
Andre 0,4 % 0,7%
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Der findes ingen PEFC-certificere- 
de skove i Estland, da estiske PEFC- 
retningslinier endnu ikke er klar.

Økonomi
Det estiske statsskovbrug havde i 
2002 et overskud på 80 millioner kro
ner ud af en omsætning på 448 mio. 
kr. Hugsten var 2,7 mio. m3. En del af 
træet sælges på roden, men en sti
gende andel sælges som skovet træ.

For i år ventes en omsætning på 
418 mio. kr og et overskud på 75 mio. 
kr, fordi hugsten nedsættes med 
150.000 m3 af miljøhensyn.

Det samlede estiske skovbrug 
bidrager med cirka 2,5% til landets 
BNP. Cirka 95% af indtjeningen kom
mer fra salg af vedmasse. Da estisk 
skovbrug således er i stand til at tje
ne penge på traditionel skovdrift, er 
alternative indtjeningsmuligheder 
ikke et lige så varmt emne som i 
dansk skovbrug.

Esterne er dog meget opmærk
somme på skovenes samfundsøkono
miske goder. Der er interesse for at 
udvikle de alternative indtægtskilder, 
som i øjeblikket ikke udnyttes.

Alternativ indtjening
Det estiske Statsskovvæsen (RMK) 
har et meget veludbygget system til 
håndtering af økoturisme (se 
www.rmk.ee/pages.php3/0203). Der
udover spiller jagten en vigtig rolle 
for statsskovbruget. I 2002 tjente 
RMK 2,9 mio. kr på jagt og yderligere 
0,6 mio. kr på økoturisme og andre 
udendørs aktiviteter.

De vigtigste jagtbare arter er elg, 
vildsvin, rådyr og krondyr. Desuden 
skydes der stadig flere bævere. 
Bæveren blev genindført i Estland i 
1920’erne efter at have været uddød i 
landet. Nu er populationen vokset til 
16.000 og er blevet et problem for

Rødgran fra 1965 med indblandet birk (for at forbedre jordbundsforholdene).

J

.

Stærkt tyndet bæureasp fra 1948.

Figur 1. Ejerfordeling i Danmark og Estland.

Danmark Estland

□ Other (5%)
■ State (28%)
□ Private (67%) —

□ Other (2%)

■ State (36%)

□ Private (32%)

□ Landreform 
(30%)
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skovbruget, da bæverne forårsager 
oversvømmelser i skovene.

RMK har beregnet, at det aktuelle 
indkomstpotentiale for jagt og øko- 
turisme er cirka 3 millioner euro per 
år (1 euro = 7,5 kr). For indsamling af 
frø, nødder, birkesaft og honning er 
det tilsvarende potentiale en halv 
million euro.

I fremtiden forventer RMK at den 
største alternative indtægtskilde vil 
være salg af skovenes CO-kvoter 
samt sikring af rent vand. RMK for
venter en årlig indtægt herfra på 20 
millioner euro.

I det estiske privatskovbrug tjenes 
der stort set ikke penge på andet end 
salg af vedmasse. Enkelte har forsøgt 
sig med salg af juletræer, men da 
enhver kan hente gratis juletræer i 
statsskovene, ser esterne ikke de sto
re muligheder i juletræsdyrkning. 
Desuden kan der være problemer 
med at dyrke nordmannsgran på 
grund af frostskader. Andre jule
træsarter til eksport kan blive fremti
dige indtægtskilder, men der er end
nu ikke ret mange erfaringer på dette 
område.

Jagtretten følger ikke ejendomsret
ten som i Danmark. Lige nu er regler
ne for jagtret yderst komplicerede, 
men en ny jagtlov med regelforenk
linger er på vej, og det åbner måske 
mulighed for jagtindtægter i fremti
den.

De estiske skove er rige på bær 
(særligt blåbær og tranebær) og 
svampe, men det er ikke en indtægts
kilde for de private skovejere, da det 
er alle mands ret at plukke bær og 
svampe.

Udvinding af birkesaft og harpiks 
fra skovfyr bidrager også til de priva
te skovejeres økonomi, men dette er 
ikke en væsentlig indtægtskilde for 
det samlede skovbrug i Estland. 
Endelig sker der en vis handel med 
kogler og frø, men dette er kun en 
meget lille del af skovbruget i Est
land.

Samlet set var konklusionen på 
det estiske seminar om alternative 
indtægtskilder i skovbrug, at Dan
mark er det land blandt de nordi
ske/baltiske lande, hvor der satses 
mest på alternative indtægtskilder.
De andre nordiske og baltiske delta
gere på seminaret fokuserede mere 
på traditionel skovdrift. De præsen
terede dog nogle i forvejen kendte 
alternativer såsom bær, svampe, jagt 
og rekreation.

Der kom således ikke nogle bane
brydende ideer omkring nye ind
tægtskilder - desværre. Men det

T

Et område hvor der tidligere er indvundet olieskifer er nu tilplantet med fyr.

Fra Kiidjårve Taevaskoja nationalpark.

overordnede uddannelsesmæssige 
og kulturelle/sociale udbytte af turen 
var i top!

Kilder:
Danmarks Statistik www.dst.dk 
Metsakaitze-ja Metsauuenduskeskus (2002): 

Yearbook Forest 2001, Keskkonnaministe- 
erium, Tartu, Estonia.

NEIS (2003): Forest as a source of miscellane
ous benefits, Seminar proceedings, Tartu, 
Estonia.

Statsskovvæsnet i Estland - www.rmk.ee. 
Her findes bl.a. oplysninger om Estlands 
skovbrug:
http://www.rmk.ee/pages.php3/020401

NEIS
Northern European Interregional 
Summit (NEIS) er et årligt arrange
ment i the International Forestry 
Students' Association (IFSA), som 
er en sammenslutning af skov
brugsstuderende over hele ver
den. NEIS blev stiftet på et sympo
sium i Tjekkiet i 2001, fordi de nor
diske og baltiske skovbrugsstude
rende så en fordel i at udveksle 
viden og ideer landene imellem.
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Stub- og rækkefræseren FAE SCH 55 kan rydde enkeltstub
be, hele stubrækker, læbælter m.v. og kan arbejde i ned til 
50 cm ’s dybde.

Den 55 cm brede tromle er forsynet med fræsehoveder med 
hårdtmetalsbelægning.

Ny stub- og 
rækkefræser
Den italienske fabrik FAE er kommet 
med en ny stub- og rækkefræser, som 
er beregnet til rydning af enkeltstub
be, læbælter eller hele stubrækker, 
for eksempel i frugtplantager og 
granskove.

FAE SCH 55 er traktormonteret og 
arbejder bedst med en traktor fra 
150 HK og opefter. Fræsehovedet er 
55 cm bredt og dermed 15 cm brede
re end den hidtil største rækkefræser 
fra FAE. Det er hydraulisk sideforsky
deligt, så fræseren kan fjerne store 
stubbe, uden at traktoren skal flyt
tes. Fræseren kan arbejde i ned til en 
halv meters dybde.

En rækkefræser er økonomisk i 
drift, fordi den kun arbejder der, 
hvor der er stubbe og andet materia
le, som skal fræses bort.

Fræseren vejer godt to tons. 
Fræsetromlen har faste knive/fræse- 
værktøjer med hårdtmetalsbelæg
ning, som kan modstå stort slid, og 
tromlen har kileremstræk i begge 
sider. Dermed kan der overføres 
voldsomme kræfter til den roterende 
tromle, og lejer og ophæng slides 
jævnt, fordi der er ens belastning i 
begge sider.

FAE laver udover stub- og række
fræsere også grenknusere der er 
anvendt til rydning af stormfaldsare
aler, samt stenknusere der knuser 
beton, sten og lignende som kan bru
ges til markveje.

Kilde: Pressemeddelelse 
fra Interforst

Rødgran på 48 m 
i Sverige
Sveriges højeste gran var indtil for 
nylig Lekvattengranen i Vårmland. 
Men her i foråret gik den ud, og den 
er nu fældet. Den blev 150 år gammel 
og 48 m høj.

Træet lever dog videre, fordi den 
allerede i 1954 blev udvalgt til at ind
gå i forædlingsprogrammet for 
rødgran. Der blev taget podekviste 
som siden er udplantet i tre frøplan
tager, hvorfra der er høstet store 
mængder frø. Der indgår 6000 træer i 
det svenske forædlingsprogram, og 
alt afkom er afprøvet i feltforsøg over 
hele landet.

Herhjemme bliver rødgranen ikke 
helt så høj, men vi kommer dog der- 
opad. I von Langens Plantage ved 
Klampenborg er der målt træer på 
omkring 40 m, og rekorden haves - 
så vidt vides - af et træ i Bidstrup 
Skovene ved Roskilde på 40,7 m 
(målt i 1998).

Svenskerne er dog langt fra rekor
den for det højeste træ i Norden. Den 
må indehaves af douglas’en i Silke
borg Sønderskov som netop er målt 
til 50,6 m. Og indtil sidste vinter var 
der endda en grandis på 52,5 m i Rye 
Nørskov.

Kilde: Vi Skogsågare 3/03 
og Skoven

PEFC statistik for 
september
Fremover bringer vi med jævne mel- domme med PEFC certifikat efter 
lemrum en oversigt over skovejen- oplysninger fra PEFC Danmark.

Distrikt antal ha type certificeringsfirma

Allindemagle Skovdistrikt 166 Individuel BVQI
Dønnerup Skovdistrikt 546 Individuel BVQI
Hverringe Skovdistrikt 263 Individuel BVQI
Rangle Mølle Skovdistrikt 517 Individuel BVQI
Salten Langsø Skovdistrikt 4434 Gruppe BVQI

Certificeret areal i alt 5926
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August 2003
August har kun givet 2/3 af den nor
male nedbør. Halvdelen faldt i uge 35, 
især d. 29/8.

Det blev ret varmt med en middel 
2 grader over normalen. Det var 
varmt gennem det meste af måne
den, kun uge 35 var under normalen. 
De laveste temperaturer kom ned på 
3-6 gr. i uge 35, dog målte Isenvad i 
Midtjylland 1,3 gr. natten til den 28. 
De højeste temperaturer kom over 30 
gr. mange steder i uge 32 og 33.

September gav kun 39 mm mod 
normalt 73. Halvdelen faldt i uge 37. 
Den 10. faldt der store mængder over 
især Sjælland, i Odsherred og Nord
sjælland blev det 50-93 mm.

Middeltemperaturen blev ca. 1,3 
gr. over normalen. De laveste tempe
raturer var 1-2 gr. mange steder i uge 
36 og 39 (dvs. der har måske været 
frost på udsatte steder). Natten til d. 
1/10 blev der målt -1 gr. i Østjylland. 
De højeste temperaturer blev 25-27 
gr. en del steder så sent som d. 22.

Nedbør.mm

Amt

August

Målt Normal

1/9-29/0

Målt
Nordjyllands 32 67 42
Viborg 32 68 43
Århus 38 61 35
Vejle 56 69 35
Ringkøbing 52 75 41
Ribe 63 80 43
Sønderjyllands 40 76 36
Fyns 32 61 26
Vestsjællands 34 59 44
Nordøstsjælland 43 64 50
Storstrøms 25 58 29
Bornholms 46 55 43
Landsgennemsnit 41 67 39

Temperatur°C

August

Målt Normal

1/9-29/9

Målt
Middel 17,7 15,7 14,3
Absolut min. 6,3 4,1
Absolut max. 29,3 23,1
Antal frostdøgn 0,0 0,0 0,0
Antal graddage 25 52 78

Vindstyrke hyppighed, 
end eller lig

%, større

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 5 7 9
Styrke 8 
(hård kuling) 1 1 0,2
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger V V V

Vedskov - Træsalg
Maskinskovning og køb af nåletræ

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

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

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

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

Special effekter:
Flagstænger 

Pæle og rafter 
Lærk og douglas 

Troldhede træ

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

Vedskov - Træsalg og skovservice
v/Peter Laursen

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

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

ENTREPRENØR

jOHAfTPEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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

M

Letvægtstransportør
TYPE BJ

Effektivt til læsning af 
juletræer og pyntegrønt

Kan leveres benzin
drevet og med 

el-motor samt til 
traktordrift

DUKS DK-8643 Ans 
telefon 86 87 73 OO 
telefax 86 87 73 70

WTc:
i

* t
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Skovtang HZ-2300
• Hydr. lukkecylinder
• Åbningsbredde 2,3 m
• Hydr. svingcylinder
• Svingbar +/-p 43°

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

(standard)

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

i

*
#

Den nye Husqvarna 339 XP - en ekstremt let og handy kædesav til krævende jobs
Det et sjældent en fordel at slæbe rundt på for mange kilo. Og da slet 
ikke ved beskæring, udtyndnmg eller arbejde i jiilecræskulcur - hvad 
enten arbejdet foregår i træerne, eller nede på jorden. Endnu værre er 
det, hvis man bevæger sig rundr i skrånende eller uvejsomr terræn. 
Derfor har Husqvarna udvikler den nye sav 339 XP, der er én at 
de letteste kædesave på markedet. 339 XP er ganske enkelt den 
perfekte sav for dig, der har brug for en let, handy og fleksibel sav

med høj ydelse. Ganske som vores andre save er 339 XP udviklet 
med udgangspunkt i de professionelles ønsker og krav - og vores 
egne krav om bl.a. pcrfekr ergonomi og balance.
Med kun 3,8 kg rummer sav 339 XP masser at vægtige argumen
ter for at lade saven lette dir arbejde.
Besøg din Husqvarna forhandler og mærk, hvor godt den nye sav 
339 XP ligger i hænderne.

i0** *<Mma

(h) Husqvarna
www. h usqva rna. d k




