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NY LAND ROVER DEFENDER Td5

Land  Rover  De fender  e r  med s in  avancerede  tekn ik  og  k lass iske  des ign  
den  opr inde l ige  4 -h ju ls t rækker  med fokus  på  s ty rke ,  b rugsværd i ,  enke l thed  og  
ho ldbarhed .  Den  nyudv ik lede  Td5  d iese lmoto r  ( i  dag l ig  ta le  ka lde t  "STORM”)  

med d i rek te  dyse indsprø j tn ing  i  hver  a f  de  5  cy l indere ,  tu rbo  og  in te rcoo le r  yder  
he le  122  HK og  har  e t  d re jn ingsmoment  på  300  Nm ved  1950  o /m.  

Sammen med de t  pe rmanente  4 -h ju ls t ræk ,  a lumin iumskar rosser ie t  og  fo rbedre t  
s tø jdæmpn ing  e r  de r  l ag t  op  t i l  e t  komfor tabe l t  og  l angvar ig t  bekend tskab .

5*
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Land  Rover  De fender  fås  i  3  længder ,  som 90" ,  110”  og  130"  som 
p i ck -up ,  bus ,  mandskabsvogn  og  i  e t  u ta l  a f  spec ia l va r ian te r .
E l l e r  sk ræddersye t  t i l  e thver t  behov,  på  gu le  e l le r  hv ide  p lader .  
A l l e  De lender -mode l le r  e r  godkend t  t i l  en  t r a i l e rvægt  på  3 .500  kg .

Land Rover Defender 
på gule plader fra

KR. 180.497
Moms kr. 34.503,-. Ialt kr. 215.000,-

NOTHING ELSE IS A LAND ROVER

Kombineret brændstoføkonomi: Diesel 2,5 Td5: 9,9 km pr. Itr.
Alle priser er ekskl. levering kr. 3.370,-/gule plader.
IMPORTØR: Rover Danmark A/S, tlf. 70 15 15 44 • www.landrover.dk.
FORHANDLERE: Ballerup, tlf. 44 68 08 00 • Birkerod, tlf. 45 81 78 08 • Brøndby, tlf. 43 45 99 33 • 
Herfølge, tlf. 56 27 44 44 • Hvidovre, tlf. 36 47 11 OO • Kalundborg, til. 59 51 10 64 • Kastrup, tlf.
32 52 81 00 • Roskilde, til. 46 35 78 25 • Odense, tlf. 66 12 33 33 • Svendborg, tlf. 62 21 64 00 • 
Brovst, tlf. 98 23 13 55 • Esbjerg, tlf. 75 18 10 33 • Galten, tlf. 86 95 42 55 • Haderslev, tlf.
73 52 12 12 • Horsens, tlf. 76 25 55 55 • Kolding, tlf. 75 50 75 99 • Silkeborg, tlf. 86 82 23 22 •
Struer, tlf. 97 85 56 24 • Vejle, tlf. 75 82 21 00 • Aalborg, tlf. 98 16 55 55 • Arhus/Egå, tlf. 87 43 03 00 < 
Århus/VibyJ, tlf. 87 38 68 00 • Øster Ulslev, tlf. 54 86 52 50 • Færgerne, tlf. 00 298 310 600.
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474 Information om 
marked
Fra nytår må der ikke udsendes 
vejledende priser. Skovforeningen 
vil lave en prisstatistik, informere 
om udviklingen på markedet og 
måske lave råtræhandel via Inter
nettet.

476 Dansk
markedsrapport
Rapport fra den europæiske nåle
trækonference om markedet for 
trælast i Danmark,

478 Europæisk
råtræmarked
Rapport fra FN’s Timber 
Committee om markedet for råtræ 
og træprodukter i Europa og 
Nordamerika. Produktion og for
brug var generelt rekordhøjt i 
1998, mindre stigninger ventes i 
1999 og 2000.

■ i
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482 Bøgeskov og -gulv
Junckers og statsskovene havde 
inviteret til skovtur den 31 okto
ber.

483 Kort nyt
SCA køber danske fabrikker for 
pap og papir.

484 Litteratur
Anmeldelse af "Drift af små skove 
og plantager”, samt "Glimt af den 
danske urskov".

486 Kort nyt
Børn planter tusindårsege (Plant 
et Træ). (Billedet viser kronprinsen 
ved træplantning på Frederiks
berg). Om et thuja stød vist i 
Skoven 10.

488 PEFC certificering 
på vej
Nu står 15 lande bag PEFC. 
Sverige og Finland ansøger nu om 
godkendelse af nationale syste
mer.

490- Certificering - nyt
493 Certificering i Canada, træhandle

re om certificering, Sodra har cer
tificeret 400.000 ha, Sodras grøn
ne planer og grønne statusop
gørelse, H. Reimar Nielsen og 
Flunsfos får FSC certifikat, FSC på 
vej frem i USA (annonce med P. 
Brosnan).

i

w
•* U.

496 Amerikansk samler
En amerikaner samler på gamle 
nordiske motorsave og efterlyser 
danske samlere.

502 Fregner i bøg
Fregner i bøg forekommer især på 
fladgrundet jord efter tørkeår. 
Årsagen er sprængte vandsøjler, 
efterfulgt af iltning gennem stam- 
mesår eller gennem endefladen 
på fældede træer.

506 Skove og CO2 binding
Målinger i en dansk bøgeskov 
viser at der bindes 10 tons/ha/år. 
Men på grund af respiration er 
den effektive nettobinding kun 1,5 
tons

Ih '
i

510 Ny skovtraktor
Valtra Valmet har præsenteret en 
traktor med vendbar førerplads 
som er særligt tilpasset skovbrug 
til kørsel med vogn eller med tang.

512 Kort nyt mv.
Bøger til salg, fleretages træhuse 
tilladt, debat om adgangsret, salg 
af bekæmpelsesmidler 1998, sti
gende kronvildtbestand og mark
skader.

514 Dansk miljøbistand
Danmark yder støtte til skovbruget 
i Østeuropa til bl.a. bæredygtigt 
skovbrug og beskyttelse af værdi
fulde naturområder.

517 Kort nyt mv.
Råtræpriser, klimastatistik sep
tember 1999, juletræer bliver til 
abyrint,

518 Arrangementer mv.
VM i skovning 2000, TIMI 2000, 
DanMiljø 2000, Ega entreprenør
messe, Vor fælles arv, Flistorier af 
Dinesen (Skriften på træet og Gå 
til modstand).

498 Svampehold på 
frierfødder

Produktion af Shiitake svampe på 
tynde egestammer - men de 
mangler egetræ. Et projekt til at 
aktivere bosniske flygtninge.
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r* Forside: Blad
mosaik - fra ny 
bog om den 
danske urskov. 
Foto: Lars Gejl

Skoven. November 1999. 31. årgang. 
ISSN 0106-8539.

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

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

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

ll@skovenes-hus.dk

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

Direkte fax til redaktionen: 
fax 33 25 50 82.

Abonnement: Pris 440 kr inkl. moms 
(1999). Medlemmer af foreningen 
modtager bladet som en del af 
medlemsskabet.

Skovejende medlemmer af forenin
gen kan tegne abonnementer til 
medarbejdere mv. til en pris af 360 
kr. Studerende og elever kan tegne 
abonnement på særlige vilkår. 
Kontakt redaktionen for nærmere 
oplysninger.

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

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

Ph.d. grad
Forstkandidat Bo Jellesmark Thorsen 
har fået ph.d. graden inden for fagom
rådet Skovøkonomi / skovplanlægning 
på Institut for Økonomi, Skov og Land
skab. Titlen på ph.d. afhandlingen er: 
Stokastisk beslutningsanalyse i skovdrift 
og råtræprisernes stokastiske egen
skaber.

Dansk Træemballage
Midtjydsk Savværk og Emballagefabrik 
A/S (MSE) er den 4. oktober blevet solgt 
til Dansk Træemballage A/S (DTE). I for
bindelse med handlen har DTE købt 
pallemaskiner og forretningsgrundlaget 
i Dansk Korttræindustri A/S (DKI), og 
dette selskab vil blive afviklet af de 
tidligere ejere inden 31.12.99.

Overtagelsen sker med øjeblikkelig 
virkning, og MSE samt DKI opererer nu 
under navnet Dansk Træemballage A/S 
(DTE).

Den fremtidige virksomhed vil fortsat 
have produktionssteder i Ribe, Brande 
og Haastrup hvorfra også det sjælland
ske marked vil blive serviceret.

Sammenlægningen af de omtalte 
virksomheder tegner perspektiverne for 
en stærk dansk industri inden for

træemballage baseret på den markant 
største nåletræopskæring i Danmark på 
ca. 170.000 m3 råtræ om året.

DTE vil herefter være i stand til at 
imødekomme et stigende krav om flek
sibilitet og kvalitet og vil kunne levere 
komplette træemballageløsninger i et 
konkurrencepræget marked.

DTE vil efter sammenlægningen 
repræsentere en samlet omsætning på 
ca. 270 mio. kr og beskæftige 250 med
arbejdere.

Kilde:Pressemeddelelse 4.10.99.

Skovens oplag
Vi har netop modtaget de nye kontrolle
rede oplagstal for Skoven. Ifølge Fag
pressens Medie Kontrol var oplaget på 
Skoven i perioden 1/7 1998 - 30/6 1999 
på 4828 eksemplarer.

Det er et fald på 140 i forhold til den 
forrige kontrolperiode 1/7 1997 - 30/6 
1998. Faldet skyldes først og fremmest 
at Skovforeningen i en periode tilbød et 
gratis abonnement på Skoven til alle 
landets naturvejledere. Nogle af 
naturvejlederne abonnerer fortsat på 
Skoven, men samlet er der tale om en 
nedgang.

Redaktionen

• Alt entreprenørarbejde
• Nedbrydningsarbejde
• Oprensning af moser, grøfter m.m.

Udføres med maskiner 
med bio-olie og katalysator.

a Entreprenør

Per Larsen 
Kalundborg ApS 

Vognmand
Aut. kloakmester

Saltbækvej 114 • 4400 Kalundborg 
Tlf. 59 50 22 21 • Bil 40 59 13 21

KVL #
Skov & Landskabskonferencen 2000

Den årlige Skov & Landskabskonference afholdes
tirsdag den 1. februar 2000 på Odense Congress Center

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

Eftertryk med kildeangivelse tilladt.

FMKffa
FAGPRESSENS MEDIE KONTROL '

Kontrolleret oplag for perioden 
1/7 1998 - 30/6 1999: 4828. 
Medlem af Dansk Fagpresse.

Tryk: Litotryk, Svendborg.

Konferencen vil i år byde på bl.a.
• Fællessession om emnet: Hvor meget kan og må vi manipulere med naturen?
• Sessioner med seneste nyt inden for Skov, Pyntegrønt, Landskab samt 

Bymiljø og Parker.
• Rundbordsdiskussioner om aktuelle emner, der kører parallelt med sessionerne.

Reserver dagen allerede nu og mød kollegerne til fagligt samvær.
Program og frist for tilmelding m.v. annonceres i november.

Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Forskningscentret for 
Skov & Landskab og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

FORSKNINGSCENTRET FOR 
SKOV & LANDSKAB
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EN FREMTID 
UDEN

VEJLEDENDE PRISER
Konkurrencemyndighederne stopper skovbrugets og træindustriens vejledende 
priser på råtræ med virkning fra 1. januar 2000. Begrundelsen er at man vil øge 
konkurrencen på råtræmarkedet, så forbrugerne i sidste ende kommer til at 
betale så lave priser som miuligt for forædlede træprodukter.

Skovbruget har en lang række af argumenter for at bevare de vejledende pri
ser på råtræ. De vigtigste er:
• De danske vejledende priser styrer ikke prisniveauet for træ.
• De danske vejledende priser sikrer et roligt og effektivt marked, både biolo

gisk, teknisk og økonomisk.
• Forbuddet mod vejledende priser vil især ramme de mange små skovejere 

og gavne markedets få største aktører.
• Forbuddet mod vejledende priser vil næppe føre til lavere forbrugerpriser. 

Argumenterne er i vid udstrækning blevet anerkendt af Konkurrenceanke
nævnet - men ikke taget til efterretning.

Resultatet bliver et fremtidigt træmarked med mindre gennemsigtighed og 
større usikkerhed. Det vil gå hårdest ud over markedets små aktører, det vil sige 
det store flertal af Danmarks 20.000 skovejere som får særlig svært ved at sæl
ge træet til den bedst mulige pris i markedet.

Savværkerne har allerede meldt klart ud at der vil komime betydeligt større 
prisdifferentiering mellem leverandører end vi hidtil har set.

For skovbruget er det vigtigt for den samlede langsigtede prisdannelse at også 
de små leverandører opnår et fornuftigt prisniveau.

Derfor vil Skovforeningen nu arbejde for at sikre skovbruget den bedst mulige 
markedsinformation indenfor Konkurencelovens rammer. I artiklen på næste 
side beskrives Skovforeningens tilbud til branchen efter nytår:
• Statistik over de senest konstaterede markedspriser.
• Information om vore nærmarkeder og om indikatorer for prisdannelsen på 

råtræ.
• Skovkredsmøder til faglig drøftelse af træmarkedets status og muligheder.

Hvis disse tilbud skal være noget værd, er det nødvendigt med bred opbakning 
fra hele branchen for at skabe den nødvendige kvalitet af informationerne. Det 
gælder ikke mindst prisstatistikken. Derfor vil Skovforeningen henvende sig til 
en række af skovbrugets aktører for at få oplysninger til den kommende prissta
tistik.

Og vi opfordrer alle i branchen - store som små - til at komme til skovkreds- 
møderne.

Endelig minder vi om at Skovforeningen har etableret Danske Skoves Handels
kontor med det formål at udvikle nye markeder både nationalt og internationalt 
for dansk træ. Derved tilbydes de danske skove attraktive afsætningsmulighe
der på konkurrencedygtige vilkår.

Gustav Berner/ Jan Søndergaard
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FREMTIDIG INFORMATION 
OM TRÆMARKEDET
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Vejledende råtræpriser er ikke tilladt efter 1. januar 2000. I stedet vil Skovforeningen 
udarbejde en prisstatistik over gennemførte handler, samt oplyse om markedsten
denser på internettet, i Skoven og ved skovkredsmøder. Muligheden for en internet- 
baseret råtræhandel overvejes.

Af Klaus Erievoldsen, 
sekretær for Dansk 
Skovforenings Handelsudvalg

Fra 1. januar er det for
budt at udsende vejle
dende priser for råtræ.

Skovene har derfor 
brug for et andet beslut
ningsgrundlag når træet 
skal sælges.

Skovforeningen tager 
flere initiativer til at sik
re en vis gennemsigtig
hed i markedet - blandt 
andet etableres en pris
statistik.

Dansk Skovforening har siden forbere
delsen af den nye Konkurrencelov i 
1995 arbejdet for at kunne fortsætte 
prisforhandlingerne med træindustrien. 
Det er ikke lykkedes. Sagen er udførligt 
beskrevet i Skoven 12/98.

Vejledende priser udsendt af en 
brancheforening strider mod Konkur
rencelovens grundprincip. Det blev 
stadfæstet af Konkurrenceankenævnet 
den 3. august i år. Der var dog den 
ændring i forhold til Konkurrencerådets 
tidligere afgørelse at der frem til 1. janu
ar 2000 må udsendes vejledende pri
ser.

Ankenævnet anerkendte at prisernes 
formål er at afhjælpe træmarkedets 
særlige problemer i at opnå gennem
sigtighed og forsyningssikkerhed. Men 
Nævnet mener også at disse formål kan 
tilgodeses på måder som ikke be
grænser konkurrencen i samme grad 
som de hidtidige prislister.

Dermed forbydes hundrede års han
delspraksis i dansk skovbrug. Og der
med får Dansk Skovforening en vigtig 
opgave fremover med at give skovbru
get den bedst mulige markedsinformati
on inden for lovens rammer.

De sidste 
vejledende priser
De gældende priser samt de principper 
de er beregnet efter kan ses på Skov

foreningens hjemmeside (www.skov- 
foreningen.dk/publikation/prishaefte.htm).

Der udsendes som normalt vejleden
de priser på løv og nål i begyndelsen af 
december.

Fra nytår må Skovforeningen ikke 
udsende vejledende priser for råtræ 
mere. Det vil være forbudt at fortsætte 
kontrakter eller aftaler der henviser til de 
vejledende priser.

Fremover må skovbruget ty til andre 
kilder for at skaffe sig markedsinformati
on. Skovforeningen vil i første omgang 
tilbyde:

- en prisstatistik
- information om markedstendenser 

af betydning for råtræhandlen
- skovkredsmøder

Prisstatistik
Der vil blive etableret en prisstatistik 
baseret på indberetninger fra centrale 
aktører i skovbruget. Der vil være fuld 
anonymitet i de indberettede oplysnin
ger.
- Dansk Skovforenings Handelsudvalg 

vil i den nærmeste fremtid anmode 
foreningens 25 største skovejende 
medlemmer om at bidrage til stati
stikken.

- Hedeselskabet vil i første omgang

bidrage med oplysninger om hande
len med træ fra selskabets egne 
skove.

- Skovdyrkerforeriingerne vil bidrage 
med oplysninger om handelen med 
medlemmernes træ.

- Skov- og Naturstyrelsen vil bidrage 
med oplysninger om statsskovenes 
handel med træ.
I alt vil disse oplysninger omfatte 50- 

60 % af dansk skovbrugs totale omsæt
ning af råtræ.

Prisstatistikken offentliggøres på 
Skovforeningens hjemmeside. Statistik
ken vil blive opdateret hver måned.

I starten vil statistikken være tilgæn
gelig for alle. På længere sigt vil adgan
gen blive begrænset, således at man 
for at få adgang til statistikkens oplys
ninger skal bidrage med oplysninger 
om en væsentlig del af skovens omsæt
ning af råtræ til statistikken.

Der vil blive mulighed for elektronisk 
indberetning.

Man vil næppe kunne få samme 
detaljerede informationer om kvaliteter 
og dimensioner som man hidtil har kun
net med de vejledende priser. Desuden 
vil prisstatistikken være bagudrettet i 
tid, i modsætning til de vejledende pri
ser som er fremadrettede.
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Det vil være forbudt for Skovforenin
gen at kommentere statistikken med 
vore forventninger til fremtiden da det 
anses at kunne påvirke prisen.

(Muligheder og begrænsninger i en 
prisstatistik er i øvrigt behandlet i en 
artikel i DST 2/99: Prisstatistik og usik
kerhed på middelpriser for løvtrækævler 
og nåletrætømmer, red.).

Markedstendenser
Som supplement til prisstatistikken vil 
Handelsudvalgets sekretær på Skovfor
eningens hjemmeside informere om 
prisudviklingen på vore nærmarkeder.

Desuden informeres om udviklingen 
på væsentlige indikatorer for prisdannel
sen på råtræ. Det kan fx være byggeakti
vitet, kursudsving og konjukturudvikling.

Uddrag af sådan generel markedsin
formation vil også blive bragt i Skoven.

Ligesom for prisstatistikken må Skov
foreningen kun informere om historiske 
resultater, det vil sige faktiske begiven
heder op til offentliggørelsen.

Skovkredsmoder
Skovforeningen vil afholde skovkreds- 
møder i samme omfang som hidtil - det 
vil sige et par gange om året i hver af 
landets 10 skovkredse.

På møderne må der udveksles fagli
ge synspunkter.

Der må ikke aftales priser, aktiviteter i 
markedet eller anden koordineret 
adfærd der kunne påvirke prisdannel
sen. Overtrædelse kan medføre bøde.

Markedsplads for råtræ 
på Internettet ?
Skovforeningen har - med støtte fra Fon
den Julius Skrikes Stiftelse - undersøgt 
mulighederne for at etablere en mar
kedsplads for råtræ på Internettet. Der 
er både fordele og ulemper ved ideen:
- Sådan en markedsplads vil som 

udgangspunkt næppe give et 
repræsentativt billede af træmarke
det. Internettet synes mest oplagt til 
at handle træ som ikke afsættes ad 
traditionelle kanaler. I begyndelsen 
må det forventes at det er bulkvarer 
eller meget specielle varer som det 
vil være interessant at afsætte via et 
sådant medie.

- En markedsplads kan generelt lette 
hele proceduren omkring afsætning af 
råtræ, herunder en lettere data
overførsel mellem køber og sælger. 
Som et nye element vil en markeds
plads kunne tilrettes så køber samtidig 
kan indhente tilbud fra vognmænd på 
transport af råtræet. Dermed kan 
køber let konstatere prisen ved værk.

- For skovene er der for stor risiko ved 
at fælde træet og derefter annoncere 
det. I stedet må man indgå forhånds
aftaler hvilket medfører visse usikker
hedsmomenter om faktiske mæng
der og risikoens overgang. Dette vil 
medføre nye kutymer for råtræhandel 
som markedet skal kunne acceptere.

- En internetbaseret markedsplads 
lægger op til at man hele tiden 
afsætter råtræet til højestbydende.
En sådan handelspraksis vanskelig
gør langsigtet samarbejde mellem 
skov og savværk, noget som Han
delsudvalget ellers har arbejdet for 
at fremme i de senere år.

- En sidegevinst ved at handle råtræet 
via en markedsplads er at der auto
matisk dannes en løbende prisstati
stik med oplysninger om bl.a. de 
senest indgåede handler. 
Handelsudvalget har besluttet at

arbejde videre med ideen om en inter- 
net-baseret markedsplads. De faktiske 
omkostninger ved internet-baseret 
råtræhandel for både køber og sælger 
er vanskelige at forudsige, og dette vil 
have betydning for hvor interessant et 
medie internettet bliver.

i

SKOVVOGNE
VOGNFABRIK
v/Mogens Pilegaard . Hagensvej 15 
9530 Støvring . Telefon 98 37 33 88
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DANSK
MARKEDSRAPPORT

Af Morten Bjørner,
Dansk Træforening

Danmarks import af 
skåret nåletræ ventes 
at falde lidt i 1999 i for
hold til 1998.

Der ventes en afmat
ning i afsætningen af 
nåletræ.

Hvert år mødes afholdes den euro
pæiske nåletræskonference, med delta
gere fra de firmaer der står for handelen 
med nåletræ i Europa; Danmark delta
ger som et importerende land. På kon
ferencen i Valencia 14.-15. oktober 
1999 aflagde den danske delegation en 
rapport om det danske marked i de 
senere år. Vi bringer her rapporten.

Der kan også gøres opmærksom på 
at konferencen i Valencia fremsatte en 
udtalelse om certificering af skovpro
dukter, som ses side 490.

Sidste års konference blev afholdt i 
Århus i oktober 1998, og rapporten her
fra er trykt i Skoven 11/98.

Red.

tf

Hl pi IR

Der ventes et fald i eksporten af trælast 
møbler til Tyskland.

Tabel 1. Danmarks import af nåletræ, 
1000 rrf.

1996 1997 1998 Jan-maj 
1999

Sverige 1089 1308 1301 509
Finland 571 608 616 237
Rusland 36 52 31 12

Norge 52 70 60 26
Polen 21 36 35 12
Tyskland 25 56 30 18

USA/Canada 2 2 2 2
Øvrige 102 121 21 95

1 alt 1828 2253 2196 911

Udviklingen i den danske import af 
nåletræ i de seneste tre år fremgår af 
tabel 1.

Vores import fra Finland og Sverige 
udgør 80-90% af vores samlede nålet
ræsimport. For at have et mere stabilt 
sammenligningsgrundlag bruger vi de

Tabel 2. Danmarks handel med nåletræ 
1995-1998, 1000m\

1995 1996 1997 1998

Lager pr. 1. 1 700 728 700 774
Import 1828 1951 2253 2196
Forbrug 1800 1979 2179 2246
Lager pr. 31 .12 728 700 774 724

eksporttal som vi får fra vores venner i 
Finland og Sverige i stedet for de offici
elle danske importtal. Vi tror det er en 
fornuftig fremgangsmåde, som vil give 
os hvad vi ønsker, nemlig:

Et realistisk billede af den igang
værende markedsudvikling. På konfe
rencen i 1998 skønnede vi 1998 tallene 
til: 2,0-2,1 mio. m3, og det nøjagtige tal 
viste sig at være 2.196.000 m3. Baseret 
på importen i de første fem måneder af 
1999 og en række indikationer forventer 
vi en total for 1999 omkring 1.850.000- 
1.900.000 m3.

Lager/import/forbrug gennem de sid
ste 4 år fremgår af tabel 2.

Vi forventer at 1999 og 2000 vil vise 
det billede der ses i tabel 3.

Flere indikationer viser et fortsat 
aktivt træmarked. Strukturændringerne i 
branchen giver imidlertid grund til 
bekymring over hvordan den fremtidige 
import og distribution af træ vil udvikle 
sig. Ligesom vi endnu ikke har set de 
fulde konsekvenser af sidste års Pinse
pakke.

Flovedformålet med denne buket af 
lovforslag er at bremse for en noget 
overophedet økonomi, og midlerne er 
en markant reduktion i pensionsydelser
ne samt en større indsats for at stoppe 
husprisernes himmelflugt. Disse foran
staltninger er indført gradvist, og de 
væsentligste følger har endnu ikke vist 
sig, men de vil sikkert komme, og det vil 
have alvorlige følger for træbranchen.

Så skønt det hårde, daglige konkur
renceræs fortsætter på et interessant 
aktivitetsniveau, er den samlede bran
che ved at blive nervøs og frygter at 
nogle af boblerne brister hurtigt efter 
nytårsaften 2000.

Tabel 2. Danmarks handel med nåletræ 
1995-1998, 1000 rrf.

1999 2000

Lager pr. 1.1 724 700
Årlig import 1900 1850
Årligt forbrug 1924 1875
Lager pr. 31.12 700 675
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Nøgleindikatorer for 
dansk økonomi
Privatforbrug: Overraskende nok stadig 
på et højt niveau. Regeringens indgreb 
er ikke blevet mærkbart så hurtigt som 
forventet. Den yngre generations man
gel på opsparing for fremtiden og pen
sionen og lysten til at bruge pengene 
her og nu sætter alarmklokkerne i gang!

Husbyggeri: Byggesektoren forventer 
et samlet fald på 7-10% for 1999-2000.

Industrien: Træmøbelindustrien og 
dens leverandører imødeser vanskelige 
tider. Et samlet fald i forbruget på 12- 
15% virker umiddelbart realistisk.

Det vigtigste marked for trælast møb
ler er Tyskland, og der må regnes med 
et fald i eksporten på op til 20%. Samti
dig gør halvfabrikata og komponenter 
fra de baltiske lande livet vanskeligt for 
den traditionelle industri og handel.

Arbejdsløshed: Er nu ved at nå et 
niveau uden fortilfælde de seneste ti år. 
Der er flaskehalse på forskellige områ
der, og førtidspensionering og aktive
ring af lettere handicappede står højt 
på dagsordenen. Kort sagt, manglen på 
arbejdskraft er en politisk varm kartoffel.

Inflation: 2,5%
Rente: Kortfristet lån 7,5%. Byggelån

ca. 8,75%.
Byggeaktivitet: Har nået et højde

punkt og vil gradvist falde med 10-15%.
Politisk klima: Stabilt med lille udsigt 

til større ændringer før det næste folke
tingsvalg om to år. Der er imidlertid 
mulighed for en folkeafstemning om 
Euro’en hvor målinger viser en øget 
opbakning til dansk tilslutning.

Den generelle stemning i landet er 
god. Kun få forventer og håber på en 
fortsat vækst. De fleste indser at det 
bedste vi kan håbe på inden for de 
næste par år er at udefra kommende 
begivenheder ikke vil rokke den danske 
båd for meget, og at det nuværende 
niveau og levestandard på en eller 
anden måde vil blive bibeholdt.

Miljø: Vores projekt ”Træ er miljø” - 
www.trae.dk/www.trae.net - udvikler 
sig fortsat positivt. Vi har været meget 
engagerede i PEFC og sidder i den ny 
bestyrelse. (Morten Bjørner repræsente
rer den europæiske træhandel i PEFC’s 
bestyrelse, red.).

Den danske delegation i Valencia 
bestod af:
Torben Larsen, Det danske Trælastkom
pagni A/S, Import og distribution 
Morten Bjørner, Dansk Træforening 
Morten Bergsten, DLH A/S 
Jørgen Andersen, A/S Jørgen Andersen 
Jørgen Houmann, TUN

Som talsmand for importørerne valg
tes for første gang en dansker - Torben 
Larsen - som ligeledes blev valgt til 
talsmand i London 2000 og Berlin 2001.
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DET EUROPÆISKE
1999/

Produktion og forbrug af 
træprodukter i Europa 
og især Nordamerika 
var generelt rekordhøjt i 
1998, og der ventes min
dre stigninger i 1999- 
2000.

Globaliseringen får sti
gende betydning.

Certificering af træ
produkter er stigende, 
men efterspørgslen er 
svag.

FN 's Timber Committee afholdt et møde 
sidst i september hvor man udarbejde
de den årlige oversigt over udviklingen 
på træmarkederne i Europa og Nord
amerika. Mødets erklæring bringes 
neden for i oversættelse (den engelske 
tekst inkl. fuldstændige tabeller kan 
læses på www. unece. org/trade/timber).

Red.

Oversigt
Markederne for de fleste skovprodukter 
er blevet styrket i 1999. Byggesektoren i 
Nordamerika er forblevet stærk, og i 
Europa er der sket en forbedring. Dette 
har ført til et stigende forbrug af skåret 
træ og træplader i begge regioner. Der

er udsigt til fortsat moderat vækst i for
bruget af skovprodukter også i 2000.

Globaliseringen af skovbruget og 
træsektoren fortsætter med uformind
sket kraft: Selskaber i træindustrien bli
ver større og mere multinationale gen
nem fusioner og opkøb, for at kunne 
konkurrere på globalt niveau. Betydeli
ge mængder af råtræ handles internati
onalt, ofte over meget lange afstande, 
og det udøver af og til et nedadgående 
pres på råtræpriserne i importlandet.

Væksten i bruttonationalproduktet 
(BNP) i Vesteuropa var 2,6% i 1998, og i 
Nordamerika var der en fortsat kraftig 
økonomisk vækst (3,8%). Frygten for en 
tydelig afmatning i væksten, fulgt af uro 
på finansmarkederne, som blev nævnt 
på mødet i Timber Committee i septem
ber 1998, blev ikke virkeliggjort, til dels 
på grund af en velgennemtænkt penge
politik.

Opsvinget i USA fortsætter, med en 
vækst som i 1999 ventes at blive 
omkring 3%%. Det er kun et svagt fald 
fra 1998, selvom der er tydelige tegn på 
overophedning i mange dele af økono
mien, og muligheden for en "hård lan
ding” kan ikke udelukkes.

I Vesteuropa var væksten langsom i 
1. halvår af 1999, men de ledende indi
katorer peger i retning af stærkere 
vækst i 2. halvår: Der ventes en vækst i 
BNP på 2% for året som helhed. Denne 
vækst ventes at fortsætte ind i 2000 og 
nå op på 2,5-2,7%.

I Japan var væksten i produktionen 
ret kraftig i 1. kvartal, men mindre i 2.

kvartal. For tiden ventes der en svag 
fremganq i BNP i hele 1999, mellem 0,5 
og 1,0%.

For de fleste lande med overgangs
økonomier (dvs. i Østeuropa, red.) var 
der imidlertid en afmatning i væksten i 
2. halvår 1998, og den blev forstærket i 
1. halvår 1999. Der er store forskelle 
mellem lande og regioner, med en ved
varende meget svag udvikling i Sydøst- 
europa, som er skærpet af krigen i 
Kosovo. For Central- og Østeuropa ven
tes en vækst omkring 1,5% i 1999, men 
i Sydøsteuropa ventes et fald i BNP for 
adskillige lande.

For Rusland er udsigterne på kort 
sigt blevet forbedret noget i 2. kvartal. 
Den officielle prognose for væksten er 
på 0,5% for 1999 som helhed, efter et 
fald på 4,6% i 1998.

Nybyggeriet i USA fortsætter på et 
højt niveau, omkring 1,7 mio. enheder 
om året, trods en stigning i obligations
renterne, samtidig med et tilsvarende 
betydeligt forbrug på reparation og 
vedligeholdelse.

I Europa faldt nybyggeriet af boliger 
med 1,8% i 1998, men det ventes at 
vokse i 1999 med 1,6%, og yderligere 
med en tilsvarende procentsats i 2000. 
Renoveringsarbejdet ventes fortsat at 
vokse med 2-3% i 1998, 1999 og 2000.

Nåletræ
Timber Committee forventer at forbruget 
af skåret nåletræ vokser svagt i Europa i 
1999 til 80,1 mio. m3. Det ventes dog at 
produktionen vokser stærkere, til 87,0
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RÅTRÆMARKED
2000

mio. m3, således at noget af den over
skydende produktion eksporteres til 
Japan samt mindre mængder til bl.a. 
USA.

I 2000 skønner komiteen en vækst 
på 2% i såvel produktion som forbrug, 
idet en række lande udtrykker optimis
me med hensyn til udsigterne for byg
geriet både på indenlandske og uden
landske markeder.

Den europæiske eksport, som er på 
det højeste niveau nogensinde, skøn
nes at nå op på 37,5 mio. m3 i 2000. 
Importen er stagneret på omkring 30 
mio. m3.

Forbruget af skåret nåletræ i Norda
merika ventes at stige svagt til et 
rekordhøjt 142,5 mio. m3 i 1999 som føl
ge af USAs formidable efterspørgsel på 
nybyggeri samtidig med et stærkt mar
ked for reparation og ombygning. Med 
et nybyggeri i USA der forudses at nå 
op på 1,8 mio. enheder i 2000, ventes 
det at USAs forbrug af skåret træ stiger 
med yderligere 1% til 126,2 mio. m3.

Det meste af USAs import af skåret 
træ kommer fra Canada, som venter at 
eksporten igen vokser kraftigere i 1999 
med 4% for at nå op på 48,9 mio. m3. 
Eksporten drager delvist fordel af stær
kere efterspørgsel fra Japan. USAs eks
port ventes også at stige kraftigt i 1999, 
også som følge af det forbedrede mar
ked i Japan. I 2000 vil den nordameri
kanske eksport af skåret træ dog mulig
vis falde idet der ventes et fald på 2% i 
Canadas eksport.

Det russiske marked for skåret nåle

træ var påvirket af den økonomiske kri
se i 1998, og forbruget af skåret træ 
ventes at falde med 13% i 1999 for igen 
at stige med 19% i 2000. Trods et fort
sat fald i produktion, med 4% i 1999 til 
14,6 mio. m3, så skønnes Ruslands eks
port af skåret træ at stige med 18% i 
1999. Eksporten steg med 37% i 1. hal
vår af 1999. I 2000 ventes Ruslands for
brug, produktion og eksport af skåret 
træ at rette sig igen.

Efterhånden som efterspørgslen på 
skåret træ gik frem i Nordamerika, steg 
priserne til et næsten rekordhøjt niveau i 
midten af 1999 før der kom en afmat
ning i 3. kvartal.

I Europa hvor savværkernes lagre 
var gået ned, steg priserne også, men 
ikke så kraftigt og ikke i alle lande. 
Skovejerne var tilfredse med stigende 
priser på råtræ, men nogle savværker 
oplevede problemer med indtjeningen. I 
Rusland faldt den gennemsnitlige eks
portpris med 37% i 1. halvår af 1999.

I 1999 og 2000 ventes hugsten at 
svare nøje til forbruget af færdigvarer i 
Europa og USA (Canada havde ikke 
noget skøn for hugsten). I Rusland 
skønnes hugsten at vokse i 1999 med 
8%, og igen i 2000 med 13% op til 38,5 
mio. m3.

Allerede i 1. halvår af 1999 steg 
Ruslands eksport af råtræ med 47% i 
forhold til samme periode i 1998. Eks
porten af råtræ fra de baltiske lande 
ventes også at stige. De ret store 
savværker der er bygget i nogle lande 
tiltrækker træ over store afstande, ofte

Tabel 1. Forbrug af træ I Europa (define
ret som produktion plus import minus 
eksport). For 1998 endelige tal, og for 
1999 og 2000 prognoser. Alt i mio. m3.

1998 1999 2000

Skåret nåletræ 79,8 80,2 81,7
Rundtræ af nål 154,8 157,0 161,5

Skåret løvtræ 1! 16,8 16,9 17,1
- heraf temp. 14,1 13,9 13,9

Rundtræ af løv 38,6 39,0 39,1

Krydsfiner 6,0 5,9 6,0
Spånplader 32,4 32,4 33,1
Fiberplader2) 6,9 6,9 7,1
- heraf hardboard 2,9 2,9 3,0
- heraf MDF 3,5 3,7 3,8

Cellulosetræ 31 184,4 186,5 190,2
- heraf nål 90,0 91,8 -

- heraf løv 42,4 41,7 -

- heraf flis mv. 53,1 54,5 -

1) opdelt på tempereret zone og 
tropisk zone.

2) opdelt på hardboard, medium 
board og MDF, og isoleringsplader.

3) opdelt på rundtræ af nål, rundtræ 
af løv samt flis, træaffald mv.

Der er især vækst i markederne for 
skåret nåletræ, mens væksten er mere 
afdæmpet for skåret løvtræ, træplader 
og cellulosetræ. Billederne er fra Irland, 
et af Europas nye skovlande med en 
hastigt stigende produktion.

-H
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Tabel 2. Produktion, import og eksport i 
1998 (faktiske tal) i Europa. Alt i mio. m3.

Prod. Import Eksport

Skåret nåletræ 85,9 30,7 36,7
Rundtræ af nål 150,1 13,7 8,9

Skåret løvtræ 0 13,3 7,8 4,1
- heraf temp. 12,9 5,1 4,0

Rundtræ af løv 34,2 9,0 4,7

Krydsfiner 3,7 5,1 2,7
Spånplader 34,1 8,4 9,8
Fiberplader2> 7,2 4,4 4,7
- heraf hardboard 2,9 1,7 1,8
- heraf MDF 3,8 2,0 2,1

Cellulosetræ 31 172,2 33,3 21,4
- heraf nål 84,5 12,2 6,9
- heraf løv 33,5 13,6 5,3
- heraf flis mv. 53,2 7,8 7,9

1), 2) og 3) se tabel 1.

Arealet med certificeret skov er stigende, og der er efterhånden udviklet en række 
certificeringssystemer Billedet er fra Finland som netop har søgt om godkendelse i 
PEFC af det nationale finske system.

fra andre lande, hvorved de påvirker 
disse landes markeder for råtræ og 
skåret træ.

Træ erstattes i stigende grad med 
ikke-træbaserede produkter. Dette har 
inspireret nogle lande og foreninger til 
at promovere træ med det formål at 
bevare og forhåbentlig genvinde mar
kedsandele.

Løvtræ
Forbruget af skåret løvtræ i Europa ven
tes at stige med 2% i 1999 til 16,7 mio. 
m3 og yderligere med 1% i 2000, for
mentlig afslutningen på en længere 
nedgang. Stigningen skyldes dels 
efterspørgslen på møbler i Europa og 
på eksportmarkederne, dels efterspørg
slen på gulve af løvtræ.

Produktionen ventes at stige hurtige
re, med 4% i 1999 til 13,9 mio. m3. 
Importen af skåret løvtræ ventes at 
være stabil i 1999 og 2000 på 7,6 mio. 
m3, mens eksporten forudses at stige 
med 3% hvert af årene for at nå op på 
et nyt rekordniveau af 4,8 mio. m3 i 
2000.

En del af efterspørgslen på løvtræ til 
møbler og gulve opfyldes af delvist for
arbejdede komponenter. Den dynami
ske handel i forædlede produkter drives 
delvist af økonomien i større møbelfa
brikker som udliciterer en stigende 
andel af deres produktion af komponen
ter. Globaliseringen af handlen påvirker 
køberne af løvtræ som automatiserer 
produktionen i retning af brug af ovn
tørrede halvfabrikata.

Lyse træsorter er ikke kun populære 
på europæiske markeder - betydelige 
mængder af råtræ og skåret træ af bøg 
eksporteres til Asien, normalt til højere 
priser end på de hjemlige markeder. 
Markedet for råtræ af løv var stabilt i

Europa, dog med undtagelse af en 5% 
stigning i eksport af råtræ i 1999 op til 
4,9 mio. m3.

Importen af tropisk træ ventes at 
være ret stabil i 1999 og 2000, trods 
devalueringer i Asien, som muligvis har 
gjort lande her mere konkurrencedygti
ge. I nogle tropiske lande har en kombi
nation af begrænsninger på råtræeks
port, højere forædling af råtræet samt 
en reduktion i efterspørgslen fra den 
største importør af tropisk træ, Japan, 
ført til strukturændringer i handlen med 
tropisk træ. I dag eksporteres der flere 
forædlede produkter, fx møbler.

Nogle tropiske lande udvikler certifi
ceringssystemer for at opfylde køber
nes ønsker. Tabet i markedsandele til 
arter fra tempererede områder - delvist 
som følge af bekymring over skovryd
ning - synes at være dæmpet. Men nu 
kan yderligere vækst i markedet bloke
res af andre forhindringer, fx erstatning 
af tropisk træ med MDF plader og ikke- 
træbaserede produkter.

Efter at have nået rekordniveau vil 
forbrug og produktion af skåret løvtræ i 
Nordamerika måske flade ud i 1999 og 
2000 på 31,5 mio. m3, hhv. 32,9 mio. m3.
I kontrast hertil ventes fortsat en aktiv 
handel med skåret løvtræ i Nordameri
ka.

Eksporten ventes at vokse med 10% 
i 1999 til 4,1 mio. m3, og derved overvin
des faldet i 1998 som følge af krisen i 
Asien. Importen er halvt så stor og ven
tes at stige med 6% i 1999 til 2,6 mio. 
m3. Priserne på skåret træ er steget 
kraftigt i de to seneste år, men væksten 
er taget af i 1999.

Træplader
Forbruget af træplader (spånplader, 
krydsfiner og fiberplader) i Europa ven

tes at stige marginalt i 1999 med 0,3% 
til 45,4 mio. m3, for så at vokse med 
1,9% i 2000 til et nyt rekordniveau.

Efterspørgslen har været svag i 1. 
halvår af 1999. Der er samtidig opbyg
get lagre af spånplader, og dette har 
ført til et fald i priserne. Trods den eksi
sterende overkapacitet, er der meddelt 
yderligere udvidelser af kapaciteten for 
MDF og spånplader i forventning om et 
fortsat stigende forbrug.

I 1999 blev forbruget af træplader i 
Nordamerika styret af den høje efter
spørgsel hos slutforbrugerne. Forbruget 
ventes at stige med 1,2% til 52,6 mio. 
m3 efter den betydelige øgning på 
7,4% i 1998. Der forudses imidlertid et 
fald på 2,2% i 2000.

I Rusland ventes forbruget af træpla
der at stige med 13,2% i 1999 og med 
18,2% i 2000 til 3,2 mio. m3, og derved 
opvejes det kraftige fald i 1998. Ekspor
ten ventes også at vokse betydeligt 
med 11,7% og 13,5% i samme periode 
for at nå op på 1,3 mio. m3 i 2000. 
Krydsfiner er langt den vigtigste plade
type der eksporteres.

Produktionen af spånplader i Europa 
forudses at vokse med 1,8% og 3,7 % i 
1999, hhv. 2000. Blandt de større pro
ducentlande regner Polen med fortsat 
stigning i 2000 op til 2,8 mio. m3. I Stor
britannien hvor fabrikkerne arbejder på 
næsten fuld kapacitet ventes også en 
betydelig stigning i produktionen når en 
ny fabrik kommer i gang i 1999. Også 
Frankrig venter en højere produktion. 
Importen af spånplader til Europa ven
tes derimod at falde med 4,2% og 5,5% 
i 1999, hhv. 2000.

OSB plader er hastigt på vej frem, og 
kapaciteten nåede op på 1,1 mio. m3. 
Frankrig venter at en ny fabrik starter op 
i 2000.
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Tabel 3, Forbrug af træ i Nordamerika 
(defineret som produktion plus import 
minus eksport). For 1998 endelige tal, 
og for 1999 og 2000 prognoser. Alt i 
mio. rrf.

1998 1999 2000

Skåret nåletræ 140,6 142,5 143,1
Rundtræ af nål - - -

Skåret løvtræ 1) 31,6 31,4 31,5

Rundtræ af løv - - -

Krydsfiner 18,4 18,1 17,6
Spånplader 26,5 27,5 26,8
Fiberplader2) 7,0 7,1 7,1
- heraf hardboard 1,6 1,5 1,5
-heraf MDF *> 2,6 2,7 2,7

Cellulosetræ 31 *' 240,6 242,7 244,1
- heraf nål 91,0 91,2 -

- heraf løv 60,7 60,8 -

- heraf flis mv. 89,0 90,7 -

1), 2) og 3) se tabel 1.
*) kun for USA

Produktionen af krydsfiner i Europa 
ventes at forblive på 1998 niveauet i 
1999 og stige med 1,8% i 2000 til 3,8 
mio. rm3.

Det samlede forbrug af fiberplader i 
Europa forudses at stige med 1,2% i 
1999 og 1,6% i 2000 til 7,1 mio. m3. 
(Nogle af de større producentlande har 
dog ikke oplyst hele MDF produktio
nen). Trods den kraftige stigning i for
brug udgør overkapacitet fortsat et pro
blem for industrien.

I Nordamerika ventes produktionen 
af spånplader, bortset fra OSB, at forbli
ve nær 1998 niveauet i 1999, og at stige 
i 2000 med 4,7% til 10,7 mio. m3. I 
Canada vil kapaciteten stige med 1 
mio. m3. OSB produktionen i Nordameri
ka forudses at nå et nyt rekordniveau i 
1999 og nå op på 17,6 mio. m3 i 2000.

Priserne på OSB har svinget vold
somt - en kraftig stigning i de to første 
kvartaler af 1999 blev efterfulgt af svin
gende priser i 3. kvartal. Denne form for 
udsving ventes at fortsætte i denne 
hastigt voksende industrigren.

I Nordamerika er andelen af krydsfi
ner af nåletræ på markedet for struktur
plader faldet til 49%. Produktionen i 
Canada ventes at blive stabiliseret på 
1,8 mio. m3 i 1999 og 2000. Eksporten 
ventes at vokse med 25% i 1999 og 
yderligere 5% i 2000. I USA ventes pro
duktionen at falde med 1,3% i 1999 og 
2,8% i 2000 til 16,8 mio. m3.

Fiberplade produktionen i Nordame
rika forudses at vokse med 3,7% i de to 
år for at nå op på 7,9 mio. m3 i 2000. 
Produktionen af hardboard og isole
ringsplader ventes at falde svagt. Den 
hurtige vækst i MDF ventes at fortsætte

med 6,5% i 1999 og yderligere 4% i 
2000 for at nå op på 3,4 mio. m3.

Rundtræ (cellulosetræ 
og energitræ) samt 
cellulose
I 2. halvår af 1998 faldt cellulosepriser
ne på verdensmarkedet ret voldsomt 
som følge af en svag efterspørgsel og 
voksende lagre. Producenterne reage
rede ved at begrænse produktionen, så 
i starten af 1999 havde markedet gen
vundet balance, og priserne begyndte 
at stige. I september 1999 er prisen på 
Northern Bleached Sulfate Kraft nået op 
på 560 $/ton, og der er annonceret 
yderligere stigninger.

Denne udvikling på cellulosemarke
det afspejles i skønnet for forbruget af 
cellulosetræ. For Europa ventes forbru
get at stige med 2 mio. m3 (1,1%) i 1999 
til 185,8 mio. m3 og med 2,7 mio. m3 
(1,5%) i 2000. For nåletræ ventes stig
ninger i 1999 for rundtræ og flis, mens 
der for løvtræ bliver et svagt fald for 
rundtræ.

I USA skønnes forbruget af cellulo
setræ at stige med 0,9% til 242,7 mio. 
m3 i 1999 og yderligere 0,6% i 2000 til 
244 mio. m3. Ruslands forbrug af cellu
losetræ ventes at stige med 1 mio. rm3 i 
1999 til 10,7 mio. m3 og fortsat stigning i 
2000.

I Europa forventes importen af cellu
losetræ at nå op på 34,2 mio. m3 i 1999 
for så at stige til 34,5 mio. m3 i 2000. I 
1998 udgjorde importen 18% af forbru
get i Europa. En stigende import ventes 
i 1999 for Sverige, Finland og Frankrig. 
De vigtigste eksportlande er Tjekkiet, 
Estland, Frankrig, Tyskland, Letland og 
Rusland.

Rusland skønner at det vil eksportere 
12,8 mio. m3 cellulosetræ i 1999, mens 
der i 2000 ventes et fald til 12,4 mio. rm3. 
Eksporten af cellulosetræ fra Nordame
rika - som også omfatter flis - går især 
til Japan og ventes at falde svagt i 
1999, men vokser igen i 2000 til 
omkring 13,2 mio. m3.

Trods vanskelighederne ved at 
opgøre mængderne af træ der bruges 
til energi, er det klart at dette er en 
betydelig anvendelse af træ i mange 
regioner. På middellang sigt kan anven
delsen af træ til energi blive stimuleret 
af stigende oliepriser samt diskussionen 
om klimaændringer og gennemførelsen 
af Kyoto protokollen (om begrænsning 
af CO2 udledning, red.). Liberaliserin
gen af markederne for nogle konventio
nelle energikilder, fx el og gas, kan 
imidlertid gøre disse energiformer mere 
konkurrencedygtige end tidligere over 
for træ.

Certificerede
skovprodukter
Timber Committee følger fortsat udvik
lingen i markedet for certificerede skov- 
produkter (CFP) som kommer fra skove

der opfylder anerkendte standarder for 
bæredygtig drift. Ud over de eksisteren
de certificeringssystemer er der udvik
let nye. Der er allerede et bredt udvalg 
af certificeringssystemer fremme.

Siden komiteens sidste diskussion er 
arealet med certificeret skov i Europa 
og Nordamerika vokset. Det er imidler
tid ikke alt træet der skoves i certificere
de skove der sælges som CFP på 
grund af den svage efterspørgsel fra 
forbrugere for disse produkter.

Den største efterspørgsel i Europa 
på CFP kommer fra købergrupper i 
detailhandlen, primært i træimporteren
de lande. I USA er der et vidt spillerum 
med hensyn til villigheden til at betale 
en merpris for CFP fra forbrugere (størst 
villighed), arkitekter, bygherrer til gør- 
det-selv byggemarkeder (mindst villig
hed).

I praksis er det imidlertid ikke klart 
om der rent faktisk betales en merpris 
for CFP. Der er forvirring på det ameri
kanske marked, og som følge af mangel 
på markedsføring efterlades både 
handlende og forbrugere med mange 
spørgsmål.

Diskussionen på mødet rejste også 
spørgsmål ved den fremtidige efter
spørgsel på markedet, ved troværdig
hed og ved den praktiske gennemførel
se af certificeringssystemer. Eksportori
enterede lande overvejer i stigende 
grad certificering over for nogle miljøori
enterede markeder i lande som Holland 
og Storbritannien.

Mange af de selskaber der tilbyder 
CFP opnår ikke nogen merpris på mar
kedet, men de forsvarer deres investe
ringer i certificering ud fra at de får 
adgang til nichemarkeder, at de frem
mer et miljøimage, at de opbygger tro
værdighed over for forbrugerne og 
udvikler strategiske netværk for mar
kedsføring.

Regeringerne i nogle dele af Europa 
retfærdiggør deres engagement i certifi
cering som et middel til at informere 
offentligheden om bæredygtig skovdrift 
og anvendelse af træ.

PEDERSENS
PLANTESKOLE

Skov, læ & vildtplanter 
Rekvirer prisliste/kataloger

Tlf. 30 47 22 64
Vareudlevering: GI. Skovvej 38 ■ 4470 Svebølle
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Før udviklingen af moderne savværker og transportudstyr blev træet tit skåret 
op ude i skoven i en savgrav, som her demonstreres af skovfoged Hans Kolling 
Andersen.

Søndag den 31. oktober havde stats
skovene og Junckers Industrier A/S invi
teret på skovtur i den smukke efterårs
skov. Det skønnes at der kom i alt 1500 
fordelt på 25 statsskovdistrikter for at 
høre om skovdrift. Skoven var med på 
turen i Jægersborg Hegn nord for 
København hvor 55 var mødt op.

Skovfoged Hans Kolling Andersen 
førte an og fortalte om hvordan bøge
skoven drives i dag. Om selvforyngelse, 
gradvis afvikling af de gamle træer, tyn- 
ding i yngre bevoksninger og frem til 
den næste foryngelse starter. Om at 
statsskovene i videst muligt omfang går 
over til naturnær drift og søger at undgå 
renafdrifter.

Undervejs blev der også tid til at 
høre om andet end bøgeskov - store 
douglasgraner der kan give værdifuldt 
tømmer, Bøllemosen der er domineret af 
birk og nu er udlagt til urørt skov, og en 
stor tvege der var fraskåret og efterladt i 
skoven fordi den ikke kan bruges på 
savværkerne.

Et gennemgående tema var at de 
store gamle træer må gradvist afvikles 
for at give lys og luft til de unge træer 
der er på vej. Og det blev tydeligt 
demonstreret ved turens højdepunkt - 
fældning af en bøg på 140 år.

Der blev fortalt hvordan træet fæl
des, hvilke snit der lægges, at man skal

undgå at skade nabotræer, og at fælde
retningen var givet på grund af den sto
re tvege i 10 meters højde. Og netop 
som der blev lagt an til fældesnittet luk

kede en af dagens "mindre lokale 
byger" op for vandet.

Men da regnen var stilnet af kom del
tagerne frem fra deres skjul, og nu for-

9*
m MSS?

iF. ''

Der fortælles om tynding af bøg. Og 
drengene fik at vide at de ikke må slå 
på de stående træer med store grene - 
det kan give skader på veddet.

w

A- ■t*
Mm ikte wm. Vrraos

*3

Der saves ud til forhug på en 140 årig bøg der skal fældes for at give plads til de 
unge træer Senere da fældesnittet blev skåret var forsamlingen på sikker afstand.
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talte Charlotte Breinholt fra Junckers 
Industrier om hvilke produkter der laves 
på savværket. At man lægger vægt på 
at udnytte al træet til gulve, køkkenbor
de, MDF plader eller til energi, og at 
man søger at være så miljøvenlig som 
mulig. Og at gulvene fornylig har fået 
Indeklima mærket som udtryk for at 
brug af trægulvene er med til at skabe 
et bedre indeklima.

Til sidst kunne alle deltagere få hver 
deres lille bøgetræ med hjem og plante 
ud derhjemme. Så der om 100 år igen 
kan skoves træ til gulve.

KORT NYT

SCA køber op i Danmark
Det store svenske skovselskab er på 
indkøb i den danske emballageindustri.
I februar købte de Danapak fra MD 
Foods for 530 mio. kr; Danapak er den 
tredjestørste producent af bølgepap 
emballage med en markedsandel på 
17%.

Den 1, november købte svenskerne 
så Danisco Pack i Danmark, Norge og 
Tyskland samt Danisco Paper for en 
pris af 1,5 mia, kr. Salget berører 1260 
ansatte og en omsætning på 1,6 mia. 
kr.

Den danske del omfatter Danisco 
Paper i Grenå der fremstiller indpak
ningspapir af returpapir, bølgepap virk
somheder i Brøndby, Stevnstrup og 
Taulov, karton fabrikker i Skovlunde og 
Mariager samt fire polystyren fabrikker.

Danisco har ikke solgt sine 33 bølge
pap fabrikker i England med 1,4 mia. kr 
i omsætning. Økonomien er ringere i 
den del af koncernen, men Danisco 
mener at markedet er i bedring så 
fabrikkerne kan sælges inden for et par 
år.

Det er ikke overraskende at Danisco 
sælger papir- og papfabrikkerne. For 
flere år siden blev det meddelt at de vil
le satse på tre kerneområder - sukker, 
fødevareingredienser og fleksibel 
emballage. Dermed er der ikke på læn
gere sigt plads til bølgepap, spiritus og 
fødevarer.

SCA har en omsætning på 61 mia. 
skr og har 34.500 ansatte i 30 lande. 
Papir- og papproduktionen finder sted 
på 143 lokaliteter i 18 lande.

Inden købet af Danisco Pack havde 
SCA handlet virksomheder for 18 mia. 
kr inden for de seneste 18 måneder. 
SCA satser især på tissue (dvs. toiletpa
pir, bind, bleer mv.) samt emballage, 
mens finpapir er overgået til et selskab 
der ejes sammen med MoDo. De man
ge investeringer finansieres dels ved en 
børsemission på 4,6 mia. kr i løbet af 
oktober - samt måske et større udsalg 
af SCA’s skovarealer i Sverige.

Kilde:www. danisco. com og 
Vi Skogsagare 5/99
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Produkterne fra Junckers Industrier - gulve, køkkenborde, MDF plader, savsmuld, 
flis og lakker - fremvises på den fældede bøg.

• Køb af træ på roden L
• Maskinskovning k . BRDR.

HØJRUP A/s
Skoventreprenører

Skovgade 20
• Maskiriplantriing 7300 Jelling

Biltel. 30 73 71 73
• Pløjning/grubning 30 80 01 73

Fax 76 80 14 00

Brumi PROF. ROTORKLIPPERE 
OG BJÆLKEKLIPPERE

Nyt!
Nu også

bel
med varia mnhastighed

Til græsslåning mellem 
nyplantninger m.m.
Terrængående - på skråninger 
- på brakarealer, på skovstier 
og vejrabatter samt andre 
vanskelige opgaver.

Importør:

Miljøvenlig Honda 
eller Kawasaki motor.

Blyfri benzin.

Priser fra
kr. 7.996,-

excl. moms.

Nærmeste lagerførende 
forhandlere anvises

Skørping Motorforretning A/S
Jyllandsgade 36-38, 9520 Skørping 

Tlf. 98391711. Fax. 98392522
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I den nye udgave er der kommet en række instruktive farvebilleder. Billedet er fra 
Lolland og viser et stormfaldsareal med gran der ikke blev tilplantet. Brombær og 
hindbær overtog arealet, og siden har ær sået sig selv.

Succesrig skovhåndbog 
i ny udgave
Drift af små skove og plantager. Redigeret af 
E. Holmsgaard og K. Raae. 3. udgave. 232 
sider, rigt ill., delvist i farver. Jordbrugsforla
get november 1999. Pris: Kr. 248 kr. + moms 
og porto.

Nu foreligger en ny udgave af den 
mest efterspurgte håndbog i skovbrug 
for den læge læser, nemlig "Drift af små 
skove og plantager”. Siden 1981 er den 
solgt i ialt 7000 eksemplarer - et usæd
vanligt stort oplag for en skovbog.

Den foreligger nu gennemrevideret 
og omskrevet. Sidetallet er udvidet fra 
160 til 232 sider, og med mange af illu
strationerne i farve er der tale om en 
flot, aktuel og velskrevet publikation.

Hovedforfatteren er Erik Holmsgaard, 
tidligere forstander for Statens forstlige 
Forsøgsvæsen og gennem mange år 
desuden skovejer af det mindre hart
korn. Medredaktør har været Karsten 
Raae, De danske Skovdyrkerforeninger.

Ud over disse har en række forskelli
ge forfattere bidraget - Hans Maltha 
Hedegaard fra Dansk Skovforening om 
lovgivnings- og skattespørgsmål, Jør
gen Neckelmann fra Forskningscentret 
for Skov & Landskab om tilplantning af 
landbrugsjord, skovrider Søren Paludan 
om handel med råtræ m.fl.

Bogen samler megen nyttig og prak
tisk skovviden. Stille og roligt uden de 
store falbelader og uden de store buk 
for tidsånden. Der er gode og gedigne 
afsnit om de enkelte træarter - hjemme
hørende såvel som indførte. Der er 
afsnit om plantning og pleje, om tynding 
og salg af træ, om dyrkning af juletræer 
og klippegrønt og meget mere.

Udover det praktiske og driftsmæssi
ge, der naturligt nok dominerer bogen, 
er der afsnit om landskabet og naturen i

skoven og om de hensyn der må tages i 
den henseende. Der tales for at undla
de dræning af mindre lavbundsarealer, 
og der tales for mindre områder med 
urørt skov (det gjorde der også i 1981- 
udgaven).

Det nævnes også, at skovgæster 
helst skal føle sig velkomne: ”De er 
skovbrugets kunder og på langt sigt 
afgørende for, hvordan lovgivningen for 
erhvervet udformes”.

Men ellers er der ikke megen missio- 
nering i bogen. Det er en praktisk og 
spændende håndbog, som er lige vel
egnet for den almindelige skovejer som 
for den interesserede bybo. Og den vil 
være egnet til undervisningsbrug på 
mange niveauer. Kan fås i boghande
len, hos en række af landbrugets orga
nisationer og hos den lokale skovdyr- 
kerforening.

Per Hilbert

Bogen indeholder 150 illustrationer, bl.a. om brug af motorsav og kratrydder eller 
opmåling af træ. Disse tegninger viser fremgangsmåden ved fældning af et lille træ 
med baghæng, samt opmåling af bunkelagt industritræ.
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Glimt af den 
danske urskov
Lars Gejl og Finn Olofsen: Glimt af den dan
ske urskov. 144 sider, ill. i farver. Borgen.
Pris: 299 kr.

Den oprindelige danske urskov er 
forsvundet for mange tusinde år siden 
som følge af menneskets udnyttelse af 
det danske landskab. Men der findes 
stadig mange mindre skovområder som 
minder om den oprindelige skov. Natur
værdierne i disse skove hyldes i en ny 
bog med 124 flotte farvebilleder af de to 
naturfotografer Lars Gejl og Finn Olof
sen.

Bogen rummer billeder af træer, 
stemningsbilleder af løvet, nærbilleder 
af planter - blomster, svampe, bregner 
- og dyr - pattedyr, fugle og insekter. 
Der er billeder af mosbegroede stam
mer, visne blade på skovbunden, spej
linger i vandet, rimfrost på blade og 
grene, skygger på skovbunden, regn
dråber på skovsøer, efterårsløv og sol
nedgange.

Alt sammen noget man kan opleve 
på en tur i skoven. Men mange af de 
viste motiver kan kun opleves ved at 
liste meget stille gennem skoven så 
dyrene kommer frem - eller ved at gå 
meget tæt på så man får øje på insek
ter, blomster, frugter og de andre meget 
små ting i skoven.

Bogens billeder er optaget i skove 
der har været urørte i mange år. Men 
især mange af disse nærbilleder af små 
motiver kunne lige så godt være opta
get i en forstligt drevet skov, der også 
rummer mange naturværdier.

På disse sider ses to af bogens 
billeder - og forsiden på dette nummer 
af Skoven viser et tredje billede fra 
bogen.

Bogen er udgivet i samarbejde med 
WWF Verdensnaturfonden. På den bag
grund er forordet skrevet af Hans Kon
gelige Højhed Prinsen (der er protektor 
for den danske afdeling af WWF).

Der er desuden en indledende tekst 
af generalsekretær Kim Carstensen fra 
WWF som skriver om de mange sjæld
ne dyr og planter der hører hjemme i 
skovene.

Og afslutningsvist er der en tekst af 
biolog Tommy Dybbro, også fra WWF. 
Han skriver om at mange planter og dyr 
har bedre levevilkår i den urørte skov 
end den forstligt drevne, og om Natur
skovsstrategien som skal øge arealet 
med urørt skov til mindst 5000 ha ved 
år 2000.

Tommy Dybbro har nogle afsluttende 
bemærkninger - der afspejles i bogen 
som helhed: ”De danske skove skal sta
dig være et sted hvor der produceres 
træ til forbrug - i hvert fald det store 
flertal af dem - men det er også klart 
markeret i den nyeste lovgivning om 
vore skove, at samfundet ønsker at 
skubbe formålet med skovdriften i en 
retning der er mere til gunst for de ”blø-

Askestammer.

de" interesser som landskabelig skøn
hed og hensynet til natur, kultur, miljø og 
friluftsliv.

Hvis driften af det store flertal af sko
ve, som fortsat skal være produktions
skove, kan ske på en mere naturnær 
måde og der samtidig bliver lagt flere 
og flere områder ud til urørt naturskov, 
bliver det i de kommende år langt mere 
spændende at være skovgæst”.

De to fotografer har skrevet en indle
dende tekst hvor de giver en personlig 
beskrivelse af skovens historie siden 
istiden. Nævnes skal også fire originale 
digte på hver en side, skrevet af Vagn

Lundbye, om digterens oplevelse af 
skoven på de fire årstider.

Bogen - og en tilhørende vandreud
stilling - er udarbejdet med økonomisk 
støtte fra Aage V. Jensens Fonde. 
Bogens tekstafsnit er skrevet på såvel 
dansk som engelsk og er dermed også 
velegnet for udlændinge.

Men styrken i bogen - og motivet for 
eventuelt at købe den - bør være at 
nyde de mange smukke billeder hjem
me i lænestolen. Hvorefter man kan 
prøve selv at få tilsvarende oplevelser 
næste gang man går i en smuk skov.

sf
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Børn planter 
tusindårsege
Den 1. november plantede 462.000 
børn og unge 3000 egetræer over hele 
landet for at markere årtusindskiftet. 
Træerne er omkring mandshøjde og er 
plantet ved skoler og børnehaver. Plant
ningerne skete to måneder før nytår så 
der ikke er risiko for at jorden er fros
sen.

Plantningen er organiseret af forenin
gen Plant et Træ som har valgt ege
træet fordi det lever så længe at det 
måske kan opleve det næste årtusind
skifte. Inspirationen er kommet fra Kon
geegen ved Jægerspris som er Dan
marks ældste levende væsen og for
mentlig langt over 1000 år gammelt.

Den officielle start på træplantningen 
foregik i Søndermarken på Frederiks
berg. Efter taler af bolig- og byminister 
Jytte Andersen og landsformanden for 
Plant et Træ plantede Kronprins Frede
rik - der er protektor for Plant et Træ 
- et træ på 8 m højde.

Eller rettere træet stod i plantehullet, 
og kronprinsen placerede nogle skovl
fulde jord omkring træet. Efter prinsens 
plantning blev der lukket op for de flere 
hundrede børn der overværede begi
venheden. Børnene kunne så selv få lov 
at lægge lidt jord ned omkring træet så 
de også havde været med til at plante 
træet - se billedet.

Et andet led i markeringen af årtu
sindskiftet har været at børnene skulle 
skrive digte som fortæller om deres 
egne og træets ønsker for fremtiden.
Der er indsendt omkring 5000 digte, og 
heraf udvælges 2000 til en bog på 1000 
sider som udkommer 17. december. De 
mindste børn har lavet tegninger som 
også trykkes i bogen.

Det er typisk at børnene ikke ønsker 
sig masser af penge, men mere bløde 
værdier. De vil have mere tid med far og 
mor, de vil have mindre krig, og mange 
tager afstand fra racisme og ønsker at 
vi skal acceptere hinanden som vi er.

Plantningen finansieres ved bidrag 
fra kommuner, fonde mv. I anledning af 
projektet er der lavet en plakat på 70 x 
100 cm med et billede af Kongeegen, 
pris 100 kr + forsendelse 25 kr. Nærme
re oplysninger fås hos Plant et Træ, 
Skovridervej 20, 8000 Århus C, tlf. 86 14 
22 22. Se også hjemmesiden 
www.plant-et-trae.dk

Plant et Træ er en almennyttig lands
organisation, der med H.K.H. Kronprin
sen som protektor arbejder for, at der

plantes flere træer i Danmark. Plantnin
gerne sker med hjælp fra 52 lokalkomi
téer og flere tusind enkeltmedlemmers 
kontingent til Træernes Venner. Des
uden modtages støtte fra en række 
danske erhvervsvirksomheder, som ger
ne vil markere sig med naturvenlige ini
tiativer.

Gennem organisationen plantes 
omkring 30.000 træer om året - træer, 
der ellers ikke ville være blevet plantet. 
Der oplyses om træernes livsvilkår og 
om træerne som naturmonumenter.

Et thuja stød
I Skoven 10, side 441, viste vi et foto af 
et stød af thuja fra Langesø. Vi er sene
re blevet opmærksomme på at der kan 
ses flere interessante ting på stødet.

Der vokser mos på kanten af stødet, 
men ikke længere inde. Det er udtryk 
for at splintveddet - de yderste godt ti 
årringe - er ret let nedbrydeligt fordi det 
ikke er imprægneret med thujaplicin. 
Længere inde findes kerneveddet som 
er naturligt imprægneret, og her kan 
mosset ikke gro.

Midten af støddet er rådnet helt væk. 
Årsagen menes at være at der er tale 
om ungdomsved som er mindre varigt 
end voksenveddet.

Denne kerne af ungdomsved som er 
forsvundet på en del af de ældre stam
mer går et stykke op i stammen. Det for
ringer imidlertid ikke stammens brugs
værdi fordi stammen netop på det 
nederste stykke også er fortykket. En 
optimal udnyttelse af stammen kræver 
blot at plankerne på savværket 
opskæres parallelt med ydersiden af 
stammen og ikke - som normalt - med 
udgangspunkt i stammens centrum.
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I GF-FORSIKRING behøver 
du ikke have held i spil 
for at vinde gode præmier 
- du skal bare være en god bilist

GF-Dansk Skovbrug 
v/ Ove Christiansen 
Parkvej 28 • 4990 Sakskøbing 
Tlf. 54 70 77 84 • Fax 54 70 53 84 
E-mail: Klub129@gf-forsikring.dk
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CERTIFICERING

PEFC-CERTIFICERING 
GODT PÅ VEJ I EUROPA

Der er vedtaget nærme
re regler for at godken
de nationale ordninger 
til certificering under 
PEFC. Der er nu 14 med 
lemslande.

PEFC (Pan European Forest Certificati
on) er godt på vej til at kunne anerken
de nationale certificeringsordninger for 
skov i Europa.

PEFC Council - PEFCs internationale 
paraplyorganisation - holdt sin 2. gene
ralforsamling i Prag den 5. november 
(den første blev afholdt i juni, se Skoven 
8/99).

De væsentligste vedtagelser drejede 
sig om de nærmere regler for nationale 
ordningers godkendelse i PEFC-regi. 
Ordninger der kan dokumentere skov
drift som lever op til de Paneuropæiske 
kriterier for bæredygtig skovdrift kan 
anerkendes som PEFC-ordninger. De 
paneuropæiske kriterier er defineret af 
de europæiske regeringer i Helsinki 
1993 og i Lissabon 1998. Reglerne 
kan ses på PEFCs hjemmeside 
www.pefc.org.

Ved samme lejlighed ansøgte Fin
land og Sverige som de første lande om 
PEFC-godkendelse af de respektive 
nationale certificeringsordninger.

- Adskillige certificeringsordninger vil 
blive forelagt for PEFC Council i den 
nærmeste fremtid. Hvis de bliver god
kendt og indført, vil de resultere i at 
omkring 20 millioner hektar skov bliver 
certificeret i løbet af det næste års tid, 
vurderede formanden for PEFC Council, 
Henri Plauche Gillon.

Produkterne fra PEFC-certificerede 
skove vil have adgang til et logo som 
viser forbrugerne at træet kommer fra 
bæredygtigt drevne skove - og at skov
driften har været kontrolleret af en uaf
hængig tredjepart. Logoet vil blive gen
kendeligt over hele Europa og vil lette 
handlen på tværs af grænserne. De 
nærmere regler for adgang til logoet er 
ved at blive færdiggjort.

- PEFC-certificeringsordningen er 
vokset jævnt siden lanceringen tidligere 
på året. Vi er glade for i dag at kunne 
meddele at Danmark og Letland slutter 
sig til de 12 hidtidige medlemslande,
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Finland kom, sammen med Sverige, først i Europa med en ansøgning til PEFC om 
godkendelse af et nationalt certificeringssystem. 1,4 millioner hektar er allerede 
certificeret. 6,3 millioner er tæt på.

sagde generalsekretæren for PEFC 
Council, Ben Gunneberg.

I de 14 medlemslande er der dannet 
nationale organisationer - såsom PEFC 
Danmark - hvor alle interesserede par
ter er blevet inviteret til at deltage i 
udviklingen af de nationale systemer for

skovcertificering. Det gælder både 
udviklingen af kriterier for skovdriften og 
af regler for den praktiske gennemførel
se af certificeringer. Disse nationale 
organisationer har valgt en række med
lemmer til PEFC Councils bestyrelse.

Som ekstraordinære medlemmer af
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Hvad er PEFC?
Målet med PEFC er at etablere en 
international og troværdig ramme for 
ordninger til certificering af skovbrug 
i Europa - en ramme som muliggør 
gensidig anerkendelse mellem certi
ficeringssystemer (fx fra andre ver
densdele).

Gennem PEFC defineres de 
grundlæggende krav for skovcertifi
cering. Der skal herefter oprettes 
institutioner på paneuropæisk, natio
nalt og subnationalt niveau. De kon
krete retningslinjer for PEFC certifi
cering i hvert land eller region udar
bejdes ved inddragelse af alle rele
vante parter.

De fem centrale punkter i PEFC
systemet er:

- PEFC dokumenterer over for 
kunder og offentligheden at skove 
drives efter Helsinki kriterierne (fra 
1993) som siden er gjort mere kon
krete i Lissabon konventionen fra
1998.

- PEFC er især beregnet på små 
skovejendomme.

- PEFC skal være åben og gen
nemsigtig.

- PEFC søger gensidig anerkendel
se med andre certificeringssystemer.

- PEFC er baseret på en uafhæn
gig tredjeparts kontrol.

De første skridt til at etablere 
PEFC blev taget i august 1998, og 
den officielle stiftelse skete i juni
1999. Indtil nu har følgende lande 
etableret nationale PEFC organisati
oner: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Dan
mark, Frankrig, Finland, Tyskland, 
Irland, Letland, Norge, Portugal, 
Spanien, Sverige og Schweiz. Stor
britannien og Luxembourg ventes at 
følge efter inden længe.

Nærmere oplysninger om PEFC 
kan fås på hjemmesiden 
www.pefc.org. Her findes også de 
paneuropæiske kriterier, indikatorer 
og retningslinjer i anneks 2-4 i 
PEFC’s tekniske dokument, samt 
kontaktnavne og adresser for hvert 
land.

PEFC Council deltager desuden de 
europæiske papirindustrier (CEPI), de 
europæiske træhandlere (FEBO), de 
europæiske træindustrier (CEI Bois), de 
europæiske skovejere (CEPF) samt de 
europæiske jordejere (ELO). Nogle af 
disse organisationer er også repræsen
teret i PEFC Councils bestyrelse.

Endelig er detailhandlere samt mil
jømæssige og sociale interesser blevet 
tilbudt pladser i PEFC Councils besty
relse for at styrke deres engagement i 
processen.

Også udenfor Europa - fx i Australi
en, Canada, USA og Brasilien - viser 
træproducenter interesse i PEFC-pro-

cessen. PEFC Council vil vurdere andre 
certificeringssystemer med henblik på 
at lette gensidig anerkendelse. Det 
synes at være vejen frem for de 
omkring 50 skovcertificeringssystemer 
der udvikles over hele verden i øjeblik
ket.

Kilde: Pressemeddelelse 
fra PEFC 5.11.99

PEFC Danmark
Godt en måned efter at PEFC Dan
mark blev dannet, er der kommet to 
nye medlemmer og tre observatører 
med i PEFC Danmark.

Ud over de fem stiftende medlem
mer: Skovdyrkerforeningerne, Hede
selskabet. Danske Træindustrier, 
Dansk Træforening og Dansk Skov
forening, så har Danske Skov- og 
Landskabsingeniører og Junckers 
Industrier A/S nu meldt sig ind i 
PEFC Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening, 
Forskningscentret for Skov & Land
skab og Skov- og Naturstyrelsen del
tager i arbejdet som observatører.

For at det danske PEFC certifice
ringssystem kan opnå troværdighed 
på de markeder, der efterspørger 
certificeret træ, skal der være så 
bred en folkelig opbakning som 
muligt. Det er yderst positivt, at vi 
allerede har fået fem “nye” med i 
arbejdet, og vi arbejder fortsat på at 
udbygge samarbejdet med andre 
organisationer.

Mikkel K. Nielsen.
Dansk Skovforening

juletræs - 
skov - 
læ - planter • sunde og velsorterede

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup ff 86 66 17 90 • 97 48 53 44

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræet'

em n>

Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m. 
Leestrup • 4733 Tappernøje • tlf. 36 72 53 77 • fax 56 72 57 02 

Forha ndling af a nlægsrør til overkørsler
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Certificering i Canada
I Canada er en række skovselskaber i 
gang med certificering af deres skov
brug. I juni 1999 havde 6 store skovsel
skaber certificeret et areal på 3,7 mio. 
ha med en årlig hugst på 5,2 mio. ha.

Alle 6 selskaber havde fået en ISO 
14001 miljøcertificering på deres skov
ningsarbejde, kontrolleret af en uafhæn
gig tredjepart. Et af selskaberne havde 
desuden fået CSA - en særlig canadisk 
certificering med yderligere krav til 
bæredygtig skovdrift. Et andet selskab 
med 190.000 ha havde desuden fået 
FSC certificering.

De fleste af selskaberne har indtil 
videre kun certificeret nogle af deres 
skovdistrikter, men det er tanken at 
arbejdet skal udstrækkes til hele selska
bet. Tre af selskaberne overvejer des
uden om de også skal få en FSC certifi
cering.

Alle 6 selskaber har frivilligt indført 
regler for deres skovdrift som ligger 
udover kravene i de nævnte certificerin
ger. Der er tale om at bevare vandkvali
tet og biodiversitet, inddrage offentlig
heden i driftsplanlægningen, brug af 
biologisk nedbrydelig hydraulikolie i alle 
skovmaskiner, at 70% af arealer der 
skal tilplantes er tilplantede senest 2. 
året efter afdrift, eller at alle arealer til
plantes med 2 eller 3 træarter. Selska
bet der er blevet FSC certificeret har 
indført en ekstra bred bufferzone 
omkring vandløb hvor der tages særligt 
hensyn til vandkvalitet og dyreliv.

Med udgangen af 1999 ventes der 
at være certificeret 5 mio. ha skov i 
Canada. I 2001 ventes man at være 
oppe på 48 mio. ha, og i 2003 er målet 
72 mio. ha. Heraf er 69 mio. ha ISO 
14001 certificeret, 8 mio. ha har CSA 
certifikat, og 8 mio. ha har FSC (nogle 
områder ventes altså at få flere typer 
certifikater).

Canadas samlede skovareal er 418 
mio. ha. Heraf betegnes 235 mio. ha 
som produktiv skov. Hugsten er 180 
mio. mJ om året, og industriens omsæt
ning var i 1997 på 52 mia. CAN$.

Som nævnt er ISO certificering det 
mest udbredte i Canada. En af årsager-

Cumulative Area Expected to be Certified 
in Canada 1997-2003

Forest Management Certification 
by Standard 

millions of hectares

Total Area ISO 14001

J CSA SFM FSC

ISO International Organization for Standardization 
CSA Canadian Standards Association 
FSC Forest Stewardship Council

1999 Bulletin

ne er at mange canadiske skovindustri- 
er - og mange af deres kunder - allere
de har besluttet at opnå ISO 14001 
certificering på produktionen.

Når skovdriften også ISO certificeres 
kan man dokumentere miljøstyring på 
alle virksomhedens aktiviteter. Og der
med kan der ske en forenkling af hele 
virksomhedens strategiske beslutnin
ger, kommunikation, interne uddannel
se, kontrolprocedurer og andre elemen
ter der indgår i driften af en moderne 
virksomhed.

En anden grund til at vælge ISO 
14001 er at det er en internationalt 
anerkendt standard som giver selska
berne mulighed for en stadig forbedring 
af deres miljøstyring og -profil. ISO 
giver også en ramme for at opfylde 
yderligere miljømål eller for gennem
førelse af andre standarder.

Den særlige canadiske CSA stan
dard er et sådant muligt næste skridt. 
Den stiller flere krav end ISO omkring 
inddragelse af offentligheden i planlæg
ningen, måling af opfyldelse af de stille
de krav, samt anvendelse af de canadi
ske skovministres kriterier for bæredyg
tig skovdrift (CSA SFM).

Disse kriterier blev fastlagt i 1995 på 
basis af den internationalt anerkendte 
Montréal proces. Fem af de canadiske 
delstater har i de senere år revideret 
deres skovlov så den i større eller min
dre grad afspejler den tankegang der 
ligger bag disse nationale kriterier for 
bæredygtig skovdrift.

CSA FSM omfatter syv punkter: 
Bevarelse af biodiversitet, bevarelse og 
forøgelse af skovøkosystemers tilstand 
og produktivitet, bevarelse af jord- og 
vandressourcer, skovøkosystemers 
bidrag til globale økologiske cykler, fler
sidig nytte for samfundet, og accept af 
samfundets ansvar for bæredygtig 
udvikling.

Kilder: Bulletin Sustainable Forestry 
august 1999, udgivet af Canadian 
Sustainable Forestry Certification 

Coalition (et samarbejde mellem en
række lokale foreninger for canadiske 

træindustrier). Se også www.sfms.com 
eller www.cppa.org.

Trænandlere 
om certificering
Europas træhandlere afholdt deres årli
ge konference 14-15. oktober i Valen
cia. Der deltog repræsentanter for 18 
europæiske lande, fra Danmark Morten 
Bjørner fra Dansk Træforening. Konfe
rencen vedtog en udtalelse om certifi
cering:

’’Skovcertificering er i stigende grad 
blevet et debatemne blandt økologer og 
forbrugere. For tiden kan den hastigt 
stigende efterspørgsel for træ fra certifi
cerede skove ikke opfyldes af de 
træproducerende lande.

Offentlig debat om de forskellige 
aspekter af certificering fører til tab af 
tillid blandt forbrugere og offentlige 
myndigheder. Dette er til stor skade for 
hele træmarkedet - både eksportører, 
importører, industri og håndværkere- 
og har negativ effekt på jobsikkerheden 
i disse sektorer.

De 18 lande i den europæiske nåle
trækonference stiller følgende krav til 
aktørerne:

1. Det vigtigste element i skovcertifi
cering er at øge verdenssamfundets 
accept af skovdrift.

2. Konkurrence mellem de forskellige 
certificeringsorganer er velkommen, 
men for at undgå usikkerhed blandt for
brugere er det nødvendigt at gennem
føre gensidig anerkendelse af de for
skellige systemer.

3. Forud for enhver kampagne til 
markedsføring af certificeret træ skal 
det sikres at hele trækæden fra skovejer 
til slutforbruger er forberedt og velorga
niseret. Samtidig skal der være et til
strækkeligt udbud af produktet. Den 
nationale suverænitet og de eksporte
rende landes interesser skal respekte
res fuldt ud, eftersom samarbejde er 
den eneste vellykkede metode til at 
markedsføre certificeret træ.

For at afrunde: Konferencen anbefa
ler beskyttelsen af fri, uhindret handel 
med træprodukter under anvendelse af 
den højest mulige grad af bæredygtig 
og certificeret skovdrift.

Kilde: Resolution fra European 
Softwood Conference 

14.-15. oktober i Valencia.

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

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
lil al aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.
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CERTIFICERING HOS SODRA

(/ v

t. Sundsvall

r

Kar stad

i,

Vastervik

□

Legend
Land class Long-term objective

II—] Pe altan d _j| PC

r I Wasteland (stony) UK
i Agricultural land □ ns
188 Other land „J NO

Sodra har certificeret 
400.000 ha
Den sydvenske skovejerforening Sodra 
etablerede 1. juli 1998 sin egen certifi
cering. Frem til oktober 1999 har man 
certificeret 412.000 ha - målet for 1998 
og 1999 var 270.000 ha. Tidligere har 
man opstillet det mål at certificere 10% 
af medlemsarealet hvert år, og at der i 
år 2003 er certificeret halvdelen af med
lemsarealet - 850.000 ha.

Systemet er frivilligt for foreningens 
medlemmer, men de skovejere som er 
certificeret har fra og med den nye skov
ningssæson fået 10kr/m3 mere for tøm
mer og 5 kr/m3 mere for cellulosetræ.

Når skovejeren indgår en aftale om 
certificering forpligter han sig til at drive 
ejendommen efter Sodras standard for 
certificering af familieskovbrug. Det 
indebærer at skovejeren inden for 5 år 
skal have udarbejdet en grøn skovdrift
plan (se nedenfor). Indtil den er lavet 
skal der laves en bedømmelse af natur
værdier på alle afdrifter.

I skov med lave naturværdier må der 
afdrives selvom der ikke findes en grøn 
skovdriftplan. Hvis naturværdierne er høje
re skal Sodra kontaktes for at bestemme 
hvilke naturhensyn der skal tages.

Gennem certificeringen forpligter 
skovejeren sig til at drive skoven efter 
en standard med 5 punkter, nemlig 
bevarelse og genskabelse af biotoper, 
naturbeskyttelsestræer, dødt ved, andel 
af løvtræ samt fugtig jord og vand. Ud 
over at følge skovstandarden skal skov
ejeren kunne dokumentere alle aktivite
ter, og bedømmelserne af naturværdier 
skal gemmes og kunne forevises ved 
kontrol.

Sodra laver interne stikprøver for at 
kontrollere om certificeringsaftalen føl
ges. Senere skal en af Sodra udpeget 
kontrollant bedømme om Sodras interne 
kontrolsystem fungerer og er troværdigt, 
bl.a. ved at kontrollanten laver egne 
stikprøver.

Hvis det viser sig at skovejeren har 
foretaget mindre afvigelser fra aftalen 
får han en skriftlig påtale. Hvis der er 
væsentlige afvigelser skal skovejeren 
om muligt korrigere dette inden for et år. 
Og ejendommen bliver automatisk kon
trolleret ved næste interne revision.

Er der tale om meget alvorlige afvi
gelser - fx at der er skovet i en biotop 
som skal bevares urørt, eller at skovlo
vens regler for naturhensyn er overtrådt 
- kan det føre til at aftalen om certifice
ring opsiges. Og en eventuelt udbetalt 
præmie kan kræves tilbagebetalt.

Kilder: Vi Skogsågare 4/99 og 5/99, 
Skoven 1/98 og 6-7/98. Se også 

www.sodra.se

Grønne skovdriftplaner
Et af leddene i Sodras strategi for natur
beskyttelse og miljøhensyn er at udar
bejde grønne skovdriftplaner. Sodra stil
ler forslag til den langsigtede drift af de 
enkelte dele af skoven, men det er 
naturligvis ejeren der træffer den endeli
ge afgørelse. Kortet viser et eksempel 
på en sådan grøn driftsplan.

De fire signaturer til højre markerer 
fire typer af skovdrift:

PG: Produktion med generelle mil
jøhensyn. Træproduktion er hovedmålet. 
Enkelttræer, grupper af træer og mindre 
arealer efterlades urørt.

K: Kombinerede mål. Skovdyrkning 
er vigtigst, men kombineret med høje 
mål for naturbeskyttelse. Ved hoved
skovning hugges i reglen 75% af ved
massen.

NS: Naturhensyn med pleje. Plejen 
kræves for at bevare og udvikle natur
værdier. Plejen kan omfatte skovning, 
men kun ud fra naturhensyn.

NO: Naturbevarelse, urørt. Skoven 
lades urørt for at bevare og udvikle 
naturværdier.

Skovejendomme med grøn driftsplan 
er i gennemsnit på 100 ha. De fire

driftsklasser udgør i snit hhv. 87,5%,
5%, 4% og 3,5% af det samlede areal.

Kilde:Green Forest Management 
Plan. Brochure udgivet af Sodra.

Grønne
statusopgørelser
Sodra laver med mellemrum grønne 
statusopgørelser. En sådan opgørelse 
er nu foretaget for anden gang og viser 
at 91% af hovedskovningerne følger 
Sodras regler for naturbeskyttelse. Det 
er en forbedring med 23% i forhold til 
året før.

Forbedringerne ligger især i antallet 
af ”nye høje stød” hvor Sodras regler 
kræver at der efterlades 3 stk/ha. Den
ne regel blev opfyldt af 61%. Der var 
også klar forbedring for ’’bevarede 
døde træer”.

Arealet med biotoper som kræver 
særligt hensyn steg fra 1,7% af det sko
vede produktive areal til 3,4%. Arealet 
med randzoner øgede fra 1,8% til 3,3%. 
Det betyder at i 1998 blev 9,4% af det 
skovede areal udlagt til naturbevarelse. 

Kilde: Certification News sommer 
1999 fra Sodra
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UDVIKLING I 
FSC CERTIFICERING

H. Reimar Nielsen 
FSC-certificeret
En af de største danske leverandører af 
trælast og træbaserede pladeprodukter, 
H. Reimar Nielsen A/S, er blevet FSC 
certificeret af NEPCon/SmartWood og 
har således fået en "Chain of Custody" 
godkendelse. Det indebærer at H. Rei
mar Nielsen A/S er leveringsdygtig i 
FSC certificerede produkter - enten 
direkte fra savværk eller via lager og 
egne produktionsfaciliteter i Silkeborg:

Brædder og planker i gran, fyr og 
diverse hårdt træ 

Møbelkomponenter 
Limtræslameller 
Skuffefronter og sider 
Bagklædninger 
Låge rammetræ 
Hegnsmaterialer
Andre emner kan leveres efter ønske 
For nærmere informationer kontakt 

firmaets salgsafdeling i Silkeborg på tlf 
87 22 86 00.

H. Reimar Nielsen A/S ejer blandt 
andet Palsgård Savværk i Midtjylland.

Lis Ellemann, NEPCon/SmartWood

Norsk papirfabrik 
kræver FSC
Som den første norske træindustri har 
Hunsfos Fabrikker i Kristiansand søgt 
om medlemskab i FSC.

Den vigtigste årsag er at den engel
ske varehuskæde B&Q - som køber 
godt halvdelen af Hunsfos’ produktion 
af tapetpapir - kræver at købe FSC 
godkendte produkter. Som en anden 
årsag nævner Hunsfos at FSC er et 
mærke der er verdensdækkende og 
nyder tillid og accept hos forbrugere og 
miljøorganisationer. De europæiske 
skovejeres system, PEFC, dækker kun 
Europa.

Hunsfos er i dag en del af den 
schweiziske Cham koncern og har ikke 
egen celluloseproduktion. Der laves 
120.000 tons tapet-, emballage- og fin
papir, som for det meste er baseret på 
indkøbt cellulose. Denne råvare er hidtil 
kommet fra norske Tofte, men nu ind
købes cellulosen fra Stora i Sverige som 
er FSC certificeret.

Men hvis tapetpapiret skal have en 
rimelig pris er det nødvendigt også at 
bruge den langt billigere mekaniske 
masse fra Hunsfos’ eget træsliberi. De 
producerer 25.000 tons masse om året, 
baseret på råtræ indkøbt lokalt. Hunsfos 
kræver nu at skovejerne i Agder får FSC 
certifikat, ellers vil de hente råvarerne 
andre steder.

KUder.Skogeieren 11/99, Norsk 
Skogbruk 7-8/99.

FSC er stærkt på vej 
frem i USA
Verdens største kæde af byggemarke
der, det amerikanske Home Depot, mar
kerer årtusindeskiftet ved at gå over til 
FSC-certificerede trævarer.

"På grund af vores størrelse er det 
vigtigt, at vi påtager os et ansvar for at 
beskytte de mange truede skovarealer 
rundt omkring i verden. Fremover vil vi 
derfor gå over til at sælge træprodukter, 
der er certificerede", siger selskabets 
formand Arthur Black.

Home Depot har mere end 800 byg
gemarkeder i USA, Canada, Puerto

Rico og Chile, og har en årlig omsæt
ning på over 30 milliarder US$.

"Home Depot er blot et af de store 
amerikanske firmaer, som foretrækker 
FSC-certificerede træprodukter", siger 
Abraham Guillen, direktør for SmartWo- 
ods internationale afdeling under et 
besøg i Danmark. "FSC er blevet main
stream på det amerikanske marked, og 
salget af certificerede produkter er 
stærkt voksende. Det er en stor udfor
dring for især små og mellemstore fir
maer at nå at omstille sig i tide."

Flere oplysninger om FSC på det 
amerikanske markedet kan findes på 
hjemmesiden: http://www.fscus.org. Her 
kan man også finde en annonce hvor 
skuespilleren Pierce Brosnan - der er 
kendt for sin rolle som James Bond - 
slår til lyd for at købe FSC produkter.

Lis Ellemann, 
NEPCon/SmartWood

I løbet af efteråret indrykkes denne annonce i 7 amerikanske tidsskrifter med et 
samlet oplag på 11 mio. - bl.a. Playboy og Time. Overskriften er "Words are not 
enough" - en let omskrivning af titlen på den nye James Bond film "The world is not 
enough" hvor Pierce Brosnan spiller hovedrollen. Teksten lyder bl.a. "Enhver ved at 
handling er bedre end ord. Og bevarelse af verdens skove kræver handling. Din. 
Min. Alles. Nu er der noget nyt vi kan gøre. Vi kan se efter FSC mærket når vi køber 
møbler, gulve, tømmer og andre træprodukter. FSC mærket garanterer at den skov 
et produkt kommer fra drives så den beskytter rent vand, vilde dyrs levesteder og 
friluftsliv".

words are
not enough

Eve ry ere knows fiat actions speak louder than 
word;. Andconservingfieworlds forests requires 
action. Yours. Mne. Everycre's. Now fere's 
somefi ng new fat w e c an do. We can look for fie 
Fb rest Stew a rdship Council label w hen we buy 
f urri ture, fl ooring, I umter a rd ofer ho ueeheid goods 
macteoutof wood.

The FSC label gua rantees fat fe forest a produst 
came from is managed to protect clean water, 
wildifehabitatand recreation. That's why Worid 
Wildife Find, The Wilderness Society, Rainforest 
Alliarceard Natural Resources Defense Council are 
all proud and active supporters of fe nonprofit 
Fo rest Stav a rdship Council.

You cfcn't ha ve to be a movie sta r to be a n ac ticn 
hero. Help conserve fe world s fores ts. Lock for anc 
purchase products car lying fe FSC label. For more 
informationvisitwww .fsc usorgArees or call toll-free 
f-8 77-FSC-LOGO.

l

FSC JETS**

n
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Fokuseret på tynding
Forudsætningerne for efterårets tyndingsaktiviteter ser ganske lov
ende ud. Rimelige priser på cellulose og flis, samt en ny Timberjack- 
tyndingsmaskine.

Timberjack 770 er nummeret større end de mindste. Præcis pas
sende i størrelse til uhindret at sno sig igennem tætte tyndinger. Sam
tidig kraftfuld såvel i basiskonstruktion som kran og aggregat. Kapa
citeten er så høj, at 770 som produktionsmaskine mere opleves som en 
mellemstor skovningsmaskine.

Timberjack 770 beviser også, at små ydremål ikke behøver, at ind
skrænke førerkomforten. Med samme rummelige førerhus som på 
Timberjack 870B og 1270B sidder du i et meget komfortabel arbejds
miljø.

Er du fokuseret på høj effektivitet i tyndinger, bør du stifte nær
mere bekendtskab med 770. En spændende nyhed i sin helt egen 
klasse.

'ji
FMP Skovmaskiner ApS 

Thorsvej 15 • Dk-8850 Bjerringbro 
Tlf+45-702 388 23 • Fax +45-866 881 24

Timberjack
Doing more
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EN AMERIKANSK 
MOTORSAVS-SAMLER

George Blake er nu ved at specialisere sig i gamle skandinaviske motorsave.

Af George Blake, New York, 
oversat af redaktionen

En amerikaner samler 
på gamle nordiske 
motorsave. Han efterly
ser samlere i Danmark.

Mit navn er George Blake, og jeg har en 
meget usædvanlig hobby. Jeg samler 
på gamle motorsave!

Jeg har nu samlet på gamle motor
save i næsten tyve år, og jeg har 191 
save i min samling. Samlingen omfatter 
både tomands- og enmands kædesave.

Fra tid til anden restaurerer jeg disse 
gamle save så de kommer til at se ud 
som og kommer til at køre som den dag 
de forlod fabrikken. Ingen detalje er for 
lille. Hver lille del af hver møtrik bliver 
poleret. Hovedet på hver skrue poleres 
så det skinner som et spejl.

Hvilken oplevelse er det ikke at høre 
lyden af en sav som ikke har kørt i 30- 
40 år. Det tager omkring et år at restau
rere en gammel sav. Nogle gange kan 
reservedele ikke skaffes mere, og de 
skal så laves i hånden. Kun omkring 12 
af mine save er blevet restaureret.

Territoriale save
I lang tid troede jeg at jeg var den ene
ste ’’motorsavssamler” i verden. Hvem 
andre ville gøre noget sådant?

Alligevel har jeg gennem de seneste 
tyve år fundet omkring 15 seriøse 
motorsavssamlere her i USA og Cana
da. Efter at have mødt nogle af disse 
samlere, blev jeg klar over at hver sam
ler var på udkig efter en bestemt "drørn- 
me”sav. Dette førte til at vi begyndte at 
bytte save med hinanden.

Jeg har erfaret at kædesave er 
meget territoriale væsner. Af en eller 
anden grund, ser de ud til at holde sig 
til bestemte områder. En sav som kan 
være sjælden i én del af landet, kan 
være almindelig i andre. Det er derfor 
det er godt for samlere at kommunikere 
og bytte deres overskydende save med 
hinanden.

At samle gamle motorsave er en 
meget omfattende hobby. For det

første, ingen vil nogensinde have alle 
de save der er lavet, dertil er der sim
pelthen lavet for mange.

For det andet kan man ikke blot sam
le på selve savene, men også på gam
mel litteratur om save såsom annoncer, 
brugsvejledninger, reservedelslister mv. 
Jeg har fundet ud af at jeg bytter mere 
litteratur med andre samlere end jeg 
bytter save.

Skandinaviske save
For omkring fem år siden skete der 
noget mærkeligt med min samlerinter
esse. Jeg fandt ud af at jeg var ved at 
specialisere mig i gamle skandinaviske 
kædesave såsom Jonsereds, Hus- 
qvarna, Partner, Jobu, Eia Typhoon, 
Companion mv.

Jo, hvis jeg ser en god gammel ame
rikansk bygget sav, så vil jeg tage den 
ind i min samling. Men lige nu består 
min virkelige interesse i at samle gamle 
skandinaviske save.

For omkring et år siden fandt jeg en 
motorsavssamler i Sverige som syntes 
at have den samme grad af entusiasme

som mig for denne hobby. Han havde 
også omkring 200 save i sin samling.

Efter en måned med kommunikation 
og udveksling af fotografier, byttede vi 
motorsave. For mens han havde mange 
gamle skandinaviske save i sin samling, 
så havde han ikke mange gamle ameri
kanske save. For mig var det lige 
omvendt. Save som var almindelige for 
mig, var meget sjældne for ham. Så ale
ne i år har vi byttet 7 save hen over 
Atlanten!!

Jeg har byttet kædesave med samle
re i Sverige, Norge og Finland. Det er 
utrolig sjovt, og jeg lærer også nye 
sprog!!

Nogle af disse samlere taler slet ikke 
engelsk, så vi kommunikerer på deres 
sprog, og jeg oversætter alle breve.
Nej, jeg taler slet ikke disse sprog fly
dende, jeg sidder ved skrivebordet 
med en ordbog. Det gør kun denne 
hobby ekstra fornøjelig.

Hvilken glæde er det ikke at komme 
hjem og finde en kasse fra udlandet. Du 
ved at den indeholder en sav som du 
har søgt efter i årevis.
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Et udvalg af George Blakes gamle tomandssave.

Danske samlere
Jeg vil gerne høre om der er nogen 
samlere af motorsave i Danmark! Hvis 
du læser denne artikel og samler på 
motorsave, vil jeg meget gerne have at 
du kontakter mig. Hvis du ikke er sam
ler, men kender nogen der er, så vær 
venlig at vise denne artikel til ham.

Jeg vil gerne udveksle informationer 
om gamle save, bytte litteratur, og 
måske også bytte gamle save med 
samlere af motorsave i Danmark.

Jeg kan kontaktes på en af flere måder:

Post: George B. Blake
PO Box 129
New Hampton, New York 10958
USA

Telefon (om aftenen, New York er 6 
timer efter dansk tid): 001 914 374 8274

Fax: 001 914 344 0021
E-mail: motorsag@citlink.net

Alle der vil i kontakt med mig kan 
bruge alle disse måder. Brug gerne det 
sprog som du er mest fortrolig med.
Hvis du taler engelsk er det glimrende. 
Hvis ikke, så kontakt mig gerne i det 
sprog du er bedst til, og jeg vil oversæt
te dit brev.

Jeg vil også gerne svare dig på dit 
sprog, men jeg bruger en ordbog, så 
vær venlig at tilgive mig for gramatik- 
ken.

Jeg håber at høre fra dig snarest!

KVALITETSPLANTER TIL:
-lO* VJ
s Vi

*

W4

ft/% mi
mi •*4

mm

JOHANSENS PLANTESKOLE

TØMMERVEJ 15 - 7080 BØRKOP 
FAX 75 86 93 08 • TEL 75 86 62 22

‘^llorthede planteskole Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

KATALOG TILSENDES GERNE!

KVALITETSPLANTER BEHANDLET AF FAGFOLK

PLANTESKOLEN ER TILSLUTTET SKOVPLANTERINGENS ANKENÆVN

TLR: 86 68 64 88 FAX: 86 68 64 40

ii
saft.;

Danmarks mest solgte skovvogn
- typegodkendt og fremstillet af de bedste 

svenske materialer - kvalitet

ARBETS

AGNAR
Moduli

Ordrup Jagtvej 66 st 
2920 Charlottenlund 
tlf *45 3961 6600 
fax *15 3961 6600

HYDRAULISKE LIFTE 
SKURVOGNE/MODULER
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SVAMPEHOLD 
PÅ FRIERFØDDER

Tekst og foto:
Mogens Cuber

Et af de mest spænden
de flygtningeprojekter 
på dansk grund tager 
udgangspunkt i råtræ. I 
tre år har bosniske flygt
ninge dyrket den delika
te asiatiske svamp Shi
itake på egestammer.

Til næste år skal ND 
Shiitake på Norddjurs- 
land bruge 40.000 stam
mer. Projektets leder 
appellerer om hjælp fra 
skovejere til at skaffe 
træet.

- Skriv at vi har brug for samarbejds
partnere, der kan levere træstammer 
hele året.

Sådan lød den indtrængende bøn fra 
ND Shiitake’s leder, Peter Bisp, da han 
forleden fik en opringning fra SKOVEN i 
forbindelse med denne artikels tilblivel
se.

Sidste år blev lederen snydt af en 
enkelt skovejer, der pludselig kun var i 
stand til at levere 20 m3 egetræ, i stedet 
for de lovede 150 m3.

- I år har vi 12.000 egestammer i 
brug, men jeg forventer at vi næste år 
vil bruge i nærheden af 40.000 stam
mer. Og i sagens natur har jeg brug for 
stabile leverancer, fortæller Peter Bisp 
der i tre år har stået i spidsen for det 
usædvanlige projekt,

Ordvalget er 
meget rammende
Den delikate svamp er på vej til at blive 
synlig i butikkerne. Men det politisk kor
rekte projekt med bosniske flygtninge er 
samtidig inde i en afgørende fase.

Markedskræfterne, GASA, polemiske 
trendsættere og køkkenchefer, og røde
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Shiitake svampene høstes i drivhuset.
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Arbejdsprocessen
Artsnavnet på svampen er Shiitake 
(udtales Shi-ta-ke).

Den er en lamelhat med en brun 
overside og hvidt kød, der smager 
som en mildere udgave af vilde 
svampe fra skovene. 20 procent af 
verdens produktion af spisesvam- 
pe er shiitake, og den dyrkes især i 
Sydøstasien og USA.

Høstsæsonen går fra april til 
december.

Den dyrkes på egestammer der 
er 1 meter lange. Diameteren skal 
helst være mellem 10 og 12 centi
meter, men man bruger stammer 
fra 8 til 15 centimeter.

Det bedste træ stammer fra 
førstegangs tyndinger på 10-15 år, 
men Peter Bisp erkender, at det er 
nemmere at få fat i træ fra bevoks
ninger på 20-25 år.

- Vi ligger egentlig i konkurrence 
med private som sanker brænde. 
Jeg hører ofte, at det er forbundet 
med for store omkostninger at få en 
skovarbejder til at skove netop dét 
træ, vi gerne vil bruge, siger pro
jektleder Peter Bisp.

Dyrkningen starter med at 
egestammerne podes med svam
pens mycelium, som fremstilles et 
sted på Fyn. Man borer 30-40 hul
ler i træstykket, lægger en smule 
mycelium ind og lukker hullet med 
paraffin.

Stammerne lægges nu ud I 
skoven på et beskyttet sted. Her 
ligger de et år så myceliet kan bre
de sig i træet - og forhåbentlig er 
der ikke andre svampe som når at 
spire på stammerne.

Efter et år er svampen klar til at 
formere sig. Men under danske 
himmelstrøg ville frugtsætningen 
være meget uregelmæssig. Derfor 
bliver stammerne nedsænket i 
vand i et døgn, hvorefter de sættes 
ind i drivhusene. Hver stamme kan 
veje op til 25 kilo, når den er mæt
tet af vand.

Efter to til syv dage - afhængigt 
af temperaturen - bryder frugtlege
merne frem, og efter yderligere en 
uge er de så store at de kan 
høstes. Når der ikke kommer flere 
frugtlegemer frem, lægges træet 
ud i skoven igen, og en måned 
efter kan der igen høstes.

En enkelt stamme kan pro
ducere 250 gram svampe i løbet 
af en sæson. Svampen er i dvale 
om vinteren, men den fortsætter 
året efter. Efter 3-4 år er veddet helt 
nedbrudt, og stammen kasseres.

Til næste år forventer man at 
høste mellem 11 og 12 tons 
svampe.

tal på bundlinien i 1999, er blot nogle af 
de problemer, som holdet bag den asia
tiske svamp er udsat for.

- Vi høster nogle dage over 100 kilo 
svampe om dagen. Vores team funge
rer stort set upåklageligt, men af erfa
ring ved jeg, at vi igen i år kan få pro
blemer med leverance af egetræstam
mer til vores produktion, konstaterer 
Peter Bisp.

Produktionen foregår i fire drivhuse 
som fylder godt i landskabet udenfor 
Stenvad på Norddjursland. Her står sel
ve grundlaget for produktionen af Shiit
ake - tusindvis af egestammer på en 
meters længde og en diameter mellem 
8 og 15 centimeter.

Vi træder indenfor i den fugtige var
me på en af årets sidste sensommerag- 
tige solskinsdage. Alle mand er i gang 
med kniven, for det er årets mest pro
duktive dag.

Selvom salgslederen, Nedzad Musa, 
for få minutter siden var i gang med at 
foretage den obligatoriske rundringning 
til køkkenchefer landet over, har også 
han grebet kniven, løvrigt sammen med 
Peter Bisp, der en time senere skal 
møde repræsentanter for Socialministe
riet.

- Vi er et kollektiv, og alle må løfte, 
når der er pres på. Sådan er dét bare, 
griner Peter Bisp. Sveden hagler ned 
på kontorfolket, der i modsætning til de 
andre ikke har den farverige kedeldragt 
på.

Selvom tempoet er højt, og der er en 
frist for, hvornår svampene skal være i 
Århus på grossisternes grønttorv,
GASA, er stemningen høj, og man laver 
gas med hinanden. Danske og bosni
ske sætninger fyger i luften, og ikke alt 
er stuerent.

Den eneste ikke-bosnier, Rifan Bahti- 
ri, får på puklen, og med en hurtig arm
bevægelse "skæres" struben over på 
Rifan af en af bosnierne.

Episoden kunne virke ubehagelig i 
betragtning af at det er den slags de 
alle sammen er flygtet fra i 1993-94.
Men herude ved skovbrynet er det en 
del af dagligdagen at lave sjov med 
hinanden:

- Det er ligesom på alle andre 
arbejdspladser, forklarer dansklæreren 
Michael Mortensen. Han har hverken 
tavlekridt eller tavle med på jobbet - 
derimod har også han kedeldragt på. 
Han skal lære bosnierne dansk mens 
de arbejder.

- Er det ikke utroligt, at om få timer vil 
svampen blive serveret for en restau
rant-gæst et sted i København, klukker 
Michael Mortensen. Et par minutter 
senere er det dansklærerens tur til at 
fyre en vittighed af. Denne gang på 
bosnisk I

Røde tal i 1999
En god arbejdsplads, et godt produkt, 
masser af frisk luft og en række vædde
mål om, hvor mange kilo man denne

o

Svampene bryder frem fra egestykket et 
år efter myceliet er indpodet.

dag vil høste. Men kendsgerningerne er 
også, at de 3,4 millioner kroner som 
EU’s Socialfond har postet i Shiitake- 
projektet er ved at være brugt. Og med 
Peter Bisps egne ord er der røde tal på 
bundlinien i 99.

- Jeg må tage tæskene i dag, sukker 
han, men fortsætter: Det her projekt er 
utroligt, og vi overlever. Alt andet ville 
være helt ude i skoven. Så derfor skal vi 
have fat i flere skovejere, som vil levere 
varen.

Bosnierne skal 
tage over
Men et af projektets delmål ER i fare for 
at være urealisabelt. Nemlig at sætte de 
bosniske flygtninge i stand til at overta
ge virksomheden i år 2000.
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Holdet bag ND-Shiitake: Stående, fra venstre mod højre: Projektleder Peter Bisp. 
Omer Alagic, Bosnisk muslim (bm), Nedzad Musa (bm) Salg og administration, Alija 
Boskailo (bm), Asim Terko (bm), Michael Mortensen dansklærer. Siddende, fra ven
stre mod højre: Rifan Bahtiri (jugoslav), Ibro Sadzak (bm), Louise S. Nielsen 
(bistandsklient), Redzo Sefer (bm), Ismet Egrlic (bm)

Svampens egenskaber
Brug af Shiitake i madlavningen 
giver en lang række sundhedsmæs
sige fordele.

Som alle andre svampe har S et 
højt indhold af protein, den er fedt
fattig og indeholder ingen kolesterol. 
Endvidere udviser S visse sygdoms- 
bekæmipende egenskaber i tests på 
både dyr og mennesker.

Næringsindhold.
S er meget næringsrig; den indehol
der proteiner, lipider og kulhydrater 
såvel som en lang række vitaminer 
og aminosyrer. Det skal dog bemær
kes at koncentrationen af nærings
stoffer og biologisk aktive forbindel
ser varierer med dyrkningsmetoden.

S har en høj ernæringsværdi sam
menlignet med grøntsager beregnet 
i forhold til tørvægten. Da svampene 
indeholder 85-95 procent vand skal 
man dog indtage store mængder 
svampe for at få et betydeligt 
næringstilskud til diæten.

Mængden af protein i S er mindre 
end i kød, men på højde med prote
inværdien i ærter og grønne bønner. 
Alle 9 essentielle aminosyrer er til 
stede i et forhold der svarer til “ideal" 
proteinet for mennesker. Endvidere 
er S rig på aminosyrerne leucin og 
lysin, der er mangel på i mange 
kornsorter.

S er en god vitaminkilde, specielt 
vitaminerne B1, B2 og B12. B12 syn
tetiseres kun af svampe og bakterier 
og findes ikke i grøntsager.

Sundhed
En lang række biologisk aktive for
bindelser med sundhedsmæssige 
egenskaber er fundet i S. Visse af 
disse forbindelser har mere end en 
effekt. Desuden kan der være syner- 
gieffekt mellem de aktive og de ikke- 
aktive forbindelser, hvorved indtagel
se af S potentielt set kan give en 
meget høj sundhedsmæssig effekt.

Kilde: Przybylowicz P. og 
Donoghue: Shiitake growers

handbook. The art and science of 
mushroom cultivation.

- Andre må derfor træde til i år 2000, 
hvis projektet skal fortsætte, forudsiger 
Peter Bisp. Beslutningen ligger hos 
Nørre Djurs kommune, og vi forventer 
en afklaring meget snart.

Det er et samarbejde mellem Dansk 
Flygtningehjælp, Nørre Djurs kommune

og Projektcenter Øst under Århus Amt, 
som i løbet af de sidste par år har sam
menbragt 11 bosniske muslimer, en 
enkelt jugoslav, en dansk bistandskli
ent, en dansklærer og en administrati
ons- og salgsleder af bosnisk herkomst 

Fra starten var det meningen, at

bosnierne selv skulle overtage virksom
heden. Det var da også blandt andet 
derfor hele holdet gæstede det krigs
hærgede land sidste år for at se om 
nogle af de mest ressourcestærke 
bosniere kunne starte egen virksomhed 
i deres hjemland.
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Et parti Shiitake svampe fra ISO. Salgspris i butikken 15 kr pr. 100 gram, svarende 
til andre svampespecialiteter

Michael Mortensen betegner den del 
af projektet som en stor succes, men 
også en meget følelsesladet oplevelse:

- Det var stærke sager at rejse rundt 
med de mennesker, som jeg efter at 
have undervist i et par år, skulle være 
gæst hos i deres land. De fleste hjem 
var enten sønderbombet, nedbrændt 
eller overtaget af andre med en anden 
etnisk baggrund.

- Vi tog ikke tomhændede derfra, 
tværtimod, men det er svært at forestille 
sig, at der en gang vil blive dyrket Shiit
ake svampe i Bosnien, konstaterer 
Michael Mortensen.

Terapi for bosnierne
Bosniernes deltagelse i projektet har 
flere formål, både på kort og lang sigt.

- Det er mennesker, der har siddet i 
koncentrationslejre, som har fået deres 
liv ødelagt. Psykisk og i nogen tilfælde 
også fysisk, siger Michael Mortensen.

- At vi kan gå rundt i en skov på 
Norddjursland og arbejde med noget 
så levende som svampe, er jo helt fan
tastisk. Det er jo alt andet lige også en 
form for terapi.

For Samir Lovic, Bajrudin Pruzljanin 
og Sead Dono har “terapien” helt kon
kret udmøntet sig i et øget selvværd. De 
tre bosniere har forladt projektet og har 
nu fast arbejde, hvilket, ifølge Peter 
Bisp, er et af de væsentligste succeskri
terier:

- Bosnierne har siden starten været 
på lønnet revalidering med henblik på 
et varigt job. Fra januar kommer de for

modentlig på bistandshjælp, også selv
om de fortsætter i projektet.

- Men det er klart, at vi vil gerne lave 
en god svamp - og det gør vi, men får 
folk andet arbejde, eller går de i gang 
med en uddannelse, er det glædeligt 
for alle. Der har været rigeligt mange år, 
hvor disse mennesker har været ved at 
rådne op, enten i en koncentrationslejr 
eller i en dansk flygtningelejr, konstate
rer projektlederen.

Må spille på 
mange strenge
Set med salgslederen Nedzad Musa’s 
øjne, er der et kolossalt potentiale i 
Shiitake svampen. Men konkurencevil- 
kårene på markedet er hårde:

- Vi har nok været lidt naive i starten, 
og satset på, at GASA Århus kunne 
bringe os helt frem i søgelyset hos kun
derne. Men sandheden er, at vi må spil
le på mange flere strenge, siger 
Nedzad Musa. Plan har en fortid som 
olieingeniør i det tidligere Jugoslavien, 
og har på få år har lært sig at tale fly
dende dansk.

Men søgelyset, som Nedzad Musa 
snakker om, er på vej. Den kvalitetsbe
vidste supermarkedskæde ISO i Stor
københavn har for få måneder siden 
valgt at lægge større vægt på at mar
kedsføre svampen, og det glæder alle 
på holdet bag ND Shiitake.

- Vores produkt passer ind i ISO’s 
krav om friske varer og høj kvalitet. Des
værre er det kun det storkøbenhavnske 
publikum der får glæde af det samar

bejde. ISO-kæden er ikke landsdæk
kende i modsætning til FDB. Men efter 
lange og seje forhandlinger er der ikke 
noget som tyder på, at FDB er klar til at 
handle med os i stor skala, siger Peter 
Bisp.

Han indrømmer blankt, at han har 
gået en lang vej siden han for tre år 
siden kom fra Universitetet i Århus med 
speciale i mikrobiologi, og til forhand
lingsbordene med pengestærke 
købmænd i sværvægtsklassen.

Ny rekord
Da dagen rinder ud, sendes svampene 
afsted til Århus, og endnu et væddemål 
er afgjort. Det blev 160 kilo svampe. Ny 
rekord:

- Og det er kun starten, lyder det fra 
Peter Bisp, der til gengæld ikke ønsker 
at vædde om under hvilke former ND 
Shiitake skal drives til næste år.

En ting er dog sikkert. Shiitake-svam- 
pe er kommet for at blive. Det umage 
hold på Norddjursland er uden tvivl 
bedst på hjemmebane endnu, men får 
de styr på modstanderne på udebane, 
venter den kommercielle succes forude.

ND Shiitake kan kontaktes på 
tlf: 86 38 14 37, eller e-mail: 
Shiitake@vip. cybercity. dk 
Adressen er: Stendyssevej 14, 
8586 Ørum Dj urs.

]] Skovservice%i
v/Jens Johansen ■ Vadet 2 ■ DK 4660 St. Heddinge 

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

Træfældning • Topkapning • Beskæring 
Udkørsel • Udslæbning • Stødfræsning 

Flishugning med kranmadet TP 960 
Hegnsklipning med Twiga 5000 

Salg af træklatreudstyr 
Underholdning med skovhuggershows

'G/NG

Ring og få tilsendt prislister/brochurer
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FREGNER I BØG
Af stud. silv. Anders Thykjær 
Pagh & stud. silv. Anders 
Toftegaard Jensen

Fregner i bøgetræ fore
kommer især på flad- 
grundet jord når våde 
vintre efterfølges af 
tørre somre. Fregnerne 
Kar haft økonomisk 
betydning for mange 
distrikter.

Forfatterne mener at 
fregner skyldes at vand
søjlen i vedkarrene 
sprænges i tørkeår. Ved
karrene iltes derefter, 
enten gennem stamme- 
sår eller gennem ende
fladen efter træet er 
fældet.

Det anbefales at und
lade hugst i bevoksnin
ger mens de er tørke- 
stressede for ikke at 
fremkalde flere fregner.

Forbrugernes stigende efterspørgsel 
efter emner i ensartet lyst bøgetræ har 
skærpet kravene til råtrækvaliteten. Mis
farvning i form af rødkerne - der oftest 
er en mørkfarvning af den centrale del 
af stammen - har de seneste årtier 
været den mest betydningsfulde vedfor
ringende faktor, når der handles råtræ.

I de senere år har fænomenet freg
ner imidlertid fået stigende betydning 
for prisfastsættelsen. Fregner ses på 
tværsnittet som små mørkebrune plet
ter, og de kan forekomme spredt over 
hele splinten. Herfra kan de forsætte 
adskillige meter op i stammen.

Fregnernes spredte forekomst volder 
problemer i den videre oparbejdning af 
træet. Det kan nemlig være vanskeligt - 
eller i ekstreme tilfælde umuligt - at 
skære de misfarvede dele af træet bort.

Fregner må antages ikke at være 
noget nyt fænomen, men er formodent
ligt lige så gammelt som rødkerne. I 
modsat fald skulle den pludselige fore

komst skyldes træets reaktion på ænd
ret skovdyrkningspraksis eller ændrin
ger i klimaet, men det virker ikke sand
synligt.

Fregner har da også været nævnt 
sporadisk i litteraturen op gennem dette 
århundrede, men uden at være blevet 
undersøgt nærmere. I stedet for beteg
nelsen fregner har ordene blodpletter 
og mineralstriber været anvendt.

Denne artikel er koncentratet af en 
bacheloropgave ved KVL, hvor fæno
menet fregner har været behandlet. For
målet med opgaven har været at klar
lægge baggrunden for fregnernes dan
nelse, samt at give et bud på nogle 
skovdyrkningsmæssige forholdsregler 
til at begrænse fregnernes forekomst.

Undersøgelsen
Opgaven bygger på en undersøgelse 
på Stiftelsen Sorø Akademi, et besøg 
på Davinde Savværk A/S og interview 
med vedteknologer og repræsentanter 
fra træproducenterne og træindustrien.

Undersøgelsen omfattede 160 træer 
fra en 113-årig bevoksning. Den er 
betegnet som en usund problembe
voksning, da den står meget lavt og på 
vandlidende jordbund.

Målet med undersøgelsen var at fin
de nogle ydre faktorer på træerne, som 
viste en sammenhæng med andelen af 
fregner i veddet. På den baggrund blev 
træernes DBH, bladtab, skudbygning,

kronetype, kroneform, kronevitalitet, pla
cering og forskellige typer af skader 
vurderet.

Efter skovning blev der registreret 
andelen af fregner på endefladerne af 
de aflagte kævler. Efterfølgende blev 
ca. 100 af kævlerne fulgt under op
skæring på Davinde Savværk A/S med 
henblik på at få klarlagt fregnernes form 
og udbredelse i stammen.

Hvad er fregner ?
Fregner er små, tilnærmelsesvis runde, 
misfarvninger med en diameter typisk 
omkring 1-10 mm, når de betragtes på 
tværsnittet - se foto 1. Større fregner er 
også observeret.

Størrelsen af den enkelte fregne viser 
ingen tegn på at hænge sammen med 
hverken stammens diameter, eller hvor 
på tværsnittet den sidder. Fregner frem
står kun synlige på den kernefrie del af 
tværsnittet, og de er fordelt uden nogen 
systematisk tendens.

Den enkelte fregne holder sig oftest 
inden for én årring. Fregnerne har deres 
udspring i vårveddet, hvorfra de 
bevæger sig ud i høstveddet.

På længdesnittet strækker de sig i 
nogle tilfælde over flere meter, men 
fremstår ofte som op til 20 cm lange 
streger. Det skyldes at man ved 
opskæringen sjældent flækker den (ret 
lille) fregne i hele dens længde - se foto 
2.

Foto 1. Fregner på endefladen af en bøg. På tværsnit ses fregnerne som små plet
ter. Bemærk, at fregnerne ses helt ud i den yderste årring.

V
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kerne. Begge typer misfarvning inde
holder kernestoffer, der giver veddet en 
rødbrun farve. Desuden indeholder kar
rene i begge tilfælde udposninger fra 
parenkymvævet, kaldet tyller - se foto 
3. Det er derfor nærliggende at tro, at 
de processer, der ligger bag dannelsen 
af rødkerne, også er grundlaget for 
fregnedannelsen.

Forudsætningen for dannelse af ker
nestoffer er den rette kombination af ilt, 
fugtighed, enzymer og fenoler. Karom
råder med sprængte vandsøjler har en 
lavere fugtighed, hvilket forbedrer 
muligheden for at fenoler bliver iltet til 
kernestoffer.

Fregner kan dannes helt ud til den 
yderste årring i lighed med den type 
rødkerne, der kaldes sårkerne. Der fin
des således enzymer og typer af feno
ler, der også herude kan deltage i ker
nestofdannelsen.

Foto 2. Fregner på planke af bøg kort etter opskæring på Davinde Savværk A/S. På 
længdesnit ses fregnerne som lange streger.

Diameteren på fregnen ændrer sig 
ikke synligt i længdeforløbet. Fregnerne 
forekommer oftest i rodenden, men kan 
også begynde længere oppe i stam
men. Fregnens farve er mørkerød til 
brun ligesom hos rødkerne.

Teori for fregnernes 
dannelse
Særlige fregneår
Forekomsten af fregner svinger fra år til 
år. Der synes at forekomme særlige 
fregneår, hvor problemet er større end 
normalt,

Interviewene viste, at fregner har 
været et problem i årene 1975-1979, 
1984, 1989 og perioden 1996-1998. 
Nedbørstabeller viser, at disse år gene
relt er karakteriseret ved tørre somre, 
der efterfølger våde vintre.

Problemet er især stort på de øst
danske fladgrundede jorde. Her vil ned
børsrige vintre betyde, at det dybere 
vertikale rodnet går til som følge af den 
høje grundvandstand, og kun de højtlig
gende horisontale rødder overlever.

Hvis den efterfølgende sommer bli
ver tør, falder vandindholdet i de øvre 
jordlag så meget, at det nu flade rodnet 
ikke i tilstrækkelig grad kan forsyne 
træet med vand. Træet står nu overfor 
et tørkestress, da det forbruger mere 
vand, end det kan trække op af jorden.

Dette tørkestress kan føre til sympto
mer som tidligt løvfald, nedsat diame
tertilvækst og dårlig skudbygning det 
følgende år (Callesen 1997). At denne 
stresstilstand også fremprovokerer freg
ner virker sandsynligt.

Sprængte vandsøjler 
Baggrunden for fregnernes dannelse 
skal muligvis findes i, at der i tørkestres-

sede træer findes karområder, hvor 
vandsøjlens trækspændinger bliver så 
store, at vandsøjlerne sprænges.

Tørkestressede træer er specielt 
udsat for sprængninger af deres vand
søjler af to årsager. For det første bliver 
trækket i vandsøjlen større, jo mindre 
vand træet er i stand til at optage fra 
jorden. For det andet betyder det lavere 
vandoptag en større koncentration af 
ioner i vandet (ioner af diverse minera
ler). Den høje lorikonceritration bevirker, 
at vandets kohæsion (sammenhængs
kraft) mindskes.

Fregner har store ligheder med rød-

Skader på stammen 
Det eneste der nu mangler, for at kerne
stofferne kan dannes i de eksponerede 
karområder, er ilt. I forbindelse med 
dannelse af rødkerne trænger ilten for
mentlig ofte ind gennem grenskader 
(Skoven 10/99).

Ved undersøgelsen på Stiftelsen 
Sorø Akademi kunne vi dog ikke påvise 
nogen sammenhæng mellem grenska
der og forekomsten af fregner. At en 
sådan sammenhæng eksisterer, kan 
dog ikke udelukkes.

Undersøgelsen viste derimod, at 
forekomsten af fregner var højere i træer 
med stammesår. Det virker da også 
sandsynligt, at ilten kan finde vej gen
nem stammesår ind til de karområder, 
der indeholder sprængte vandsøjler, og 
her kan de starte en iltning med dannel
se af røde kernestoffer til følge.

Foto 3. Scanningselektronmikroskopisk billede af freqneved med tyller i kar. Padial- 
smt 500x.

4K*
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Dannelse efter fældning 
Muligvis kan fregnerne også dannes 
efter træet er blevet fældet. Ilten kan nu 
trænge ind i veddet gennem kævlernes 
endeflader. I de karområder, hvor vand
søjlerne i forvejen var sprunget før træet 
blev fældet, findes de rette betingelser 
(dvs. lav fugtighed ) for en iltning af 
fenoler til kernestoffer.

Iltindtrængningen og selve iltningen 
tager tid, og det betyder at fregnerne til
tager i antal efter træet er fældet. Hvor 
lang tid efter skovning disse processer 
kan forløbe, vides ikke med sikkerhed. 
Men under registreringen på Stiftelsen 
Sorø Akademi blev det observeret, at i 
løbet af de første 1-2 uger efter skovnin
gen tonede fregnerne tydeligere frem, 
og de tiltog i antal.

Opsummering
Dermed kan de omtalte karområder 
med sprængte vandsøjler iltes på to 
måder:
1. Gennem såringer mens træet endnu

står på rod.
2. Gennem endefladerne når træet er

blevet fældet.
Fregner dannet som følge af en 

såring må antages at være permanente, 
da bøgen antageligt ikke har enzymer, 
der kan nedbryde kernestofferne, når 
først de er blevet dannet. Denne type 
fregner kan altså observeres på det fri
ske fældesnit.

En sprængt vandsøjle er imidlertid 
ikke nogen blivende skade for træet. 
Vandtransporten fra rødderne mod kro
nen vil således kunne genoptages i de 
karområder, hvor der findes sprængte

vandsøjler, så snart fugtigheden i jorden 
atter gør det muligt.

Bøge der er særligt udsatte for tørke
stress - det vil typisk sige bøge på flad
bundet stiv jord - vil i tørre somre inde
holde en mængde karområder med 
sprængte vandsøjler. Eksponeres disse 
karområder for ilt ved at træet fældes, 
vil der kunne dannes fregner.

Bliver træet derimod først fældet 
senere, vil træet have haft mulighed for 
at genoptage vandtransporten. Med 
den genoptagne vandtransport fjernes 
forudsætningerne for fregnedannelse, 
og der vil alligevel ikke blive dannet 
fregner i disse karområder. Dette forkla
rer muligvis forekomsten af de særlige 
fregneår.

Skovdyrkningsmæssige
overvejelser
Hvis teorien om fregnernes dannelse er 
rigtig, må det give anledning til nogle 
skovdyrkningsmæssige overvejelser. 
Træproducenterne må nu skelne mel
lem to typer af fregner.

1. Fregner der opstår som følge af 
såringer; de må antages at være per
manente. Hyppigheden af denne type 
vil kunne reduceres ved at være påpas
selig med ikke at udsætte træerne for 
stammesår.

2. Den anden type er vel nok den 
økonomisk mest betydende, og den der 
muligvis er årsag til de omtalte fregneår. 
Grundlaget for denne type fregner er 
den forhøjede hyppighed af karområder 
med sprængte vandsøjler i tørre somre, 
der efterfølger nedbørsrige vintre.

Det må have som konsekvens, at

hugsterne i videst mulig omfang beg
rænses under sådanne klimaforhold. 
Specielt må man være påpasselig med 
at hugge i bevoksninger på fladgrundet 
stiv jord, hvor træerne danner overfladi
ske rodsystemer. Her bliver træerne 
nemt tørkestressede, og muligheden for 
at der opstår sprængte vandsøjler i kar
rene forøges.

Planlægningen af hugster i sådanne 
disponerede bevoksninger bør være så 
fleksibel, at hugsterne kan udskydes, 
hvis der pludselig opstår tørkeår.

Ydermere vil en grundig grøftning i 
bevoksninger på fladbundede arealer 
forbedre rodudviklingen i dybden. Der
med mindskes formentlig risikoen for, at 
træerne udsættes for tørkestress.

Det skal kraftigt understreges, at 
denne artikel udelukkende omhandler 
en teori for fregnernes dannelse. Yderli
gere studier på området må søge at 
eftervise teorien.

Kilder :
Callesen, I. (1997) : Tørkeskader hos bøg. 

Hovedopgave ved Institut for økonomi, 
skov og landskab. Kgl, Veterinær- og 
Landbohøjskole. København.

Jensen, A.T. & Pagh, A.T. (1999) : Rødkerne 
og fregner i bøg. Bacheloropgave ved 
Institut for økonomi, skov og landskab. 
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 
København.

Pagh, A.T.; Jensen, A.T. & Meilby, H. (1999) 
Rødkerne i bøg - kan det undgås? Sko
ven. 1999 nr. 10

Naturplejeuddannelsen
Vi tilbyder alle grund- og basiskurser indenfor naturplejeuddannelsen 
samt en lang række af andre specialkurser indenfor anlæg og pleje af grønne områder.

Udover naturplejeuddannelsen tilbyder vi kurser og hele uddannelsesforløb til anlægsgartnere, greenkeepere og I 
ansatte i blomster- og havecentre.

Uanset hvor i dit uddannelsesforløb du befinder dig, vil det være en god idé at kontakte os for at høre, hvornår 
næste relevante kursus starter.

Undervisningen er naturligvis gratis og bor du langt væk, er der mulighed for ophold på skolen med 
fuld forplejning.
Der ydes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og rejsegodtgørelse i henhold til gældende regler. 

y Brochure, kursusplan og yderligere oplysninger om uddannelserne fås ved henvendelse til:

AMU-Center Sandmosen
Sandmosevej 55, 9460 Brovst, tlf. 98 23 52 55

et center for arbejdsmarkedsuddannelser.

A
W.

Udover de målrettede 
brancheuddannelser 
tilbyder vi også virk
somheds- og person
udviklende kurser, der 
skræddersys til den 
enkelte virksjiufieif af 
vores egne koftsulenfcer. 
Det kan f.eks. være 
uddannelsesplanlæg
ning, kvalitets- og 
miljøstyring, teambuil
ding eller systematisk 
problemløsning.

Ring og få en snak med 
en af skolens konsulen
ter, så vi kart planlægge 
den optimale 
uddannelse 
sammen.
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PLANTEFYSIOLOGI

SKOVE BÅDE BINDER 
OG UDSENDER CO2

Af Lennart Rasmussen, 
Kim Pilegaard og 
Niels Otto Jensen, 
Forskningscenter Risø

Binding af CO2 i hele 
skovøkosystemer kan 
bestemmes med stor 
nøjagtighed over både 
korte og lange tidsrum.

Bindingen eller udsen
delsen af CO2 i skove 
veksler over døgnet, 
over måneder og mel
lem år. Målinger fra 
1996-98 i en gammel 
dansk bøgeskov viser, 
at bruttooptagelsen af 
kulstof er godt 10 
tons/ha/år for hele skov
økosystemet. Men den 
effektive nettobinding i 
træernes ved er kun ca. 
1,5 tons kulstof pr. år på 
grund af træernes og 
jordens respiration.

Kulstofbalancen i skove
Skove spiller en vigtig rolle for det glo
bale kulstofkredsløb. De indeholder 2/3 
af det kulstof som er bundet i biosfæren 
på landjorden, og de har meget stor 
betydning for regulering af udvekslin
gen af kulstof og vand mellem atmo
sfæren og biosfæren (= den del af jor
den og atmosfæren hvor der findes 
levende organismer, red.).

Mulighederne for oplagring af CO i 
skove indgår således som en vigtig del 
af problematikken omkring drivhuseffek
ten. I Kyoto-protokollen (en international 
aftale om at reducere CO-uds!ip, red.) 
er det aftalt, at C02-effekten af skovrejs
ning, skovrydning og skovgenopret
ning, som er sket siden 1990, skal med-

..

r.

Figur 1. 57 m høj mikrometeorologisk målemast og tårn, hvorfra der foretages 
målinger af træernes fotosyntese og respiration.

SS
% . m

X ■ ?r '

S ■
i* J *
i lijak
d'|j£ Tift

i".

kt

Figur 2. Forsøgsfelt med måleudstyr, løvfælder og skurvogn med pumpesystemer.
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Figur 3. Gennemsnitlige daglige variation i juni 1997 af (a) CO- ftuxen, (b) solind
strålingen og (c) luft- og jordtemperaturen.

der udført med meget høj frekvens (ca. 
10 gange pr. sekund) - se figur 1 og 2.

(Forsøgsstedet blev i øvrigt besøgt 
på Skovforeningens ekskursion til Sorø 
Akademi i juni 1997, se Skoven 9/97, 
red.).

De detaljerede måleresultater gør det 
muligt at beregne indenfor korte tidsin
tervaller, om et stof tilføres eller udsen
des fra skovøkosystemet. Resultaterne 
heraf opsummeres så på måneds- eller 
årsbasis.

Døgnvariation 
over CO2 flux
I vækstsæsonen ser typiske døgnkurver 
for solindstråling, temperatur og CO2 

flux ud som vist på figur 3.
Om dagen stiger solindstrålingen og 

dermed temperaturen. Træerne optager 
CO2 fra atmosfæren, hvilket ses ved at 
fluxen bliver mere og mere negativ 
(nedad mod træerne).

Om natten falder solindstrålingen til 
nul, samtidig med at temperaturen fal
der. Om natten bliver CO2 fluxen positiv

(opad fra skoven), idet respirationen fra 
planter og jord producerer CO2, som 
spredes bort fra skoven.

Faktisk er respirationen større om 
dagen på grund af den højere tempera
tur, da træers vedligeholdelsesrespirati
on stiger eksponentielt med temperatu
ren. Men om dagen overskygges CO: 
produktionen ved respiration af træer
nes optag af CO2, så den samlede flux 
bliver nedad.

På dage i tørre perioder bliver den 
klokkeformede kurve for CO2 flux mere 
eller mindre skæv. Det skyldes, at 
træerne på grund af vandmangel lukker 
spalteåbningerne, hvorved optaget af 
CO2 hen på eftermiddagen mindskes 
eller ophører. Også respirationsproces
serne er stærkt afhængige af tilgænge
ligheden af vand i jorden.

Jordrespirationen, som måles sepa
rat, har vist sig at udgøre 15-80% af 
økosystemets samlede respiration, med 
den største andel om sommeren. For 
alle parametre på figur 3, solindstråling, 
temperatur og CO2 flux, gælder det, at

regnes i landenes opfyldelse af de fast
satte CO2 reduktionsmål (Skoven 11, 
1998).

Beregningerne bygger på omregnin
ger af modeller for tilvækst af stående 
vedmasser og hugstmasser til CO2- 
ækvivalenter, kombineret med en model 
for varigheden af det lager, som ligger i 
hugstudtagene.

I de senere år er der imidlertid 
opbygget et europæisk netværk af 12 
mikrometeorologiske målestationer i for
skellige skovtyper. På disse stationer 
kan man ved meget nøjagtige målinger 
bestemme fluxen (dvs. transporten) af 
CO2 til og fra hele skovøkosystemer og 
dermed forbedre grundlaget for model
beregningerne af kulstofbalancen i sko
ve (Pilegaard m.fl., 1999).

I fremtidens klima, hvor CO2 koncen
trationen i atmosfæren og temperaturen 
forventes at stige, vil træernes tilvækst 
også forventes at stige. Men da øget 
temperatur medfører større respiration 
fra planter og jord, bliver det vanskeligt 
at forudse, hvordan skovøkosystemets 
samlede kulstofbalance vil indstille sig.

(Respiration: Ånding, de fysiske og 
kemiske processer i levende organis
mer, hvorunder organisk stof/føde 
omdannes til energi. Eller kort og godt i 
denne her sammenhæng: Udsendelse 
af CO2 ved omsætning af organisk 
materiale under frigivelse af energi. 
Respiration er således det modsatte af 
fotosyntese, som er dannelse af orga
nisk materiale ved optagelse af CO2 og 
vand under tilførsel af lysenergi. Red.).

SOROFLUX-projektet 
ved Sorø
I Danmark blev der i 1996 iværksat 
mikrometeorologiske målinger af kul
stofbalancen i en 80 år gammel bøge
skov, Lille Bøgeskov, ved Gyrstinge, 
Sorø. Projektet indgår som et EU projekt 
i det europæiske EUROFLUX-netværk, 
men er siden 1997 blevet udbygget 
under Det Strategiske Miljøforsknings
program til det såkaldte SOROFLUX- 
projekt.

Projektets formål er at kvantificere og 
sammenligne transporten af gasformige 
og vandopløselige kulstof- og kvælstof
forbindelser i skov- og landbrugsøkosy
stemer. Projektet er således knyttet til 
problematikken omkring CCL-binding i 
forskellige typer økosystemer, og der
med muligheden for ved modelbereg
ninger at forudsige eventuelle effekter 
af klimaforandringer. De danske projekt
deltagere er Forskningscenter Risø 
(koordinator), Københavns Universitet, 
KVL og Århus Universitet.

I projektet indgår målinger af fluxe 
(transporter) af en lang række kulstof
og kvælstofforbindelser (CO2, NO, NO2, 
N?0, NHa, HNOa (gasformig), CEL), 
vanddamp samt vandopløselige uorga
niske og organiske forbindelser. De 
gasformige forbindelsers fluxe bestem
mes ved teknisk avancerede målemeto-
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Juli
1996

Januar Juli
1997

Januar Juli
1998

Figur 4. Daglig kulstofudveksling (g kulstof pr. rrf). Negative 
værdier indikerer CO2 flux fra atmosfæren og ned mod træ
kronen.

Januar April Juli
1997

Oktober Januar

Figur 5. Kulstofbalance i Lille Bøgeskov i 1997 (g kulstof pr. 
rrf). Skovens respiration angives ved positive værdier og rø. 
resulterende område, og assimilation ved negative værdier 
og grønt resulterende område.

kurverne bliver mere flade om vinteren.
Ved at opsummere CO2 fluxen for 

hele skovøkosystemet for hver dag i 
perioden juni 1996 til juni 1998 ses det, 
at fra maj til oktober, hvor træernes bla
de optager CO2 til deres fotosyntese, er 
CO2 fluxen nedad (negativ - grøn), 
mens den hovedsagelig er opad i vin
terhalvåret (positiv - rød) (figur 4). De 
manglende værdier i juli 1996 skyldes 
lynnedslag i målemasten og dermed 
afbrud i målingerne.

Den samlede kulstofbalance for 1997 
er afbildet på figur 5, hvoraf det frem
går, at skovøkosystemets respiration er 
størst i begyndelsen af året, men over
skygges sidenhen af træers og andre 
planters assimilation af CO2.

(Assimilation: (optagelse) eller kuldi
oxidassimilation: Opbygningen af kuldi
oxid og vand til plantetørstof ved tilfør
sel af energi. Hvis energien tilføres i

form af lysenergi, kaldes processen 
fotosyntese. (Men energien kan også 
tilføres ved iltning fra visse uorganiske 
stoffer, og så kaldes den kemosyntese.) 
Red.).

Månedsvariation 
over CO2 flux
Opsummeret på månedsbasis ses i 
tabel I, hvordan fluxen af CO2 for begge 
de undersøgte år går nedad fra atmo
sfæren til skovøkosystemet i månederne 
fra maj til september (negative flux vær
dier), mens den resten af året går opad 
fra skoven til atmosfæren (positive vær
dier). De største CO2 fluxværdier nedad 
til skoven opnås om sommeren med 
maximum i juni, mens nettoudsendelsen 
af CO2 fra skoven resten af året ligger 
nogenlunde konstant.

Hvis man månedsvis trækker den 
samlede respiration fra træer og jord fra

CO2 fluxen til og fra hele økosystemet, 
får man et billede af, hvor meget CO2, 
der optages i træer og planter ved assi
milation (Tabel I). Det fremgår således, 
at træernes binding af CO2 har et maxi
mum i juni på ca, 2,6 tons kulstof pr. ha, 
mens bindingen i vintermånederne 
nærmer sig nul.

Når der stadig sker en lille CO2 bin
ding i skoven om vinteren, tilskrives det
te fotosynteaktivitet i frostfrie perioder i 
de spredte rødgraner samt skovbunds
floraen i bevoksningen. Faktisk ses 
skovbundsfloraen i april, altså før løv
spring, at optage 0,4-0,5 tons kulstof pr. 
ha.
o

Arsvariation over 
CO2 flux
På årsbasis var nettofluxen - nettotrans- 
porten - af CO2 til skovøkosystemet for 
de to år henholdsvis 1,7 og 1,4 tons

Måned År Netto-
optag

Respira
tion

Brutto-
optag

År Netto-
optag

Respira
tion

Brutto-
optag

Juni 1996 -1,34 1,24 -2,58 1997 -1,37 1,31 -2,68
Juli 1996 -1,07 1,19 -2,26 1997 -1,00 1,54 -2,54
August 1996 -0,61 1,45 -2,06 1997 -0,52 1,59 -2,11
September 1996 -0,35 0,92 -1,27 1997 -0,04 1,28 -1,32
Oktober 1996 0,36 0,85 -0,49 1997 0,45 0,98 -0,53
November 1996 0,37 0,51 -0,14 1997 0,54 0,65 -0,11
December 1996 0,36 0,43 -0,07 1997 0,45 0,53 -0,08
Januar 1997 0,29 0,35 -0,06 1998 0,42 0,48 -0,06
Februar 1997 0.39 0,43 -0,04 1998 0,30 0,46 -0,16
Marts 1997 0,33 0,49 -0,16 1998 0,25 0,52 -0,27
April 1997 0,13 0,53 -0,40 1998 0,21 0,74 -0,53
Maj 1997 -0,57 0,98 -1,55 1998 -0,92 1,13 -2,05

Total årlig -1,71 9,37 -11,08 -1,23 11,21 -12,44

Tabel 1. Månedliqe økosystem fluxe (transporter) af kulstof (t/ha) i bøqebevoksninqen i Lille Bøgeskov, Sorø, i perioden juni 
1996 til og med maj 1998.

Kulstofudveksling i boegeskov (i996-1998) Kulstofbalance 1 boegeskov (1997)

gr
am

 k
ul

st
of

 p
r. 

kv
ad

ra
tm

et
er

10
00

 
-5

00
 

0 
50

0 
10

00

gr
am

 k
ul

st
of

 p
r, 

kv
ad

ra
tm

et
er

 p
r. 

da
g 

-6
 

-
4

-
2

 
0

 
2

508 SKOVEN 11 1999



PLANTEFYSIOLOGI

kulstof pr. ha. Men da den samlede 
respiration var forholdsvis større det 
andet år, 11,1 mod 9,7 tons kulstof pr, 
ha, har træernes kulstofbinding været 
størst det andet år, nemlig 12 tons kul
stof pr. ha mod 11 tons det første år.

Den større respiration det andet år 
skyldes især en højere temperatur i 
sommermånederne juli, august og sep
tember. Derimod var træernes CCh-bin- 
ding kun lidt højere det sidste år, hvilket 
hovedsagelig skyldes en solrig maj 
måned i 1998.

Periodevis, endda i årevis, kan respi
rationen fra økosystemet på grund af 
jordrespirationen godt være større end 
assimilationen. Dette er blandt andet 
vist af vores svenske EUROFLUX part
ner på et areal med tørvejord. I en lang 
periode var grundvandsspejlet sænket, 
og der skete omsætning (nedbrydning) 
af den tørveholdige jord, hvorved sko
ven kom til at fungere som COs kilde. 
Lignende forhold må vi forvente efter 
udgrøftning i danske skove eller efter 
træartsskift til mere vandforbrugende 
træarter.

Endnu savnes en del forskning i 
detaljerede processer og fluxe for at 
kunne give en mere nøjagtig opstilling 
af kulstofbalancer for skovøkosystemer, 
samtidig med at årsvariationerne skal 
afdækkes ved længere måleserier og i 
forskellige bevoksningsaldre.

For eksempel har vi i Lille Bøgeskov 
målt, at bindingen af metan - en anden 
vigtig drivhusgas - fra atmosfæren til 
skovjorden udgør 1-2 kg kulstof pr. ha 
pr. år, mest på tør jord.

Men det er uvist, om der fra sumpe
de områder i skoven eller under tøvejrs
perioder efter frost eventuelt periodevis 
kan udsendes store mængder metan 
fra jorden. Det er ligeledes uvist, i hvil
ken udstrækning udsendelse af flygtige 
organiske forbindelser (VOC) bidrager 
til skovøkosystemets samlede kul
stofbalance, selv om de som udgangs
punkt forventes at have mindre betyd
ning.

Kulstofbalance i 
Europas skove
Europas samlede skovareal udgør ca. 
150 mio. ha, som kan beregnes til at 
indeholde ca. 8 Gt (gigaton) kulstof i 
biomassen og 12 Gt kulstof i jordens 
organiske pulje (Nabuurs m.fl., 1999). 
Samlet vil Europas skove i teorien kun
ne binde ca. 0,1 Gt kulstof pr. år, hvilket 
svarer til ca. 10% af CO2 emissionen.

På baggrund af modelberegninger 
med data fra EUROFLUX-projektet må 
kulstofbindingen i Europas skove må
ske reduceres til 2% af CO2 emissionen, 
hvis der tages højde for træprodukters 
afbrænding og nedbrydning efter 
hugstudtag (Martin m.fl., 1998),

Indenfor en realistisk årrække set i 
relation til drivhuseffekten vil den største 
kulstofbinding i skove ske i form af 
organisk stof i skovjorden, men teoretisk

vil - set i et 1000-årigt perspektiv - også 
dette kulstof blive omdannet til CO2, 
således at skovens CO2 binding på det 
nuværende skovareal nærmer sig nul.

Skovrejsning vil inden for en kortere 
årrække kunne øge bindingen af CO2, 
alt afhængig af hvilken vegetationstype 
eller afgrøde skoven erstatter. Der 
savnes dog stadig deciderede målinger 
af kulstofbalancen på nytilplantede 
arealer. Men i alle tilfælde opnås en 
umiddelbar positiv gevinst for den glo
bale kulstofbalance i det omfang bio
brændsler kan erstatte fossile brænd
stoffer.

Referencer
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and space observations, - AMBIO 27: 
582-584.
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DRIFTSTEKNIK

NY SKOVTRAKTOR 
FRA VALTRA VALMET

Valtra Valmet præsen
terer en traktormodel - 
TwinTrac Comfort - 
som er særligt tilpasset 
skovbruget. Den har 
bagudvendt førerplads 
og er egnet til opgaver 
som udslæbning, gren- 
knusning, vejarbejde 
mv.

Sidst i september indbød Valtra Valmet 
til to skovdage i Jylland og på Sjælland. 
Der kom omkring 250 tor at se på en ny 
traktormodel der er særligt egnet for 
skovbrug. Den ny model har fået navnet 
Comfort og har en god letbetjent bag
udvendt førerplads til at betjene liftop
hængte redskaber.

Comfort kan ses som en afløser for 
Rollo traktoren. Den første traktor af 
denne type var IH Rollo, og senere kom

Valmet-Rollo. Den sidste har ikke været 
lavet i nogle år, men Valmet har nu i 
samarbejde med Skov- og Naturstyrel
sen udviklet en god ergonomisk, vend
bar førerplads. Den ny førerkabine er 
godkendt på den finske fabrik, men 
produceres i Danmark ved ombygning 
af fabriksnye traktorer.

Den ny førerplads laves ved en 
ombygning af TwinTrac modellerne - 
også kaldet dobbelt kommando, fordi 
alle greb kan betjenes også når fører
pladsen er bagudvendt. TwinTrac kan 
nu også leveres med den computersty
rede HiTech transmission som blev 
præsenteret sidste efterår.

I den normale TwinTrac udgave til 
landbruget er der et bagudvendt rat, 
placeret i højre side. Men for at forbedre 
førerens arbejdsstilling og lette betjenin
gen af redskaberne har man i den ny 
skovtraktor lagt de fleste funktioner over 
i det højre armlæn.

Når sædet er vendt bagud bruges et 
joystick til at styre traktoren samt yderli
gere et par funktioner (EV udtag og DV 
udtag). I armlænet styres en række

funktioner i liften - op/ned, hurtigsænk
ning, lidt op/ned og flydestilling til/fra.
En drejeknap bruges til at indstille lif
tens positionskontrol, og andre knapper 
betjener koblingen og tre mellemgear i 
hvert af trinnene i grundgearene.

Der er lavet ekstra ventiler som er 
elektrisk styrede så de kan styres med 
håndtaget. Ventilerne har proportional 
styring, dvs. jo længere tid man trykker, 
jo hurtigere bevæger de sig.

Med HiTech transmissionen kan man 
programmere hastigheden frem og bak. 
Man kan vælge mellem to funktioner. 
Dels manuelt skift af powershift geare
ne, dels en af de to automatiske funktio
ner (max effekt eller økonomistilling), 
således at maskinen skifter automatisk 
inden for et mekanisk gearområde 
afhængigt af belastningen.

Førerkabinen er i Comfort modellen 
ændret så føreren får mere plads når 
han vender sædet. Når sædet er vendt 
om ændres sædestillingen så den bliver 
mere behagelig: Sædet sænkes samti
dig med at ryglænet lænes lidt bagud. 
Ændringen skyldes at gulvet er lidt 
højere bagtil end fortil.

Comfort kabinen ventes at koste 
omkring 40.000 kr ekstra.

Opgaver
Den ny traktor er egnet til større skov
ejendomme og entreprenører som har 
mange opgaver som udslæbning med 
tang, vejarbejde, grenknusning, sneryd
ning mv.

I statsskovene vil der blive indkøbt et 
antal i de kommende år som en såkaldt 
hovedtraktor - dvs. den skal køre 
mindst 1300 timer og med fast fører - 
og den dækker typisk et helt distrikt. 
Formålet med at købe denne model er 
for statsskovene ikke kun produktivi
tetsøgning, men også at sikre at medar
bejderne kan holde til belastningerne i 
mange år.

Statsskovene stiller særlige miljøkrav 
såsom brug af organiske smøremidler i 
hydraulik og transmission, samt brug af 
katalysator. Disse krav opfyldes natur
ligvis af traktoren.

Traktoren er også egnet for kombine
rede ejendomme hvor den kan hjælpe 
til i landbruget. Valmet peger desuden 
på en række opgaver der med fordel 
kan løses med bagudvendt førersæde,
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Valmet TwinTrac Comfort er særlig egnet til opgaver som udslæbning hvor man har 
brug for en bagudvendt førerplads. På billedet ses at der er flydestilling på liften så 
traktoren kan køre i ujævnt terræn.
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Alle betjeningsgreb kan betjenes når førersædet er vendt 
bagud.

Med førersædet vendt bagud er der god udsigt til liftophæng
te redskaber, her ses udslæbningstangen. Billedet er optaget 
fra overkanten af førersædet (og bagruden er vippet op).

fx radrensning og snifning af græs. 
Redskabet er ophængt bagpå maski
nen hvor man udnytter den kraftige 
hydraulik og PTO samt den kraftige 
bagaksel - samtidig med at føreren har

Skovinddækning
En traktor som kører i skoven skal 
beskyttes mod grene mv. med en 
række særlige inddækninger. Der er 
lavet flere mindre forbedringer af 
den hidtidige skovinddækning:

- Førerhuset beskyttes af grenafvi
sere - kraftige rør der går fra foren
den af traktoren og op over taget på 
førerhuset. For at øge beskyttelsen 
er der nu kommet et ekstra rør på 
siden af kabinen.

- Udstødningsrøret skal også 
beskyttes, og det er nu bedre fast
gjort langs med kabinens sidestolpe.

- Sidespejlene er monteret på en 
svingarm, så de skubbes ind når de 
møder grene.

- Der er beskyttelse af fronten og 
siden af motorhjælmen, af marke
ringslys, samt af styretøjet og forak
slen.

- En værktøjskasse er indbygget i 
traktorens fodtrin. Her er der god 
plads til værktøj, fx en motorsav.

- Der kan bestilles en Lexan 
bagrude.

Skovinddækning inkl. montering 
koster 47.500 ekskl. moms på Mezzo 
serien (+10.000 for Lexan bagrude), 
og 54.500 på Mega serien.

Der kan også bestilles en særlig 
Forest førerkabine hvor der er vindue 
i taget. Den er især egnet til arbejde 
med kran og læsseudstyr.

et udsyn der er bedre end på traktorer 
med meget lav motorhjælm.

TwinTrac modellerne kan udføre det 
samme arbejde som selvkørende snitte- 
re og skårlæggere. Men basismaskinen 
kan udnyttes til opgaver hele året mens 
specialmaskinen ofte kun anvendes i 
meget korte perioder om året.

Traktorerne fra Valmet fremstilles 
efter et særligt fabriksordresystem, hvor 
køberen kan skræddersy traktoren til 
sine egne behov ud fra en lang liste 
over tilbehør og ekstra udstyr. Traktoren 
produceres først når den er bestilt, men 
leveres i løbet af kort tid.

sf

HAKKI PILKE 2X KALLEFALL SKOVOGN
• Saver og kløver træ op til ø 30 cm
• Hydraulisk indtræk
• Kædesav
• 2 kløvestationer
• Transportør er standard
• Priser fra kr. 43.500,-

• Stabil og robust vogn
• 4 modeller fra 5-9 tons
• Priser fra kr. 43.900,-

ring, fax eller mail efter
mNYS KATALOG...

A3VIm
Egedevej 149 • 4640 Fakse
Tlf. 56 3977 22 ■ Fax 56 39 77 33 • Bil 20 41 18 19
E-mail: info@abmstaal.dk
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BØGER TIL SALG
Listen angiver titel, forfatter, udgiver og årstal samt evt. andre oplysninger. Desuden 
er der anført et prisønske. Ved forsendelse bedes betaling ske forud med aftalt pris 
+ porto (under 1 kg 20 kr, 1-5 kg 35 kr).

1. Historien om bøgetræet. Bjørn Døssing. Carlsen 1980. Indb. 29 s. 45 farvefotos..................30 kr
2. The Trees of Commerce. W. Stevenson. W. Rider and Son 1920. indb. 274 s..................... 100 -
3. Træ og Træbearbejdning. E. Thaulow. Gjellerup 1924. Indb. 267 s.......................................  200 -
4. Træ og Træmateriale. Ths. Thomassen. Tekn.lnst, 1976. Hft.110s. Dupi. Kompendium . 75 -
5. Die Welt der Pflanze. R.H. Francé. Ullstein & Co.1912. Indb. 448 s. Folkelig botanik . . 75 -
6. Der vokser skov på heden. B. Børgesen/N. Kr. Mortensen.

Flist. Samf. F. Ribe amt 1984. Indb. 50 s.. Om Utoft Plantage..................................................75 -
7. Læplantningsbogen. Ved P. Chr. Andersen, C.Mortensen 1943. Fift.94 s. Lidt slidt . . . .  40 -
8. De Gamle Levende Hegn. M. Nielsen, Kr. Vyff,

A. Johansen m.fl, K. Jørgensen 1967. 70s.................................................................................50 -
9. Skoven set indefra. A. Sabroe. Schønberg 1970. Hft. 168 s..................................................... 40 -

10. Skovens Folk Fortæller II. 1882-1941. Red.O. Kjersgaard, K. Olesen og H. Petersen.
Skovhistorisk Selskab 1990. Hft. 124 s.................................................................................... 100 -

11. Danske Forstkandidaters Økonomiske Forhold omkring Aaret 1944. P Qvistgaard.
Hft. 18 s. + 4 skemaer.................................................................................................................50 -

12. Spise- og Giftsvampe. N. Fabritius Buchwald. H. Hagerup 1937.
Indb. 160 s.+ 8 farvet..................................................................................................................75 -

13. Pattedyr. H. Winge. Gad 1908. Indb. 248 s................................................................................50 -
14. Se på fugle. Red. P. Jacobsen og L. Schack-Nielsen.

Gad+Dansk Ornithologisk Forening 1987. Indb. 256 s............................................................100 -
15. Fugle i Middelhavslandene og Alperne. Lars Jonsson.

Gyl. 1981 .Indb, 160s. Brugssp................................................................................................ 100 -
16. Nordiske Fugle (Spurvefugle). H. Anthon og Jan Boetius.

Gyl. 1950. Hft.76s+64 farvet.......................................................................................................75 -
17. Politikens store Fuglebog. Tommy Dybbro og Henning Anthon.

Politiken 1998. Indb. 296 s. Inch CD-Rom m. fuglestemmer. Som ny....................................  200 -
18. Naturens Nærbilleder. Leif Ragn-Jensen og Silvanus. Høst og Søn 1962. Hft. 91 s . . . .  50 -
19. Breve til Diana. Leif Ragn-Jensen og K. Bavngaard (Silvanus).

Martins u.å. Hft. 126 s.................................................................................................................50 -
20. Min ven Jagthunden. Leif Ragn-Jensen. Westermann 1953.

Hft. 125 s. Ej opsprættet............................................................................................................. 75 -
21. Morten og Mikkel. Leif Ragn-Jensen og N.R. Nørgaard. Westermann 1947. Lidt skjold. 50 -
22. Rold. Leif Ragn-Jensen. Høst og Søn u.å.. Hft. 123 s. Enkelte rifter........................................ 50 -
23. Lige på Kornet. Orla Hinsch og Leif Ragn-Jensen. Spektrum 1970. Hft. 131 s.

Smudsomslag defekt...................................................................................................................30 -
24. Jagter og Fangster. Lasse Sørensen. Spektrum 1969. Hft. 106 s. Lidt slidt............................. 30 -
25. Rold Skov - Rebild Bakker. Helge V. Qvistorff.

Jysk Lokalhistorisk Forlag 1983. Hft. 42 s. Nr. 496 af 2000.......................................................  50 -
26. Naturdagbog. Alex Secher. Bianco Luno 1966.

Indb.123 s. Udg. i 3000 expl. Tegninger.......................................................................................75
27. Politikens bog om Lægeplanter. Pol. 1998. Indb.336 s. Stort format. Som ny.........................250 -
28. Skovens Rige. Walter Kummerly. Skandinav. 1970.

Indb. 114. 183 fotos heraf 73 farve.............................................................................................50 -
29. Nyt dansk Jagtleksikon. Red. Aa. Weitemeyer og F. Hansen.

Branner og Korch 1973-1975. 9 bind. Indb. 2573 s.................................................................  950 -
30. Vilde Planter i Norden. Bd. I-IV ved K.Gram og K.Jessen,

bd.V (sporeplanter) ved P. Gelting, C.A. Jørgensen og M. Køie. Gad 1949-51.
Indb. 1800 s.+ 1100 farvetv......................................................................................................  850 -

31. Naturparken mellem Farum og Slangerup. Div. forfattere, for skovene
især Just Holten. Gads 1965. Hft. 306 s. + 4 kort.......................................................................  400 -

32. Men morsomt har det været. Fl. Juncker. Gyldendal 1983. Hft. 423 sider.................................. 100 -
33. En gård skifter hænder. Fl. Juncker. Gyldendal 1984. Indb. 182 sider....................................... 100 -
34. Træk fra glemmebogen. Fl. Juncker. Gyldendal 1986. Hft. 264 sider.........................................100 -
35. Stævningsskovene. Eiler Worsøe. Da. Naturfredningsforening1979. Hft. 117 sider ... 50 -
36. Danske skovfolk. Svend Balslev. Skippershoved 1989. Indb. 224 sider.

Om statsskovenes bestyrere samt biografier over
ikke-forstkandidatuddannede skovembedsmænd......................................................................50 -

37. Drømmer jeg - eller er jeg vågen? Annette Hoff & Finn Tuxen-Petersen.
Dansk Landbrugsmuseum 1988. Hft. 196 s. Landboliv 1788-1988. Mange billeder . . 100 -

38. Lille Mikkels vej til livet. Bjørn Døssing. Carlsen 1979. Indb. 28 sider. 42 farvefotos. ... 30 -

Henvendelse til Ernst Riisgaard Pedersen: tlf. 47 17 65 79, fax 47 10 10 79 eller 
e-mail : peddersens@post.tele.dk

Fleretages træhuse 
tilladt
Den 1. november blev det tilladt at bru
ge træ i bærende konstruktioner i huse 
med mere end to etager i Danmark. Der

med bliver det muligt at øge anvendel
sen af træ i boligbyggeri. Vi har i Skoven 
beskrevet to forsøgsprojekter i Hørsholm 
og i Herning som er gennemført ved en 
dispensation fra de gældende regler.

By- og Boligministeriet har godkendt 
et tillæg til bygningsreglementet, en ny 
brandteknisk vejledning, og udsendt en 
eksempelsamling med europæiske eta
gehuse i træ.

De nye regler bliver udnyttet med det 
samme. I 1. kvartal 2000 starter man på 
det første fireetages træhus i Danmark. 
Det opføres i Odense og skal rumme 50 
lejligheder i én blok. Arkitekt er Anders 
Dragsheim fra Nova 5, og bygherren er 
Arbejdernes Boligselskab.

I 2. halvår 2000 bygges 100 almen
nyttige boliger og andelsboliger i tre 
etager i Fjordparken Marina i Ålborg 
med støtte fra Erhvervsfremmestyrel
sen. Arkitekter er Vandkunsten, og byg
herre er Boligforeningen Himmerland.

I Kolding vil man opføre 45 ældre
boliger i tre etager. Arkitekt er Søgård 
Hansen, og bygherre er Koldings 
Ældreboligselskab.

Endelig skal nævnes at i Østerhøj i 
Ballerup opføres 40 boliger som række
huse i to etager; huse af denne højde 
har dog været tilladt tidligere. Arkitekt er 
Vandkunsten, og bygherre er Fagfore
ningernes Boligselskab.

Alle disse byggerier har COWI som 
rådgivende ingeniørfirma. Entrepre
nøren bliver Skanska, der også har 
stået for de to første forsøgsbyggerier.

Byggeriet af træhuse er hjulpet i 
gang af to Nordic Wood projekter der 
startede i 1994. Projektet om fleretages 
træhuse har ført til opførelse af 13 for
søgshuse. Der er indhøstet erfaringer 
fra byggerierne, og alle steder har 
beboerne været meget tilfredse, især 
med det lave lydniveau og indeklimaet. 
Det andet projekt har set på brandfor
holdene, og der er udgivet en håndbog: 
’’Brandsåkra tråhus”, som kan købes 
hos Træbranchens Oplysningsråd.

Siden 1994 er byggenormerne i de 
nordiske lande tilpasset træbyggeri. 
Sverige fik nye normer i 1994, og Norge 
og Finland fulgte efter i 1997.

Der findes i dag 26 byggerier med 
fleretages træhuse i de nordiske lande. 
De rummer 1160 lejligheder med ialt 
68.000 m2. Heraf findes 15 byggerier i 
Sverige og 8 i Finland.

Kilde: Træ og industri 9/99

Debat om adgangsret
Forud for Folketingets åbning skrev mil
jø- og energiminister Svend Auken et 
ugebrev på ministeriets hjemmeside 
med et oplæg til arbejdet i det kommen
de folketingsår. Og skovbruget blev 
også nævnt:

"Der skal udarbejdes et nationalt 
skovprogram, som fastlægger de frem
tidige rammer for dansk skovbrug. Og 
jeg vil lægge op til en grundig diskussi
on om vores adgang til den danske 
natur - adgangen til skovene, til stran
dene, til markturen uanset ejendomsfor
hold. Den diskussion vil uden tvivl sætte 
sindene i bevægelse. Men den er nød-
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vendig. Vi vil tage initiativ til en stor kon
ference hvor vi åbenhjertigt kan drøfte 
disse vigtige spørgsmål.”

Ministeren har senere bl.a. i et ind
læg i Jydske Vestkysten uddybet disse 
tanker:

’’Danmark har altid været et land
brugsland. Det skal det fortsat være. De 
hensyn skal forenes med, at næsten 9 
ud af 10 danskere bor i byen, men ger
ne vil have nærkontakt til naturen. Der
for er den danske natur i et vist omfang 
’’fælleseje”. Også uanset at langt det 
meste af Danmarks jord er privatejet.

Begge hensyn er vigtige når man 
diskuterer adgangen til naturen.

Vi har alle et behov for at opleve og 
udfolde os i naturen. Det har lovgivnin
gen da også i et vist omfang sikret ved 
regler om offentlighedens adgang til 
både offentlige og private arealer.

Disse regler benytter vi os ofte af 
uden at tænke nærmere over det. Vi må 
alle gå langs de danske kyster. I private 
skove må vi gå og cykle på skovveje og 
stier om dagen, I offentlige skove og 
udyrkede marker må vi derudover gå 
stort set overalt og i hele døgnet. På pri
vatejede udyrkede arealer der ikke er 
indhegnede må vi færdes om dagen.
På landet må vi gå og cykle på veje og 
stier, men ejeren har visse muligheder 
for ved skiltning at begrænse denne 
færdsel.

Dette er i meget grove træk det snit 
der blev resultatet af Naturbeskyttelses
loven i 1992. Men det er ikke nødven
digvis en eviggyldig balance. Landska
bet undergår i disse år store forandrin
ger. Der bliver færre, men større aktive 
landbrug. Der skal ske en fordobling af 
skovarealet inden for en årrække. Som 
led i Vandmiljøplan 2 vil der komime 
væsentlige nye arealer til med våde 
enge. På den politiske dagsorden står 
etablering af sammenhængende "natur- 
korridorer” og spørgsmålet om etable
ring af sprøjtefri områder og udvidede 
bræmmer langs vandløb og rundt om 
søer.

Meget kan tale for at man udvider 
’’brugsretten” til den danske natur. 
Måske burde udgangspunktet for en 
del af de gældende regler vendes om, 
så mere som udgangspunkt blev tilladt. 
For mange er det uforståeligt at man 
under en tilfældig gåtur i landbrugslan
det i princippet er forhindret i at ”slå et 
slag" langs et læhegn eller rundt om en 
sø eller uden for de anlagte veje og sti
er i en privat skov.

Vi må selvfølgelig stadig informere 
om hensynsfuld adfærd, Men det må 
ikke få os til at glemme det store 
spørgsmål om lovgivningen om offent
lighedens adgang til naturen er i pagt 
med tiden? Det spørgsmål kan give 
anledning til lidenskabelige diskussio
ner. Men dem må vi tage. Fordomsfrit".

Skovforeningen har senere fået 
oplyst fra Skov- og Naturstyrelsen at 
den nævnte konference tænkes afholdt

i juni 2000, Formålet er at drøfte om den 
balance reglerne i dag er udtryk for er 
den rette, og om der er regler som vir
ker anderledes end tilsigtet eller virker 
uhensigtsmæssigt. Det er ikke tanken at 
konferencen skal munde ud i en klar 
handlingsplan, dertil er problemerne for 
komplekse.

Skovforeningen har for nylig i et 
medlemsbrev givet udtryk for at ville 
’’lægge et stort arbejde i at bevare de 
nuværende adgangsregler. De har en 
god balance mellem de mange involve
rede hensyn og interesser”.

Foreningen peger på at alle parter er 
enige om vigtigheden at et godt forhold 
mellem skovejerne og lokalsamfundet. 
Foreningen frygter at en øget offentlig 
adgangsret gennemtvunget ved lov vil 
skade skovbrugets forhold til omverde
nen i mange år.

Kilder: www.mem.dk, Jydske
Vestkysten 26.10.99, Dansk Skovfore

nings aktuelle sager 1999/2000.

Salg af
bekæmpelsesmidler
Salget af bekæmpelsesmidler blev i 
1998 på 4.326 tons, og det er et fald på 
259 tons i forhold til året før.

Ukrudtsmidlerne udgør 2.781 tons, 
næsten 2/3 af det samlede salg. Svam
pemidler udgør 891 tons. Salget af træ
beskyttelsesmidler er faldet fra 346 tons 
til 297 tons.

Statistikken omfatter 949 forskellige 
produkter med et eller flere af 187 aktiv
stoffer. Antallet af produkter er steget 
med 47 i forhold til året før, mens antal
let af aktivstoffer er øget med 6.

Der er også lavet en opgørelse af 
behandlingshyppigheden. Den var i 
1998 på 2,27 - et fald på 7%.

Kilde:Pressemeddelelse fra 
Mijløstyrelsen 11.10.99

Kronvildtbestand
stigende
Bestanden af kronvildt er i kraftig stig
ning, Den seneste optælling foretaget af 
Danmarks Jægerforbund viser at der 1. 
februar 1999 var 4.611 dyr mod 4.081 
året før. Går man tilbage til 1994 var der 
3.929, og i 1987 var der kun 3.090 dyr.

De største bestande fremgår af listen:

Nordenfjords: 636
- heraf Hvidbjerg kiitplt. 120

Himmerland (Roldskov) 200

Djursland 550
- heraf Meilgård mv. 150
- Løvenholm, Fjeld 330

Midtjylland 671
- heraf Ormstrup 100
- Giudsted pit. 150
- Nørlund pit. 150

Vestjylland 2403
- heraf Klosterheden 325
- Feldborg 100
- Kompedal pit. 100
- Ulfborg området 375
- Birkebæk pit. mv. 150
- Borris pit. mv. 150
- Oksbølområdet 1100

Sønderjylland 95

Sjælland 56
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En arbejdsgruppe under Vildtforvalt
ningsrådet har set på kronvildtets ska
der på land- og skovbrug. De kommer 
frem til at skaderne udgør 200-500.000 
kr om året, og i skov nævnes et tab på 
300-400 kr/ha. Skaderne er stigende 
som følge af den stigende bestand.

Arbejdsgruppen fremsætter en ræk
ke forslag til at begrænse skaderne:

- Opprioritere arbejdet med afværge
midler - fx en orangefarvet hyler der 
blæses op med luft, lugtmidler såsom 
afklippede menneskehår, gaskanon og 
lys, knopbeskyttere, fejestokke, smøre
midler mv.

- Indføre en kompensationsordning. 
Omkring to kerneområder i Midt- og 
Vestjylland udbetales der erstatning til 
naboer i op til 2 km afstand efter en ord
ning der er indført i 1940’erne. Miljømini
steren har dog afvist en generel ordning.

- Styrke dialogen mellem skovdistrik
ter med krondyrbestand og naboerne.

- Oprette aflastningsområder - dvs. 
tilsåning med vildtafgrøder så vildtet 
trækkes væk fra truede arealer.

- Øge muligheden for regulering - 
dette kræver dog særlig tilladelse.

- Anvende lokale jagttider som et 
redskab tii at sprede bestanden hvor 
det er ønskeligt. Dette kræver dog bred 
enighed i et større område.

KildeJæger 9/99

PETER SCHJØTTS P l a n t e s n o L e

W Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34
U

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt
Samarbejde; at yde service og kvalitet til gengæld for 
rettidig besked om mængde, proveniens og levering.
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DANSK MILJØBISTAND 
TIL ØSTEUROPÆISKE SKOVE

Af Frans Richard Bach, 
specialkonsulent, Skov- og 
Naturstyrelsen

Danmark yder bistand til 
skovbruget i Østeuropa, 
især langs Østersøen. 
Ikke til den egentlige 
skovdrift - her har øst
europæerne viden i for
vejen - men til indførel
se af bæredygtig skov
drift, naturbeskyttelse, 
information af lokalbe
folkningen og udvikling 
af det private skovbrug.

Hvad kommer vores opfølgning på Rio 
Konferencen og Østeuropas åbning 
egentlig skovene ved ? Der skal vel ikke 
ydes bistand til egentlig skovbrug ? Nej, 
men der skal samarbejdes om naturbe
skyttelse og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer, og det vil i høj grad 
berøre skovene.

I flere af landene i Østeuropa, bl.a. 
de baltiske republikker, gennemføres 
store privatiseringsprogrammer. Der

opstår på denne måde efter mange år 
igen et egentligt privatskovbrug.

Mange skal for første gang til at dyr
ke skov. Andre kommer i besiddelse af 
dårlig landbrugsjord og vil gerne plante 
skov.

Men hvordan gør man nu det ? Det 
er fristende at gennemføre hurtige ryd
ninger til lave priser, for dog at få lidt ud 
af det. Andre planter planløst med 
tilfældige træarter, og atter andre har 
den her underlige forstlige intuition, så 
det trods alt går meget godt. Udviklin
gen kan forekomme noget kaotisk, og 
det kan være svært at se, hvordan det 
skal føre til bæredygtig skovdrift.

Også de offentlige skovejere har 
deres at se til. Der er ingen tvivl om, at 
der også under kommunismen er udvik
let forstlig ekspertise på meget højt 
niveau. Men organisationerne har været 
lukkede og centralistiske. Det kan de 
ikke være mere.

Nu må der udvises åbenhed, vilje til 
dialog, fleksibilitet, m.v. Der stilles man
ge krav. Finansministerierne har brug 
for penge og vil gerne have provenu ud 
af offentlige skovbrug. En gryende mil
jøbevægelse med stigende støtte i 
befolkningen vil have naturbeskyttelse 
og biodiversitet. Og befolkningen 
kræver friluftsliv - noget de med tiden vil 
få både bedre tid og bedre råd til. Det 
er meget på én gang.

Holdningen i Østeuropa er ret klar. 
Der er stor vilje til at indføre et moderne 
og bæredygtigt skovbrug, men udvik
ling og økonomi stiller også krav. Skov
politikken i landene er efterhånden 
revideret, og det er karakteristisk, at 
skovbruget i flere af landene, som i 
Danmark, ligger i Miljøministeriet.

Men det er en stor opgave. Der er 
brug for hjælp, og derfor indgår bære
dygtig skovbrug i dansk miljøbistand 
som et ud af 4 faglige indsatsområder i 
delstrategien "Sustainable Management 
of Nature and Forest Resources in Cen
tral and Eastern Europe".

Typiske projekter har været
• Pilotprojekter, hvor der i et område er 

blevet demonstreret indførelse af 
bæredygtig skovdrift. Herunder hører 
større integrerede projekter med 
planlægning, organisering, uddan
nelse og folkelig inddragelse.

• Organisering, uddannelse og infor
mation rettet mod nye private skov
ejere, andre aktive i skovbrugser
hvervet, brugere af skovene m.m.

• Beskyttelse og forvaltning af særligt 
sårbare og bevaringsværdige skove, 
f.eks. skove i vådområder.

• Skovrejsning, dvs. planlægning og 
udvikling mod bæredygtig skovdrift.

• Kombinerede energi- og skovaktivi
teter, dvs. anvendelse og produktion 
af brændselsflis.

• Støtte til skovpolitisk udvikling og 
planlægning.

• Biologiske bekæmpelsesmidler i 
skovbruget.

• Beskyttelse af skovområder indenfor 
rammen af projekter, som ikke er 
egentlige skovprojekter, f.eks. natur
park-projekter, EU-habitatsprojekter 
m.v.
Indsatsen er primært rettet mod et 

samarbejde med vore naboer ved 
Østersøen: Estland, Letland, Litauen, 
Polen og den russiske Kaliningrad-regi- 
on samt i den seneste tid også et vok
sende samarbejde med det vestlige 
Rusland omkring Skt. Petersborg.

De første projekter så dagens lys 
allerede i 1992-93. Gennem årene er 
der iværksat skovprojekter for i alt 55-60 
mio. kr. Hertil kommer andre projekter 
med skovaktiviteter, f.eks. projekter om 
naturparker, beskyttede områder og 
biodiversitet i øvrigt.

Ressourcebasen
Miljøbistanden er "privatiseret". Dvs. 
projekterne udføres af danske virksom-

-

Skov ved Ladoga søen, Det karelske Næs i Rusland. Foto Henrik Zeltner 1999.
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Box I. Miljøpolitisk 
baggrund for MIFRESTA 
indsatsen i Øst
europas skove
FN’s Konference om Miljø og Udvik
ling i Rio i 1992 gav startskuddet til 
en række miljøpolitiske processer og 
konventioner. Skovene fik ikke ved 
denne lejlighed en konvention, men 
de fik et skovpolitisk forhandlingsfor
løb, som kører endnu, og som kan 
gå hen og ende med en konvention.

Rio-konferencen opfordrede - 
nærmest forpligtende - til at støtte 
Verdens fattige lande i at leve op til 
de nye miljøkrav. Danmark var et af 
de få lande, der gav konferencen en 
konkret opfølgning, da Folketinget 
allerede sidst i 1992 vedtog at etab
lere en særlig finansiel ramme, Miljø- 
og Katastroferammen - MIKA - som 
bidrag til den ønskede finansiering (i 
dag hedder MIKA, MIFRESTA, dvs. 
Miljø-, Freds- og Stabilitetsrammen).

Hjemme i Europa var “Muren" et 
par år tidligere - i 1989 - faldet. Øst
europa åbnede sig, søgte demokrati, 
integration og samhørighed med 
Vesteuropa. I sin overlevelseskamp 
havde de gamle østeuropæiske regi
mer gjort alt for at skabe økonomisk 
vækst. Miljø var et hensyn, der ikke 
var råd til.

Østeuropa indeholder en rig natur 
side om side med slidte og forurene
de områder. Der var ikke samme 
økonomiske dynamik som i Vesteuro
pa. Selvom dette har været et nega
tivt træk i de østeuropæiske sam
fund, så har det dog skånet store 
naturområder for intensiv udnyttelse.

Østeuropa er i dag inde i en helt 
anden udvikling - og godt for det. 
Landene demokratiseres, det åbne 
land privatiseres, økonomien vokser 
igen, denne gang på markedsøko
nomiske betingelser, befolkningen 
organiserer sig, kræver indflydelse 
og adgang til naturen.

Samtidig bejler landene til EU og 
til integration i det internationale 
samfund. EU stiller store krav til 
medlemslandenes miljø- og naturpo
litik, og det internationale samfund 
tilføjer en række natur- og miljøkon
ventioner, som skal tiltrædes. Det er 
særdeles krævende at leve op til alle 
disse forpligtelser samtidig med, at 
der ryddes op efter de tidligere regi
mer og sikres befolkningen stabile 
og stadig bedre sociale og økonomi
ske forhold.

Der er derfor brug for et sam
arbejde, som hjælper Østeuropa 
på vej med at bevare sine natur
værdier og samtidig bidrager til lan
denes samfundsmæssige omstruk
turering.

heder, dels ud fra ansøgninger, dels 
gennem projekter i offentlig licitation.

Miljøbistanden har derfor også påvir
ket den danske skovsektor, der har en 
lang tradition for at arbejde i udlandet, 
primært i udviklingslande. Indsatsen i 
Østeuropa har gjort egentlige nationale 
danske erfaringer mere relevante og 
værdifulde i det internationale samar
bejde. Derved synes internationaliserin
gen nu at trænge længere ind i skov
sektoren, herunder den private skov
sektor, som kan bidrage med værdifuld 
erfaring til et voksende østeuropæisk 
privatskovbrug.

Mange har gennem de seneste år 
bidraget, og det har udviklet sektorens 
evne til at arbejde internationalt. Denne 
kapacitet kan i de kommende år udvik
les bl.a. ved at udnytte vekselvirkningen 
mellem national og international erfa
ring.

Netop med henblik på at etablere 
samarbejde mellem de private skovsek
torer i Østersø-området blev der i april 
1998 - bl.a. med dansk støtte - afholdt 
en konference i Riga om familieskov
brug. Arrangørerne var skovejerorgani
sationerne i Estland, Letland, Litauen, 
Norge, Sverige, Finland og Danmark 
(se Skoven 6-7/98, s. 237-240).

Dermed er der etableret gode kon
takter mellem skovejerne i regionen.
Der er lavet anbefalinger for udvikling af 
den private skovsektor, og væsentlige 
elementer er her netop rådgivning og 
uddannelse af skovejere, bevaring af 
enestående skov-økosystemer og 
udvikling af lovgivning og institutioner.

Det drejer sig også om demokratise
ring og udvikling af civilsamfund. Hvor
dan kan en skovejer på samme tid 
både leve af sin skov og imødekomme 
samfundets krav om miljømæssige og 
rekreative ydelser ? Danske skovejere

har prøvet det i årtier og har allerede 
bidraget med erfaring til Østeuropa,

Også på en anden måde er skovsek
toren blevet påvirket. Indsatsen har 
krævet, at der arbejdes tværfagligt. 
Undersøgelser om den danske ressour
cebase indenfor udviklings- og miljøbi
stand har påpeget, at der er behov for 
at udvikle de mere "bløde" kvalifikatio
ner.

Det nytter ikke noget, at man fra 
dansk side vil tilføre egentlige skovfagli
ge discipliner i Østeuropa. Det kan øst
europæerne godt i forvejen. Derimod er 
der behov for at udvikle samarbejde, 
dialog, folkelig inddragelse, kommuni
kation, uddannelseskoncepter m.v. En 
sådan erfaring udvikles bedst i demo
kratiske samfund. Nu udvikles den også 
i Østeuropa. Det gjorde den ikke tidlige
re.

Det er derfor vigtigt at forstå, hvilke 
danske erfaringer der har interesse. Vi 
har i Danmark udviklet et godt samar
bejde mellem erhvervsorganisationer, 
miljøorganisationer, stat, amter, kommu
ner m.v. Vi er ikke nødvendigvis enige, 
men vi taler pænt med hinanden, og er i 
stand til at gennemføre en dialog på en 
sådan måde, at det udvikler vores poli
tik og vort samfund.

Vi har gennem mange år udviklet 
sædvaner for offentlig inddragelse, 
høringer m.v. Der lægges megen vægt 
på, at befolkningen er med. Der infor
meres og vejledes. Alle har adgang til 
at komme i vore skove.

Disse erfaringer er vigtige i Østeuro
pa, som kun har haft kort tid under van
skelige vilkår til at udvikle dem. Den 
danske skovsektor har derfor suppleret 
sig med ekspertise, som kunne styrke 
disse "bløde" kvalifikationer, samt i 
øvrigt udviklet sig selv.

i'-.*

Et af de danske projekter gennemføres i Biatowieza skoven i det østlige Polen. Bille
det er fra den centrale del der er mindst berørt af menneskelig aktivitet. Foto Søren 
Fodgaard 1992.
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Box II. Et eksempel fra Polen 
- hvilken erfaring er der brug for ?
Bialowieza projektet i Polen er et eksempel på et projekt, som præges af en ræk
ke typisk østeuropæiske problemkomplekser, endda langt mere udtalt end de 
fleste andre projekter, Bialowieza projektet har da også allerede fået en del pres
seomtale.

Bialowieza skoven er en af Europas helt enestående og oprindelige lavlands
urskove. Beliggende på den nuværende grænse mellem Polen og Hviderusland 
har området en turbulent historie, men har alligevel kunnet bevares med hele sin 
meget rige natur.

Det er den fattige del af Polen. Der er behov for indtægterne fra skoven. Sam
tidig har den gryende polske miljøbevægelse for længst fået øjnene op for vær
dierne i Bialowieza, og der er også rige muligheder for turisme.

Skoven ejes af staten. Det mest følsomme kerneområde administreres særde
les restriktivt som nationalpark. Udenom ligger tre statsskovdistrikter, hvor der 
stadig drives egentlig skovbrug.

Det er meget kontroversielt. Der er planer om at udvide nationalparken til at 
omfatte hele skoven, ca. 60,000 ha, uden at nogen egentlig har gjort sig klart, 
hvad dette vil indebære. Hvilke fordele, hvilke problemer, hvilke restriktioner ? 
Planerne har ført til alvorlig konflikt mellem fredningsinteresser og produktions
interesser, mellem lokale og statslige myndigheder, miljøbevægelser m.v.

Truslen mod området er, at der aldrig etableres en samlet planlægning, som 
sikrer social, økologisk og økonomisk bæredygtighed. Dette vil på længere sigt 
kunne medføre en udnyttelse, som ødelægger området.

Mulighederne er imidlertid mange, og i 1997 tog Skov- og Naturstyrelsen initi
ativ til et projekt midt i denne hvepserede. Fordi der er tale om et enestående 
europæisk skovområde, og fordi et projekt netop her måtte forudses at vise 
resultater, som kan anvendes i resten af Polen.

Projektet tager udgangspunkt i at imødegå truslerne og udnytte muligheder
ne. Hovedelementerne er en planlægning af, hvordan forskellige dele af områ
det anvendes, samarbejde om at definere bæredygtig skovdrift ved hjælp af en 
"Rigere Skov"-dialog, bevidstgørelse af lokalbefolkningen gennem formidling og 
inddragelse af lokalsamfundet. Endelig indgår der udvikling af alternative 
erhvervsmuligheder, primært turisme, som kan gå hånd i hånd med en bære
dygtig anvendelse af skoven.

Der blev udarbejdet et projekt til godt 8 mio. kr. Projektet blev sat i offentligt 
udbud, som COWI Consult vandt i samarbejde med Danish Forestry Extension. 
Projektet blev indledt i sensommeren 1999.

Det er et svært projekt. Det er iværksat efter anmodning fra det polske Mil
jøministerium, som er ansvarlig for såvel Nationalparken som skovdistrikterne. 
Projektet skal være neutralt i forhold til de verserende konflikter, og det er svært.

Det er vanskeligt at forklare, hvad det hele går ud på. Der er polakker, som 
ryster på hovedet af, at et lille skovfattigt land som Danmark skal lære en stor 
skovnation at drive skovbrug. Det er forståeligt og viser, at det åbenbart ikke helt 
er lykkedes at forklare, at projektet drejer sig mere om kommunikation og samar
bejde end om egentlige tekniske forstlige discipliner.

Det har også været vanskeligt at markedsføre det noget abstrakte begreb 
"bæredygtig skovdrift". Mange polske skovfolk mener, at det gør de i forvejen. 
Flere miljøorganisationer mener, at bæredygtig skovdrift blot er et skalkeskjul for 
fortsat skovdrift på en række meget følsomme naturområder, der burde lades 
totalt i fred.

Efter årevis af teoretiske diskussioner om indholdet af bæredygtig skovdrift 
ser vi her en meget konkret konsekvens af, at vi faktisk ikke rigtig ved, hvad det 
er. Det skal polakkerne selv snakke sig frem til.

Projektet er kun lige startet, men synes at være kommet meget godt i gang. 
Forhåbentlig vil misforståelser blive udvisket og skepsis vendt til positivt samar
bejde, efterhånden som projektet ruller fremad.

Rammer vi rigtigt?
Som beskrevet i Box I skal indsatsen i 
Østeuropa ses i sammenhæng med 
international miljøpolitik, herunder sko
vpolitik. Der følges reelt op på et stort 
internationalt aftaleværk på tre planer

- globaltf.eks. anbefalingerne fra 
FN’s Miljøkonference i Rio, det Mellem
statslige Skovpanel, det endnu ikke 
afsluttede Mellemstatslige Skovforum,

- pan-europæisk f.eks. Strasbourg-,

Helsinki- og Lissabon-konferencerne 
om skovene i Europa og EU’s Skovstra
tegi, samt

- regionalt f.eks. det såkaldte BALTIC 
21 miljøsamarbejde i Østersøområdet.

Indenfor rammerne af BALTIC 21 er 
der fastlagt en række skovpolitiske mål, 
som tænkes opfyldt i år 2030. Der fore
ligger samtidig analyser af, hvad der 
mangler i at nå disse mål, og der er 
udarbejdet en handlingsplan. Her er

der altså en anvisning på, hvor der er 
brug for hjælp.

Det kan være vanskeligt at begrunde 
bistand til skovbrug. Skovbruget er et 
erhverv, der kan tjene penge. Hvorfor 
skal det så begunstiges med internatio
nal finansiel bistand ?

På længere sigt bør en skovsektor 
kunne levere en række ydelser af øko
nomisk, miljømæssig og social (bl.a. 
rekreation og beskæftigelse) karakter, 
uden at der tilføres ekstern finansiering. 
Ellers er det ikke et bæredygtigt skov
brug.

Bistanden skal derfor ikke sikre, at 
ydelserne faktisk leveres, men derimod 
at skovbruget bliver i stand til selv at 
levere ydelserne uden yderligere eks
tern støtte. Så er der tale om bæredyg
tig bistand.

Skov- og Naturstyrelsen og Miljøsty
relsen har på den baggrund netop ana
lyseret den hidtidige danske miljøbi
stand til skovsektoren i Østersøområdet 
(Billeschou 1999). Analysen tager 
udgangspunkt i de kriterier for bære
dygtig skovdrift, der blev udarbejdet 
som opfølgning på Helsinki Konferen
cen om de europæiske skove.

Det viser sig, at selvom samarbejdet 
er kommet i gang midt i halvfemserne, 
havde de fleste af landene allerede på 
dette tidspunkt udarbejdet moderne 
skovlove. Derfor har samarbejdet kun i 
enkelte tilfælde bidraget til lovgivnin
gen.

Derimod er der lagt stor vægt på at 
styrke de institutionelle rammer og infor
mation for at gennemføre lovgivning og 
politik. Det er for så vidt tilfredsstillende, 
idet netop styrkelse af disse områder er 
en forudsætning for sikring af bæredyg
tig skovdrift.

Finansielle instrumenter og økono
misk politik er imidlertid kun inddraget i 
enkelte projekter. Det er måske forståe
ligt. Umiddelbart forekommer disse 
emner ikke at være relevante i forbin
delse med miljøbistand.

Går man imidlertid et spadestik 
dybere, synes spørgsmålet om finansie
ring dog at være en af de største hin
dringer for at indføre bæredygtig sko
vdrift. De fleste diskussioner om bære
dygtig skovdrift i internationale forhand
lingsfora har da også kredset om dette 
emne. Mange forhandlinger er faktisk 
netop strandet på spørgsmålet om 
finansieringsbehovet.

Hvis økonomien ikke på en eller 
anden måde spiller med, vil det blive 
uhyre vanskeligt at indføre bæredygtig 
skovdrift uden at tilføre finansielle res
sourcer, hvilket næppe er realistisk på 
lidt længere sigt. Der er derfor behov 
for at udvikle økonomiske og finansielle 
mekanismer i det internationale mil
jøsamarbejde om skove.

Normalt samarbejdes der med myn
digheder indenfor miljø, skov og land
brug. Det går nogenlunde, men hvis der 
også skal samarbejdes med finansmini-
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Effekt Forhandlet Offentliggjort Gældende fra Næste forhandling

Bog
Kævler 15.06.1999 Skoven-Nyt 5/99* 16.06.1999
Bundgarnspæle 25.02.1997 Skoven Nyt 8/97 25.02.1997

Eg
Kævler 08.09.1998 Skoven-Nyt 27/98* 09.09.1998
Bundgarnspæle 25.02.1997 Skoven-Nyt 8/97 25.02.1997

Ask
Kævler 20.01.1999 Skoven-Nyt 3/99 20.01.1999
Bundgarnspæle 25.02.1997 Skoveri-Nyt 8/97 25.02.1997

Ær
Kævler 15.06.1999 Skoven-Nyt 5/99* 16.06.1999

Andet lov
Kævler 15.06.1999 Skoven-Nyt 5/99* 16.06.1999

Nåletræ
Uafk. tømmer vest 02.08.1999 Skoven-Nyt 9/99 01.07.1999
Uafk. tømmerøst 02.08.1999 Skoven-Nyt 9/99 01.07,1999
Rødkernet nål 07.10.1999 Skoven-Nyt 17/99* 08.10.1999
Korttømmer 02.08.1999 Skoven-Nyt 9/99 01.07.1999
Emballagetræ 02.08,1999 Skoven-Nyt 9/99 01.07.1999
Lameltræ 02.08.1999 Skoven-Nyt 9/99 01.07.1999
Impr.master mv. 16.09.1999 Skoven-Nyt 15/99 17.09.1999
Novopan-træ
Brænde
Pæle, lægter

22.12.1998 Skoven-Nyt 15/99 
Skoven-Nyt 20/97* 
Skoven-Nyt 20/97*

17.09.1999
24.06.1997
24.06.1997

* Grønne priser. Redaktionen afsluttet 04.11.1999. D.K.I.-Træ forhandles ikke p.t.

Juletræer bliver 
til labyrint
Inden længe lukker slagteriet på 
Samsø. Og det tvinger samsingerne til 
at tænke i på nye erhvervsmuligheder, 
bl.a. i turismen.

Karen og Erik Poulsen på Mejlskov- 
gård i Nordby vil lave en labyrint der 
skal bestå af 8 km stier inden for et 
område på 6 ha. Den laves nord for 
Nordby i en tidligere juletræskultur hvor 
der fjernes ca. 15.000 træer så der 
opstår gange på kryds og tværs med 
sving og blindgyder.

sterier, skattemyndigheder m.v., vil det 
være en stor opgave i sig selv at over
bevise disse om sammenhængen mel
lem deres politik og bæredygtig skov
drift.

Der er dog lys forude. De østeuro
pæiske lande bejler til EU. Tilpasning til 
EU’s regelværk har meget høj prioritet i 
landene, bl.a. på grund af de store 
samfundsøkonomiske spørgsmål knyttet 
til EU medlemsskabet.

Indenfor rammerne af EU’s land
brugspolitik er der stor sammenhæng 
mellem økonomi, landbrug, skovbrug 
og miljø. EU’s program for landdistrikter, 
Agenda 2000, giver mulighed for EU 
støtte til bl.a. skovrejsning, god og fler
sidig skovdrift og uddannelse. Disse 
sammenhænge må tydeliggøres og 
anvendes i samarbejdet med Østeuro-

For at entreprenøren, Erik Amdi fra 
Rønde, ikke skal være den første der 
farer vild i labyrinten anvender han navi
gationsudstyr baseret på GPS (dvs. 
radiosignaler modtaget fra et antal sate- 
litter). Når han sidder på traktoren kan 
han hele tiden følge med på en skærm 
hvor han er i det tæt bevoksede områ
de, og stierne kan blive lagt nøjagtigt 
hvor det er planlagt.

Labyrinten bliver angiveligt verdens 
største, og det forventes at den åbnes i 
maj 2000.

Kilde:Kalundborg Folkeblad 15.9.99

pa. Der skal ikke blot fokuseres på for
pligtelser, men også på mulighederne 
for hjælp og støtte.

Kilder:
Baltic 21 Action Programme for sustainable 
development of the Baltic Sea region, Sector 
report on Forests, Baltic 21 Series No. 5/98, 
1999

Billeschou, A.E. Assessment of Environ
mental Assistance Targeting Forestry in the 
Baltic Region, Nordic Consulting Group/ 
Skov- og Naturstyrelsen, september 1999.

Conference Report, Baltic Sea Conference 
on Family Forestry, Riga, April 20-22, 1998.

Enevoldsen, K., Østersøkonference om 
Familieskovbrug, Skoven 6-7/98, s. 237-240.

Sustainable Management of Nature and 
Forest Resources in Central and Eastern 
Europe, Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrel
sen, 1997.

SEPTEMBER 1999
September gav på landsplan en nedbør 
omkring 20% over det normale. Af månedens 
85 mm kom de 78 mm i perioden 20.-30. sep
tember. Mange dele af Jylland fik en del mere 
end landsgennemsnittet, især i Ribe amt med 
161 mm. Til gengæld var det ret tørt på Øer
ne, mest i Storstrøms amt der kun fik 29 mm.

Middeltemperaturen blev hele 3,6 gr. over 
normalen, og det er den varmeste septem
ber der er målt siden målingerne startede i 
1874. Med et snit på 16,3 gr. er det 0,2 gr. 
over den hidtidige rekord fra 1949.

De højeste temperaturer blev omkring 25 
gr. de fleste steder, højest i Nordsjælland med 
27 gr. den 4. og den 9. De laveste temperatu
rer var nede omkring +4 gr. på udsatte steder 
i uge 35 og 36 - dog ned til +17 gr. i Kølkær i 
Midtjylland, Uge 37 og 38 var de laveste tem
peraturer tocifrede de fleste steder.

Oktober har givet en nedbør 10% over 
normalen (76 mm) på landsbasis. Igen fik 
det vestlige og sydlige Jylland en hel del 
mere end resten af landet. % af nedbøren 
kom i perioden 1.-10. oktober.

Temperaturen blev en anelse (0,3 gr.) 
over normalen. Uge 39 og 43 var noget var
mere end normalt, mens uge 41 og 42 var 
lidt køligere. De laveste temperaturer kom i 
uge 40 ned på +3-4 gr. mange steder i Jyl
land, men ned til +0,5-1 gr. på enkelte udsat
te steder; på Sjælland blev det ned til 2-3 gr. 
nogle steder. I uge 41 blev der målt frost på 
17 ud af 32 stationer, i Nordjylland og Nord
sjælland ned til 2-3 gr. frost. I uge 42 var der 
frost på 8 stationer og under +2 gr. på alle 
andre stationer undtagen kyststationerne.

Antallet af soltimer blev 30% over norma
len. Der var blæst over vindstyrke 6 i dobbelt 
så lang tid som normalt (13%).

Nedbør,mm September Oktober

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 78 72 77
Viborg 103 78 85
Århus 74 64 74
Vejle 102 79 93
Ringkøbing 112 91 119
Ribe 161 89 135
Sønderjyllands 108 80 101
Fyns 46 60 55
Vestsjællands 35 56 56
Nordøstsjælland 36 60 44
Storstrøms 29 55 52
Bornholms 45 63 59
Landsgennemsnit 85 73 84

September Oktober

Temperatur'C Målt Normal Målt
Middel 16,2 12,7 9,4
Absolut min. 7,7 0,5
Absolut max. 24,8 15,9
Antal soltimer 191 148 128
Antal frostdøgn 0,0 0,2 1,4
Antal graddage 35 139 237

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 11 10 26
Styrke 8 
(hård kuling) 0 1 2
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
FHyppigste
vindretninger SØ,S v,sv v.s
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ARRANGEMENTER

é
NORGE

MOTORSAG VM 2000

Eidsvoll og Ullensaker 
20.-23. september 2000

VM i skovning 2000
De næste verdensmesterskaber i skov
ning afholdes i Norge i dagene 20.-23. 
september 2000. Der ventes repræsen
tanter for 35 lande som skal dyste i 
Eidsvoll og Ullensaker, 50 km nordøst 
for Oslo. En del af konkurrencerne skal 
foregå indendørs, i Leto hallen.

Disciplinerne er de velkendte træ
fældning, sværdvending, plankeskæ
ring, over- og underskæring samt af- 
kvistning.

Ud over selve konkurrencen vil der 
være andre aktiviteter, bl.a. huggershow 
fra Canada, udstillinger mv.

Kilde:Skogeieren 12/99

TIMI 2000
Den store fagmesse for træindustrien, 
TIMI 2000, afholdes i Dronning Margret
he hallen i Fredericia 3.-7. oktober 
2000. Interessen for at deltage har 
været så stor at allerede 6 uger efter 
udsendelse af hvervebrochuren er alle 
haller fyldt op.

TIMI messen er den største messe i 
de nordiske lande for maskiner og 
udstyr til træindustrien.

I næsten samme periode - 4.-7. 
oktober afholdes Elmia Timber messen i 
Jonkoping i Sydsverige. Det er en inter
national fagmesse for træprodukter og 
komponenter.

Messen hed tidligere Elmia Trå, og 
de to første messer i 1996 og 1998 har 
tidligere været omtalt i Skoven.

Kilder:Pressemeddelelse oktober 
1999 og www.tra.elmia.se

TIMI 2000
FAGMESSE FOR TRÆINDUSTRIEN 

3.-7. OKTOBER 2000

DanMiljø 2000
Den 9. nordiske fagmesse for miljø- og 
procesteknologi afholdes 4.-6. april 
2000 i Messecenter Herning.

Messen er opdelt i fem hovedsekto
rer: Vand (vandforsyning, grundvand, 
afløb, spildevandsrensning), Luft (rens
ning af luft, alternativ energi - vind og 
sol), Affald/genbrug (håndtering og 
genanvendelse af affald, forbrænding, 
kompostering, kraftvarme, jordrensning, 
naturpleje), Kemi-/procesteknologi 
(kemi- og procesanlæg, miljøkontrol), 
Arbejdsmiljø (udsugning, støjdæmp
ning, sikkerhedsudstyr).

Kilde: Pressemeddelelse

Entreprenørmesse
Den store messe for entreprenørmaski
ner, Ega 2000, afholdes i dagene 24.- 
27. maj 2000 på Højstrup Øvelsester
ræn ved Odense. Siden sidste gang er 
messen nu udvidet fra 3 til 4 dage. 
Messen viser alt til gravearbejde, jord
flytning og vedligeholdelse af parker, 
veje og grønne anlæg. Der er mulighed 
for at afprøve mange af maskinerne på 
stedet.

Messen arrangeres af Branchefore
ningen for Leverandører af Entreprenør 
Materiel og Messecenter Herning. Mes
sen i 1998 havde 137 udstillere og 
14.000 besøgende.

Kilde:Pressemeddelelse

Vor fælles arv
De 46 lande der er medlem af Europa
rådet laver næste år en kampagne med 
titlen Europa - vor fælles arv. Der sæt
tes her fokus på Europas betydning for 
det enkelte lands kultur- og naturarv og 
dermed også på det enkelte lands 
betydning for Europas fælles arv.

Blandt de mange arrangementer er 
vandreture, arrangeret af mange af de 
godt 200 naturvejledere i løbet af maj 
måned 2000. Der fortælles om ’’hvordan 
netop dit landskab er skabt og har 
udviklet sig i samspil med mennesket i 
årtusinder. På mange af turene vil du 
også få mulighed for selv at være aktiv, 
føle på og diskutere sten, kridt, fossiler, 
flinteredskaber og meget mere.”

Turene er gratis og annonceres i 
amternes oversigter over naturvejleder
ture og i dagspressen. En oversigt vil 
også blive vist på kampagnens internet- 
side www.vorfaellesarv.dk (der findes 
ikke nogen arrangementer p.t., red.).

Danmarks Naturfredningsforening vil 
også bidrage med vandreture. Forenin
gens 200 lokalkomiteer laver hvert år 
godt 1000 ture i det danske kulturland
skab. Næste år vil arrangementerne 
særligt belyse "menneskets stærke 
påvirkning af det danske landskab til 
alle tider. Turenes temaer spænder fra 
beskyttede naturtyper som enge,

moser, overdrev og vandhuller over 
jord- og stendiger og fortidsminder i 
mark og skov, til herregårdslandskabet, 
grusgravslandskabet og fx golfbanens 
og idrætsanlæggets påvirkning af natur 
og miljø.”

DN’s ture er åbne for alle og annon
ceres gennem lokale aviser, Natur & 
Miljø samt foreningens hjemmeside 
www.dn.dk.

Ud over de nævnte arrangementer 
kan man se på kalkmalerier i kirker, siot
ter og haver med europæisk præg, 
foredrag om kulturlandskabet, rundvis
ninger på historiske borgruiner, og en 
vandreudstilling om bygningsbevaring. 
Der er desuden lavet undervisningsma
teriale om landskabet gennem 900 år 
rettet mod de ældste klasser i folkesko
len og gymnasiet.

Den danske kampagne er tilrettelagt 
af Miljø- og Energiministeriet ved Skov- 
og Naturstyrelsen i samarbejde med 
Kirkeministeriet, Kulturministeriet og By- 
og Boligministeriet ved Slots- og Ejen
domsstyrelsen.

Kampagnen er beskrevet i en bro
chure på 28 sider som fås hos de fire 
arrangører, bl.a. i Miljøbutikken, tlf. 33 
95 40 00, e-post butik@mem.dk. Bro
churens tekst kan også ses på hjemme
siden www.vorfaellesarv.dk som med 
tiden vil rumme en liste over alle arran
gementer.

Kilde:Brochure udgivet af 
kampagnen
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FRA ET LANGT LIV I SKOVEN
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Gå til modstand -
Det er som med mennesker - i lang tid 
lader de sig bøje, men en skønne dag 
går de til modstand.

H.P. Dinesen

Skriften på træet
Hvad gør man når den 1. verdenskrig 
slutter d. 11-1.1 kl. 11 1918?

Jo, man tager sin kniv og går ud i 
parken ved Schackenborg Slot. Og så 
skærer man sit navn, årstal og to dan
nebrogsflag ind i et gammelt bøgetræ.

Og når så træet engang - når tidens 
fylde kommer - skal på savværket, ja så 
bliver det jo nok skåret op i planker.
Men manden med saven standser nu 
alligevel op og begynder at studere 
skriften. For det kan ligne de gamle 
runer og være svært at tyde. Men i det
te tilfælde blev det til den tegning der er 
vist til højre.

H.P. Dinesen
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Til mange interesserede
søges skovejendomme - især større 

til kapitalstærke erhvervsfolk fra hele landet. 
Ring og hør uforbindende nærmere. 

Diskretion efter ønske.

Statsaut. ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444
mandag - fredag kl. 9-16

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!

ENTREPRENOR

jOHAlfPEDERSEN

• 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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Skovens mange 
opgaver kræver 

materiel, man kan 
stole på.

Med Valtra Valmets 
alsidige skovmaskiner 

og skovtraktorer 
er du godt rustet til 
at klare opgaverne.

valtra valmet skovtraktor
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Valtra Valmet 
er Nordens mest 

solgte traktor.

i

MET
Valtra Danmark A/S • Ambolten 22 • 6000 Kolding • Tlf. 76 34 32 00 

Internetadr.: www.valtra.com é 
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