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Hvorfor nøjes med
en „halv" Vario løsning 
når har det hele?
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100% trinløs Vario-transmission 
Personlig programmering af 
traktoren på billedskærm 
Elektroniske fjerncylinderventiler 
Elektronisk motorstyring 
Lavt brændstofforbrug
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492 Kontrol af tilskud
Skov- og Naturstyrelsen har gen
nemgået ansøgninger om tilskud 
til skovdrift. Der var fejl i 1/4 af 
ansøgningerne. Der startes kam
pagne for at begrænse fejlene.

496 Kort nyt/
Arrangementer
Uforudsete reparationer i træindu
strien. Skovens Dag, konference, 
skovmesser.

496 DST 2/01
Hæfte om skovenes reaktion på 
global opvarmning og bedre plan
temateriale af buske og småtræer.

506 Fra plante til planke
Svensk analyse af skovbrugets 
ressourceforbrug fra planteskole 
til træindustri. Bl.a. om energifor
brug til opvarmning af drivhuse, til
vejtransport og til tørring på 
savværket.

te.

ADGANGSUDVALGET 
472 Adgangsdebatten 
474 Adgangsregler er 

kontroversielt 
476 Udvalgets forslag 
479 Udvalget om skovene 
484 Pressen om udvalget 
486 Reaktioner på rapport

Adgangsudvalget fremlagde sin 
rapport den 12. oktober med for
slag til nye regler for adgangen til 
den danske natur. Lederen giver 
Skovforeningens syn. Der er 
reportage fra pressemødet hvor 
rapporten blev fremlagt. Udval
gets forslag gennemgås, og kapit
let om skovene aftrykkes i fuld 
længde. Pressens behandling af 
udvalgets rapport gennemgås, og 
der omtales reaktioner fra forskelli
ge organisationer.

483 Rettelser
Til artikel i Skoven 9/01 om tønder
svamp,

488 Personalia

489 Kort nyt
Mere returpapir indsamles, mumie 
havde træprotese.

490 Nordisk Skovkongres
Finland er i juni 2002 vært for Nor
disk Skovkongres. Deltagerne kan 
få indtryk af finsk skovbrug på 
ekskursioner, træffe nordiske kol
leger, og deltage i et fællesarran
gement i Helsinki. Prisen for delta
gelse er fra 7000 kr og op.

497 Dansk nåletræmarked
Dansk rapport fremlagt på konfe
rence om det europæiske nåle
træmarked. Afsætning og priser 
ventes at falde lidt i forhold til 
2000. Desuden pressemeddelelse 
fra selve konferencen om træ som 
materiale.

500 Afhandling om 
plukhugst
Ny afhandling om omlægning til 
plukhugst. Den kan danne bag
grund for forskrifter til brug for 
praksis.

501 Kort nyt
Svanemærket papir næsten 
udgået.

annam
502 Hugsten 2000 og 

stormfaldet
Hugsten blev i 2000 næsten dob 
belt så stor som normalt pga. 
oparbejdningen af stormfaldet. 
Der er lavet mere cellulosetræ i 
nål og flere C-kævler i bøg end 
normalt.

509 Teltpladser efterlyses
Der efterlyses primitive overnat
ningspladser i de private skove.

510 Kort nyt
Samlebind til Skoven, hul i barken 
beskytter træer mod barkbiller.

511 Certificering - nyt
PEFC vokser. PEFC Tyskland 
(vækst i areal, CoC certifikater, 
magasiner godkender PEFC, 
ingen merpris).

512 Tvivl om FSC træ
Stor plantage på Java har fået 
suspenderet sit FSC certifikat. Der 
synes at have været massive pro
blemer i lang tid - er der kommet 
FSC træ på markedet under falske 
forudsætninger?

514 Naturnær skovdrift
Endnu en praktiker - Fl. Juncker - 
giver sit syn. Der skal føres en 
stærk hugst for at sikre omsæt
ning og en god foryngelse - ahorn 
er velegnet også på hedejord.

516 Bekæmpelse af mus
To metoder til at bekæmpe mus i 
skovkulturer: Smøring med plan
teolier (Mota) og en plasticbalje 
der fanger musene.

517 Klimastatistik

518 Kulturpleje
Ny metode til at fastgøre hegns
pæle. Metoden bruges også på 
legepladser og kan give øget 
brug af dansk træ.

519 Driftsteknik - nyt
Flishugger (Vermeer), hegnsklip
per (HWH)
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ADGANGSDEBATTEN
NETOP NU

”De næste fire år vil vi gennemføre en naturreform, der forøger 
beskyttelsen af truet natur, fremmer naturgenopretning og sikrer 
befolkningen fri adgang overalt i naturen. Nogle få ejere skal ikke 
kunne spærre naturen for resten af befolkningen. ”

Socialdemokratiets valgudspil, november 2001.

Vi formoder at formuleringen må tilskrives det forestående valg 
(i skrivende stund).

Ærgerligt at miljøminister Svend Auken endnu engang skal stå for 
de populistiske indslag i adgangsdebatten, herunder fjendebilledet 
af ’’nogle få ejere der spærrer naturen for resten af befolkningen”. 
Ministeren ved udmærket at billedet er fuldstændig ude af trit med 
befolkningens faktiske adgangsforhold i den danske natur.

Miljøministerens plan om at gøre adgangsretten til et valgkamptema 
er gammel. Ministeren nedsatte i efteråret 2000 et udvalg der skulle 
vurdere adgangsreglerne, og dette udvalg nåede at afgive sin 
betænkning umiddelbart inden valget blev udskrevet.

I korte træk er Adgangsudvalgets resultat:
• En række forslag til nye adgangsregler. Forslagene udgør et kom

promis mellem de deltagende organisationer, herunder Dansk 
Skovforening.

• En skuffende betænkning der ikke bidrager med nyt til adgangs
debatten, men efterlader en stribe centrale spørgsmål ubesvare
de.

Skovforeningen mener stadig ikke at befolkningens muligheder for 
naturoplevelser sikres bedst med nye regler. Men vi gik med i 
Adgangsudvalgets kompromis af flere grunde:

Dels fordi forslagene indebærer at en del færdsel som de private 
skovejere allerede accepterer i vidt omfang nu formaliseres i lovreg
ler.

Dels fordi Skovforeningen havde en pistol for brystet: Elvis ikke 
udvalget blev enige om et forslag til øget adgangsret, ville miljømini
steren skrive sine egne regler. I udvalget arbejdede sekretariatet 
(Skov- og Naturstyrelsen) loyalt for ministerens ønsker om at udvide 
adgangsretten generelt. Og hverken ministeren eller udvalgets for
mand lagde skjul på at de gik ind for fladefærdsel i private skove.

Udvalget havde fået en tidsfrist, nemlig et pressemøde med ministe
ren, som medførte en kaotisk afslutning på arbejdet. Derfor er 
betænkningen mange steder overfladisk, og udvalget fik ikke opfyldt 
sit kommissorium:
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• Der står intet om befolkningens behov for regelændringer - eller 
om behovet for kvalitet i naturoplevelserne. Der står kun lister over 
de forskellige organisationers kendte påstande og argumenter.

• Der er ingen analyse af hvor langt man kan komme ad frivillighedens 
vej - kun en masse modstående påstande. I modsætning hertil har 
Skovforeningen lavet en omfattende undersøgelse af aftalemiljøet i 
de private skove, og den viser at der er masser af god vilje og gode 
erfaringer at bygge på hos skovejerne (se Skoven 6-7/2001).

• Der er intet om lodsejerens nøglerolle som koordinator af aktivite
terne på hans ejendom - eller om hvordan politikere og skov
gæster kan samarbejde med lodsejerne om bedre og flere natur
oplevelser for befolkningen.

• Problemer om naturbeskyttelse affejes med generelle og delvis 
modstridende udtalelser fra Danmarks Miljøundersøgelser

• Problemer om konflikter mellem brugergrupper affejes med 6 linier 
om at konflikterne kan løses og at der generelt ikke er problemer i 
statsskovene.

• Der står intet om arbejdsdelingen mellem privat og offentlig skov.
• De foreslåede regelændringers betydning for naturbeskyttelsen, 

friluftslivet og ejerinteresserne er ikke belyst.
• Der er ingen analyser af forslagenes økonomiske og administrati

ve konsekvenser.
• Der er ikke anslået en pris for en effektiv oplysningskampagne om 

de foreslåede nye regler. De gamle regler kender befolkningen 
kun dårligt - efter en oplysningskampagne i 1993 der kostede 
omkring 1 million kr, plus 5 millioner kr til skilte i private skove.

• Der er ikke taget samlet stilling til hvad der mangler af viden om 
befolkningens adgang til og oplevelser i naturen.

Hvad nu ?
Svend Auken, varslede d. 12. oktober at Adgangsudvalgets 

forslag ville indgå i den daværende regerings oplæg til naturreform 
sidst i 2001. Og at man ville skære igennem uenighederne (især om 
adgang langs vandløb) som et oplæg til den valgkamp der var 
ventet i foråret.

Men siden er sagen vendt. Folketingsvalget kom tidligere end 
beregnet, og i skrivende stund ved ingen hvilken Regering eller 
Minister der skal overtage Adgangsudvalgets forslag.

Vi kan derfor blot opfordre den kommende, endnu ukendte, rege
ring til at søge dybere i debatten end Adgangsudvalget nåede. 
Udvalget har sat en dagsorden med sine forslag - men der er ikke 
skabt nogen afklaring af behov for, alternativer til eller konsekvenser 
af forslagene. Dén diskussion har alle parter, både naturgæster og 
ejere, hårdt brug for.

Vi beder den kommende regering om sådan en dyberegående 
analyse før der eventuelt fremsættes lovforslag om ændringer af de 
gældende regler.

Lars Wil hjelm / Jan Søndergaard

Dette nummer har en omfattende behandling af Adgangsudvalgets 
rapport på de følgende sider. Her er reportage fra pressemødet hvor 
rapporten blev fremlagt, en gennemgang af udvalgets forslag, aftryk 
af rapportens afsnit om skovene, omtale af dagspressens behandling 
af rapporten, samt forskellige organisationers reaktioner. Red. anm.
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ADGANGSUDVALGET

ADGANGSREGLER
ER ALTID KONTROVERSIELT

Miljøministeren var på 
pressemøde tilfreds 
med at der var enighed i 
Adgangsudvalget på 
mange punkter. Men han 
beklagede at man ikke 
kunne enes om adgang 
langs vandløb og søer.

Adgangsudvalgets rap
port skal indgå i arbej
det med en kommende 
naturreform. Der kom
mer et oplæg senere på 
året.

- Jeg er glad for at der i Adgangsudval
get har været enighed om en række 
anbefalinger om at ændre reglerne for 
de private skove. Det foreslås at man 
kan færdes i skovene 1 time mere end i 
dag, og at man kan gå 10-15 m væk fra 
vejen så man kan plukke anemoner.

Det sagde miljøminister Svend 
Auken ved et pressemøde den 12. okto
ber hvor han fik overrakt rapporten fra 
Adgangsudvalget. Udvalget blev ned
sat for et år siden og skulle bl.a.

"analysere de gældende regler med 
henblik på at vurdere om der er behov 
for justeringer, forenklinger, klargøringer 
mv.’’, og

"overveje om der skal stilles forslag 
om nye regler der ændrer befolknin
gens muligheder for adgang til natu
ren".

Den videre proces
Som nævnt i forrige nummer af Skoven 
(side 445) havde ministeren allerede 
den 2. oktober taget forskud på at 
udvalget ville komme med anbefalinger. 
Han præsenterede nemlig her ideen om 
en ’’naturreform” som skal omfatte 
"udvidede adgangsmuligheder for 
befolkningen til at færdes i naturen” 
samt gennemføre anbefalingerne fra 
Wilhjelm-udvalget (se Skoven 9/01).

På pressemødet om Adgangsudval
get blev der spurgt til den videre pro
ces i arbejdet. Svend Auken svarede at 
han først ville orientere Folketinget om 
rapporten, som ville danne udgangs
punkt for arbejdet med naturreformen.

* > Pi

i*

- j

n -

Udvalgets formand, Birgitte Federspiel, overrækker udvalgets rapport til miljømini
ster Svend Auken.

Inden jul ville der komme et "strategipa- 
pir” om emnet.

- Jeg forventer at dette vil blive et 
tema i valgkampen, sagde Svend 
Auken. De partier som ikke vil give 
befolkningen øgede adgangsmulighe
der kan så sige dét - og det er jo helt 
legitimt. Og de partier som vil være 
med til forbedringer kan fortælle om 
hvad de forestiller sig.

Men hvad med pengene til at gen
nemføre naturreformen - især anbefalin
gerne fra Wilhjelm-udvalget vil sikkert 
koste?

- Jo, finansieringen skal vi se på, den 
er ikke på plads endnu.

Vandlob og markveje
I indledningen til denne artikel blev 
ministeren citeret for sit syn på udval
gets anbefalinger om de private skove. 
Det var stort set også den eneste gang 
de private skove blev nævnt under 
pressemødet. Det var to andre emner 
som optog sindene: nedlæggelse af 
markveje og færdsel langs vandløb og 
søer.

- Jeg er glad for at man har fundet 
en løsning på nedlæggelsen af mark
veje og -stier, sagde Svend Auken. Vi 
får nu en anmeldeordning, så folk har

mulighed for at sige til hvis der er pla
ner om at nedlægge en markvej af 
betydning for friluftslivet.

- Jeg havde også håbet man kunne 
finde en løsning på adgangen langs 
vandløb, og parterne var meget tæt på 
at finde hinanden. Det skete ikke, så nu 
er den politiske kunst at se hvad man 
kan gøre.

- Ud fra en almindelig folkelig syns
vinkel burde man kunne gå langs åer 
eller rundt om søer. Der er et hul i 
udnyttelsen af naturen her, men jeg vil 
godt give tilsagn om en fortsat dialog. 
Skulle det ikke være sådan at hæderli
ge folk kan sættes sig ved et bord og 
blive enige om en løsning?

Om dette emne kom der en længere 
debat med Peder Thomsen, formand 
for Dansk Familielandbrug. Han advare
de mod at ministeren truer med et poli
tisk indgreb, fordi det kan ødelægge 
samarbejdet lokalt.

- Det mener jeg ikke, sagde Svend 
Auken. At finde en politisk løsning på en 
uenighed er ikke en trusel, det er demo
krati.

Et andet emne der også blev berørt 
på pressemødet var ulovlige skilte der 
indskrænker befolkningens adgangs
muligheder.

474 SKOVEN 11 2001



ADGANGSUDVALGET

LÆPLANTER?
VILDTPLANTER?
SPØRG FORSTPLANT!
Kontakt trygt:

Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00 ■ fax 87 52 20 01 
ell. mobil 40 40 98 91

Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20 fax 86 54 53 43 
ell. mobil 21 40 30 21

Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90 fax 76 82 90 91
ell. mobil 40 45 44 80

MMi,

- Det er vigtigt at vi får løst problemet 
med ulovlige skilte, sagde Svend 
Auken. Vi vil skrive til ejerne om over
trædelsen og give en fornuftig frist til at 
få skiltene fjernet. Fremover skal vi gøre 
mere for at få reglerne overholdt, og det 
kræver mere information.

Kontroversielt
Svend Auken fik også lejlighed til at 
diskutere adgangsret mere generelt.

- Adgang til naturen har altid været et 
af de mest kontroversielle emner i 
debatten, sagde Svend Auken. Der har 
altid været en kamp fordi meget natur 
er privatejet. Det er konflikten mellem 
retten til at færdes i naturen og ejerens 
ret til at være herre i eget hus.

- Vi skal have adgang til den danske 
natur. Det er uacceptabelt at adgangen 
indskrænkes. Årsagen er ikke onde 
mennesker, men udviklingen i ejen
domsstrukturen. Snart er det sådan at 
2-2,5% af befolkningen ejer 80% af lan
dets areal. Det er en enorm koncentrati
on af ejendomsretten, og ingen er inter
esseret i at befolkningens rettigheder 
indskrænkes på tilsvarende vis.

- Ejendomsretten er jo ikke nogen 
grundlov, den er altid indkredset af reg
ler. Der vil være en balance mellem eje
ren og befolkningen, og vi skal søge 
den bedst mulige adgang med den 
mindst mulige gene.

- Men samtidig med adgangsretten 
skal borgerne også overholde regler 
når de færdes i naturen.

Konsekvenser
Der var 6 punkter på udvalgets kommis
sorium. To er nævnt i indledningen, og 
to andre hed:

"belyse eventuelle forslag til rege
lændringers betydning for naturbeskyt
telsen, friluftslivet og ejerinteresserne”, 
og

"vurdere de økonomiske og admini
strative konsekvenser af regelændrings-
forslag”.

Disse emner behandles på 15 linjer i 
rapporten.

Udvalget påpeger her at der bør 
foretages analyser i forbindelse med en 
gennemførelse af de fremsatte forslag. 
Man mener ikke der bliver tale om mer
udgifter, og man forventer at forslagene 
vil "mindske det administrative besvær 
som mange brugerorganisationer kla
ger over”.

Flere af udvalgets medlemmer bekla
gede stærkt at dette emne ikke var 
behandlet fyldestgørende.

- Inden der bliver fremsat lovforslag 
vil vi naturligvis se på konsekvenserne, 
sagde Svend Auken. Men det bliver 
ikke det store, der er ikke mange admi
nistrative problemer. Jeg tror mest det 
er et spørgsmål om holdninger.

Ikke svensk model
- Er vi på vej mod en allemandsret efter 
svensk model, spurgte Poul Henrik Har-

Svend Auken var meget tilfreds med at 
udvalget anbefalede at man kan færdes 
i umiddelbar nærhed af veje og stier.

ritz, præsident i Danmarks Naturfred
ningsforening. (Allemandsretten i de 
øvrige nordiske lande giver ret til at fær
des i alle skov- og naturområder bortset 
fra tæt på boliger niv.).

- Vi kommer ikke op på svensk 
niveau, for vores land er anderledes, 
sagde Svend Auken. Danmark er tæt 
befolket, og mennesker har sat stor 
præg på naturen - vi har et andet 
udgangspunkt. Vi nærmer os Sverige 
og Norge hvad angår natursyn, men 
ikke hvad angår regler.

Der blev spurgt om vores adgangs
regler med tiden bliver harmoniseret 
med de øvrige lande i EU.

- Adgang til naturen er det emne der 
sidst bliver harmoniseret, sagde Svend

Auken - maske aldrig. Der er meget 
store forskelle mellem de forskellige lan
de. I Sydeuropa har man langt flere 
begrænsninger end i Nordeuropa.

Friluftsrådet loyal over 
for rapport
Formanden for udvalget, Birgitte 
Federspiel, gav udtryk for at arbejdet i 
den sidste fase havde været meget 
hektisk. Hun sagde også at nogle af 
medlemmerne havde haft en "særlig 
opfattelse af udvalgsarbejdet”.

Hun hentydede formentlig her til den 
"ballade” som ifølge en artikel fra Ritzau 
var opstået i dagene før rapportens 
færdiggørelse. Friluftsrådet havde stillet 
en række krav om øget adgang til natu
ren, og det var på nippet til at få jord
brugets repræsentanter til at trække sig 
helt ud af udvalget.

Derfor var der nogen spænding om 
Friluftsrådets syn på den færdige rap
port.

- Vi havde ønsket ændringer af reg
lerne på en række punkter, sagde 
rådets formand, Bent Agerskov. Vi hav
de gerne set en ligestilling mellem 
offentlige og private skove, og en 
adgang langs vandløb og søer. Vi fik 
ikke alle ønsker opfyldt, bl.a. var der 
manglende tilslutning til et ønske om fla
defærdsel i skovene.

- Men jeg vil godt understrege at vi 
vil arbejde fuldt loyalt, også politisk, 
over for alle de korripromisser der er 
indgået i forbindelse med udvalgets 
arbejde.

- Vi håber også det vil være muligt at 
etablere stier omkring større søer og 
ved vandløb så folk kan komme ned til 
søen og gå rundt om den. Og at der 
kan laves aftaler så det er muligt at gå i 
land fra sejlbare vandløb.

sf

Flere oplysninger
Ideen om Adgangsudvalget blev 
præsenteret på den store konferen
ce om adgangsregler i juni 2000. 
Denne konference er udførligt omtalt
i Skoven 8/00.

Udvalgets arbejde har været 
behandlet på to medlemsmøder for 
Skovforeningens medlemmer samt 
på generalforsamlingen (se Skoven 
8/01).

På Skov- og Naturstyrelsens 
hjemmeside kan man læse en hel 
om udvalgets arbejde - se på 
www.sns.dk under Nyheder, 12. 
oktober. Man kan her læse om udval
gets kommissorium og medlemmer, 
der er et udførligt baggrundsstof i 
form af oplæg til konferencen i juni 
2000 samt en rapport fra konferen
cen, og der er debatindlæg (2 stk). 
Endelig kan man hente udvalgets 
færdige rapport.

w-

-Å. c
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ADGANGSUDVALGETS
FORSLAG

Af afdelingsleder 
Hans M. Hedegaard,
Dansk Skovforening

Gennemgang af 
Adgangsudvalgets for
slag.

I skovene foreslås at 
man kan færdes i umid
delbar nærhed af veje 
og stier, at man må fær
des fra kl. 6, og at cyk
ling må ske på stier der 
er egnede til cykling.

For organiserede akti
viteter foreslås visse 
lempelser.

Der blev ikke enighed 
om regler ved salg af 
offentlige skove og 
regler for skove ejet af 
fonde mv.

Denne artikel gennemgår kort 
Adgangsudvalgets anbefalinger til 
ændringer i adgangsreglerne. For sko
venes vedkommende er der tale om en 
fuldstændig gennemgang, mens der for 
de øvrige landskabstyper er tale om 
uddrag af de vigtigste forslag. Resume 
af samtlige forslag kan ses på Skovfore
ningens hjemmeside www.skovforenin- 
gen.dk

For de særligt interesserede gengi
ves i den næste artikel den fuldstændi
ge tekst fra afsnittet om skovene i 
Adgangsudvalgets rapport.

Det må understreges at der alene er 
tale om forslag fra Adgangsudvalget. 
Ved redaktionens slutning - to uger før 
Folketingsvalget - kan der ikke siges 
noget om i hvilket omfang reglerne vil 
blive ændret, og i givet fald hvornår.

Udvalgets rapport kan ses på 
www.sns.dk/Adgangsudvalg

Skove
Enighed
På de fleste områder afgav udvalget en 
anbefaling i enighed:

- Færdsel til fods må ske på veje og

stier og på let tilgængelige arealer der 
ligger i umiddelbar nærhed heraf (max. 
afstand 10-15 meter). Reglen skal tilgo
dese den almindelige skovgæsts mulig
hed for at slå sig ned, plukke blomster, 
bær eller svampe. Det er ikke meningen 
med bestemmelsen at åbne op for 
færdsel på kryds og tværs uden for veje 
og stier.

[Gældende regler: Færdsel til fods 
må kun ske på veje og stier]

- Færdsel må ske mellem kl. 6.00 og 
solnedgang

[Gældende regler: Færdsel må ske 
mellem kl. 7.00 og solnedgang]

- Betegnelserne "anlagte veje og 
befæstede stier" opgives. I stedet for
tolkes veje og stier som "menneske
skabte og permanente”.

[Gældende regler: I dag må færdsel 
på cykel kun ske ad anlagte veje og 
befæstede stier]

- Cykling må således efter forslaget fin
de sted på veje og stier der er egnede 
til cykling (egnede for aim. cykler og 
således ikke mountainbikes m.v.). Eje
ren kan ved skiltning forbyde cykling på 
smalle stier hvis der er problemer med 
cyklingen. Amtet kan dog tilsidesætte et 
sådant forbud.

- For skovveje, der giver adgang til 
skoven, indføres samme regler for ned
læggelse som foreslås for veje og stier i 
det åbne land (se nedenfor)

[Gældende regler: Ejeren kan frit 
nedlægge og omlægge veje og stier]

- Reglerne for ridning bibeholdes, dog 
således at ridning bliver tilladt på priva
te fællesveje og -stier i skov medmindre 
ejerne ved skiltning har forbudt ridning. 
Amtet kan helt eller delvist tilsidesætte 
et forbud mod ridning på private fæl
lesveje.

[Ridning kræver altid ejerens tilladel
se. For private fællesveje kan amtet 
allerede i dag udlægge disse som 
offentlige stier, hvorefter ridning kan lov
liggøres.]

- Organiserede aktiviteter:
• "Bløde arrangementer” (fx vandre- 

og cykelture, fugleture, skoleklasser 
med forældre) kræver kun ejerens 
forudgående tilladelse hvis det for
udses at der vil deltage mere end 30

personer. For skoleklasser med 
forældre og for spejdere er grænsen 
dog 50.
[Gældende regler: 30 personer for 
alle grupper]

• Annoncering af arrangementer der 
ville kunne gennemføres uden tilla
delse (dvs. under 30 personer der 
færdes på veje og stier i dagtimer
ne), skal senest 14 dage før annon
ceringen anmeldestil ejeren. Ejeren 
kan kun forbyde arrangementet, hvis 
skoven er lukket p.gr.a. jagt eller 
skovning eller hvis der allerede er 
givet tilladelse til et andet arrange
ment på det pågældende tidspunkt. 
[Gældende regler: Alle annoncerin
ger kræver forudgående tilladelse 
fra ejer]

• Afmærkning i skov med materialer 
der naturligt forefindes på stedet 
eller materiale der forgår i løbet af få 
dage, er lovlig uden ejeres forud
gående tilladelse
[Gældende regler: Enhver form for 
afmærkning kræver ejerens forud
gående tilladelse]

• Brugerbetaling: "Bløde arrangemen
ter” med mindre end 30 deltagere 
skal ikke kunne udløse krav om bru
gerbetaling eller administrationsge
byr.
[Gældende regler: Alle arrangemen
ter, der kræver ejernes tilladelse kan 
i princippet gøres til genstand for 
brugerbetaling]

• Til imødegåelse af de problemer som 
brugergruperne har givet udtryk for 
ved at finde de pågældende ejere 
for indgå aftaler, foreslås etablering 
af en IT-adgang til information på kort 
om arealernes tilhørsforhold og ejer
nes telefonnumre

- Fællesudvalg: Der nedsættes et fæl
lesudvalg med et sekretariat placeret 
hos en offentlig myndighed. Fler kan 
ejer- og brugerrepræsentanter udveksle 
erfaringer og drøfte problemer omkring 
reglernes funktion i praksis. (Fællesud
valget omfatter også veje og stier i det 
åbne land samt det åbne land i øvrigt.)

Ikke enighed
På to områder inden for skovene blev 
der ikke enighed i udvalget:

- Sikring af offentlighedens adgang i 
forbindelse med salg af offentlige sko
ve:
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Adgangsudvalget foreslår at det i private skove skal være lovligt at færdes til fods 
på veje og stier og på let tilgængelige arealer der ligger i umiddelbar nærhed heraf 
(max. afstand 10-15 meter). Reglen skal tilgodese den almindelige skovgæsts 
mulighed for at slå sig ned, plukke blomster, bær eller svampe. Det er ikke menin
gen med bestemmelsen at åbne op for færdsel på kryds og tværs uden for veje og 
stier. De gældende regler siger at færdsel til fods må kun ske på veje og stier

• Adgangsudvalgets medlemmer, med 
undtagelse af land- og skovbrugets 
organisationer samt Danmarks 
Jægerforbund foreslår, at hvis en 
skov har været i offentligt eje, skal 
adgangsreglerne for de offentlige 
skove gælde - også efter et eventu
elt salg til private.

• Skovforeningen mente sammen med 
landbrugets organisationer og Dan
marks Jægerforbund at det bør være 
op til ejerne at fastlægge hvilke vilkår 
for offentlighedens adgang der skal 
opstilles i forbindelse med et sådant 
salg.
[Gældende regler: Sælgeren fast
sætter vilkårene for salget, herunder 
de fremtidige adgangsregler]

- Udvidelse af reglerne for offentlige 
skove til at omfatte pensionskasser, fon
de m.v.:
• De samme grupperinger skete ved 

anbefalingerne om adgangsforholde
ne til skove ejet af pensionskasser,

fonde m.v. Jordbrugets organisatio
ner samt Danmarks Jægerforbund 
mente at det burde være op til ejerne 
(de kompetente organer) at fastsætte 
hvilke adgangsregler (offentlige eller 
private) der skal gælde.
[Gældende regler: Adgangsreglerne 
for denne gruppe skovejere følger de 
private skove]

Veje og stier 
i det åbne land
Enighed
- Nedlæggelse af veje må kun ske efter 
anmeldelse til amtet. Amtet kan inden 
for 4 uger nedlægge forbud mod ned
læggelsen hvis vejen/stien har rekreativ 
interesse og der ikke er etableret en til
fredsstillende alternativ adgangsmulig
hed.

[Gældende regler: Ejer kan frit ned
lægge og omlægge veje og stier]

- Betegnelserne "anlagte veje og 
befæstede stier" opgives

Note til billeder
Dette og flere andre fotografier af 
skovgæster i dette nummer af 
Skoven er optaget i en statsskov i 
København (ved Bagsværd Sø) en 
dag i efterårsferien. I løbet af et par 
timer mødte jeg over hundrede men
nesker som var ude at nyde det 
gode vejr.

Formålet var bl.a. at optage bille
der af skovgæster som færdedes 
uden for veje og stier - som det er 
tilladt i offentligt ejede skove. Det 
viste sig at være vanskeligere end 
som så. Jo, der var én som havde 
sat sig 5 meter fra vejen og læste 
en avis. Og der var børn ifølge med 
voksne som løb en halv snes meter 
væk fra vejen mens de legede.

Men jeg så ikke en eneste som 
gik tværs gennem skoven, langt fra 
veje og stier. Det nærmeste jeg kom 
var en gående som skar et hjørne af 
da han nåede til et vejkryds. Under 
den operation kom han op til 20 m 
væk fra vejen.

Indtrykket er at den almindelige 
skovgæst er fuldt tilfreds med at føl
ge det veludbyggede net af veje og 
stier som findes i skoven.

sf
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[Gældende regler: Færdsel til fods 
og på cykel må kun ske ad anlagte veje 
og befæstede stier]

- På stier må cykling således ske på sti
er der er egnede til cykling (egnede for 
aim. cykler og således ikke mountainbi
kes m.v.). Ejeren kan ved skiltning for
byde cykling på smalle stier hvis der er 
problemer med cyklingen. Amtet kan 
dog tilsidesætte et sådant forbud.

[Gældende regler: Cykling er kun til
ladt på befæstede stier]

- Ridning tillades på veje og rideegnede 
stier medmindre ejeren ved skiltning 
eller på anden måde har forbudt rid
ning. Amtet kan for private fællesveje til
sidesætte et rideforbud

[Gældende regler: Retstilstanden er 
uklar: Flere mener, at ridning allerede i 
dag er tilladt efter reglerne i mark- og 
vejf redsloven, mens andre mener, at 
ridning kun er tilladt efter tilladelse fra 
ejer]

- Offentlighedens adgang må ikke van
skeliggøres (i lighed med de gældende 
regler for skove).

[Gældende regler: Forholdet er ikke i 
dag nævnt i loven for veje og stier samt 
for udyrkede arealer - kun for skove og 
strande]

- Amt og kommune kan - så vidt mulig 
efter aftale med ejeren - opsætte små 
rutepiktogrammer på veje og stier i det 
åbne land hvis de indgår i sammen
hængende ruteforløb over flere ejen
domme

[Gældende regler: Opsætning af 
skilte kræver altid ejers tilladelse]

Det åbne land i øvrigt
Enighed
- Der skabes gennem frivillige aftaler 
væsentligt øget adgang i det åbne land 
hvor særlige rekreative interesser gør 
sig gældende, fx til strande, skove, 
udyrkede arealer, særlige udsigtspunk
ter og kulturmiljøer samt omkring søer. 
Der tages politisk stilling til aftalernes 
udbredelse 5 år efter den politiske stil
lingtagen til Adgangsudvalgets betænk
ning.

[Gældende regler: Frivillige aftaler 
kan også indgås i dag]

- Der gives tilladelse til færdsel og 
ophold på brakmarker i umiddelbar 
nærhed af veje og stier

[Gældende regler: Der er ikke 
adgang til færdsel og ophold på brak
marker]

- På private udyrkede arealer er færdsel 
og ophold tilladt fra kl. 6.00 til solned
gang

[Gældende regler: Adgang fra kl.
7.00 til solnedgang]

- Der gives adgang til private, hegnede,

Adgangsudvalget
Udvalget blev nedsat 11. januar
2001 af miljøministeren.

Kommissorium 
Udvalget skal:
• Udarbejde eri kortfattet oversigt 

over reglerne om og erfaringerne 
med offentlighedens adgang i 
hvert fald i England, Skotland, to 
tyske delstater, hvor forholdene 
minder om de danske, Sverige, 
Norge og Holland.

• Analysere de gældende regler 
med henblik på at vurdere, om 
der er behov for justeringer, for
enklinger, klargøringer m.v.

• Vurdere i hvor stort et omfang for
bedrede adgangsmuligheder for 
offentligheden kan sikres ad frivil
lighedens vej.

• Overveje om der skal stilles for
slag om nye regler, der ændrer 
befolkningens muligheder for 
adgang til naturen.

• Belyse eventuelle forslag til regel
ændringers betydning for natur
beskyttelsen, friluftslivet og ejerin
teresserne.

• Vurdere de økonomiske og admi
nistrative konsekvenser af eventu
elle regelændringsforslag.

Medlemmer
Der var medlemmer fra følgende 
organisationer:
Landbrugets organisationer
Amtsrådsforeningen
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
Danmarks Idræts Forbund
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri
Friluftsrådet
Kommunernes Landsforening 
Miljø- og Energiministeriet, 
Departementet 
Trafikministeriet

Formand var chefkonsulent i Forbru
gerrådet, Benedicte Federspiel.

Dansk Skovforening var repræs
enteret ved Godsejer Henrik Ahle- 
feldt-Laurvig.

Landbruget var repræsenteret 
ved 1. viceformand, gårdejer Henrik 
Høegh (Landboforeningerne) og 
sekretariatschef Heidi Alsing (Dansk 
Familielandbrug)

Danmarks Jægerforbund var 
repræsenteret ved hovedbestyrel
sesmedlem Jørgen Damgaard.

udyrkede arealer hvis adgangen sker 
ad stenter, gennem led, låger, færiste 
eller lignende foranstaltninger og hvis 
der ikke er græssende husdyr på area
lerne

[Gældende regler: Der er ikke 
adgang til hegnede, udyrkede arealer]

- Hvis et hegn ikke er begrundet i 
erhvervsmæssige hensyn eller hensyn 
til privatlivets fred, kan amtet kræve 
hegnet fjernet eller at der opsættes 
stenter e.l.

[Gældende regler: Som ovenfor, idet 
loven ikke sondrer mellem formålene 
med hegningen]

Ikke enighed
På et enkelt punkt under det åbne land 
blev der ikke enighed i udvalget:

- Dyrkningsfrie bræmmer: Jordbru
gets organisationer og Danmarks 
Jægerforbund mener at adgangen til 
de dyrkningsfrie bræmmer alene skal 
baseres på frivillige aftaler. De øvrige 
medlemmer af udvalget mente at der 
skulle være offentlig adgang på alle de 
dyrkningsfrie bræmmer, dog med en 
mulighed for ejeren til at forbyde færd
sel hvis den er Uvæsentlig gene for 
den erhvervsmæssige udnyttelse af 
ejendommen.

[Gældende regler: Kun adgang på 
bræmmerne efter aftale med ejer]

Strande
Enighed
- Der gives ret til ridning på den ube
voksede strandbred mellem daglig 
højvandslinje og lavvandslinje hvis der 
er lovlig adgang for ryttere til strand
bredden. Der fastsættes nærmere reg
ler for ridning.

[Gældende regler: Ridning er for
budt]

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

r vx

AKKERUPPLANTESKOLE
5683 HAARBY

TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158

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

-

4.
. ' -

Adgangsudvalget foreslår at færdsel tillades mellem kl. 6.00 og sol
nedgang. De gældende regler tillader færdsel mellem kl. 7.00 og sol
nedgang.

de følgende 
sider gengives 
den fulde tekst 
om skovene fra 
Adgangsudvalgets 
rapport.

4.3 Skove
Gældende regler: Offentlighe
den kan efter naturbeskyttelses
lovens § 23 lovligt færdes i pri
vate skove til fods på stier og 
anlagte veje og på cykel på 
befæstede stier og anlagte veje: 
færdsel er tilladt fra kl. 7.00 til 
solnedgang.

Rækkevidden af udtrykket 
“offentligheden" er begrænset 
ved særregler, hvorefter en ræk
ke organiserede aktiviteter 
som i øvrigt er lovlige - kun må 
finde sted efter tilladelse fra eje
ren (jf. afsnit 4.3.8.).

Mark- og vejfredslovens § 17 
gælder ikke for skovenes veje 
og stier. Private fællesveje og 
fællesstier i skove er dog omfat
tet af bestemmelsen.

Skove hører til de foretrukne 
udflugtsmål, og det er ligeledes 
skovene, at mange forskellige 
former for organiserede fri
luftsaktiviteter finder sted, jf. 
afsnit 3.5.

Det er Danmarks Miljøunder
søgelsers vurdering, at de dan
ske skove og den dertil hørende 
fauna generelt er robuste over 
for det almindelige friluftsliv, jf. 
afsnit 3.7.1.

4.3.1. Adgang til skovens 
veje og stier
Gældende regler: De gældende 
regler indeholder ikke bestem
melser, der regulerer ejeres 
adgang til at omlægge og ned
lægge enkeltmandsveje og stier 
i skove.

Sikringen af den rekreative 
færdsel i skove har nær sam
menhæng med ejerens adgang 
til at lukke skovens adgangsve
je.

Udvalget foreslår, at bestem
melserne om nedlæggelse/ 
omlæggelse af veje og stier i det 
åbne land også finder anvendel
se for nedlæggelse/omlæggelse 
af skovveje og -stier, der giver 
adgang til skoven.

4.3.2. Færdsel til fods i 
private skove
Gældende regler: Efter naturbe
skyttelseslovens § 23 kan offent
ligheden lovligt færdes i private 
skove til fods på stier og anlagte 
veje.

Det har været et hovedtema 
under drøftelserne, om der er 
behov for regler, der giver offent

ligheden adgang til færdsel 
uden for veje og stier i de priva
te skove, eller om de eksisteren
de regler - med muligheden for 
gennem ejerens frivillighed at 
give yderligere adgang - i prak
sis er tilfredsstillende.

Den ene grundopfattelse går 
ud på, at der ikke er behov for 
ændrede regler. De eksisterende 
regler volder i praksis ikke de 
store problemer. Erfaringerne 
viser, at de almindelige skov
gæster næsten udelukkende 
benytter veje og stier, selv hvor 
der er mulighed for færdsel 
uden for disse. I øvrigt accepte
rer langt de fleste skovejere - 
hvilket er kendt i lokalsamfundet 
- at den almindelige skovgæst 
har "svinkeærinde^ uden for vej 
og sti.

Efter denne grundopfattelse 
er det specielt vigtigt, at forbu
det mod færdsel på kryds og 
tværs uden for veje og stier 
opretholdes - også af hensyn til 
den forstyrrelse færdsel uden for 
veje og stier påfører faunaen, 
herunder vildt. Vildtet vil såle
des, når det forstyrres fra en 
uventet kant, ofte løbe ind i eller 
springe over sædvanlig hegning 
med skade på vildtet eller 
bevoksningerne til følge.

Der peges i den forbindelse 
også på, at jagtleje m.v. i dag 
udgør en væsentlig del (op til 
halvdelen) af indtægtsgrundla
get i mange private skove, og at 
ændrede regler kan påvirke jagt
lejerne i negativ retning. Ejeren 
skal have mulighed for at gribe 
ind for at styre offentlighedens 
færdsel uden for veje og stier. 
Ved at tilmelde sig naturvejled- 
ningsarrangementer m.v., hvortil 
der næsten altid gives tilladelse, 
får offentligheden mulighed for 
at opleve skoven også udenfor 
veje og stier.

Den anden grundopfattelse 
tager udgangspunkt i, at der i 
almindelighed skal være adgang 
til færdsel på egen hånd, med
mindre der foreligger særlige 
omstændigheder, såsom hensy
net til produktionsinteresser, flo
ra/fauna eller privatlivets fred, 
der gør det rimeligt, at offentlig
hedens adgang begrænses.

Selvom langt den overvejen
de del af den almindelige skov
gæsts færdsel sker på ve|e og 
stier, er der mange, der foreta
ger en afstikker væk fra vejen. 
Det er urealistisk, at den almin
delige skovgæst skal spørge om 
lov, og det er også uholdbart at 
have en forbudsregel, der kun 
fungerer, fordi den nogle steder 
ikke efterleves i praksis - hvad 
enten det er på grund af civil 
ulydighed, ukendskab til reglen 
eller ejerens accept.

Derfor bør der som udgangs
punkt efter denne grundopfattel
se indrømmes ret til færdsel i 
gang uden for veje og stier - 
dog ikke i indhegnede bevoks
ninger og klitter, rørbevoksnin
ger, planteskoler, arealer med 
landbrugsafgrøder, haver og 
gårdspladser. For at give vildtet 
en særlig beskyttelse foreslås 
det, at der desuden ikke gives 
adgang til færdsel i vildtlommer. 
Der vil derfor næppe ske påvirk
ning af jagtlejeniveauet.

For at tilgodese hensynet ti 
privatlivets fred må der ikke ske 
færdsel og ophold uden for veje 
og stier i en afstand af 50 meter 
fra synlige beboelsesbygninger. 
Derudover skal amtet kunne luk
ke udvalgte skovområder, hvis 
hensynet til produktionsinteres
ser, flora/fauna eller privatlivets 
fred i særlig grad taler derfor.

Efter indgående drøftelser i 
udvalget er der enighed om, at 
det specielt er vigtigt at tilgode
se den almindelige skovgæsts 
behov for at kunne gennemføre 
en skovtur med mulighed for at 
slå sig ned i skovbunden, f.eks. 
for at spise sin medbragte mad, 
plukke blomster, bær, svampe 
m.v. og lade børnene løbe 
omkring, uden at de til stadig
hed skal kaldes tilbage til 
vejen/stien. Der er ligeledes 
enighed om, at en egentlig sik
ring af disse muligheder forud
sætter ændringer i de almindeli
ge adgangsregler.

Udvalget, bortset fra Frilufts
rådet, vurderer, at en regel, der 
giver almindelig adgang for 
offentligheden til at kunne fær
des stort set overalt i skovbun
den uden for veje og stier, også i 
bynære skove med stort publi

kumsbesøg, kan gøre det 
ønskeligt at kunne begrænse 
offentlighedens færdsel for at 
beskytte mod slid og forstyrrelse 
af fauna eller af hensyn til privat
livets fred omkring skovens 
huse. En sådan regel kan give 
en del sager og derved blive 
administrativt tung.

Udvalget har overvejet, om 
det vil være hensigtsmæssigt 
med en regel, der fastsætter en 
fast grænse på f.eks. 10 meter 
fra veje og stier, inden for hvilken 
den almindelige skovgæst får 
adgang til at færdes - eller om 
det vil være bedre med en rege.. 
der giver adgang til gående 
færdsel i umiddelbar nærhed af 
skovens veje og stier. Resultatet 
af disse overvejelser er, at selv
om en 10 meter-regel er ret enty
dig, er den for mekanisk, hvorfor 
udvalget, bortset fra Friluftsrå
det, foretrækker definitionen 
"umiddelbar nærhed".

Friluftsrådet mener, at en 
regel om “adgang til gående 
færdsel i umiddelbar nærhed af 
skovens veje og stier" ikke giver 
befolkningen mulighed for en vif
te af ydmyge naturoplevelser i 
skoven. Sådanne muligheder er 
vigtige, når den ulige geografi
ske fordeling af private og 
offentlige skove tages i betragt
ning. DMU vurderer endvidere, 
at sådanne ydmyge naturople
velser generelt ikke vil være et 
problem for flora eller fauna.

Friluftsrådet finder, at begre
bet “i umiddelbar nærhed af 
skovens veje og stier” vil kunne 
blive forstået meget snævert af 
befolkningen. Begrebet forekom
mer restriktivt i sit indhold, hvil
ket vil være begrænsende for fri
luftslivet. Begrebet omfatter
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Adgangsudvalget foreslår at cykling må finde sted på veje og stier 
der er egnede til cykling (egnede for almindelige cykler og således 
ikke mountainbikes m.v.). Ejeren kan ved skiltning forbyde cykling på 
smalle stier hvis der er problemer med cyklingen. Amtet kan dog tilsi
desætte et sådant forbud. De gældende regler går ud på at færdsel 
på cykel kun må ske ad anlagte veje og befæstede stier.

således ikke tilstrækkeligt klart 
eksempler på afstikkere i en 
rimelig afstand fra vej eller sti 
(gå ind til en lysning, fælge en 
bæk m.m.), som bør være lovli
ge. Friluftsrådet finder således, 
at introduktion af begrebet “i 
umiddelbar nærhed af vej eller 
sti” ikke er udtryk for en reel for
bedring af befolkningens 
adgangsmuligheder til de priva
te skove.

Hvis en regel som den fore
slåede introduceres, mener Fri
luftsrådet derfor, at det nøje bør 
overvejes, hvorledes reglen defi
neres og uddybende beskrives 
en lovtekst, samt at en sådan 
regels anvendelse efterfølgende 
evalueres.

Udvalget foreslår, at naturbe
skyttelsesloven ændres, således 
at der i private skove gives 
offentligheden adgang til gåen
de færdsel og ophold på arealer, 
der er let tilgængelige og ligger i 
umiddelbar nærhed af skovens 
veje og stier.

Denne elastiske formulering 
er valgt fremfor en 10 meter
regel, bl.a. fordi den ikke giver 
adgang til indtrængning gen
nem krat o.lign., der har betyd
ning som skjulested for faunaen, 
forcering af et vandløb med risi
ko for skader på brinken og lig
nende.

I andre tilfælde ville en 10 
meter-regel forhindre adgang til 
og ophold i skovbunden, på en 
åben plet, nær brinken af et 
vandløb eller en sø, der ligger 
10-15 meter fra vejen - men 
hvor det vil være naturligt for 
den almindelige skovgæst at slå 
sig ned, plukke blomster, bær 
eller svampe, og hvortil der bør 
være adgang.

Det er ikke meningen med 
den foreslåede bestemmelse, at

offentligheden får fri adgang ti 
at bevæge sig på kryds og 
tværs overalt i skovbunden. Der
imod får deltagerne i den almin
delige familieskovtur mulighed 
for at gå og opholde sig på are
aler tæt på veje og stier, hvor de 
konkrete forhold gør det natur
ligt.

Det bemærkes yderligere, at 
løbetræning, jogging o.lign. fort
sat kun må finde sted på veje og 
stier, medmindre der er truffet 
aftale med ejeren herom, eller 
ejeren på anden måde har givet 
lov hertil.

Endelig bemærkes det, at 
veje og stier ikke omfatter mid
lertidige kørespor, dyreveksler 
og spor efter heste eller mounta
inbikes, jf. afsnit 4.1.2.

Friluftsrådet vil ikke gå imod 
flertallets indstilling, men kan 
omvendt heller ikke tilslutte sig 
denne, jf. ovenfor.

4.3.3. Cykling i private 
skove
Gældende regler: Efter naturbe
skyttelseslovens § 23 kan offent
ligheden cykle på anlagte veje 
og befæstede stier i private sko
ve.

Der er i udvalget enighed 
om, at reglerne om cykling på 
veje og stier i det åbne land og 
cykling i private skove bør være 
ens.

Udvalget foreslår, at der ind
føres en regel, hvori det præci
seres, at cykling kun må finde 
sted på stier, der fremtræder 
som egnet til cykling, og at det 
desuden skal være muligt for 
ejeren ved skiltning at forbyde 
cykling på smalle stier, hvis der 
kan dokumenteres problemer 
med cyklingen, men således at 
der gives amtet mulighed for at 
tilsidesætte forbudet.

4.3.4. Ridning i private 
skove
Gældende regler: Efter de gæl
dende regler har offentligheden 
ikke ret til ridning i private skove.

Hovedindholdet af reglerne 
for ridning i offentlige skove går 
ud på, at ridning kan ske i skov
bunden næsten overalt og på 
grusveje over 2,5 meters bred
de. Den offentlige ejer kan lukke 
udvalgte skovområder og veje 
for ridning samt opkræve beta
ling. Ridning, der udgår fra ride
skoler m.v., må kun ske med eje
rens tilladelse.

Drøftelserne i udvalget har 
taget udgangspunkt i to forskelli
ge hovedsynspunkter.

Det ene hovedsynspunkt går 
ud på, at der indgås rimelige 
aftaler om ridning og vilkårene 
herfor i de fleste private skove. 
Der peges i den forbindelse på 
det i afsnit 4.3.8. omtalte fælles
udvalgs muligheder for at påvir
ke en hensigtsmæssig praksis.

Desuden fremhæves det, at 
ridning ofte medfører slidproble
mer, og at det også derfor er 
nødvendigt med en tæt dialog 
med rytterne, således at ridnin
gen kan styres på hensigtsmæs
sig måde. Ridning må opfattes 
som en fritidsinteresse på linie 
med jagt, og ejeren skal derfor 
have mulighed for helt at forhin
dre ridning i sin skov på tilsva
rende måde, somi han helt kan 
forhindre jagt.

Det andet hovedsynspunkt 
går ud på, at der bør være 
adgang til at ride også i private 
skove. I den forbindelse peges 
der på ejerens muligheder for - 
efter de gældende regler for 
offentlige skove - at begrænse 
ridningen og at opkræve afgift 
herfor. Der lægges vægt på amt
ets mulighed for at tage stilling 
til, om ejeren opstiller vilkår for 
ridningen, der begrænser denne 
på urimelig vis.

Udvalget foreslår, at reglen 
for ridning i private skove opret
holdes, således at der kun er 
adgang til ridning, såfremt det 
aftales med ejeren, som følgelig 
kan stille vilkår herfor, og at rid
ning tillades på private fællesve
je- og stier i skove, medmindre 
ejeren ved skiltning har forbudt 
ridning. Ejeren skal desuden på 
anden måde kunne forbyde rid
ning. Amtet kan helt eller delvis 
tilsidesætte et forbud mod rid
ning på private fællesveje.

Opmærksomheden henledes 
på, at forslaget om ridning på 
private fællesveje og -stier i sko
ve skal ses i sammenhæng med 
udvalgets forslag om ridning på 
veje og stier i det åbne land, jf. 
afsnit 4.2.3.

4.3.5. Tidsrummet for den 
lovlige færdsel i private 
skove
Gældende regler: Efter naturbe
skyttelseslovens § 23 er der

adgang til private skove fra kl. 
7.00 til solnedgang.

Det har i udvalget været 
overvejet, om der bør være 
almindelig adgang til færdsel i 
private skove hele døgnet.

I udvalget er der enighed om, 
at det bl.a. af hensyn til forebyg
gelsen af krybskytteri og for at 
give faunaen fred er rimeligt at 
natfærdslen begrænses, så den 
kun må finde sted med ejerens 
godkendelse. Samtidig er der i 
udvalget enighed om, at det bør 
være muligt inden normal 
arbejdstid at løbe den daglige 
joggingtur, lufte sin hund m.v.

Udvalget foreslår, at reglen 
ændres, således at der i private 
skove gives adgang fra kl. 6.00 
til solnedgang.

4.3.6. Sikring af offentlig
hedens adgang i forbindel
se med salg af offentlige 
skove
Der synes at foregå en udvikling 
med salg af offentligt ejede sko
ve til private og - efter de gæl
dende regler - deraf følgende 
forringede muligheder for offent
lighedens færdsel.

Amtsrådsforeningens, Dan
marks Idræts-Forbunds, Dan
marks Naturfredninsforenings, 
Danske Gymnastik- & Idrætsfor
eningers, Friluftsrådets og Kom
munernes Landsforenings med
lemmer af udvalget foreslår, at 
der fastsættes regler, der sikrer 
offentlighedens adgang ved 
salg af offentlige skove, således 
at reglerne for offentlige skove 
altid skal gælde, hvis en skov 
først én gang har været omfattet 
af disse regler

Danmarks Jægerforbunds, 
Dansk Familielandbrugs, Dansk 
Skovforenings og Landbofore
ningernes medlemmer af udval
get foreslår, at der ikke foretages 
regelændringer, idet det bør 
være op til sælgerne at fastsæt
te vilkår i forbindelse med 
sådanne handler.

4.3.7. Udvidelse af regler
ne for offentlige skove til 
at omfatte pensionskasser 
m.v.
Gældende regler: Reglerne for 
offentlige skove gælder i dag 
også for skove ejet af offentlige 
stiftelser.

Det har været drøftet i udval
get, om også andre juridiske 
personer - hvis formål har en 
mere almen karakter, og hvor 
ejeren ikke har den samme per
sonlige tilknytning til skoven - 
skal være omfattet af reglerne 
for offentlige skove.

Amtsrådsforeningens, Dan
marks Idræts-Forbunds, Dan
marks Naturfredninsforenings, 
Danske Gymnastik- & Idrætsfor
eningers og Friluftsrådets med
lemmer af udvalget foreslår, at 
der fastsættes regler, således at 
reglerne for offentlige skove

480 SKOVEN 11 2001



Der var i Adgangsudvalget ikke enighed om en udvidelse af reglerne for offentlige skove til også at omfatte pensionskasser, fonde m. v. Jord
brugets organisationer samt Danmarks Jægerforbund mente at det burde være op til ejerne (de kompetente organer) at fastsætte hvilke 
adgangsregler (offentlige eller private) der skal gælde. De gældende regler siger at adgangsreglerne for denne gruppe skovejere følger de pri
vate skove.

udvides til at omfatte også skove 
ejet af fonde og pensionskasser 

Danmarks Jægerforbunds, 
Dansk Familielandbrugs, Dansk 
Skovforenings og Landbofore
ningernes medlemmer af udval
get mener, at det må være op til 
fondsbestyrelser og pension
skassernes medlemmer at 
afgøre, om reglerne for offentlige 
skove skal være gældende. Dis
se medlemmer opfordrer i stedet 
til, at spørgsmålet tages op af 
de kompetente organer

4.3.8. Reglerne i adgangs
bekendtgørelsen om orga
niserede aktiviteter
Gældende regler: Efter reglerne 
i adgangsbekendtgørelsens § 7 
kræver organiserede aktiviteter 
skovejerens tilladelse, hvis del
tagerantallet overstiger 30, selv
om færdsel og ophold sker i 
overensstemmelse med reglerne 
i naturbeskyttelseslovens § 23, 

Tilladelse fra skovejeren 
kræves desuden til kommercielle 
arrangementer, offentligt annon
cerede arrangementer, sportsar
rangementer, herunder oriente
ringsløb, aktiviteter, der forud
sætter afmærkninger mv, orga
niserede aktiviteter, der afvikles i

nattetimerne, lejrslagnmg og 
lign.

Adgangsbekendtgørelsens § 
7 begrænser således rækkevid
den af den ret til færdsel i skove, 
som naturbeskyttelseslovens § 
23 giver “offentligheden"

Adgangsbekendtgørelsen 
indeholder også regler om orga
niserede aktiviteter på udyrkede 
arealer. I praksis er det dog især 
skovene, der benyttes til mange 
forskelligartede, organiserede 
aktiviteter, hvorfor emnet be
handles i denne sammenhæng.

Under hensyn til at reglerne 
for det organiserede friluftsliv 
rummer særlige problemstillin
ger, har udvalget nedsat en 
særlig arbejdsgruppe, der har 
vurderet disse regler.

Arbejdsgruppens rapport har 
været udgangspunktet for udval
gets videre drøftelser.

I udvalget er der enighed om, 
at der fortsat skal være bestem
melser om, at en række former 
for organiserede friluftsaktiviteter 
ikke frit skal kunne finde sted, og 
at det er hensigtsmæssigt, at 
der skal indhentes tilladelse her
til fra ejeren. Det gælder sports
arrangementer, organiserede 
aktiviteter, der afvikles i natteti

merne, lejrslagnmg og arrange
menter med egentligt erhvervs
mæssigt sigte.

30-reglen
Gældende reglen Organiserede 
aktiviteter kræver ejerens tilladel
se, hvis deltagerantallet oversti
ger 30, selvom færdsel og 
ophold sker i overensstemmelse 
med reglerne i naturbeskyttel
seslovens § 23.

Indledningsvis finder udval
get anledning til at bemærke, at 
bestemmelsen omfatter organi
serede aktiviteter, uanset om en 
privatperson, en forening eller 
andre står for organiseringen. 
Eksempelvis skal en spejderflok 
med under 30 deltagere på van
dring således ikke søge tilladel
se, hvis færdslen sker efter de 
almindelige adgangsregler.

Udvalget har indgående drøf
tet, hvorvidt såkaldt “bløde” 
arrangementer - som f.eks. en 
vandre- eller cykeltur, en fugle
tur, en skoleklasse med forældre 
på picnic osv. - bør tilhøre tilla
delsessystemet, bl.a. fordi det 
kan være svært at forudse et 
præcist antal deltagere for et 
sådant arrangement, da der kan 
være tale om en åben invitation.

Usikkerhed omkring deltageran
tallet forekommer især i forbin
delse med annoncerede arran
gementer.

Udvalget foreslår, at der kun 
skal gælde et krav om tilladelse 
til sådanne “bløde" arrangemen
ter, hvis det kan forudses, at del
tagerantallet vil overstige 30. For 
skoleklasser med forældre og for 
spejdere er grænsen dog 50 
deltagere.

Kommercielle aktiviteter 
Gældende regler: Kommercielle 
aktiviteter kræver ejerens tilladel
se.

Udvalget har drøftet række
vidden af reglen om kommerc'el- 
le arrangementer, der kun har 
selvstændig betydning, når ale
ne det kommercielle islæt udløs
er kravet om tilladelse.

I den ene ende af skalaen er 
der enighed om, at et mindre 
deltagergebyr, der dækker 
arrangørens positive udgifter til 
f.eks. transport og kaffe/kage, 
ikke i sig selv gør et arrange
ment kommercielt.

I den anden ende af skalaen 
er der tilsvarende enighed om, 
at det firma, der professionelt 
arrangerer ture på andres area-
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ler, skal have ejerens tilladelse, 
og at denne kan gøres betinget 
af f.eks. en afgift.

Der forekommer i praksis en 
lang række mellemformer, f.eks. 
hvor der nok betales deltagerge
byr, men hvor det er mere eller 
mindre tvivlsomt, om arrange
mentet af denne grund kan 
karakteriseres som kommercielt.

Ofte vil mange af den slags 
arrangementer imidlertid under 
alle omstændigheder kræve eje
rens tilladelse som følge af de 
nugældende, almindelige 
adgangsregler, ordensreglerne 
eller de øvrige regler i adgangs
bekendtgørelsen om organisere
de aktiviteter.

Det er udvalgets vurdering, 
at det næppe er muligt entydigt 
at afgrænse, hvornår et arrange
ment er “kommercielt” i bekendt
gørelsens forstand.

Selvom der næppe er forskel 
i betydningen af ordene “kom
mercielt" eller “erhvervsmæs
sigt”, finder udvalget, at beteg
nelsen erhvervsmæssigt i prak
sis bedre vil dække, at der skal 
være tale om erhversbetingede 
eller erhvervsrelaterede aktivite
ter.

Udvalget foreslå, at ordene 
“kommercielle arrangementer" 
erstattes med erhvervsmæssige 
arrangementer”.

Annonceringsreglen 
Gældende regler: Offentligt 
annoncerede arrangementer 
kræver ejerens tilladelse, og 
offentlig annoncering må først 
ske, når de fornødne tilladelser 
foreligger

Reglerne gælder for alle 
arrangementer uanset gruppe
størrelse og således ikke kun for 
sportsarrangementer og lign., 
der på private arealer under alle 
omstændigheder kræver tilladel
se. Det er alene den offentlige 
annoncering, der udløser kravet 
om tilladelse.

Reglerne kan give anledning 
til en vis tvivl, bl.a. om rækkevi
den af udtrykket “offentlig” 
annoncering. Der er ikke tvivl 
om, at annoncering i husstand
somdelte pjecer eller annonce
ring på naturnet.dk er offentlig. 
Derimod kan der være vanskeli
ge afgrænsningsproblemer 
f.eks. ved omtale i lokalafdelin
gers medlemsblade og lignen
de.

Annoncering for udvalgte 
grupper på Internettet, som ikke 
eksisterede i 1992, vil formentlig 
blive almindelig, og det kan der
for diskuteres, om det er tidssva
rende, at sådan annoncering 
skal udløse krav om tilladelse.

De eksisterende regler med
virker til at begrænse risikoen for 
skuffelser forskellige bruger
grupper imellem, f.eks. fordi sko
ven den pågældende dag er 
lukket på grund af jagt. Bruger
organisationernes repræsentan

ter i udvalget mener dog, at bru
gerne kan leve med denne risi
ko, hvis annonceringsreglen 
ophæves for så vidt angår arran
gementer, der ellers ville kunne 
gennemføres uden tilladelse.

Omvendt har brugernes 
repræsentanter i udvalget forstå
else for, at en ejer kan føle sig 
krænket ved tilfældigt at læse i 
avisen eller på Internettet om et 
arrangement på sin ejendom.

Udvalget foreslår, at der ind
føres et anmeldelsessystem, 
hvorefter annonceringsreglen for 
arrangementer, der ellers ville 
kunne gennemføres uden tilla
delse, ændres til en regel om 
anmeldelse, således at der 
senest 14 dage før et arrange
ments annoncering skal ske 
anmeldelse herom til ejeren/ejer
ne i den udstrækning disse er til 
at finde.

Forslaget om et anmeldelses
system giver ejeren mulighed for 
at kontakte arrangøren for evt. at 
flytte arrangementet til et andet 
areal eller et andet tidspunkt på 
dagen, i særlige tilfælde en helt 
anden dag. Arrangementet kan 
dog kun forbydes, hvis det 
pågældende skovområde den 
pågældende dag er lukket på 
grund af jagt eller decideret kol
liderer med andre arrangemen
ter, der er givet tilladelse til på 
forhånd.

Udvalget finder i øvrigt, at 
der vil være en god service over 
for det organiserede friluftsliv, 
hvis der kunne etableres en IT- 
adgang til information på kort 
om arealernes tilhørsforhold og 
ejernes telefonnumre.

Udvalget anbefaler over for 
rette myndighed, at der etable
res en sådan IT-adgang.

Afmærkningsreglen 
Gældende regler: Aktiviteter, der 
forudsætter afmærkninger mv, 
kræver ejerens tilladelse.

Udvalget foreslår, at 
adgangsbekendtgørelsen ænd
res, således at der fremover ikke 
kræves tilladelse til afmærknin
ger, såfremt der anvendes mate
rialer, der naturligt forefindes på 
stedet eller forgår i løbet af få 
dage.

Forslaget er begrundet i 
ønsket om at undgå, at helt 
bagatelagtige afmærkninger, 
f.eks. rutemarkeringer ved bør
nefødselsdage med pile af 
trækviste, småsten eller meldrys 
på veje og stier, udløser krav om 
tilladelse.

Brugerbetaling og 
rimeligheden heraf 
Kravet om ejerens tilladelse til 
visse aktiviteter indebærer, at 
ejeren har adgang til at stille vil
kår i forbindelse med en sådan 
tilladelse - herunder vilkår om 
betaling.

Udvalget foreslår, at tilladelse 
til aktiviteter på offentlige arealer

ikke betinges af en afgift, med
mindre der er tale om arrange
menter, der forudsætter særligt 
omkostningskrævende ydelser, 
eller arrangementer med egent
ligt erhvervsmæssigt sigte.

Ligeledes finder udvalget, at 
der bør være en vis rimelighed 
med hensyn til opkrævning af 
betaling for tilladelser til videre
gående adgang til private area
ler. Som nævnt nedenfor foreslår 
udvalget, at ejer- og brugerorga
nisationerne nedsætter et fælles
udvalg, der med udgangspunkt i 
Adgangsudvalgets drøftelser 
udformer et sæt nærmere aftalte 
spilleregler. Disse spilleregler 
skal bl.a. anvendes til at vurdere 
rimeligheden af betaling i kon
krete tilfælde, herunder betalin
gens størrelse.

Udvalget finder således 
anledning til at understrege, at 
den omstændighed, at et arran
gement kræver ejerens tilladel
se, og at ejeren derfor kan 
kræve betaling som betingelse 
for at meddele tilladelsen, 
bestemt ikke er udtryk for, at det 
i alle situationer er rimeligt at 
kræve betaling.

Udvalget foreslår i tilknytning 
hertil, at de ovenfor (under af
snittet om 30-reglen) nævnte 
“bløde” arrangementer ikke skal 
kunne udløse krav om brugerbe
taling eller administrationsgeby
rer.

Danmarks Idræts-Forbund, 
Danmarks Naturfredningsfore
ning, Danske Gymnastik- & 
Idrætsforeninger og Friluftsrådet 
påpeger, at der i visse sammen

hænge på grund af fordelingen 
af private og offentlige skove 
ikke er mulighed for landsdæk
kende at kunne udøve visse akti
viteter i offentlige skove. Der kan 
derfor være behov for, at de pri
vate skovejere stiller deres area
ler til rådighed for sådanne akti
viteter. Disse organisationer fin
der, at det først og fremmest er 
det offentlige, der må kompen
sere de private ejere herfor.

For at sikre, at orienteringsløb 
overhovedet har kunnet finde 
sted i visse geografiske egne af 
landet, har Danmarks Idræts- 
Forbund imidlertid fundet det 
nødvendigt at indgå en aftale 
med Dansk Orienteringsforbund 
og Dansk Skovforening om beta
ling for større løb på private are
aler. Rimeligheden af denne 
betaling fremgår af selve aftalen, 
men kan i øvrigt tages op i det 
nedenfor nævnte fællesudvalg.

Fællesudvalg
Det har været drøftet i udvalget, 
om det vil være hensigtsmæs
sigt - i lyset af de regler, der 
kommer til at gælde - at få ned
sat et fællesudvalg, hvor ejer- og 
brugerorganisationerne efter et 
sæt nærmere aftalte spilleregler, 
med fællesudvalgets sekretariat 
placeret hos en offentlig myndig
hed, kan udveksle erfaringer og 
drøfte problemer omkring regler
nes funktion i praksis for deri
gennem at påvirke disse .

Udvalget foreslår, at der ned
sættes et sådant fællesudvalg 
(som i øvrigt også omfatter det 
åbne land).

Til det høje græs
www.skoerpingmotor.dk

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

Brumi
c s:

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

Miljøvenlige motorer: Honda - Kawasaki - 5-11 HK
Skørping Motorforretning A/S - 9520 Skørping Tlf. 98 39 17 11

Køb af træ på roden 

Maskinskovning

Udkørsel af træ

Maskinplantning

Oprilning

Rydning af stød og kvas

. BRDR.

HØJRUP 7s
Skoventreprenører

Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 30 73 71 73 
30 80 01 73 

Fax 76 80 14 00
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RETTELSER

Korrekt udgave af figur 7, side 403 i Skoven 9/01.

Skovejeren har således ifølge vejloven 
pligt til at føre tilsyn med træer langs 
offentlige veje.

Derimod falder hovedparten af publi 
kums ophold inde i skoven ind under 
kategorien: “Al uopfordret og frivillig 
færsel i skove sker på eget ansvar” (ud

fra naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 1) 
Nogle bynære skove udstrækker imid
lertid deres tilsyn med træer til de mest 
benyttede skovveje og stier for at und
gå problemer.

Artikler i Skoven 9/01 
om tøndersvamp
Fejl i figurer
I Skoven 9/01 blev der bragt tre artikler 
om tøndersvamp. Ved en beklagelig fejl 
var der byttet rundt på nogle af billeder
ne i de to første artikler om tønder
svamp:

I den første artikel stod teksten til 
figur 1 under figur 3 og omvendt (side 
400-401).

I den anden artikel stod teksten til 
figur 1 under figur 2 og omvendt (side 
404-405).

Endelig var der en fejl i figur 7 i den 
første artikel (side 403). De prikker, som 
skulle vise gennemsnit i de tre grupper 
var desværre faldet ud. De skulle have 
vist at der var hhv. 0,4; 4,4 og 4,9 træer 
per hektar med angreb af tøndersvamp 
i de tre grupper.

Tilføjelse
I artikel 1 (side 403) bringes en boks 
om sikkerhed for skovgæster - idet 
angreb af tøndersvamp kan give risiko 
for nedfaldende grene.

Det fremgik ikke tydeligt, at skoveje
rens ansvar for skovgæsternes sikker
hed fortrinsvis er knyttet til offentlig vej.

Tøndersvampangrebne bøge pr hektar 
Samtlige undersøgte bevoksninger 35-235 år
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Bevoksningsalder

FAE er italienske kvalitets grenknusere, der igen
nem mange år har bevist deres styrke.

FAE's maskinpro- 
gram dækker 
mange anven
delsesmuligheder 
bl.a. grenknus- 
ning, fræsning, 
naturpleje, kom
postering m.m.

Maskinerne findes både som traktortrukne, 
hydraulisk-drevne og med egen motor.
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Opbevar og beskyt 
dine tidsskrifter i flotte og 

robuste samlemapper
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Bestil brochure på tlf. 7027 6505 
eller check www.samlemapper.dk

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

Sjælland: 40 34 87 46 - e-mail: interforst@post.tele.dk 
www.interforst.dk
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ADGANGSUDVALGET

PRESSEN OM 
ADGANGSUDVALGET

Pressen har skrevet om 
Adgangsudvalgets rap
port. Men ikke ret 
meget, og næsten alle 
har brugt materiale fra 
Ritzaus Bureau.

Adgangsudvalgets rapport får naturlig
vis en fyldig dækning i Skoven. Men det 
er også interessant at se hvad der står i 
dagspressen - hvilken interesse har 
emnet for den almindelige avislæser?

Den første antydning fik man ved at 
se hvem der deltog i pressemødet. Der 
var en del af udvalgets medlemmer 
samt de embedsmænd som havde 
været sekretariat for udvalget.

Og så var der journalisterne den 
primære målgruppe for hele pressemø
det. Der var Radioavisen, Ritzaus 
Bureau, Berlingske Tidende og Lolland- 
Falsters Folketidende. Hertil kommer 
repræsentanter fra flere fagblade, her
under Skovens redaktør.

Et noget beskedent fremmøde - fx 
sammenlignet med Wilhjelm-udvalgets 
pressemøde sidst i august. Her havde 
de store dagblade egen journalist med, 
og kamerafolk fra DR-TV og TV2 kæm
pede for at få plads blandt de mange 
deltagere.

Når Adgangsudvalget ikke trak så

mange journalister kan det skyldes at 
emnet lyder ret teknisk-juridisk - det er 
noget med regler. Men det kan også 
være at aviserne ikke tror den gennem
snitlige avislæser er særlig interesseret i 
emnet - måske ser de fleste ikke de helt 
store problemer?

Stort set kun 
Ritzaus Bureau
En gennemgang af avisudklip giver det 
samme indtryk - en pæn, men ikke 
overvældende interesse. Der har været 
en hel del artikler om emnet, men bort
set fra to stammer de alle fra Ritzaus 
Bureau.

Ritzaus Bureau leverer en generel 
nyhedstjeneste til alle danske medier, 
og bureauets artikler kan frit bruges af 
abonnenterne.

De små provinsdagblade bruger nor
malt Ritzau når de skal dække emner 
uden for lokalområdet. En håndfuld af 
dem havde en artikel fra Ritzau (Lol- 
land-Falsters Folketidende havde dog 
deres egen artikel).

De store dagblade bruger normalt 
kun Ritzau til notestof og bringer sjæl
dent egentlige artikler fra Ritzau.
Ritzaus artikler er nemlig "fællesstof” 
som man kan møde mange steder. De 
store medier vil normalt lave deres egne 
artikler, præget af deres egne holdnin
ger og med stof som ikke kan læses 
andre steder. Når de bruger artikler fra 
Ritzau vil det ofte være udtryk for at de

ikke har ønsket at afsætte tid til selv at 
behandle emnet.

Der er i Danmark 7 landsdækkende 
aviser og 4 store regionale aviser. Heraf 
havde de 4 slet ingen omtale af 
Adgangsudvalget, og 6 andre havde én 
artikel fra Ritzau.

Kun Berlingske havde deres egen 
artikel med overskriften "Friere adgang 
til den fri natur”. Det blev her nævnt at 
flere skovarealer skal åbnes og at en lil
le bid af jordbrugernes ejendomsret 
står for fald. Baggrunden for udvalget 
var mange ulovlige skilte og at en ræk
ke organisationer har ønsket endnu 
bedre plads i naturen.

De store og landsdækkende dagbla
de har altså - med én undtagelse ikke 
ønsket at afsætte ret mange ressourcer 
på emnet.

Omtalen
Ritzaus Bureau har gjort en hel del ud 
af sagen. De har lavet hele fem forskelli
ge artikler:

Ballade
10.10. En længere artikel med overskrif
ten "Ny ballade om adgang til naturen”.

Budskabet er at der er store konflik
ter om de fremtidige regler for befolk
ningens adgang til naturen. Stemningen 
i udvalget har været så ophedet at 
både skovbrugets og familielandbru
gets repræsentanter har været på nip
pet til at trække sig ud. Striden går bl.a.
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Natur-adgang nu og i fremtiden
Efter interne slagsmål nåede ildgangsudvalget næsten til 
enighed om betænkning.
Af Bjarne Arildsen

LANDBRUG - Efter tre års arbejde 
'arsiede regeringens såkaldte Ad- 
angsudvalg forleden med en be

øget adgang til Dan-
larks natur.

Fødslen af betænkningen var ikke 
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ren. Og det kan 
seme blandt jaeg 
skovfolk.

Betænkningen skal hurtigst mu
ligt sendes til politisk behandling, og 
her vil miljø- og energiminister 
Svend Anken (A) presse på for at lå 
sine forslag igennem. Sikkert set i ly
set af det kommende'
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stier, skal anmelde dette lil amtet, så 
brugerne kan gore indsigelse.

- at man i private skove og på mar
ker må færdes et stykke udenfor
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private skove fra klokken 6 om mor
genen til solnedgang
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menhængende ruterog

- at. foreninger og grupper 
d al lave arrangemt

- at man kan færdes i bræmmer 
langs vandløb. Her er der en fem-års 
trist til at se. om adgang til bræmmer 
kan klares med frivillige aftaler,

- at bilkørsel på strandene akal 
yderligere begrænses.

I udvalget har følgende foreninger 
været repræsenteret:
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ADGANGSUDVALGET

på om offentlighedens ret til at færdes 
uden for veje og stier i private skove 
skal klares via frivillige aftaler med skov
ejerne - eller om der skal lovgives.

Dansk Skovforening er klart mod de 
krav om fri adgang som er kommet fra 
Friluftsrådet. Foreningen er utilfreds 
med at der ikke har været tid nok til at 
opfylde udvalgets kommissorium, og 
har bedt om at få afleveringen udsat.

Udvalgets formand, Benedicte 
Federspiel, afviser kritikken og siger: 
”Jeg synes det er et tilfredsstillende 
resultat, og jeg er sikker på at betænk
ningen kan bruges politisk på den 
måde man nu ønsker”.

Tilfredshed
11.10. En kort artikel. Danmarks Natur
fredningsforening er tilfreds med at der 
er enighed om de fleste anbefalinger og 
at man ikke kan nedlægge markveje. 
Men DN er skuffet over at der ikke er 
enighed om at give adgang langs vand
løb.

Gennemgang
12.10. En længere artikel som er klar på 
selve dagen for pressemødet. Der er 
gennemgang af udvalgets anbefalinger 
- og de punkter hvor der ikke blev enig
hed. Det fremgår at der har været stor 
uenighed frem til sidste øjeblik.

Pressemødet
12.10. En længere artikel om selve 
pressemødet. Auken udtaler generelt til
fredshed med rapporten og med de 
mange forslag der er enighed om. For
manden for Dansk Familielandbrug, 
Peder Thomsen, slår til lyd for frivillige 
aftaler mellem jordbruget og friluftslivet 
som kan løse 90-95% af tilfældende 
mener der er risiko for konfrontationer.

Friluftsrådet er utilfredse med at de 
Ikke har fået tilstrækkelige forbedringer 
igennem for den uorganiserede bruger, 
men vil arbejde loyalt over for de beslut
ninger der er truffet. Dansk Skovfore-

ft

Udvalgets formand, Benedicte Feders- 
piel, sagde nogle dage før rapportens 
offentliggørelse til Ritzau: "Jeg synes 
det er et tilfredsstillende resultat, og jeg 
er sikker på at betænkningen kan bru
ges politisk på den måde man nu 
ønsker".

ning savner konsekvensanalyser og 
mener processen har været overfladisk. 
Naturrådet mener udvalgets bidrag er 
beskedent og perspektivet kort.

Reaktioner
12.10. Længere artikel med reaktioner 
fra de politiske partier - overskriften i 
Politiken er ’’Skepsis i V og K over 
adgang til naturen”.

De Konservative vil ikke melde sig 
ud af forhandlingerne, men er som 
udgangspunkt forbeholdne, fordi de 
mener adgangen til naturen er god nok 
i dag. Venstre er enig og tilføjer at et 
overordnet krav er at der skal tages 
hensyn til naturen. Dansk Folkeparti

mener også at danskerne har rimelig 
adgang til naturen.

Kristeligt Folkeparti giver større 
opbakning til rapportens anbefalinger. 
De vil dog ikke tilslutte sig alle forslag - 
bl.a. ikke en tilladelse for ryttere til at 
ride på veje i private skove (udvalget 
har foreslået at der kan rides på private 
fællesveje i skove, og der er kun gan
ske få af disse veje i skovene, red.).

CD vil gerne forhandle og tilføjer at 
når det offentlige bruger penge til natur
områder skal der også være rimelig 
adgang for offentligheden - dog under
streges det at der på særligt sårbare 
steder skal være begrænset adgang.

Enhedslisten er begejstret. Rappor
ten indfrier ikke alle ønsker, men har 
den rigtige "stødretning”. Deres grund
holdning er at jorden og naturen tilhører 
fællesskabet. Nogle har et berettiget 
krav på at dyrke jorden og har et ansvar 
for den, og derfor vil partiet ikke give til
ladelse til hvad som helst. Men man 
ønsker en "ubetinget adgang” til skove, 
søer mv.

Ritzau kunne ikke få kommentarer fra 
SF.

Ret få artikler
Vi har 1-4 udklip af hver af de fem artik
ler - dog er der 10 af artiklen fra d.
12.10 med gennemgang af rapporten. 
Det er ikke meget når der findes godt 
30 dagblade.

Mængden er meget mere beskeden 
end fx Wilhjelm udvalgets rapport fra 
august. For slet ikke at tale de mange 
hundrede udklip vi får hvert år om Sko
vens Dag - dét er et emne som omtales 
udførligt fra den mindste til den største 
avis.

sf

Aviserne har bragt en del artikler om 
Adgangsudvalgets rapport - men færre 
og kortere artikler end om fx Wilhjelm 
udvalget. For slet ikke at tale om Sko
vens Dag som giver massiv omtale 
overalt i landet.
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Skepsis i V og K over 
adgang til naturen
Et udvalg anbefaler 
at lade danskerne få 
mere adgang til skov 
og strand. Forslaget 
møder skepsis fra de 
borgerlige partier.
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ADGANGSUDVALGET

REAKTIONER PÅ 
ADGANGSRAPPORT

En række organisationer 
har reageret på rappor
ten fra Adgangsudval
get. De fleste er positive 
over for resultaterne og 
den brede enighed, men 
de tager også afstand 
på visse punkter.

Danmarks Naturfredningsforening skriver i en pressemeddelelse: "Hver femte dan
sker synes en sådan mulighed [til at få adgang langs åer og bække] er vigtig, viser 
undersøgelser. Naturfredningsforeningen ser frem til at ministeren følger befolknin
gens ønske på det punkt”.

Efter offentliggørelsen af rapporten fra 
Adgangsudvalget er der kommet reakti
oner fra en række af de organisationer 
der var med i udvalget. De spænder 
vidt - lige fra tilfredshed med de fleste 
af resultaterne, over påpegning af 
mangler ved rapporten, til skuffelse og 
utilfredshed med resultaterne.

Vi bringer her uddrag af reaktioner
ne. Og vi starter med de to organisatio
ner som har presset mest på for at få 
udvidet adgangsmulighederne - Fri
luftsrådet og Danmarks Naturfrednings
forening.

Friluftsrådet
Friluftsrådet har i udvalget arbejdet 
ihærdigt på at opnå en forbedret 
adgang til naturen for både de organi
serede og de uorganiserede brugere - 
men er skuffet over at det ikke er lykke
des i tilstrækkeligt omfang.

Friluftsrådet har kun i en vis 
udstrækning fået opbakning til forbed
ringer for den almindelige dansker. Der 
har således været meget lidt forståelse

for, at den stille naturnyder, den enlige 
vandrer eller familien frit bør have lov til 
ydmyg færdsel i skovbunden i private 
skove samt langs ledelinier i landskabet 
(læhegn mm).

Rådet mener derfor ikke at udvalgets 
arbejde har leveret tilstrækkeligt brug
bare resultater, der indebærer reelle for
bedringer for friluftslivet.

Naturfrednings
foreningen
Danmarks Naturfredningsforening er 
glad for at et enigt Adgangsudvalg står 
bag de fleste forslag til lettere og øget 
adgang til naturen. Her tænkes bl.a. på 
forslagene der giver mulighed for at gå 
uden for veje og stier også i de private 
skove, forslag der letter det organisere
de friluftslivs muligheder, sikrer mod 
nedlægning af markveje og stier i det 
åbne land og giver ret til at færdes på 
uopdyrkede, hegnede arealer uden 
græssende dyr.

DN mener at når landbrug, skov
brug, myndigheder samt idræts- og fri

luftsliv står bag disse forslag skal de føl
ges op med politisk handling.

DN beklager at landbrug og skov
brug ikke vil være med til at give 
adgang langs vores smukke åer og 
bække. Det ville være ret enkelt og 
omkostningsfrist da der i forvejen ligger 
to meter brede, uopdyrkede bræmmer.

Hver femte dansker synes en sådan 
mulighed er vigtig, og foreningen ser 
frem til at ministeren følger befolknin
gens ønske på dette punkt. DN lægger 
dog vægt på at det skal være muligt at 
undtage områder hvor der er særlige, 
sårbare naturinteresser.

Danmarks
Idrætsforbund
Danmarks Idræts-Forbund er godt til
freds med rapporten. Det gælder bl.a. 
forslaget om at man må ride på private 
fællesveje fordi mange rideruter mest 
oplagt går gennem private skove, men 
også at rytterne må ride på veje og stier i 
det åbne land. DIF er også tilfredse med 
en forenkling af reglerne for cykling.
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Formanden for miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, Jobs. Poulsen, kom
menterer tankerne om at gå langs bræmmer: "Vi tror, at det mange steder vil have 
langt større betydning, hvis man lokalt får lavet nogle aftaler om hensigtsmæssige 
stiforløb med lodsejerne. Så bliver der nemlig mulighed for at gå dér; hvor naturop
levelsen er størst".

Rapporten understreger også, at 
idrætsarrangementer i almindelighed 
ikke skal betragtes somi kommercielle 
arrangementer og derfor ikke skal beta
le gebyr for at bruge offentlige arealer.

DIF beklager at kano- og kajakroerne 
ikke står til at få adgang til at gå i land 
langs åerne. Men er glade for at jord
brugsorganisationerne har signaleret 
fremkommelighed.

Naturrådet
Naturrådet - som er et rådgivende 
organ under miljøministeren - mener at 
udvalgets perspektiv er kort og dets 
bidrag beskedent.

Det er i udvalget blevet til nogle min
dre forslag bl.a. om at private veje og 
stier af rekreativ interesse ikke må ned
lægges uden videre, og at man atter 
må ride i strandkanten. Man må også 
tage på skovtur en time tidligere om 
morgenen, og endog både færdes og 
opholde sig på skovbunden i umiddel
bar nærhed af vej og sti.

Men man har ikke lagt op til at der 
skal gælde samme regler for færdsel i 
private som i offentlige skove. For 
færdslen på udyrkede arealer langs 
hegn og skel lægger man overvejende 
op til frivillige aftaler, hvilket jo hele tiden 
har været tilladt.

Og selvom Naturrådet hilser selv 
små forbedringer velkomme, kan rådet 
ikke se argumenter for, at man i de pri
vate skove ikke må plukke svampe på 
samme måde som i statsskovene. I de 
få tilfælde hvor færdsel kan forstyrre 
produktionsinteresser, privatlivets fred 
eller sårbar natur må det kunne løses 
med lokale restriktioner.

Kommunerne
Kommunernes Landsforening er åbne 
over for, at der bliver adgang til at gå i 
de dyrkningsfri bræmmer langs vand
løbene.

- Men i praksis tror vi ikke, at ret 
mange vil benytte sig af en sådan 
mulighed, da mange bræmmer kan 
være svære at gå i, siger formanden for 
KL’s miljøudvalg, Johs. Poulsen. Derfor 
tror vi også, at det mange steder vil 
have langt større betydning, hvis man 
lokalt får lavet nogle aftaler om hen
sigtsmæssige stiforløb med lodsejerne. 
Så bliver der nemlig mulighed for at gå 
dér, hvor naturoplevelsen er størst.

Johs. Poulsen understreger, at KL 
ser Adgangsudvalgets betænkning som 
et første skridt til eventuelle lovændrin
ger på området. Men han tilføjer, at der 
er behov for at få afklaret en række 
spørgsmål, som udvalget ikke har 
belyst - bl.a. de økonomiske og admini
strative konsekvenser.

Johs. Poulsen er medlem af Herning 
byråd for de Radikale.

Landbruget
Familielandbruget og Landboforenin
gerne skriver i en fælles pressemedde

lelse at landbruget er klar til at øge 
befolkningens i forvejen store mulighe
der for at komme ud i naturen.

Landbruget fremhæver tre af forsla
gene: At markveje ikke skal kunne ned
lægges uden anmeldelse. At der bliver 
større adgang til at færdes til fods og 
på cykel i det åbne land. At der i private 
skove åbnes for færdsel i skovbunden i 
umiddelbar nærhed af veje og stier.

Der omtales en Gallup-undersøgelse 
fra 1999 som viser at 60% af de 
adspurgte ikke havde korrekt kendskab 
til reglerne for at færdes i naturen. Der
for går man ind for at lave en oplys
ningskampagne, så befolkningen ikke 
er i tvivl om deres rettigheder og mulig
heder for at komme ud i naturen. Land
bruget ser lokale frivillige aftaler som en 
af de bedste muligheder for at imøde
komme folks individuelle ønsker.

Landbruget fremhæver den høje 
grad af enighed i udvalget på trods af 
de vidt forskellige interesser. Dette for
pligter miljøministeren til at respektere 
det arbejde, der ligger bag, ligesom det 
forpligter ministeren til at lade organisa
tionerne få indflydelse i den videre poli
tiske proces.

Dansk Skovforening
Skovforeningens pressemeddelelse er 
aftrykt i Skoven-Nyt 27/2001.

Skovforeningen støtter Adgangsud
valgets kompromis om forslag til nye 
adgangsregler. Disse forslag leverer et 
mere konkret oplæg til den fortsatte 
adgangsdebat end vi har haft før. For 
skovene foreslås at en del færdsel som 
de private skovejere allerede accepte
rer i vidt omfang nu formaliseres i lov
regler. Desuden får det organiserede fri
luftsliv det nemmere.

Men foreningen understreger at dele 
af udvalgets kommissorium ikke blev 
opfyldt. Man fik ikke belyst hvad forsla
gene vil betyde for de mennesker der 
færdes i naturen, for beskyttelsen af 
naturen, for ejerens økonomi, for ejerens 
daglige arbejde, for ejerens holdning til 
sine gæster og for arbejdsdelingen mel
lem privat og statsejet skov.

Processen bag udvalgets arbejde 
betegnes som "ikke tilfredsstillende”. 
Dels følte foreningen Ministerens pistol 
på brystet: Hvis ikke udvalget blev eni
ge om et forslag til øget adgangsret, vil
le Ministeren skrive sine egne regler.
Dels var der sat en tidsfrist som medfør
te en kaotisk afslutning på arbejdet.

sf

Pressemeddelelserne (bortset fra DN’s) 
kan læses i sin helhed på nettet - 
www.friluftsraadet.dk - www.dif.dk 
www.naturraadet.dk - www.kl.dk - 
www.landbo.dk - www.skovforenin
gen, dk

Skovforeningens hjemmeside rummer 
også en kort gennemgang af Adgangs
udvalgets forslag til nye regler samt for
eningens vurdering af forslaget i sin hel
hed.

200m2 eller 200 ha ny skov - 
FORSTPLANT klarer leverancen 

præcist og ordentligt!
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Dansk Skovforening
Skovforeningen har pr. 15. oktober 2001 
ansat Tanja Blindbæk Olsen i Erhvervs
politisk Afdeling.

Tanja er forstkandidat fra oktober 
2001. Hun har bl.a. under studiet udar
bejdet en brugerundersøgelse for Skov
foreningen om aftalemiljøet i forbindelse 
med adgangen til de private skove (se 
Skoven 6-7/01).

Tanjas arbejdsopgaver vil bl.a. bestå 
i færdiggørelsen af PEFC certificerings
ordningen i Danmark. Anja afløser Mik
kel Kloppenborg Nielsen, som har fået 
et job for Danida i Mozambique.

Skovforeningen har pr. 1. december 
2001 ansat Frank Hansen i Erhvervspo
litisk afdeling.

Frank er forstkandidat fra juni 2001. 
Han har herefter været ansat i en mid
lertidig stilling på Haderslev Statsskov
distrikt, hvor han har medvirket i admini
strationen af tilskudsansøgninger i for
bindelse med genplantning efter storm
faldet i 1999.

Frank vil ud over almindelige afde
lingsopgaver i Erhvervspolitisk Afdeling 
varetage sekretærfunktionen i forhold til 
Danske Skoves Handelsudvalg. Frank 
afløser Klaus Enevoldsen, som er blevet 
leder af skov- og parkafdelingen i Vejle 
Kommune.

Handelskontoret
Danske Skoves Handelskontor A/S har 
ansat skovingeniør Pieter Kofman som 
afdelingschef hvor han vil få ansvaret 
for ledelsen og udviklingen af selska
bets aktiviter på energitræområdet.

Pieter Kofman er 51 år og hollandsk 
statsborger, men har været fast bosid
dende i Danmark i 19 år. Han er uddan
net i Holland og arbejdede 7 år på det 
hollandske skovforskningsinstitut som 
projektleder.

I 1982 blev han ansat på Skovteknisk 
Institut som projektleder i sektionen for 
skovning og transport, og fra 1991 på 
Forskningscentret for Skov & Landskab 
som projektleder og international koor
dinator. I SI har han især arbejdet med 
skovning, transport og lagring af ener
gitræ, i FSL desuden med kvalitetsvur
dering af energitræ.

Skovskolen
Forstfuldmægtig Søren Fløe Jensen, 45 
år, bliver ny forstander på Skovskolen. 
Tiltrædelsestidspunkt er endnu ikke 
endeligt aftalt.

Søren Fløe Jensen blev forstkandidat 
i 1982. Han har været ansat på Skov
skolen (1982), været videnskabelig 
assistent på Landbohøjskolen (1983- 
1986), forstfuldmægtig i Miljø- og Ener
giministeriet i flere perioder fra 1986- 
2001, skovrider/distriktschef i Hedesel
skabet (1993-1997) og konstitueret 
forskningschef på Forskningscenter for 
Skov og Landskab (2000).

Silvatec
Adm. direktør
Silvatec har ansat Flemming Bertelsen 
som ny administrerende direktør.

Flemming Bertelsen er 54 år og kom
mer fra en stilling som teknisk direktør 
hos A/S De Smithske i Ålborg hvor han 
siden 1997 har forestået den overordne
de ledelse af produktion, indkøb, kon
struktion og udvikling samt økonomi, 
planlægning og strategiudvikling for 
sine ansvarsområder.

Tidligere har Flemming Bertelsen 
været adm. direktør for Ålborg Stålkon
struktioner og produktionsdirektør hos 
Danyard i Frederikshavn.

Salgschef
Samtidig har Silvatec ansat Jacob 
Bech-Petersen som salgschef. Han 
komimer fra en stilling som after sales 
manager inden for marineområdet hos 
Aalborg Industries, hvor han har været 
ansvarlig for opfølgende salg og servi
ce hos marine kunder med kedelanlæg.

Jacob Bech-Petersen har tidligere 
arbejdet som maskinmester hos 
Mercandia og har været salgsdirektør 
hos Mobil Oil Danmark.

Jacob Bech-Petersen får hos Sil
vatec ansvar for salg både i Danmark 
og på de internationel markeder. Sil
vatec har datterselskaber i England, 
Irland og Frankrig samt forhandlere i 
andre europæiske lande.

Salgsdirektør
Den hidtidige salgschef Hardy Jensen 
er udnævnt til salgs- og marketingdirek
tør med det overordnede ansvar for 
salg og marketing og med særligt fokus 
på etablering af salg på nye markeder i 
bl.a. Nordamerika og Østeuropa.

Silvatec Skovmaskiner A/S i Farsø er 
et datterselskab i Hedeselskabet og 
producerer skovningsmaskiner, selv
kørende flishuggere og andre skovma
skiner.

Danske Træindustrier
På generalforsamlingen i Danske Træin
dustrier d. 23. august var der nyvalg til 
bestyrelsen, som herefter består af:
Oluf Hansen, oldermand 
Mogens Mikkelsen, Davinde Savværk A/S 
Uffe Jacobsen, Herskind Savværk ApS 
Peter Jensen, Dansk Træemballage A/S 
Jens P. Petersen, Frøslev Træ Holding A/S 
Tommy Pedersen, Feldborg Emballage- 
og Pallefabrik
Henrik Thorlacius-Ussing, A/S Rold 
Skov Savværk
Niels Hoick, Junckers Industrier A/S 

Nyvalgte er Uffe Jacobsen og Henrik 
Thorlacius-Ussing.

Ny rektor på 
Landbohøjskolen
Lektor Per Holten-Andersen blev den 6. 
november valgt til ny rektor på Den Kgl.

Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).
Der var tale om et kampvalg hvor mod
kandidaten var professor og prorektor 
Flemming Frandsen.

Per Holten-Andersen er 49 år og 
efterfølger 1. april 2002 KVL’s rektor 
gennem 15 år, Bent Schmidt-Nielsen, 
der ikke ønskede at genopstille. Per 
Holten-Andersen vil som rektor særligt 
fokusere på mulighederne i veteri
næruddannelsen og det internationale 
område, herunder Danmarks forpligtel
ser på ulands-området.

Kodeordet for hans virke vil være 
"lederskab", forstået som det at kunne 
gå foran og inspirere til fagligt bedre 
løsninger. "Jeg vil sætte fokus på at få 
strømlinet organisationen, herunder 
økonomi- og personalestyring. Der skal 
stilles krav - minimumsstandarder - til 
medarbejderne. Modsat skal der også 
være plads til den sidste akademiske 
nørd”, siger Per Holten-Andersen.

Per Holten-Andersen er forstkandi
dat, har en HD-eksamen og tog i 1990 
sin ph.d.-grad inden for området inflati
on og beskatning i skovøkonomien. Han 
har været lektor på Institut for Økonomi, 
Skov og Landskab siden 1994, har fun
geret som institutleder for samme siden 
1999 og har gennem sit faglige virke 
ledet flere større forskningsprogrampak
ker.

Per Holten-Andersen har desuden 
været medlem af Konsistoriums Forsk
nings- og Ph.d.-udvalg og KVL's Inter
nationale Strategiske Udvalg. Han fun
gerer som rådgiver ved ekspropriatio
ner og erstatninger og er medlem af 
rådgivende investeringskomiteer for en 
række pensionskasser.

Skovforeningens medlemmer kender 
Per Holten-Andersen fra en række fagli
ge sammenhænge, bl.a. fra hans fore
drag efter generalforsamlingen i juni i år 
(se artikel i Skoven 8/01).

SKOVE
sælges og vurderes

Til mange interesserede
søges skovejendomme - især større 

til kapitalstærke erhvervsfolk fra hele landet. 
Ring og hør uforbindende nærmere 

- se også min hjemmeside
www.pb-landejendomme.dk

Diskretion efter ønske.
Statsaut. ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444
mandag - fredag kl. 9-16
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Mere returpapir 
indsamles
Indsamlingen af returpapir stiger år for 
år i Danmark. Vi er nu oppe på at ind
samle næsten 54% af forbruget af nyt 
papir. Det viser den seneste statistik 
over returpapir og -pap som gælder for 
år 1999.

Forbruget af nyt papir er steget med 
1,6% fra 1998 til 1999, mens den dan
ske papirproduktion er steget med 
6.000 tons svarende til 1,7%.

Indsamlingen af returpapir er steget 
betydeligt mere - nemlig med 55.000 
tons, svarende til 8%. Derfor kan ind
samlingsprocenten også opgøres til det 
hidtil højeste, nemlig 53,6%. Fem år før
- i 1995 - blev der kun indsamlet 
43,9%.

Der produceres 356.000 tons papir i 
Danmark, og hertil bruges 420.000 tons 
returpapir. Forskellen er urenheder, ska
dede fibre mv. som frasorteres.

Nogle papirtyper kan ikke genanven
des - fx toiletpapir - og derfor skønnes 
det at det vil være realistisk at genan
vende op mod 80% af papirforbruget. 
Der mangler derfor omkring 350.000 
tons i at nå op på målet.

For nogle papirtyper er man allerede 
højt oppe. Af aviser og ugeblade ind
samles 84,5% af forbruget, og for bøl
gepap er det 77,7%. De papirtyper hvor 
der stadig er et stort potentiale er bl.a. 
skrivepapir fra kontorer og karton fra 
husstande og erhverv.

Flere oplysninger kan fås i "Statistik 
for returpapir og pap 1999". Den er kun 
udgivet elektronisk og kan hentes på 
www.mst.dk (se under Udgivelser og 
søg på returpapir). Har man ikke 
adgang til internettet kan der bestilles 
udskrifter i Miljøbutikken, Læderstræde 
1-3, 1201 København K, Tlf.: 33 95 40 
00, Fax: 33 92 76 90, åbent hverdage 9
- 17, E-post: butik@mem.dk

Mumie havde 
træprotese
Arkæologer i Egypten har fundet hvad 
de tror er verdens ældste protese. Da 
de undersøgte en mumie der var 3000 
år gammel, viste det sig at storetåen på 
højre fod var lavet af træ.

Røntgenbilleder afslørede at prote
sens ejer havde fået fjernet tåen, og ny 
hud var siden vokset ud over stumpen. 
De fandt også slidmærker som et tegn 
på at tåen virkelig havde været 
anvendt.

Kilde:Aktlvt Skogsbruk 5/01

1000 tons 1997 1998 1999

Forbrug af nyt papir 1349 1304 1326
Dansk produktion 342 350 356

Indsamling af returpapir 607 656 711
do. - procent 45,0% 50,4% 53,6%

Forbrug af returpapir 407 409 420
Nettoeksport af returpapir 203 242 298

Indsamling - forbrug = nettoeksport (bortset fra lagerændringer på typisk +-5 fra
år til år)

NCTOMN
- Danmarks førende 

producent af spånplader, 
BODEX-krydsfiner samt 

VIBOPAN-paneler til 
væg- og loftbeklædning.

Hertil KØBER vi bl.a.
NÅLETRÆ 

i forskellige længder, 
soldet/usoldet 
savværksflis.

Yderligere oplysninger 
ved henvendelser til 

vort skovkontor 
tlf. 89 74 74 38, 

fax 89 74 74 73.

NOTOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76
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Der bliver mulighed for at besøge Finland gennem Nordisk Skovkongres til juni 2002. (Foto fra det sydlige Finland, ved Tampere).

Til juni næste år indby
der Finland til Nordisk 
Skovkongres.

Der afholdes 22 eks
kursioner som dækker 
et bredt udvalg af 
emner, og der sluttes af 
i Helsinki med en aften
fest, plenum, modtagel
se på rådhuset og sej
lads i skærgården.

Prisen for deltagelse i 
hele arrangementet 
afhænger af forudsæt
ningerne, men det kan 
gøres for omkring 7.000 
kr.

Hvert fjerde år afholdes Nordisk Skov
kongres hvor skovbrugere - og andre 
interesserede - fra hele Norden samles 
for at høre mere om skovbruget i et af 
de nordiske lande. For tre år siden var 
Danmark vært, og til næste år er det 
Finlands tur. Temaet for den 20. kongres 
i rækken er ’’Skovens mange værdier”.

Kongressen afholdes midt i juni, så

der bliver rig mulighed for at opleve fin
ske skove og natur fra den smukkeste 
side. Man kan møde finske skovfolk, 
træffe nordiske kolleger og udveksle 
erfaringer. For til sidst at slutte af på 
festlig vis i Helsinki med en uformel 
aftenfest, plenum med festforedrag og 
underholdning, modtagelse på Rådhu
set samt en sejltur i Helsinkis skærgård.

Deltagerne mødes søndag den 16. 
juni på ekskursionsstederne ved en 
uformel sammenkomst. Ekskursionen 
foregår mandag og tirsdag - ofte med 
en mere højtidelig middag mandag 
aften. Tirsdag eftermiddag drager alle 
til Helsinki med bus eller fly og samles 
til fælles arrangementer tirsdag aften og 
onsdag formiddag. Arrangementet slut
ter onsdag den 19.6 om eftermiddagen 
- men man kan tilmelde sig de dele af 
kongressen man ønsker.

Kongressen er åben for alle interes
serede. Der er nu udarbejdet et katalog 
med omtale af hele kongressen, som 
kan fås ved henvendelse til Dansk 
Skovforening.

Ekskursionerne
Det faglige islæt ligger først og frem
mest i de 22 faglige ekskursioner der er 
spredt over hele Finland. To af ekskursi
onerne tilbyder også et besøg i 
Rusland, og to andre ekskursioner fore
går udelukkende i Rusland, hhv. Est
land - som et udtryk for at finsk skov

brug i dag samarbejder flittigt på tværs 
af de grænser som tidligere var tæt luk
kede.

Ekskursionerne dækker et bredt 
udvalg af emner inden for skovdyrk
ning, natur, driftsteknik, information, 
økonomi, forædling - se liste over eks
kursionernes titler i boksen.

Fællesarrangement
Sidst på eftermiddagen tirsdag den 18. 
juni ankommer alle deltagere til Helsinki 
på de forudbestilte hoteller, og om afte
nen afholdes en aftenfest i Finlandiahu- 
set under frie former. Her er der buffet, 
der er musik og dans samt en kabaret 
hvor finske kunstnere laver parodi på 
de nordiske lande og deres folks karak
tertræk.

Onsdag formiddag er der plenum 
med festforedrag af den finske skov
brugsminister. Han taler om den nordi
ske skovsektors udfordringer i 2000 tal
let i internationale og europæiske sam
menhænge. Der bliver stadigt større 
interesse for skoven, og skovpolitikken 
er under fornyelse overalt. De nordiske 
skovfolk har i dag et godt budskab at 
komime frem med - men hvordan vil det 
gå fremover? Dette emne indgår i den 
efterfølgende paneldiskussion.

Under plenum er der desuden 
underholdning med klassisk og popu
lær musik ved en trio af internationalt 
kendte musikere.
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Priser
Alle priser til kongressen opgives i Euro da Finland ved årsskiftet indgår i EU’s 
møntunion. 1 Euro er ca. 7,50 kr.

Kongresafgift for alle deltagere er 85 Euro ved tilmelding før 1. marts - ellers 
120 Euro.

Ekskursionen koster 250-400 Euro inkl. kost og logi under ekskursionerne. Til
læg for enkeltværelse 20-40 Euro. For de fleste ekskursioner indgår 2 overnat
ninger - for enkelte kun mandag-tirsdag.

Hotellet i Helsinki (den 18.6) koster 86-175 Euro pr, nat for et enkeltværelse - 
et dobbeltværelse koster 10-40 Euro mere (specialpriser for kongressen).

Aftenfesten tirsdag og modtagelsen på Rådhuset onsdag er gratis.
Plenum koster 65 Euro.
Sejltur i skærgården til Sveaborg koster 12 Euro.
Visum til Rusland indgår ikke. Der sendes oplysninger om hvordan visum 

opnås for deltagere på de tre relevante ekskursioner.
Flyrejse til Finland - her afhænger prisen meget af rejsetidspunktet. Billigst er 

at rejse ud lørdag den 15.6 (SAS har 4 afgange og Finnair 2 afgange) og retur 
sidst på eftermiddagen/aften onsdag den 19.6 (SAS har 3 afgange og Finnair 1 
afgang). I så fald koster en returbillet til Helsinki 2259 kr med SAS og 2919 kr 
med Finnair. Hertil skal lægges 1 overnatning i Helsinki (ca. 1000 kr) eller på 
mødestedet lørdag-søndag.

Vælger man derimod at rejse ud søndag den 16.6 (og retur den 19.6) tager 
SAS 7749 kr og Finnair 8489 kr.

Transport til ekskursionsstedet varierer meget. Længst væk er Ivalo i Lapland 
hvor en returbillet koster 2506 kr. Et mødested i Midtfinland er Joensuu, hvor en 
returbillet koster 1205 kr. Nogle mødesteder nås med tog fra Helsinki, mens 
enkelte ekskursioner starter i lufthavnen i Helsinki, og her bliver der slet ingen 
rejseomkostninger.

De opgivne flypriser er baseret på en returbillet til Helsinki samt en returbillet 
fra Helsinki til mødestedet. Der er muligvis rabat ved at vælge hele rejsen gen
nem Finnair - spørg rejsebureauet.

Priser og rejsetidspunkter fra flyselskaberne er foreløbige og kan ændres.
Samlet pris for hele arrangementet afhænger naturligvis meget af forudsæt

ningerne. Vælger man afrejse lørdag og en af de billigste ekskursioner ender 
man på godt 7.000 kr. Vælger man afrejse søndag og den dyreste ekskursion 
bliver det over 17.000 kr.

Ekskursioner
De fleste ekskursioner foregår på
svensk. De med # mærkede gen
nemføres dog på engelsk, men med
oversættelse til svensk.

1. Arktisk skov og arktiske oplevel
ser i Øvre Lapland

2. Skovbrug og naturbeskyttelse i 
statens skove i det nordlige Fin
land

3. Uleåborg (Oulu) områdets højtek
nologi og de gamle skoves stil
hed

4. En grænse - to verdener (foregår 
i Finland og Rusland) #

5. Integreret indkøb af biobrændsel 
og træ

6. Kvalitet og omkostningseffektivi
tet i foryngelsesarbejdet

7. Skovbrugets fremtid i Russisk 
Karelen (foregår i Finland og 
Rusland) #

8. Perspektiver omkring kommuni
kation i skovbruget #

9. Træets anvendelse i industrien
10. Anvendelse af IT og digitale kort i 

træforsyningen #
11. Logistik og transport
12. Skovenes kultur- og industri

historie
13. Skove og tørvemarker, miljø og 

økonomi
14. Modsætninger i skovbruget i det 

sydlige Finland - økologi og øko
nomi

15. Småskala skærgårdsskovbrug
16. Fra yderskærgård til inder- 

skærgård - en rejse i tid og rum
17. Skovlovgivning, skovcertificering 

samt miljøstyring vha. kvalitets- 
og miljøledelsessystemer

18. Nye anvendelser af træ #
19. Løvskovbrug
20. Skovenes mange værdier i større 

byområder
21. Estisk skovbrug: Status og 

visioner for fremtiden (foregår i 
Estland) #

22. Lærk: Historie og forventninger 
for fremtiden (foregår i Rusland) #

Herefter fortsætter deltagerne til 
modtagelse på Rådhuset hvor byen er 
vært ved en buffet. Til sidst er der 
mulighed for at nyde en sejltur i 
skærgården ud til den gamle fæstning 
Sveaborg (Suomenlinna) som er opta
get på UNESCOs verdensarvsliste.

Tilmelding
Katalog med tilmeldingsblanket fås i 
Dansk Skovforening. Send venligst 
navn og adresse til 
Dansk Skovforening, Amalievej 20, 
1875 Frederiksberg C, 
e-mail info@skovforeningen.dk 
fax 33 24 02 42 
tlf. 33 24 42 66

Bemærk venligst at Skovforeningen 
ikke står for tilmelding til kongressen, 
arrangement af rejse eller modtagelse 
af betaling.

Tilmelding til kongressen og betaling 
foregår direkte til de finske arrangører.

Arrangementet omfatter kost og logi 
under ekskursionerne, i nogle tilfælde 
transport fra Helsinki til mødestedet og 
fra ekskursionen til Helsinki, hotel i Hel
sinki samt det fælles arrangement tirs
dag-onsdag. Man kan tilmelde sig hele 
arrangementet eller d'ele heraf.

De finske arrangører sender bekræf
telse og nærmere oplysninger om prak
tiske forhold.

Rejse til Finland arrangeres og betales 
af deltagerne selv. De fleste vil formentlig 
flyve til Helsinki og herfra fortsætte med 
indenrigsfly eller tog til mødestedet for 
ekskursionen. Arrangørerne har reserve
ret pladser på de indenrigsfly som pas
ser med ekskursionen.

En mulighed er også at køre i bil til 
Finland, for så at kombinere opholdet 
med ferie, Der kan ikke anvendes bil 
under ekskursionen.

Transporten til Finland arrangeres 
nok bedst gennem et rejsebureau.

Man kan se afgangstider og priser

på hjemmesiderne for flyselskaberne - 
www.sas.dk og www.finnair.com. 
Bemærk at priserne afhænger meget af 
afrejsetidspunktet, og at en del afgange 
slet ikke giver muligheder for rabat.

Det er muligt at bestille flybiletter 
gennem hjemmesiderne, men hvis man 
bestiller indenrigsfly i Finland via hjem
mesiden ser det ikke ud som om man 
kan oplyse det reservationsnummer 
som man får opgivet af kongressens 
arrangører.

Aktuelle oplysninger kan fås på kon
gressens hjemmeside www.smy.fi/nsu 
(svensk og engelsk). Hjemmesiden har 
en kort præsentation af hele arrange
mentet, og man kan hente tilmeldings
blanketten. Det er meget begrænsede 
oplysninger der ligger på hjemmesiden 
(i hvert fald p.t.) og det er nødvendigt at 
have det trykte katalog for at få tilstræk
keligt med oplysninger.

Hjemmesiden giver direkte e-post 
forbindelse til kongreskontoret. Der fin
des også forslag til aktiviteter i fritiden, 
og oplysninger om rejser i Finland og i 
nabolandene. Hjemmesiden opdateres 
løbende bl.a. med antallet af tilmeldin
ger til ekskursionerne.

sf
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KONTROL AF TILSKUD 
TIL PRIVATE SKOVEJERE

Af Mette M. Christiansen, 
Skov- og Naturstyrelsen, 
Skovpolitisk kontor

Der var fejl i % af ansøg
ningerne om tilskud til 
god og flersidig skov
drift i 2000. Antallet af 
fejl har været stigende 
de senere år og var 
særlig højt i 2000.

Især ordningerne om 
foryngelse af eksiste
rende skov og privat 
skovrejsning er fejlbe- 
hæftede.

Der startes kampagne 
for at begrænse fejlene.

f

^0
En stikprøve viser fejl i 36% af ansøgningerne om tilskud til privat skovrejsning i 
2000. Fejlene er typisk mindre arealfejl, fejl på hegnslængder og utilstrækkelig plan- 
tehøjde ved kontrol af 2. rate udbetalinger.

Et af Skovlovens redskaber til at under
støtte en god og flersidig skovdrift er 
mulighederne for tilskud til private skov
ejere. I 2000 blev der udbetalt i alt 51 
mio. kr. i tilskud til private skovejere.

Krav til
tilskudsprojekter
Hver tilskudsordning har egne specifik
ke regelsæt til udformningen og gen
nemførelsen af et projekt. Reglerne 
fremgår dels af tilskudsvejledningeme 
som kan fås på det lokale statsskovdi

strikt, dels af Skov- og Naturstyrelsens 
hjemmeside. Af vejledningerne fremgår 
bl.a. nogle generelle krav som f.eks.:
• Projektet skal være etableret/gen

nemført i overensstemmelse med det 
ansøgte.

• Arealet i tiiskudsansøgningen skal 
stemme med det faktiske areal med 
0,1 ha’s nøjagtighed.

• Plantetal og -højder skal svare til vej
ledningens krav. Kræves f.eks. 4.000 
planter pr. ha på gode jorder, skal 
alle 4.000 planter være plantet.

• Evt. anvendelse af hegn skal være 
nøjagtigt opgjort.

• Projektet skal overholde en forsvarlig 
skovbrugsfaglig standard.

Kontrol af tilskud 
- hvordan?
Skovlovens tilskudsordninger sigter 
bredt på at øge skovarealet og løvtræ
arealet samt at understøtte god og fler
sidig drift af de eksisterende skove. I 
2000 blev der udbetalt i alt 51 mio. kr. i 
tilskud til private skovejere.

Tabel 1. Resultat af kontrolrunden i 2000 vedrørende tilskud til private skovejere.

Tilskudsordning Antal
kontrol
lerede
sager

Andel af 
sager 

udtaget til 
kontrol (%)

Samlet 
antal 
sager 

med fejl

Fejl (%) Sager med
arealfejl

Sager med
kvalitetsfejl

Sager med 
simpel 
tilbage
betaling

Sager med 
fuld tilbage

betaling 
og bortfald 
af tilsagn

Løvstøtte 40 5 6 15 3 3 6 0
Skovforbedring 2 5 1 50 1 0 1 0
Skovtilplantning 1 5 0 0 0 0 0 0
Skovrejsning 31 10 11 36 6 5 11 0
Foryngelse 61 15 17 28 14 3 12 5
Særlig Drift 2 10 0 0 0 0 0 0
Friluftsliv 1 5 0 0 0 0 0 0

I alt 138 8 35 25 24 11 30 5
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Det generelle indtryk er at mange fejl skyldes manglende omhu ved indberetnin
gen. Typisk er projektet ændret siden ansøgningstidspunktet, men mange glemmer 
at oplyse dette når de indberetter.

En god del af pengene, faktisk op 
imod halvdelen, er finansieret af EU. På 
samme måde som med landbrugets 
støtteordninger er skovbruget underlagt 
EU-krav til kontrol af om pengene bru
ges efter hensigten.

Skov- og Naturstyrelsen skal hvert år 
kontrollere min. 5% af alle de sager som 
har udløst tilskud. Før besøget på skov
ejendommen får skovejeren en skriftlig 
meddelelse herom. Kontrollen består i 
en opmåling af det konkrete areal samt i 
en skovbrugs- og tilskudsfaglig gen
nemgang af projektet. På stedet udar
bejdes en rapport over resultatet af kon
trollen som underskrives af skovejeren 
og kontrollanten.

Eventuelle afvigelser som kræver til
bagebetaling af tilskud eller andre for
mer for sanktioner, meddeles efterføl
gende skriftligt til skovejeren.

Sanktioner
Hvis et projekt ikke lever op til tilskuds
ordningens krav findes der regler og 
retningslinier for hvordan og hvilke 
sanktioner som kan komme på tale. Ret
ningslinierne er fastsat med udgangs
punkt i EU’s kontrolregler jf. Landdi
striktsprogram Forordning (EF) 
nr. 1257/99.
• Ved arealdifferencer på over 20% 

bortfalder hele tilskuddet.
• Ved arealdifferencer mellem 3% og 

20% skal der ske tilbagebetaling af 
det for meget udbetalte tilskudsbeløb.

• For meget udbetalt tilskud skal for
rentes efter Renteloven.
I særligt grove tilfælde, hvor der klart 

og beviseligt har været tale om bevidst 
snyd eller sjusk, er der mulighed for 
bødestraf og/eller udelukkelse fra alle 
tilskudsordninger.

Resultater fra 2000
Resultatet af kontrolrunden i 2000 frem
går af tabel 1. Det bemærkes at:
• Tilskud til privat skovrejsning har fejl i 

mere end 1/3 af de kontrollerede 
sager. Fejlene er typisk mindre areal- 
fejl, fejl på hegnslængder og util
strækkelig plantehøjde ved kontrol af 
2. rate udbetalinger.

• 5 ud af 17 projekter med tilskud til 
foryngelse har haft så grove fejl at 
hele tilskuddet er krævet tilbage. I 
disse sager manglede mellem 40 og 
100% af det ansøgte areal.

• For løvstøtte-ordningen er fejlene 
typisk utilstrækkeligt plantetal og - 
højde ved 2. rate udbetalinger.

• Det generelle indtryk er at mange 
fejl, både i arealangivelsen og andre 
typer fejl, skyldes manglende omhu 
ved indberetningen. Typisk er projek
tet ændret siden ansøgningstids
punktet, men mange glemmer at 
oplyse dette på indberetningstids
punktet.

• Det samlede indtryk fra denne kon
trolrunde er at der er rigtig mange 
fejlbehæftede projekter.

Et kontrolresultat med relativt mange 
fejlbehæftede projekter betyder flere 
fremtidige kontrolbesøg ifølge EU’s regler. 
Jo flere fejl desto flere sager er Skov- og 
Naturstyrelsen forpligtet til at udtage til 
kontrol i efterfølgende kontrolrunder. Det 
betyder mere arbejde for både skovejer
ne, konsulenterne og Skov- og Natursty
relsen for de samme tilskudsmidler.

De kommende 
års udfordringer
Skov- og Naturstyrelsen, skovejere og 
skovbrugskonsulenter har en fælles 
interesse i at have en god og troværdig 
tilskudsadministration. Alle aktører bør 
derfor bidrage til at begrænse omfan
get af fejl og mangler.

Tilskudsansøgere, den forstlige

administration og konsulenter mv. kan 
bidrage ved at læse tilskuds-vejlednin
gen grundigt igennem når ansøgnin
gen, og senere indberetningen, udfyl
des. Sørg for at arealerne er grundigt 
opgjort, og hvis der er kommet ændrin
ger til når projektet skal indberettes er 
det vigtigt at dette tydeligt fremgår af 
indberetningen. Langt de fleste fejl vil 
kunne undgås hvis processen omkring 
indberetning af projektet udføres 
omhyggeligt.

Skov- og Naturstyrelsen kan bidrage 
ved at informere målrettet om tilskudsord
ningerne, formkrav til tilskudsansøgnin
ger, omhu ved indberetninger osv. Møder 
med landets skovbrugskonsulenter, drøf
telse i Skovrådet, denne artikel mv. er de 
første skridt i denne retning.

Brdr. Svanebjerg
*?<*£>. *

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

rX

I *■ -

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

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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MS 026 C a
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• 4.995,- FS 450
incl. moms

®

5T/HL
r\ ^( STIHL
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Profsav med værktøjsfri kædespænding, justerbar 
oliepumpe og dekompressionsventil.

49 cm3 - 3,5 hk - 37 cm sværd

MS 200
............

• •••

• 5.195.- 6.395.-
incl. moms

•••• • •

STI HL
ST/HL

incl. moms
•>••••* • • •

Verdens letteste profsav. Med 
kædespænding fra siden

35 cm3 - 2,3 hk - 30 cm sværd

Markedets laveste vibrationer! 
Kratrydderen leveres med snorhove 
og klinge samt beskyttelse og STIHI 
supersele.

36 cm3 - 2,2 hk - 6,0 kg
£

2500 Valby Garta 3630 3824 * 2605 Brøndby Willemoes-Petersen 3675 2881 * 2640 Hedehusene JK Sliberi ApS 4613 8063 * 2770 Kastrup 
2980 Kokkedal FH Auto og Plæneklipper 4828 0612 * 3200 Helsinge Helsinge Maskinforretning 4879 5122 3390 Hundested Gr 

3550 Slangerup Jørlunde Maskinforretning A/S 4733 4500 * 3630 Jægerspris Hylleberg Dalby A/S 4752 1095 * 3720 Åkirkeby A.P. Hellisen 
4200 Slagelse Skov og Havehuset 5852 4365 * 4230 Skælskør Tranderup Cykelforretning 5819 4215 * 4300 Holbæk Park I 

4440 Mørkøv T.P Motorservice 5927 5932 * 4500 Nykøbing Sj. Odsherred Motorsave 5991 1086 * 4622 Havdrup A/S Havdrup 
4735 Mern Røstofte Maskinforretning A/S 5598 5099 * 4780 Stege Kostervejens Skov- & Haveservice 5581 4215 * 4800 Nykøbing F. FIV

4960 Holeby J. Borrinj

VI
5250 Odense Garta 6617 2737 * 5260 Odense S A.P. Motorcenter Højby ApS 6395 5500 * 5300 Kerteminde FA. Hindsholm Maskinforretni 

5550 Langeskov HAKO Danmark 6538 1163 * 5560 Årup Grønnemose Maskinforretning ApS 6443 1403 * 5620 Glamsbjerg 
5970 Ærøskøbing Dunkær Maskinforretning 6252 1440 * 6000 Kolding Ingvard Madsen ApS 7556 5166 * 6070 Christiansfeld Frørup S 

6470 Sydals Finn's Smedie 7440 5366 * 6500 Vojens LKP Skov & Havemaskiner 7450 7256 * 6520 Toftlund Maskincenter Toftlund 7483 0083 ; 
6760 Ribe LKP Skov & Havemaskiner 2811 2924 * 6800 Varde Vestjydsk Maskinsliberi A/S 7522 0743 * 6900 Skjern Skjern Plæneklipperservice 

7330 Brande Brande Motorservice 9718 2644 * 7400 Herning Herning Plæneklipperservice 9712 9111 * 7700 Thisted Havnens Motorservio 
8000 Århus C Elite Plæneklipperservice 8615 6301 * 8381 Tiist Garta 8745 2900 * 8400 Ebeltoft LP Cykler & Maskiner I/S 8634 4777 * 8410 

8620 Kjellerup Bredsgaard A/S 8688 1600 * 8660 Skanderborg Kjeld Mørup Jensen 8652 1006 * 8700 Horsens Boller Auto 7564 4707 * 8722 
8800 Viborg Sørensen & Lynggaard A/S 8662 9200 * 8850 Bjerringbro Bjerringbro Plæneklipperservice ApS 8668 4452 * 8900 Ran 
9400 Nørresundby PJ Skovværktøj 9817 2733 * 9500 Hobro Specialbutikken 9852 1366 * 9560 Hadsund Almas Aalborg Maskinforr

9750 Øster-Vrå Øster-Vrå Cykelcenter 9895 1216 * 98

Forbehold for trykfejl. Alle priser er incl. moms. Tilbuddene er gældende tom. 28/2-2002 WWW, stihl.dk info@stihl
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Sikkerheds
overall
Blå bævernylon, 
skæreklasse 1
str. 46-64

................—-

*' 875.-
incl. moms

Comfort
læderstøvi
Vandtæt støvle, 
med skæreindlæg 
str. 39-47

• •

.* 1.685.-

Skovjakke
Skovjakke i 
bævernylon 
med orange 
signalfarve, 
str. 46/48-62/64

i • #••••••*—^

595.-
incl. moms

.........* • • • •

WoodPro
Sikkerhedsstøvle, 
med skæreindlæg 
str. 36 -48

incl. moms
...........

695.-
incl. moms V
— ..........• * * • • •

Sikkerhedsstøvler fra kr. 550,- (incl. moms)

nningsens Maskinforretning A/S 3250 2902 * 2800 Lyngby Lyngby Teknik A/S 4587 6628 * 2950 Vedbæk Vedbæk Græs Team 4589 1032
éknik 4798 0706 * 3400 Hillerød Nordsjællands Maskincenter A/S 4822 2600 * 3500 Værløse Sølving Skovservice 4448 0937
5694 7450 *  4000 Roskilde O .  Sivertsen A/S 4675 5522 4100 Ringsted S.M.P. Havemaskiner 5767 0452 4180 Sorø Skov & Have 5783 1151
' Have Holbæk 5943 1660 * 4330 Hvalsø Lykke Cykler & Motor ApS 4640 8184 * 4400 Kalundborg JA Service 5951 5358
kinforretning 4618 5544 * 4640 Fakse Specialværkstedet 5671 3465 * 4700 Næstved Næstved Maskinservice ApS 5572 6022
mdbrugsmaskiner ApS 5485 5822 * 4800 Nykøbing F. L.F. Park & Skovservice 5482 0037 * 4871 Horbelev Moseby Smedie 5444 4007
illers Eftf. 5460 6352

,/S 6532 2172 * 5450 Otterup O. Søndergaard & Sønner I/S 6485 1102 * 5500 Middelfart Axel Knudsen Maskinforretning ApS 6440 3366 
: Motorcenter 6472 1372 * 5700 Svendborg SMK Kortegaard I/S 6221 9445 * 5772 Kværndrup A.P Motorcenter 6227 1012 
ie & Maskinforretning ApS 7456 8318 * 6200 Aabenraa H.G. Enemarks Eftf. 7462 3944 * 6270 Tønder Brdr. Roost Eftf. K/S 7472 1280 
)0 Vejen SJ Teknik 7536 1125 * 6740 Bramminge Vejrup Maskincenter A/S 7519 0122 * 6760 Ribe Kalvslund Plæneklipperservice 7543 7098 
;5 2084 * 7171 Uldum Brochs Maskinhandel 7567 8008 * 7190 Billund Buhis Sliberi 7533 1970 * 7300 Jelling Midtjysk Skovservice 7587 2373 
92 2429 7741 Frøstrup Chr. P. Larsen 9799 1097 * 7741 Frøstrup Byens Auto 9799 1108 * 7830 Vinderup Bjergby Motorservice 9745 2277 
de Rostved Plæneklipperservice 8637 2158 * 8500 Grenå Husqvarna Skov & Have 8632 1688 * 8600 Silkeborg Motorcentrum 8681 3700 
lensted Smeden i Dalby 7589 1365 * 8740 Brædstrup Brædstrup Mini Motor 7575 2895 * 8763 Rask Mølle Peter Borch Nielsen 7567 8223 
; Stihi Motorsave 8640 2688 * 9200 Aalborg SV Garta 9818 9811 * 9210 Aalborg SØ Almas Aalborg Maskinforretning 9633 0300 
ng Syd 9652 0300 * 9600 Aars Aars Motorservice 9862 4522 * 9700 Brønderslev Almas Brønderslev Maskinforretning 9645 0300 
Ijørring Hjørring Skov- & Havemaskiner 9892 0262

CTiJLJl®
< tlf.: 36 86 05 00 oplyser øvrige forhandlere
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Uforudsete reparationer 
plager træ- og møbelin
dustrien
Maskinproblemer, der kommer som lyn 
fra en klar himmel, er noget af det 
værste, der kan ramme en virksomhed. 
Et produktionsstop på bare nogle få 
timer kan koste store beløb, og uforud
sete reparationer er kostbare både med 
hensyn til lønudgifter og fremskaffelse 
af reservedele.

Den Danske Vedligeholdelsesfore- 
ning har sammen med Gallup lavet en 
undersøgelse som viser at i træ- og 
møbelindustrien er hele 46 procent af 
vedligeholdelsesudgifterne uforudsete.

- Blandt 8 undersøgte brancher er 
træ- og møbelbranchen den branche i 
Danmark, der er hårdest ramt af uforud
set vedligehold, siger projektleder hos 
Logimatic Engineering A/S, Henrik Oluf 
Jensen. Logimatic udfører rådgivning i 
forbindelse med vedligeholdelses
løsninger.

- Branchen har et meget stort forbrug 
af sliddele, hvilket burde føre til, at man 
satsede ekstra meget på forebyggende 
vedligeholdelse, men det gør man ikke. 
Ofte har virksomhederne kun en lille 
eller slet ingen vedligeholdelsesfunkti
on, og derfor ender forudsigelige repa
rationer med at blive en dyr overraskel
se, siger han.

En forklaring på, at træ- og møbelin
dustrien satser mindre på forebyggen
de vedligehold end andre brancher, er 
formentlig, at man ikke har ressourcer 
eller mulighed for at afsætte medarbej
dere til at gennemføre programmer 
omkring vedligeholdelse.

- Det er ikke blot et spørgsmål om at 
registrere komponenter, reservedele og 
vedligeholdsaktiviteter på virksomhe
den i en database, siger Henrik Oluf 
Jensen. Ofte kræver det betydelig over
vejelse at udvælge, hvad der er rele
vant, og bagefter skal personalet 
uddannes til at benytte programmet.
Det er her, mange virksomheder går 
kolde. Vil man undgå de uforudsete 
udgifter gælder det derfor om at fore
bygge reparationer på den rigtige 
måde.

Træ- og møbelindustrien bruger årligt 
3,2 pct. af sin omsætning på vedlige
holdelse.

Kilde .Pressemeddelelse fra Logimat
ic Engineering 1.10.01. Kilde til under

søgelsen er DDV-anatysen 2000. Logi
matic Gruppen leverer nøglefærdige 

vedligeholdsløsninger samt implemen
tering i forbindelse med egne og 

andres produkter.

Ud af 8 brancher i dansk industri ligger 
træ- og møbelbranchen højest hvad 
angår udgifter til uforudset vedligehol
delse. Uventede nedbrud i produktio
nen kan være dyre at udbedre og kan 
medføre bekostelige produktionsstop.

Forstplant A/S
Som følge af firmaets gode udvikling 
har generalforsamlingen vedtaget at 
omdanne Forstplant ApS til Forstplant 
A/S. En tilsvarende omdannelse er sket 
for datterselskabet Forsttrade som bl.a. 
formidler salg af investering i juletræs
projekter og produktion af pottede nord
mannsgran til eksport.

Pressemeddelelse 31.10.01

Skovens Dag
Den næste Skovens Dag afholdes søn
dag den 5. maj 2002.

Konference
Den næste Skov- & Landskabskonfe
rence afholdes onsdag den 6. februar 
2002.

Skovmesser
Næste år afholdes Skov & Teknik i 
Lystskoven på Frijsenborg. Det sker 
tirsdag den 14. og onsdag den 15. maj 
2002. Nærmere oplysninger om udstil
lingen fås hos Ebbe Bøllehuus, FSL, tlf. 
45 17 82 39.

Der bliver også mulighed for at se på 
skovmaskiner i Sydfrankrig en måned 
efter. Det er Forexpo i Bordeaux d. 5.-7. 
juni 2002, og messen foregår på 70 ha 
skov i et større skovområde. Den forrige 
udstilling i 2000 havde 387 udstillere og 
30.000 besøgende.

DST 2/01

Om den globale opvarm
nings betydning for 
træer og bedre planter 
af buske og småtræer.

Hæfte 2/01 af Dansk Skovbrugs Tids
skrift indeholder to artikler:

- Henrik Saxe og Jens Dragsted: "Den 
globale opvarmnings betydning for 
træer og skove”. Der er tale om et sam
mendrag af en stor artikel baseret på 
360 afhandlinger fra hele verden om 
emnet.

I løbet af det næste århundrede er 
det realistisk at forvente at den globale 
temperatur stiger med 3-6 grader som 
følge af øget udslip af CO mv. Træer 
kan tilpasse sig ændringer i ydre for
hold, men de forventede ændringer i kli
maet vil ske i løbet af meget kort tid.

Artiklen gennemgår træernes og 
skovenes reaktioner på en række punk
ter: Fotosyntese og respiration (ånding), 
nedbrydning og mineralisering af jord
bundens organiske stof, afslutning af 
skudvækst, udvikling af frosttålsomhed, 
hvile og knopbrud, nåletab som følge af 
højere vintertemperatur, ophævelse af 
frosttålsomheden om foråret, og 
ændringer i træernes naturlige udbre
delsesområder. Endelig omtales træer
nes muligheder for at tilpasse sig nye 
forhold og virkningen på hele økosyste
mets stofproduktion.

- Erik D. Kjær, J.S. Jensen og H. Hoyer: 
"Bedre plantemateriale af hjemme
hørende buske og småtræer - status og 
muligheder”.

Der er blevet større interesse for 
plantning af buske og småtræer i hegn, 
vildtplantninger og i skovbryn - og nog
le arter bruges også i skovkulturer i 
dag. Artiklen beskriver mulighederne 
for at forbedre frøforsyningen og foræd
le materialet ved anlæg af frøplantager 
af udvalgt materiale.

DST sælges kun i abonnement. Prisen 
for 2001 er 200 kr inkl. moms. Henven
delse til Dansk Skovforening, Amalievej 
20, 1875 Frederiksberg C (Doris Jen
sen), e-mail info@skovforeningen.dk, 
tlf. 33 24 42 66.
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Der er en vis afmatning 
på markedet for skåret 
nåletræ i Danmark. 
Afsætning og priser ven
tes at falde lidt i forhold 
til sidste år. Årsagen er 
især mindre aktivitet i 
byggesektoren.

Boksen rummer konfe
rencens vurdering af det 
europæiske marked 
næste år.

Hvert år afholdes en konference med 
deltagelse af verdens førende impor
tører og eksportører af nåletræ. Dette 
års konference blev afholdt i Berlin den 
11.-12. oktober.

Der var delegationer fra de førende 
europæiske importlande - Belgien, 
Danmark, Frankrig, Tyskland, Græken
land, Italien, Holland, Spanien og Stor
britannien - og de førende eksportlande 
- Østrig, Canada, Finland, Letland, Nor
ge, Rusland, Sverige, USA. Tyskland 
deltager som både eksport- og import
nation.

Denne artikel rummer rapporten fra 
den danske delegation. Den er udarbej
det af Dansk Træforening - som organi
serer firmaer inden for handel med 
nåletræ - og er oversat fra engelsk af 
redaktionen.

Generel økonomisk 
situation
Investeringer var den drivende kraft i 
den danske økonomi sidste år, og i år

Tabel 2. Import af nåletræ, 1000 mf

Top 10 Faktisk Faktisk
importlande 1999 2000

Sverige 1.328 1.325
Finland 571 600
Norge 75 59
Tyskland 32 75
Rusland 41 87
USA/Canada 2 5
Øvrige 121 142

vil der kun være en marginal vækst i 
investeringerne. En vigtig årsag er at 
det høje aktivitetsniveau i byggebran
chen efter orkanen i 1999 nu er forbi.

Arbejdsløsheden er på et historisk 
lavt niveau. Mange sektorer klager over 
mangel på kvalificeret arbejdskraft, og 
der er lønpres. Antallet af færdige kan
didater fra videregående uddannelser 
er særlig lavt i disse år. De unge kan 
vælge og vrage og forlange en høj løn - 
og dette stimulerer inflationen.

Siden Euro-afstemningen har vi haft 
en meget stabil valuta.

Arbejdskraften er generelt tøvende 
over for at flytte til andre egne af landet 
for at få job, og derfor er arbejdsløshe
den mere en geografisk ubalance end 
en egentlig mangel på beskæftigelse. 
Der er generelt mangel på faglært 
arbejdskraft. Kvalificeret IT personale 
må i stigende grad bringes ind fra 
udlandet.

Det næste folketingsvalg skal være 
før marts 2002. Den socialdemokratiske 
regering er på vej til at øge de sociale

udgifter, og i det mindste et kort op
sving i det private forbrug kan forven
tes.

Nåletræmarkedet
Byggeaktiviteten er generelt faldende. 
Ældre større enfamilieshuse som er 
attraktive for unge børnefamilier er så 
dyre at disse gode solide huse er 
svære at sælge til de nuværende priser. 
Dette skyldes også mangel på nye min
dre huse til ældre. Der er en større uba
lance hvad angår små relativt billige 
boliger til studerende.

Det er en generel fornemmelse at 
ejendomspriserne vil falde, og dette 
gælder allerede i landdistrikterne. 
Reparations- og vedligeholdelsessekto
ren er stabil overalt.

Erhvervsbyggeriet er stigende - et 
godt eksempel er den københavnske 
havnefront.

Nåletræsmøbelindustrien er i en 
meget vanskelig fase. Moden ændres, 
og der er et skift i retning af plademøb
ler og løvtræmøbler på de traditionelle

Tabel 1. Økonomiske nøgletal.

Nøgletal Enhed Faktisk Skøn
1998 1999 2000 2001 2002

BNP % + / - 2,8 2,1 3,2 1,4 2,0
Rentefod % 4,1 3,3 5.0 4,8 4,4
Inflation % + / - -0,57 0,48 6,0 - -

Ledighed 000’ 182,9 157,7 150,1 152 153
% 6,6 5,7 5,4 5,3 5,1

Industriproduktion 2,1 0,1 5,3 2,2 2,3
Igangsatte boliger 000' 18,1 17,5 13,6 - -

% + / - 3,3 -3,6 -22,4 - -

Færdiggjorte 000’ 18,6 17,6 15,8 - -

boliger % + / - 4.7 -5.3 -10 - -

BNP: Bruttonationalprodukt - den samlede produktion af varer og tjenesteydelser.

Tabel 3. Statistik for nåletræ, 1000 m3.

Faktisk Skøn
1997 1998 1999 2001 2002

Import 2.253 2.098 2.188 1.950 1.900
(-) Re-eksport - - - - -
( + ) Lager primo 700 774 724 750 700
Til rådighed 2.953 2.872 2.912 2.700 2.600
(-) Lager ultimo 774 724 750 700 650
Forbrug, tilsyneladende 2.179 2.148 2.162 2.000 1.950
(+) Indenlandsk produktion 300 300 300 300 300
(-) Eksport - - - - -
Samlet forbrug 2.479 2.448 2.462 2.300 2.250I a l t  2.188 2.326
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Set over ti år er den danske import af skåret nåletræ vokset med mere end 50%. Næste år forventes et mindre fald.

markeder i Tyskland. Producenter lider 
også under at design og udvikling af 
nye modeller foregår i Danmark, men 
selve produktionen foregår i stigende 
grad i Østeuropa og Fjernøsten.

Tendenser i importen
Der er kun få udsving i det generelle bil
lede. Sveriges svage krone har haft en 
vis indflydelse.

I gennemsnit ventes et fald i impor
ten af nåletræ på 10-12% i år. Her vil 
skandinavisk træ stå for et fald på 
omkring 15%, mens Central- og Øst
europa vil se en svag stigning - dette 
skyldes især billigt konstruktionstræ.

Fordelingen mellem hvidt træ (især 
gran. red.) og rødt træ (især fyr) er 
uændret. Priserne er stabile, men der 
begynder at være en svag tendens til at 
priserne viger.

Thuja (’’Western Red Cedar” - fra det 
vestlige Nordamerika) har allerede sin 
niche, men andre alternativer til im
prægneret træ er ved at dukke op - især 
sibirisk lærk. Andre træsorter med læn
gere varighed end Redwood ses i min
dre mængder, fx Balau, Ipe, Massarand- 
uba og douglasgran. Varmebehandlet 
træ nævnes også som en mulighed.

Miljødebatten overskygges af en 
beslutning i Folketinget om kontrol med 
bæredygtigheden af det offentliges ind
køb af tropisk træ. I begyndelsen af 
oktober forventes et forslag fra regerin
gen om at alle statsskove skal FSC cer
tificeres, og dette vil utvivlsomt føre til 
en meget ophedet offentlig debat, som 
vi håber vil blive støttet af relevante 
argumenter fra vores venner i udlandet.

Hvis et sådant forslag føres ud i livet 
vil det helt sikkert have indflydelse på 
mange igangværende certificeringsiniti
ativer i og uden for Europa.

Forventninger
Vi er optimister og håber stadig på at 
der kun bliver en svag afmatning i øko
nomien. Byggesektoren og beslægtede 
sektorer vil som sædvanlig være de 
første til at mærke nedgangen, og der 
ventes et fald i mængder på 10-15% i 
2002.

Det må imidlertid ikke glemmes at 
over en periode på ti år er den danske 
import vokset fra 1,5 mio. m3 til sidste 
års rekord på 2,36 mio. m3. Det er kun 
naturligt at der bliver en vis tilpasning 
når den globale økonomi falder.

* ^ H i o r i h e d e  tpla n t e s k o l e  V s

v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

TLF.: 86 68 64 88 FAX: 86 68 64 40

498 SKOVEN 11 2001



TRÆMARKED

Verdens eneste reelt 
bæredygtige materiale
Trælasthandlerunionen - som er brancheorganisation for 
den danske handel med nåletræ - udsendte den 12. okto
ber denne pressemeddelelse om forløbet af nåletrækonfe
rencen i Berlin.

Nåletræ er blevet anvendt fra tidernes morgen, men i 
dag er dets voksende anvendelse afhængig af en fortsat 
produktudvikling. Forbedringerne i forarbejdning, teknisk 
udvikling, markedsudvikling og anvendelse blev diskuteret 
på The European Softwood Conference’ i Berlin 11.-12. 
oktober 2001.

Det meste af nåletræet, som i dag har mangeartede 
anvendelsesmuligheder, er meget forskelligt fra det, vi 
kendte for bare 5 år siden. Investering i forarbejdningsud
styr har betydet at konstruktionstræ mv, i stigende omfang 
ovntørres for at give bedre stabilitet og holdbarhed. Der 
sker også en forædling gennem høvling og anden maskin- 
bearbejdning til specifikke anvendelsesområder.

Den seneste plan for udvikling af PEFC certificeringen 
blev præsenteret, idet man skitserede de garantier som nu 
gives af leverandører til brugere af nåletræ. En af styrkerne 
bag PEFC og andre anerkendte ordninger - såsom FSC - 
er sikkerheden for, at certificeret nåletræ kommer fra sko
ve, der har en høj standard af bæredygtighed, som følge 
af at tilvæksten er større end hugsten.

Også på dette års konference blev der præsenteret 
“lOffensive Holz” marketing- og PR kampagne iværksat af 
Timber Marketing Board of Germany. Denne kampagne 
har som formål at stimulere efterspørgslen på nåletræ og 
supplerer den omfattende “Wood, for good” reklamekam
pagne, som nu kører på andet år i Storbritannien samt 
“Træ er rrnljø” kampagnen i Danmark.

Konferencen bedømte også den seneste udvikling 
indenfor forskning og debatterede vigtigheden af at 
anvende nåletræ til reparation og vedligeholdelse i bolig
sektoren, især i de mere udviklede økonomier, samtidig 
med at man fastholder nåletræs fortsatte succes i nybyg
geriet.

Den foregående European Softwood Conference i Lon
don år 2000 blev afholdt på et tidspunkt hvor de fleste 
økonomier lå på toppen. Dette blev afspejlet i rekordstore 
mængder af nåletræ, som blev anvendt overalt i Europa 
og andre steder. Siden den sidste konference er der sket 
en afmatning i økonomien, og det samme gælder anven
delsen af nåletræ.

For at begrænse virkningen af denne afmatning blev 
der på dette års konference overvejet nye og udvidede 
anvendelsesområder for nåletræ, især udendørs. Der blev 
også set på hvorledes certificering og markedsføring kan 
skaffe forbrugerne den tillid, der er behov for til at øge sal
get, navnlig af gulve og vinduer.

Finland og Sverige forbliver de største eksportører til 
konferencens lande med en samlet andel på 40% i år 
2000. Rusland og nogle af “overgangs”-økonomierne, 
såsom Hviderusland, Rumænien og Ukraine, har forbedret 
deres positioner.

Produktionen indenfor konferencelandene fortsætter 
med at stige. Prognoserne for 2002 viser at selvom at for
bruget falder i de europæiske importlande, vil mængden 
af indenlandsk produceret nåletræ øges.

Den japanske økonomi kæmper for at vokse, og Sveri
ge, Finland og Østrig har øget deres eksport til Japan I 
2000.

Da markedet i stadig større udstrækning bliver globali- 
seret, godt hjulpet på vej af lavere transportomkostninger 
målt i faste priser, øger mange af eksportlandene salget til 
hver af de tre vigtigste nåletræs handelsblokke Nordameri
ka, Japan og Europa. De voksende økonomier i Østeuropa 
og på det seneste også Kina, sammen med mellemøstlige 
og nordafrikanske markeder får større og større betydning 
som forbrugere af nåletræ.

På trods af de økonomiske vanskeligheder, som ver
densøkonomierne står overfor, var der på konferencen en 
stemning af forsigtig optimisme med hensyn til, at de nye 
initiativer indenfor marketing, certificering og udvikling af 
nye anvendelsesområder vil understøtte den høje grad af 
tilfredshed, som kræves af forbrugere af et af verdens 
mest alsidige produkter.

The environmental benefits of wood 
Forest management and sustainability

We ere ir eijuendy bemq told that wood, or timber as it is knov 
in construction, is an erMronmentafiy-fnendly material in tact 
environmentally-friendly construction material How can this b 
has to be cut down to provide the timber ^ it is then removed f1 
environment where it has been absorbing narmful carbon <4o> 
to global warming

Forest management

Forests are now managed to ensure that these vaJuabte resou 
every tree that is felled, another two are planted In fact, there 
today as etsted 100 years ago This method of ensuing that 
sustainability and the only construction maten a! in too world P

tmm
living with wood

Jh1

Flere steder i Europa laves kampagner for at markedsføre træ og træprodukter. Disse skærmbilleder er fra den engelske 
Wood for good kampagne hvor der fortælles om bl.a. skovdriften og de forskellige anvendelser af træ. Se mere pa 
www. woodforgood. com
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TRO, HÅB OG KÆRLIGHED
- EN AFHANDLING OM PLUKHUGST

Af forstkandidat dr. agro. 
Niels Heding

Ny afhandling ser på 
omlægning til pluk
hugst. Ved plukhugst 
produceres flere store 
træer og færre små 
træer pr. ha end i en 
ensaldrende skov.

Afhandlingen er ret 
teoretisk, men kan dan
ne baggrund for forskrif 
ter til brug for praksis.

Anmeldelse af forstkandidat, ph.d. 
Merete Morsings afhandling "Simulation 
selection system management of 
European beech" (Simulering af pluk- 
hugstdrift i bøg), der blev forsvaret den 
23. august 2001 på Den kgl. Veterinær- 
og Landbohøjskole. Afhandlingen er på 
173 sider og kan rekvireres fra FSL mod 
et ekspeditionsgebyr på 100 kroner. 
Merete Morsing er ansat ved Forsk
ningscentret for Skov & Landskab.

Merete Morsings afhandling, der er 
affattet på engelsk, hviler på fire skriftli
ge specialanalyser. Anmelderen kan 
med det samme slå fast, at der her er 
tale om et grundvidenskabeligt arbejde, 
som især henvender sig til en internatio
nal kreds af skovbrugsforskere og ikke 
direkte til skovbrugets praktikere.

Når det er sagt, så må det i samme 
åndedræt siges, a; Merete Morsings 
arbejde vil ff betydning for hverdagen 
for de praktikere, som interesserer sig 
for plukhugst. Det vil ske, efterhånden 
som forskningsresultaterne udmønter 
sig i konkrete forskrifter for omstilling af 
ensaldrende bevoksninger til uensald- 
rende plukhugstbevoksninger.

Og der er ifølge anmelderens erfarin
ger gode grunde til, at plukhugst vinder 
frem: Man kan spare kulturomkostnin
gerne, behovet for udrensning forsvin
der helt eller delvist, det lukkede krone
tag forbedrer skovenes COs binding, og 
produktionen af stort træ forøges.

Plukhugstdrift
Merete Morsings definition på plukhugst 
er, at hugstindgrebene er forenede. Det 
vil sige, at man ved det samme hugst

indgreb har tre hovedformål: man 
høster det store og værdifulde træ, man 
tynder ud iblandt bevoksningens miin
dre træer, og man søger at begunstige 
foryngelsen. Denne hugstmåde frem
mer og vedligeholder en bevoksnings
struktur, hvor alle størrelser (og evt. 
træarter) findes i tæt blanding på sam
me areal.

Merete Morsing påviser, at de ældre, 
retningsgivende modeller, som blev 
udarbejdet af centraleuropæiske tilhæn
gere (de Llocourt, Meyer) af plukhugst
drift i begyndelsen af forrige århundre
de til beskrivelse af en plukhugstbe- 
voksnings idealti Istand, er alt for forenk
lede. I det videnskabelige og praktiske 
arbejde har disse modeller skabt 
megen forvirring.

Derefter gør hun op med nogle 
udbredte, men fejlagtige forestillinger 
om, at plukhugstdrift og ensaldrende 
drift er ens i den forstand, at der er lige 
mange træer per arealenhed i de for
skellige diameterklasser i de to skov
dyrkningssystemer.

Ved at frigøre sig fra fortidens stive 
modeller og fejlagtige opfattelser opnår 
forfatteren frihed til at iværksætte mere 
realistiske modeller og analyser af et 
spektrum af idealbevoksninger.

Det er for eksempel en velkendt 
påstand, at plukhugstdrift resulterer i en 
forskydning af udbyttet, således at der 
produceres flere større træer per ha 
end i det ensaldrende skovbrug og til
svarende færre små træer. Forfatteren 
efterviser og sandsynliggør ved hjælp 
af simulering, at dette er rigtigt.

Populært sagt kræves færre små 
træer per arealenhed til at vedligeholde 
konstante og varige udbytter af stort 
træ i sammenligning med det ensald
rende gkovbrug. Plukhugstdriften ska
ber endvidere et skovklima, som frem
mer en selektion og skyggeopdragelse 
af foryngelsen, som formentlig i betyde
lig udstrækning overflødiggør udrens
ning. Dette er naturligvis en stor fordel i 
sammenligning med de ensaldrende 
skærmforyngelser eller kunstige kultu
rer.

Omstilling
Forfatteren beskæftiger sig indgående 
med, hvorledes en omstilling fra ensal
drende skovdrift til plukhugst kan tæn
kes at foregå. Undersøgelsen omfatter i 
alt 63 simuleringer baseret på syv for
skellige bøgebevoksninger. På bag
grund heraf sandsynliggøres det, at 
omstillingstiden er lang og afhænger af 
bevoksningsstrukturen på begyndelses-

- -V'

SS«
i , r.

Oafife«

Ny afhandling giver basis for at lave 
modeller for plukhugst.

tidspunktet og af den praktiserede 
behandling.

Forfatteren konkluderer, at omstilling 
af ensaldrende bøgebevoksninger til 
plukhugstdrift ikke bør påbegyndes for 
sent. Simuleringerne viser, at omstillin
gen bør påbegyndes på et tidspunkt, 
hvor stamtallet ikke er under cirka 350 
bøgetræer per ha. Indleder man en 
måldiameterhugst i ældre bevoksninger, 
ender man derfor sandsynligvis med 
nye, ensaldrende bevoksninger.

Anvendelse
Det er anmelderens opfattelse, at 
afhandlingen udover dens store værdi 
for det fortsatte videnskabelige arbejde 
kan danne grundlag for udarbejdelse af 
vejledende behandlingsforskrifter. De 
kan finde praktisk anvendelse som et 
arbejdsredskab i selve omstillingspro
cessen for dem, der ønsker en sådan, 
og til kontrol af, hvorledes en konverte
ring forløber i forhold til en ideel 
bevoksningsmodel.

Det er vanskeligt i en kort anmeldel
se at redegøre for den omfattende infor
mation, der gemmer sig på disse man
ge og svært forståelige sider. Det viden
skabelige sprog til trods mærker man 
forfatterens engagement og et hjerte, 
der banker for den elegante skovdrift, 
som plukhugst er udtryk for.

Det er første gang i dansk skov
brugsforsknings historie, at driftsformen 
er underkastet en grundig videnskabe
lig behandling, og det med et glimren
de resultat. Der er grund til at ønske 
såvel forfatter som Skov & Landskab til
lykke med arbejdet.
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Det bliver svært at lave tryksager med 
det nordiske miljømærke Svanen, fordi 
kravene er skærpet kraftigt her i som
mer.

Svanemærket papir 
næsten udgået
Svanemærket papir har i mange år 
været populært blandt købere af tryksa
ger som ville være miljøvenlige. Men 
det bliver svært nu for udvalget er ble
vet stærkt begrænset.

Svanen er et nordisk miljømærke, og 
der fastsættes en række kriterier for at 
få dette mærke. Disse kriterier revideres 
hvert 3. år, og den 15. juni 2001 trådte 
nye, skærpede krav i brug.

Det førte til en drastisk reduktion i 
udvalget. Hvor der før var 63 licenser 
med over 1000 forskellige papirtyper at 
vælge mellem, er der nu kun 8 licenser 
med omkring 100 forskellige papirtyper 
- og de fleste er endda til kopi- og kon
torbrug. På det danske marked findes 
Dalum Papir, Stora Enso og landqart.

Dele af papirindustrien har oplyst at 
de i stedet vil satse på miljøledelsessy
stemer som EMAS og ISO 14000, men 
det mener Miljømærkesekretariatet er 
en dårlig løsning. Det er sværere at for
tælle kunderne hvad de får, og syste
merne indeholder ikke krav som er fast
sat af en uafhængig tredjepart.

Andre producenter vi| bruge miljøva
redeklarationer, men sekretariatet peger 
på at de fortæller kun hvordan papiret 
påvirker miljøet på udvalgte områder. 
Det bliver derfor sværere for indkøberne 
at vurdere om papiret overordnet set er 
miljøvenligt.

Miljømærkesekretariatet mener at 
Svanen tager højde for belastningen af 
miljøet i hele papirets livscyklus. Des
uden kan man bedre vurdere mange af 
de anvendte kemikalier fordi leve
randører kan sende oplysninger direkte 
til sekretariatet for miljømærket uden at 
papirfabrikkerne får dem at se.

Organisationen Nordisk Miljømærk
ning har peget på at Svanen har været 
en drivkraft i retning af mindre miljøbe
lastning og dermed været med til at

vende det dårlige image som tryksags
produktionen har lidt under. Men de nye 
skærpede krav betyder altså at det bli
ver meget vanskeligt at lave tidsskrifter 
og brochurer på Svanemærket papir.

Skærpede krav
De nye krav til producenter af Svane
mærket papir er bl.a.:

- Mindst 15% af cellulosen skal kom
me fra "certificeret bæredygtigt skov
brug”, eller halvdelen af råvaren skal 
være genbrugspapir. Det gør samtidig 
at producenterne har sværere ved at 
købe billig cellulose på spotmarkedet 
hvor der ikke er dokumentation.

- De anvendte kemikalier skal være 
let nedbrydelige i naturen og må ikke 
kunne ophobes i planter og dyr.

- Der er skærpede krav til udslip fra 
produktionen af stoffer der kan føre til 
algeophobning, iltsvind, forsuring eller 
øge drivhuseffekten.

- Der stilles krav om lavere energifor
brug ved produktionen og dermed lave
re udslip af kuldioxid hvis det er fossile 
brændsler som er den primære energi
kilde.

- Al affald fra produktionen skal gen
bruges eller håndteres hensigtsmæs
sigt, og der kræves en veludviklet 
affaldsplan.

For trykkerier der anvender Svane
mærket papir er der også kommet 
skærpede krav omkring papirspild og 
anvendelse af kemikalier ved tryknin
gen. Det er muligt at der er færre tryk
kerier som vil søge licens til Svanemær
ket.

Kilde:Miljømærkenyt 5, nov. 2001.

Læs mere om miljømærker og Svanen 
på Miljøstyrelsens hjemmeside, 
www.mst.dk (lav søgning på fx Svanen).

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

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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HAKKI PILKE 1X 
NY 2001 MODEL
• Længere sammenklappelig transportør
• Forbedret spånudskillelse
• Joystick betjening
• Hydraulisk indtræk
• Kløvetryk 8 tons
• Kædesav

KALLEFALL SKOVVOGN
• Stabil og robust vogn
• 4 modeller fra 6-10 tons
• Med eller uden træk på hjul

ring, fax eller mail erer 
VET NYS katalog ...

ASVI </>

Egedevej 149 • 4640 Fakse
Tlf. 56 39 77 22 • Fax 56 39 77 33 • Bil 20 41 18 19
E-mail: info@abmstaal.dk
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STATISTIK

STORMFALDET HAR 
FORDOBLET HUGSTEN

Total hugst

3.000.000

2.500.000

F 2.000.000
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1989 1 990 1 991 1992 1 993 1994 1995 1 996 1 997 1 998 1999 2000

I Løv ■■ Nål -»-Samlet hugst

Figur 1. Den samlede hugst 1989-2000, fordelt på løv og nål.

Af redaktør Søren Fodgaard 
og forstfuldmægtig Klaus 
Enevoldsen, Dansk Skov
forening

Hugsten i år 2000 blev 
3,7 mio. m3 - dobbelt så 
meget som normalt - 
som følge af stormfal
det.

Nåletræhugsten er 
næsten 3 gange norma
len. Andelen af cellulo
setræ er steget kraftigt.

Løvtræhugsten er kun 
steget lidt. Der er 
skovet flere kævler af 
C-kvalitet i bøg.

En del af det stormfæl
dede træ er endt som 
vragtræ der ikke indgår 
i statistikken.

Hugsten for 2001 ven
tes at blive lavere end 
2000, men næppe helt 
på normal niveau.

Hugsten i de danske skove i år 2000 
afveg på alle måder fra de foregående 
15 år som følge af stormfaldet i 1999 
der især ramte nåletræet.

Den samlede hugst har igennem en 
årrække været svagt faldende fra 
omkring 2,0 mio. m3 til 1,7 mio. m3 i 
1999. Men i 2000 nåede hugsten op på 
næsten 3,7 mio. m3 (3.671.000 m3) - en 
forøgelse med 114%. Se figur 1.

Alle tal i denne artikel stammer fra 
Danmarks Statistik som opgør hugsten 
ud fra indberetninger fra alle skove over 
50 ha samt et udsnit af skove under 50 
ha. Alle hugsttal omregnes til kubikme
ter fastmasse.

Stigning især i nål
Stigningen i hugsten i 2000 kommer 
næsten udelukkende fra hugsten af 
nåletræ der er steget fra 1,1 til 3,0 mio. 
m3 eller med 166%. Disse tal omfatter 
også det tømmer som er lagt på vandla
ger.

I Træ og industri 9/01 skønner lektor 
Andreas Bergstedt, KVL, at Skov- og 
Naturstyrelsen har 8 vandlagre som 
rummer i alt 300.000 m3. Hertil kommer 
at nogle savværker og skovejere har 
valgt at vandlagre træ for egen regning, 
og dette træ udgør mellem 100.000 og 
150.000 m3.

1999 stormfaldet førte altså til at der

Tabel 1. Hugsten i 1999 og 2000 fordelt 
på træartsgrupper. 1000 m3, alle ejen
domme.

1999 2000

Bøg 416 491
Eg 56 56
Andet løv 106 94
Nåletræ 1138 3031

I alt 1715 3671

Tabel 2. Hugsten 2000 for alle ejendomme.

Bøg Eg Alø Løv & Nåt Nål

Finér- og 202.700 23.500 17.700 1.179.500 935.600 Tømmer,
savværkskævler bånd, spær

608.600 608.600 Korttømmer
Industrikævler 112.200 11.000 7.300 1.147.200 1.016.700 Industritræ
Andet gavntræ 5.600 2.900 800 36.900 27.600 Andet gavntræ
Brænde 165.000 17.400 63.700 420.500 174.400 Brænde
Skovflis 5.400 700 4.100 278.600 268.400 Skovflis

I alt 490.900 55.500 93.700 3.671.400 3.031.300 I alt

Tilsvarende tal for 1999 ses i Skoven 11/00.
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Nåletræshugsten fordelt til sortimenter
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Figur 2. Flugsten af nåletræ 1989-2000, fordelt på sortimenter.
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Figur 3. Flugsten af nåletræ i 2000, fordelt på sortimenter, ejendomme over 50 ha.

blev lagt 400-450.000 m3 på vandlager. 
Til sammenligning blev der efter storm
faldet i 1981 lagt 350.000 m3 på vandla
ger.

Hugsten af løvtræ set under ét er kun 
steget 63.000 m3 eller med 11%. Det 
dækker over at hugsten af bøg er 18% 
højere end året før, eg er uændret, 
mens hugsten af andet løvtræ er 11% 
lavere.

Se nøgletallene i tabel 1 og 2.

Det meste stormfald 
gjort op
Det samlede stormfald blev skønnet af 
Danske Skoves Handelsudvalg i januar 
2000 til 3,6 mio. m3. Hertil skal lægges 
et mindre stormfald i januar 2000 på 
godt 0,2 mio. m3. Stormfaldet er ialt 3,8 
mio. rm3, heraf 0,3 mio. m3 løv.

Hugsten var i 2000 2,1 mio. m3 større 
end året før. Dette kunne umiddelbart 
føre til den konklusion at lige godt halv
delen af stormfaldet er oparbejdet, men 
det er næppe korrekt:

- Straks efter stormfaldet blev der 
indført hugststop på alle statsskov
distrikter som ikke var ramt af storm
faldet.

- Private distrikter som ikke blev ramt 
af stormen nedsatte hugsten især af 
nåletræ i hele 2000. Det er et udtryk for 
solidaritet med de ramte skovejere, men 
skyldes også at priserne faldt og at 
savværkerne koncentrerede sig om at 
skære stormfaldstræ op.

- En del af det træ som er væltet i 
stormen er ødelagt. Træet indgår i 
opgørelsen af stormfaldet, men meget 
ender som vragtræ der afbrændes på 
kulturarealet eller skubbes sammen i 
ranker.

Konklusionen er at en stor del af den 
normale hugst er faldet væk, især af 
nåletræ. Og en del af det stormvæltede 
gavntræ kommer aldrig ud på marke
det. Derfor er størstedelen af stormfal
det formentlig blevet oparbejdet i 2000 
(og det sidste er oparbejdet frem til 
april-maj 2001).

Nåletræhugsten
Stormfaldet i nål er skønnet til 3.520.000 
m3, og det sætter sit præg på hugsten 
som steg med 1.9 mio. m3 fra 1999 til 
2000.

Mængden af tømmer er steget fra 
348.200 m3 i 1999 til 935.600 m3 i 2000 
- en stigning på 587.000 m3 eller 169%. 
Se figur 2 og 3.

Det er måske umiddelbart lidt over
raskende at andelen af tømmer i forhold 
til den samlede hugst af nåletræ er 
næsten upåvirket af stormfaldet:

1999 2000
A-tømmer 10% 8%
B-tømmer 18% 21%
C-D-tømmer 2% 2%
Korttømmer 18% 19%

I alt tømmer 48% 50%1)

Stormen har primært ramt ældre 
bevoksninger. Når andelen af tømmer 
alligevel er stort set uændret er det 
udtryk for at betydelige mængder af

1) Alle tal for fordelingen mellem sortimenter 
er beregnet i forhold til den samlede 
hugst af nål og for ejendomme over 50 
ha. Mængderne af brænde og flis er 
beregnede og er derfor ikke så sikre som 
de øvrige tal.

potentielt godt tømmertræ er blevet til 
ringere betalte effekter eller vragtræ.

Til gengæld er der sket en stor stig
ning i andelen af industritræ fra 25% til 
35% af den samlede hugst:

1999 2000
Cellulosetræ 9% 21%
Spånpladetræ 8% 5%
Emballagetræ 8% 9%

I alt industritræ 25% 35%

Stormfaldet har medført at meget tøm
mer som følge af knæk og brudskader
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Hugst af løvtræ
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Figur 4. Hugsten af løvtræ 1989-2000, fordelt på bøg, eg og andet løv.
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FigurS. Hugsten af bøg 1989-2000, fordelt på sortimenter.

Hugst af bøg fordelt til sortimenter
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er blevet skåret op til kortere effekter, 
især cellulosetræ. Den hjemlige industri 
der aftager emballagetræ og spånpla
detræ har ikke kunnet øge indkøbet nær 
så meget som stormfaldet, og en stor 
del af det skadede træ er derfor blevet 
eksporteret som cellulosetræ.

Den sidste gruppe af effekter er ener
gitræ der sælges som brænde til private 
eller som skovflis til varmeværker:

1999 2000
Brænde 10% 6%
Skovflis 17% 9%

I alt energitræ 27% 15%

Energitræets andel er faldet kraftigt - 
selvom der har været store mængder 
vragtræ til rådighed. Mængderne kan 
imidlertid ikke øges i samme takt som 
stormfaldet fordi afsætningen afhænger 
af kapaciteten på brændeovne og 
varmeværker samt af behovet for energi 
til opvarmning.

Sortimentsfordelingen afspejler et 
betydeligt tab i skovbrugets indtjening. 
Meget godt tømmer er blevet solgt som 
ringere betalte effekter - og en ukendt 
del er endt som vragtræ.

Samtidig er alt træet blevet solgt til 
betydeligt lavere priser end normalt, og 
omkostningerne har været højere. Især 
industritræet er mange steder blevet 
oparbejdet med et negativt dæknings
bidrag.

Hugsten i 2001
Hugsten for 2001 må skønnes at blive 
noget mindre end 2000 da det meste 
stormfald er oparbejdet. Der sker for
mentlig visse forskydninger mellem 
sortimenterne:

- Hugsten af tømmer bliver nok lave
re fordi en del af behovet kan dækkes 
fra vandlagrene. Der bliver ikke skovet 
ret meget tømmer fra stormfaldet, fordi 
det meste blev oparbejdet i 2000 hvor 
man startede med det mest værdifulde 
træ. Skovningen af frisk træ er imidlertid 
ved at komme i gang.

- Hugsten af industritræ falder lidt, 
men ikke meget. Meget af det storm
faldstræ der oparbejdes i år er det min
dre værdifulde træ i små dimensioner. 
Skovningen af frisk træ bliver nok lavere 
end normalt fordi mange afventer bedre 
priser.

- Hugsten af brænde og flis kan 
måske stige, fordi mange private har 
købt brændeovne i den senere tid. Men 
i de hårdt ramte områder kan man ikke 
afsætte alt det energitræ der ligger i 
skoven.

I 2002 bliver der ikke oparbejdet 
gavntræ fra stormfaldet, men der kan 
blive tale om at sælge vragtræ som 
brænde og skovflis også næste år.

Løvtræhugsten
Hugsten af løvtræ er ikke påvirket så 
meget af stormfaldet som nåletræet.

Hugsten af bøg er steget noget, mens 
der er et mindre fald i andet løv. Storm
faldet omfattede 334.000 ni3, mest bøg. 
Se figur 4.

Distrikter der havde fald i både løv 
og nål startede med at oparbejde løv
træet, dels fordi afsætningen var god, 
dels fordi det var det mest værdifulde 
træ. Mange steder har stormfaldet af 
løvtræ kunnet rummes inden for den 
ordinære hugst, og distrikter der ikke 
blev ramt har udvist solidaritet med de 
der fik stormfald. Derfor er den samlede

hugst af løvtræ ikke steget ret meget 
som følge af stormfaldet.

Bøg
Der væltede en del bøg, og det viser 
sig ved at bøgehugsten er steget med 
75.000 m3. Det meste af denne stigning 
skyldes en forøgelse af hugsten af kæv
ler fra 158.300 m3 til 202.700 m3. Se 
figur 5 og 6.

Stormfaldet har imidlertid påvirket kvali
tetsfordelingen. De enkelte effekter udgør 
følgende andel af den samlede hugst:
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Sort.ford, bøg 2000 >50ha
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Figur 6. Hugsten af bøg 12000, fordelt på sortimenter, ejendomme over 50 ha.

1999 2000
Finer 4% 3%
A-kævler 9% 10%
B-kævler 16% 14%
C-D-kævler 9% 15%

I alt kævler 38% 42% 21

Der er blevet en større andel af kævler i 
den dårlige ende, og det hænger sam
men med at 2/3 af stormfaldet skete 
som spredt fald. De væltede træer er 
ofte svækkede i forvejen, og de har tit 
skader der fører til en ringere kvalitet.

Svækkelsen skyldes formentlig store 
udsving i grundvandsstand som kan 
føres tilbage til tørkeårene midt i 
1990’erne. Træerne fik ødelagt en del af 
rodnettet og har kunnet holde sig i live 
indtil de blev udsat for en kraftig vind
påvirkning.

Blandt de øvrige effekter er der sket 
ret små forskydninger:

1999 2000
Industrikævler 25% 23%
Brænde 36% 34%
Skovflis 1% 1%

2) Alle tal for fordelingen mellem sortimenter 
er beregnet i forhold til den samlede 
hugst af bøg og for ejendomme over 50 
ha. Mængderne af brænde og flis er 
beregnede og er derfor ikke så sikre som 
de øvrige tal.

Eg
Hugsten af eg er uændret på 55.500 m3 
i begge år, men dette dækker over en 
del forskydninger mellem effekterne.

Hugsten af finer- og savværkskævler 
er steget fra 16.300 til 23.500 m3, og 
kun en lille del er stormfald. Det meste 
af denne hugst skyldes sikkert at man
ge har skaffet sig indtægter ved salg af 
effekter som ikke er påvirket af stormfal
det.

Hugsten af brænde af eg er faldet 
med godt 6.000 m3, formentlig fordi der 
mange steder er udbudt rigelige 
mængder af bøgebrænde fra stormfal
det.

Andet løv
Hugsten af andet løv er faldet fra 
105.600 m3 til 93.700 m3.

Hugsten af finer- og plankekævler er 
uændret på 17.700 m3. Faldet skyldes 
at hugsten af brænde er gået ned med 
9.000 m3, sikkert af samme årsag som 
for eg.

Hugsten i 2001
De fleste fik oparbejdet det stormfælde
de løvtræ i 2000 - mange i løbet af 
foråret. Derfor ligger der næppe større 
mængder tilbage til skovning i 2001.
Der er formentlig ikke vandlagre som 
kan påvirke udbudet i 2001. Det er 
også indtrykket at skovene har holdt 
igen med hugsten pga. begrænset 
efterspørgsel.

Der ligger en hel del toppe og ska
det træ som ikke kunne sælges i 2000. 
Derfor kan hugsten af brænde blive 
større i år, men en stor del er afsat til
cellulosetræ.

Kilde:
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger. 
Udgives om kort tid i Landbrugsstatistik 
2000 .

Sammenligning 
med 1981
Hugsten for 2000 er tydeligt påvirket 
af stormfaldet i 1999. Det samme var 
naturligvis tilfældet for hugsten i 
1982 som var påvirket af stormfaldet 
i november 1981. Det er interessant 
at se at hugstmængderne er meget 
nær de samme (1000 m3):

1982 2000
Hugst i alt 3.697 3.671
Hugst nåletræ 2.902 3.031

Det første år efter 1999 stormfaldet 
er der altså oparbejdet godt 100.000 
m3 - ca. 4% - mere træ end man 
gjorde året efter 1981 stormfaldet.

Hertil skal dog bemærkes at nor
malhugsten var noget større den
gang. I årene før 1981 var hugsten 
omkring 2,05 mio. m3, heraf 1,25 
mio. m3 nål, hvor de tilsvarende tal 
for de seneste år har været 1,70 mio. 
m3, heraf 1,10 mio. m3 nål.

Der er dog tydelige forskelle på 
markedsforholdene. For i 1982 var 
det danske stormfald nogenlunde 
isoleret. Men i 2000 blev træmarke
det i hele Europa påvirket af de to 
storme som ramte Centraleuropa 
senere i december 1999 og væltede 
182 mio. m3.

Skovplanter og investering 
www.forstplant.dk
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FRA PLANTE TIL 
PLANKE

- SVENSK SKOVBRUG I ET LIVSCYKLUS-PERSPEKTIV

Energiforbrug (MJ/1000 planter)
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Figur 1. Energiforbruget forbundet med levering af 1000 planter i skoven. De to 
nordlige planteskoler (til venstre) bruger mindre energi end de sydlige (til højre), pri
mært fordi der anvendes forskellige plantestørrelser

I Plantetransport

I Planteproduktion

I Transport af 
hjælpestoffer

Af Niclas Scott Bentsen & 
Frans Theilby, Skov & 
Landskab(FSL)

Svenske undersøgelser 
ser på skovbrugets sam
lede anvendelse af ener
gi for at kunne anvise 
forbedringer.

I planteskoler er 
opvarmning af drivhuse 
en vigtig post.

Energiforbrug til vej
transport er en stor post 
når man ser på det sam
lede energiforbrug ved 
at levere tømmer til 
industrien.

Savværket bruger 
meget energi til tørring. 
Det meste dækkes dog 
gennem afbrænding af 
træaffald og bidrager 
derfor ikke til drivhus
effekten.

SkogForsk i Uppsala i Sverige har gen
nem de seneste år arbejdet med at 
kortlægge skovbrugets anvendelse af 
energi og ressourcer. Formålet er bl.a. 
at anvise muligheder for at forbedre mil 
jøet i skovbrug og træindustri, samt at 
give industrierne grunddata til miljøvur
deringer af træ- og træfiberbaserede 
produkter.

Denne artikel tager udgangspunkt i 
nogle af resultaterne fra studierne og 
kommenterer dem med fokus på ener
giforbrug og den afledte drivhuseffekt.

Planteproduktionen
SkogForsk foretog en livscyklus-inven
tering (LCI, se faktaboks) i fire plante
skoler i Sverige, baseret på opgørelser 
fra 1996 [3]. (Tal i kantede parenteser 
henviser til litteraturlisten, red.).

De fire planteskoler producerede til

sammen 53,2 mio. dækrodsplanter sva
rende til ca. 15 % af Sveriges plante
produktion det år. I undersøgelsen 
opgjorde man materialer og energi der 
passerede gennem planteskolerne, 
hvorimod faste anlæg og maskiner ikke 
blev taget i betragtning.

Opgørelsen viste at opvarmningen af 
drivhuse var den enkeltfaktor der gav 
det største forbrug af energi i alle plan
teskoler. Se figur 1.

Der var store forskelle i energiforbru
get til planteproduktion i hhv. de nordli
ge (Kilåmon og Sor-Amsberg) og sydli
ge regioner (Lugnet og Hillet), Den pri
mære årsag var at der anvendes min
dre planter i nord end i syd. Dyrknings- 
tætheden i nord var 850-966 planter/m2, 
hvor den i syd var 400-812 planter/m2.

Distributionen af planter fra plante
skole til skov var i alle planteskoler den

næststørste forbruger af energi: 5-16 % 
af det samlede energiforbrug gik til 
distribution.

Skovbrugets
energiforbrug
I samarbejde med tre skovforvaltninger 
i hhv. Nord-, Mellem- og Sydsverige 
blev skovbrugets forbrug af benzin, die
sel, el, smøreolie, hydraulikolie og gød
ning i 1996-1999 kortlagt [5],

Hver forvaltning havde en årlig ved
produktion på ca. 1 mio. m3 fub (ved
masse under bark). Kortlægningen kon
centrerede sig om det energiforbrug 
skovbruget selv kan påvirke. Energi til 
at producere og distribuere maskiner 
og hjælpestoffer blev ikke medregnet.

Det viste sig at transporten fra skov til 
industri står for den største del af energi
forbruget. Nordsverige har det største

506 SKOVEN 11 2001



ANVENDELSE AF TRÆ

Skovbrugets energiforbrug (MJ/m3 fub)
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Figur 2. Figuren viser hvor meget energi der i hhv. Nord-, Midt- og Sydsverige for
bruges til at levere 1 m3 tømmer til træindustri. Energiforbruget ved planteprodukti
on er inkluderet i figuren og udgør for alle regioner en lille del af det samlede ener
giforbrug.

energiforbrug pga. længere transportaf
stande og en dårligere udnyttelse af 
transportkapaciteten. Se figur 2.

SkogForsk vurderer at anvendelse af 
moderne hjælpemidler i planlægningen 
af transporten kan mindske energifor
bruget betragteligt.

Det er bemærkelsesværdigt at etab
lering og pleje af skov øjensynligt er 
meget mindre energikrævende i Syd
sverige end i øvrige regioner. En af 
årsagerne skal formentlig findes i skov
brugets organisering.

I Mellem- og Nordsverige er skovene 
ejet og drevet af store firmaer, hvor det i 
Sydsverige er præget af familieskov
brug. Småskovsejernes egenvirksom
hed i skovene er ikke inkluderet i 
opgørelserne. Det har antagelig ikke 
stor betydning for det totale energifor
brug da plantning og arbejde med 
buskrydder kun står for en mindre del af 
energiforbruget.

Mere betydende for energiforbruget 
er at der i Sydsverige står mere træ pr. 
ha skov end i de nordligere regioner.
Der kræves derfor mindre aktivitet for at 
ekstrahere 1 m3 træ i Sydsverige.

Af det samlede energiforbrug ved 
skovdrift stammer langt den største del 
fra fossile brændsler. SkogForsk vurde
rer at den andel af skovbrugets energi
forbrug der stammer fra fornybare res
sourcer er så lille at det ikke er opgjort 
særskilt.

Transport
Da størstedelen af skovbrugets miljøbe
lastning øjensynligt fremkommer i for

bindelse med transport af træ til en for
arbejdende industri vil det være nærlig
gende i LCA-sammenhæng at fokusere 
på denne operation.

Der foregår allerede i dag en forbed
ring af transporten ved bedre styring 
med GIS og GPS baserede systemer 
(GIS: landkort på computer, GPS: 
beregning af positionen ved hjælp af 
radiosignaler fra satellitter, red.). Des
uden sker der en optimering af aflæg
ningen af sortimenter ved tæt kontakt 
mellem skovningsmaskiner og savværk.

Disse tiltag har bl.a. til formål at 
reducere miljøbelastningen ved brugen 
af eksisterende teknologi, men det 
ændrer ikke radikalt på årsagen til mil
jøbelastningen: Lastbiler med en be
grænset kapacitet på 20-30 tons.

En mulig løsning på lidt længere sigt 
kan være anvendelse af en helt ny fly
type der har meget stor lasteevne og 
kan starte og lande næsten lodret. Der 
er tale om en blanding mellem fly og 
luftskib hvor heliumtanke sørger for 
størstedelen af fartøjets opdrift, og 
resten leveres af tilt-motorer der kan 
drejes fra lodret til vandret position og 
dermed også skabe fremdrift.

Fartøjet er stadig på udviklingsstadi
et, men et tysk-amerikansk firma - Car- 
golifter - arbejder med en prototype 
som kan løfte 160 tons. De forventer i 
løbet af nogle år at kunne transportere 
op til 500 tons gods i et svævende luft
skib.

At kunne flytte større partier af træ 
direkte fra skoven eller terminaler til 
træindustrien ad luftvejen åbner mulig

Fra LCA til LCI
LCA = Life Cycle Assessment. I 
Danmark anvendes betegnelsen liv
scyklus-vurdering.

LCA er en systematisk opgørelse 
og vurdering af et produkts eller en 
aktivitets potentielle belastning af 
miljøet. LCA vurderer ikke kun selve 
produktet, men alle de aktiviteter, der 
er nødvendige for at levere en given 
service. LCA vurderer således mil
jøbelastningen fra udvinding af 
råstoffer, materialefremstilling, pro
duktion af det aktuelle produkt, brug, 
bortskaffelse og transport.

Der er udarbejdet internationale 
standarder for gennemførelse af livs
cyklus-vurderinger (ISO 14040- 
14049).

Formålet med LCA er at kvantifi
cere og afveje forskellige produkters 
miljøbelastning mod hinanden og 
derved være et værktøj i arbejdet 
med at skabe renere produkter.

LCI = Life Cycle Inventory. Er en 
del af en livscyklus-vurdering hvor 
man opgør forbrug af råstoffer, mate
rialer, kemikalier og energi samt 
udslip til jord, luft og vand fra alle de 
aktiviteter, der er forbundet med 
levering af en given service.

heder for at begrænse miljøbelastnin
gen. Samtidig kan det reducere beho
vet for skovveje, reducere marktryks
skader og muliggøre udnyttelse af ellers 
utilgængelige skovressourcer.

Miljøpåvirkninger
I en livscyklus-vurdering (LCA, se fakta
boks) omregnes udslip til jord, luft og 
vand til potentielle miljøeffekter som 
f.eks. drivhuseffekt. I undersøgelserne 
ved SkogForsk er det bl.a. beregnet hvor 
stor andel af en plankes bidrag til driv
huseffekten der stammer fra skovbruget, 
og hvor meget der stammer fra den føl
gende bearbejdning på savværk [7],

Ca. halvdelen af det træ der skoves i 
de svenske skove leveres til savværker 
for opskæring i planker og brædder. 
Undersøgelserne har vist at kun 11 % af 
en plankes bidrag til drivhuseffekten 
stammer fra skovdriften inkl. plantesko
le. De øvrige 89 % opstår på savvær
kerne hvor især tørring er en væsentlig 
bidragyder. Se figur 3.

75 % af energiforbruget på savvær
kerne stammer fra træaffald. Træ 
betragtes som en ressource der kan 
fornys og derved optage CO2 inden for 
en overskuelig tidshorisont i modsæt
ning til fossile brændsler der fornys 
meget langsomt. De resterende 25 % af 
energiforbruget stammer ikke udeluk
kende fra fossile brændsler da f.eks. en 
del af Sveriges elproduktion kommer fra 
vandkraftværker.
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Bidrag til drivhuseffekten fra en planke 
(Kg C02-ækvivalenter/m3 savet træ)
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Figur 3. Skovbrugets og savværkets bidrag til drivhuseffekten som følge af levering 
af 1 m3 savet træ ved savværkets port. Savværkets andel skyldes især tørring, og 
det meste af energien til dette formål skaffes ved afbrænding af træaffald som ikke 
bidrager til drivhuseffekten (markeret med en vandret streg).

COs-ækvivalenter: Drivhuseffekt kan forårsages af flere forskellige gasarter (kuldiox
id (CO2), methan (Chh), lattergas (N2O) m.fl.). For at angive bidrag til drivhuseffekten 
i en fælles enhed omregnes udslippet i forhold til deres relative effekt til COz-ækvi- 
valenter. Eks: 1 kg CO2 - 1 kg COz-ækvivalenter, 1 kg methan = 21 kg COz-ækvtva- 
Ien ter.
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Udslip af drivhusgasser fra fornybare 
ressourcer regnes normalt ikke med 1 

miljøvurderinger og det er med til at 
give materialer baseret på træ en gun
stig miljøprofil. Stregen på figur 3 mar
kerer hvor stor andel der stammer fra 
fossilt brændsel.

Dansk skovbrug ?
Danmark er med i front, når det gælder 
udviklingen og anvendelsen af livscyk
lusvurderinger.

Miljømærkerne ’’Svanen” og ”EU- 
Blomsten” er begge baseret på LCA- 
studier, og de nye emballageafgifter, 
der trådte i kraft 1 1. april 2001 er fastsat 
på baggrund af livscyklus-screeninger 
af forskellige emballagetyper og -mate
rialer [1].

LCA har også været anvendt i forbin
delse med træbaserede produkter, men 
fokus har hidtil ligget på analyser af de 
forarbejdende led i trækæden, som 
f.eks. møbelproduktionen. Dette er for
ståeligt nok, da de største miljøbelast
ninger øjensynligt opstår i forædlingen 
af træ til møbler m.m.

Det er endnu ikke forsøgt at anvende 
LCA til en nøjere vurdering af dansk 
skovbrugs forvaltning af ressourcer og 
energi. Det er dog forfatternes holdning 
at i et marked hvor miljøargumentet

synes at få større indflydelse, bliver 
evnen til at kunne dokumentere produk
ters miljøprofil tilsvarende vigtigere.
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FRILUFTSLIV

TELTPLADSER EFTERLYSES

Af Mads Ellegård,
Friluftsrådet

Der indsamles oplysnin
ger om primitive telt
pladser til ny bog.

Friluftsrådet udgiver - sammen med en 
række andre organisationer - en forteg
nelse over små, primitive teltpladser, 
hvor ikke-motoriserede feriegæster kan 
ligge i telt. Der er ca. 700 teltpladser 
med i fortegnelsen, som hedder “Over
natning i det fri".

De små teltpladser er et supplement 
til de eksisterende campingpladser. 
Teltpladserne henvender sig til frilufts- 
folk, der gerne vil tættere på naturen, 
og som ikke kræver så meget komfort. 
På de fleste teltpladser er der dog 
adgang til vand og toilet, og mange 
pladser har desuden en bålplads.

Hvad er ’’Overnatning 
i det fri”?
„Overnatning i det fri" er et bredt samar
bejde, som administreres af Friluftsrå
dets ERFA-gruppe for primitive overnat
ningspladser. Formålet er at fremme fri
luftslivet.

Det går kort fortalt ud på, at land
mænd og andre private, skovejere, 
amter, kommuner, institutioner, organi
sationer mv. stiller et areal til rådighed 
for primitiv overnatning i telt eller „shel
ter" (primitivt sovely). Pladserne er kun

åbne for cyklister, vandrere, sejlere/roe
re og ridende.

ERFA-gruppen samler pladserne i en 
fortegnelse. Værten kan opkræve et 
beskedent beløb (højst 15 kr. pr. over
natning) til dækning af udgifter til vand, 
renovation o.I.

Nye teltpladser 
efterlyses
Der er stadig enkelte steder i landet, 
hvor brugerne savner teltpladser. Og 
der er løbende behov for nye pladser, 
når andre bliver nedlagt.

Har du et stykke jord og lyst til at stil
le det til rådighed? Det kan være et 
hjørne af en eng, en spejderplads eller 
ved en hytte, en skole, et kursussted 
osv. Der skal kun være plads til en 
håndfuld småtelte, og det koster ikke 
noget at blive tilmeldt fortegnelsen.

Der kommer en ny udgave af bogen i 
foråret 2002. Tilmeldingsfrist for nye 
pladser er d. 1. december 2001. Man 
behøver kun melde sig til hos én af de 
deltagende organisationer, da der er 
tale om en fælles fortegnelse. Har man 
en naturskøn plet, man gerne vil dele 
med andre, er der altså ingen grund til 
at holde sig tilbage.

Pladser, der allerede er med i forteg
nelsen, eller som er tilmeldt i løbet af 
2000 eller 2001, skal ikke henvende sig 
igen. De “gamle” pladser vil alle blive 
kontaktet direkte.

Hvor mange gæster 
kan man vente?
Gennemsnitligt er der ca. 100 overnat-
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Eksempel på en primitiv overnatningsplads, her fra Jægersborg statsskovdistrikt 
nord for København. På skiltet fortælles at man må overnatte 2 nætter, at man må 
indsamle brænde på skovbunden og anvende det på bålpladsen, og al man skal 
medbringe affald hvis ikke det kan være i de opstillede affaldsbeholdere.

♦4

Vejvisning til en primitiv overnatnings
plads kan ske med dette skilt.

ninger om året på hver teltplads. Men 
der er meget store forskelle; nogle plad
ser har færre end 20 gæster, mens 
andre har flere hundrede. De teltplad
ser, der ligger tæt ved en cykel,- van
dre- eller kanorute, får flest gæster.

Der er behov for teltpladser i hele 
landet, så brugerne ikke har så langt at 
cykle, gå, ride eller sejle mellem hver 
plads. Man skal bare regne med at 
have færre gæster, jo mere “afsides” 
pladsen ligger i forhold til de mest 
besøgte ruter eller områder.

Vil du vide, om der er andre pladser i 
dit område, kan du kigge på oversigts
kortet i bogen “Overnatning i det fri” - 
eller ringe til sekretariatet (se nedenfor).

Tilmelding og 
information
Tilmeldingsskema og yderligere oplys
ninger fås hos Sekretariatsgruppen for 
Overnatning i det fri:

- Dansk Cyklist Forbund, Rømersga- 
de 5-7, 1362 København K. Tlf. 33 32 
31 21, e-mail dcf@dcf.dk

og
- De Frie Fugle, Borgergade 14, 5., 

1300 København K. Tlf. 33 11 11 75, e- 
mail fnefugl@post8.tele.dk

Du kan læse mere om „Overnatning i 
det fri“ på www.teltpladser.dk, hvor der 
også er et tilmeldingsskema. På hjem
mesiden er også information til telt
pladsholdere og vejledning i hvordan 
man laver en teltplads. Husk: Tilmel
dingsfrist til næste bog er d. 1.12.2001.

Erfa-gruppen
ERFA-gruppen for primitive overnatnings
pladser har repræsentanter for:

Amterne i Danmark,
Børne- og ungdomsorganisationernes 

Samråd,
Campingrådet,
Dansk Cyklist Forbund,
Dansk Forening for Rosport,
Dansk Islandshesteforening,
Dansk Vandrelaug,
Friluftsrådet,
De Frie Fugle,
Skov- og Naturstyrelsen.
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Samlebindet ses her med et tidskrift for lystfiskere.

Julegaven til 
Skovens læsere
Mange læsere af Skoven vil gerne gem
me hæfterne for at kunne bruge bladet 
som opslagsværk. Bladene kan ligge i 
en bunke, de kan stå i en kassette - 
men mest overskueligt er det at bruge 
et samlebind.

Firmaet Rune tilbyder nu en sådan 
samlemappe som er udført i et elegant 
men samtidig robust design. Den map
pe der passer bedst til Skoven har en 
rigt dekoreret fantasiskov med motiver 
af fugle, dyr og planter.

- Jeg har valgt at lave en lidt festlig 
mappe, tortæller Bent Rune. Det er 
mapper, som skal stå mange år i folks 
hjem, og derfor skal de ikke udsende et 
lidt kedeligt og kontoragtigt signal. De 
skal live op i hjemmet og være lette at 
få øje på, når man står og leder efter 
dem i reolen.

Bent Rune laver også en hundemap
pe med tegninger af forskellige hunde
racer, og en fiskemappe. Hvis man 
ønsker et mere roligt udseende er der 
mapper som er blåstribet kacheret, og 
en elegant sort med en matgrå stribe.

Bladene indsættes på en meget 
enkel måde. Til hver mappe følger 13 
pinde, og man lægger blot en pind ind 
over midteropslaget, og fastgør den i et 
kammer, som er fastgjort i selve bindet. 
Derefter kan man læse i bladene som i

en bog eller tage dem ud igen. De 13 
pinde kan bruges til de 11 hæfter der 
udsendes i hver årgang, plus indholds
fortegnelsen og de tillæg som fra tid til 
anden følger med Skoven.

Der er vedlagt en række selvklæben

de årstal og et rygmærke med Skovens 
logo, som gør det let at finde bladene i 
reolen.

Nærmere oplysninger om samlemap
perne ses i annoncen andetsteds i Sko
ven eller på www.samlemapper.dk

Hul i barken 
beskytter træer
Barkbiller i stort tal kan dræbe gran og 
fyr som er svækkede i forvejen, fx af tør
ke. Men hvis træerne kun udsættes for 
et mindre angreb bliver de mere mod
standsdygtige. Det viser undersøgelser 
i Sverige og Norge ved SLU og NISK.

Svenskerne forestiller sig at man kan 
styrke træernes ’’immunforsvar" ved at 
bore en række små huller i barken. 
Måske kan man forstærke effekten ved 
samtidig at tilføre blåsplintsvampe.

Disse svampe overføres ofte til træer
ne sammen med barkbiller. Nogle 
blåsplintsvampe hjælper barkbillerne 
med at overvinde træernes naturlige 
modstand mod angreb - mens andre tje
ner som føde for nogle barkbillers larver. 
Træerne forsvarer sig mod disse svampe 
gennem en kraftig dannelse af harpiks.

Fremtiden vil vise om denne viden 
kan blive til nytte for skovbrugerne - 
man ved således ikke hvor længe virk
ningen holder. Indtil videre forestiller 
man sig at man kan beskytte visse vær
difulde bytræer.

En mulig anvendelse i skoven kunne 
være at beskytte randtræer som man 
gerne vil bevare af hensyn til en større 
bevoksning inde bagved.

Kitde.Notiser 4, 2001 fra Sveriges 
Lantbruksuniversitet

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

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

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

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

www.gf-forsikring.dk
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PEFC vokser stadig
Det certificerede skovareal i Europa 
vokser stadig, og der er nu 38,18 mio. 
ha certificeret under PEFC. Det svarer til 
omkring 20% af det europæiske skov
areal på 188 mio, ha (uden Rusland).

Det er stadig de finske skovejere 
som er de store bidragydere til PEFC 
ordningen, men en række andre lande 
begynder også at komme med:

Østrig 0,55
Tjekkiet 0,00
Finland 21,90
Frankrig 0,00
Tyskland 4,92
Letland 0,00
Norge 9,10
Sverige 1,67
Schweitz 0,04

I alt (mio. ha) 38,18

Tjekkiet, Frankrig og Letland står note
ret med 0 fordi deres ordninger er god
kendt for ganske kort tid siden, og der 
er derfor endnu ikke certificeret skov. 
Den seneste tilkomne er Schweitz hvis 
Q Label ordning blev accepteret den 
16. oktober. Q Label blev startet for et 
par år siden, og der er certificeret 
45.000 ha som derfor nu indgår i PEFC.

Ud over de nævnte er Spanien, Stor
britannien og Belgien i gang med den 
sidste fase hvor uafhængige konsulen
ter vurderer de udkast der er lavet. I 
Spanien og Storbritannien er man i 
gang med en offentlig høring, og en 
endelig afgørelse ventes inden længe.

Hertil kommer skovarealer i USA og 
Canada som er certificeret under SFI og 
CSA ordninger. De er associeret med 
PEFC som dermed komimer op på godt 
80 mio. ha.

FSC havde certificeret 23,8 mio. ha 
skov pr. 22.10.01.

Kilde:PEFCC Newsletter nr. 8, okto
ber 2001 (ses på www.pefc.org) og 

www.fscoax.org

PEFC Tyskland
Vækst i skovareal 
Den største vækst er der for tiden i 
Tyskland hvor man sidst i september 
var nået op på 4.916.080 ha fordelt på 
1069 kommuneskove, 912 private skove 
og 313 fællesskove. Dermed er 46% af 
det samlede tyske skovareal certifice
ret.

Længst fremme er man i den sydlige 
del af landet hvor 65% af skovene i 
Bayern og Baden-Wurttemberg er certi
ficeret.

Hvert år skal der gennemføres en 
kontrol på 10% af det certificerede 
skovareal, og den første runde er nu 
gennemført på 300.000 ha skov i 6 for
bundslande. Man fandt mindre afvigel
ser såsom manglende regulering af 
vildtbestand og kørsel med maskiner 
uden for de fastsatte spor. Disse afvi

gelser blev fundet i større områder og 
kan ikke henføres til enkelte "sorte får”, 
og det overlades derfor til de regionale 
arbejdsgrupper at løse disse problemer.

Der blev ikke fundet større afvigelser 
som kunne medføre suspension af certi
fikatet.

Certifikater til de næste led i kæden 
I Tyskland er der udstedt 10 chain-of- 
custody certifikater til 5 savværker, 1 
træhandler, 2 pladefabrikker og 2 papir
fabrikker. Dermed kan disse virksomhe
der sætte PEFC logo på deres træpro
dukter.

Det er indtil videre papirindustrien 
som er mest interesseret i certificering. 
De efterspørger i stigende grad cellulo
setræ og savværksflis med PEFC logo. 
Der vil sikkert være endnu flere fabrik
ker der får PEFC certifikat så snart man 
kan sikre at mindst 70% af fabrikkernes 
råvarer stammer fra certificerede skove.

Magasiner godkender PEFC 
Den tyske magasinpresse opstillede i 
1998 syv krav til systemer for certifice
ring som et grundlag for den fremtidige 
indkøbspolitik. På et seminar i septem
ber sagde en repræsentant for maga
sinpressen at de "anser FSC og PEFC 
for ligeværdige, fordi begge systemer 
opfylder vores krav”.

Denne udtalelse anses for meget 
væsentlig fordi det var den tyske maga
sinpresse som startede debatten i Tysk
land om certificering af skovdriften. (Se 
Skoven 3/94, side 114).

Ingen merpris
Tyskerne ser ikke tegn på at der kan 
opnås en merpris på certificeret træ. En 
spånpladefabrik under den store Krono- 
tex koncern har for noget tid siden lavet 
en laminatplade med FSC logo, og den 
blev solgt gennem byggemarkedskæ
den BAHR til en merpris på 2 DM/m2 - 
sammen med en markedsføringskam
pagne. Der blev ikke solgt en eneste 
plade.

PEFC Tyskland har fra starten beslut
tet ikke at love nogen merpris på pro
dukter med PEFC logo, og dette holder 
man fast ved. Man er ikke i tvivl om at 
afsætningen af træ fra ikke-certificerede 
skove i den nærmeste fremtid bliver 
betydeligt vanskeligere.

Kilde:Nyhedsbrev nr. 9, september 
2001 fra PEFC Deutschland. Se 

www. dfzr. de

SKOVPLANTER?
Få råd hos din Plantemægler® 

www.forstplant.dk

T FLISHUGGER
DANSK KVALITETSPRODUKT - DRIFTSIKKER 
BETJENINGS- OG SERVICEVENLIG 
TP FLISHUGGER programmet omfatter følgende:

Have • 
Park •

Skov •

Model
TP100V* 
TP 150 PH' 
TP 200 PH' 
TP 250 PH 
TP 760 VH 
TP 960 VH 
TP 960 PH

Maks trædiameter
100 mm 

150 mm 
200 mm 
250 mm 
180 mm 
250 mm 
280 mm

1 kan også leveres med egen motor på trailer.

UNGDana a-s
Ølholm Bygade 70 ■ DK-7160 Tørring Tit. +45 75.80 52 00 

Fax +45 75 80 54 11 ■ e-mail: tp@linddana.dk • www.linddana.dk
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TVIVL OM FSC TRÆ FRA 
TEAK PLANTAGER PÅ JAVA

r
-■-'S

v.
a-

«*>
- ■ Js

5 5^ £
■*

Det indonesiske statsselskab Perum Perhutani har plantager over hele Java som 
det ses på dette kort fra deres hjemmeside. PP's certifikater fra FSC er fornylig 
suspenderet fordi de ikke har været i stand til at leve op til kravene.

Et flagskib for FSC har 
vist sig at være pilråd
dent. Der var gode hen
sigter med driften af 
plantagerne, men de 
blev ikke ført ud i livet. 
Problemerne synes at 
have været massive i 
mange år.

Suspensionen gør det 
meget svært at skaffe 
certificeret teak træ.

Er der solgt teak træ 
fra Java under falske 
forudsætninger?

De 21. august blev det meddelt at FSC 
certificeringen af teak plantagerne 
under Perum Perhutani (PP) i Indonesi
en blev inddraget med virkning fra 
20.10.01. Teak fra PP er ifølge Nepcon 
specielt kendt for havemøbler solgt i 
Danmark.

PP er ikke en tilfældig plantage, det 
har været lidt af et flagskib for FSC. Den 
følgende omtale er primært baseret på 
oplysninger fra SmartWood som stod 
for certificeringen.

Gode målsætninger
PP er det førende plantageselskab på 
øen Java og har plantager på 2,8 mio. 
ha (svarende til Jyllands areal). PP har 
været en skovstyrelse med en social 
mission, men er for nylig omdannet til et 
statsejet privat selskab.

PP blev certificeret af SmartWood i 
1990, og denne certificering betegnes 
af SmartWoods tidligere direktør som "i 
mange sammenhænge det første spæ
de skridt for den globale certificerings
bevægelse,”

Certificeringen skete fordi man fandt 
at PP gjorde meget for at opfylde 
lokalsamfundets sociale og økonomiske 
behov. Selv i dag er der få andre steder 
i verden hvor man har et så progressivt 
program.

PP bruger agroforestry systemer 
hvor lokale bønder kan dyrke afgrøder 
mellem træerne i nogle år, og senere 
kan de udnytte underskoven. PP arbej

der med at udvikle nye dyrkningsmeto
der hvor der er større andel af land
brugsafgrøder, og med høst af ikke-træ 
produkter. Bønderne betales for arbejde 
med pleje og tynding, og man sigter på 
at de får andel af træsalget.

Efter FSC var stiftet blev der udstedt 
et FSC certifikat til hele PP i 1996. Det 
skete efter en meget grundig proces 
med lokal høring af alle parter, bidrag 
fra forskere og lokale NGO’er, gennem
gang af udenlandske eksperter og 
besøg på stedet. Samtidig begyndte 
man at udstede CoC certifikater til de 
virksomheder som forarbejder teak 
træet, således at de overfor deres kun
der kan dokumentere at råvaren er FSC 
certificeret.

Suspension
I 1996-7 blev det imidlertid klart at kra
vene blev ikke opfyldt lige godt alle ste
der, og derfor besluttede man at certifi
cere på distriktsniveau. I 1998 blev 3 
distrikter certificeret, senere blev det til 
5 ud af i alt 54. I september 2000 blev 
et distrikt suspenderet, og nu er de sid
ste fire altså suspenderet. FSC certifika
tet omfattede omkring 5% af PPs plan
tageareal - ca. 100.000 ha.

Suspensionen skete fordi ”den lang
sigtede bæredygtighed var i alvorlig 
fare.” PP har ikke for alvor taget skridt til 
at lade lokalsamfundet få gavn af plan
tagedriften, fx ved overskudsdeling. Det 
har ført til en omfattende ulovlig hugst

fra dels småbønder, dels organiserede 
bander, som selskabet ikke er i stand til 
at kontrollere.

Værdien af ét stort teak træ svarer ti 
årsindkomsten for en lokal bonde, og 
fristelsen til ulovlig hugst er simpelthen 
for stor. Landdistrikterne på Java er de 
tættest befolkede i verden, og derfor er 
det en fundamental mangel når PP ikke 
er i stand til at inddrage lokalbefolknin
gen og på en eller anden måde lade 
dem få gavn af skoven.

SmartWood har brugt enormt mange 
ressourcer ("tremendous amount of time 
and ressources”) på at forbedre situati
onen gennem "10 år”, sammen med 
mange organisationer og enkeltperso
ner. Men de må konstatere at PP har 
ikke været i stand til at drage nytte af 
den omfattende rådgivning.

Der er skuffelse over at PP ikke har 
taget mod en udstrakt hånd ved at man 
certificerede nogle få distrikter hvorfra 
erfaringer kunne spredes til den øvrige 
del af selskabet. Men det er ikke sket 
”af utallige årsager”.

Tab for SmartWood
Det har været en svær beslutning for 
SmartWood at træffe. Suspensionen 
medfører et betydeligt fald i selskabets 
indtægter, fordi de har fået afgifter fra 
PP og fra de 36 virksomheder der har et 
CoC certifikat til at forarbejde FSC pro
dukter fra PP.

Det giver også problemer for de
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certificere nok træ til produktion af møbler. 
Derfor har vi været nødt til på anden måde z 
sikre os, at træet til f
kommer fra bæredygtige skovbrug. Dette j 
vi nu I samarbejde med W 
de lokale myndigheder. "S 
såkaldt "buyer's group", e 
Importører og produ 
rådgivning opstille 
mere ansvarsfuld brug af s 
mod, at en større del af verdens skove bllvei 
certificeret efter FSC's normer.

I forsommeren etablerede Nepenthes hjemmesiden www. tro- 
petrae.dk. Her bedømmes danske firmaers indsats for pro
duktion og forhandling af FSC certificeret træ fra troperne. 
Dette billede viser et udsnit af den grå liste dvs. firmaer som 
har FSC på en del af deres produktion (firmaet Dacore får 3 
smilende ansigter ud af 5 mulige). Men har alt dette træ virke
lig været bæredygtigt produceret?

International Tropical Timber Organisation 
(I.T.T.O.) har udarbejdet Guidelines for 
Sustainable Management of Natural Tropical 
Forest. 1 Indonesien er det Perum Perhutanl, 
og I Malaysia er det Malaysian Timber Industry 
Board, som er med til at sikre, at disse 
retningsliner bliver fulgt til bevarelse af 
skovens bæredygtighed.

Vi sikrer os som Importører ved, at vores 
fabrikker har certifikater, der beviser, at disse 
regler bliver overholdt, og at det kun er træ fra 
disse områder, der bruges til fabrikation af 
vores teakmøbler. For andre 
hårdttræsmøblers vedkommende har vi selv 
kontrolleret, at genplantning foregår på 
forsvarlig måde, og at vores leverandører lever 
op til de skærpede krav, som omverdenen 
stillerfor at opretholde et bæredygtigt
skovbrua. _

Firmaet Dacore i Da I mose laver havemøbler i teak træ og har 
en ambitiøs miljøpolitik. For 2001 er målet at 10% af deres 
teakmøbler er lavet af FSC certificeret træ, for 2005 er målet 
50%. Dacore skriver at de får træ fra Perum Perhutani på 
Java. De har formentlig købt træ derfra for nogen tid siden og 
i god tro - men hjemmesiden giver det indtryk at PP stadig er 
certificeret.

mere end 100 virksomheder som hand
ler med FSC produkter. Der er generelt 
stor mangel på certificeret teak træ - 
efterspørgslen betegnes som "ekstremt 
stor”, og udbudet er lille. Derfor har 
SmartWood stoppet med at udstede 
nye CoC certifikater til firmaer der vil 
anvende teak træ.

Det frygtes at beslutningen kan 
påvirke andre selskaber der overvejer 
FSC certificering eller CoC certifikat. I 
det hele taget kan det føre til et presti
getab for hele FSC ideen.

Kommentar
Sagen omkring PP viser at skovdrift i u- 
lande ikke kun er et spørgsmål om dyrk
ning og teknik, men også skal inddrage 
politik, sociale forhold og lovgivning.

Det fremgår tydeligt at der har været 
massive problemer i lang tid. SmartWood 
og mange andre organisationer har brugt 
mange kræfter på PP i en årrække, ja lige 
siden det første certifikat fra 1990. For 
nogle år siden blev FSC certifikatet så 
begrænset til 3-5% af selskabets areal - 
men trods fortsatte anstrengelser har det 
ikke forbedret situationen.

Det er al ære værd at SmartWood 
anvender så mange ressourcer på net
op PP, fordi det kunne have været en 
model for bæredygtig plantagedrift i tro
perne. Men samtidig rejser det også det 
spørgsmål om der er solgt træ under 
falske forudsætninger - ligger der en 
ikke-bæredygtig drift bag noget af det 
FSC mærkede træ som ligger rundt 
omkring? De mangler der har ført til 
suspension er jo ikke kommet fra den 
ene dag til den anden.

Fra 1996 besluttede SmartWood at 
gå over til en model hvor en lille del af 
selskabets skove certificeres. Denne 
model er omdiskuteret inden for FSC,

bl.a. fordi det kan føre til at man opfyl
der FSC kravene på et lille areal på 
bekostning af de øvrige skove.

SmartWood havde håbet at metoder 
fra disse 3-5 distrikter kunne spredes til 
de øvrige distrikter. Det kan være en 
velegnet model når en ny ejendom skal 
høste erfaringer med certificering - men 
det virker malplaceret netop her fordi 
PP på det tidspunkt havde haft et certi
fikat i 6 år. De vidste hvad det gik ud 
på, og de havde en god målsætning.

SmartWood skriver at partiel certifi
cering bør fortsat være mulig i FSC 
systemet, men at det skal understreges 
over for alle parter at den skal være et 
udgangspunkt og et redskab for for
bedringer i de ikke-certificerede områ
der. I dette tilfælde skete der altså det 
stik modsatte.

Endelig kan man pege på et klassisk 
dilemma. SmartWood er kontrollant, 
men lever samtidig af den de kontrolle
rer. Denne situation er velkendt for revi
sorer og advokater som til tider må afvi
se klienters ønsker - med risiko for at 
miste klienten som kunde.

Noter
SmartWood er et program for bæredygtig 
skovdrift under Rainforest Alliance. RA er en 
international nonprofit organisation i USA der 
arbejder for at beskytte truede økosystemer. 
SmartWood er godkendt af FSC til at certifi
cere skovdrift. Se nærmere på www.smar- 
twood.org og www.rainforest-alliance.org.

Det danske firma Nepcon er godkendt af 
SmartWood til at foretage FSC certificeringer.

CoC = Chain of Custody - system til at spore 
træets oprindelse gennem hele trækæden 
fra skov over industri til forhandler.

Indonesien har over 100 mio. ha skov - 10% 
af Jordens tropiske skov. Skovarealet redu

ceres med over 2 mio. ha om året, heraf 
udgør kommerciel skovdrift 20%.

Der er 8,5 mio. ha plantager, hvoraf 2,5 
mio. ha er produktive. Teak er indført til Indo
nesien i det 4. århundrede. Det meste blev 
hugget under 2. verdenskrig. De fleste plan
tager er i dag under 20 år og drives af PP.

Landet er den største producent af tro
pisk træ i Verden. I 1997/98 var der udstedt 
hugsttilladelser til 29,5 mio. m3. Indenlandsk 
efterspørgsel skønnes til 35,3 mio. m3, eks
porten var 48,9 mio. m3, og industrien havde 
en kapacitet på 79,1 mio. m3. Råtræbalan
cen viste et underskud på 32,6 mio. m3 som 
antages dækket ved ulovlig hugst.

Kilder:
Kilderne til denne artikel er en række hjem
mesider

SmartWood-www.smartwood.org se 
under What’s New (to artikler fra august 
2001). Der er tale om en detaljeret og meget 
åbenhjertig beskrivelse af situationen og 
SmartWoods arbejde gennem årene især i 
artiklen af direktøren for SmartWood gennem 
ti år, Richard Donovan.

Perum Perhutani -www.perhutani.co.id - 
et mindre antal sider på engelsk beskriver 
selskabets målsætning og indeholder alle de 
progressive tanker som SmartWood henviser 
til omkring bæredygtighed og inddragelse af 
lokalbefolkningen. Mange sider er på indo
nesisk, men man kan se der er en del omtale 
af FSC og ecolabelling.

Certification Information Service under 
European Forest Institute - 
http://www.efi.fi/cis/english/creports/indo- 
nesia.html - rapport på 26 sider om Indone
sien med beskrivelser af bl.a. PP; rapporten 
ser ud til at være ca. 2 år gammel.

RIC Good Wood Project - 
http://forests.org/ric/good_wood/trop_pln.htm 
- kort status over forskellige tropiske landes 
skovbrug.

Dacore - www.dacore.dk- dansk produ
cent af havemøbler som får træ fra PP.

E-mail fra Nepcon 22.8.01 med meddelel
se om suspensionen.
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ENDNU EN
PRAKTIKERS SYN PÅ 

NATURNÆR SKOVDRIFT
Af Flemming Juncker, 
Trudsholm

Naturnært skovbrug bør 
omfatte selvsåning af 
løvtræer under en grad
vist afviklet skærm. Der 
skal føres en stærk 
hugst dels for at sikre 
lys til foryngelsen, dels 
for at sikre en god 
omsætning og dermed 
en god forsyning med 
kvælstof.

Ahorn er velegnet på 
hedejord efter gran hvis 
der er etableret en fro
dig nitratflora.

P.S. Naturnært sko
vbrug kan ikke drives i 
praksis, fordi det forud
sætter en gammeldags 
skovarbejder der kan 
arbejde uden de store 
maskiner.

"En praktikers syn på naturnær skov
drift” i Skoven 9/01 var en velvalgt titel, 
som jeg gerne selv vil låne, men med et 
lidt andet resultat end Lars Møller Niel
sen.

Jeg er enig i meget i Lars Møller 
Nielsens skrift, men dybt uenig i proble
met om vedmassens størrelse i det 
naturnære skovbrug. Jeg har aldrig for
stået, at sligt kan forenes med de store 
vedmasser, bedst udtrykt i m2 grundfla
de i den stående bevoksning.

Ikke for mørk skovbund
Det naturnære - fortolket som optimal 
udnyttelse af naturens kræfter - er for 
mig at se uforeneligt med et stort mørke 
og manglende lystilgang til skovbun
den. I så fald vil skovbunden være 
nøgen eller i bedste fald bevokset med 
fattige mosser eller skovsyre, evt. lidt

tf >
t-

f

Naturnær skov forudsætter en stærk hugst der kan give god omsætning i jorden - 
og dermed forsyning med kvælstof. (Foto fra hugstforsøg i ahorn (ær) på Orenæs, 
her parcel med stærk hugst).
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smalbladet græs, bølget bunke o.l. 
uden større betydning i arealets samle
de produktion.

Skovbunden er ved for stort mørke 
tilbøjelig til at præges af et overlag af 
råhumus (P.E. Mullers mor) med et C/N 
forhold på 20-50, med pH (HzO) mellem 
3 og 5. Alt efter arealets historie (evt. 
tidligere udpining, overgræsning og 
kvassankning), er der efterladt en ensi
dig ophobning af dårligt omsat, surt 
kulstof, ofte understøttet af mangel på 
tilgængeligt fosfor og andre nærings
stoffer og frem for alt: kvælstof.

Lars Vesterdals afhandling om Forest 
Floors (Hørsholm 1998) viser trods for
søgsvis graduering af lystilgangen op til 
ca. 55% af vort klimas maximale grund
flade (50-55 nr), at råhumuslignende 
dannelser (mor eller moder) stadig 
synes normalt i dansk skovbrug såvel 
som i udlandet (det er i forvejen vel
kendt).

Kun i ét af Vesterdals forsøg, Sønder
skov D (II, side 3) med angiveligt muld 
og "nitratflora” er der målt et en cm tykt 
råhumslag med C/N forhold i tyverne. 
Dette gælder også i den underliggende 
amorfe muldjord, der uvægerligt i fuldt 
saneret stand burde have vist mere 
naturlige C/N og pH forhold på hen
holdsvis 11 å 14 og ca. 5,5.

Heldigvis findes der megen optimal 
dansk løvskov og af og til granskov 
med god og veludviklet muld og såkaldt 
’’nitratflora". pH (H2O) er oftest nær ca. 
5,5 som synes at være optimum i natu
ren ved et moderat kalkindhold i jorden 
(ligesom det efterhånden erkendes at 
være det i den humane hudpleje).

Selv den bedste tidligere for mørke 
bøge- eller granskov synes evt. efter en 
moderat udhugning at kunne udvikle en 
god muldtilstand efter overstået udpi
ning, i rødgran evt. med få mosarter på 
bunden trods for stort mørke. Dette har 
jeg dog særligt set i Tyskland.

Mit naturnære skovbrug
Ved naturnært skovbrug forstår jeg i 
dag kun et skovbrug uden renafdrift, 
forynget ved selvsåning (evt. løv
træplantning efter gran) under en grad
vist afviklet skærm.

Dette forudsætter her i landet oftest 
en blandingsskov af bøg, eg, ahorn og 
ask. Denne skov er gennemhugget med 
små mellemrum - 1 å 2 år - i den 
højproduktive alder fra 15-20 til ca. 45- 
års alder, evt. senere op til 3-årige mel
lemrum som måldiameterhugst med 
træartsregulering ”fra toppen”. Derved 
kører man efterhånden en fleraldrende, 
delvist evt. plukhugstagtig evighedsbe
voksning med stadig hensyntagen til og 
fornøden lystilgang for de mindre træer 
og især for opvæksten.

Skal dette lykkes, kræves en højt for
nuftkvalificeret udvisning og en lav 
grundflade, efter min erfaring ned mod 
de 15-20 m2, eller ca. 30-35% af de 
maximalt opnåelige.

For mig synes den lave grundflade 
og tilsvarende lave vedmasse på 140 å 
200 m2/ha at måtte være maksimum for 
en "naturnær” skovdrift. Det er en forud
sætning for at opretholde en fornøden 
lystilgang til naturlig sikring af selvforyn
gelsen.

Foryngelsen indtræffer normalt ved 
40-50 års alder (ældre ahorn kan 
skæres ned for jævnhedens og formens 
skyld). Foryngelsen vil ofte tvinge til 
afvikling af de ældre træer gennem 60 
til 80 års alder ved en mere skematisk 
måldiameterhugst, fordi de største 
ahorntræer kan nærme sig en diameter 
cm, der synes at kunne være nær 

alderens antal år.
Dette er min erfaring fra Overgaard, 

hvor ahorn nu er den dominerende 
træart, men ikke mere hugges fra top
pen. Man synes, som så ofte, hellere 
her at ville se store træer end frodig 
foryngelse.

Trods den svagere hugst her, med 
længere mellemrum sammenlignet med 
tidligere, har ’’nitratvegetationen” udvik
let sig fortsat kraftigt. Antallet af arter er 
voksende, og man har tilladt en voksen
de råvildtbestand med fornøden føde til 
ikke at skade mulighederne for selvfor
yngelse kendeligt for ask og ahorn.

Lyset og "hugsten fra toppen” sav
nes derimod, og den mindre "natur- 
nære” renafdrift truer da i fremtiden sko
ven. Jeg har i praksis set en nitratflora 
af skovløg, fjerbregner m.m. nå op nær 
10.000 kg tørstof pr. ha medio juni.

Ahorn på hedejord
I min i 1940 erhvervede hedeejendom 
Trinderup blev arealet tilplantet med 
gran fra 1948-60. Det er fra halvfjerd
serne tyndet med 1 å 2-årige mellem
rum og er - efterhånden som en "nitrat
flora" af urter og stauder indfandt sig - 
fra 1985 underplantet med 2/0 ahorn, 
nedskippet med spade. Huller i de 
yngre bevoksninger er fyldt ud tidligt 
med ahorn som fremtidige frøtræer.

En del eg forekommer spredt selv- 
såede. I de senere år er der i tilfældige 
huller i ahornen indplantet ægte kasta
nie som efterbedring, mens rødgran og 
japansk lærk har selvsået sig som en 
moderat indblanding. Også enkelte 
bøge og ask (startet med en lille skefuld 
urea i hullerne) starter og trives godt i 
den tidligere hedejord.

Ahornen vil om få år dominere sko
ven, den er væsentligt mindre frost
følsom end eg, bøg og ask. Kastanien 
vokser bedre end de tre sidstnævnte, 
den er dog lidt mere frostfølsom end 
ahorn, men holder sig væsentligt grøn- 
nere i september. De stammer fra et 2 
meter tykt træ i Overgaards park, der 
klarede frostvintrene godt i fyrrerne.

Med sin relativt gode frosttolerance 
synes ahornen at være det ideelle 
hedeløvtræ til plantning efter gran på 
gammel hedejord. Det forudsætter blot 
at der ved hyppige moderate udhugnin

ger er etableret en varig, frodig nitratflo
ra under granen, idet dette er forudsæt
ningen for, at ahornen kan trives.

Ahorn tåler ikke græs eller nøgen 
skovjord og kræver en betydelig muld
dybde, som vi nu ser det fremkomme i 
Jyllands ældre vejgrøfter. De er nu uud
nyttede efter krigen, selv på let jord 
med en efterhånden livlig nitratflora, fra 
mælkebøtter over vild kørvel, brænde
nælder m.m. bl.a. nu ofte regnfang.

Ahornen kan og bør hugges fra 20 
års alder med topdiametre henmod 20 
cm. Men den bør kun plantes i veludvik
let varig nitratflora med ideel muldtil
stand og betydelig mulddybde, se Tilli- 
sch i DST 1/2001.

P.S. - skovarbejderen 
mangler
Men der er vel tvivlsom, i hvilken 
udstrækning naturnært skovbrug over
hovedet kan drives fremtidigt i Danmark 
i større udstrækning udover som selv
hugst på små arealer. Den gammeldags 
skovarbejder, der kan arbejde uden de 
store maskiner, er i færd med at uddø, 
og for få unge kommer til.

Maskinerne er for store og dyre til de 
få, der kan mestre den kvalificerede 
udvisning, og som sjældent har tid der
til. Ovenstående er derfor nok kun en 
minderune over noget urealistisk, der er 
uforeneligt i større stil med vor overkom
plicerede fremtid. Trods vor gode vilje 
bliver det ’’naturens” nederlag ligesom i 
landbruget (med økologien) og andet
steds.

Også vort had til myg og visse andre 
insekter samt til sygdomsfremkaldende 
bakterier og vira interfererer med vor 
beundring for den biologiske mangfol
dighed. Kan der mon være noget mere, 
vi har misforstået? Udover forskellen 
mellem det basiske og det sure kvæl
stof i deres forhold til det sure kulstof, 
altså C/N forholdet i jorden.

SKOVVOGNE
VOGNFABRIK
v/Mogens Pilegaard . Hagensvej 15
9530 Støvring . Telefon 98 37 33 88
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BEKÆMPELSE AF MUS
Mus gør stor skade i løv
trækulturer, men kan 
bekæmpes med miljø
venlige midler:

En plasticbalje der 
fanger musene så de 
kan blive et bytte for 
rovdyr. Eller smøring af 
basis med afskrækken
de planteolier.

Mus er en af de helt store skadevoldere 
i løvtrækulturer af især bøg og ask. Om 
vinteren gnaver de barken af nyplante
de løvtræer, så væksten hæmmes. Hvis 
gnavet går hele vejen rundt dør træet.

Musene er mest aktive i områder 
med græs hvor de er skjult for rovfugle
nes blik. De fortsætter med deres gnav 
år efter år indtil træerne er 3-4 m. Når 
man hen på sommeren ser træer, der er 
nøgne eller står med visne blade, er 
årsagen næsten altid at mus har ringet 
træerne. Se foto 1-3.

En traditionel metode til bekæmpelse 
er udlægning af forgiftet majs eller 
præparerede æbler - men der vil altid

være risiko for utilsigtede forgiftninger. 
Mange steder søger man at begrænse 
anvendelsen af pesticider, og i offentligt 
ejede skove er det fra 2003 ikke længe
re tilladt at bruge pesticider. Indfang
ning i fælder er som regel for dyrt.

I artiklen omtales to miljøvenlige 
metoder til bekæmpelse af mus: En tysk 
opfindelse i form af en plasticbalje som 
indfanger musene. Eller smøring med 
Mota - som består af planteolier - der 
har været kendt i et par år på det dan
ske marked.

Den giftfri selv
tømmende musefælde
Bestanden af mus reguleres på naturlig 
vis af rovdyr, som kan fange over 90 % 
af en musebestand. Men rovdyrene har 
svært ved at fange musene hvis de kan 
søge dækning i græs eller under et sne
lag om vinteren.

"Musebaljen" er et nyt produkt som 
giver rovdyrene en hjælpende hånd. 
Plasticbaljerne fordeles over arealet 
med samme tæthed som anvendes til 
giftdepoter. Ved siden af Musebaljen 
monteres en siddepind til rovfugle. Sid
depinden bruges desuden til at tøjre 
Musebaljen, så den ikke flyver væk i 
stormvejr. Se foto 4.

Der er tre åbninger i baljen nede ved 
jorden, og princippet er da, at musene 
under deres fødesøgning går ind gen
nem hullet. Musene kan ikke komme ud 
igen fordi åbningerne er forsynet med 
en klap. Se foto 5.

Musene går gennem hullerne enten 
af nysgerrighed eller lokket af duften af 
ilagte æbler. Muligvis vil de også søge 
ind hvis de mærker duftspor fra artsfæl
ler der tidligere er gået gennem hullet, 
og derfor kan der måske gå lidt tid før 
baljen bliver effektiv. Når musene er 
kommet ind i baljen er de et let bytte for 
rovdyrene i området som hurtigt finder 
hurtigt ud af at lægge vejen forbi Muse
baljen.

Skovens folk skal ikke bruge meget 
tid på vedligeholdelse. Man skal fjerne 
græs og blade, der kan tilstoppe Muse
baljens indgange samt eventuelt lægge 
nye æbler i.

Det anbefales at sætte baljerne i et 
kvadratnet med en afstand på 30 x 30 
m - dvs. der skal bruges ca. 11 baljer 
pr. ha. Baljen sælges lige nu til en intro
duktionspris på 250 kr ekskl. siddepind, 
ekskl. moms af A/S Mortalin i Haslev.

Man skal derfor investere knapt 3000 
kr/ha - men baljerne må formodes at 
kunne bruges i flere kulturer. Hertil kom-

Foto 1. Ringning af ung bøg ved afg
navning af barken over jordoverfladen. 
Foto 12.9.01.
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Foto 2. Samme bøg som på billede 1 
træet på 50 cm sprang ud i foråret, men 
visnede i løbet af sommeren. Foto 
12.9.01.
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Foto 3. Denne ask blev plantet for 2 år 
siden. Den blev musegnavet sidste år, 
så toppen gik ud, men var i stand til at 
sætte skud fra stammens nederste tred
jedel. Stammen er pletgnavet kraftigt 
ved jorden oq også lidt op ad stammen. 
Foto 12.9.01.
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Foto 4. Musebalje med rovfuglepind - 
man kan også vælge at fastgøre baljen 
til en pæl så den ikke blæser væk.
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Foto 5. Musebalje set oppefra - man 
ser de tre åbninger som musene kom
mer ind gennem.

SEPTEMBER
2001
September gav næsten dobbelt så meget 
nedbør som normalt. Der kom mest på Born
holm og i Vestjylland.

Temperaturen svarede til normalen. De 
laveste temperaturer kom ned omkring +3 gr. 
flere steder i det indre af Jylland og Sjælland 
i uge 37 og 39, og der har derfor næppe 
været frost selv på udsatte steder.

Oktober har indtil den 29. givet noget 
mindre nedbør end normalen (som er 76 mm 
for hele måneden). Der kom mindst på Øer
ne og i Århus amt. Det meste af nedbøren 
(46 mm) kom i uge 40 og 41

Temperaturen for hele oktober ser efter 
foreløbige beregninger ud til at blive 12,0 gr., 
og det er den varmeste oktober der er målt 
siden landsdækkende målinger startede i 
1874. Rekorden er 0,6 gr. over den gamle 
rekord fra 1995, og 2,9 gr. over normalen.

De laveste temperaturer kom i uge 42. 
Tirstrup målte 2,0 gr., og en del steder i det 
det indre af Jylland og Sjælland blev det ned 
til 3-4 gr. Der er derfor risiko for at der har 
været nattefrost enkelte steder i jordhøjde

mer udgifter til lokkemad og tilsyn i 
løbet af vinteren. Dette beløb skal sam
menlignes med omkostningerne til 
efterbedring som let kan blive betyde
ligt højere.

Musebaljen er udviklet i Hessen i 
Tyskland. Der kan bl.a. nævnes et for
søg i en skovrejsningskultur med bøg i 
nærheden af Kassel i vinteren 1993-94.

Der indgik 300 træer i hver parcel. I 
parcellen med musebaljer var 95% af 
træerne uden skader, og 5% var let ska
dede og kunne overleve. Parcellen 
uden musebaljer havde kun 11% uden 
skader, 59% var let skadede, og 30% af 
træerne var stærkt skadede eller var 
ringet.

Mus bider ikke på Mota
En anden løsning er smøring af træerne 
nede ved roden med midler som virker 
afskrækkende, og her kan Mota give en 
stor grad af beskyttelse, I et forsøg i ask 
ved Osted på Sjælland døde 20% af 
træerne, hvor der ikke var behandlet, 
medens dødeligheden var reduceret til 
5%, hvor der var anvendt Mota.

Nogle træer ringes ikke, men de

begnaves forskellige steder. I sådanne 
tilfælde dør træet ikke, men væksten 
hæmmes. I forsøget faldt andelen af 
planter med musegnav fra 80% i ube
handlet, til 25% hvor der var anvendt 
Mota. Dertil kommer at omfanget af 
gnav på de enkelte planter var væsent
lig mindre når der var brugt Mota i for
hold til ubehandlet.

For at beskytte mod musegnav kan 
planterne behandles i oktober - novem
ber, inden snefald, på stammens neder- 
ste 10-15 cm med 2-3 ml Mota. En 
sådan behandling koster 30-45 øre pr. 
plante, dvs. 1500-3000 kroner pr. ha.

Mota består af en blanding af for
skellige planteolier som afgiver en duft 
der er ubehagelig for mange pattedyr.

sf

Kilder:
Pressemeddelelser fra A/S Mortalin. 
Pressemeddelelse fra Bayer A/S.
Notat fra Hessische Landesanstalt fur Forst- 

einrichtung, Waldforschung und Wald- 
okologie.

Foto 1-3 fra Bayer A/S.
Foto 4-5 fra A/S Mortalin.

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 ¥¥

Nedbør,mm September 1/10-29/10

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 116 71 62
Viborg 139 78 78
Århus 136 64 40
Vejle 133 79 53
Ringkøbing 152 91 83
Ribe 143 89 73
Sønderjyllands 144 80 60
Fyns 120 60 37
Vestsjællands 122 56 32
Nordøstsjælland 134 60 30
Storstrøms 129 55 31
Bornholms 164 63 29
Landsgennemsnit 134 73 55

Temperatur°C

September

Målt Normal

1/10-29/10

Målt
Middel 12,6 12,7 12,1
Absolut min 5,6 5,4
Absolut max. 19,6 17,7
Antal soltimer 108 152 81
Antal frostdøgn 0,0 0,2 0,0
Antal graddage 133 134 138

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 7 10 17
Styrke 8 
(hård kuling) 0 1 0,3
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger v,s v,sv SV
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I bageste hjørne ses ankre banket på plads, mens det forreste endnu venter på 
prdspyd for at blive stabiliseret og stå urokkeligt fast.

Skovhegn står 
bedre fast
En ny metode til rejsning af hegn kan 
give en forbedring af økonomien, især 
ved befæstigelse af vanskeligt opsætte
lige hegn, hvor der ikke kan eller må 
køre gravemaskiner.

Den nye metode består af tre forskel
ligt vinklede rør svejset sammen 
omkring et lodret bærerør. Gennem de 
tre rør drives jordspyd 70 centimeter 
ned i jorden blot ved hjælp af en muk
kert. Femi minutter senere står ankret så 
urokkeligt fast, at det kan støtte store 
huse under et jordskælv. Metoden er en 
australsk opfindelse ved navn Mega 
Anchor og forhandles nu i Danmark af 
Hedeselskabet Skovudstyr.

Hidtil har man brugt trykimprægnere
de træpæle trykket direkte ned i jorden 
med en rendegraver og opsat med en 
afstand på 5-6 m. Med den nye metode 
kan man undgå at grave, og afstanden 
mellem pælene kan ved brug af to-tom
mers rør øges til 25-30 m med en enkelt 
træstolpe imellem for at holde hegnet 
oprejst.

Mere træ på legepladser
Den australske opfindelse kan anven
des mange andre steder hvor man 
opsætter pæle, fx ved børnehaver og 
langs motorveje. For skovene er meto
den også interessant, fordi den kan 
medvirke til at øge forbruget af træ, her
under danske træsorter.

Firmaet C.C. Natur i Tørring laver 
naturlegepladser og har fået enefor
handling i Danmark på dette område, 
men de kan tillige levere ankrene til 
andre naturbaserede produkter.

Med den ny metode undgår man 
gravning og betonstøbning, og derfor 
spares 80 procent af arbejdstiden og al 
maskintiden. Funderingen er lige så 
børnesikker og medfører ingen sikker

hedsmæssige problemer. Træet dækker 
ankrene helt til jordskorpen, så der er 
intet at rive eller slå sig på. Og hvis man 
fortryder kan funderingen let fjernes 
med en speciel optageteknik og gen
bruges andre steder.

Offentlige myndigheder forestår 
opførelse af de fleste naturlegepladser 
og kræver, at legeredskaberne har en 
holdbarhed på mindst 10 år. C.C. Natur 
har øget denne periode til 13 år og bru
ger derfor udelukkende de mest veleg
nede danske træsorter - eg, elm, ask

og lærk. Det meget miljøbevidste firma 
ønsker ikke at transportere træ fra 
udlandet af hensyn til ressourceforbru
get.

Mega Anchor bidrager til at forbedre 
holdbarheden med sine ankre, der 
erstatter jordgående træstolper. Des
uden forstærker den hængebroer og 
andre konstruktioner med sideværts 
træk.

(fortsættes næste side øverst)

En naturlegeplads ved Billund der er under opførelse. Den 
rummer bl.a. tre huler i halvanden meters højde forbundet 
med et klatrenet.

i*

Ankret er mindre end træstammen. Efter opsætning 
udlægges et lag på 25 cm faldsand så børnene ikke kan slå 
sig på det.
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Træet skæres vandret i bunden, og 
der bores et hul svarende til bærerøret. 
Derefter sænkes trækonstruktionen ned 
over ankret, til den hviler på de skråtstil
lede ben - hvis den står på faldsand - 
og ellers på jordoverfladen omkring et 
nedgravet anker. Til sidst skrues træ og 
rør sammen. På legepladser dækkes 
konstruktionen med et lag på 25 centi
meter groft sand, så børnene ikke slår 
sig, hvis de falder ned.

C.C. Natur har planer på andre 
områder. Til vinter opføres en værk
stedsbygning som økologisk forsøg

sprojekt. Her skal produceres lagerva
rer som legeplads-inventar, busskure, 
bord- og bænkesæt samt affaldsstati
ver, der blandt andet skal afsættes via 
en internet-butik.

Man vil også oprette en naturskole 
og selv producere undervisningsmateri
aler. Og der er planer om at opføre huse 
i træ med græstage, der skal bruges til 
maskinhuse, lettere staldbygninger og 
lignende i det åbne land i forbindelse 
med økologiske landbrug.

Kilder: Pressemeddelelser 
4.10.01 og 26.10.01

Ny flishugger
Vermeer har lanceret en ny flishugger, 
BC625AI, som især henvender sig til 
landskabsentreprenører, anlægsgartne
re og parkvæsner. Den klarer træaffald 
med en diameter op til 15 cm.

I forhold til forgængeren BC625I er 
indføringsbordet sænket 10 cm, idet 
hjulene er placeret uden for chassis
rammen. Derved er den lettere at trans
portere, opstille stabilt, og lettere at 
påfylde.

Maskinen er en skivehugger med en 
firesidet underkniv. Hydrauliksystemet 
har variabel hastighed, og den har 20% 
ekstra kraftmoment på indføringsvalsen. 
Den laves med to motorer, en 25 hk luft
kølet Koler Command og en 23,5 hk 
vandkølet Perkins diesel.

BC625AI har Vermeers patentan
meldte AutoFeed II system som auto
matisk regulerer indføringsvalsens 
omdrejningstal i forhold til motorbelast
ningen. Det mindsker risikoen for bloke
ring af maskinen og aflaster motoren. 
Aflæssertuden kan drejes 240 grader, 
så flisen ledes bort fra førerpladsen.

Kilde: Pressemeddelelse 20.8.01

Vermeer BC625AI flishugger.

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

JOHAlfPEDÉRSÉN

Gravning af nye 
grotter
Gravning til vandror 
Nedlægning af rør 
i overkorsler 
Rensning af grøfter 
Gravning til dræn 
Planering af mindre 
veje samt spor

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BILTLF. 40 41 62 44

Armklippere til brug 
på skovveje
HWH production a/s i Hadsund sælger 
nu også hegnsklippere i en god kvalitet, 
som kan arbejde effektivt på skovveje 
og brandlinjer. De kan også beskære 
levende hegn og skovbryn.

ROYAL er topmodellen inden for 
armklippere. Hovedet kan drejes 240°, 
hvilket betyder, at hovedet kan stå i 
næsten alle positioner. Ligeledes kan 
armen drejes 220°, og det bevirker, at 
den kan klippe i såvel højre som i ven
stre side af skovvejen. Armen kan 
udformes med et parallelogram for at 
øge stabiliteten.

Generelt for armklipperne gælder, at 
der kan anvendes grenskærere samt 
slagleklippere. Grenskærerne kan tage 
op til 10 cm tykke grene. De fungerer 
som en saks og laver derved et rent 
snit, så nyklippede hegn og skovkanter 
ser pæne ud.

Grenskærerne er sikre at arbejde 
med, da det afskårne træ pga. lav 
hastighed ikke bliver slynget væk. Er 
der behov for grenskærere med savklin
ger, der kan tage op til 20 cm tykke gre
ne, kan HWH også levere dette.

Udlægget på HWH’s armklippere er 
fra 3,1 m - 10,2 m. Maskinerne kan bag
eller frontmonteres, og der er mulighed 
for elektrisk styring eller servostyring.

En armklipper monteret med en 
grenskærer klipper store arealer ad 
gangen. Metoden er derfor effektiv i for
hold til at skulle vedligeholde skovveje
ne eller brandlinjerne med motorsave.

Kilde:Pressemeddelelse 2.11.01
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ROYAL klipper i gang med at skære 
grene.
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Valtra er Nordens 
mest solgte traktor.

Valtra Danmark A/S
Ambolten 22, 6000 Kolding 
Tif. 7634 3200 
Fax 7634 3201 
www.valtra.dk
- en virksomhed med ISO 9002 kvalitetscertifikat.

Med disse alsidige 
skovmaskiner 

og skovtraktorer 
er du godt rustet til 
at klare opgaverne.

Skovens mange 
opgaver kræver 

materiel, man kan 
stole på.

www.valtra.dk
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PARTEK Valtra is a Partek brand




