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

2,9 hk • 44 cm • 8,1 kg

6.395,- MS 280 C
Supersav med en ny innovativ teknik, 

IntelliTech! 
Kampagnepris inkl. termoflaske! 

Se nyhederne hos din faghandler!

(Gældertom 31/12-03).
■ x m

STIHL. STIHL

søA
STIHL

STIHL

Skovjakke 595,
•”Xto

3,8 hk • 54 cm • 5,4 kg

4.950,-

MS 360 FB
Kraftig sav i farmerudgave! 

Kan klare de store opgaver i såvel skov
som have!

4,6 hk • 62 cm • 5,7 kg

.995,-

WoodLine
sikkerhedsstøvle 550,-

Skovhjelm 399,- Sikkerhedsoverall 875,-

STIHL
STIHL oplyser nærmeste forhandler på telefon 3686 0500 eller www.stihl.dk
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NYE LOVFORSLAG 
498 Ny skovlov 
502 Naturbeskyttelse i skovlov 
504 Naturbeskyttelseslov

Regeringen har sendt to lovforslag i 
høring. Skovloven giver større frihed 
til udlæg af lysåbne naturarealer. 
Inden for habitatområder krav om 
naturlig foryngelse uden erstatning. 
Naturbeskyttelsesloven ændrer reg
lerne for adgang og indfører nye pro
cedurer veci fredning.
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514 Maskinlade af lærk
Stormfældet lærketræ blev til smuk 
maskinlade. Træet beskyttes mod 
vand med en række metoder.

506 Urørt skov hos PEFC og FSC
Rettelse til Skoven 10 om PEFC’s reg
ler for urørt skov.

516 Kort nyt
Supertræ gået konkurs. Entreprenører 
mødes i Sverige til maj.

507 Kort nyt
Valmet skovmaskiner er solgt til 
Komatsu.
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EJENDOMSHANDEL 
508 Hvad er skoven værd?
513 Kan en skov gøres mere 

attraktiv?
Artiklen gennemgår de faktorer som 
bestemmer prisen på en skov. Det 
vurderes om man kan gøre en skov 
mere attraktiv gennem driften. Et for
slag er at udlægge åbne arealer - bil
ledet viser at der kan skabes en eng 
efter afdrift af gran.

Skovenes ejendonRvardier 1947-2001
Reale princr (Ar 2000)
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SKOVBRUGETS ØKONOMI 
517 I 1900 tallet 
520 I 2000 tallet

Gennemgang af skovbrugets økonomi 
gennem 1900-tallet. Overskud og 
træpriser er faldet, ejendomsværdier 
er steget kraftigt (figur) pga. værdi
sætning af herlighedsværdier. Vurde
ring af forslag til at bedre driftsøkono
mien - rationaliseringer på kultursi
den, udvikling af nye produkter, lave
re ejendomsskatter og arveafgift.
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FRØ AF HYBRIDLÆRK
529 Frøproduktion
532 Hybrider eller ikke hybrider?

En af de nyere frøplantager har givet 
en meget lav andel af hybrider pga. 
selvbestøvning. Frøpartiet er uegnet 
til kommerciel produktion. Tiltag til at 
undgå lignende i fremtiden.

535 Kort nyt
Barn stanget af kronhjort, europæisk 
skovbruger.

tt

MARKED FOR SKÅRET NÅL 
536 Nåletrækonference 
538 Dansk rapport

Fra den europæiske konference for 
import- og eksportlande af skåret 
nåletræ. Desuden den danske rap
port. Der forventes en svag stigning i 
forbruget i Europa næste år.

540 Certificering nyt
Danske skove med PEFC. Arealer med 
skov certificeret efter PEFC og FSC. 
Nyt om PEFC i Sydsverige og andre 
lande.

542 Kort nyt mv.
-3 Bøger sælges, certificering af træem

ballage, klimastatistik september.

PRIVATE SKOVEJERE
524 Skovejere er aktive
526 14% kvindelige skovejere

Signalement af de private skovejere - 
alder, uddannelse, aktiviteter i sko
ven. 14% af skovejerne er kvinder, og 
de afviger en del fra mændene.
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Skov & Landskab
Skov & Landskab har udpeget en ny 
ledelse på i alt 13 personer. Det sker 
som foreberedelse til fusionen mel
lem Forskningscentret for Skov & 
Landskab, Skovskolen, Danida Skov
frøcenter og dele af Institut for Øko
nomi, Skov og Landskab ved Landbo
højskolen.

Ledelsen består af:
Niels Elers Koch, centerdirektør 
Bo Jellesmark Thorsen, Sektion for 

skovdrift og træprodukter, samt Sek
tion for økonomi, politik og drifts
planlægning

Karsten Raulund Rasmussen, Sekti
on for anvendt økologi

Kjell Nilsson, Sektion for parker og 
urbane landskaber; vicedirektør for 
rådgivning, formidling og myndig
hedsberedskab

Gertrud Jørgensen, Sektion for by- 
og regionaludvikling, landskabsfor
valtning og friluftsliv

Lars Graudal, Sektion for vedplan
ters genressourcer

Jens Dragsted, vicedirektør for aka
demiske uddannelser og forskersko
len

Søren W. Pedersen og Søren Fløe 
Jensen, Sektion for erhvervsrettede 
grund- og videreuddannelser

Christian Pilegård Hansen, interna
tional koordinator for udviklings- og 
miljøbistand

Ole Quist Jensen, Sektion for per
sonale og økonomi

Henrik Paaby, Sektion for økono
mi, planlægning, it og information 

Formand for bestyrelsen er Nils 
Wilhjelm, Orenæs

Skov- og landskabs
ingeniører
Den 1. september startede et hold på 
46 studerende på studiet til skov- og 
landskabsingeniør. Det er anden gang 
der optages studerende på den nye 
studieordning som professionsba
chelor.

Der er først et 10 måneders 
adgangskursus på Eldrupgård for de 
studerende som ikke har praktisk 
erfaring fra skovbruget. Herefter føl
ger to års skoleophold i Nødebo, et 
års praktik i en virksomhed og til slut 
et års skoleophold der bl.a. omfatter 
en studierejse. Der er for tiden fem 
hold i gang med uddannelsen til 
skov- og landskabsingeniør. Læs 
mere på www.skovskolen.dk

Bachelor i 
naturressourcer
Den 1. september 2005 starter Land
bohøjskolen en ny uddannelse som 
bachelor i naturressourcer. Samtidig 
nedlægges uddannelserne til bache
lor i skovbrug og agronomi.

Den nye uddannelse optager altså 
alle studerende som vil uddanne sig 
inden for skovbrug og landbrug i 
bred forstand. Det medfører samtidig 
at kravet om 9 måneders praktik for 
skovbrugsstuderende falder væk. Til 
gengæld bliver der mulighed for at få 
point ved praktik i løbet af studiet, fx 
i forbindelse med bachelorprojektet. 
Indholdet af den nye uddannelse 
ventes at være færdig omkring 1. 
februar 2004.

Peder Bonding
På grund af særlige omstændigheder 
varetager Erling Bøndergaard fra 
Landbrugsmæglerne 1/S indtil videre 
statsaut. ejendomsmægler Peder 
Bøndings mæglerfirma.

Al henvendelse vedrørende køb og 
salg mv. foregår derfor til Landbrugs
mæglerne I/S, Opkærsvej 10, True, 
8381 Tiist, tlf. 86 24 40 00, eller via 
Peder Bøndings telefon, tlf. 86 67 44 
44, som er stillet om.

Skov- og Naturstyrelsen
Kontorchef for juridisk og internatio
nalt kontor Anne-Marie Vægter 
Rasmussen, 48 år, er udnævnt til ny 
vicedirektør i Skov- og Naturstyrel
sen. Hun er uddannet som jurist og 
har siden 1987 arbejdet i Skov- og 
Naturstyrelsen.

Udnævnelsen af Anne-Marie 
Rasmussen følger efter at vicedirek
tør Ole Christiansen fornylig blev 
udnævnt til direktør i Miljøstyrelsen.

V umos -3 okouseu
Det danske
landbrugs rejsebureau
Skræddersyede studierejser 
over hele verden, 
fx. for faggrupper, 
foreninger og 
bestyrelser.
Tlf. 86 48 48 13 
Fax 86 48 48 31

sermk
Y

E-mail: dj@dumas-johansen.dk 
www.dumas-johansen.dk
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Uspiseligt forslag
til ny skovlov

L  E D E R )

Skovforeningen kan ikke acceptere Regeringens forslag til ny skovlov.
Loven kan ikke blive grundlaget for et bæredygtigt skovbrug, og vi fore

trækker den gamle skovlov, selv om den også har mangler.
Problemerne i lovforslaget er:

Manglende økonomisk bæredygtighed
Loven vil gøre bæredygtighed til hovedformålet for skovdriften i Danmark. 
Fint nok, men loven indeholder intet der kan fremme den økonomiske bære
dygtighed som alle ellers er enige om er den nødvendige forudsætning for 
økologisk og social bæredygtighed.

Regeringen selv erklærede i sit skovprogram fra 2002 at økonomisk bære
dygtighed var en prioriteret målsætning, men der er intet spor af denne mål
sætning i lovforslaget.

Der er ganske vist nogle paragraffer som giver skovejeren større frihed til 
at spare nogle investeringer, men det giver ingen økonomisk bæredygtighed: 
De mulige besparelser forslår intet i forhold til skovenes aktuelle krise - og 
på langt sigt giver manglende investeringer også manglende indtægter.

Friheden indføres da også med et helt andet formål end økonomi. Formålet 
er at imødekomme ønsker om en mere varieret og naturnær skov.

Og på vigtige punkter er der ikke nær frihed nok.
Skovforeningen har fremlagt en række konkrete forslag til hvordan skovlo

ven sammen med andre love kunne fremme skovenes økonomiske bæredyg
tighed, men forslagene har indtil videre fået den kolde skulder af regeringen.

Manglende samarbejde om naturbeskyttelsen
Lovforslagets kapitel om beskyttelse af naturtyper og levesteder er, som vi 
skrev i sidste måneds leder, et ødelæggende tillidsbrud. Det er skrevet efter 
konsultation med Justitsministeriet og Kammeradvokaten som har erklæret 
at indgrebene i skovejernes ejendomsret og handlefrihed ikke skal erstattes.

Men der har ikke været nogen faglig diskussion af dette lovkapitel i Skov
rådet (ministerens rådgivende organ). Desuden har regeringen slet ikke be
sværet sig med at overveje om man kunne få mere natur for pengene ved at 
gøre skovejerne til medspillere i naturbeskyttelsen - fx ved at betale for de 
indgreb der sker i skovene.

Alt i alt foreslår regeringen en skovlov som ikke gør noget ved skovenes 
manglende bæredygtighed og som tilmed træder på skovejernes motivation 
til at samarbejde om beskyttelse af naturværdier. Resultatet kan meget vel 
blive at Danmark ikke kan leve op til sine internationale forpligtelser.

Det er en utrolig skuffelse, og det er ikke acceptabelt.
Lad os beholde den gamle lov indtil regeringen kan komme med noget 

bedre.
Skovforeningen går nu i gang med det store arbejde at overbevise Folketin

get om de forbedringer der skal til hvis en ny skovlov skal opfylde sit formål.
Lars Wilhjelm / Jan Søndergaard

Skovforeningens høringssvar til skovlovforslaget ligger på foreningens hjemme
side, www.skovforeningen.dk. På hjemmesiden vil blive orienteret løbende gen
nem foråret 2004 under lovforslagets behandling i Folketinget.
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( LOVGIVNING

Regeringens forslag
til ny skovlov

Af afdelingsleder Hans M. 
Hedegaard, Dansk Skovforening

Regeringen har sendt sit 
forslag til ny skovlov i 
høring.

Det giver på visse områ
der mere frihed til skovejer
ne i udlæg af lysåbne natur
arealer, tilladelse til visse 
byggerier samt udstykning.

Men der er alvorlige og 
uacceptable problemer - se 
næste artikel.

Både Dansk Skovforening, de grønne 
organisationer og myndighederne 
har i flere år ønsket en skovlov der 
gav mulighed for mere varierede sko
ve gennem øget frihed for skovejer
ne. Filosofien er at friheden og varia
tionen også vil give mere plads til 
naturen. Hidtil har Danmarks skovlov 
givet detaljerede og restriktive regler 
for skovdriften.

Skovforeningen skrev selv et for
slag til hvordan en sådan friere 
skovlov kunne se ud. Forslaget ligger 
på foreningens hjemmeside, 
www.skovforeningen.dk.

Men myndighederne havde også 
et andet problem som den nye 
skovlov skulle løse: Opfyldelse af 
internationale aftaler om beskyttelse 
af særlige naturværdier. Dét har

Det er lovens hovedformål at fremme 
en bæredygtig udvikling i de danske 
skove. Det skal tilstræbes at fremme 
opbygningen af robuste skove samti
dig med at skovens træproduktion sik
res, at dens biologiske mangfoldighed 
øges, og at der tages hensyn til land
skab, naturhistorie, kulturhistorie, mil
jøbeskyttelse og friluftsliv.

Processen
Regeringen har udarbejdet et 
udkast til ny skovlov

Hele forslaget - 127 sider - kan 
ses på Skov- og Naturstyrelsens 
hjemmeside www.skovognatur.dk.

Dette forslag er i offentlig 
høring hos offentlige myndighe
der, foreninger, organisationer 
m.v., og høringsperioden sluttede 
19. november. Artiklen er skrevet 
før Skovforeningen afgav sit 
høringssvar. Foreningens endelige 
svar kan læses på www.skovfore- 
ningen.dk. Se også lederen i sidste 
nummer af Skoven.

Lovforslaget bliver, forhåbentlig 
med ændringer som følge af hørin
gen, fremsat i Folketinget omkring 
årsskiftet.

Skovforeningen vil i den politi
ske proces søge at få indført de 
nødvendige ændringer, der dels 
kan sikre naturen, dels hensynene 
til friheden for ejeren samt dennes 
retsstilling.

Skovloven kan herefter sand
synligvis vedtages inden sommer
ferien.

været den sværeste nød at knække 
for regeringen - og det nye lovforslag 
bærer præg af regeringens urimelige 
valg i dén sag (se næste artikel).

Lovens formål
Det er lovens hovedformål at fremme 
en bæredygtig udvikling i de danske 
skove. Bemærkningerne til loven 
siger endda at bæredygtighed er 
hovedformålet med skovdriften i 
Danmark.

Både administrationen af loven og 
driften af skovene skal ske ud fra en 
helhedsbetragtning. Det skal til
stræbes at fremme opbygningen af 
robuste skove samtidig med at sko
vens træproduktion sikres, at dens

biologiske mangfoldighed øges, og at 
der tages hensyn til landskab, natur
historie, kulturhistorie, miljøbeskyt
telse og friluftsliv.

Alle anerkender at økonomisk 
bæredygtighed er en forudsætning 
for økologisk og social bæredygtig
hed. Men skovlovforslaget forholder 
sig ikke til hvordan økonomisk bære
dygtighed kan sikres. De økonomiske 
rammer for skovbruget er da også i 
vid udstrækning styret af anden lov
givning, men hvor er sammenhæn
gene mellem de forskellige loves mål 
og midler?

Det bliver ikke længere et formål 
for skovloven at forbedre ejendoms
strukturen. Der er ikke længere væs
entlige økonomiske fordele ved stor
drift i skovbruget, og målet med 
skovdrift er nu mere flersidigt end 
tidligere. Det betyder at store skov
ejendomme ikke pr. definition er 
mere fordelagtige for samfundet end 
små.

Skovlovens driftsvilkår
Fredskovspligt - begrebet blev opfun
det i 1805 - bevares som det bærende 
element i den nye skovlov. Men reg
lerne om hvilke arealer der er pålagt 
fredskovspligt bliver nu stærkt for
enklet fordi alle landets fredskove 
blev registreret i løbet af 1990’erne, 
og indholdet af kravene til opfyldelse 
af fredskovspligten ændres.

Mere frihed i dyrkningen af fredskov 
På fredskovspligtige arealer skal der 
stadig være træer som danner sluttet 
skov af højstammede træer, og hugst 
må først ske når bevoksningen eller 
det enkelte træ er hugstmodent. Det 
sidste gælder dog ikke ved tynding 
og skærmstilling. Bestemmelsen 
cementerer den ordnede højskovs
drift, og kravet harmonerer dårligt 
med intentionerne om større grad af 
valgfrihed til den enkelte ejer.

Men der åbnes op for større fri
hed: Ejeren behøver ikke tilladelse

SKOVEN 11 2003 499
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Foralaget til ny skovlov indebærer at skovejeren ikke behøver tilladelse for at etablere lysåbne naturarealer på op til 10% 
af en fredskovs areal. Også stævningsskov og skovgræsning tillades på tilsammen 10% af arealet.

for at etablere lysåbne naturarealer 
på op til 10% af en fredskovs areal. 
Også stævningsskov og skovgræs
ning tillades på tilsammen 10% af 
arealet.

Naturlig tilgroning betragtes som 
en lovlig foryngelsesmåde. Det vil 
sige at det ikke kræves at et areal 
skal genplantes efter hugst. Men hvis 
arealet ikke senest 10 år efter hugst 
er på vej til at udvikle en bevoksning 
der vil danne sluttet skov af højstam
mede træer, skal der plantes eller 
sås. Ellers henregnes arealet til de 
10% der må henligge som lysåbent 
naturareal.

Det kan på kort sigt spare skov
ejerne for udgifter, især i kulturetable
ringsfasen. Dog langt fra nok til at red
de skovbrugets katastrofale økonomi 
- og de manglende investeringer i nye 
kulturer er samtidig manglende inve
steringer i fremtidige indtægter.

Det er fortsat tilladt at holde 10% 
af det fredskovspligtige areal i kort 
omdrift med juletræer og pyntegrønt.

Alt i alt giver lovforslaget skoveje
ren flere muligheder for valg af for
mål og dyrkningsmetoder. Specielt 
bliver der bedre muligheder for at få 
mere natur ind i skoven. Men som

nævnt er mulighederne ikke fuldt 
udnyttet.

Bygninger og anlæg 
På fredskovspligtige arealer må der 
kun opføres bygninger og ændres i 
terrænet hvis det er nødvendigt for 
skovdriften. Hér opfattes skovdrift 
på den gammeldags måde - som 
træproduktion.

Indenfor visse rammer åbnes der 
dog for etablering af ikke driftsmæs
sigt nødvendigt byggeri. Reglerne 
lempes for etablering af spejderhyt
ter, skovbørnehaver og lignende byg
geri der tilgodeser børns og unges 
friluftsliv.

1 2002 var der enighed i Skovrådet 
om også at lempe reglerne for at 
bygge jagthytter i skov. Men både 
Danmarks Naturfredningsforening 
og Friluftsrådet vendte pludselig på 
en tallerken og satte sig imod bygge
ri af jagthytter. Derfor afstår Rege
ringen fra at foreslå noget på dette 
punkt.

Det er i modstrid med resten af 
lovforslaget som netop udvider for
tolkningen af hvad skovdrift er og 
kan tilbyde samfundet. Lovforslagets 
bemærkninger konstaterer endda at

udleje af jagt er et nødvendigt bidrag 
til skovenes økonomi.,., men alligevel 
anerkendes jagthytter ikke som nød
vendige driftsbygninger.

Logikken er væk.
Jagthytter kunne sagtens bygges 

indenfor de rammer som kommer til 
at gælde for skovbørnehaver og spej
derhytter.

Jagthytter rummer de mest loven
de muligheder for nye og nødvendige 
indtægter til skovene, og regeringen 
ønsker netop at dansk skovbrug skal 
være økonomisk bæredygtigt (hvad 
det ikke er længere).

Skovloven har længe tilladt bygge
ri af nødvendige driftsbygninger, og 
regeringen anerkender at jagt nu er 
en nødvendig del af skovdriftens 
økonomi.

1 alle andre sammenhænge er poli
tikere og organisationer enige om at 
moderne skovdrift netop indebærer 
større hensyn til og samarbejde med 
friluftslivet.

Udstykning
Reglerne om udstykning lempes 
betydeligt: Det foreslås at ophæve 
kravet om tilladelse til at udstykke 
topografisk ikke-sammenhængende
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fredskov. Hidtil har det krævet tilla
delse hvis skovstykkerne ligger min
dre end 1 km fra hianden.

Desuden får skovejeren et retskrav 
på udstykning af topografisk sam
menhængende fredskov hvis de 
enkelte dele udgør mindst 50 ha på 
god jord, stigende til 300 ha på 
mager jord. Denne bonitetsgradue
ring er ulogisk og uforståelig idet for
slaget jo ikke længere skal varetage 
hensyn til ejendomsstrukturen (se 
ovenfor om lovens formål).

Tilskud
Der forslås ingen væsentlige ændrin
ger i tilskudsområderne. Der vil fort
sat kunne ydes tilskud til:
• fremme af bæredygtig skovdrift i 

eksisterende skove
• tilplantning af landbrugsarealer 

samt til indkomstkompensation
• produktudvikling inden for skov

bruget og træindustrien
• konsulentvirksomhed
• oplysnings-, vejlednings- og under

søgelsesvirksomhed, samt en til
skudsmulighed ved opkrævning af 
produktionsafgifter for juletræer 
og pyntegrønt.
Under tilskuddene til fremme af 

bæredygtigheden indføres mulighed 
for at yde tilskud til aftaler og pålæg 
om en særlig drift til sikring af 
beskyttede skovnaturtyper og 
levesteder eller andre værdifulde 
bevoksninger. Der kan ydes tilskud 
både indenfor og udenfor de udpege
de beskyttelsesområder. Som noget 
nyt kan amter og kommuner få til
skud til sikring af de internationale 
naturbeskyttelsesområder.

sælges og vurderes\

På grund af indtrufne 
omstændigheder passes min 

forretning indtil videre af 
statsaut. ejendomsmægler, 

cand.agro,
Erling Bøndergaard fra 
Landbrugsmæglerne I/S 

ved Tiist, Århus, tlf. 8624 4000.

Statsaut. ejendomsmægler

BONDINGPEDER
Tlf 8667 4444

Å
>*.

m . -

Reglerne lempes for etablering af spej
derhytter, skovbørnehaver og lignende 
byggeri der tilgodeser børns og unges 
friluftsliv. Men regeringen stiller ikke 
forslag om byggeri af jagthytter, selv
om lovforslagets bemærkninger kon
staterer at udleje af jagt er et nødven
digt bidrag til skovenes økonomi.

Dobbeltbindingen med både land
brugs- og fredskovspligt i 8 år efter at 
der er ydet tilskud til tilplantning af 
landbrugsjord foreslås ophævet. 
Landbrugspligten kan så ophæves 
med det samme uden konsekvenser 
for det udbetalte tilskud.

Samtidig foreslås det at sænke are

algrænsen i landbrugsloven for at 
ophæve landbrugspligten fra 35 ha til 
20 ha, og lysåbne arealer mv. kan 
som noget nyt indgå i arealkravet. 
Dette har gennem adskillige år været 
en mærkesag for Skovforeningen at 
få ændret.

Desværre lurer også en unødven
dig og ulogisk symmetri: Ejerens 8 
års fortrydelsesret til ophæve fred
skovspligt og tilbagebetale det udbe
talte tilskud foreslås samtidig 
ophævet.

Overvågning
Ifølge lovforslaget skal miljøministe
ren overvåge skovenes tilstand og 
skovbrugets udvikling. Ministeren får 
hjemmel til at indsamle oplysninger 
på enkeltejendomme til brug for stik
prøver bl.a. til den 10-årlige skovsta
tistik og til overvågning af fx sund
hed, biodiversitet og foryngelsesfor
mer i skovene.

Oplysningerne må kun videregives 
i anonymiseret form. Dog kan de 
internationale regler om skovover
vågning og indsamling af data på EU- 
plan gøre en helt anonymiseret ind
beretning vanskelig da disse regler 
kræver at indberetningerne kan sted
fæstes geografisk.

For Skovforeningen er det afgøren
de at enkeltejendomme ikke kan 
identificeres i det materiale der 
stilles til rådighed for andre myn
digheder, organisationer eller per
soner. ■

SkOVSpil (Model »s«)
• Trækkraft 3-9 tons
• Dødemandsbremse

. « /'Sar*-353?• Wire m/ endekrog
• Båndbremse
• Fjernbetjening muligt

Skovspil
• Trækkraft 2,8-6,5 tons

■ ..-.is,-...jp • Palbremse
i • Wire m/ endekrog

’ får é »‘- V
StortH ^ ^ .■ -•

' ■ 1

udstyrsprogram

Fransgård
Telf. 98 63 21 22 www.fransgard.dk Fax 98 63 18 65
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Miljøministeren skal udarbejde en plan for de private skovbevoksede, fredskovspligtige arealer, der ligger i de internatio
nale naturbeskyttelsesområder. Ud fra denne kortlægning skal ministeren på ejendomsniveau og inden for de udpegede 
områder udpege de konkrete arealer som skal omfattes af den udvidede beskyttelse. For disse bevoksninger indføres en 
minimumsbeskyttelse, som medfører at foryngelse af løvskov kun må ske ved naturlig foryngelse. (Foto af bøgebevoksning 
med foryngelse i Vallø Dyrehave - som er habitatområde).

Naturbeskyttelse i 
den nye skovlov

Af afdelingsleder Hans M. 
Hedegaard, Dansk Skovforening

Det værste ved forslaget til 
ny skovlov er at skovejere 
inden for habitat- og fugle
beskyttelsesområderne

påtvinges naturlig foryngel
se og aktive plejetiltag i 
løvskov for konkret udpege
de bevoksninger - uden 
erstatning.

En stor chance for at gøre 
skovejerne til medspillere i 
fremtidens naturbeskyttelse 
er ved at blive tabt på gulvet.

Danmark har udpeget en række 
områder som EF-fuglebeskyttelses- 
og habitatområder. Det medfører at 
Danmark har forpligtet sig til at sikre 
en ’’gunstig bevaringsstatus” for de 
naturtyper og de arter som områder
ne er udpegede af hensyn til.

Den hidtidige skovlov og naturbe
skyttelseslov har ikke opfyldt disse 
internationale aftaler. EF-domstolen
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mener nemlig at lovgivningen skal 
give en umiddelbar retlig sikring og 
binding i forhold til den enkelte ejer.

Derfor foreslår regeringen sådan
ne retlige bindinger, både i den nye 
skovlov og den nye naturbeskyttel
seslov (se den efterfølgende artikel).

Plan for de 
beskyttede skove
Miljøministeren - det vil i praksis sige 
statsskovdistrikterne - skal udarbej
de en plan for de private skovbevok- 
sede, fredskovspligtige arealer samt 
for de mindre, ubevoksede naturare
aler, der ligger i de internationale 
naturbeskyttelsesområder. Planen 
vedrører de beskyttelseskrævende 
skovnaturtyper og levesteder for de 
beskyttelseskrævende arter.

Ministeren skal kortlægge belig
genheden, beskrive bevaringsstatus 
og fastsætte målsætninger. Målet er 
at sikre eller genoprette en gunstig 
bevaringsstatus og at sikre de nød
vendige foranstaltninger for at opfyl
de målsætningerne.

På baggrund af denne kortlægning 
skal ministeren på ejendomsniveau 
og inden for de udpegede områder 
udpege de konkrete arealer og 
bevoksninger som skal omfattes af 
den udvidede beskyttelse.

Træartsbinding
For disse konkret udpegede bevoks
ninger indføres der en minimums
beskyttelse. Den medfører at foryn
gelse af løvskov kun må ske ved 
naturlig foryngelse (fx selvforyngel
se, naturforyngelse eller stævning) af 
stedets bevoksning.

Ejeren kan endda i yderste konse
kvens pålægges arbejde og kontante 
udgifter til sikring af den påkrævede 
naturlige foryngelse. Dermed adskil
ler beskyttelsen sig betydeligt fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 som blot 
forbyder menneskeskabte ændringer 
i den beskyttede naturs tilstand.

Det kan dog besluttes at denne 
træartsbinding ikke skal gælde for 
arealer hvor naturlig foryngelse ikke 
kan ske i tilstrækkeligt omfang eller 
hvor kravet ikke vil afhjælpe en for
ringelse af skovnaturtypen eller 
levestedet.

Skovforeningen finder det aldeles 
uacceptabelt at denne træartsbin
ding og påtvungne foryngelsesmeto
de tænkes gennemført uden nogen 
form for erstatning til ejerne.

Regeringen henholder sig til at 
både Kammeradvokaten og Justits
ministeriet mener at reguleringen er 
en generel, erstatningsfri regulering.

Inden for de internationale naturbe
skyttelsesområder skal bestemte akti
viteter anmeldes til miljøministeren 
inden de sættes i værk. Aktiviteten 
kan sættes i værk hvis ministeren ikke 
senest 4 uger efter modtagelsen af 
anmeldelsen har afgjort at forholdet 
skal vurderes nærmere. Aktiviteter der 
kræver forudgående anmeldelse er 
bl. a. rena fdrifter af løvskov og træarts- 
skifte fra hjemmehørende til ikke- 
hjemmehørende arter.

Skovforeningen er ikke enig i denne 
juridiske vudering, og vi vil forfølge 
den politisk under Folketingets 
behandling af lovforslaget samt even
tuelt også gennem konkrete sager 
efter skovlovens vedtagelse.

1 vort høringssvar til lovforslaget 
er argumentationen imod denne 
erstatningsfri regulering gennemgået 
mere detaljeret. Se det på 
www.skovforeningen.dk.

Der er også en politisk side af den
ne erstatningsfri regulering: Selv om 
nogle jurister mener at staten ikke er 
forpligtet til at yde erstatning, så 
kunne staten sagtens vælge at betale 
for skovejernes økonomiske tab og 
dermed få ejerne som medspillere i 
beskyttelsen af naturen. Og positiv 
medvirken fra ejerne er afgørende 
fordi beskyttelsen i høj grad bygger 
på at ejerne skal foretage sig noget 
aktivt.

For sådanne aftaler ydes betaling 
til ejeren.

Hvis der ikke kan opnås enighed 
på rimelige vilkår, kan ministeren - 
mod erstatning hvis indgrebet med
fører økonomiske tab - pålægge eje
ren at gennemføre de nødvendige 
foranstaltninger til den yderligere 
beskyttelse.

I ganske særlige situationer kan 
ministeren også pålægge ejeren be
grænsninger i driften af arealer uden 
for de internationale beskyttelsesom
råder hvis driften her har væsentlig 
indflydelse på de beskyttede naturty
per og levesteder. Også her vil der 
blive betalt erstatning til ejeren hvis 
denne påføres et tab.

Anmeldelsesordning
Inden for de internationale naturbe
skyttelsesområder skal bestemte 
aktiviteter anmeldes til miljøministe
ren inden de sættes i værk. Ministe
ren kan så vurdere aktivitetens virk
ning på området med hensyn til de 
fastsatte bevaringsmålsætninger.

Aktiviteten kan sættes i værk hvis 
ministeren ikke senest 4 uger efter 
modtagelsen af anmeldelsen har 
afgjort at forholdet skal vurderes 
nærmere. Sådan en vurdering skal 
ske inden ét år. Hvis aktiviteten ikke 
tillades, skal ejeren have betaling - 
enten for en aftale eller for et påbud 
om begrænsning af aktiviteten.

Aktiviteter der kræver forudgåen
de anmeldelse er:
• renafdrifter af løvskov
• træartsskifte fra hjemmehørende 

til ikke-hjemmehørende arter
• nyetablering af intensiv produkti

on af juletræer og pyntegrønt m.v.
• opførelse af anlæg der er nødven

dige for skovdriften, fx driftsbyg
ninger, boliger, skovveje o.l.

• ændringer i afvandingsforholdene. 
Skovforeningen finder anmeldel

sesordningen unødvendig og urime
lig. Hvis der overhovedet skal være 
en anmeldelsesordning, bør den kun 
gælde i umiddelbar nærhed af de kon
kret udpegede og beskyttede bevoks
ninger. Og myndighedernes ét-års- 
frist til nærmere vurdering af aktivite
ten må nedsættes væsentligt. Beskyt
telsesplanerne for de udpegede 
bevoksninger vil jo ligge klar allerede.

Aftaler med skovejerne
Ministeren kan aftale yderligere sik
ring af skovnaturtyperne og leveste
derne med ejerne. Der kunne fx være 
med et stop for anvendelsen af pesti
cider og gødning eller begrænsninger 
i jordbearbejdningen.

Vandløb
Som noget nyt foreslås at tilstanden 
af vandløb i fredskov ikke må ænd
res. I lovbemærkningerne anføres 
det, at der alene er tale om en tek
nisk ændring. Skovforeningen er ikke 
enig. ■
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Regeringens forslag til
ny naturbeskyttelseslov

Af afdelingsleder Hans M. 
Hedegaard, Dansk Skovforening

Den nye naturbeskyttel
seslov medfører:

- nye regler om offentlig
hedens adgang til naturen

- nye procedurer ved fred
ninger

- nye procedurer ved 
internationale naturbeskyt
telsesområder i det åbne 
land.

Samtidig med forslaget til ny skovlov 
har regeringen sendt et forslag til ny 
naturbeskyttelseslov i høring.

Hele forslaget kan ses på Skov- og 
Naturstyrelsens hjemmeside 
www.skovognatur.dk. Når dette 
læses, er høringsperioden overstået. 
Skovforeningens høringssvar kan ses 
på www.skovforeningen.dk

Det er ikke hele loven der skrives 
om, men der er væsentlige ændrin
ger.

Adgang til naturen
Adgangsforliget fra november 2002 
mellem miljøministeren, de grønne 
organisationer og land- og skovbru
get bliver nu omsat til lov (omtalt i 
Skoven 12/02). For skovene betyder 
dette at:
• Veje der giver adgang til skovens 

vejsystem må tidligst nedlægges 4 
uger efter at amtet er blevet var
slet. Hvis amtet mener at vejen 
har væsentlig rekreativ betydning, 
må den først nedlægges når der er 
findes en alternativ adgangsvej.

• Cykling kan i fremtiden ske på alle 
veje og stier der fremtræder som 
egnede til cykling med almindelig 
cykel (ikke mountainbike). Der må 
derfor ikke cykles på midlertidige 
kørespor, dyreveksler m.v. Ejeren

har ret til ved skiltning at lukke sti
er for cykling, hvis cyklingen giver 
problemer. Amtet kan dog tilside
sætte sådant et forbud.

• Ejeren kan ved skiltning eller på 
anden måde lukke for færdsel på 
ulovligt etablerede trampestier.

• Ridning tillades på private fæl
lesveje (ikke enkeltmandsejede 
veje) gennem skov. Ejeren kan dog 
ved skiltning forhindre dette. 1 
særlige situationer kan amtet imid
lertid tilsidesætte sådan et indført 
rideforbud.

• Offentligheden får adgang til priva
te skove fra kl. 6.00 (tidligere 7.00) 
til solnedgang. 1 adgangsforliget 
indgik også at ejeren kan lukke 
skoven indtil kl. 7.00 ved piirsch- 
jagt. Denne mulighed er ikke med
i høringsforslaget, men tænkes 
formentlig indført i den efterføl
gende bekendtgørelse. Skovfor
eningen insisterer dog på at den 
også står i selve loven.
I den bekendtgørelse der skal 

udarbejdes efter Folketingets vedta
gelse af loven, lempes også reglerne 
for bløde gruppers organiserede akti
viteter.

Disse aktiviteter skal stadig anmel
des til ejeren, men ejerens tilladelse 
er ikke påkrævet. Ejeren kan dog flyt
te arrangementet i tid og sted. Eje
rens muligheder for at kræve bruger
betaling fra sådanne bløde grupper 
begrænses også. Gruppestørrelsen 
for skoleklasser og lignende hæves 
fra 30 til 50 personer.

Endelig indeholder adgangsforli
get en række opfordringer til ejerne, 
fx opfordringen til at acceptere gåen
de færdsel og ophold i umiddelbar 
nærhed af skovens veje og stier, fx 
for at plukke blomster og drikke kaf
fe. Skovejerne får nu chancen for at 
følge disse opfordringer uden at de 
bliver skrevet ind som regler i den 
kommende lov eller bekendtgørelse.

Skovforeningen opfordrer kraftigt 
skovejerne til at benytte denne chan
ce og dermed bevise at frivillighed 
virker.

Nye procedurer ved 
fredninger
Hensigten med at ændre fremgangs
måden ved fredninger er:
• at anlægge en cost/benefit betragt

ning (prioritering) gennem krav 
om et budgetoverslag allerede ved 
fremsættelsen af et fredningsfor
slag,

• at mindske generne for ejerne i 
forbindelse med retsvirkningen af 
fredningsforslaget,

• at nedbringe sagsbehandlingsti
den.
Det er gode intentioner, som Skov

foreningen kan støtte, men vi tvivler 
på om de ændrede procedurer er nok 
til at tilgodese de gode intentioner:

Erstatning
For det første er det sagsrejseren der 
skal levere budgetoverslaget. Det vil - 
med Skovforeningens erfaringer fra 
årtiers fredningsarbejde - altid resul
tere i en undervurdering. Det kan 
derfor give en forkert cost/benefit- 
vurdering som grundlag for myndig
hedernes beslutning om en fred
ningssag skal fremmes.

Budgetoverslaget skal dog - inden 
fredningsforslaget fremsættes - sen
des i høring hos de parter der kan 
rejse en fredningssag, men som ikke 
er med til at rejse den konkrete sag. 
Men dels kan alle sagsrejsningsberet
tigede være medforslagsstiller - og 
så er der ingen steder at sende bud
getoverslaget i høring - dels er det 
de selv samme parter, som efterføl
gende skal udrede fredningserstat
ningen. Dette er ikke en betryggende 
procedure.

Fredningssager med et naturgen
opretningsprojekt kan kun gennem
føres hvis de myndigheder der er 
ansvarlige for gennemførelsen af pro- 
jektet og afholder omkostningerne 
(hovedsagelig Skov- og Naturstyrel
sen og amterne) kan anbefale fred
ningen.

Skovforeningen så gerne at disse 
procedurer blev udstrakt til at gælde 
alle fredningssager. Derved kan der
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Adgangsforliget fra november 2002 bliver nu omsat til lov. Det betyder bl.a. at 
cykling kan ske på alle veje og stier der fremtræder som egnede til cykling med 
almindelig cykel, at ejeren ved skiltning kan lukke for færdsel på ulovligt etable
rede trampestier, at offentligheden får adgang til private skove fra kl. 6.00 til sol
nedgang, og at reglerne for bløde gruppers organiserede aktiviteter lempes.
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Fremgangsmåden ved fredninger ændres. Hensigten er at anlægge en cost/bene- 
fit betragtning gennem krav om et budgetoverslag, at mindske generne for ejerne 
i forbindelse med retsvirkningen af fredningsforslaget, og at nedbringe sagsbe
handlingstiden. Skovforeningen tvivler dog på om ændringerne er nok til at 
opfylde de gode hensigter.

opnås den prioritering mellem for
skellige fredningsforslag som er hele 
intentionen.

Retsvirkning
1 dag gælder et fredningsforslag i 
samme øjeblik det er fremsat, med 
mindre der udtrykkelig er nævnt ele
menter der først skal træde i kraft 
når den endelige fredningskendelse 
er afsagt.

Det er et urimeligt overgreb: Eje
ren forhindres i bestemte dispositio
ner i hele sagsbehandlingstiden, som 
ofte er adskillige år. Erstatningen for 
indgrebet udbetales derimod først 
når den endelig kendelse foreligger.

I det nye lovforslag er dette vendt 
om: Kun elementer som udtrykkeligt 
nævnes, skal gælde allerede fra fred
ningsforslagets fremsættelse. Denne 
ændring har stor betydning, og den 
er en af Skovforeningens gamle mær
kesager.

Habitatområder i 
det åbne land
Naturbeskyttelsesloven ændres for 
at sikre at Danmark opfylder sine 
internationale aftaler i udpegede 
områder. De nye regler gælder i det 
åbne land, og de svarer til den kom
mende skovlovs regler for skove i 
habitatområder.

Der indføres en minimumsbeskyt
telse, og regeringen foreslår at den 
bliver erstatningsfri. For de konkret 
udpegede, beskyttede arealer bliver 
der forbud mod tilstandsændringer, 
ligesom i de eksisterende § 3-områ- 
der.

De nye udpegede arealer i det 
åbne land er vidt forskellige, og der
for er det vanskeligt at forudsige de 
driftsmæssige og økonomiske konse
kvenser af den foreslåede regulering. 
Arealerne kan sagtens være mere 
intensivt drevne end de typiske § 3- 
områder.

I de udpegede områder skal aktivi
teter der kan påvirke områdets 
beskyttelsesværdier anmeldes til 
amtet, fx tilplantning, rydning af ikke- 
fredskovspligtig skov, væsentlige 
ændringer i gødningsanvendelsen, 
væsentlige ændringer i græsningsin
tensitet og ophør med høslæt. Amts
rådet kan herefter forhindre aktivite
ten mod erstatning.

Amtsrådet kan også indgå aftaler 
med den enkelte ejer om særlige for
anstaltninger til en yderligere sikring 
af naturværdierne. Ejeren modtager 
betaling for sådan en aftale.

Men amtet kan også påbyde ejeren 
at gennemføre bestemte foranstalt

ninger hvis ejeren ikke indgår en afta
le. Et sådant påbud skal følges af en 
erstatning hvis det medfører et øko
nomisk tab.

Andre mindre ændringer
Beskyttelsen af sten- og jorddigerne 
overføres til museumsloven under 
Kulturministeriet.

De biologiske overdrev bliver nu 
formelt beskyttede. Beskyttelsen sva

rer til den praksis der har været 
siden den tidligere naturbeskyttel
seslov fra 1992 - indtil Naturklage
nævnet i 2001 i en konkret sag afgjor
de at loven kun beskyttede de kultur
historiske overdrev.

Der er dog behov for en entydig 
definition af de biologiske overdrev 
og en sikring af, at amternes admini
stration bygger på et ensartet grund
lag. ■
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CERTIFICERING - RETTELSE^)

Om urørt skov 
hos PEFC og FSC
I Skoven nr. 10/03 er der en fejl i 
omtalen af PEFC certificeringen.

1 artiklen ’’Naturnær drift til debat” 
s. 454, tredje sidste afsnit, står at 5 % 
af totalarealet skal udlægges til urørt 
skov af hensyn til dyre- og planteli
vet.

1 artiklen ’’Certificering - godt for 
skovejeren” s. 456, andet afsnit, står 
at et af kravene hos PEFC er at 5 % af 
arealet udlægges til urørt skov.

Med baggrund i min hovedopgave 
’’Implementering af PEFC certificering 
på et skovdistrikt” på Rangle Mølle 
skovdistrikt 2003, er det netop et af 
de punkter hvor PEFC skiller sig ud 
fra FSC certificeringen.

Urørt skov hos FSC
1 FSC’s regler er kravet i korte træk at 
der udlægges områder til beskyttelse 
af biodiversiteten på mindst 10 % af 
skovens træbevoksede areal (eksten
sivt drevne arealer). Heraf skal 
mindst 5 % af skovens træbevoksede 
areal udlægges som urørt skov (FSC- 
retningslinier for FSC-certificering i 
DK, s. 5 punkt 7.5.)

Dette uddybes endvidere under 
retningslinier for FSC-certificeringen i 
Danmark, 11. udkast note 19 s. 7.

Urørt skov hos PEFC
PEFC- certificeringen kræver en posi
tiv udvikling på dette område og 
anbefaler at der som minimum 
udlægges 5 % af skovens samlede 
areal som urørt skov (PEFC Dan
marks Skovstandard s. 12). Derfor er 
det ikke et krav men blot en vejled
ning.

Eftersom PEFC er skovbrugets 
egen certificeringsordning er den 
netop udarbejdet således at den er 
mere ’’spiselig” for dansk skovbrug. 
Var kravet 5 % ville det på nuværen
de tidspunkt være en for stor mund
fuld for de danske skovdistrikter.

Et godt eksempel herpå er Rangle 
Mølle, Dønnerup og Allindemagle 
skovdistrikter. 5 % urørt skov svarer 
til et samlet areal på ca. 61 ha. Skal 
biodiversitetsområdet medregnes 
ender vi på 120 ha.

PEFC ordningens krav om en posi
tiv udvikling betyder at man eksem
pelvis starter med 4 ha biodiversi- 
tets område. Efter et par år overgår 
disse arealer så til urørt skov, og 
andre arealer tages ind til biodiversi- 
tets område (ekstensivt drevet).

Dette gør overgangen knap så 
hård, og ad åre (20-30 år) kommer
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PEFC certificeringen anbefaler at der udlægges 5% urørt skov, men det er ikke et 
krav ligesom hos FSC. Det kræves dog at der er en positiv udvikling, så man ad 
åre kan komme op på de anbefalede 5%. Man kan eksempelvis starte med at 
udlægge biodiversitetsområde der siden overgår til urørt skov. (Foto af biodiver- 
sitetsområde med elle-askeskov på Dønnerup).

man så op på de anbefalede 5 % 
urørt. Biodiversitets områderne øges 
derfor også gradvist.

Jeg håber at dette har bragt lidt 
lys over forskellene på de to certifi
ceringsordninger, som i princippet

vil nå de samme mål, men i hvert sit 
tempo.

Peter Holm, Skov- og Landskabs
ingeniørstuderende Hold 2004, Rangle 

Mølle skovdistrikt.
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• Udlægning af matørlaljyyJaa

1-20 cm. i profil

• Planering af eks. v
hvis overflade er grus, i profil

• Udlægning i køresporerne
• Vi lægger gerne Deres egne 

materialer ud
• Grader arbejde udføres
• Tilbud uden forbindende
• Vi kommer over hele landet

Entreprenør

Per Larsen 
Kalundborg ApS 

Vognmand
Aut. kloakmester

Saltbækvej 114 • 4400 Kalundborg 
Tlf. 59 50 22 21 - Bil 40 59 13 21
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Valmet solgt til 
Komatsu
Skovmaskinerne under Partek Forest 
er solgt af den finske koncern Kone 
til den japanske Komatsu koncern for 
et beløb på 120 mio. euro. Partek har 
to varemærker - Valmet som kendes 
herhjemme for skovnings- og udkør
selsmaskiner, og Timbco som ligger i 
det østlige USA og laver fældnings- 
og udslæbningsmaskiner. Handelen 
omfatter ikke Valtra traktorerne.

Komatsu er en af verdens store 
producenter af gravemaskiner og 
mineudstyr. Omsætningen var i 2002 
på 9,2 mia. dollars, og der var 31.000 
ansatte. Komatsu er i forvejen for
handler for Partek på nogle marke
der.

Omsætningen for skovmaskinerne 
i Partek Forest i de seneste 12 måne
der frem til 30.9.03 var 240 mio. 
euro., og der er ansat 1008, heraf 567 
i Sverige. Handelen omfatter ikke de 
to kranvirksomheder Loglift og Jon- 
sered under Partek Forest - de er 
overført til Kones lasthåndterings
division.

Kone meddelte i juni at man ville 
koncentrere sig om produktionen af 
elevatorer, rulletrapper og automati
ske døre, samt container- og last
håndtering. Derfor ville man finde 
nye ejere til fabrikkerne for traktorer 
og skovmaskiner. Omsætningen for 
Kone er 5,5 mia. euro, og der er 
35.000 ansatte.

Historien
Varemærket Valmet har ført en noget 
omtumlet tilværelse gennem årene. 
Valmet er en forkortelse for Statens 
metalværksteder (på finsk). Det blev 
grundlagt i 1945 af den finske stat 
ved en sammenlægning af statens 8 
fabrikker til produktionen af krigsma
teriel. Efter krigen ophørte produkti
onen af våben. Til gengæld skulle Fin
land udrede enorme krigsskades
erstatninger til Sovjetunionen - en 
opgave som kun kunne varetages af 
staten.

1 1951 startede produktionen af 
traktorer i Valmet koncernen. De 
første skovmaskiner blev produceret 
i 1961 af familien Bergholm, som 
solgte deres fabrik til Volvo i 1976.
Tre år efter indgik Volvo et samarbej
de med Valmet, som overtog hele 
produktionen af skovmaskiner (og 
traktorer) i 1985.

Hovedejeren af Valmet, den finske 
stat, besluttede i 1994 at man ville 
sælge alle dele af virksomheden, her
under Valmet papirmaskiner som nu

. -i'
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Skovmaskinerne med varemærket Valmet hører nu under den japanske Komasu 
koncern som især laver entreprenørmaskiner. (Foto af Valmet 890.1).

er ejet af den finske Metso koncern.
Valmet traktor, Valmet skovmaski

ner og Valmet containers blev overta
get af den finske Sisu koncern - som i 
øvrigt også var statsejet. Partek kon
cernen købte hele Sisu i 1997, og 
skovmaskinerne havnede i divisio
nen Partek Forest. I 2000 købte Par
tek den amerikanske Timbco fabrik 
og fik derved et bredere sortiment 
inden for skovmaskiner.

I 2002 gav Kone et bud på statens 
andel i Partek, og i efteråret købte 
man resten af Partek. Og nu har Kone 
altså solgt Valmet og Timbco skov

maskinerne til japanske Komatsu.
Adm. direktør Hans Eliasson fra 

Partek Forest siger at de mange ejer
skifter har gjort virksomheden stær
kere.

Kilder.Pressemeddelelser fra Kone 
og Komatsu 4.11.03 og Just Forest 

2/2003. Læs mere på 
www.valmet.com, 

www.partekforest. com, 
www.tirnhco.com,www.kone.com, 

www.komatsu.com,www.valmet.com 
(=www. metsopaper. com, 

dvs. papirmaskinerne)

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer
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Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m. 
Leestrup • 4733 Tappernøje • tlf. 36 72 53 77 ■ fax 56 72 57 02 

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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En værdifuld skov skal være varieret. Der skal være ung skov som kan give dækning og føde for vildtet - og gammel skov 
som er flot at se på. (Magleholm Skov på Nordfalster).

Hvad er 
skoven værd?
Der er mange faktorer som 
bestemmer prisen på en 
skov: Muligheder for jagt, 
fred og ro, variation i sko
ven, ubevoksede områder, 
forekomst af vand, huse i 
skoven, beliggenheden,

træværdien og produktions
mulighederne,

De fleste købere betaler 
kontant. De ved at afkastet 
fra skoven er lavt uden 
udsigt til forbedringer i de 
kommende år.

Skove har traditionelt ikke været 
handlet ret meget. Mange private 
skove har været knyttet til land
brugsejendomme, og den samlede 
ejendom er gået i arv til et af børne
ne. Hvis gården er blevet solgt, har 
skoven ofte fulgt med som en del af 
den samlede handel.
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£n s/?ou bør rumme vand i form af søer eller åer. (Systofte skov ved Nykøbing FL).

Dette billede er langsomt ved at 
ændre sig. Strukturen i landbruget 
ændres, så der bliver færre og større 
ejendomme. Nogle skove vil efter
hånden ligge langt væk fra den ejen
dom der driver jorden, og det kan 
føre til at skoven sælges fra. En del 
landmænd vil koncentrere sig om 
landbruget og vil derfor sælge skove 
fra. Endelig kan den dårlige økonomi 
i skovdriften gøre det nødvendigt for 
mange skovejere at frasælge nogle af 
deres skove.

Købernes motiver
Mange af de nye købere har ikke haft 
berøring med jordbrug, og de kan 
have flere motiver til at købe skov.

De fleste nævner muligheden for 
at gå på jagt i sin egen skov. Næsten 
alle sætter pris at der er fred og ro, 
ligesom ejerglæde - at kunne gå tur i 
sin egen skov - er vigtig. Mange 
ønsker en skov med et hus, som kan 
bruges som jagthytte eller fritidshus.

Skove bliver også købt med hen
blik på genplacering af ejendoms
avance. Hvis man har solgt en 
erhvervsejendom med avance skal 
denne beskattes - medmindre penge
ne anvendes til at købe en ny 
erhvervsejendom hvor man selv er 
driftsherre. En af mulighederne er 
skove som kan købes uden at opfyl
de landbrugslovens regler om bopæl, 
uddannelse mv.

Det er værd at bemærke at der er 
kun tale om en udskydelse af avance

skatten - på et eller andet tidspunkt 
kommer skatten til betaling.

Hvad bestemmer prisen?
Skov handles til meget forskellige 
beløb. De absolutte yderpunker er 
30.000 kr/ha til 150.000 kr/ha - men 
de fleste skove ligger inden for inter
vallet 50.000 - 120.000 kr/ha. Løvsko
ve handles generelt noget højere pr. 
ha end nåletræsplantager.

Skoven har snakket med tre af de 
mæglere som har mest erfaring på 
området. Formålet er at indkredse 
hvilke faktorer der indgår i vurderin
gen af en skovejendom - hvad lægger 
en køber vægt på?

Jagt
En af de vigtigste egenskaber er 
muligheden for at gå på jagt. Der bli
ver spurgt om bestanden af rådyr, 
krondyr, fasaner, ænder mv. Skoven 
skal give fødemuligheder og dækning 
for vildtet, og der skal være åbne 
områder.

Det er dog ikke alle skovejere der 
går på jagt. Nogle lejer jagten ud - og 
enkelte ønsker slet ikke at udleje jag
ten for at skåne vildtet.

Fred og ro
Næsten alle købere vil have fred og 
ro i skoven. Støj fra stærkt befærde
de veje og jernbaner er derfor uøn
sket.

Der må ikke være for mange 
besøgende i skoven. Bynære skove

De fleste købere ved godt at skov ikke 
giver noget afkast af betydning. Men 
da der altid følger udgifter med driften 
af en skov skal der også være indtæg
ter i et vist omfang, fx fra en bevoks
ning med klippegrønt. (Billedet viser 
en cypres bevoksning - klip af cypres 
kan sælges til gode priser øst for Store
bælt. Systofte skov ved Nykøbing Fl.).

med mange skovgæster er derfor 
meget svære at sælge til private.

Skovens opbygning 
Et nøgleord er variation som giver 
gode jagtmuligheder og herligheds
værdier.

Der bør være både ung og gammel 
skov - ung skov hvor vildtet får 
dækning og føde - og gammel skov 
som giver oplevelsen af en skov. Især 
stort løvtræ er eftertragtet.

Der bør være en stor variation af 
træarter, og gerne en stor andel af 
løvtræer i forhold til nåletræer. En 
ren produktionsskov er ikke i høj 
kurs i øjeblikket.

Ubevoksede områder
Der sættes stor pris på en passende
andel af

- Åbne områder i form af moser, 
enge, heder eller klitter.

- Vand i form af søer eller vandløb 
(åer skal være mindst 2 m brede, 
man skal kunne se vandet).

- Kuperet terræn, gerne med 
udsigtspunkter.

- Fritstående træer, gamle træer, 
smukke skovbryn og andre markante 
træer.
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En skov bør rumme unge bevoksninger der kan give dækning for vildtet. Billedet 
er fra Tårup Skov på Nordfalster hvor hovedparten af skoven er selv forynge Iser 
efter 1967 stormen - af varierende kvalitet.

Formålet er at give oplevelser på 
skovturen og gode vilkår for vildtet. 
Emnet kan måske bedst indkredses 
ved at svare på spørgsmålet: Hvilken 
skov vil jeg selv have lyst til at gå tur 
i?

Huse i skoven
Et hus i skoven er normalt attraktivt, 
men det afhænger meget af køberens 
ønsker.

Bor han lige i nærheden er han 
slet ikke interesseret i et hus - det 
kan fx være en landmand i nabolaget 
der netop har solgt gården og vil bru
ge tiden på at passe en skov.

Hvis køberen bor lidt længere væk 
vil han ofte være interesseret i en 
jagthytte, eller et hus til folk der 
arbejder i skoven og til opbevaring af 
redskaber. En traktorgarage med 
velfærdsfaciliteter kan være egnet til 
ophold i dagtimerne. En anden mulig
hed er et lille hus i halvdårlig stand, 
som er relativt billigt.

En del ejere vil bruge huset som 
fritidsbolig eller måske helårsbolig. 
Det er bedst at huset er relativt bil
ligt, så ejeren selv kan vælge hvordan 
han vil indrette det.

Hvis man køber skoven for at gen
placere ejendomsavance, og hvis 
man selv vil bruge huset, skal huset 
være billigt, fordi avancen kun kan 
genplaceres i aktiver der drives 
erhvervsmæssigt. For denne køber

gør det ikke noget hvis der slet ikke 
er hus i skoven.

En skov med et stort og flot hus 
kan være svært at sælge, især hvis 
huset er dyrt i forhold til skovens 
værdi. Købsprisen for huset vil være 
høj hvis man kun vil bruge et hus til 
jagthytte eller sommerhus. Desuden 
er det ikke sikkert indretningen pas
ser med købers ønsker, og så vil han 
måske indregne udgifter til ombyg
ning.

Et stort og dyrt hus er kun interes
sant hvis man ønsker at bo der hele 
året, men det forudsætter at skoven 
ligger i nærheden af ejerens arbejde. 
En skov med et stort hus er derfor 
svær at afsætte i udkantsområder.

Størrelse
Der er købere til alle størrelser af 
skovejendomme. Men den største 
køberkreds er til skove fra 20-100 ha 
- dvs. til priser mellem 1 mio. kr og 
10 mio. kr - afhængigt af køberens 
motiver.

De helt små skove kan sælges til 
naboer til arrondering eller til gen
placering af ejendomsavance.

Hvis jagt er væsentligt bør skoven 
være mellem ca. 20 og 200 ha - sva
rende til hvad man kan nå igennem 
på en dag.

Når skoven kommer over en halv 
snes mio. kr bliver den mulige køber
kreds hurtigt mindre. Det er de

færreste der har så store beløb eller 
vil bruge så meget på et aktiv som 
ikke giver et løbende afkast af betyd
ning. Der er dog også købere til 
større godser - kredsen er blot be
grænset.

Økonomi
De mæglere som Skoven har snakket 
med siger at skovdriften giver et 
meget lavt afkast. Budgetter viser et 
resultat omkring nogle få promille af 
skovens købspris - inklusive jagtleje, 
udlejning af eventuelle huse, admini
stration osv., men uden renter. Sko
vens afkast kan ikke betale renter på 
lån, og skoven skal derfor kunne 
købes kontant.

Til gengæld vil de fleste også 
lægge vægt på at driften af skoven 
skal kunne løbe rundt. Der må ikke 
komme for mange overraskelser bag
efter.

Det er væsentligt at skovdriften 
giver indtægter af et vist omfang, så 
det er muligt at fratrække driftsudgif
ter.

Skovens værdi fastlægges altså 
ikke ud fra beregninger over forven
tede fremtidige indtægter og udgifter.

De fleste købere regner med at 
skov er en værdifast investering, som 
måske kan give en værdistigning set 
over en længere årrække.

Høj vedproduktion 
En skov med en stor vedproduktion 
af værdifuldt træ er sjældent attrak
tiv i sig selv - kun hvis skoven samti
dig har en stor herlighedsværdi. En 
ren granplantage uden løvtræ og 
åbne områder er svær at sælge.

Hvis man ønsker at tjene penge på 
skovdrift gør man et bedre køb i Sve
rige. Eller endnu bedre i de baltiske 
lande - i Letland koster en produk
tionsskov typisk 3.000-5.000 kr/ha, og 
skove med herlighedsværdier endnu 
mindre.

Pyntegrønt
En velpasset juletræskultur eller klip- 
pegrøntbevoksning er måske ikke så 
pæn at se på - men den giver indtæg
ter til skovregnskabet.

Nogle ejere vil gerne passe jule
træerne selv. Andre skovejere vil slet 
ikke have med juletræer at gøre, men 
i så fald kan man som regel lave en 
pasningsaftale.

Hvis juletræer og klippegrønt 
udgør en stor del af ejendommen fal
der interessen, fordi herlighedsværdi
erne bliver færre. Skoven vil i så fald 
blive værdisat efter det driftsmæssi
ge afkast af pyntegrøntarealerne.
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Kulturarealer
Det er som regel godt hvis der er en 
del arealer med ung skov og kultura
realer fordi det giver en god vildtbe
stand - især hvis området ikke er 
under hegn.

Kulturarealerne må ikke være 
dominerende - så mister man for
nemmelsen af skov. Store utilplante- 
de arealer trækker ned, fordi de kan 
medføre udgifter i de kommende år.

Beliggenhed
De fleste mulige købere er bosat 
omkring København eller Århus, og 
skovens placering i forhold til de 
mulige købere har stor betydning for 
prisen.

Skove inden for en times kørsel fra 
køberens bopæl er attraktive, fordi 
det er nemt at komme derud. Man 
kan gå på bukkejagt en tidlig morgen 
og stadig nå på arbejde - og man kan 
invitere gæster derud. Er skoven læn
gere væk skal der være mulighed for 
overnatning på stedet.

Skove tæt på byerne og med man
ge besøgende er svære at afsætte.

Arrondering
Købere foretrækker en velarronderet 
skov. Prisen er lavere for en skov 
som er lang i forhold til bredden, 
eller en skovejendom som består af 
flere adskilte skove

Ejendommens historie 
Det er en fordel hvis der er en histo
rie knyttet til stedet. Det kan være 
fortællinger om historiske begiven
heder, tidligere ejere, eller planta
gens tilblivelse.

Skovrejsning
Nye skove kan være svære at sælge 
fordi man ikke har fornemmelsen af 
skov. Bedst er skovrejsning med løv
træ, søer, udsigter mv.

Landbrugspligt
Skove hvor der er landbrugspligt på 
jorden har en begrænset køberskare 
fordi ejeren skal opfylde landbrugs
lovens krav om bopæl, uddannelse 
mv. ■
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En skov bør rumme åbne områder der giver lys og lud. Her stod en stor gran
bevoksning fra huset og helt ned til søen på det nederste billede. Granerne var 
svækkede, og de er netop skovet. Der er nu mulighed for at lave en eng med 
småsøer foran huset. (Magleholm Skov på Nordfalster).
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Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt.

Barrods- & dækrodsplanter

' psi
Peter Schjøtt’s Planteskole 
7361 Ejstrupholm 
Tlf. 73 77 25 52 • Fax. 75 77 31 34 
E-mail: p.s@planteskole.dk

Se fremtidens fordele på www.planteskole.dk
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Derfor sælges skoven
Billederne i denne artikel stammer 
fra fire skovejendomme på Nordfal
ster som netop er sat til salg. Vi 
spurgte ejeren, Lars Hvidtfeldt, 
hvorfor han sælger nogle af sine 
skove:

- Min hustru og jeg købte Gam
mel Kirstineberg Gods sidste år, 
fortæller Lars Hvidtfeldt. Vi er pri
mært interesseret i landbrug og i 
mindre grad i skovbrug, og der var 
mere skov end ønsket.

- Vi beholder flere skove som 
arronderer godset sammen med 
landbrugsarealerne. Vi har begge 
stor interesse for jagt, men dette 
kan sagtens opfyldes gennem sko
vene tæt ved hovedbygningen.

- De skove vi har udbudt til salg 
ligger adskilt fra selve godset - tre af dem er ti km væk - og de bidrager 
ikke til herlighedsværdierne for hovedbygningen. De fleste er blevet købt 
ind til godset for 18 -20 år siden af den forrige ejer.

- Når vi vælger at sælge skovene nu hænger det også sammen med at vi 
har planer om at investere mere i den øvrige del af godset - i landbrug, 
planteskole og frugtavl. Jeg ser godset som en dynamisk virksomhed hvor 
man kan afhænde nogle aktiver og anbringe kapitalen i andre produktioner 
for derigennem at skabe økonomisk vækst.

- Hvordan har du valgt at gribe salget an?
- Jeg er ikke skovmand, så jeg havde brug for hjælp til beskrivelse af sko

ven. Der er mange ejendomsmæglere som siger de handler med skov, men 
der er kun få som har det som deres kerneområde.

- Jeg ønskede en mægler som både kan rådgive sælger og køber. Skove 
købes sjældent af skovfolk, og køberen har brug for at vide hvad det inde
bærer.

- Jeg har haft kontakt med flere mæglere, som har givet et oplæg, og jeg 
har også fået råd fra min advokat samt en anden ekstern person, som ved 
meget om køb og salg af skove. Jeg valgte så en mægler med et fagkend
skab og en vis omsætning på området. Han skulle være i stand til at lave et 
detaljeret salgsprospekt med et realistisk budget for skovens drift, slutter 
Lars Hvidtfeldt.
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Til påsmøring eller udsprøjtning 
1 og 5 ltr. emballager

Las altid etiketten før brug
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Forhandler anvises:

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

★  ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★  ★ ★  ★  ★  ★

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

Kristianiagade 8 
DK-2100 Kobenhavn 0

Telefon (+45) 70 22 96 01 
Telefax (+45) 35 43 96 06

Skov og jagt på Bornholm

mm
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7*

Sagsnr. 2300-8215

Poulsker og Bodilsker 
Plantager - 687,9 ha
Ejendommen er beliggende i Bornholms 
naturskønne landskab, ca. 7 km vest 
for Nexø. Plantagerne består primært 
af nåleskov, der dog brydes af et stort 
antal langstrakte moser, søer og enge 
samt flotte lovtræsbevoksninger. Dette 
giver plantagen stor variation, her
lighed, naturværdi samt en fantastisk 
jagt. På ejendommen er der en stor 
opsparing af vedmasse, som vil kunne 
realiseres inden for de kommende 
10-20 år. Der findes en stor bestand af 
råvildt på ejendommen. Desuden er der 
gode muligheder for at udvikle fasan- 
og andejagten. Til ejendommen hører 
to jagthytter.

Der er ikke bopælspligt på ejendom
men, og den kan erhverves i selskabs
form.

r■SK

Se flere ejendomme på 
vor internetside eller 
kontakt os, hvis De har 
specifikke ønsker.

U

HC - Skov og Land ejes af:
8Hedeselskabet og Blnsignia Cederholm A/S 

www.cederholm.com/skovogland
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Kan en skov gøres mere attraktiv?
Forslag til tiltag der kan øge 
skovens værdi for en køber.

Hvis man overvejer at sælge en skov, 
så kan man gøre en del som kan øge 
skovens værdi for den næste ejer. 
Nogle af forslagene tager en del år at 
realisere, så man bør planlægge på 
lang sigt.

Man bør nøjes med tiltag som ikke 
kræver den store indsats og ikke bin
der en køber - for måske vil han 
lægge vægt på andre ting.

Forslag
- En varieret skov er attraktiv for vild
tet og har større herlighedsværdi.
Der bør være mange træarter og 
meget løvtræ, og både ung og gam
mel skov. Der bør være tætte områ
der hvor vildtet kan stå.

- Man kan anlægge søer hvis det 
kan gøres relativt billigt - fx ved at 
lukke grøfter eller skrabe jord væk 
med en bulldozer. Hvis søer eller åer 
er tilgroede kan der udtyndes så 
vandfladen bliver synlig.

- Man kan udlægge ubevoksede 
arealer - enge eller heder - på attrak
tive steder i skoven, og man kan ska
be udsigter ved at hugge træer som 
generer.

- Man kan plante solitærtræer på 
udvalgte steder - i vejkryds, på en 
eng eller op til et hus.

- Specielle træer bør bevares, selv
om de ikke er noget værd ud fra et 
forstligt synspunkt. Der bør altså 
hugges for en bredkronet eg.

- Man bør renovere eller fjerne 
bevoksninger der virker skæmmende
- svækkede graner, mislykkede selv- 
foryngelser og forvoksede juletræer.

- Hvis der er et hus i skoven bør 
det være i brugbar stand til anven
delse som jagthytte. Man bør ikke 
bruge mange penge på istandsættel
se, for køberen vil indrette huset 
efter sine egne ønsker.

- Ung skov på tidligere landbrugs
jord er ikke særlig attraktiv, hvis 
den ligger isoleret fra gammel skov. 
Skovrejsninger kan gøres mere 
spændende ved at anlægge søer, 
udsigter osv.

- Skove hvor store arealer er ind
hegnet er ikke særlig salgbare. Man

. *

■

Den gamle bøg er blevet skovet, og foryngelsen er ikke slået an. For mange are
aler af denne type kan trække ned.

&

ror*

Skæve træer som dette vil være fjernet 
i en intensivt drevet skov - men bør 
bevares hvis de er spændende at se 
på.

bør vente nogle år indtil kulturerne 
er i god vækst og hegnene er taget 
ned - eller i det mindste til der kan 
gennemføres en fornuftig jagt i sko
ven som helhed.

- Der bør ikke være større afdrifter 
som står foran tilplantning, så den 
nye ejer får udgifter straks efter 
købet.

- Skove bør have en passende 
størrelse i forhold til mulige købere 
og en god arrondering. Små, spredt- 
liggende skove bør sælges hver for 
sig. Derfor bør man overveje udstyk
ninger eller mageskifter for at skabe 
en passende ejendom.

- Man kan overveje at tilplante 
eller frastykke en eventuel land
brugsjord på ejendommen, så 
køberen ikke skal opfylde landbrugs
lovens regler om bopæl, uddannelse 
mv. ■

sf

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

tit. +45 56 50 32 02 ■ fax +45 56 50 32 03 
mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenoropgaver udfores 

co/\Sp

^G/jvg
Besøg os på www.jjskovservice.dk
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Denne smukke lade er lavet af lærketræ, som stammer fra træer væltet i stormen i 1999.

Stormfældet lærketræ 
blev til maskinlade

Træet beskyttes mod vand 
ved en række metoder.

Deltagerne på ekskursionen til Salten 
Langsø fik måske et glimt af denne 
lade (efter sidste punkt, på vej til 
Løndal). Den er opført i 2002 af 
Addithus Skov Aps og Løndal Øster- 
skov A/S ved Lars Kolind og Vibeke 
Riemer.

Laden består af to afdelinger. Den 
ende man ser på det store billede er 
på 116 m2 og rummer bl.a. velfærds
faciliteter som toilet, personalerum 
med lille thekøkken, tørrerum, 
motorsavsværksted, giftrum og tra

ktorværksted. I den anden ende fin
des et rum på 400 m2 som bruges til 
traktorer og forskellige maskiner.

Laden bruges også til aktiviteter 
uden for ejendommen, idet Salten 
Langsø Skovdistrikt har lejet sig ind i 
den del der har med velfærdsfacilite
terne at gøre.

Laden er tegnet af Foldagers teg
nestue i Ry, men den er inspireret af 
laden på Haderslev Skovdistrikt, som 
tidligere er vist i Skoven.

Lærketræ
Laden på Addithus er værd at omtale 
fordi der er brugt en hel del lærke

træ. Det stammer fra store træer på 
25-30 m højde som var væltet i stor
men i december 1999 og som distrik
tet ikke kunne sælge til acceptable 
priser. Lærk er velegnet til træhuse 
fordi kernetræet er naturligt impræg
neret.

Facaden er beklædt med savskår- 
ne brædder på 22 x 150 mm, lagt på 
klink. Hertil er der brugt 12,4 m3 
skåret træ - det svarer til omkring 30 
m3 råtræ. Der er også brugt en del 
lærketræ indvendigt - hvor meget 
vides ikke. Spærene stammer fra 
Palsgård.

Prisen har været ca. 1.300 kr/m2
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/ den anden ende af laden findes en stor port som giver adgang til maskinrummet.
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Facaden er beskyttet mod regn på en 
række måder, se teksten.

for den del af bygning der kun er 
maskinhus, og 5.000 kr/m2 for den del 
af bygningen der er isoleret og omfat
ter velfærdsrum. 1 alt ca. 1,1 mio. kr.

Beskyttelse af facaden
Facaden er på 565 m2. Den er først 
behandlet med et skimmelmiddel, og 
derefter to gange med en tynd lin- 
oliegrunder inden for 24 timer. Begge 
dele er sprøjtet på med en have
sprøjte.

Derefter er facaden behandlet to 
gange med et meget tyndt lag af en 
meget tyk klar linoliemaling, 1 liter pr 
15 m2. Så skulle den kunne stå i 10 år, 
hvorefter den skal opfriskes med en 
gang linoliegrunder. Alt sammen er 
købt hos Wolf linoliefabrik.

Selv om der er anvendt lærketræ

med naturlig imprægnering af kerne
træet, og selv om træet er overflade
behandlet, så bør facaden beskyttes 
mod regnvand for at sikre en lang 
holdbarhed. Det er sket ved en ræk
ke former for konstruktiv træbeskyt
telse (beskyttelse gennem udform
ningen af konstruktionen):

- Der er et tagudhæng som holder 
det meste regnvand væk.

- Tagrender forhindrer at regnvand 
fra taget blæser ind på facaden eller 
plasker ned på jorden, så det kan 
sprøjte op igen på træet.

- Sidevæggene hælder indad, så 
slagregn har sværere ved at komme 
ind på facaden.

- Et højt fundament forhindrer at 
regnvand der rammer jorden kan 
sprøjte op på den nederste del af 
facaden.

- Søsten på jorden forhindrer også 
at regnvand kan sprøjte op, desuden 
forhindrer de vækst af ukrudt som 
kan holde på fugtighed.

- På gavlene er der flere stød (sam
linger) fordi lange brædder er van
skelige at fremskaffe og at håndtere. 
Ved hver samling er underkanten af 
brædderne forsynet med drypnæser 
(en trekantet tilskæring), så regnvan

det kan dryppe af og ikke skal løbe 
ned ad hele facaden.

- Brædderne på en del af gavlen er 
monteret lodret så regnvandet følger 
fiberretningen når det løber nedad.
På den nedre del af facaden er bræd
derne monteret vandret - formentlig 
af æstetiske hensyn - men træet er 
godt beskyttet af tagudhæng og skrå 
sider. Hvis der alligevel skulle optræ
de råd i underkanten af konstruktio
nen skal der kun udskiftes få bræd
der.

- Omkring døre og vinduer er der 
monteret drypkanter af træ. ■

sf

Noter
Kilde til artiklen: Skovfoged Jan Østergård, 
Salten Langsø Skovdistrikt. Laden findes 
ved Addithus Avlsgård, lige nord for Addit.

Wolfs Linoliefabrik kan kontaktes på tlf. 
5650 4311, eller se på www.wolfs.dk

Læs mere
Maskinladen på Haderslev distrikt er omtalt 
i Skoven 2/01 side 54 - samt i Skoven 3/01 
side 121. Principper for opførelse af træbyg
ninger er desuden omtalt i Skoven 5/02, side 
234 (i forbindelse med en stor lade på Bram
strup Gods).

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

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

.dk

•øm. ■■s*
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SKOVEN 11 2003 515



KORT NYT )

Supertræ gået konkurs
Det kun tre år gamle firma Supertræ 
ved Nørre Snede er taget under kon
kursbehandling. Firmaet har en gæld 
på et tocifret millionbeløb. 12 medar
bejdere står nu uden job.

Firmaet arbejder med en helt 
nyudviklet metode til imprægnering 
af træ, primært gran. Man bruger CO2 

i den superkritiske tilstand hvor det 
hverken er væske eller gas og er 
under højt tryk og temperatur. Et 
imprægneringsmiddel opløses i 
superkritisk CO2 og kan derved brin
ges helt ind i midten af træet. Se 
omtale i Skoven 3/02.

Fordelen er at man kan anvende 
miljøvenlige midler uden tungmetal
ler og opløsningsmidler. Man kan 
gennemimprægnere træet - selv 
grantræ som ikke kan behandles i tør 
tilstand. Når træet er behandlet er 
det ikke vådt, det er ikke misfarvet, 
det kan bearbejdes uden slid på 
værktøj, og det kan males. Og efter 
brug kan det bortskaffes som almin
deligt træ.

Træet er afprøvet i Malaysia under 
høj temperatur og fugtighed. Efter 2Y> 
år er ubehandlet fyr næsten væk, 
mens imprægneret fyr og gran ikke

Hr
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Supertræ udstillede på Have & Land
skab i maj med dette hus.

er angrebet af svamp. Ubehandlet 
gran er i øvrigt også næsten intakt - 
under tørring lukkes porerne på 
grantræ så det har svært ved at opta
ge vand.

Firmaet har fået en EU miljøpris 
for metoden som også er patenteret.

Som hovedårsag til konkursen

HJORTHEDE A SKOVPLANTER

PLANTESKOLENS LÆPLANTER

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

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

Kontakt Ketner Outdoor A/S 
for yderligere information:
Tlf.: 43 27 11 66 
Fax: 43 96 10 14
E-mail: outdoor@ketner.dk 
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nævnes at der kom mange revner i 
træet da man gik op i fuldskala pro
duktion sidste år. Efter nogle måneder 
fandt man ud af hvordan revnerne 
skulle undgås, men det har været van
skeligt at komme ind på markedet 
bagefter. Samtidig har kunderne været 
skeptiske over imprægneret træ uden 
den forventede grønne farve.

Supertræ ejes af FLS Miljø, Løn
modtagernes Dyrtidsfond, FIH 
Erhvervsbank og Consenta Holding 
gennem Palsgård Træ. Hele anlægget 
kostede 120 mio. kr, og der er løben
de blevet tilført mere kapital. Der er 
håb om at produktionen kan videre
føres under andre ejere.

sf
Kilder:
Byggeteknik 17.10.03, Puff 9/03.

Entreprenører mødes
Elmia og de svenske entreprenørers 
forening (SMF) laver et træf for 
maskinførere. Elmia Loggers Meet 
2004 afholdes første gang 21.-22. maj 
2004, og skal gentages hvertandet år.

Fokus lægges på brugte skovma
skiner, udstyr og tilbehør. Der bliver 
en række arrangementer for entre
prenørerne, bl.a. svenske mesterska
ber i udkørsel, og en fredag aften 
med mad og underholdning.

Elmia er i forvejen kendt for de to 
store skovmesser, Elmia Wood og 
SkogsElmia som begge afholdes 
hvert fjerde år, senest i 2000, hhv. 
2002. Nogle af udstillerne har ment 
det var for meget med en messe 
hvert andet år, andre vil gerne have 
en messe hvert år.

Fremover vil grundstammen være 
Elmia Wood hvert 4. år - det er den 
internationale nyhedsmesse for nor
disk teknik. SkogsElmia får hoved
vægt på de emner som er vigtige for 
skovejerne.

Det er især leverandører af brugte 
maskiner og tilbehør som efterlyser 
årlige messer, og det opfyldes med 
Elmia Loggers Meet. Den holdes på 
Elmias messeområde midt i Jon- 
koping (3 timers kørsel fra Danmark). 
Det er et enklere arrangement end 
ude i skoven, fordi alle faciliteter fin
des på stedet - Elmia afholder i forve
jen messer for mange andre brancher.

Elmia mener at der er et behov for 
en markedsplads for brugte maski
ner. Handlen med brugt er i dag mere 
omfattende end med nyt. Der er 
overskud i Sverige, men stor efter
spørgsel i bl.a. Tyskland og de balti
ske lande.

Læs mere på www.elmia.se/loggers
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— Gerne — .hiland — Heden

Figur 1, Skovbrugets driftsoverskud 1947-2001, i 2000-priser. (Data fra Dansk 
Skovforening 2002 og tidligere års regnskabsoversigter).

I denne og den næste arti
kel diskuteres skovbrugets 
aktuelle økonomiske situati
on og mulighederne for for
bedringer.

Skovbrugserhvervets 
driftsøkonomi er usædvan
lig trængt i disse år, også 
historisk set. Set fra et inve
steringssynspunkt opvejes 
dette i nogen grad af stig
ninger i ejendomsværdier
ne.

Samlet set er der ikke 
umiddelbart noget i vejen 
med skovenes værdi som 
investeringsobjekt.

Debatten om skovbrugets pressede 
driftsøkonomi har gennem nogen tid 
optaget spalteplads i den trykte 
presse. Der er ingen tvivl om, at 
skovbrugets driftsøkonomi er 
usædvanlig trængt, og at erhvervet 
må reagere med tilpasning og omstil
ling.

Betragtet som langsigtede investe
ringsobjekter er skovejendommene 
imidlertid forsat attraktive - for sko
venes ejendomsværdi stiger forsat.

En ny undersøgelse (Boon 2003) 
fra Skov & Landskab antyder, at en 
del af forklaringen på dette tilsynela
dende paradoks er ejernes motiver 
til at eje og drive skov. Motiverne er 
nemlig meget brede og omfatter hen
syn til en række bløde værdier, der 
ikke nødvendigvis øger driftsover

skuddet. Det forhold diskuteres i den 
næste artikel.

I det følgende gennemgås skovbru
gets aktuelle og historiske driftsøko
nomiske situation med udgangspunkt 
i Dansk Skovforenings regnskabsover
sigter for privatskovbruget. Udviklin
gen i ejendomsværdierne inddrages i 
en samlet vurdering af skovenes lang
sigtede gennemsnitlige afkast.

Skovbrugets driftsøkonomi
Figur 1 viser udviklingen i skovbru
gets samlede gennemsnitlige drifts
overskud, inkl. oplyste biindtægter 
fra f.eks. jagtleje mv., som de fremgår 
af Dansk Skovforenings ’Regnskabs
oversigter for dansk privatskovbrug’ 
for de tre skovegne.

Som det ses er driftsoverskuddet

især for Jylland, men også for Heden 
historisk lavt i disse år. For Øerne er 
overskuddet nok lavt, men ikke 
usædvanlig lavt.

Udviklingen i overskuddet afspej
ler i høj grad udviklingen i salgspri
serne på de tre vigtige produkter i 
dansk skovbrug: Råtræ af bøg og 
rødgran samt juletræer af nordman
nsgran. Prisudviklingen på stort træ 
af de tre vigtigste vedproducerende 
træarter i Danmark er vist i figur 2.

Det ses, at bøgepriserne var histo
risk høje ved indgangen til det nye 
årtusinde, men så skete der et vold
somt prisfald. Og dette seneste fald i 
priserne på bøgetræ har ramt især 
Øerne hårdt, fordi de gode bøgepri
ser tidligere holdt overskuddet oppe 
i disse egne.

Skovbruget i 1900-tallet
- erhverv 

og investering
Af forskningschef, 

ph.d.. Bo Jellesmark Thorsen, 
Skov & Landskab

Skovbrugets driftsoverskud 1947-2001
Rede priser (År 2000)
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Figur 2. Udviklingen i salgsprisen for gavntræ af stor dimension for de tre danske 
hovedtræarter i perioden 1911-2002, i 2002 priser.

3% - og noget under gennemsnittet 
for hele perioden 1947-2001.

Dertil kommer imidlertid, at kapi
talafkastene - altså gevinsten ved 
stigningen i ejendomsværdierne - 
historisk set har været ikke helt ube
tydelige, som det fremgår af de tre 
første kolonner af tabel 1. Det får 
betydning for det samlede billede af 
skovbrugets økonomi, som er af

spejlet i de sidste tre kolonner af 
tabel 1.

Set over de seneste 55 år har den 
gennemsnitlige årlige reale forrent
ning - inkl. et kapitalafkast på 2,4- 
4,0% - været på 6,3-8,6%. Dette er 
absolut et fornuftigt realt afkast sam
menlignet med mange andre langsig
tede investeringer. Dette gælder spe
cielt når der tages hensyn til, at skov-

Råtræpriserne kan svinge ganske betydeligt over tid, og trends - både opadgåen
de og nedadgående - kan vare i lang tid. Det betyder, at man kan håbe på, at 
priserne inden længe vil bevæge sig opad. Det er da også sandsynligt, at det kan 
ske - problemet er bare, at man ikke kan vide, hvornår konjunkturerne på 
råtræmarkedet vender.
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Prisen på stort træ af rødgran er 
på et historisk lavt niveau i disse år. 
De sidste årtiers vedvarende fald i 
nåletræspriserne har ramt alle, men 
specielt Heden og Jylland, hvor nåle
skovene er dominerende.

Gavntræproduktionen af eg er 
mere begrænset, men heller ikke her 
er priserne specielt høje i disse år - 
selvom de ikke er nede på niveauet 
fra 1970’erne.

Endelig har de seneste års negati
ve prisudvikling på juletræer ramt 
mange hårdt, idet mange distrikter, 
især i Jylland, har satset hårdt på 
juletræsproduktionen gennem 
1990’erne.

Figur 2 viser også, at svingninger
ne i råtræpriserne er ganske betyde
lige over tid, og at trends - både 
opadgående og nedadgående - kan 
vare i lang tid. Det betyder selvfølge
lig, at man kan håbe på, at priserne 
inden længe igen vil bevæge sig opad 
og fastholde den kurs i nogen tid. Det 
er da også sandsynligt, at det kan 
ske.

Problemet er bare, at man ikke kan 
vide, hvornår konjunkturerne på 
råtræmarkedet vender. Faktisk er det 
påvist (Thorsen 2003), at det i nu fle
re årtier har været sådan, at det bed
ste gæt på de næste års rødgranpri
ser er lavere priser.

Sådan en udvikling må selvsagt 
vende før eller siden. Der er des
værre ingen tegn i de aktuelle priser 
på, at det er ved at ske.

Skovbrugets økonomi 
som investering
Sideløbende med at skovbrugets 
driftsoverskud og råtræpriserne er 
faldet, er det at eje skov tilsyneladen
de blevet stadig mere populært. Det 
har sat sit præg på udviklingen i 
skovenes ejendomsværdier, der med 
visse forbehold kan tages som et 
udtryk for skovenes værdi i alminde
lig handel og vandel. Figur 3 viser, 
hvordan udviklingen inden for de 
seneste 55 år har mere end tredoblet 
den reale ejendomsværdi af de dan
ske skovejendomme.

Denne kraftige stigning i værdien 
af de danske skove, samtidig med det 
længere varende fald i driftsover
skuddet - specielt på Heden og i Jyl
land - har gjort, at driftsoverskuddet 
isoleret betragtet i stadig ringere 
grad har forrentet de voksende ejen
domsværdier.

Det fremgår af de tre midterste 
kolonner i Tabel 1: Afkastprocenten 
uden kapitalafkast har de seneste 5- 
10 år været beskedent - mellem 0 og
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Skovenes ejendomsværdier 1947-2001 
Reale priser (År 2000)

afkast end de, der dukker op i de 
driftsøkonomiske regnskaber. Dette 
fænomen diskuteres nærmere i 
næste artikel.

Selvom denne artikel har vist, at 
skovbruget som investeringsobjekt 
betragtet klarer sig fornuftigt også i 
disse år, så ændrer det selvfølgelig 
ikke umiddelbart på det daglige pres 
på langt de fleste ejere og forvaltere 
af Danmarks skove. Skovbrugets 
driftsøkonomi er usædvanlig hårdt 
presset i disse år.

Helt forventeligt ser vi derfor stor

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

•Øerne

Årstal
—Jylland----- Heden

Figur 3. Udviklingen i skovenes ejendomsværdier 1947-2001, i 2000-priser.

bruget som investeringsaktiv er 
attraktivt, fordi dets afkast synes at 
samvariere positivt med inflationen 
og negativt med afkastet af en række 
andre mere følsomme aktiver (Møller 
2001).

Det fremgår også af tabellen, at 
det reale afkast de seneste 5-10 år 
ikke helt lever op til det historiske 
niveau. Afkastet synes dog inde i en 
bedring på grund af de stigende ejen
domspriser.

Afsluttende bemærkninger
Denne gennemgang viser, at mens 
skovbrugets aktuelle driftsøkonomi 
er hårdt presset, er der ikke umiddel
bart noget væsentligt at udsætte på 
skovbrugets samlede langsigtede for
rentning - som investeringsobjekt 
betragtet.

Dette skyldes blandt andet væks
ten i skovenes ejendomsværdier, der 
synes at afspejle købernes værdisæt
ning af andre værdier og løbende

kreativitet i branchen i forsøget pa at 
finde forsvarlige rationaliseringsmu
ligheder og nye veje til at øge indtje
ningen. Der er ingen lette veje, men 
der er muligheder, og disse diskute
res også i næste artikel. ■
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Tabel 1. Dansk skovbrugs gennemsnitlige årlige reale afkastgrader over forskellige perioder.

Periode
Kapitalafkast

Øerne Jylland Heden
Afkast-% u. kapitalafkast 

Øerne Jylland Heden

1997-2001 2,8% 1,4% 3,5% 2,9% 1,1% 0,3%
1992-2001 0,9% 0,0% 1,0% 2,8% 1,4% 0,4%
1947-2001 2,4% 2,8% 4,0% 5,7% 5,7% 2,3%

Afkast-% m. kapitalafkast 
Øerne Jylland Heden

5,8%
3,7%
8,1%

2,5%
1,4%
8,6%

3,7%
1,4%
6,3%
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De stigende ejendomsværdier er næppe knyttet til en forventning om et større overskud af den løbende drift. De er snarere 
udtryk for en voksende værdisætning af de private ikke-markedsomsatte goder - herlighedsværdier.

Af forskningschef, 
ph.d.. Bo Jellesmark 

Thorsen, Skov & Landskab

Selv om skovenes driftsøko
nomi er hårdt presset, så sti
ger ejendomsværdien fort
sat. Det skyldes formentlig

ejernes værdisætning af 
herlighedsværdier.

Der er visse muligheder 
for at bedre økonomien ved 
rationaliseringer i skovbru
get, specielt på kultursiden.

Og der er et stort behov 
for innovation og produkt
udvikling - ikke mindst på 
spirende markeder for mil
jøgoder.

1 den forrige artikel blev det doku
menteret, at mens skovbrugets aktu
elle driftsøkonomi er hårdt presset, 
er der ikke noget væsentligt at 
udsætte på skovbrugets samlede 
langsigtede forrentning - som inve
steringsobjekt betragtet. En væsent
lig årsag er de fortsatte stigninger i 
ejendomsværdierne.

Dette ændrer imidlertid ikke ved 
det daglige pres på langt de fleste 
ejere og forvaltere af Danmarks 
skove. Der er ingen tvivl om, at skov
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brugets driftsøkonomi er usædvanlig 
trængt, og at erhvervet må reagere 
med tilpasning og omstilling.

Skovbrugets økonomi sammenhol
des i denne artikel med enkelte resul
tater fra en ny undersøgelse af dan
ske skovejeres syn på deres ejerskab. 
Afslutningsvis diskuteres muligheder 
for en forbedring af skovbrugets øko
nomi.

Skovenes ejere
Skovbrugets overskud af den løben
de drift er relativt lavt i disse år, men 
samtidig er skovbrugets samlede 
økonomi, specielt set i et længere 
tidsperspektiv, ikke generelt proble
matisk. Det er til en vis grad de sti
gende ejendomsværdier, der medvir
ker til dette samlede billede.

Det er klart, at det er en ringe 
trøst for ejere, der forlader sig på en 
betydende indtægt fra driften af sko
vene, eller i det mindste ikke kalku
lerer med negative driftsresultater, 
og som ønsker at beholde skovejen
dommen. Og det er ikke så få ejere, 
der ønsker at beholde skoven læn
ge.

En ny undersøgelse fra Skov & 
Landskab (Boon 2003) viser, at ca. 
60% af alle ejere håber på at kunne 
lade skoven gå i arv til familie, mens 
kun ca. 10% forventer at afhænde 
skoven på markedet som sådant 
(Boon 2003). Blandt de større skov
ejendomme er det en endnu større 
andel, der ønsker at fastholde skov
ejendommen i familien.

Stigningerne i skovenes ejendoms
værdi må afspejle dels de goder, 
køberne forventer at nyde fra skove
ne, dels deres forventninger til den 
fremtidige værdiudvikling.

De stigende ejendomsværdier er 
næppe knyttet til en forventning om 
større fremtidige overskud af løben
de drift. De er snarere et udtryk for 
en voksende værdisætning af de pri
vate ikke-markedsomsatte goder, 
som skovene yder ejeren i øvrigt 
(såkaldte herlighedsværdier). Der er 
sikkert også tale om en voksende 
opmærksomhed på, at netop dette 
har en positiv betydning for skov
ejendommes værdi som langsigtet 
investeringsaktiv.

Driftsøkonomiske forhold er sta
dig vigtige, specielt for ejere af de 
lidt større skovejendomme (Boon 
2003). Men det er mange andre ting 
også.

Mange ejere, også blandt de større 
skovejere, finder landskabelige vær
dier, naturværdier og andre værdier 
vigtige. Faktisk er der mange flere

ejere, der finder disse værdier særde
les vigtige for deres ejerskab, end 
der er ejere, der finder skovens rolle 
som investeringsobjekt særdeles vig
tig for ejerskabet.

Der er altså noget, der tyder på, at 
mange i dag ejer skov for den glæde 
og for de værdier, en ejer kan få ud af 
selve driften i sig selv og af ejerska
bet som sådan.

Ejerne synes at veje driftsøkono
miske ønsker og bekymringer op 
mod en række værdier - mange 
immaterielle - som ejerskabet også 
giver dem. Det virker ganske ratio
nelt og underbygges af skovenes 
værdi som investeringsaktiv. Så selv 
om en vis grad af filantropi ikke kan 
afvises, er den ikke en streng nød
vendighed for at være skovejer.

Undersøgelsen af Boon omtales i 
øvrigt i flere andre artikler i dette 
nummer af Skoven.

Rum for forbedring 
- men hvordan?
Som i andre erhverv, der rammes af 
dårlige konjunkturer, leder man i 
skovbruget efter udveje. Der er 
naturligt nok langt mellem enkle ide
er til hurtigt øget indtjening - den 
slags har det med at være udnyttet 
for længst. Ideer er der imidlertid, 
mange flere end jeg kan behandle 
konkret her.

I stedet vil jeg ridse nogle generel
le forhold op. Ideer til forbedringer 
kan opdeles i dels interne ændringer 
i skovbrugets driftspraksis, dels nye 
rammer og produkter i skovbruget.

Ændringer i skovbrugets 
driftspraksis
Som i andre erhverv er mulighederne 
for rationaliseringer noget af det 
første, man kigger efter, når man 
kommer under økonomisk pres. Ser 
man i regnskabsoversigterne, er der 
to ting, som springer i øjnene:

- Omkostningerne til administrati
on, der på Øerne og i Jylland udgør 
omkring 500 kr/ha - og omkring det 
halve på Heden.

- Det danske skovbrug har interna
tionalt set meget høje kulturudgifter. 
De gennemsnitlige reale kulturudgif
ter har været omkring 400 kr pr. ha 
og år de sidste 10 år.

Administration
For omkostningerne til administrati
on skal det påpeges, at mens tallet 
stadig forekommer stort, er de i 
skovbruget i alle egne stort set halv
eret i reale priser over de seneste 25

år. Udviklingen mod stadig færre 
distrikter med egen administration 
og mod øget brug af eksterne firmaer 
til en del af administrationen har sat 
tydelige spor på denne post.

Den er og vil fortsat være under 
pres. Tiden vil vise, om der er mulig
heder for fortsatte rationaliseringer. 
Der kan også argumenteres for det 
modsatte - alt efter ejendoms- og 
ejertype.

Kulturanlæg og -pleje 
Anderledes er det på kulturområdet, 
hvor de seneste 10 års kulturudgifter 
ikke er specielt lave set i et historisk 
lys. Men kulturomkostningerne er 
specielle ved i høj grad at være en 
investeringsudgift, og det er derfor 
en udgiftspost, man skal behandle 
med omtanke. Der er ingen idé i at 
spare fremtiden væk.

Alligevel kan man godt spørge, om 
ikke man kan få samme investerings
gode - en levedygtig skov med et 
godt flersidigt produktionspotentiale 
- billigere.

Og der sker faktisk noget på denne 
front. Siden 2000 har erhvervet i tæt 
samarbejde med forskningen arbej
det for større bevidsthed om billige
re kulturmetoder i regi af Kulturkom
mission 2000. Der arbejdes over en 
bred front med fokus på specielt de 
plantede kulturer og på billige natur
nære metoder til foryngelse.

Parallelt med dette har danske 
planteskoler forsøgsvis startet egne 
udviklingsprojekter med dækrods
planter, løndyrkning, ændrede sorte
ringsregler osv. Både i offentlige og 
private skove forsøges talrige nye 
naturnære måder at forynge skovene 
på.

Det er sandsynligt, at nogle af de 
mange ideer, der afprøves, fremover 
kan medvirke til at forbedre skove
nes driftsøkonomi.

Nye rammer og 
produkter
Skovbruget og dets interesseorgani
sationer har også mulighed for at for
bedre skovbrugets økonomi ved at få 
forbedret rammebetingelserne for 
skovbruget: Love, regler og så vide
re, der direkte eller indirekte påvir
ker skovenes muligheder, drift og 
økonomi.

Skovloven er central her, selvom 
dens økonomiske effekter er ret indi
rekte. Mere direkte er skattelovgiv
ningens regler om arveafgift, ejen
domsskat mm. Specielt ejendoms
skatten har fået meget opmærksom
hed.
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£n fjernelse af ejendomsskatterne vil umiddelbart lette skovbrugets driftsøkonomi 
-men flere forhold taler for at skovene næppe kan få en varig løsning på dette 
område. Derimod virker det umiddelbart sandsynligt, at der kan argumenteres 
for, at arveafgiften kan være skadelig for en samfundsmæssig bæredygtig forvalt
ning af skovenes værdier. Det burde også være muligt at udnytte skovenes værdi 
som levested for dyr og planter, anvendelse til friluftsliv, binding af C0> osv.

Ejendomsskatter 
Stigende ejendomsværdier fører 
generelt til stigende ejendomsskatter 
- i absolutte beløb - og det er med til 
at tynge overskuddet af den løbende 
drift. For ejere, der har det som 
driftsformål fortsat at eje deres sko
ve og i betydende grad forlader sig 
på skovenes løbende overskud som 
livsgrundlag, er denne udvikling for
ståeligt nok problematisk.

For de tre skovegne Øerne, Jylland 
og Heden har de gennemsnitlige rea
le udgifter til ejendomsskat været 
henholdsvis 257, 240 og 163 kr pr. ha 
og år i de sidste 10 år. Det er noget 
mindre end kulturomkostninger og 
administration, men måske mere end 
man umiddelbart kan spare samme 
steder.

Derfor er det forståeligt, at man 
gerne så dem fjernet. En permanent

fjernelse af ejendomsskatterne vil 
umiddelbart lette skovbrugets 
driftsøkonomi og forbedre det samle
de resultat.

For samfundet er ejendomsskatten 
imidlertid en god måde at beskatte 
produktiv kapital på. 1 modsætning 
til f.eks. indkomstskatterne er ejen
domsskatterne væsentlig mindre 
ødelæggende for økonomiens funkti
on, fordi de bl.a. ikke umiddelbart 
påvirker den enkeltes vurdering af 
værdien af at gøre en ekstra indsats - 
det gør en høj marginalskat derimod.

Samtidig kan man med ejendoms
skatterne beskatte ikke alene produk
tionen af markedsomsatte goder, 
men også produktionen og forbruget 
af ikke-markedsomsatte goder. Ende
lig er ejendomme ikke så lette at flyt
te som indtægter.

Det er derfor ikke uden grund, når 
førende økonomer i den løbende 
debat om beskatning i samfundet i 
øvrigt fremhæver, at ejendomsskat
ter generelt er at foretrække frem for 
f.eks. beskatning af indkomster.

Dertil kommer, at en fjernelse af 
ejendomsskatterne fra een type 
arealanvendelse vil være forvridende 
i forhold til andre typer.

Økonomisk teori og erfaringer til
siger yderligere, at en sådan varig 
lettelse bliver kapitaliseret i ejen
domsværdierne. Priserne vil stige, 
indtil de nye ejere f.eks. betaler et 
beløb i renter og afdrag af øget prio
ritetsgæld, som svarer til den 
nuværende ejendomsbeskatning.

Sådan en prisstigning vil indebære 
en omfordeling af formue fra samfun
det og fremtidige generationer i 
øvrigt til de nuværende ejere af de 
danske skove. Fremtidige ejere vil 
ikke mærke nogen lettelse af den 
samlede økonomi i skovbruget - og 
der er på sigt ikke sket nogen perma
nent forbedring af skovbrugets evne 
til at generere overskud af den løben
de drift.

Arveafgiften
Disse forhold gør det mindre sand
synligt, at skovbruget kan få en 
særregel om varig fjernelse af ejen
domsskatten. Men der er andre skat
ter af betydning for skovbruget. Spe
cielt arveafgiften kan - trods lempel
sen i 1995 - være en stor belastning.

Uden at have gennemført en 
egentlig analyse virker det umiddel
bart sandsynligt, at der kan argumen
teres for, at arveafgiften kan være 
skadelig for en samfundsmæssig 
bæredygtig forvaltning af skovenes 
værdier. Forskelle mellem ejeres og
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samfundets præferencer for specielt 
de immaterielle goder er muligvis til
strækkeligt. Eksisterende mangler 
ved kapitalmarkederne - som f.eks. 
forskel på ind- og udlånsrenter - vil 
måske yderligere true bæredygtighe
den.

Man kunne derfra evt. argumente
re for lempelser, udskydelser betin
get af fortsat ejerskab eller andre 
ting. Derudover kunne man overveje, 
om der er uudnyttede muligheder for 
at opnå ordninger, der beskytter den 
enkelte skovejer i tilfælde af lokale 
stormfald og alvorlige sundhedspro
blemer. Det kan medføre ujævne ind
komstforløb og en hård indkomstbe
skatning af overskud.

Grønne værdier
De danske skove har værdi som pro
ducenter af råtræ og andre kendte 
handlede produkter. Men de har også 
værdi som hjemsted for størstedelen 
af Danmarks vilde dyre- og plantear
ter, som landskabselement, som foru
reningsdæmpende og -reducerende 
økosystem og som rekreative arealer. 
Herhjemme overstiger værdien af 
disse goder antageligt værdien af 
råtræproduktionen - i hvert fald lige 
for tiden - og der opleves mange ste
der et massivt behov for yderligere 
udbud af disse goder.

Det er derfor ikke mærkeligt, at 
skovejere bruger meget energi på at 
overveje, hvordan denne efterspørg
sel kan imødekommes på et forret
ningsmæssigt forsvarligt grundlag. 
Det er ikke enkelt, for eftersom sko
vene allerede i dag yder mange grøn
ne goder ganske gratis, er det ikke 
muligt bare at skrive en regning. Der 
skal gøres en ekstra indsats, som 
nogen er villige til at betale for.

Der er allerede eksempler på skov
ejere, som med lokale aftaler formår 
at udvikle nye grønne ydelser, der 
kan sælges. Og der er eksempler på 
initiativer, hvor skovene og naturom
råderne er rammen om større aktivi
teter, som i Emmedsbo Skov Qf. Max 
Steinar’s artikel i SKOVEN nr. 8,
2003).

Der er også eksempler på skoveje
re, som har skabt nye muligheder 
gennem aftaler med vandværker om 
skånsom drift i vandindvindingsom
råder.

Dertil kommer, at samfundets 
ønske om at fremme skovenes evne 
til at understøtte biodiversitet, rekre
ation og en række andre positive ting 
i nogen grad forfølges ved at købe 
dem af skovejerne. Eksempelvis via 
målrettede køb af veldefinerede

naturgoder; udlæg af urørt skov, 
naturgenopretningstiltag i skovene, 
løvskovsfremme, skovrejsning mv.

I alle disse sammenhænge er der 
ved at udvikle sig nye markedsfor
mer. Forude venter måske andre mar
keder. Eksempelvis et marked for 
CO2. Det er ganske vist ikke aktuelt 
på dagsordenen i Danmark eller EU, 
men nye tal fra Skov & Landskab 
viser (Anthon et al. 2003), at de eksi
sterende danske skove antageligt kan 
levere C O-reduktioner til konkurren
cedygtige priser.

Det grønnes rolle for sundheden 
hos den enkelte er også et område, 
der kan være muligheder i. Mere 
avancerede samarbejder med virk
somheder inden for helse, motion, 
kostvejledning og meget andet kan 
rumme nye muligheder.

Afsluttende bemærkninger
Selvom disse to artikler har vist, at 
skovbruget betragtet som investe
ringsobjekt klarer sig fornuftigt også 
i disse år, ændrer det ikke ved det 
daglige pres på langt de fleste ejere 
og forvaltere af Danmarks skove.

Helt forventeligt ser vi derfor stor 
kreativitet i branchen i forsøget på at 
finde forsvarlige rationaliseringsmu
ligheder og nye veje til at øge indtje
ningen. Der er ingen lette veje, men 
der er muligheder.

Skovbruget er i første række et 
råvareproducerende erhverv og har i 
årtier næsten udelukkende produkt

udviklet ’på rod’ og diversificeret 
samme sted - med forskellige træar
ter.

Skovbruget skal forsætte med at 
gøre dette stadig mere dygtigt - men 
også tage andre tiltag. 1 disse år for
søger skovbruget at indgå aftaler om 
miljøgoder, og flere steder forsøger 
man sig med aktiviteter, der vil place
re mange skovejendomme delvis i 
servicesektoren.

Konjunkturerne vil vende til gavn 
for skovbruget, men det kan tage tid. 
Undervejs kan nogle blive tvunget ud 
af branchen, mens andre vil styrkes 
og udvikles. Skovene selv er meget 
andet end råtræ og vildt - og når 
erhvervet har arbejdet sig gennem 
krisen, kan selve skovbruget vise sig 
at handle om andet end råtræ og 
vildt. ■

Referencer
Anthon, S., J.B. Jacobsen & B.J. Thorsen, 

2003: Skovenes mulige rolle i klimapoli
tikken: En scenariobaseret analyse af 
C02-potentiale og marginale økonomiske 
omkostninger. Rapport under udarbej
delse ved Skov & Landskab, 53 s.

Boon, T.E. 2003. Hvad mener de danske 
skovejere. Spørgeundersøgelse blandt de 
private skovejere i Danmark, Skovbrugs
serien nr. 33, Skov & Landskab, 78 s.

Dansk Skovforening, 2002. Regnskabsover
sigter for dansk privatskovbrug, Dansk 
Skovforening, Frederiksberg, 80 s.
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Private skovejere 
er aktive

Af Tove Enggrob Boon, 
Skov & Landskab

Knap halvdelen af det dan
ske skovareal er i privat, 
personligt eje.

Private skovejere er aktive 
beslutningstagere og skov
arbejdere - og så er de 
typisk midaldrende (land-) 
mænd.

46 % af det danske skovareal er i pri
vat, personligt eje (excl. selskaber, 
fonde mv.). Det er ca. 224.000 ha, uli
ge fordelt på knap 24.900 ejendom
me.

De største ejere med 100 ha skov 
og derover udgør kun 1 % af ejerne 
(236 ejere), men de ejer 1/3 af skov
arealet. De mindste ejere som hver 
ejer mindre end 2 ha skov udgør 1/3

af skovejerne (8400), men de ejer 
blot 4 % af skovarealet, se figur 1 
(Larsen & Johannsen 2002).

Skovejeren er ofte en 
midaldrende (land-)mand
Blandt de danske, private skovejere 
er 86 % mænd, de har en gennem
snitsalder på 53 år, og de har i gen
nemsnit ejet skoven i 20 år. 9 % af 
ejerne har arvet skoven.

Ejerne bor oftest i umiddelbar 
nærhed af deres skov (80 %). De pri
vate skove er nært tilknyttet landbru
get, idet 84 % af skovejerne også 
besidder landbrugsjord. 57 % har en 
landbrugs- eller skovbrugsuddannel
se, og 75 % er vokset op på en land
brugsejendom.

Tilknytningen til landbruget forkla
rer også, at 2/3 primært betragter sig 
selv som ’landmænd’, og kun 1/3 ser 
primært sig selv som ’hel- eller del
tidsskovejere’.

De danske skovejere er altså over
vejende landmænd, og skoven skal 
ses som en del af en landbrugsbe-

Undersøgelse 
af private skovejere
De private skovejere er vigtige 
aktører i forvaltningen af de dan
ske skove. Viden om skovejerne er 
afgørende for at konsulenter, for
valtning og politikere kan tilpasse 
skovbrugsrådgivning, driftsteknik 
og skovpolitik til de private skov
ejeres vilkår.

Derfor blev der i 2002 gennem
ført en spørgeskemaundersøgelse, 
hvor de danske skovejere blev 
spurgt om deres bevæggrunde for 
at eje skov og deres mål og ønsker 
for skovens udvikling.

Undersøgelsen blev gennemført 
af Skov c£ Landskab (FSL), bistået af 
Danmarks Statistik og medfinansie
ret af Skov- og Naturstyrelsen. Der 
blev udsendt spørgeskemaer til 
knap 2000 repræsentativt udvalgte 
private ejere af skovejendomme på 
2 ha skov og derover. Den samlede 
svarprocent blev 80,8 %.

I dette nummer af Skoven er der 
to artikler som omtaler resultater 
fra undersøgelsen, og i næste num
mer kommer endnu to artikler.

Tabel 1. Tiltag gennemført på ejendommen de seneste 5 år. Tabellen viser hvor stor andel (i %) af ejerne der gennemfører 
de nævnte aktiviteter, opdelt på dels ejere af store ejendomme, dels alle private skovejere.

Skovstørrelse Brændehugst Høst af juletræer Klippe pyntegrønt Tyndingshugst Sluthugst

250 ha -... 100 92 93 100 85
Alle ejere 79 31 30 52 20

Skovstørrelse Jordbearbejdning Sprøjtning Gentilplantning Nytilplantning Driftsplanlægning

250 ha -... 83 86 99 50 81
Alle ejere 15 28 51 26 11

Skovstørrelse Friluftslivstiltag Vildtpleje Naturpleje Naturhensyn (urørt) Ingen tiltag

250 ha -... 35 86 72 83 1
Alle ejere 17 46 33 24 5
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■ Sammen med 
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□ Ej besv./v.i.
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□ Antal ejendomme

Figur 3. Hvem udfører hugst i skoven?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% af alle skovejere

Figur 2. Hvem træffer beslutningerne vedrørende Deres skov?

# Q? £ c?VVV
oCb

Skovstørrelse (ha)
Figur 1. Det private skovareal (excl. selskaber, fonde) fordelt på antal ejendom
me og skovareal. (Larsen & Johannsen 2002).

drift snarere end som en selvstændig 
enhed. Dette er mere udpræget, jo 
mindre skoven er.

Aktive beslutningstagere
Skovejerne træffer selv beslutninger
ne vedrørende deres skov, enten ale
ne (51%) eller i fællesskab med andre 
(42%). Kun 5 % overlader beslutnin
gerne til andre. De større skovejere 
træffer oftere beslutninger sammen 
med skovbrugseksperter/ansatte, 
mens de mindre ejere oftere beslut
ter sig alene, se figur 2.

Skovejerne er også aktive i sko
ven. Over halvdelen af skovejerne er 
selv involveret i hugst af træ (55 %) 
samt bevoksningsanlæg og -pleje 
(58%). 2/3 sørger selv for vildt- og 
naturpleje (68 % hhv. 72 %), og mere 
end 3/4 står selv for det administrati
ve arbejde (77-81 %).

Jo mindre skovareal, des mere 
almindeligt er det, at ejeren selv 
tager del i skovarbejdet, se eksem
plet i figur 3.

Brændehugst er 
hyppigste aktivitet
Men er der nogen driftsaktivitet i 
skovene? Ja, 4 ud af 5 ejere har hug
get brænde i skoven indenfor de 
seneste 5 år. Og cirka halvdelen har 
gennemført tyndingshugst, gentil
plantning og vildtpleje, se tabel 1.

Jo større ejendom des hyppigere 
aktivitet. Fx har stort set alle ejere 
med mere end 250 ha skov hugget 
brænde og foretaget gentilplantning, 
og 9 ud af 10 har høstet juletræer og 
klippet pyntegrønt.

Undersøgelsen viser altså, at skov
ejerne ikke blot formelt, men også 
reelt spiller en aktiv rolle som natur
forvaltere, i beslutningstagning og 
praksis. Den praktiske skovdyrk
ningsaktivitet blandt især de mindre 
ejere viser et potentiale for at udvikle 
ikke blot rådgivning, men også små- 
skala-driftsteknik som retter sig spe
cielt mod disse mindre skovejere. ■

Kilder:
Boon T.E. 2003. Hvad mener de danske sko

vejere? Spørgeundersøgelse blandt priva
te skovejere i Danmark. Skovbrugsserien 
nr. 33, Skov & Landskab (FSL), Hørsholm 
73 p. ill. Pris 160 kr inkl. moms. Kan 
bestilles på www.skovoglandskab.dk/ 
publikationer eller hos Samfundslittera
tur KVL-bogladen, tlf. 35 35 76 22, fax 35 
35 27 90, e-mail sl@sl.cbs.dk 

Larsen, P.H. og Johannsen, V. K. 2002. Skove 
og Plantager 2000. Danmarks Statistik, 
Skov & Landskab, og Skov- og Natursty
relsen, København.
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Når Skovforeningen afholder ekskursion for medlemmerne er det overvejende mænd der møder op. Det skyldes nok at 
86% afalle skovejere er mænd. (Fra Salten Langsø september 2003).

14 % kvindelige 
skovejere

- og hvad så?

Af Tove Enggrob Boon & 
Signe Anthon, Skov & Landskab

De kvindelige og de mand
lige skovejere adskiller sig 
markant på flere områder. 
Kvinderne er mindre knyttet

til landbrug, de er mindre 
optaget af indtjening, de 
lægger mere vægt på natu
ren og træffer oftere beslut
ninger sammen med andre.

Resultaterne kan anven
des ved rådgivning af skov
ejere.

/ denne artikel omtales resultater fra 
en spørgeskemaundersøgelse af de 
danske skovejere, omtalt i den forrige 
artikel. Der lægges især vægt på for
skelle mellem mandlige og kvindelige 
skovejere.

Red.
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14 % af de private skovejere er kvin
der, og de ejer også 14 % af skov
arealet.

Der er lidt flere kvinder blandt eje
re af mellemstore skove - de har 19 
% af skovene på 100-250 ha og 17 % 
af skovene på 32-99 ha. Derimod er 
der lidt færre kvinder blandt de helt 
store skovejere - kvinderne har 13 % 
af skovene over 250 ha.

Ældre, og færre landbrugere
De kvindelige skovejere er i gennem
snit godt 4 år ældre end de mandlige 
skovejere. Kvindelige ejere har oftere 
arvet skoven, og kvinderne har 
sjældnere købt den.

Kvinderne er mindre tilknyttet 
landbruget end de mandlige skoveje
re. Der er langt færre kvindelige skov
ejere som har en jordbrugsuddannel
se i forhold til mandlige, og der er 
færre som er vokset op på et jord
brug.

Blandt kvindelige skovejere er der 
færre som også ejer landbrugsjord. 
Der er færre af de kvindelige skoveje
re som bor nær skoven i forhold til 
mændene.

Men skoven 
er vigtig alligevel
De kvindelige ejere er dog lige så 
stærkt knyttede til skoven. De opfat
ter sig oftere som deltids- / fuldtids
skovejere end de mandlige ejere (der 
oftere ser sig som landmænd).

Skovejeridentiteten er lige så vig
tig for kvindelige som for mandlige 
skovejere. Kvinderne er i endnu høje
re grad end mændene interesserede i 
at bevare skoven i familiens eje.

Mere rekreation 
og mindre jagt
De kvindelige ejere lægger lidt oftere 
vægt på at kunne nyde skoven ved fx 
at vandre, plukke bær og se på fugle.

De mandlige skovejere lægger der
imod oftere vægt på at kunne gå på 
jagt og/eller at have skovdyrkning 
som en hobby. Således er der da 
også flere mandlige end kvindelige 
skovejere som selv gør brug af jag
ten.

Mindre optaget 
af indtjening
De kvindelige ejere lægger ikke så 
ofte vægt på skovens indtjeningsev
ne som de mandlige ejere gør.

Skoven opfattes blandt kvinderne 
oftere at have ’ingen betydning for 
husstandsindkomsten’. De mandlige 
skovejere finder oftere end de kvin
delige ejere at skoven har en positiv

Tabel 1 Svarfordeling for kvindelige og mandlige skovejere.

Fakta og holdninger Kvinder Mænd

Andel af skovejere 14% 6%

Andel af skovareal 14% 86%

Gennemsnitsalder 58 år 53 år

Arvet skoven 34% 6%
Købt skoven 47% 78%

Landbrugstilknytning
- land/skovbrugsmæssig uddannelse 10 0/

/O 62 0/7o

- opvokset på jordbrugsejendom 65 0/7o 75 o/
7o

- ejer landbrugsjord 65 0/
/o 85 0/7o

Bor nær skovejendommen 61 0/7o 82 0/7o

Ser mig som ’fuldtids/deltidsskovejer’ 47 0/7o 29 0/7o

Ser mig som ’fuldtids/deltidslandmand’ 30 0/7o 66 o/7o

Har arvet skoven og den skal forblive i familiens eje 88 0/
/o 72 0/7o

Har købt skoven men den skal forblive i familiens eje 74 0/7o 43 0/7o

Gør selv brug af jagten 190/7o 53 0/7o

Jagten udnyttes ikke 32 0/
/o 15 0/7o

Skoven har positiv betydning for husstandsindkomsten 23 0/
/o 39 0/

7o

Jeg træffer beslutninger om skoven alene 19% 55 o/7o

Jeg træffer beslutninger sammen med familie/venner 44 0/7o 14 o/
7o

Jeg beslutter mig sammen med ansat/ekstern rådgiver 16 0/7o 24 0/7o

betydning for husstandsindkomsten. 
Til gengæld lægger kønnene lige hyp
pigt vægt på at eje skoven som et 
investeringsobjekt.

Blandt de mindre prioriterede 
værdier adskiller kønnene sig ved, at 
mandlige ejere oftere end kvindelige 
ejere ser skoven som et sted for 
bibeskæftigelse. Derimod tillægger 
mændene sjældnere end kvinderne 
skoven værdi som et sted for offent
lighedens rekreation.

Beslutninger oftere i samråd
Kvindelige skovejere træffer oftere 
beslutninger sammen med andre, 
navnlig familie og venner. Mandlige 
ejere træffer primært beslutninger 
alene eller sammen med ansatte eller 
s kovbrugs rådgivere.

De mandlige ejere angiver gen
nemsnitligt et højere aktivitetsniveau 
i skoven end de kvindelige ejere, dvs. 
at der hyppigere hugges brænde, 
høstes juletræer, tyndes osv. Kun 
hvad angår skovrejsning er de kvin
delige ejere gennemsnitligt mere akti
ve end mandlige ejere.

De mandlige ejere angiver langt

hyppigere at de selv er aktive i 
udførelsen af arbejdsopgaver i sko
ven. Fx hugger halvdelen af de mand
lige ejere selv brænde mod kun en 
tiendedel af de kvindelige ejere, som 
i stedet overlader arbejdet til familie 
og venner (halvdelen af kvinderne 
mod 1/6 af mændene). Denne ten
dens går igen ved alle de aktiviteter 
der spørges om.

Og hvad så?
Der er altså forskel på kvinder og 
mænd, og det får konsekvenser for 
beslutningstagning og praksis. Det er 
derfor relevant for skovbrugsrådgi
verne at differentiere rådgivningen 
herefter - med respekt for at vi her 
arbejder med gennemsnitstal.

Mandlige skovejere er, gennemsnit
ligt set, mere pro-aktive end kvindeli
ge ejere. De har oftere selv købt sko
ven, de træffer beslutningerne selv 
og udfører dem også selv, baseret på 
deres landbrugstekniske kunnen. 
Skovdyrkning og jagt er en hobby, 
skovbrugets indtjeningsevne og øko
nomi er væsentlig.

Rådgivning af mænd vil derfor ret-
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te sig mod at styrke deres skovdyrk
ningsmæssige og økologiske kunnen 
gennem diskussioner om skovdyrk
ningens teknik. Rådgivning skal både 
vedrøre de økonomiske og mil
jømæssige værdier ved skovbruget.

Kvindelige skovejere er, gennem
snitligt set, mere reaktive og dialog
orienterede. De træffer oftere beslut
ninger i dialog, og de gør det med 
familie og venner, snarere end at 
søge professionel rådgivning.

En første udfordring for rådgive
ren er derfor overhovedet at få en 
direkte dialog med den kvindelige 
skovejer, snarere end hendes stedfor
træder. Dernæst kan rådgiveren for
vente at dialogen ikke blot handler 
om hvordan man gennemfører en 
truffet beslutning. Han/hun skal i lige 
så høj grad fremme selve beslut
ningsprocessen, så der træffes en 
god beslutning.

Den kvindelige skovejers værdisæt 
vil mere sandsynligt blive afspejlet 
gennem en rådgivning som tager 
udgangspunkt i naturbevaring og

Her adskiller kvindelige 
skovejere sig fra mandlige:
• De ser oftere sig selv som del

tids/fuldtidsskovejer
• De er mindre tilknyttet til land

brugserhvervet
• De lægger mere vægt på at nyde 

skovens natur og mindre på jagt 
og skovarbejde som hobby

• De har oftere arvet skoven og 
ønsker i højere grad at den skal 
gå i arv efter dem

• De tager oftere beslutninger i 
samråd med andre, især familie 
og venner. Samtidig bruger de 
sjældnere professionel rådgiv
ning

• De overlader oftere praktiske til
tag til andre, især familie og 
venner

• Skovens indtjening har sjældne
re en positiv betydning for hus
standsindkomsten

æstetiske hensyn og dernæst medta
ger økonomiske konsekvensvurderin
ger.

Fra produktion til 
værdier i driften
Kvindelige ejere har værdisæt og 
praksisser som afviger fra den gen
nemsnitlige, mandlige skovejerprofil, 
’hobbyskovejer og jæger’. Blot denne 
grove sammenligning giver altså en 
ny forståelse af hvad det vil sige at 
være ’skovejer’ og af hvilken rådgiv
ning skovejerne har brug for.

Skovejeren kan være ’producent’, 
men han/hun kan også være ’konsu
ment’ - ejeren som nyder skovens 
flersidige værdier. Skovejeren har 
fortsat behov for rådgivning om den 
teknisk og økonomisk optimale 
driftsløsning på afgrænsede proble
mer.

Men han/hun har også behov før 
informeret, dialog-baseret rådgivning 
om at afklare selve problemet og at 
træffe den gode beslutning, som 
afspejler skovejerens værdisæt. ■

F.H. Skoventreprenør

Valmet8950 med FAE knuser 2,17 m 
Kvasskubning
Udslæbning og indtrækning af træer
Udkørsel aftræ
Grøfterensning
Spadehavningaf spor
Hegnsklipning og hegnssætning
Ahwi fræsning
Manuel skovarbejde udføres

V/Frank Hansen Mobil 2177 93 61

■
At: fcafc.JSi

»eiSliSBI ■,!

Frank Hansen 

Køgevej 39 
4653 Karise 

Mobil 21 77 93 61 

Fax 56 76 93 61 
SE-nr20 71 66 73

Arbejde udføres i hele landet
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Produktion af 
hybridlærk frø

- når frøplantagen ikke 
fungerer efter hensigten

sr S

<:

i-.

SSwfrr':m VUSSM
Foto 1. Frøplantagen FP244 anlagt på Sønderskovgård, Fyn. Der er samlet frø 
første gang i 1993. Foto fra 1998.

Af Bjerne Ditlevsen, 
Skov- og Naturstyrelsen, 

Planteavlsstationen

Hybridlærk frø produceres i 
Danmark i specielt designe
de frøplantager. Metoden 
har været anvendt siden 
1940'erne, generelt med 
gode erfaringer.

I en af de nyere frøplanta
ger - FP244 - var der kun ca. 
10% hybrider i frø indsam
let i 2000. Resten var selvbe
støvninger, som giver lang
somt voksende planter.

Den ubehagelige overra
skelse påvirker Planteavls
stationens frøavlsprogram. 
Det rejser spørgsmålet, 
hvordan man fremover kan 
sikre køberne frø og planter 
med en tilfredsstillende 
andel hybrider.

1. Produktion 
af hybridlærk frø
Hybridlærk er en krydsning mellem 
den japanske lærk (Larix kaempferi) 
og den europæiske lærk (Larix deci
dua).

Frø af hybridlærk produceres i 
Danmark i frøplantager, som er speci
elt designede til produktion af hybri
der. Designet blev udviklet ved Arbo
retet tilbage i 1930’erne, og det blev

første gang anvendt i 1947 ved anlæg 
af frøplantagen “Fårefolden” ved 
Planteavlsstationen.

Hybridlærk frøplantagerne inde
holder én klon (podninger fra ét træ) 
af den ene art (= mor-klonen) og én 
eller flere kloner eller familier af den 
anden art (= bestøverne).

Normalt anlægges frøplantagerne 
med mor-klonen i hver anden række 
og bestøverne i de mellemliggende 
rækker. Dermed skulle der være gode 
muligheder for at få en god bestøv
ning af mor-klonerne. Der høstes kun 
frø på mor-klonen.

I frøplantagen “Fårefolden” er 
mor-klonen en europæisk lærk, og

bestøverne er japansk lærk. 1 andre 
frøplantager kan der være valgt 
japansk lærk som mor-klon og euro
pæisk lærk som bestøvere.

1 teorien vil dette design give 
hybridfrø, fordi : Bestøvning mellem 
podninger i mor-klonen vil svare til 
selvbestøvninger (identisk genetisk 
materiale). Selvbestøvet (indavlet) 
frø formodes ikke at udvikles, eller 
det vil være så svækket, at det vil fal
de ud på et tidligt tidspunkt i plante
skolen.

Hvis mor-klonerne derimod be
støves af den anden lærkeart bliver 
resultatet hybridfrø. Som nævnt 
ovenfor høstes der kun på mor
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klonen, og vi må derfor forvente, at 
de frø og planter, som overlever og 
klarer sig igennem planteskolen er de 
vækstkraftige hybridplanter.

Inden for de seneste ti år er der 
anlagt en del nye hybridlærk frøplan
tager, og i ét tilfælde (Frøplantagen 
FP244, Sønderskovgård, Fyn) har det 
nu vist sig, at teorien bag designet 
ikke har kunnet holde. En stor andel 
selvbestøvet frø fra 2000 høsten har 
været levedygtigt og tilstrækkelig 
vækstkraftigt til at give planter, som 
først efter nogen tid i planteskolen 
viste tegn på svækkelse som følge af 
indavlen.

Generelt har frøplantage designet 
fungeret tilfredsstillende i Danmark. 
Men på grundlag af de seneste erfarin
ger må det formodes, at frøpartier fra 
de ældre frøplantager også har inde
holdt en vis andel selvbestøvninger.

2. Frøplantagen FP244, 
Sønderskovgård
Frøplantagen FP244 blev anlagt i 
1987-1990. Den består af en japansk 
mor-klon og to europæiske bestøver- 
kloner. Se foto 1.

Ud fra foreløbige iagttagelser af 
blomstring var der en vis bekymring 
for, at mor-klonen i visse år kunne 
blomstre “skævt” i forhold til bestø- 
ver-klonerne. En “skæv” blomstring 
ville resultere i et lavt udbytte af 
hybridfrø. Derimod inddrog man ikke 
i overvejelserne muligheden for at 
der kunne opstå problemer med 
levedygtige selvbestøvninger.

Frøplantagen udviklede sig teknisk 
fint. Den første (mindre) høst af frø i 
1993 gav ikke anledning til uro. Plan
terne fremstod som “normale” i Ege
krogen planteskole.

En del af planterne fra 1993 høsten 
indgår i en europæisk forsøgsserie 
med lærk. 1 Danmark blev der anlagt 
to forsøg (Karlslunde og Klosterhe
den). Se foto 2.

En gennemgang i 2003 af Kloster
heden forsøget viser, at enkelte træer 
i FP244 afkommet vokser langsomt. 
Med den nuværende viden må vi der
for formode, at der er tale om selvbe
støvninger. Det betyder altså at der 
også i 1993 forekom indavlede plan
ter, som slap igennem planteskolen 
og først senere skilte sig vækstmæs
sigt ud.

3. Planterne fra 2000 
frøhøsten så
ikke "normale" ud
Den første større frøhøst fandt sted i 
2000. Frøudbyttet var stort, og frøet 
var veludviklet.
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Foto 2. I et forsøg på Klosterheden 
Statsskovdistrikt ses enkelte svagt vok
sende lærk i afkommet fra FP244 
frøplantagen. Planterne i forsøget 
stammer fra 1993 indsamlingen i 
FP244. Det formodes, at der er tale om 
selvbestøvninger, som er “sluppet 
igennem ” planteskolen. Foto fra 2003.

En besigtigelse af et større parti 
dækrodsplanter først på efteråret 
2002 afslørede imidlertid forskelle i 
plantestørrelser, som lå ud over det 
“normale” for et planteparti.

Der opstod mistanke om, at kun 
en del af planterne var hybrider. 
Planteavlsstationens kunder blev 
varslet om, at der kunne være noget 
galt med partiet, og nærmere under
søgelser blev sat i værk.

4. Laboratorieundersøgelser
Frøprøver blev sendt til Frankrig, 
hvor en analysemetode til fastlæggel
se af hybrid-andelen var under udvik
ling. Samtidig støttede Skov- og 
Naturstyrelsen et udviklingsprojekt 
ved Arboretet. Formålet var dels at 
udvikle en analysemetode til at fast
lægge hybridprocenten i frøpartier, 
dels at undersøge bestøvningsfor
hold og hybridisering i forskellige 
frøplantager. Disse undersøgelser er 
nærmere beskrevet i den næste arti
kel.

Analyserne i Frankrig viste, at der 
i frøpartiet fra 2000 var under 10% 
hybrider. Arboretets analyser viste 
senere en hybridandel på ca. 10%.

Foreløbige resultater fra andre

Hvem har ansvaret for frø og planter?
Plantedirektoratets certificering af frø og planter vedrører kun oprindelsen.
Kvaliteten, herunder hybridprocenten, er ihændehaverens ansvar.
Når en frøplantage kåres til frøproduktion, beder Plantedirektoratet en 

gruppe eksperter om at vurdere, om forældretræerne i plantagen er bedre 
end gennemsnittet, og om plantagens opbygning forventes at give frø som 
stammer fra de valgte forældre.

Da plantagen består af levende træer, som reagerer på klima og mange 
andre faktorer, rummer ekspertgruppens udtalelse ingen garanti for, at 
plantagen altid producerer frø, der er i overensstemmelse med det forven
tede.

Plantedirektoratet afgør, på grundlag af ekspertgruppens udtalelse, om 
frøplantagen kan kåres.

Når plantagen er kåret, kan der høstes frø på træerne. Høst af frø skal 
anmeldes, og Plantedirektoratets kontrollør kan komme på inspektion, 
mens der høstes. Det høstede frø certificeres af Plantedirektoratet, dvs. der 
udskrives et stamcertifikat, som oplyser om, hvilken bevoksning frøet kom
mer fra.

Stamcertifikatet er et bevis på oprindelsen af frøet, og det rummer ingen 
information om frøets kvalitet. Det er ihændehaverens ansvar, at frøet har 
den kvalitet, som angives på handelsdokumenter og labels. Kvaliteten 
omfatter her både renhedsprocent, spiring og 1000 kornvægt. For hybrider 
skal også angives hvor stor en andel af partiet, der faktisk er hybrider.

Hvis et parti sælges med angivelse af en høj hybridprocent, og det sene
re viser sig, at hybridprocenten er lavere, så er det en sag mellem køber og 
sælger, hvordan denne forskel på ’varedeklarationen’ og den faktiske vare 
skal håndteres. Fuldstændig ligesom for andre varer.

Kort sagt: Det er ihændehaveren, som er ansvarlig for, at et parti frø eller 
planter har de egenskaber, som salgsdokumenterne angiver. Plantedirekto
ratets kåring og certificering dokumenterer alene frøets oprindelse.

Anne Bulow-Olsen, Plantedirektoratet
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frøplantager tyder på en betydelig 
variation mellem frøplantagerne, og 
formentlig vil der også være forskelle 
mellem forskellige høstår. Eksempel
vis viste franske analyser af frø fra 
hybridlæk frøplantagen FP203, Hol
bæk, at hybridandelen var på 79%.

5. Konsekvenserne 
for fremtidig frøavl af 
hybridlærk
Erfaringerne fra 2000 høsten i FP244 
har sat fokus på problemet. For 
køberne af frøpartier med meget lav 
hybridandel er konsekvensen natur
ligt nok et lavt udbytte af salgbare 
planter, idet de svagt voksende 
indavlede planter må forventes at 
blive sorteret fra inden salg.

De første undersøgelser fra Arbo
retet tyder desværre på, at de indav
lede planter fra FP244 ikke falder ud i 
selve såbeddet. Det er først ved sor
teringen af planterne, at der er mulig
hed for at fjerne de indavlede.

Ved produktion af barrodsplanter 
vil der ofte ske omprikling af planter
ne. Det må formodes at sortering 
inden ompriklingen vil kunne fjerne 
en stor del - eller alle - de svage, 
indavlede planter.

Hvis planterne produceres i

dækrodssystemer vil de indavlede 
planter tilsvarende kunne klare sig i 
begyndelsen. Først senere i produkti
onsforløbet vil forskelle i vækst af
sløre, at der er tale om indavlet 
materiale. De indavlede planter vil 
dermed først kunne sorteres fra på et 
ret sent tidspunkt i produktionen.

En lav hybridprocent vil i plante
skolen føre til et dårligt resultat både 
i barrods- og dækrodsproduktionen. 
Den større start-investering per plan
te i dækrodssystemerne vil betyde, 
at den økonomiske risiko er større 
end i barrodsproduktionen - dog for
udsat at der i barrodsproduktionen 
kan foretages bortsortering inden 
omprikling.

For Planteavlsstationens frøavls
program vil de uheldige erfaringer 
med FP244 betyde, at de eksisteren
de frøplantager skal underkastes en 
nyvurdering med bl.a. undersøgelse 
af blomstringstidspunkter samt de 
enkelte kloners evne til at selvbe
støve.

Planteavlsstationen må såvidt 
muligt sammensætte frøplantagerne, 
så der sikres overlapning i bestøvnin
gen mellem mor-klonen og bestøver- 
ne i frøplantagen. Planteavlsstatio
nen vil også overveje at sikre en god

bestøvning ved at indsamle pollen 
fra bestøverne i frøplantagen for 
senere at foretage kunstig bestøvning 
af mor-klonerne.

1 forhold til køberne af frø vil Plan
teavlsstationen fremover som rutine 
få alle frøpartier analyseret for hybri
dandel inden markedsføringen. Hvert 
frøparti får en “varedeklaration” med 
angivelse af hybridandelen. Dermed 
får planteskolerne mulighed for at 
vælge den produktionsmetode der er 
mest fordelagtig.

Hvor stor er risikoen for plante- 
køberne for at få indavlede planter ? 
Køberne kan tage udgangspunkt i 
frøets “varedeklarationen”, som 
angiver andelen af hybrider i frø
partiet.

Herudover må det forventes at 
sortering i planteskolen vil øge ande
len af hybrider yderligere. Jo skrap- 
pere sortering i planteskolen jo 
større andel af hybrider i planteparti- 
et. Arboretets undersøgelser tyder 
på, at det selv for dårlige planteparti- 
er vil være muligt at sortere sig frem 
til en acceptabel hybridandel.

Men som vist i forsøget på Kloster
heden kan det nok ikke undgås helt, 
at der slipper enkelte indavlede plan
ter igennem til kulturarealet. ■
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Hybrider
eller ikke hybrider?

Af Lars Nørgaard Hansen1’, Erik D. 
Kjær1’, og Volker Loeschcke2’

En undersøgelse af et 
frøparti med hybridlærk fra 
frøplantagen 'Sønderskov- 
gaard'.

Kun 10% af planterne var 
hybrider, mens resten for
mentlig var selvbestøvnin
ger. Hybriderne skilte sig 
klart ud ved deres størrelse.

Anvendelse af dette 
frøparti til kommercielle for
mål er meget problematisk.

Årsagerne til den lave 
andel af hybrider under
søges nu.

1. Hybridlærk: hvorfor og 
hvordan
Frø af hybridlærk fremavles i Dan
mark i frøplantager. Frø indsamles på 
træer fra én klon af fx japansk lærk 
(Larix kaempferi) som er bestøvet af 
træer fra én eller flere kloner af euro
pæisk lærk (L. decidua).

I nogle frøplantager er arterne byt
tet om, således at der samles frø på 
én europæisk lærkeklon, mens én 
eller flere japanske kloner fungerer 
som bestøvere.

Hvis frøplantagen er effektivt iso
leret, vil afkommet enten være selv-

1) Skov & Landskab (KVL).

2) Afdeling for Genetik (S Økologi (Aarhus Uni
versitet)

bestøvet frø (= bestøvet af ’moder 
klonen’ selv) eller hybrid-frø (=bes- 
tøvet af ’fædreklonerne’).

Den bærende idé bag designet har 
været at selvbestøvet afkom forven
tes at abortere i stort omfang. Des
uden forventes det at eventuelle 
rester af selvbestøvet afkom efterføl
gende forsvinder ved opformering i 
planteskolen (udkonkurreres af 
hybriderne), eller i sidste omgang 
sorteres fra ved sortering på plante
skolen inden salg.

Baseret på dette koncept er der i 
Danmark anlagt relativt store arealer 
med hybridfrøplantager af især 
Hedeselskabet og Skov- og Natursty
relsen.

Der er i Danmark gode erfaringer 
med at benytte hybridlærk frøplanta
ger, hvis afkom i forsøg generelt har 
vist sig japansk lærk overlegent.

Udenlandske undersøgelser har 
imidlertid stillet spørgsmålstegn ved 
andelen af hybrider i frøplantager 
med det ovenstående design. Derfor 
udfører Landbohøjskolens Arboret i 
samarbejde med Århus Universitet 
og Skov- og Naturstyrelsen for øje
blikket en undersøgelse af en række 
danske hybridlærk frøplantager 
(KVL, upubliceret). Denne under
søgelse ventes færdig i midten af 
2004, og her bringes derfor kun resul
tater fra én af frøplantagerne, nemlig 
FP244, Sønderskovgaard 3)

2. Frøplantagen FP244, 
Sønderskovgaard
Frøplantagen FP244 består af to dele, 
som genetisk set er ens, men som er

3) Yderligere detaljer om metoder og resultater 
er gengivet i Lars Nørgaard Hansen, og Erik D. 
Kjær (upubl): 'Notat vedrørende undersøgelse 
af afkom fra hybridlærk frøplantagen FP 244. 
SønderskovgaardSkov & Landskab (KVL). 
Landbohøjskolens Arboret, Kirkegaardsvej 3A, 
DK-2970 Hørsholm, 6p.

anlagt forskudt i tid. Det undersøgte 
afkom stammer altovervejende fra 
’den gamle’ del, da der ved frøhøsten 
i 2000 kun var meget beskeden 
frøsætning i ’den nye del’.

Frøplantagen bestod ved anlæg af 
én japansk klon (’moder klonen’ der 
benyttes til frøhøst), og to euro
pæiske kloner (’fædrekloner’ til polli- 
nering).

Senere er der indpodet yderligere 
3 europæiske kloner med henblik på 
at øge antallet af fædrekloner. Det er 
imidlertid tvivlsomt om sidstnævnte 
’unge fædre’ i praksis yder et signifi
kant bidrag til bestøvningen, ikke 
mindst i forbindelse med år 2000 
høsten, som danner udgangspunkt 
for resultaterne i denne artikel.

Med henblik på at undersøge 
frøplantagens genetiske isolation har 
Statsskovenes Planteavlsstation - 
som har det daglige ansvar for 
frøplantagen - ’finkæmmet’ området 
for eventuelle andre lærketræer i 
nærheden af frøplantagen.

I frøplantagens omegn findes i alt 
12 større lærketræer, hvoraf der er 
udtaget prøver som led i nærværen
de undersøgelse. Antallet af lærke
træer, som findes langt fra frøplanta
gen, er ikke undersøgt.

3. Hvordan er 
undersøgelsen lavet?
Til nærværende undersøgelse er der 
anvendt et genetisk markørsystem 
baseret på såkaldte isozymer. Med 
disse markører er der bestemt geno
typerne på de 6 kloner i frøplanta
gen: Den japanske ’moder klon’, de 
to gamle fædre kloner (store podnin
ger), de tre unge fædre kloner (små 
podninger). Genotyperne er også 
bestemt på de 12 lærketræer udenfor 
frøplantagen.

Et større antal markører (isozym 
loci) er undersøgt, dels for at kunne 
adskille klonerne i frøplanatgen, dels
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Hybridlærk er populær i det danske 
skovbrug. Det skyldes at hybrider i fle 
re ældre forsøg har vist sig vækstkraf
tige, rette og resistente overfor lærke- 
kræft (.som angriber den europæiske 
lærk).
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Den første frøplantage med hybridlærk var Fårefolden i Humlebæk i Nordsjæl
land, som blev anlagt i 1946-55. Siden da er der anlagt en række frøplantager for 
hybridlærk, alle med det samme koncept.

for at kunne opfange ’ukendt pollen’ 
fra træer langt fra frøplantagen.

Undersøgelsen er baseret på ana
lyse af tre partier, der repræsenterer 
forskellige plantetyper, men alle 
stammer fra frøhøsten i frøplantagen 
i år 2000:

A) Frø: 250 små nyspirede frø 
direkte fra frøpartiet.

B) Planter fremstillet vha. den 
såkaldte ’Plug + 1’ metode, dvs plan
ter sået i containere med efterfølgen
de omskoling i marken. Her er under
søgt 100 tilfældige planter.

C) Barrodsplanter (2/0). Her er 
undersøgt 120 planter fordelt på for
skellige størrelser. 500 usorterede 
planter er først sorteret efter størrel
se i tre fraktioner: <30cm, 30-50cm, 
>50cm. Herefter er udvalgt og under
søgt 40 planter i hver af de tre frakti
oner.

Endvidere indgår knopprøver fra 
de 12 fundne lærketræer udenfor 
frøplantagen, samt fra de 6 kloner i 
frøplantagen.

4. Hybrider eller ikke 
hybrider?
I de foreløbige analyser er der kun 
konstateret meget få ’fremmede’ 
gener, og kun ganske enkelte af disse 
synes at stamme fra de 12 nærmeste 
lærketræer. Undersøgelsen tyder 
således ikke på fremmedbestøvning i 
betydende omfang.

Mere interessant er måske, at 
resultaterne også peger på at 
frøplantagens ’små podninger’ ikke 
har bidraget i nævneværdigt omfang 
til bestøvningen. Det betyder, at pol
lenbidraget tilsyneladende kun stam
mer fra tre kloner:

1) én af ’de to gamle fædre’ kloner 
- og så er der tale om hybrider - 
eller

2) den ene moderklon - og så er 
der tale om selvbestøvninger.

Tabel 1 viser de foreløbige resulta
ter i form af skøn for andelen af 
hybrider. Man må antage at langt 
hovedparten af ’ikke hybriderne’ - 
altså resten - er selvbestøvede plan
ter, som derfor er uegnede til forstli
ge formål.

De foreløbige undersøgelser peger 
samstemmende på, at frøpartiet fra 
2000 høsten i FP 244 er fremkommet 
ved cirka 90% selvbestøvning og kun 
10% hybridisering, og at denne lave 
hybridandel genfindes i planteparti- 
erne - både ’plug +1 ’ og 2/0 planter 
(Tabel 1).

4.1. Effekten af sortering 
Det er vigtigt at bemærke at hybri
dprocenten i 2/0 barrodsplanterne 
bevidst er bestemt på et usorteret 
planteparti. I plantepartiet adskiller 
hybriderne sig imidlertid størrelses
mæssigt fra selvbestøvningerne, idet 
der er langt flere hybrider blandt de 
store planter.

Som det fremgår af tabel 1, vil kas-

Tabel 1. Hybridprocenter i planter fra år 2000 høsten i FP 244, opgjort på frø og 
på to plantetyper.

Plantetype Sortering Hybridprocent

Spirende frø ’samlet’ 11%

Plug+1 ’samlet’ 10%

Barrodsplanter (2/0) ’samlet’ 11%
<30cm (43% af planterne) 0%

30-50cm (43% af planterne) 3%
> 50cm (14% af planterne) 69%
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sering af alle planter mindre end 50 
cm (baseret på en hård og omhygge
lig sortering) øge hybridprocenten 
fra 10% til 69%. En sådan sortering 
vil dog kræve at man kasserer 86% af 
planterne fra det undersøgte parti.

5. Hvad betyder 
resultaterne?
Den observerede hybridprocent på 
10 % i år 2000 høsten fra Sønderskov- 
gaard frøplantagen er meget lav. 
Resten er sandsynligvis selvbestøv
ninger, og det betyder at anvendelse 
af frøpartiet til kommercielle formål 
må betegnes som meget problema
tisk.

Analysen af 2/0 planterne viser, at 
den lave hybridprocent vil kunne 
genfindes i plantepartierne, med 
mindre disse sorteres meget hårdt 
efter størrelse.

Det skal bemærkes at hybridpro
centen i frøpartier kan forventes at 
variere fra år til år. Dette aspekt vil 
blive belyst i de kommende under
søgelser, og det kan ikke udelukkes 
på nuværende tidspunkt, at år 2000 
høsten har været særlig dårlig hvad 
angår hybrider. Endelig vil det blive 
undersøgt, hvorledes selvbestøvede 
træer klarer sig på længere sigt gen
nem analyse af eksisterende feltfor
søg.

5.1 Hvorfor så få hybrider?
På nuværende tidspunkt må vi afstå 
fra at vurdere hvorfor der er opnået 
en så lav hybridprocent, men det har 
vi naturligvis tænkt os at undersøge 
nærmere i S&L’s genetikgruppe.

Undersøgelsen vil omfatte en ræk
ke faktorer, herunder blomstrings
tidspunkter og varierende grad af 
selv-uforenelighed. Foreløbige under
søgelser af blomstringen i FP 244 af
slørede at der var problemer med 
timingen i 2003, hvor den japanske 
hun klon støvede og var modtagelig 
før de europæiske hanner begyndte 
at udsende pollen. Resultater af 
avancerede kontrollerede krydsnin
ger vil forelægge først i næste år 
(frøene er netop høstet).

Det vil også blive undersøgt om 
der forekommer fejlpodninger eller 
opvoksede grundstammeris i 
frøplantagen, og eventuelle konse
kvenser heraf vil bliver vurderet. 
Ændret klima i nyere tid kan også 
tænkes at have påvirket tidspunkter
ne for blomstringen på en uheldig 
måde til skade for hybridprocenten.

Det bliver meget spændende når 
der foreligger resultater fra andre 
danske hybridfrøplantager. Da der

historisk set er ret gode erfaringer 
med hybridlærk i Danmark, har vi en 
forventning om at i hvert fald nogle 
af frøplantagerne producerer væsent
lig højere hybridandele. Dette afven
ter de forsatte analyser. ■

Tak
Tak til Skov & Naturstyrelsen, som yder øko
nomisk støtte til projektet og har hjulpet 
med at tiltrække frø og planter, samt til 
Hans Roulund og Viggo Jensen, som er 
ansvarlige forskellige delkomponenter af 
lærkeundersøgelserne.

www.traetop.dk

www.masur.dk

www.hegnsklipning.dk

Trædb
PLANTESKOLE

NOrOP4N
- 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.

NOTOMH
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76
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Barn stanget af 
kronhjort
Det er sjældent vilde dyr i Danmark 
er en trusel for mennesker, men for 
nylig kom man ud for et tilfælde i 
Jægersborg Dyrehave nord for 
København.

En børnehave havde fodret en 
kronhjort med æbler, og da de slap 
op, fandt hjorten ud af at børnene 
havde madpakker med i taskerne. En 
dreng ville forhindre hjorten i at tage 
madpakken, og så fik han et slag af 
geviret. Drengen kom dog ikke noget 
til udover forskrækkelsen.

Hvis hjorte i Dyrehaven bliver 
tamme bliver de normalt skudt, fordi 
man vil undgå at de kommer for tæt 
på mennesker. Denne hjort blev da 
også skudt samme dag.

Dyrehaven får hvert år 7,5 mio. 
besøg og det er heldigvis meget sjæl
dent at der opstår konflikter mellem 
dyr og mennesker. Man skal selvføl
gelig lade være med at fodre hjorte
ne, og derfor har pædagogerne også 
været usædvanligt tankeløse når de 
på denne måde har ladet de store 
hjorte komme så tæt på børnene.

Kilde: www.sns.dk 3.10.03

Europæisk skovbruger
Skovbruget bliver i stadigt højere 
grad et internationalt erhverv. Derfor 
er der nu lavet en etårig kandidatud
dannelse - “MSc European Forestry” 
- i samarbejde mellem universiteter
ne i Ultuna (Sverige), Joensuu (Fin
land), Lleida (Spanien), Wageningen 
(Holland), Wien og Freiburg (Tysk
land).

De studerende skal i forvejen have 
en skovuddannelse. De kan så få 
mere viden om skovbrug, industri, 
markedsføring, naturbeskyttelse og 
skovpolitik. Der indgår kortere kur
ser i Sverige og Spanien, et praktik
ophold, og et halvt år er afsat til at 
lave en større opgave. Målet er at 
kandidaterne kan håndtere skov
brugsemner i et europæisk perspek
tiv.

Et første prøvekursus blev gen
nemført sidste år med 11 studerende 
fra 6 forskellige lande, og et nyt kur
ses er netop startet i september 
2003. Det fremgår ikke om der starter 
et nyt kursus i 2004 - i givet fald vil 
ansøgningsfristen nok være ultimo 
februar 2004. Læs mere på hjemme
siden http://gis.joensuu.fi/mscef/

Kilde.Samspel - SLU 3/2003 og 
hjemmesiden

m
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Vedskov - Træsalg
Maskinskovning og køb af nåletræ

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

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

Ahwi 580 med 300 hk traktor 
Maskinelt eller manuelt 
Tågesprøjtning 
Selvkørende

Gravemaskine

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

Special effekter:
Flagstænger 

Pæle og rafter 
Lærk og douglas 

Troldhede træ

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

Vedskov - Træsalg og skovservice
v/Peter Laursen

Vedskovvej 6, 8883 Gjern, Tlf. 8687 5126 - 2323 1098
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Importører og eksportører af nåletræ ser optimistisk på markedet i den kommende tid. Der anvendes træ til reparation og 
til udendørs formål, og certificering sikrer forbrugerne at træet er bæredygtigt produceret. (Foto: Stora Enso).

Den europæiske
nåletrækonference

Pressemeddelelse fra TUN

Der ventes en svag stigning 
i forbruget af nåletræ næste 
år. Der gøres flere tiltag for 
at øge forbruget.

Sverige og Tyskland har 
haft rekordstor produktion.

Hvert år i oktober mødes repræsen
tanter fra de store import- og eks
portlande af nåletræ for at drøfte

emner af betydning for producenter 
og forbrugere af nåletræsprodukter. 
Disse lande repræsenterer ca. 80 % af 
hele verdens nåletræforbrug.

Det var i år første gang, at 
træhandlens europæiske organisati
on, UCBR, og den europæiske organi
sation for savværker, EOS, organise
rede nåletrækonferencen i fælles
skab.

- Dette er glædeligt og markerer et 
tættere samarbejde mellem træforbru
gende og træproducerende lande, 
siger Trælasthandlerunionen (TUN) ‘s 
adm. direktør Palle Thomsen i en kom
mentar til den afholdte konference.

- Som mange andre industrier har 
nåletræmarkedet oplevet lavere 
efterspørgsel og svagere indtjening i 
løbet af 2002 og 2003. Forbruget af 
nåletræ i 2003 ventes at blive 327 
mio m3 -1,1 % lavere end i 2002 - 
men det stiger igen i 2004 til 329 mio. 
m3.

- Markedsrapporterne fra deltager
ne viste, at en sløv byggeaktivitet er 
hovedårsagen til det lavere forbrug 
af nåletræ i 2003. Så godt som alle de 
toneangivende økonomier i verden 
har lav vækst, eller i en del tilfælde 
ingen vækst. Det var derfor naturligt, 
at drøftelserne koncentrerede sig om
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hvordan forbruget af nåletræproduk
ter kan øges.

Nåletræs fortid og fremtid
Det grundlæggende emne for konfe
rencen var udviklingen af markeder, 
især med hensyn til markedsføring af 
tømmer. Der er allerede startet suc
cesfulde kampagner med det formål 
at øge opmærksomheden omkring og 
forbruget af træprodukter.

- Stemningen på konferencen var 
optimistisk trods den økonomiske 
usikkerhed. Ud over de nævnte kam
pagner har der de sidste par år været 
flere ændringer til gavn for nåletræs
industrien, siger Palle Thomsen:
* Større behov for reparation og 

vedligeholdelse, hvilket nåletræ er 
ideelt til.

* Stigende interesse for udendørs 
dekorative og funktionelle produk
ter hos forbrugerne.

* Udviklingen mod bæredygtigt skov
brug, gennem Pan European Fore
stry Certification (PEFC) og Fore
stry Stewardship Council (FSC).
- På mange markeder ses de store 

miljømæssige fordele ved nåletræ 
som en nøgle til forbrugernes præfe
rence for træ. Konferencen overveje
de derfor detaljerede skridt til at øge 
industriens evne til at informere 
vores kunder for at sikre, at alt nåle
træ kommer fra lovlige og bæredygti
ge kilder. Den vigtigste rolle i denne 
proces er effektive og troværdige 
certificeringsordninger.

- Nåletræsindustrien er nu et 
sandt globalt marked med en større 
variation i produkterne end nogen
sinde før. Forbedret produktkvalitet, 
tilgængelighed fra mange kilder, 
bæredygtigt ledede skove og en varig 
præference blandt forbrugere for 
træprodukter giver nåletræsindustri
en tillid til fortsat fremgang i de kom
mende år, slutter Palle Thomsen. ■

Noter:
Den 51. European Softwood Conference blev 

afholdt i Paris, Frankrig, den 23. og 24. 
oktober 2003. Deltagerne ved konferen
cen var: Østrig, Belgien, Canada, Tjekki
et, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, 
Grækenland, Italien, Letland, Holland, 
Norge, Rusland, Spanien, Sverige, Eng
land og USA.

EOS: European Organisation of the Sawmill 
Industry

UCBR: Union pour le Commerce des Bois 
Résineux

På hjemmesiden for Trælasthandlerunionen 
kan læses yderligere oplysninger, bl.a. 
markedsrapporter fra alle de deltagende 
lande: www.tun.dk > Byggeri > 28.10 eller 
> Øvrige > 27.10.

Markedsrapporter
Alle deltagende lande medbragte 
markedsrapporter. Den danske rap
port ses på næste side. Enkelte nøg
letal fra to af de øvrige landes rap
porter:

Tyskland
Produktionen af skåret nåletræ var 
15,7 mio. m3 i 2002, en stigning på 5,6 
%. Dette er rekord og var kun muligt 
fordi eksporten opvejede det svage 
hjemmemarked. Som følge af dårligt 
vejr var starten af 2003 meget dårlig, 
men det er forbedret siden april.

Eksporten steg i 2002 med 4,9% til 
i alt 3,8 mio. m3. De vigtigste eksport
lande er Italien, USA og Frankrig. I 1. 
halvår i år steg eksporten overra
skende med 14% til 1,93 mio. m3.

Importen er i 1. halvår faldet let og 
er nu næsten nøjagtig lige så stor 
som eksporten - 1,96 mio. m3. De vig
tigste importlande er Rusland, Sveri
ge, Hviderusland og Finland.

I løbet af 2004 ventes en moderat 
fremgang i det tyske marked - skatte
lettelser kan stimulere forbruget, 
men andre faktorer peger også i mod
sat retning. Situationen for de tyske 
savværker er forbedret noget, især 
for specifikationsskæring. På det 
allerseneste er afsætningen dog gået 
ned, bl.a. fordi værkerne er meget 
afhængige af eksport.

Sverige
Produktionen af skåret nåletræ steg 
med 0,6 mio. m3 i 2002 til 16.6 mio. m3 
- en ny rekord. Den samlede eksport 
nåede op på 11,45 mio. m3.

Der var sidste år især stor frem
gang i eksporten til USA. Denne ten
dens ses også i andre lande, for den 
samlede eksport fra Europa til USA 
steg med 64% til 3,3 mio. m3 - hvilket 
er rekord.

Den svenske eksport til Japan gik 
pænt frem med 23%. Den samlede 
eksport fra Europa til Japan steg med 
9% til 2,5 mio. m3 - også det er 
rekord.

Ser man på den samlede svenske 
eksport er det dog nærmarkederne 
der tæller mest (i parentes ændrin
ger fra 2001 til 2002):

Storbritannien
1000 m3 

2.653 +0,4%
Danmark 1.273 +4,6%
Tyskland 977 -4,2%
Holland 907 -3.5%
Japan 856 +23,2%
Norge 817 -0,8%
Spanien 582 +2,6%
USA 538 + 74,7%

Produktionen i de første 8 måneder 
af i år var 4% højere end samme peri
ode sidste år, og i resten af året ven
tes et stabilt niveau. Den samlede 
produktion i år ventes at nå 17,1 mio. 
m3, og det vil være ny rekord. Fagre
ne er dog stigende, og det ses ved at 
eksporten i de første 8 måneder af i 
år kun var 7,8 mio. m3 mod 8,4 mio. 
m3 året før.

-U - Totalrydning af større eller mindre arealer

- Fælder og knuser træer op til 30 cm

- Redskabet kan arbejde 25 cm under jorden

- Flishugning af træ op til 28 cm

- Træfældning og stubfræsning

KONTAKT TLF. 4025 4625
www.stuboggren.dk post@stuboggren.dkstuboggren.dk

FREDENSBORG
TRÆFÆLDNING
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Markedet for reparationer er stabilt, boligbyggeri ventes at gå lidt tilbage næste 
år, mens der bliver en lille fremgang i erhvervsbyggeriet. (Foto Stora Enso).

Markedsrapport fra danske 
importører af nåletræ ved 
den europæiske nåle
trækonference. Der har 
været et lille fald i importen 
af nåletræ i år.

Der ventes lidt større 
vækst i dansk økonomi 
næste år. Beskæftigelsen i 
byggesektoren ventes at 
være uændret.

1. Økonomien generelt
Den internationale afmatning har 
påvirket dansk økonomi, men ikke 
mere end USA og euro-området. 
Dansk økonomi er fortsat forholdsvis 
robust. Der er rimelige overskud på 
de offentlige finanser og meget store 
overskud på betalingsbalancen.

Ledigheden er fortsat relativt lav 
internationalt set, og den er steget 
mindre end i de fleste andre lande. 
Ledigheden ventes at falde med ca. 
7.000 personer i 2004 efter en stig
ning på ca. 25.000 personer i 2003.

Både i år og næste år bidrager 
især det private forbrug og i tiltagen
de omfang erhvervsinvesteringerne 
til væksten. Nettoeksporten ventes 
at yde et henholdsvis svagt positivt 
og et svagt negativt bidrag i takt med 
øget indenlandsk efterspørgsel.

I år ventes en moderat økonomisk 
vækst på 1,4 % pga. lidt langsommere 
udvikling i det private forbrug og 
erhvervsinvesteringer. Hertil kom
mer lavere vækst i det offentlige for
brug, mens boliginvesteringer og 
lagerforøgelser trækker modsat.

I 2004 ventes en vækst på 2,3 %, 
blandt andet set i lyset af skattened
sættelserne på arbejdsindkomst, det 
historisk lave renteniveau og 
vækstudsigterne for udlandet.

Dansk eksport har klaret sig rela

tivt godt igennem det internationale 
tilbageslag i 2001 og den efterfølgen
de lave vækst på verdensmarkedet. 
Væksten i dansk eksport har været 
væsentlig højere end i euro-landene i 
de sidste 2'A år. På den baggrund for
ventes væksten i dansk industrieks
port at stige fra ca. VA % i 2003 til 6 % 
i 2004.

Privatforbruget er steget med 1,9 
% i 2002, og i år ventes en vækst på 
1,7 %. Indkomstskatten lettes i 2004, 
og det forventes at dette fører til en 
stigning i privatforbruget på 2,7 % i 
2004.

Dansk produktion har vist en lave
re tendens i de sidste VA år, og det 
har medført en tilbageholdenhed 
med investeringer. Denne tendens 
ventes at vende i 2. halvår af 2003, 
således at en svag nedgang i brutto- 
investeringerne i 2003 efterfølges af

et moderat opsving i 2004 og 2005.
I 2002 steg det offentlige forbrug 

med 2,1 % i modsætning til de for
ventede 1,3 %. For 2003 ser det ud 
som om den planlagte vækst på 0,7 % 
også vil blive ændret.

2. Nåletræmarkedet
Boligbyggeriet forventes at stige i 
2003 med 2.100 boliger til i alt 21.400. 
Man skal tilbage til slutningen af 
80’erne for at finde et tilsvarende 
højt niveau for boligbyggeriet. Det er 
det støttede byggeri, der er hovedår
sagen til fremgangen i boligbyggeriet, 
men også det private boligbyggeri 
stiger i 2003.

I 2004 falder boligbyggeriet tilbage 
på et lidt lavere niveau som følge af 
de usikre konjunkturer, og det påvir
ker erhvervsbyggeriet. Efterhånden 
som den generelle økonomiske vækst

538 SKOVEN 11 2003



( MARKED FOR SKÅRET TRÆ

Tabel 1. Økonomiske resultater

Indikator Måleenhed
2000 2001 2002

Skøn
2003

Skøn
2004

BNP % +/- 3,2 1,0 2,1 1,4 2,3
Valutakurs Euro 8,09 7,43 7,43 - -
Valutakurs $ 7,57 6,85 - -
Inflation (RPI) % + /- 3,0 2,4 2,4 2,2 1,8
Arbejdsløshed 1.000 150 145 145 170 163
Industriproduktion % +/- 5,3 2,9 0,2 -0,5 1,7
Påbegyndte 1.000 15,2 18,8 19,3 21,4 20,6
husbyggerier % +/- -8,4 23,7 2,7 10,9 -3,7

Tabel 3. Sammendrag af nåletræs statistikker, 1000 m3

Skøn 2000 2001 2002 2003 2004

Import 2.326 2.120 2.168 2.071 2.170
(+) Lagerbeholdning
1. januar 750 775 740 740 775
Tilgængelighed 3.076 2.895 2.908 2.811 2.945
(-) Lagerbeholdning
31. december 11S 740 740 775 750
Importeret påviseligt forbrug 2.301 2.155 2.168 2.036 2.195
(+) Indenlandsk produktion 330 330 330 330 330
(-) Eksport 60 58 56 50 60

TOTALT FORBRUG 2.571 2.427 2.442 2.316 2.465

øges, vil erhvervsbyggeriet stige, 
men udsigterne for 2003 er faldende 
byggeri af såvel fabrikker (7 %) som 
kontorlokaler (8 %).

Markedet for reparation og vedli
geholdelse er i 2003 og 2004 stabilt. 
Dette understøttes af den lave rente 
og af de konverteringsgevinster, som 
mange private boligejere har realise
ret i takt med, at renten er faldet.

Ledigheden i byggefagene var på 
13,2% i uge 7 mod 10,8% året før. Stig
ningstakten er kraftig, men sker fra et 
lavt niveau. Hvor der i 2002 var 
14.700 ledige i uge 7 var der i år 
17.800.

Som følge af den vigende aktivitet i 
sektoren falder beskæftigelsen i 
2003. Bygge- og anlægssektoren ven
tes at beskæftige 113.500 arbejdere 
og medarbejdende mestre i både 
2003 og 2004.

Sektoren for nåletræsmøbler 
befinder sig i en meget vanskelig 
position. Sektoren har følt nedgan
gen i verdensøkonomien, og omsæt
ningen er dalet. Industrien har dog

betydeligt mere positive forventnin
ger til såvel eksport som ordrer i 3. 
kvartal 2003.

Samlet gælder den flade til nedad
gående tendens i vores industrieks
port de fleste produkter.

3. Import tendenser
Der er kun en lille variation i det 
samlede billede. I år ventes en ned
gang i importen på ca. 4 %. Skandina
visk tømmer vil gå ned fra 1,8 mio. til 
omkring 1,7 mio. m3 i 2003, eller 7 %, 
men stadig med en markedsandel på 
mere end 80 %. Det ser ud til at skif
tet til Central- og Østeuropa er stabi
liseret, og disse lande udgør nu 10- 
15% af importen.

I en årrække har der været en sti
gende tendens til at udenlandske 
savværker går direkte ind på det dan
ske marked, enten med egne salgs
kontorer eller med egne folk. Vi føler, 
at de skandinaviske savværker træn
ger dybere ind i markedet.

Fordelingen mellem hvide og røde 
træarter er uforandret. Priserne er

Tabel 2. De vigtigste importlande til 
Danmark af nåletræ - 1.000 kubik 
meter

% ændring
2001 2002 02/01

Sverige 1.211 1.297 1
Finland 530 492 -7
Tyskland 65 79 22
Rusland 77 75 -2
Letland 64 57 -11
Norge 35 40 15
Litauen 44 33 -26
Estland 39 32 -18
Alle andre 55 63 15

TOTAL 2.120 2.168 1,9

stabile, men med en svag tendens til 
stigning. Der har dog været et svagt 
fald i importen af røde træarter til 
møbelproduktion.

Sibirisk lærk synes fortsat at være 
det foretrukne alternativ til impræg
neret træ og udgør nu op til 15 til 20 
% af forbruget af imprægneret tøm
mer.

Western Red Cedar (thuja) har 
allerede sin egen niche, men andre 
alternativer til imprægneret træ - 
Balau, Ipe, Massaranduba og Douglas 
- har forsøgt at erobre markedsande
le igennem nogle år. Det ser ud til, at 
disse andre træarter, med længere 
holdbarhed end røde træarter, kun 
er afsat i mindre mængder.

Varmebehandlet tømmer (fx Cel- 
loc træ, red.) nævnes som en mulig
hed. Det gælder også en nyudviklet 
imprægneringsmetode, der anvender 
kuldioxid som bæremiddel (firmaet 
Supertræ som netop er gået konkurs, 
red.)

Den danske skovcertificerings ord
ning opfylder nu kravene fra PEFC 
rådet, og i juni i år er de 3 første pri
vate skove blevet certificeret ifølge 
PEFC. ■

ihSh

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

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.
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Distrikt antal ha type certificeringsfirma PEFC Statistik for 
oktober

Allindemagle Skovdistrikt
Den Suhrske Stiftelse Skovdistrikt

166
1142

Individuel
Gruppe

BVQI
BVQI

Siden sidste måned er Den Suhrske 
Stiftelse kommet til. Kilde: PEFC Dan-

Dønnerup Skovdistrikt 546 Individuel BVQI mark.
Hverringe Skovdistrikt 263 Individuel BVQI
Rangle Mølle Skovdistrikt 517 Individuel BVQI
Salten Langsø Skovdistrikt 4434 Gruppe BVQI

Certificeret areal i alt 7068
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Members & Sche

Documentation
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Welcome to PEFC website. The PEFC is 
committed to promoting sustainable 
forest management through independent 
third party forest certification.
Sustainable forest management is based on environmentally, 
socially beneficial and economically viable management of forests 
for present and future generations.

| PEFC members websites

Latest News

PEFC Brochures 
Download the new 
PEFC brochures about 
forest certification and 
Chain of Custody 
certification.

more info ©

PEFC Statistics 
Go to the PEFC Council 
interactive database to 
find up-to-date 
information about 
PEFC certified forests 
and PEFC certified 
companies.

more info ©

New PEFC website launch
PEFC Council: Launch of new and improved PEFC Council's website,

nore info ©

Public Consultation on Italian Forest Certification Scheme
PEFC Council: The PEFC-Council, a framework for the mutual recognition of 
national forest certification schemes, today announced the start of an official 
public Internet consultation period on the Italian Forest Certification Scheme. 
The scheme is being examined by independent consultants appointed to 
assess its conformity with the PEFC Council's requirements. It has been 
developed to help promote sustainable forest management in Italy. It was also 
designed to take account of the small-scale forest ownership patterns in Italy 
where 1.2 million people own and manage an average of 7.50 ha each.

PEFC Council Newsletter Issue 16 - October 2003
PEFC Council: The latest newsletter of the PEFC Council with updated 
information on its activities since May 2003 and news from the member 
countries.

PEFC har fået en ny og smartere hjemmeside - se på www.pefc.org

Grusvej-
Vedligeholdelse

io 09
(?---------------

FINN SVENDSEN

www.finnvej.dk

Letvægtstransportør
TYPE BJ

PEFC opgørelse
PEFC har hidtil været en forkortelse 
for den paneuropæiske skovcertifice
ring. Men det er nu ændret til pro
grammet for godkendelse af skov
certificering - “Programme for End
orsement of Forest Certification 
Schemes”. Årsagen er at man nu har 
en række medlemmer uden for Euro
pa - Brasilien, Chile, USA, Canada, 
Australien og Malaysia. Der er nu i 
alt 27 medlemslande.

13 af landene har fået godkendt 
systemer til certificering. Den sene
ste opgørelse pr. 31.8.03 viser at der 
er certificeret 48,5 mio. ha skov.

Tabellen neden for viser hvor 
meget skov der er certificeret i de 
enkelte lande, samt hvor mange virk
somheder der har C-o-C certifikat 
(=Chain of Custody - det vil sige at 
de kan mærke træprodukter med 
PEFC logoet).

1000 ha C-o-C

Østrig 3.924 222
Belgien 0 5
Tjekkiet 1.985 21
Danmark 6 0
Finland 21.910 70
Frankrig 2.366 195
Tyskland 6.527 312
Italien 0 2
Letland 18 8
Norge 9.194 3
Spanien 88 1
Sverige 2.306 37
Schweiz 136 0
Storbritannien 9 8

Ialt 48.469 884*

Kilde .PEFC News 16, oktober 2003 - 
kan ses på www.pefc.org

Effektivt til læsning af 
juletræer og pyntegrønt

Kan leveres benzin
drevet og med 

el-motor samt til 
traktordrift

DUKS DK-8643 Ans 
telefon 86 87 73 00 
telefax 86 87 73 70
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(certificering

PEFC i Sydsverige
Den sydsvenske skovejerforening, 
Sodra, har gjort en stor indsats for at 
få sine medlemmer til at certificere 
deres skov. Ved udgangen af august 
var man oppe på 12.449 medlemmer 
som har certificeret 1,2 mio. ha skov. 
Det svarer til 60% af medlemsarealet.

Planen er at nå 1,6 mio. ha ved 
udgangen af 2005, svarende til 80% af 
medlemsarealet.

Der er en præmie til de medlem
mer som leverer certificeret træ. Den 
udgør 10 skr/m3 for tømmer og 5 
skr/m3 for cellulosetræ.

Alle de maskinentreprenører som 
Sodra har aftaler med er nu PEFC 
certificeret. Man fortsætter nu med 
de entreprenører som tager sig af 
plantning og udrensning.

Sodras certificering har hidtil ført 
til at godt 1/3 af råvarerne til cellulo
sefabrikkerne kommer fra certificeret 
skov. Men efterspørgslen er betyde
ligt større, og derfor intensiverer 
man arbejdet med at finde mest 
muligt certificeret træ.

Kilde.Sodra kontakt 5/03

Nyt fra andre lande
Finland
Finland var et af de første lande til at 
certificere, og så godt som alle priva
te skove er nu med. Hvert år er der 
mere end 50 mio. m3 træ som går 
igennem certificerede C-o-C syste
mer. PEFC logoet kan bruges på 10 
mio. m3 skåret træ, 2 mio. m3 plader,
3 mio. tons cellulose, 2,8 mio. tons 
papir og 0,5 mio. tons pap.

Frankrig
De første PEFC produkter kan nu fin
des i byggemarkeder. PEFC har star
tet et projekt i Fransk Guyana som 
har 9 mio. ha statsejet tropisk skov i 
det nordlige Sydamerika. Der er tale 
om et forsøg hvor man inddrager 
lokale aktører.

Tyskland
PEFC logoet bliver stadigt mere syn
ligt, og det noteres med tilfredshed 
at formanden for den tyske FSC 
arbejdsgruppe fornyligt har certfice- 
ret sine skove efter PEFC som følge af 
efterspørgslen fra forbrugerne.

Canada
I Canada har man i flere år haft et 
system - CSA - som samarbejder 
med PEFC. I september var der god
kendt 18 mio. ha skov, og der var 
udstedt 43 C-o-C certifikater.

Malaysia
Det malaysiske system MTCC som 
startede i 2001 er baseret på kriterier 
fra ITTO fra 1998 (den internationale 
tropisk tømmer organisation). Indtil 
nu er 8 skovselskaber med 4,8 mio. 
ha skov blevet certificeret efter den
ne standard.

Kilder: PEFC News 16, oktober 2003 
- kan ses på www.pefc.org og 

http://certifiedwood. csa. ca

FSC opgørelse
Der er også fremgang i certificerin
gen af skove under FSC - Forest 
Stewardship Council. Den seneste 
opgørelse er pr. 29. april 2003 (!) og 
viser at der er godkendt 490 ejen
domme fordelt på 55 lande. Det sam
lede areal er oppe på 36,9 mio. ha.

Den eneste ejendom i Danmark 
med FSC certifikat er fortsat Barrit- 
skov med 372 ha.

Kilde: www. fscoax. org

I

Ax

Den nye Husqvarna 3 39 XP - en ekstremt let og handy kædesav til krævende jobs
Dec er sjældent en fordel ac slæbe runde på for mange kilo. Og da slec 
ikke ved beskæring, udeyndning eller arbejde i julecræskultur - hvad 
enten arbejdet foregår i træerne, eller nede på jorden. Endnu værre er 
dec, hvis man bevæger sig rundt i skrånende eller uvejsomt terræn. 
Derfor har Husqvarna udvikler den nye sav 339 XP, der er en at 
de letteste kædesave på markedet. 339 XP er ganske enkelt den 
perfekre sav for dig, der har brug for en let, handy og fleksibel sav

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

(hJ Husqvarna
www.husqvarna.dk
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BØGER SÆLGES / KLIMASTATISTIK )

Bøger sælges September 2003
1 .Forsøg til en Naturhistorie. Esaias Fleischer. Gyl.1786-1800. 16 bind.

Hellæder. Ca.10.000s.................................................................................................. 3.000 kr
2. Forsøg til Undervisning i det Danske og Norske skovvæsen. Esaias Fleischer.

Kjøbenhavn. 1779. Hellæder. 692 s.............................................................................  2.000 -
3. Forsøg til en Dansk Haugebog. Esaias Fleischer. Gyl. 1782. Halvlæder. 663 s............  1.200 -
4. Begyndelsesgrunde til Naturlæren. A.W.Hauch. Schultz 1799. Hellæder. 2 bind.774 s.. 1.200 -
5. Ueber die Eichensaat. G.Sarauw. Kiel 1802. Karton. 108 s..............................................  400 -
6. AbhandIungen fiir Freunde der praktischen Forstwissenschaft.

G.W. Briiel. Kbh.1802. 112 s............................................................................................  400-
7. Anleitung zur sichern Erziehung und zweckmdssigen Anpflanzung der einheimtschen 

und fremden Holzarten. F.A.L. Burgsdorf. Berlin 1807. Anden
selvstændige praktiske del. Kart.. 261s............................................................................ 400 -

8. Forststatistik der dånischen Staten. August Niemann. Altona 1809. Karton. 667 s........  1.500 -
9. Lehrbuch fiir Forster un die es werden wollen. G.L. Hartig. 1816-17. Karton.

3 bind. 1 stik. 826 s........................................................................................................  1.500 -
10. Vaterldndische Waldberichte. Aug. Niemann. Altona 1821. 2 umage bind. 982 s........  2.000 -
W.Forstbenutzung undForsttechnologie. W. Pfeil. Berlin 1831. Halvlæder. 398 s................ 1.200-
12. Anviisning til Skovdyrkningen. H.Cotta. Reitzel 1833. Halvlæder.

2 stentrykte tavler. 236 s...............................................................................................  1.500 -
13. Geheime-Statsminister Greve Christian Ditlev Frederik Reventlovs Virksomhed som 

Kongens Embedsmand og Statens Borger. A.F. Bergsøe. Kbh. 1837. Kart.. 2 bind. 642 s.500 -
14. Anviisning til Skov- og Hegnsplantning, især for Landmænd i skovlose Egne.

F.H.A. Beermann. Kbh. 1852. Karton. 75 s..................................................................... 175 —
15.System und Anleitung zum Studium der Forstwirtschaftslehre.

T. Hartig. 1858. Halvl. 409 s.............................................................................................  300 -
16. Et afsnit af Læren om Skovbrugets Økonomi. J.F. Hansen. Gad 1877. Halvlæder. 127 s. . 250 -
17. Planterigets Naturhistorie til Skolebrug. Chr. Vaupell. Reitzel 1880. Halvlæder. 177 s. . . 100 —
18. Veiledning i det vigtigste af den Norske Skovhusholdning. J.B. Barth. Gyl. 1882.

Halvl.180 s........................................................................................................................  250-
19. Skovbruget fremstillet med særligt hensyn til Skovfogeder. V. Neergaard.

Philipsen 1895. Det første forsøg på en "Lærebog for Skovfogeder”.
Halvlæder. 70 afbildninger. 144 s..................................................................................... 250-

20 .Lærebog for Skovfogedelever. H.H. Biilmann, O. Fabricius og P.H. Lassen.
Schultz 1929/30. Dette er 2. udgave af "Lærebog for Skovfogeder”, ved P.Wegge,
.1.Helms og V. Neergaard fra 1913, med den fremover brugte titel.
Halvlæder, slidt. 492 s......................................................................................................  350 -

21. Danmarks Trævækst. L.A.Hauch. Bestående af: Træarternes Fordringer til Livs
vilkårene, Gyl. 1919, Jylland og Sønderjylland 1921, Fyn og Loll.-Falster 1922, og Møen, 
Sjælland og Bornholm 1923. Indbundet sammen i et halvlæderbind. Ialt 629 s.............. 375 -

22. Den Svenska Skogen skildrad i text och bilder. Eric Persson, lånsjågmåstare.
Stockholm 1940. Lærredsryg og -hjørner. Stort format. Også stort afsnit
om forædlingsindustrien. 352 s........................................................................................ 150-

23. Den danske Plante- og Dyreverdens udforskning. Sv. Dahl. Gad 1941. Heftet. 340 s....... 75 -
24. Untersuchungen fiber Laubmenge, Stoffverlust und Stoffproduktion des Waldes.

Carl Mar: Møller. Kbh. 1945. Heftet. Dansk resumé. 287 s. + 19 s. tabelbilag.............. 100 -
25. Træmålings- og Tilvækstlære. Carl Mar: Møller. Kbh. 1951. Heftet. 332 s..................... 150 -
26. Raastoffernes Mobilisering. Red. E. Wolfson. Fremad 1942. Lærred. 644 s...... 100 —
27. Husbygningsteknik. Gjellerup 1948,Gjerløv-Knudsen &H.Bonnesen.

Kart. 2 bd.. Ca.300 s......................................................................................................... 300-
28. Husbygningslære II,Tømrerarbejde. Kaare Kristensen. Gjellerup 1927.

Lærred. Slidt. 238 s..........................................................................................................  250 -
29. Håndbogen for Byggefagene. Red. R. Dahlmann Olsen. Skandinav, ca.1955.

Shirt. 3 bind. 1230 s.......................................................................................................... 350 -
30. Rejsegilde i Danmark. Peter Michelsen. Nationalmuseet 1983. Heftet. 166 s...................125-
31.Snedkerbogen, Maskinsnedkeri-Møbelsnedkeri-Bygningssnedkeri. Red. W. Rasmussen

ogC.J. Vieth-Nielsen. Ivar 1958. Kunstlæder. 12 finérprøver. 2 bind. 904 s.................. 1400-
32. Møbelsnedkeri (Håndværkets Bog). Red. G. Paulsson & Ole Wanscher. Lindfors u.å. Ca

1940. Stort format. 32 farvetryk af finér. Lærred. 524 s.................................................  1400 -
33. Moderne Danske Møbler. Esbjørn Hiort. Gjellerup 1956. Shirting. 4-sproget.

Stort format. 133 s............................................................................................................  300 -
3A.Bogen om træ. Hugh Johnson/Jan Buchter, O. Crumlin-Pedersen m.fl.

Lademann 1979. 276 s..................................................................................................... 300 -
35. Træ & ting af træ. Træbranchens oplysningsråd 1985. Heftet. Kvadratisk format. 96 s.. 50 -
36. Herregårdsliv, bd. 4: Skovfolk og Skytte. Nationalmuseet 1981. Karton.

Stort format. 224.................................................................................................................. 250 -
37. Danmarks Natur Politiken 1975. 2. oplag. 12 bind. Karton. Ca. 6.000 s.............................  400 -
38. Gennem Vestjyske Egekrat. B. Gullach/Sv.E.Ihle. Dan. Naturfedningsforen.1986. Tværfor

mat. Hft. 157s.........................................................................................................................75 -
39. Over Den Jyske Hede. B. Gullach/Sv.E. lhle. Dan. Naturfredningsforen.

1983. Tværformat. Hft. 174 s.............................................................................................75 -
AD.Drift af små skove og plantager. E.Holmsgaard, red.. Jordbrugsforlaget 1990.

Karton. 209 s............................................  .........................................................................60 -
41 .Bomskud & Pletskud, jægerliv i Danmark. M. Espersen. Gyl. 1998. Shirt.. 364 s.................100 -
42. De danske Træer, en digtcyklus. St.St. Blicher. Sorø 1935. Heftet. 46 s.........................20-

Henvendelse til Ernst Riisgaard Pedersen. Tlf. 47 17 65 79, fax 47 10 10 79 eller 
peddersens@post.tele.dk

Flere bøger på: www.skovdyrkerforeningen.dk - vælg Dyrkningsaktuelt - Litteratur.

September gav kun halvdelen af den 
normale nedbør, halvdelen faldt i uge 
37. Temperaturen blev 1,3 gr. over 
normalen. De laveste temperaturer 
var 1-2 gr. mange steder i uge 36 og 
39 - så der har nok været nattefrost 
på udsatte steder.

Oktober har givet 2/3 af den nor
male nedbør (som er 76 mm), mest i 
Sydjylland og på Bornholm. Halvde
len faldt i uge 41.

Det blev koldt - i middel hele 2,6 
gr. under normalen. Vi skal tilbage til 
1974 for at finde en koldere oktober. 
Især mange nætter med frost trak 
nedad. I uge 42 (efterårsferien) blev 
det mange steder ned til 2-4 gr. frost, 
i Midtjylland -4,8 gr. Kyststationerne 
målte 2-4 gr. varme. I uge 43 kom de 
fleste ned på 4-7 gr. frost (Midtjylland 
-7,8 gr.), og kun 2 ud af 32 stationer 
var over 0.

Nedbør,mm September 1/10-31/10

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 43 72 49
Viborg 43 78 58
Århus 35 64 50
Vejle 35 79 68
Ringkøbing 41 91 68
Ribe 43 89 82
Sønderjyllands 39 80 78
Fyns 30 60 42
Vestsjællands 46 56 30
Nordøstsjælland 51 60 40
Storstrøms 37 55 50
Bornholms 58 63 80
Landsgennemsnit 40 73 57

September 29/9-27/10

Temperatur°C Målt Normal Målt
Middel
Absolut min. 
Absolut max. 
Antal frostdøgn 
Antal graddage

14.0
3,0
23,8
0,1
94

12,7

0,2
129

6,8
-4,7
15,9
9,0
287

Vindstyrke hyppighed, 
end eller lig

%, større

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 5 10 9
Styrke 8
(hård kuling) 0 1 0,5
Styrke 10
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger V V NØ,V
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P R O G R A M

Skovbrug
Skovudviklingstyper: Ny vin på 
gamle flasker?
J. Bo Larsen, S&L, og B. Egede Andersen, 
Skov- og Naturstyrelsen

Nye gener i et gammelt skovland
skab: Opgradering eller åreladning?
Erik D. Kjær, S&L

Skovbrugets bidrag til Kyoto
Lars Vesterdal, S&L

Forvaltning af dødt ved - et bidrag 
til biodiversiteten?
Jakob Heilmann-Clausen, S&L

Borgerinddragelse - hvad har det 
med os at gøre? Perspektiver for 
borger-inddragelse i det private 
skovbrug
Carsten Nico Hjortsø, S&L

Fremme af bæredygtig skovdrift i 
privatskovbruget: Driftstilskud eller 
erhvervsstøtte?
Niels Strange, S&L

Certificering 
af træemballage
Fra januar 2004 indfører Canada, og 
snart derefter også USA og Mexico 
nye restriktioner på træemballage i 
henhold til normerne i den internati
onale plantesundhedsstandard. Man
ge andre danske eksportmarkeder 
forventes i løbet af 2004 at indføre 
lignende krav.

For at sikre, at varer fra Danmark 
fortsat kan eksporteres i træemballa
ge (paller, bokse etc.), etablerer Plan
tedirektoratet i løbet af november 
2003 en certificeringsordning for 
virksomheder, som ønsker at frem
stille træemballage, der lever op til 
kravene i den internationale stan
dard. Ordningen omfatter virksomhe
der, der fremstiller træemballage 
eller varmebehandler træ.

Ifølge ordningen skal træ til 
træemballage være behandlet mod 
planteskadegørere. Herefter kan det 
mærkes med et internationalt aner
kendt og beskyttet mærke, der sikrer 
at emballagen ikke bliver afvist ved 
grænsen til det importerende land. 
Allerede i flere år har eksporten til 
Kina, New Zealand og Australien risi

Skov & Landskabs
konferencen 2004
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 
Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg 
Onsdag den 28. januar 2004 kl. 9.30-16.00

LIM

Skov & Landskab

Skov & Landskabskonferencen foregår i 
år på KVL på Frederiksberg. Efter en 
indledende fællessessioin om resulta
terne af strukturkommissionens arbejde 
kan du på sessionen for Skovbrug høre 
om de nyeste resultater inden for 
skovbruget.

P R I S

Ved tilmelding før den 8. januar 2004: 1.400 
kr. (2.100 kr, for ikke-abonnenter på Skov & 
Landskabs Videntjeneste).. Fra og med den 8. 
januar 2004: 1.600 kr. (2.300 kr. for ikke- 
abonnenter).

På sessionen for Pyntegrønt og jagt har 
du mulighed for bl.a. at høre om 
konsekvenserne af dyrevildt i kulturerne 
og om mulighederne for braklægning 
af naturområder. Læs hele programmet 
på www.skovoglandskab.dk eller bestil 
det hos Dorthe Gartmann.

T I L M E L D I N G
Tilmelding gerne snarest og senest den 21. 
januar 2004 via Skov & Landskabs hjem
meside www.skovoglandskab.dk eller til 
Dorthe Gartmann på tlf. 4517 8257 eller 
e-post dgc@kvl.dk.

w w w . s k o v o g l a n d s k a b . d k

keret afvisning, hvis ikke træemballa
gen levede op til disse landes krav til 
plantesundhed.

For at sikre den internationale 
handel, der benytter træemballage 
har FAO (FN’s fødevareorganisation) 
indført et internationalt mærke, som 
kan præges på træemballage behand
let mod planteskadegørere. Plantedi
rektoratets certificeringsordning sik
rer danske virksomheder mulighed 
for at anvende mærket, når de efter
lever ordningens bestemmelser. Virk

somhederne auditeres og kontrolle
res af Plantedirektoratet mod beta
ling af et gebyr, som skal dække certi
ficeringsordningens omkostninger.

Plantedirektoratet offentliggør i 
starten af november en vejledning 
om certificeringsordningen og ansøg
ningsskema om deltagelse. Se Plante
direktoratets hjemmeside 
(www.pdir.dk) eller rekvirer doku
menterne hos Plantedirektoratet, 
Skovbrynet 20, 2800 Lyngby.

Pressemeddelelse 29.10.03

GRØFTER!
40 41 62 44

Den direkte forbindelse 
til perfekt grøftearbejde.

Lille effektiv maskine. - Skovl med anlæg 
til almindelige grøfter. - Rabatskovl til 
dybe grøfter samt grøfter i blødt terræn.
- Desuden skovle på 300, 360, 500 og 
1600 mm. - Til dræn, vand og planering!

ENTREPRENØR

JOHAlfPÉDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

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

FARM A® "4 NI AB
”Dine venner i skoven”

Ny 10 tons skovvogn med 6,5 kran til Dig der stiller høje krav! Aniab

II A to>a m£6O*'
Farma 10-65 D med 500-hjul

Farma Skovvognsprogram
8 modeller af komplette skovvogne. Fra den lille 6 tons tor Dig med det 
mindre behov til vores 12 tons veludrustede proff. vogn med drev og 6,5 mtr 
kran med delvis el. styring.
Priser fra 43.400 for kpl. vogn med kran.
8 modeller kran til traktor-og/eller vognmontering fra 3,2 til 6,5 mtr række
vidde. Pris fra 25.400.

NIAB Traktorprocessor 5-15B, 
Traktorprocessor 5-15C Hel

automat
NIAB med 
forvalg, 
længde og

w Pris fra 1
r 1 163.50E

ngdemåling. Tillæg 12.4C 
monteret længdemåling.

> J

— Markedsleder i Skandinavien 
efter 25 års udvikling og salg!

IB GAB

BIGAB 12-1

Samtidig med introduktionen af 12-15 
yder vi et bidrag til alle der køber 
en Bigab skifteladsvogn inden nytår. 
Det gælder et tilskud til at besøge 
fabrikken i Estland.
Vore forhandlere 
fortæller mere.
Værdi DKK 2.500

Vi forbeholder os retten til at bestemme 
rejsetidspunktet.

SKIFT TIL SKIFTELAD - DET BETALER SIG
IMu introducerer vi et nyt medlem til familien - BIGAB 12-15.
Skifteladsvognen til Dig der har behov for en smidig vogn med stor krogkapacitet- og lasteevne. Vognen 
er udrusted med fældbart tårn for større krogkapacitet og mindre optræksvinkel. Hjælpecylinder er 
monteret under tiprammen og bidrager samtidig til endnu større tipkapacitet. Vognen kan monteres med 
kran og forskellige bogiealternativer. Alle priser ex. moms.

Forhandlere: 3550 Jørlunde Maskinforretning A/S, Tlf. 47334500 ♦ 3720 Hellisen A/S - Lobbæk, Tlf. 56947450 • 4100 Kjulerup Maskinværksted, Til. 56870227 
•4340 G T Hydraulic ApS - GI.Tølløse, Tlf. 59186551 '4683 Møller Andersen ApS - Rønnede, Tit. 56712422 • 4990 Møller Andersen ApS - Radsted, Tlf. 54705111 
♦5672 Sandholt Lyndelse Smede og Maskinforretning, Tlf. 62641214 • 6400 Thomas Skøtt Landbrugsmaskiner ApS, Ragebøl, Tlf. 74486666 • 6950 Holmsland 
Maskinforretning A/S, Tlf. 97337211 *7000 Ole's Traktor og Landbrugsservice, Fredericia, Tit. 75560260*7400 Asgers Traktorservice Kolkær, Tlf. 97147314
• 7900 Morsø Motorkompagni A/S, Tlf. 97720866 • 8300 Yding Maskinforretning A/S, Tlf, 75782230 • 8410 Jemith Landbrugsmaskiner ApS, Rønde, Tlf, 86379268
• 8600 Midtjysk Traktorlager A/S, Tlf. 86841322 • 8800 Midtjysk Maskincenter A/S, Viborg, Tlf. 86627322 • 8900 Randers Traktorkompagni A/S, Tlf. 86447788
• 9500 Traktorkompagniet • Grøn & Madsen I/S - Hobro, Tlf. 98522677 • 9870 Sindal Traktorkompagni A/S, Tlf. 98936366.

OOØ AS FORS MW
Fabrik: E-mail: info@forsmw.ee 
www.forsmw.com

FARMA NORDEN AB
Marketing og Salg v/Stephen Servé
Tlf. 7023 5001 • Fax 7023 5002 • Mobil: 2176 5003 ■ E-mail: shs@bigab.dk
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