


SKOVBRUGETS INDKØBSGUIDE 2000
- NØGLEN TIL SKOVBRUGETS LEVERANDØRER

er et nyt initiativ fra SKOVENs redaktion. Guiden er en omfattende 
håndbog / telefonbog over skovbrugets leverandører og aftagere.

Håbet er at guiden vil være et værdifuldt værktøj i skovbrugets 
daglige arbejde og vil lette kontakten mellem leverandører og 
skovbruget.

Indkøbsguiden er delt op i en leverandøroversigt og en pro
duktoversigt.

Leverandøroversigten indeholder hvert firmas navn og de pro
dukter firmaet er optaget under i produktoversigten.

Produktoversigten indeholder ca. 90 produkter. Under hvert 
produkt oplyses firmanavn, adresse, telefon og fax.

Der kan købes yderligere oplysninger f.eks. e-mail, hjemmesi
de, kontaktperson, logo ligesom der kan købes ramme om opta
gelsen samt farve.

Der kan også annonceres særskilt i Indkøbsguiden.
Indkøbsguiden er udsendt gratis sammen med SKOVEN til alle 

abonnenter - ca. 5000.
Indkøbsguiden kan købes for 50 kr. inkl. moms og forsendelse.
Det tilstræbes at udgive en opdateret indkøbsguide én gang 

om året. Er dit firma ikke med i år, men ønsker optagelse i 
Skovbrugets Indkøbsguide 2001 så kontakt Redaktionen,
Lene Loving, tlf. 3324 5152/232 direkte indvalg - fax 3325 5082 
e-mail LL@skovenes-hus.dk.
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SKOVEN korrimer ud til hele det praktiske skovbrug. Oplaget er 
4825 eksemplarer hver måned. *

Mediabrochure 2000 for SKOVEN og SKOVEN-NYT er nu 
udkommet. Den indeholder bl.a. de nye annoncepriser, formater, 
oplagstal samt oplag fordelt på faggrupper.

Annoncepriserne er steget et par procent i forhold til 1999 - 
men tillæg for farvetryk er uændret.

Annoncepriserne for SKOVEN-NYT er ca. 33% dyrere end den 
samme størrelse annonce i SKOVEN, (f.eks. 1/1 -side i SKOVEN
NYT - A5-format - koster 3300 kr. - /Aside i SKOVEN - A4-format - 
koster 2450 kr., begge priser ekskl. moms.) Prisforskellen skyldes 
de højere omkostninger ved at producere SKOVEN-NYT.

SKOVEN-NYT udkommer med 8-10 dages mellemrum og er 
derfor meget velegnet til annoncer, der skal hurtigt ud. Hvis det 
ikke er så afgørende, at en annonce kommer hurtigt ud med 
meget kort varsel, er det derfor værd at overveje at indrykke den i 
SKOVEN frem for i SKOVEN-NYT.

SKOVEN og SKOVEN-NYT udkommer til nøjagtig samme 
læserkreds.

Mediabrochuren sendes til alle vore faste annoncører men kan 
bestilles af alle interesserede. Henvendelse: Dansk Skovforening, 
Redaktionen, Lene Loving, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C - 
tlf. 3324 5152/232 (direkte indvalg) - fax 3325 5082 - e-mail: 
LL@skovenes-hus. dk.

* Oplagstal for perioden 1.7.98 - 30.6.99, kontrolleret af Fag
pressens Medie Kontrol.
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526 Skoven som 
klasseværelse
Skovforeningen starter et nyt pro
jekt Skoven I Skolen. Skolerne til
bydes undervisningsmateriale om 
skovbrug og anvendelse af træ.
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530 Handlingsplan for 
forskning
FSL har lavet en handlingsplan til 
at bedre økonomien i skovbruget. 
Der skal forskes i bl.a. nåletab, 
udrensning, vækstregulering, flis
håndtering, grundvand og niche
afgrøder. Billedet viser bøg sået 
ind under gran. (Foto Palle Mad
sen).

534 Driftsteknik nyt
Mindre hjulslip ved Trelleborg 
dæk, Silvatec nr. 100, støjmåler 
(SoundEar), brændmaskiner 
(Vedproff) afprøves.

536 Overadministration
’’Rygter fra randområderne" - 
debatindlæg om rationalisering og 
effektivisering.

538 Vildtbidmidler
Fra forsøg med afprøvning af en 
serie midler mod vildtbid. De fle
ste kemiske midler var effektive, 
mens de mekaniske kun havde 
beskeden effekt.
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541 Fra Bialowieza i Polen
Ekskursion til stor skov i Østpolen 
hvoraf en del minder om urskov. 
Resten drives forstligt, men på 
naturens præmisser. Billede fra 
den urørte del.

544 Certificering nyt
FSC produkter fra Skjern Vinduer, 
Beder Trædrejeri, Bredebro 
Møbelfabrik. Kinnarps og IKEA 
laver aftaler om at bruge certifice
ret træ i kontormøbler, hhv. møbler.

545 Ege og stress i 
kulturfasen
Egeprovenienser reagerer forskel
ligt på tørke og frost alt efter hvil
ken klimazone de stammer fra. 
Resultater kommer fra en lyntest 
af stress-egenskaber.

548 Certificering nyt
PEFC certificering i Finland - om 
udviklingen i det finske system og 
indholdet af de finske regler. Nor
ge har indleveret ansøgning om 
PEFC godkendelse, britiske stan
darder godkendt af FSC.

550 Motorsave igen
Jagt- og Skovbrugsmuseet efterly
ser ældre motorsave til samlinger
ne.

551 Jordbundsprofiler
Et nyt værk som beskriver typiske 
danske jorde i ord og billeder. 
Værket giver alle en mulighed for 
at vurdere jordbunden, bl.a. med 
henblik på det rette træartsvalg 
ved skovrejsning,

554 Træplantning i u-lande
Danmark har opbygget en stor 
viden om frøforsyning og bevaring 
af genressourcer i skovbruget. 
Danmark bidrager med overførsel 
af viden og teknologi til u-lande.

558 Løvtræhandel
Om handel og eksport med løv
træ. Plandelen globaliseres, og 
den enkelte skovejer må vælge 
sikre afsætningskanaler,

559 Kort nyt
Forsiden - juletræet på Rådhus
pladsen. Mængder af imprægne
ret træ.

560 DST4/99
Om regnskabsanalyser fra de pri
vate skovejendomme og foryngel
se af bøg.

560 Kort nyt
561 Sveriges længste træbro, planer 

for træaffald, vandmangel trods 
meget regn, træpiller på døgn
tank, om godkendelse af sprøjte
midler, papirmængder fra private.
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562 Klapjagt på ild
Om et dansk støttet projekt i det 
nordlige Thailand. Skov afbræn
des jævnligt af svedjebønder, og 
projektet søger at stoppe 
afbrændingen og lære nye dyrk
ningsmetoder.

565 Kort nyt mv.
Træpriser, klima oktober 1999.

566 Kort nyt mv.
567 Historier af Dinesen, Hvem betaler 

(om manglende afhentning af 
kævler i skoven), våbenskabe 
med træbeklædning.

Indeks for hele 1999 
er indsat mellem side 
544 og 545.
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STORMFALD
Det meste af landet blev ramt af et 
stort stormfald den 3. december, 
men det er desværre ikke muligt at 
bringe en mere uddybende omtale 
af emnet i dette nummer af Skoven. 
Stormfaldet fandt sted efter tidsfri
sten for aflevering af stof, og dette 
nummer af Skoven skal af tekniske 
grunde være færdigproduceret i god 
tid inden jul.

Til gengæld vil Skoven 1/2000 
indeholde en række artikler om 
stormfaldet.

Redaktionen

Dansk Skovforening
Dansk Skovforening har den 1. decem
ber ansat Malene Bendix, 34 år, i en 
nyoprettet stilling som projektkoordina
tor for Skoven I Skolen. Projektet er 
nærmere beskrevet i dette nummer af 
Skoven.

Malene Bendix er uddannet biolog 
og journalist. Hun har i de seneste 5 år 
arbejdet freelance for Danmarks Radio 
og Dansklærerforeningen m.fl. For 
sidstnævnte har hun blandt andet skre
vet bøger om natur for folkeskolens 
yngste klasser.

Forskningscentret for 
Skov & Landskab
International Union of Forestry Research 
Organizations (IUFRO) har tildelt forsk
ningschef, dr. agro. Jens Peter Skovs- 
gaard, FSL, udmærkelsen ’’Outstanding 
Doctoral Research Award” for hans dis
putats fra 1997 om sitkagran.

Udmærkelsen tildeles forskere for en 
særlig god doktorafhandling, og der 
uddeles op til 10 awards hvert 5. år. 
Jens Peter Skovsgaard får overrakt 
udmærkelsen ved lUFRO’s verdenskon
gres i Malaysia i august 2000.

En del af resultaterne fra disputatsen 
om sitkagran er beskrevet i en række 
artikler i Skoven i 1997.

Jens Peter Skovsgaard er i perioden 
1. dec. 1999 - 30. juni 2000 udstatione
ret ved Southern Cross University i 
Australien for at arbejde på et forsk
ningsprojekt om bonitering af skov. 
Forstkandidat Søren Fløe Jensen er 
konstitueret som chef for Afdelingen for 
Skovdrift på FSL i perioden.

Godser outsourcer 
skovdrift
Driftsinteressentskabet Oreby & Berritz- 
gaard Godser har indgået aftale med 
Hedeselskabet om forvaltning af god
sernes samlede skovareal på 1350 
hektar. Som et led i aftalen overtages 
Oreby & Berritzgaard godsers skovma
skinstation af Hedeselskabet Skov og 
Landskab, Skovregion Øst.

- Aftalen med Oreby og Berritzgaard 
er en tydelig markering af, at stadigt fle
re større private ejendomme vælger helt 
eller delvist at outsource administrative 
og driftsmæssige opgaver, oplyser regi
onschef Jens Zøfting-Larsen fra Skovre
gion Øst i Hedeselskabet.

Ønsket om øget handlefrihed og øko
nomisk fleksibilitet er baggrunden for, at 
flere godser og store skovejendomme i 
de seneste par år har indgået aftaler 
med Hedeselskabet om både admini
stration og drift. Oreby og Berritzgaard 
opnår således en større frihed til at til
passe aktivitetsniveauet efter bl.a. 
afsætningsmuligheder og prisniveau på 
markedet for træprodukter.

- Vi betragter aftalen som et offensivt 
skridt, der dels mindsker sårbarheden 
over for lavkonjunkturer, dels øger vores 
evne til at optimere udbyttet af en posi
tiv markedsudvikling. Det vil sige, at vi 
f.eks. i højere grad kan vælge at skove 
og sælge vores træ, når markedsforhol
dene er gunstige, forklarer Fredrik 
Rosenørn-Lehn, som sammen med 
Michael Rosenørn-Lehn er interessent i 
Driftsinteressentskabet Oreby & Berritz
gaard Godser.

Hedeselskabet varetager såvel 
administration som skovdrift fra 1. janu
ar 2000. I forbindelse med overtagelsen 
af godsets skovmaskinstation tilbydes 
den nuværende arbejdsstyrke af skov
arbejdere og maskinførere ansættelse i 
Hedeselskabet.

Den nuværende skovfoged på Oreby 
og Berritzgaard, Rune Rubner-Petersen, 
er ligeledes tilbudt ansættelse ved 
Hedeselskabet, men har valgt istedet at 
tiltræde stillingen som skovfoged på 
Fuglsang Skovdistrikt pr. 1. april 2000.

Driften på Oreby og Berritzgaard 
Skovdistrikter har siden et stormfald i 
januar 1993 - som især ramte nåle
træsarealerne - været fokuseret på at 
skabe et bæredygtigt produktions
grundlag ved i vid udstrækning at kon
vertere disse arealer til løvskov. Genop
bygningen af skoven er tilendebragt, og 
ved aftalen med Hedeselskabet har 
ejerne ønsket at tilpasse skovdriften til 
den aktuelle og fremtidige udvikling 
inden for skovbrugserhvervet.

Kilde:Pressemeddelelse 25.11.99
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STORMFALDET: 
UNDGÅ PANIK

Katastrofen ramte de danske skove den 3. december.
Der er væltet mellem 3 og 4 millioner kubikmeter træ. Det svarer til 

knap 2 års hugst på landsplan - og de hårdest ramte ejendomme har 
mistet alt træ over 30 år. Det vil tage måneder for de enkelte skovejere at 
gøre deres tabte træ op og finde den økonomisk mindst smertefulde vej 
ud af ulykken.

Miljø- og energiminister Svend Auken har meget klart understreget at det 
er en samfundsopgave at få skovene og skovejernes økonomi på højkant 
- og at regeringen vil gribe dybt i lommen for at hjælpe alle de katastrofe
ramte skovejere.

Nu er det oparbejdningen og salg eller oplagring af det stormfældede 
træ der optager sindene. Værdierne skal sikres bedst muligt.

Derfor er vi glade for at statsskovene både har stoppet hugsten i de 
ikke-ramte skove og planlægger at etablere vandlagre for det faldne træ. 
Det giver rum for en stabilisering af træmarkedet og en mere jævn forsy
ning til de danske træindustrier i de kommende år.

Vi opfordrer også private skove der ikke er ramt af stormfaldet til at hol
de igen med at afsætte træ. Vi er klar over at også ikke-ramte skove 
behøver likviditet - og her håber vi at Regeringen vil give en hjælpende 
hånd ved at videreføre det midlertidige loft over ejendomsskatten for skov.

Efter stormfaldet i 1981 gjorde mange skovejere den dårlige erfaring at 
skrive kontrakt så hurtigt som muligt med købere af det væltede træ - 
inden ejeren selv havde overblik over hvor meget træ der faktisk var væl
tet i hans skov.

I nogle tilfælde var mængden af væltet træ overvurderet, og skovejerne 
havde derfor tegnet sig for en for stor levering. Og så måtte de ud at 
hugge yderligere i den lemlæstede skov for at opfylde kontrakten.

Sådanne selvforskyldte ekstra-ulykker skal undgås denne gang.
Derfor:

Tag det roligt. Skab et fuldt overblik over skadernes omfang og få vær
dierne bjærget i en prioriteret rækkefølge - men undgå panikagtige 
salgsdispositioner.

Skovforeningen vil holde branchen orienteret om både mængder og mar
ked gennem Skoven og Skoven-Nyt.

Og Skovforeningen arbejder nu politisk for at skovbruget kan komme 
over denne katastrofe med så få økonomiske skader som muligt. Jo 
mindre økonomisk tab, jo hurtigere kan skovbruget gennemføre de nød
vendige investeringer for at genopbygge de tabte værdier.

Gustav Berner / Jan Søndergaard
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INFORMATION

SKOVEN SOM 
KLASSEVÆRELSE

Af Martin Einfeldt,
Malene Bendix og Eva Skytte, 
Dansk Skovforening

Danmarks skoleelever 
skal ud i skoven for at 
blive undervist i alle fag. 
På alle klassetrin. Det 
er ambitionen i det hidtil 
største projekt til under
visning om skov og træ i 
Danmark.

Bag projektet står en 
bred kreds af organisati
oner og myndigheder. 
Projektet er netop sat i 
gang og har til huse i 
Dansk Skovforening.

Det hidtil mest ambitiøse projekt til 
undervisning om skov og træ i den dan
ske folkeskole er nu stablet på benene. 
Det har kunnet lade sig gøre på grund 
af et overvældende heldigt sammenfald 
af omstændigheder:
• Skolerne ønsker at flytte mere under

visning ud af klasseværelserne. En 
sådan aktivitetsbaseret undervisning 
har to store fordele: Den er morsom
mere, og den huskes bedre end tra
ditionel undervisning i et klasse
værelse.

• Skovbruget kan tilbyde landets bed
ste klasseværelser, nemlig skovene. 
Næsten alle elever og lærere kan lide 
at være skoven.

• Skovens og træets mange sider kan 
give afsæt for tværfaglig undervis
ning og undervisning i alle skolens 
enkelte fag.

• Politikere og myndigheder ønsker at 
øge befolkningens og især børns for
ståelse for bæredygtig udvikling og 
for sammenhænge mellem miljø, pro
duktion og befolkning. Herunder 
hører forståelsen for træets miljøfor
dele og for at skovbruget huser nog
le af Danmarks største naturværdier 
og rekreative værdier.

• Skovbruget og træbranchen har en 
egen interesse i at øge befolknin
gens kendskab til erhvervet og pro
duktet. Og specielt blandt børn og

unge er misforståelser om og modvil
je imod skovbrug og træ udbredt. 
Hidtil har mangel på undervisnings

materialer og aktivitetstilbud været sko
lernes to store forhindringer for at styrke 
undervisningen om skov og træ.

Derfor har en række parter - Dansk 
Skovforening, Friluftsrådet, Træ Er Miljø, 
Miljø- og Energiministeriet (Skov- og 
Naturstyrelsen) og Undervisningsmini
steriet etableret projekt Skoven I Skolen. 

Det overordnede formål med Skoven

FAKTA OM SKOVEN I SKOLEN

Mål
Formålet med Skoven i Skolen er at igangsætte en langsigtet opbygning af 
viden om skov og træ i den danske befolkning.

Undervisningen skal:
• Øge skoleelevers muligheder for at opleve skovene og skovbruget gennem 

aktiviteter.
• Øge forståelsen for skovenes og skovbrugets betydning for biologisk mang

foldighed, friluftsliv og kulturmiljø.
• Øge forståelsen for træets miljøfordele i bredeste forstand, herunder fornye- 

lighed, genanvendelighed og COa-neutralitet.
• Forbedre skovbrugets og træbranchens grundlag for produktion, produkt

udvikling og afsætning - herunder hører delmålet at øge danskernes almene 
forståelse for teknisk god brug af træ.
Det tilstræbes at Skoven i Skolen i løbet af ti år bliver en fast bestanddel af 

skolernes undervisning - i alle fag og på alle klassetrin.

Pædagogisk ide
Skoven i Skolens pædagogiske idegrundlag er at:
• Undervisningen skal være baseret på aktiviteter i skove og trævirksomheder.
• Der skal være materialer og ideer til alle Folkeskolens klassetrin og fag.
• Lærerne skal sættes i stand til selv at planlægge og gennemføre under

visningen.

Organisering
Skoven i Skolen er et samarbejde imellem
• Dansk Skovforening
• Friluftsrådet
• Træ Er Miljø
• Miljø- og Energiministeriet (Skov- og Naturstyrelsen)
• Undervisningsministeriet.

Disse organisationer udgør projektets overordnede ledelse.
Skoven i Skolens sekretariat er placeret i Dansk Skovforening. Skovforeningen 

har ansvaret for projektets daglige drift - bortset fra det internationale samarbej
de som varetages af Friluftsrådet i regi af FEEE (Foundation of Environmental 
Education in Europe, uafhængig europæisk organisation).

Til Skoven i Skolen knyttes en inspirationsgruppe med en bred kreds af rele
vante institutioner, organisationer, virksomheder og myndigheder. Gruppen skal 
bidrage til at sikre kvaliteten af de materialer som udvikles.

Endelig etableres en række netværk af personer til fremme af dels projektet, 
dels lærernes muligheder for at bruge det. Dette netværk skal sammenknytte 
skovbruget, træbranchen, naturvejledere, naturskoler, folkeskoler - og andre 
interesserede.

Finansiering
Skoven I Skolens første arbejdsår finansieres af Friluftsrådets tipsmidler, Træ Er 
Miljø, Skov- og Naturstyrelsen, Produktudviklingsordningen for Skovbruget og 
Træindustrien samt Undervisningsministeriets mediesektion.
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INFORMATION

Klassetrin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flumanistiske fag
Dansk □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Kristendom □ □ □ □ □ □ u □ □
Historie □ □ □ □ □
Samfundsfag □ □
Engelsk □ □ □ □ □ □ □
Tysk □ □ □ □

Naturfag
Matematik □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Natur/teknik □ □ □ □ □ □
Fysik/kerrii □ □ □ □
Biologi □ □
Geografi □ □

Kreative fag
Idræt □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Musik □ □ □ □ □ □
Billedkunst □ □ □ □ □
Håndarbejde/Sløjd/Hjemkundskab □ U □ □

Skemaet viser en normal fordeling af fag på Folkeskolens klassetrin. Fordelingen 
kan variere fra skole til skole.
Emnerne skov og træ kan indgå i samtlige fag. Projekt Skoven I Skolen vil vise hvor
dan - og hvordan man rent praktisk gennemfører undervisning i fx dansk, matematik 
eller hjemkundskab ude i skoven.

i Skolen er at igangsætte en langsigtet 
opbygning af viden om skov og træ i 
den danske befolkning. Dermed er der 
blandt andet åbnet for et tæt samarbej
de med branchens generelle informati
onsprojekt, Træ er Miljø, som netop har 
børn og unge som en af sine hovedmål- 
grupper.

Aktiviteter
Projektet er sat i gang 1. december 
1999. Skoven i Skolen præsenterer 
sig for en større offentlighed i for
året 2000 med hjemmesiden 
www. skoveniskolen. dk.

Hjemmesiden vil til en begyndelse 
indeholde et katalog over eksisterende 
materialer og ideer til undervisning om 
skov og træ. Dette katalog skal hjælpe 
lærere til selv at planlægge undervisnin
gen i de fag og på det niveau hvor man 
vil inddrage skov og træ. Der vil også 
være links til de bedste kilder til yderli
gere viden, fx. www.trae.dk

Derefter udvikler Skoven i Skolen 
egne materialer der kan støtte aktivitets
baseret undervisning i skoven og 
træbranchen.

Materialet vil blive opbygget så det 
både kan bruges både til
• et samlet undervisningsforløb fra

børnehaveklasse til 10. klasse
• specifikke fag og niveauer, fx

engelsk i 5. Klasse
• tværfaglige projekter, fx temauger.

Der vil blive produceret materialer
både på papir og på Internettet. I øje
blikket findes intet dansk internetbase- 
ret undervisningsmateriale til Folkesko
len om skov og træ.

De første undervisningsmaterialer fra 
Skoven I Skolen er planlagt til udgivelse 
sidst i år 2000,

Internationalt
samarbejde
Skoven i Skolen deltager i det euro
pæiske samarbejde Forest in School, 
Europe under den private organisation 
Foundation for Environmental Education 
in Europe (FEEE).

Forest in School, Europe er et samar
bejde mellem en række europæiske 
lande, som hver især har et nationalt 
projekt Skoven i Skolen. Sverige, Norge, 
Finland, Portugal og England har allere
de projekter der ligner det danske, og 
yderligere 11 lande er interesserede i at 
træde ind i samarbejdet.

Formålet med samarbejdet er at give 
lærere og elever mulighed for at udvek
sle erfaringer og viden om skov, skov
brug og træindustri med skoler i andre 
lande. Derved får man det internationa
le perspektiv som spiller en stor rolle på 
skov- og træområdet.

Skovbruget drages ind
Om alt går vel, vil en stor del af Dan
marks skoler om få år have behov for at 
besøge og gennemføre undervisning i 
skove - både offentlige og private skove.

En væsentlig opgave for Skoven I 
Skolen bliver derfor at formidle kontak
ter imellem skoler og skove - og hjælpe 
til at udvikle det bedst mulige samar
bejde.

Skove der allerede nu har erfaringer 
med skolebesøg, og skove der er inter- 
essede i at medvirke i udviklingen af

dette projekt, er mere end velkomne til 
at henvende sig,

Ideer og spørgsmål til Skoven I Sko
len kan rettes til projektkoordinator 
Malene Bendix, Dansk Skovforening. 
Telefon 3324 4266, fax 3324 0242, 
e-mail mab@skovenes-hus.dk.

V! ØNSKER VORE KUNDER EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR!

I

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

A3VI </)

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

ring, fax eller mail efter 
VET NYE katalog ...

Egedevej 149 • 4640 Fakse
Tlf. 56397722 • Fax 56 39 77 33 • Bil 20 41 18 19
E-mail: info@abmstaal.dk
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PERSONALIA

lllebølle Savværk A/S
Poul og Kirsten Thostrup Jørgensen - 
som har drevet lllebølle Savværk på 
Langeland i snart 40 år - har nu beslut
tet sig for at bruge mere tid på forskelli
ge fritidsaktiviteter.

De har pr. 15.11.99 afstået hele 
aktiekapitalen i savværket til Kristian 
Mikael Agger, som efter mange års 
oversøisk arbejde ønsker at etablere sig 
i træbranchen i Danmark.

lllebølle Savværk A/S blev grundlagt 
i 1903 af Georg Jørgensen, og sønnen 
Poul Thostrup Jørgensen overtog virk
somheden i 1961, Savværket har en 
kapacitet på max 5.000 m3 om året. Der 
skæres løvtræ, især bøg, men også en 
del eg til blandt andet reparation af bin
dingsværk.

Savværket beskæftiger for tiden 13 
medarbejdere i produktionen, og admi
nistrationen varetages af indehaverne 
og en heltids medarbejder.

Savværket har i dag et vel vedlige
holdt produktionsanlæg og et kvalitets
styringssystem, som forbedrer den 
interne produktivitet.

Den nye indehaver agter at drive 
savværket videre efter samme princip
per og kvalitetsnormer som hidtil, og 
alle kontrakter og indgåede aftaler vil 
blive videreført.

Et investeringsprogram på 2 mio. kr., 
der vil forbedre savværkets produktivi
tet, er under forberedelse. Sydlange- 
lands Kommune har forberedt en lokal
plan, der sikrer mulighederne for 
udbygning.

Poul Thostrup Jørgensen har indvil
get i at forblive i bestyrelsen for 
Savværket, så selskabet fortsat kan 
drage nytte af hans erfaringer.

Kilde:Pressemeddelelse 09.11.99

Træ som miljøvenligt 
materiale
En arbejdsgruppe nedsat af Bevillings
udvalget for Skovbruget og Træindustri
en skal udarbejde et beslutningsgrund
lag for en indsats til at styrke de faglige 
miljøer omkring træ som materiale. 
Arbejdsgruppen skal beskrive træets 
rolle i forskningen og undervisningen 
samt udviklingen af de faglige miljøer 
omkring træ. Arbejdet ventes færdigt i 
april 2000.

Gruppen er sammensat af repræsen
tanter for 19 institutioner og organisatio
ner som er aktive på træområdet. For
manden er direktør Niels Elers Koch fra 
Forskningscentret for Skov & Landskab.

Baggrunden for initiativet er at den 
danske træsektor består af mange små 
og mellemstore virksomheder. Globali
seringen vil udløse en hårdere konkur
rence som især vil kunne mærkes i de 
første led i værdikæden hvor de mest 
produktionsorienterede virksomheder 
findes med standard produkter og lav 
indtjening pr. produceret enhed.

Modtrækket er at sektoren skal 
bevæge sig mod større produktspeciali
sering: Eløjere forædlingsgrader, højere 
grad af innovation, højere videnindhold, 
godt design samt effektiv markeds
føring.

Træ er et specielt materiale med 
meget sammensatte og uensartede 
egenskaber. Hvis den nødvendige spe
cialistviden ikke er til stede er der risiko 
for at træets positive egenskaber ikke 
udnyttes. Derved forringes muligheder
ne for at fastholde træ som et moderne 
og miljøvenligt materiale.

Det er derfor vigtigt at træsektoren 
har adgang til et aktivt forsknings- og 
udvikligsmiljø som kan fastholde og 
udvikle viden om træ som materiale og 
være med til at uddanne den højt speci
aliserede arbejdskraft som er nødven
dig.

Kilde:Pressemeddelelse 5.11.99 fra 
Bevillingsudvalget som - sammen med 
Skov- og Naturstyrelsen - administrerer

Produktudviklingsordningen for Skov
bruget og Træindustrien.

Nepenthes Odense
Den 15. december er der stiftet en selv
stændig organisation Miljøorganisatio
nen Nepenthes Odense. Hidtil har grup
pen hørt undepNepenthes som har 
hovedkontor i Århus og er stiftet i 1983. 
Men "vi mener vi vil få større dynamik 
ved at være herre i eget hus”, siger bio
logistuderende Rico Boye, som er en af 
Initiativtagerne. Gruppen opgives at

have halvandet hundrede medlemmer.
Rico Boye siger at gruppen gerne vil 

have større indflydelse på Fyn, bl.a. 
omkring naturskove, som der skal være 
mange flere af. Disse skove skal have 
lov at passe sig selv, og de døde træer 
skal blive liggende.

Urørt skov er især vigtigt i rekreative 
områder som i Odense hvor kommunen 
ikke skal tjene på skovene (kommunen 
ejer 290 ha skov). "Det står i loven at 
man skal kunne færdes i skoven uden 
risiko, hvorfor nogle træer fældes. Det 
er noget pjat. Man fjerner jo ikke bilerne 
fordi folk bliver kørt over”, siger Rico 
Boye.

Rico Boye mener også der er for 
mange træer som ikke hører hjemme i 
den danske natur, fx douglasgranen, 
som kun har ét hjemmehørende insekt; 
et egetræ har 200, og det betyder 
noget for fuglelivet.

Han tilføjer at det ikke er sådan at 
skove ikke må dyrkes og bruges - for 
træ er et godt materiale. Men de kom
mer med nogle alternativer, bl.a. mil
jømærket FSC som han mener sikrer 
bæredygtig drift.

Rico Boye ønsker også vildsvin og 
elg ud i de danske skove. Han har ikke 
noget mod at foretage udsætning frem 
for at vente på at de kommer af sig selv.

Foreningen har netop startet et sam
arbejde med Odense Zoo. Ti steder i 
haven sættes der skilte op, og der laves 
en informationsstand med plancher og 
computer som fortæller om naturskove 
og regnskoven.

Fyens Stiftstidende 19.11.99

Brdr. Svanebjerg
*f„EU VS

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

i

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

Forhandling af a nlægsrør til overkørsler
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Skov & Landskabskonferencen 2000
Odense Congress Center, tirsdag den 1. februar 2000 kl. 9.30-16.30

in

M

Skov & Landskab

Fælles

09.30-10.00 Registrering og morgenkaffe
10.00-10.05 Velkomst ved Departementschef Leo Larsen, Miljø- og Energiministeriet

10.05-11.30 Fællessession: Hvor meget kan og må vi manipulere med naturen?
Ordstyrere: Centerlederne Niels Elers Koch, Per Holten-Andersen og Henrik Studsgaard, S&L
Skal vi have vildsvin, urfugle eller bævere og hvad med gen-modificerede organismer?
Direktør Hans Henrik Christensen, Skov- og Naturstyrelsen
Hvad kan vi opnå ved at gen-modificere træer og indføre fremmede træarter?
Specialkonsulent Erik Kjær, Statsskovenes Planteavlsstation, og seniorforsker Peter Ulvskov, Danmarks JordbrugsForskning
Og hvad med etikken?
Professor Peter Sandøe, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

11.30-12.30 Frokost og besigtigelse af posters

Sessioner Skovbrug
Ordstyrere:
J Bo Larsen og Karsten 
Raulund Rasmussen, S&L

Pyntegrønt
Ordstyrere:
Kaj Østergård, Dansk Jule
træsdyrkerforening, og Ulrik 
Brauner Nielsen, S&L

Bymiljø og parker
Ordstyrere:
Ib Asger Olsen og Gertrud 
Jørgensen, S&L

Landskab
Ordstyrere:
Jørgen Pnmdahl og Kjell 
Nilsson, S&L

Rundbords-
diskussioner

12.30-
13.00

Kvasrydning og jordbearbejd
ning på renafdrift i hedeskov
bruget - etablering, vedpro
duktion og kulstofbinding. 
Jørgen Neckelmann og Lars 
Vesterdal, S&L

Knopbrydning i nobilis - 
vinterhvile og frostresistens7 
Christian Nørgård Nielsen,
S&L

Flvad synes beboerne om 
byen og dens grønne struktur - 
og hvordan bliver den brugt7 
Henrik Hvidtfeldt, S&L

Hvad er brugernes krav til 
gode vildt- og landskabs
plantninger?
Allan Bach Laursen og Jan 
Svejgaard Jensen, S&L

12.30 - 14.10
A Hvad kan vi gøre for at forbed
re lønsomheden i skovbruget?
(Per Holten-Andersen, S&L, og 
Søren Fløe Jensen, Produktudvik
lingsordningen, Skov- og

13.05-
13.35

" Fredskov" eller " landskab
med træer” Dansk Skovbrug 
ved en skillevej - for 200 år 
siden.
Bo Fritzbøger, S&L

Nobilis proveniensvalg - 
økonomiske overvejelser
Ulrik Brauner Nielsen, S&L

Den kommunale parkforvalt
ning.
Jens Ole Juul og Christine 
Nuppenau, S&L

Alternative modeller for 
landskabsforvaltningen. 
Eksempler fra hollandske 
“ miljøkooperativer" og 
“ Romprojekter".
Anne Busck, S&L

Naturstyrelsen)

B: Hvordan udnytter vi bedst 25 
års erfaringer med landskabsple
je7

(Rita M Buttenschøn, S&L)

13.40-
14.10

Egens sundhed.
Iben M. Thomsen og Hans 
Peter Ravn, S&L

Rodbeskæring og plantestør
relsens indflydelse på kultur
staden - status efter 2 år.
Niclas Scott Bentsen, S&L

Handlingsplan for udfasning af 
pesticider på offentlige arealer. 
Palle Kristoffersen og Kristian 
Larsen. S&L

Planlægning og arealregule
ring af landbruget - hvor er vi 
på vej hen7

Karsten Willeberg, S&L

C Biodiversitet og regnvands
håndtering i byens og de bynære 
friarealer.
(Lars Østerbye, Herning Kommu
ne, og Susanne Guldager; S&L)

14.10- 14.50 Kaffe og besigtigelse af posters

14.50-
15.20

Naturnært skovbrug - hvad 
gør vi i praksis?
Jens Emborg og J. Bo Lar
sen, S&L

Gødskning - 4 års resultater 
for kvalitet og miljø.
Claus Jerram Christensen og 
Lars Bo Pedersen. S&L

Nedsivning af regnvand - 
eksempler fra Berlin.
Torben Dam, S&L

Planlægningens muligheder 
for at styre udviklingen i de 
bynære landskaber
Henrik Knuth-Winterfeldt,
Skov- og Naturstyrelsen, og 
Bent Møller Rasmussen, S&L

14.50 - 16.30
D: Skovens plantemedicinske 
produkter - udnyttelse og dyrkning.
(Torben Riis Nielsen og Allan
Bach Laursen, S&L)

15.25-
15.55

Sunde træer i danske skove -
status over resistensforæd
lingen
Hubert Wellendorf og Hans 
Roulund, S&L

Status for de vigtigste skade
voldere - ind i det ny årtusind 
med og uden pesticider
Hans Peter Ravn, S&L

Stauder som bunddække
planter
Katrine Thuesen, S&L

Jordbrugslandskabet - 
planer, sagsbehandling og 
faktisk landskabsudvikling
Lone Kristensen, S&L

E: Udviklingsbehov for GIS i 
forvaltning af skov, landskab, by 
og park.
(Hans Skov Petersen, S&L)

16.00-
16.30

Såning af eg og bøg
Esben Møller Madsen, 
Trolleholm Gods. og Palle 
Madsen, S&L

Den danske produktion i 
europæisk sammenhæng - 
priser og afsætning de 
seneste 5 år samt forvent
ninger til fremtiden
Kaj Østergaard. Dansk 
Juletræsdyrkerforening

Vejens vegetation. Beplant
ningens betydning for trafi
kantens oplevelse.
Jens Balsbye Nielsen, S&L

Sådan administreres landzo-
nebestemmelserne
Esben Munk Sørensen, S&L

F Genvej til viden - S&L på nettet 
i år 2000.
(Ellen Juel Christensen og Nikolaj 
Sveistrup, S&L)

Pris (inkl. forplejning og konferencerapport): Ved tilmelding før den 16. januar 2000: 1.550 kr. ekskl. moms (2.300 kr, ekskl. moms for ikke- 
abonnenter på FSL’s Videntjeneste). Efter den 16. januar 2000: 1.750 kr. ekskl. moms (2.500 kr. ekskl. moms for ikke-abonnenter på FSL’s Videntjene
ste). Ved afmelding efter 25. januar 2000 faktureres den fulde pris.

Tilmelding: Gerne snarest og senest den 25. januar 2000. Tilmelding kan ske via FSL’s hjemmeside (www.fsl.dk) eller få tilsendt tilmeldingsblanket ved 
henvendelse til Yeliz Uzmay, tlf. 45 17 82 18, email: yeu@fsl.dk eller Nelli Leth tlf.: 45 17 82 75. e-mail: nel@fsl.dk eller fax: 45 76 32 33.

Bustransport: Der vil blive etableret gratis bustransport fra Odense Banegård til Odense Congress Center om morgenen kl. 9.15 og kl. 9.35 og retur 
efter konferencen kl. 16,45

(Arrangørerne forbeholder sig ret til ændringer i programmet)
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SKOVBRUGSFORSKNING

HANDLINGSPLAN 
FOR SKOVFORSKNING

Forskningscentret for 
Skov & Landskab har 
lavet en handlingsplan 
som kan medvirke til en 
forbedret økonomi i 
skovbruget.

Der skal forskes i bl.a. 
nåletab, udrensning, 
vækstregulering, flis
håndtering, indvinding 
af grundvand og nye 
nicheafgrøder.

Forskningscentret for Skov & Landskab 
(FSL) har udarbejdet en handlingsplan 
for "forskning og udvikling, som kan 
medvirke til en forbedret økonomi i 
skovbruget 2000-04". Planen er udar
bejdet på opfordring fra FSL's ledelse, 
og den er blevet til ”i dialog med FSL’s 
medarbejdere, bestyrelse, Rådgivende 
Udvalg og andre samarbejdspartnere”.

Planen er opdelt i 10 fagområder. 
Inden for hvert område gøres status 
over behovene for ny viden. Der frem
hæves nogle af de mål som skal opfyl
des i 2000 og i perioden 2001-04 - og 
endelig nævnes nogle visioner for pro
jekter der gennemføres, såfremt der kan 
skaffes midler.

Hele planen er på 20 sider og er 
selvsagt for lang til at blive gengivet i 
Skoven. Derfor har redaktionen haft en 
samtale med nogle af FSL’s medarbej
dere. De har peget på de vigtigste pro
jekter som på ret kort tid kan forbedre 
økonomien i det praktiske skovbrug.

Vi snakkede med:
Afdelingen for Skovdrift: Forsknings

chef Jens Peter Skovsgaard, forsker 
Kjell Suadicani, forsker Bruno Bilde Jør
gensen, forsker Ulrik Bråuner Nielsen.

Afdelingen for Skovøkologi: Forsk
ningschef Karsten Raulund Rasmussen.

Senere har vi snakket i telefon med 
lektor Palle Madsen, KVL, som snart til
træder en stilling på FSL.

Mere vægt på økonomi
Baggrunden for at lave handlingspla
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I løbet af de næste to år kommer der resultater fra FSL om et internationalt provenl
ensforsøg i bøg. Vi kan ikke nøjes med at bruge bog høstet i Danmark, fordi der går 
for lang tid mellem gode frøår, og det er svært at opbevare bog i længere tid. (Foto 
af F498, hollandsk bøg fra ca. 1933 som står i Viemose Skov, afd. 24 på Peters- 
gård. Foto: Bruno Bilde Jørgensen, FSL, 7.11.97).
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SKOVBRUGSFORSKNING

aP

Fra et skovrejsningsforsøg med forskellige Kulturmetoder - med og uden pesticider, med og uden rodpløjning, med og uden 
harvning. Fra Nørager i Flimmerland. (Foto Mads M. Krag).

nen er bl.a. den store interesse for 
begrebet bæredygtighed. Der indgår 
tre aspekter i begrebet - økologiske, 
sociale og økonomiske hensyn.

I debatten har der ofte været lagt 
meget vægt på de økologiske og socia
le emner. De økonomiske aspekter har 
haft tendens til at stå noget i skyggen.

Fremover vil man på FSL - i endnu 
højere grad end tidligere - sikre at 
drifts- eller samfundsøkonomisk tanke
gang bliver en vigtig del af alle de pro
jekter hvor det er relevant. Enten gen
nem indholdet af projekterne - fx ved at 
der foretages økonomiske vurderinger 
af resultaterne - eller ved at muligheden 
for økonomiske fordele er baggrunden 
for at undersøge emmet.

I det følgende gennemgås nogle af 
de mest interessante projekter.

Provenienser og 
forædling
I løbet af de næste to år kommer der 
resultater fra et stort internationalt pro
jekt om værdiproduktion hos forskellige 
bøgeprovenienser. Sammenlignet med 
andre lande har vi herhjemme et relativt 
stort antal forsøg, og især mange ældre 
forsøg, som kan give værdifulde oplys
ninger.

Resultaterne kan få indflydelse på 
valget af frøkilder. For tiden dækkes 
omkring 2/3 af frøforsyningen ved 
import, fordi bøgen i Danmark blomstrer 
med ret lange mellemrum (3-6 år), og 
det er svært at opbevare bog i længere 
tid.

Inden for pyntegrønt undersøges 
efter-høst kvalitet - især nåletab. Der er 
meget stor forskel mellem provenienser, 
og ved at vælge de bedste provenien
ser kan man forbedre kvaliteten betyde
ligt.

Der er også store forskelle i nåletab 
fra træ til træ. Det kan man i klippegrønt 
udnytte ved (om efteråret) at skære en 
enkelt gren af hvert træ i bevoksningen

og hænge den på træet. Efter et stykke 
tid kan man se hvilke træer der har let 
ved at drysse, hvorefter de kan fældes.

Netop forskelle på enkelttræniveau 
menes at forklare en stor del af proble
merne med nåletab. Denne viden kan 
også udnyttes i forædlingen.

Et andet projekt handler om mod
standsdygtighed overfor efterårsfrost 
blandt danske provenienser af nord
mannsgran. Og på længere sigt vil man 
afprøve en række nyetablerede frøplan
tager anlagt af såvel private som stats
skovene for at sikre en troværdig 
afprøvning.

Foryngelses- 
og kulturteknik
Sammen med Danmarks Jordbrugs- 
Forskning og Hedeselskabet vil man 
undersøge dækrodsplanter af løvtræ, 
især bøg og eg. Der er sket en udvik
ling inden for dækrodsplanter, mest til 
nåletræer, og man vil nu se om meto
den også kan anvendes til løvtræer. 
Formålet er at reducere skovbrugets 
kulturudgifter.

Der er stigende interesse for naturlig 
foryngelse af nåletræ. Hvis jordbunden 
er egnet kommer der ofte for mange 
planter, og derfor vil man se på metoder 
til en billigere udrensning - eller om det 
overhovedet er nødvendigt at lave 
udrensninger.

Der laves også forsøg med jordbear
bejdning under rødgranskærm og på 
renafdrift, forsøg med plantebehandling 
og med renholdelse af kulturer. Resulta
terne herfra ventes at give ny viden til 
brug ved konvertering af ensaldrende 
gran i hedeplantager til et mere bære
dygtigt dyrkningssystem.

En anden metode til at lave billigere 
kulturer er såning. Til skovrejsning har 
man udviklet metoder til såning af eg, 
mens bøg ikke egner sig til friland. 
Såning er især egnet på arealer hvor 
man kan kontrollere ukrudt og mus.

Også i hedeplantager kan såning være 
interessant.

På længere sigt vil man gerne lave 
en landsdækkende forsøgsserie med:

1) kulturmetoder somi i princippet 
kan fjerne behovet for kulturpleje og 
hegning, fx ved at bruge intensiv jord
bearbejdning og store planter,

2) ekstensive kulturmetoder baseret 
på såning og naturlig foryngelse.

Til denne forskning knytter der sig 
emner som frøbehandling, varsling af 
størrelsen af musebestanden, snudebil
ler, vildtafværgning samt vildtets betyd
ning.

Driftsteknik
Driftsteknikken har overalt i Skandinavi
en trængt til en saltvandsindsprøjtning i 
den sidste halve snes år. Inden længe 
ansætter FSL en professor for en perio
de af fem år, og det forventes at han 
kan give et skub til faget. Hovedover
skriften for hans arbejde vil være bære
dygtig drift, dvs. især skånsomme 
driftsmetoder. Et af emnerne ventes at 
være skovning af stort løvtræ i naturlige 
foryngelser.

Der kommer også resultater fra et 
projekt om driftstekniske aspekter ved 
skærmforyngelse af rødgran i hede- og 
klitplantager, hvor man vil etablere mere 
stabile bevoksninger ved at indføre nye 
træarter.

Der anlægges forsøg med vækst
regulering af juletræer, især ved meka
niske midler - dvs. stabklipning eller 
rodbeskæring. Formålet er at hæmme 
højdevæksten og dermed forbedre 
kvaliteten.

Indenfor frugttræer bruges disse 
metoder, men der skal nok laves et 
større forsknings- og udviklingsarbejde 
omkring juletræer. Der er behov for en 
del viden før man har udviklet en egnet 
teknik.

Inden for renholdelse har man tanker 
om på længere sigt at medvirke til at

SKOVEN 12 1999 531



SKOVBRUGSFORSKNING

v--;th*

«*r~.
Såning er en af de metoder der kan anvendes til at billiggøre kulturanlæg. Til ven
stre ses bøg sået i korn på landbrugsjord, til højre ses såning af eg og bøg under 
granskærm. En hest arbejder ret hurtigt, og den har let ved at færdes mellem træer
ne. (Foto: Palle Madsen).

udvikle teknikker der kan anvendes i 
"præcisionsrenholdelse'’ med maskine i 
skovbruget.

En af teknikkerne er at optage bille
der af kulturen med et videokamera på 
traktoren. Ved at analysere billedet kan 
maskinen genkende kulturtræerne. Der
ved forventer man at kunne styre et 
efterhængt redskab og få en mere 
præcis renholdelse.

Projekter af denne art er meget dyre 
og kræver partnere fra erhvervslivet, 
både fra skovbruget, fra maskinindustri
en og fra edb-branchen. Der arbejdes 
med dette emne inden for landbrug og 
gartneri, men betingelserne i skovbru
get er vanskeligere, så vi skal nok satse 
på at udnytte andres resultater.

Bevoksningspleje og 
træproduktion
Den vigtigste begivenhed næste år er 
nok udgivelse af en ny udgave af hånd
bogen over tilvækstoversigter mv. - 
"Skovbrugstabeller 2000". Formålet er 
at give et aktuelt og let tilgængeligt 
værktøj til at planlægge produktionen af 
ved og klippegrønt.

Samtidig med disse tabeller udgives 
computerbaserede hugstmodeller i eg 
og rødgran. De kan bruges til at tilpas
se tilvækstoversigter til lokale forhold og 
til at analysere hugstmodeller.

Der udarbejdes forslag til et nyt 
landsdækkende system til at registrere 
de danske skoves tilstand og tilvækst. 
Dette system vil bedre end den 
nuværende skovstatistik kunne doku
mentere skovdriftens bæredygtighed.

For tiden arbejdes med et projekt til 
taksation af eg ved hjælp af digital bil
ledbehandling - man vil opmåle ved

massen ved at bearbejde flyfotos af 
bevoksningen. Hvis metoden er brug
bar kan det måske føre til en hurtigere 
og billigere taksation af skoven og sam
tidig give mere detaljeret information 
end traditionelle metoder.

Energitræ
Inden for produktion af brændselsflis 
arbejdes der bl.a. med komprimering 
og emballering af flis på flishuggeren. 
Flis er et produkt der håndteres meget - 
og det fylder meget. Måske kan man få 
større fleksibilitet ved at emballere flisen 
først, og så køre den ud senere.

Et andet projekt ser på langtidsopbe
varing af lufttæt emballeret flis.

Der laves også undersøgelser af hel- 
træudnyttelse af flis og hvordan den 
påvirker træernes vækst (bl.a. fordi 
udnyttelse af hele træet fjerner nærings
stoffer fra området).

Når flisen er forbrændt på varmevær
kerne er der et restprodukt i form af 
aske som skal bortskaffes. Det bedste 
er at bringe asken - og de næringsstof
fer der findes her - ud i skoven igen til 
gavn for træernes vækst.

Der er imidlertid flere problemer her. 
Asken indeholder nemlig også tungme
taller der findes i meget små mængder i 
træerne, men koncentreres op ved for
brændingen. Hvis asken udspredes 
over et lille areal kan mængden af tun
gmetaller blive for stor.

Udbringning af aske virker også som 
en let kalkning. Det vil nogle steder give 
en øget omsætning i jorden (og måske 
øget udvaskning af kvælstof) eller et 
øget angreb af trametes.

Miljøproblemerne kan måske løses 
ved at granulere asken og coate den så

næringsstofferne frigives over en læn
gere periode. Det kan måske samtidig 
billiggøre udbringning af asken til gavn 
for varmeværkernes økonomi.

Det bør også nævnes at der i år er 
udgivet en ny udgave af hæftet "Træ til 
energiformål” som beskriver produktion 
af energitræ og forbrænding af træ. 
Hæftet er henvendt til alle som overve
jer at anlægge varmeværker. Der er 
lavet en engelsk og en tysk udgave, 
som er sendt i større antal til udlandet, 
og der arbejdes med en oversættelse til 
russisk.

Hæftet er med til at markedsføre et 
vigtigt skovprodukt, og det er indirekte 
til gavn for skovbruget. For jo mere træ 
der udnyttes til energiformål, jo mindre 
bliver overskuddet af råtræ på det euro
pæiske marked.

Der planlægges desuden et projekt 
om mulighederne for at binde kulstof i 
biologiske systemer. Skovene kan binde 
kuldioxid (fra forbrænding af olie og kul) 
og derved bidrage til at mindske driv
huseffekten. En sådan effekt kan måske 
honoreres i forbindelse med skovrejsning.

Naturnær skovdrift
Dette er et ret nyt fagområde som sta
dig er under etablering. Der er behov 
for viden om en række grundlæggende, 
især biologiske forhold.

Man vil se på metoder til udrensning 
i selvforyngelser af løv og nål. Og man 
vil undersøge vildtets indflydelse på 
foryngelsen og metoder til vildtafværg- 
ning.

Der kommer foreløbige resultater 
med foryngelse af løvskov i lysbrønde. 
Der er anlagt forsøg tre steder i landet 
(se to artikler i Skoven 4/99).

532 SKOVEN 12 1999



SKOVBRUGSFORSKNING

im

Skovrejsningsforsøg med forskellig jordbehandling på leret jord - her Ud by på Møn. 
Foto: Thomas Kudahl, FSL.

Vand fra skovene
Grundvand der hentes under skov er 
generelt af bedre kvalitet end fra land
brugsarealer, og det er også en af 
begrundelserne for at lave skovrejsning.

Hvis offentlige vandværker indvinder 
grundvand fra en skov kan skovejeren 
generelt ikke få betaling for vandet.
Men man kan godt forestille sig betaling 
for at give tilladelse til at anlægge en 
boring i skoven, og for at anvende 
særlige dyrkningsmetoder i et skov
område for at få bedre vand. Der er i så 
fald behov for viden om sammenhæn
gen mellem skovdrift og grundvands
kvalitet.

Man vil også se på om indvinding af 
grundvand kan skade skoven. På tør 
jord kan dræning føre til flere tørkeska
der. Og vandindvinding går måske 
imod biologernes ønske om mere 
vand i skoven til gavn for sjældne 
planter og dyr. Der er behov for mere 
viden for at give et bedre beslutnings
grundlag.

Gødskning
Gødskning har først og fremmest inter
esse inden for pyntegrønt hvor salgbare 
mængder kræver tilførsel af nærings
stoffer. Man vil især se på anvendelse af 
husdyrgødning og spildevandsslam, 
som det kan være svært at komme af 
med. Måske kan man få penge for at 
modtage disse restprodukter.

Organisk gødning kan dog også give 
problemer med udvaskning af nærings
stoffer hvis der gives for store mængder 
på et lille areal.

Der vil også blive set nærmere på 
farvegødskning af juletræer. En pæn 
farve kræver nemlig ikke kun kvælstof,

men også mindre mængder af mangan 
og magnesium.

Nicheafgrøder
Når de klassiske skovprodukter falder i 
pris kan der være en ide i at finde nye 
produkter. Der er for nylig udgivet en 
rapport om en række sådanne mulige 
nicheafgrøder (se Skoven 2/99).

Man vil prøve at finde de mest loven
de afgrøder. Der peges især på skov
ginseng - en urt hvis rødder anvendes 
som kosttilskud. Det er en skovplante 
som kræver halvskygge. Når den dyr
kes på mark sker det under skyggenet, 
men nettet er dyrt og kan blæse i styk
ker. Man vil se på om den kan dyrkes i 
Danmark, fx i lyse løvskove der er 
skærmstillet.

En anden afgrøde er blade af hvid
tjørn, hvor man vil undersøge høstmeto
der. En rationel produktion kræver at 
der anlægges plantager - og det vil 
måske ikke være tilladt i fredskov. Der
for kan man også prøve at udnytte eksi
sterende skov til medicin mv. - fx ved at 
indsamle askeblade eller unge egegre
ne.

Bekæmpelse 
af skadevoldere
Det er blevet sværere at bekæmpe ska
devoldere fordi flere af de kemiske mid
ler forsvinder. Det peger mod at udvikle 
dyrkningssystemer med mindre behov 
for bekæmpelse.

Nordmannsgran kan næppe dyrkes 
uden midler, men måske kan der udvik
les bedre varslingsmetoder. Og der ar
bejdes med at udvikle biologiske midler.

En anden mulighed er forædling ved 
at udvælge de mest resistente individer.

Eller at frembringe genmodificerede 
planter som har fået indført et gen som 
gør dem resistente mod insektangreb. 
Der arbejdes med begge principper.

Et af de store problemer med dyrk
ning af rødgran er risikoen for rodfor
dærver - men det er umuligt at se ude
fra om stammen er angrebet. Der har 
været udviklet mange redskaber til at 
måle råd på stående træer, men om 
kort tid afprøves et nyt instrument som 
indikerer om træet har råd. Målet er at 
udvikle et apparat på størrelse med en 
mobiltelefon der på ganske kort tid kan 
vise om træet er angrebet.

sf

IHandlingsplanen kan fås gratis på 
FSL ved henvendelse til Nelli Leth, 
tlf. 45 76 32 00.
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Der blev lavet en afprøvning af Trelleborg Twin™ sammenlignet med radialdæk, 
monteret på en traktor med gyllevogn. Resultatet viser mindre hjulslip og brænd
stofforbrug. Billedet viser en skovtraktor monteret med Trelleborg dæk.

Mindre hjulslip med 
Trelleborg dæk
Korrekt dækmontering begrænser hjul
slippet, og derved øges effektoverfør
slen. Det fremgår af en lille undersøgel
se foretaget af Trelleborg Dæk.

Det viste sig at Trelleborg Twin™ 
reducerede hjulslippet med 40% i for

hold til standardmonteringen med radi
aldæk. Både i marken og på markvej 
var forskellen markant. Også forbruget 
af brændstof blev reduceret.

Testen blev gennemført i juni på 
Østergård ved Klovborg ved udbring
ning af gylle på jævnt kuperet terræn i 
vårsæd og under gode kørselsforhold. 
Trækkraften blev leveret af to New Hol

land traktorer med Trelleborg Twin™, 
hhv. radialdæk.

Ejeren af Østergård, Finn Pedersen, 
der stod for den praktiske del af under
søgelsen, sagde bagefter: Trelleborg 
monteringen øgede mobiliteten væsent
ligt, trækkraften blev overført med et 
begrænset hjulslip, og spordannelsen 
blev derfor begrænset. Slutresultatet 
bliver at traktorens potentielle effekt 
udnyttes langt bedre.

Salgschef Ole Sahl fra Trelleborg 
Dæk tilføjer at undersøgelsen ikke er 
videnskabelig, men mener at der er til
fredsstillende statistisk sikkerhed.

Kilde: Pressemeddelelse 
fra Trelleborg

Traktordæk: TT dæk Radialdæk

Hjulslip
Markvej 1,12 2,24
Jævnt kuperet 
terræn 1,61 2,67

Brændstofforbrug,
l/time 15,8 17,0

Traktor: New Holland G 170. 
Gyllevogn 2-akslet, 22,5 tons. Dæk Trelle-
borg Twin™ 600/60-30.5 dæktryk 1,8 kg. 
Jordbonitet var JB 5.

Forskellen bestod alene i dækmonteringen 
på traktoren:
Trelleborg Twin™: bag 850/55-42 dæktryk 
1,1 kg, for 750/50-30.5 dæktryk 0,7 kg. 
Radialdæk: bag 650/65-38 dæktryk 1,4 kg, 
for 540/65-28 dæktryk 1,0 kg.

I

ft

Silvatec nr. 100
Silvatec Skovmaskiner i Farsø har nu 
bygget og leveret skovningsmaskine nr. 
100 i firmaets historie. Maskinen var en 
Silvatec 866TH med serienummeret

JJ600, og den blev i oktober leveret til 
entreprenør Bjarne Steen Nielsen. Bille
det viser maskinfører Niels Peter Søren 
sen, Bjarne Steen Nielsen og Villy Jør
gensen fra Silvatec.

Skovningsmaskinerne fra Silvatec 
har i dag typebetegnelserne 866TH og 
896TH (tidligere 854TH, 856TH og 
866TH).

Kilde:Pressemeddelelse 25.11.99

Støjmåler
En ny lydmåler i et brugervenligt design 
fortæller på en enkel måde om støjen i 
et lokale er på et for højt niveau. Appa- 
ratet er 28 x 28 cm og har en dybde på 
6 cm. Det ophænges på væggen og til
sluttes lysnettet.

Hvis kun den grønne linje ses er 
støjen under 80 decibel (dBa), og der 
er ingen støjproblemer. Hvis også den 
gule ring kommer frem er støjen mellem 
80 og 85 decibel, og arbejdsgiveren 
skal stille høreværn til rådighed. Kom
mer støjen over 85 decibel ses en rød 
cirkel i midten, og ordet Advarsel toner 
frem. I så fald er man forpligtet til at bru-
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Den nye Vedproff T45 blev afprøvet ved oparbejdning af 
elmestammer.

Vedproff T45 kan forsynes med hydraulisk stopbord med 
hydrauliske valser

Afprøvning af 
brændemaskiner
I de seneste år er de svenske KISA 
brændemaskiner blevet afprøvet i Dan
mark før de sendes ud på det euro
pæiske marked.

Forklaringen er at i Sverige oparbej
der man primært nåletræ som ikke 
kræver særlig kraftigt materiel. I Dan
mark laves der mest løvtræsbrænde, 
som er mere hårdt og derfor stiller 
større krav til maskinerne.

Senest er en ny model, Vedproff T45, 
afprøvet hos den danske importør Inter- 
forst, hvor direktør Lau Toxværd havde 
udvalgt et parti kraftige elmestammer.

Elmetræ er næsten umuligt at kløve, 
men ved prøven kørte T45 kun fast en 
enkelt gang i en kraftig knast. Maskinen 
klarede sig dog igennem, og knasten er 
nu udstillet hos den svenske fabrikant 
Bjorn Svensson.

En del af forklaringen er det kraftige 
kløvejern af hærdet stål, Det betyder at

kløvejernet kan være ret skarpt og smalt 
så det ikke alene kløver i kraft af trykket, 
men også har en vis skæreåvne.

Vedproff T45 er traktordrevet i mod
sætning til de øvrige Vedproff maskiner 
som er forsynet med elmotor. Den 
kræver en traktor på 45-50 hk, men intet 
olieudtag. T45 har egen oliepumpe og 
en hydraulikolietank på 150 liter.

Baggrunden for den nye model er at 
markedet har efterspurgt en traktordre
vet udgave som gør brugeren uafhæn
gig af strøm på pladsen og gør maski
nen mere mobil. Samtidig bliver maski
nen billigere fordi der spares en række 
dyre el-komponenter, og kraftudvekslin
gen bliver enklere. Prisen ventes at bli
ve omkring 100.000 kr.

T45 er opbygget så stammen auto
matisk rykkes frem mod et stop der kan 
justeres så stykkerne får en længde på 
25-50 cm. Saven er en kædesav der 
styres hydraulisk, og når stammen er 
skåret igennem, presses det afsavede

stykke via et hydraulisk drevet stempel 
frem mod kløvejernet der kløver stykket 
i 6 dele.

Den totale kløvetid er 3 sekunder fra 
stemplet begynder sin fremdrift til det 
igen er i hvileposition. Maskinen tager 
stammer op til 45 cm diameter.

Maskinen kan leveres med hydrau
lisk stopbord med hydraulisk drevne 
ruller. Der arbejdes for tiden med at 
udvikle et stopbord hvor der kan ligge 
10 rm råtræ, og som selv mader maski
nen med en enkelt stamme ad gangen.

T45 er forberedt for spånsugeanlæg. 
Det gør det muligt at opsamle sav
spånerne, der kan bruges som brænd
sel i flisfyr.

I øjeblikket fremstiller Kisa 150 Super 
Kombi kløvere om året, og det forventes 
at de skal lave 50 Vedproff T45 om året. 
Kisa maskinerne sælges udover Sveri
ge og Danmark i Norge, Tyskland og 
England.

Kilde:Pressemeddelelse fra Interforst

ge høreværn for at beskytte sin hørelse. 
Apparatets tolerance er +- 3 dBa.

SoundEar™ ophænges i en højde på 
1,5-2 m og måler naturligvis lydniveauet 
på det sted det er ophængt, Men da lyd 
tilbagekastes fra vægge, loft og gulv, så 
vil lydniveauet i de fleste rum være stort 
det samme uanset hvor i rummet man 
måler.

Et lydniveau på 80 decibel er ikke så 
svært at komme op på. I mere end 4 ud 
af 10 vuggestuer og børnehaver over
skrides grænsen på 80 dBa dagligt, Og 
i hver fjerde skolefritidsordning er støjen 
ofte over 85 decibel. Dermed skulle 
skolen i princippet stille høreværn til

rådighed for pædagogerne (men ikke 
for børnene).

Der er ikke lavet tilsvarende under
søgelser for industrivirksomheder. Men 
antallet af høreskader er stigende 
blandt voksne danskere - især antallet 
af tinnitus tilfælde (en konstant ringen 
for ørerne). En væsentlig forklaring 
menes at være støj på arbejdspladser
ne.

Eløreskader opstår typisk efter læn
gere tids påvirkning, som den enkelte 
vænner sig til. Men det gør øret ikke, og 
dermed kommer høreskaderne.

Kilde:Pressemeddelelse fra Sicom 
A/S i Galten og Hvidovre
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RYGTER FRA 
RANDOMRÅDERNE

- OVERADMINISTRATION
Af skovfoged Hans Chr. 
Graversgård, Skovdyrker- 
foreningen Vendsyssel

Alle ved det: Rationali
sering og effektivisering 
er vejen frem for dansk 
skovbrug.

Men der er stadig nog
le der ’’stikker niesen 
fraem”...

Til orientering for den mindre flittige 
læser af Skoven: Dette debatindlæg er 
skrevet med inspiration fra artiklen i 
Skoven 10/99, side 438-444. Artiklen 
fortalte om en ekskursion på Langesø i 
sommers hvor der udelukkende blev 
diskuteret vedproduktion/ Langesø er af 
mange mest kendte for den årlige pyn
tegrøntmesse.

I artiklen oplyses bl.a. at organiseret 
og intensivt skovbrug har været drevet 
på Langesø siden 1825, og at de to 
nuværende funktionærer netop begge 
har haft 25 års jubilæum.

Red.

Vi har jo alle sammen hørt det - ja vi har 
vidst det længe. Der er jo stadig nogle 
skovbrug der ikke vil gøre som der bli
ver sagt.

I de sidste tredive år har stort set alle 
skovbrugskyndige (!) påvist og bevist at 
vejen frem for dansk skovbrug er ratio
nalisering, ekstensivering og effektivise
ring.

Især effektivisering er nemt at ansku
eliggøre. Det betyder at den enkelte 
skovfoged/skovrider skal passe flere 
hektar - og gøre lidt mindre ud af det.

Ekstensivering betyder sådant set 
det samme - bortset fra at man har 
erkendt at udbytterne falder.

Rationalisering er lidt vanskeligere at 
håndtere. Derfor bruges grundlæggen
de den samme teknik som vi har brugt 
de sidste tyve-tredive år. Man kan vel 
med en vis ret sige at hverken skovbrug 
eller savværksindustri springer på den

■

Langesø driver intensiv produktion af mange træarter - bl.a. af douglas. Billedet 
viser en bevoksning på 52 år, kåret til frøavl som F424. Højde 30,4 cm, diameter 
40,2 cm, tilvækst ca. 25-30 nT/ha. De nederste 5 m af tyndingstræerne afregnes til 
900 kr/m3 og bruges til Langesøs egen produktion af gulvbrædder.
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første eller bedste nye tekniske landvin
ding.

Det ved vi også godt her nordpå. 
Men selv efter årtiers satsning på 

sitka på stor afstand, produktion af 
affaldstræ og D-B hugst - og selv efter 
den ultimative ekstensiveringsindsats: 
Urørt skov.

Så er der stadig distrikter der fremtu
rer i intensiv skovdrift og enkelttræsple- 
je.

Tidselgemytter
Der er tilsyneladende stadig forhærde
de tidselgemytter som fremturer med 
den betragtning at ekstensiv skovdrift 
kan være meget godt i store skovlande 
- med masser af hektar.

Men i lille Danmarks små skove - vi 
er jo egentlig alle småskovdyrkere for 
vor herre - er modellen måske ikke så 
anvendelig.

God tid
En almindelig konklusion når man hører 
om disse overadministrerede distrikter 
er at: De må jo have vældig god tid.

En god målestok for om folk har for 
god tid er: Om de fører sig frem, “stik

ker niesen fraem” - som det vist hedder 
heroppe. Og det er jo ikke noget vi 
sådan bruger i erhvervet. Men det gør 
de jo på Langesø (ja for det må frem - vi 
ved det jo alle sammen alligevel).

Især skovrider Jacobsen - skovfoge
den, Morth er jo, naturligvis lidt mere til
bageholdende, overfor virak. Men de 
viser frem, deltager i konferencer, sam
arbejder om træets forædling o.s.v.. Nu 
senest beskrevet i en alenlang artikel i 
Skoven 10/99.

Samtidig er stort set hele erhvervet 
nødt til at møde op en gang om året i 
Langesøs skove. Heldigvis kan man 
abstrahere fra selve skoven ved at køre 
direkte til udstillingsområdet og besigti
ge den samme pælespidser som man 
har set de sidste ti år.

Brokkenskie
Hvis man kommer til at bemærke selve 
skoven omkring Langesø, kan man se 
et andet uigendriveligt bevis på at de 
har god tid her. Skovene er flotte og vel
passede - et sikkert tegn i disse tider, 
hvor en vis mængde “brokkenskie" er 
god dokumentation for at her er en 
administration der har virkelig travlt.

Begejstring hos 
almindelige folk
Faktisk er skovene så flotte, at de få bil
leder som jeg har medbragt nordpå, 
har vakt begejstring blandt mine små 
skovejere, Men de er jo heller ikke fag
folk - for eksempel bryder de sig ikke 
meget om urørt skov.

Men de har dog lært at hvis deres 
skov er virkeligt ringe, så skal ejendom
men sælges på “herlighederne’’.

Herlighederne på Langesø er af en 
karakter så man slet ikke behøver at 
sælge ejendommen, men kan nøjes 
med at sælge skovprodukterne.

Hvor længe
Men man spørger sig selv: “jaja hvor 
længe går det så" ? Foreløbig siden 
1825 - men vi andre har tid til at vente, 
den ler bedst..............

Selvom det store ekstensive danske 
skovbrug ikke har så meget at grine ad 
lige nu.

Har i også hørt det ?
Tillykke med de 25 år, ambitionerne 

og modet til at “stikke niesen fraem".
Og tak.

DERES LEVERANDØR AF GRØNNE LØSNINGER

• • • •

JENZ FLISHUGGERE OG SØNDERDELERE
Vi leverer kvalitetsprodukter og totalløsninger indenfor flishugning, sønderdeling, neddeling, 

shredding, komprimering, makulering samt komposterings og sigtesystemer.

.U

Vi forhandler JENZ flishuggere 

HEM 35: ca. 120 m3 i timen 

HEM 25 D: ca. 70 m3 i timen 

HEM 25 Z: ca. 70 m3 i timen 

HEM 18 Z: ca. 40 m3 i timen 

HEM 12 Z: ca. 15 m3 i timen 

HEM 12 M: ca. 15 m3 i timen

40 års erfaring har bragt JENZ blandt de førende på det europæiske marked. Vi tilbyder et bredt 
program med stærke maskiner til konkurrencedygtige priser.

ReTec DK-6070 Christiansfeld Tlf. 7456 8106 Fax 7456 8581
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FORSØG MED
VILDTBIDMIDLER

Af forstkandidat Paul 
Christensen, PC-Consult

Der er afprøvet kemiske 
og mekaniske midler 
mod vildtbid i rødgran
kulturer.

De kemiske midler var 
alle effektive mod bid af 
topknoppen, og flere 
havde en vis virkning på 
sideknopperne.

De mekaniske midler 
havde beskeden eller 
ingen effekt. De fleste 
faldt ret hurtigt af.

Nogle af midlerne kan 
give mindre skader på 
kulturtræerne.

Ved etablering af en række vigtige kul
turer i skovbruget er det på de fleste 
lokaliteter nødvendigt at forebygge bid- 
ning af hjortevildt. Tre gange har der 
været undersøgt de midler som var på 
markedet på det givne tidspunkt - sidst 
af Forskningscentret for Skov & Land
skab i vinteren 1993-94.

Siden er en del af de afprøvede mid
ler forsvundet fra markedet af forskelli
ge årsager. Derfor blev der i 1997 gen
nemført et nyt forsøg med nogle poten
tielle, nye midler mod vildtbid samt af 
en række ikke-kemiske metoder til 
vildtafværgnmg.

Forsøget
De undersøgte midler fremgår af tabel 
1, og i boks 1 fortælles om praktiske 
erfaringer med brug af midlerne.

Af de midler som er på markedet i 
efteråret 1999 mangler kun Gyllebo - et 
middel der indeholder blodmel og virker 
afskrækkende på græsædende dyr. 
Midlet har i svenske forsøg været meget 
effektivt - se i øvrigt omtale i Skoven 
4/99 og 8/99.

Midlerne blev afprøvet på tre sjæl
landske skovdistrikter - Gisselfeld, Sorø 
Akademi og Svenstrup - på rødgran 
plantet i foråret 1997 eller 1996. Midler

ne blev udbragt i oktober 1997, og ska
derne opgjort i februar 1998 og juni 
1998.

På Sorø Akademi og Svenstrup blev 
granerne kun bidt meget lidt - op til 
1,8% af de ubehandlede træer. På Gis
selfeld var der derimod bidning af knapt 
60% af de ubehandlede planter mod 
10-30% af de behandlede; det er for
mentlig dåvildt der har bidt. Kun for
søget på Gisselfeld indgår i opgørelsen 
i denne artikel.

Bid af topknop
Formålet med at bruge vildtbidmidler er 
at undgå skader på topknoppen. Resul
taterne ses i tabel 2 og figur 1. Forsøget 
viser en række klare resultater:

Diana Barkforsegler, Sokkeltjære, 
Lentacol, Pyroieum Animale, Mota, 
Compinol og Halt kan alle meget sikkert

nedsætte risikoen for bidning af top
knopper. (De midler der er nævnt først 
har haft den bedste virkning i forsøget).

Alle midlerne har haft en tydelig 
effekt igennem hele vinterperioden. Der 
var tydelige, men ikke signifikante ten
denser til, at midlerne ikke alle har vir
ket lige godt.

(Signifikant betyder at forskellen mel
lem behandlet og ubehandlet er så stor 
at den næppe skyldes tilfældigheder, 
men derimod reelle forskelle, red.).

Bid af sideknopper
Det vigtigste formål er som nævnt at 
undgå skader på topknoppen, men af 
hensyn til træets udvikling vil det være 
en fordel at begrænse bidning af side
knopperne. Dette er opgjort i tabel 3 og 
figur 2.

Nogle af midlerne har med sikkerhed

Tabel 1. Afprøvede midler.

Forsøgsled Dosering

1. Ubehandlet

2. Standard. Compinol Vildtbidmiddel 
(10 % cuprinaphtenat + 6% hjortetaksolie) 1 ml/topskud

3. Diana Barkforsegler (ca. 65% asfalt) 1)
4. Halt (12 g v.st/l planteolier) 2)
5. Lentacol Universal (10% thiram) med 10% Latex
6. Lentacol Universal (10% thiram) uden Latex
7. Mota (12 g v.st/l planteolier)
8. Sokkeltjære (Koldtflydende Asfalt) 3)
9. Pyroieum Animale Crudum Hjortetakolie 
(hjortetakolie) Spraydåse

1 mil/topskud
6 ml/topskud
1 ml/topskud
1 ml/topskud
3 ml/topskud
1 ml/topskud

0,8 g/topskud

10. Tape, frostbestandig
11. Topskudsbeskytter “Gittermodel”
12. Topskudsbeskytter “Pindsvin”
13. Topskudsbeskytter “Rødhætte”

1 stk./topskud
1 stk./topskud
1 stk./topskud
1 stk./topskud

Til udbringningen er anvendt en lille tryk- eller rygsprøjte. Diana Barkforsegler, 
Lentacol Universal og Sokkeltjære smøres på med børste eller pensel. Kun top
skud er behandlet. Der er fire gentagelser i hvert af de tre parallelforsøg, og der 
er 20-35 rødgranplanter i hver parcel.

1. Diana Barkforsegler er en ny formulering af Skovtjære som er forbudt i dag - 
og midlet er ikke godkendt mod vildt. Midlet blev afprøvet under navnet Diana 
Skovemulsion.

2. Halt er ikke godkendt til brug i skoven.
3. Sokkeltjære anvendes til behandling af huse, og det er ikke godkendt mod 

vildt.
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Vildtbid af rødgran-topknopper 
på Gisselfeld skovdistrikt

% bidte topskud
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Figur 1. Andelen af bidte topskud i forsøget på Gisselfeld, opgjort i februar og juni.

(markeret med stjerner i tabellen) også 
nedsat bidningen af knopper på side
grenene. Forklaringen er nok at midler, 
der blev udsprøjtet åbenbart kan ram
me andre dele af planten end selve top
skuddet, men der var - mere overra
skende - også en effekt af nogle af de 
midler, som kun blev smurt på topskud
det.

Det fremgår også at fra februar til 
juni blev noget af biddet af sideknopper 
camoufleret fordi nyudsprungne skud 
dækkede de bidte skudspidser.

Compinol, Halt, Mota og Pyroleum 
Animate, som blev sprøjtet ned på top

skuddet ovenfra har nedsat bid af side
knopper signifikant, omend biddet sta
dig er af stort omfang. Diana Barkfor- 
segler har også haft en vis beskyttende 
virkning på sideknopperne, formentlig 
p.g.a. lugten. Der var også en ikke-sig- 
nifikant tendens til, at Lentacol og Sok
keltjære smurt på topskuddet havde en 
vis afværgende effekt for bid af side
knopper.

Der er ikke i nogen af forsøgene fun
det belæg for, at tilsætning af Latex til 
Lentacol forøger midlets virkning - og 
tilsætningen anbefales da heller ikke 
længere.

Vildtbid af rødgran-sideskud 
på Gisselfeld skovdistrikt

(0 - 3; 3 = alle sideskud bidt)

bid af sideskud 0-3
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Figur 2. Bidning af sideskud på forsøget på Gisselfeld, opgjort i februar og juni.

Tabel 2. Bidning af topknopper i GisseT 
feld-forsøget. Tabellen viser procentan
delen af træer med bidte topknopper, 
opgjort på to tidspunkter.

Led nr. 12/2-1998 17/6-1998

1. Ubehandlet 53 59

2. Standard. Compinol 13** 23***

3. Diana Barkforsegler 2*** 11***
4. Halt 18* 33*
5. Lentacol med Latex 6*** 15***
6. Lentacol uden Latex 5*** 18***
7. Mota 2*** 20***
8. Sokkeltjære 9*** 13***
9. Pyroleum Animale 9*** 17***

10. Tape 55 65
11. “Gittermodel" 28 41
12. “Pindsvin" 54 63
13, “Rødhætte" 44 49

Sikkerhed for forskel fra ubehandlet:
* = over 95%
** = over 99%
*** = over 99,9%
* betyder at forskellen mellem ubehand

let og det pågældende middel er så 
stor at den med 95% sikkerhed skyldes 
reelle forskelle (mens den med 5% 
sandsynlighed skyldes tilfældigheder 
ved forsøget).

Tabel 3. Bidning af sideknopper i 
Gisselfeld-forsøget ved to opgørelser i 
1998. Der bruges en skala fra 0 til 3, 
hvor 3 står for at alle sideknopper er 
bidt.

Led nr. 12/2-1998 17/6-1998

1. Ubehandlet 2,7 2,2

2. Standard. Compinol 1,6*** 1,5’

3. Diana Barkforsegler 2,2** 1,8’
4. Halt 2,1*** 1,8’
5. Lentacol med Latex 2,4* 1,9
6. Lentacol uden Latex 2,4* 1,9
7. Mota 2,0*** 1,8’
8. Sokkeltjære 2,4* 1,9
9. Pyroleum Animale 1,9*** 1,6’

10. Tape 2,7 2,2
11. “Gittermodel” 2,7 2,1
12. “Pindsvin” 2,7 2,2
13. “Rødhætte" 2,7 2,1

Sikkerhed for forskel fra ubehandlet: 
* = over 95%
** = over 99%
*** = over 99,9%
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Mekaniske midler
De fleste af de mekaniske knopbeskyt
tere - Tape, “Gittermodel", “Pindsvin" og 
"Rødhætte" - har ikke virket efter hen
sigten. Mange faldt af eller blev fjernet 
af vildtet i løbet af vinteren.

I februar var der kun tape på 24% af 
de træer der havde fået det påsat i 
oktober. “Pindsvin” sad på 48% af 
træerne, og “Rødhætte" på 64%. "Git
termodel” sad på 87% af træerne og 
har haft en vis, ikke-signifikant effekt 
over for bidning af topknopperne. Disse 
mekaniske metoder havde som forven
tet ingen effekt på bidning af sideknop
perne.

Der blev fundet et stort antal “Pind
svin” og “Rødhætte", som var stærkt 
forbidte og fjernet langt fra forsøgsplan
terne. Hjortevildtet kan åbenbart finde 
fornøjelse ved at gå og tygge på 
sådanne plastic-genstande. De plast
etiketter, der blev anvendt i forsøget, 
var i øvrigt også visse steder stærkt for
bidte.

Skader
I nogle tilfælde førte behandlingen til 
skader på træerne.

Corripinol gav brune, visne og i en 
del tilfælde affaldende nåle, som var 
blevet ramt ved sprøjtningen; skaden 
camoufleres dog efterhånden og er 
uden varig betydning. Værre er, at 
der også optræder et uforholdsmæs
sigt stort antal ubrudte, døde top
knopper.

Ved Diana Barkforsegler, Lentacol og 
især Sokkeltjære kunne der på enkelte 
planter ske en sammenklistring af nåle
ne omkring topknoppen. Det kunne til
syneladende hindre knoppen i at bryde 
normalt.

Ved alle behandlinger optrådte en 
del “forsinkede” knopbrydninger på det 
behandlede topskud. I en del tilfælde 
brød enten topknop og/eller sideknop
perne forsinket, og på opgørelsestids
punktet var disse skud stærkt forkorte
de i forhold til planternes øvrige skud. 
Denne forsinkelse vil dog næppe have 
nogen varig effekt for træernes fremtidi
ge vækst eller kvalitet.

Ved Pyroleum Animale var der flere 
ubrudte, døde topknopper og forsinke
de, dværgagtige skud øverst i planten 
sammenlignet med ubehandlet.

Sammendrag
Der synes at være en ganske god effekt 
mod bidning af topknopper med Diana 
Barkforsegler og Sokkeltjære. Herefter 
følger Lentacol og Pyroleum Animale 
Crudum, derpå Compinol og Mota, 
mens Halt giver den ringeste, men dog 
alligevel en meget betydelig beskyttel
se.

Flere af midlerne har en tydelig, men 
utilstrækkelig afværgende virkning på 
bidning af sideknopper. Sokkeltjære, 
Compinol, Pyroleum Animale, Diana 
Barkforsegler og Lentacol synes at kun

Boks 1. Erfaringer med brug af midlerne:
Compinol: Brunlig, tyndtflydende væske. Nem at udsprøjte. Lugter lidt ubehage
ligt,

Diana Barkforsegler: Brun, tyndtflydende væske. Tjæreagtig lugt. Sviner. 
Udbringes bedst med radiatorpensel.

Halt: Hvid, tyndtflydende væske i 1 I flaske. Sprøjtes nemt ud; det er dog be
sværligt at udsprøjte de store doseringer på hvert topskud med en pistolgrebs- 
prøjte. Nellikeagtig lugt - lidt bedre end Mota.

Lentacol: Lysegrå, tyktflydende væske. Tørrer ind til en hård, lysegrå masse 
på topskuddene. Ingen ubehagelig lugt. Mere behagelig at smøre på end asfalt
midlerne. Udbringes fint med radiatorpensel. Smøring med børste eller pensel er 
generelt noget tidsrøvende sammenlignet med sprøjtning.

Lentacol med Latex: Latex er en hvid, tyndtflydende væske. Det er lidt be
sværligt at røre de to væsker sammen. Er ligesom ren Lentacol nem at bruge.

Mota: Brun, tyndtflydende væske. Dunken passer til dækslet på den grønne 
Dendrocol-pistolsprøjte. Sprøjtes nemt ud. Nellikeagtig - ikke ubehagelig - lugt.

Sokkeltjære: Sort, tyktflydende. Lugter meget kraftigt af tjære. Sviner meget. 
Påføres bedst med radiatorpensel.

Pyroleum Animale: I spraydåser med 400 ml svarende til 400-500 planter pr. 
dåse. Drivgas er C02. Brunlig væske, der lugter grimt. Væsken fordeler sig 
rundt om hele skuddet selv ved sprøjtning fra kun den ene side. Håndtaget til 
dåserne virker fint.

Tape: Tidsrøvende og besværligt at sætte på. Placeret rundt om skuddet 
oven på de øverste sideknopper med en ca. 5 cm lang snip stikkende ud, hvor 
tapeenderne er limet mod hinanden. Tape og lim kan tåle frost, men limen er 
ikke vandfast, og de fleste stykker faldt af i løbet af vinteren.

“Gittermodel": Noget tidsrøvende at sætte rundt om topknopperne især på 
tykke topskud. Den skal ikke bare bøjes rundt om skuddet, men nærmest vikles 
rundt for at sidde fast nok.

"Pindsvin": Besværlig/tidsrøvende at sætte på topskud.
“Rødhætte": Svær at sætte på tykke topskud; nem at sætte på tynde skud. 

Sidder meget løst på tynde skud - falder af i vinden eller ved færdsel. Kan bides 
i stykker af hjortevildtet.

Grøn DendrocoTpistolgrebsprøjte: Svigter nemt enten i pumpen eller fordi 
den trækker falsk luft fra en unødvendig samling på slangen. Dårligt udført - kun 
to ud af otte sprøjter virkede efter hensigten. Kan ikke anbefales. Der må kunne 
findes en bedre sprøjte til formålet.

Ajax pistolgrebsprøjte: Fra flasker til rengøringsmiddel. Virker udmærket til de 
afprøvede midler. Har kun en kort sugeslange. Bør ikke renses i sprit, da pum
pen herefter let svigter.

ne give skader på behandlede knopper 
og nåle.

Af de mekaniske knopbeskyttere har 
kun “Gittermoder’ haft en beskeden 
effekt. Tape, “Pindsvin” og “Rødhætte” 
har virket omtrent som ubehandlet, bl.a. 
fordi hovedparten af knopbeskytterne 
faldt af planterne eller blev fjernet af 
hjortevildtet. “Gittermodel" kan på 
enkelte planter deformere de øverste 
sideskud.

Kilde:
Paul Christensen: Afprøvning af forskellige 
kemiske og ikke-kemiske metoder til vildtaf- 
værgning i rødgran på tre sjællandske skov
distrikter. Manuskript til FSL-rapport 1988-11 
18. 13 sider.

PETER SQHJØTTS PL^LU
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34

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

plante i den ønskede proveniens.
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EKSKURSION TIL
BIALOWIEZA SKOVENE

I POLEN
Af stud. silv. Martin Brinck, 
stud. silv. Kirsten Carlsen og 
stud. silv. Jacob Ladenburg

Indtryk fra en stor skov i 
Østpolen, hvoraf en del 
minder om urskov.

Urskoven rummer ret 
få lysninger og ikke ret 
meget foryngelse.

Den forstligt drevne 
del drives på naturens 
præmisser. Der er udvik
let metode til foryngelse 
af eg.

I juni 1999 drog 37 skovbrugsstuderen
de, flankeret af en biologistuderende, 
en agronomstuderende og tid!, lektor i 
forstbotanik Lise Rastad, til Polen. Målet 
var Bialowieza skovene, der ligger i det 
østlige Polen på grænsen til Hvide
rusland.

Hele Bialowieza skovkomplekset 
udgør 125.000 ha, hvoraf knapt halvde
len ligger i Polen. En del af dette skov
område udgør en af de sidste løvfæl
dende lavlands urskove i Europa.

(Navnet på skoven udtales omtrent 
Bjauo-vjesja med tryk på e og stemt s, 
red.).

Skovens historie
Efter sidste istid for 8-9000 år siden 
etableredes forstadiet til det der i dag 
er Bialowieza-skovene. Disse skove har 
gennem tiden været udsat for menne
skelig påvirkning af varierende intensi
tet.

Landbrugets ekspansion i 14-1500 
tallet betød øget pres på skovene. Kon
gemagten, som ejede skovene, gav de 
lokale bønder ret til begrænset brug af 
skoven (græsning, høslæt, jagt) bl.a. for 
at forhindre konvertering til agerbrug.

I 1700 tallet blev skovene opdelt i et 
forstligt drevet område og et beskyttet 
område. Baggrunden var kongemag
tens øgede interesser i jagt, som blev

tilgodeset ved etablering af et område 
beskyttet mod drift. I det som i dag er 
naturreservat, indgår dette urørte areal, 
som påviseligt ikke har været drevet i 
mindst 300 år

Under 1, Verdenskrig fjernede den 
tyske besættelsesmagt ca. 5 mio, m3 af 
de bedste effekter fra de ikke-beskytte- 
de dele af skoven. I 1920erne blev store 
dele af disse områder drevet af britiske 
konsortier, som havde købt hugstrettig
hederne. Briterne foretog renafdrifter i 
størrelsesordenen 100 ha ad gangen.
De nåede i løbet af 5 år at udtage 20 
mio. m3 tømmer.

Det sidste større indgreb i skoven 
blev foretaget af tyskerne under 2. Ver
denskrig. Som følge af tidligere indgreb 
var vedkvaliteten dårlig, og der blev 
ikke hugget så store mængder som tid
ligere.

Skovbilledet er i dag præget af gam
le overstandere af dårlig kvalitet som et 
levn fra denne selektive hugst.

Urskoven - Ensidighed 
og Diversitet
Under ekskursionen i naturreservatet 
blev vi vist rundt af en skovøkolog, som 
er tilknyttet et af de mange forsknings
projekter i urskoven.

Vi kom ind i reservatet med forvent
ninger om en ufremkommelig, fleretage
ret skov med en varieret artssam
mensætning, vekslende med lysbrønde 
og vandhuller i forskellige succesions
stadier. Det overordnede skovbillede 
som mødte os var imidlertid sluttet høj
skov med relativt artsfattigt busk- og 
urtelag. Der var forholdsvis få lysninger, 
bortset fra områderne omkring de større 
stier.

Sammensætningen af arter var 
bestemt af jordbundstype og drænings
forhold. På de vådeste lokaliteter fand
tes Ask (Fraxinus excelsior) og Rødel 
(Alnus glutinosa). Lidt tørrere fandtes 
Avnbøg (Carpinus betulus), Småbladet 
lind (Tilia cordata), Spidsløn (Acer pla- 
tanoides) og Rødgran (Picea abies). 
Sjældnere fandtes Stilkeg (Quercus 
robur), oftest som overstandere, og 
Storbladet elm (Ulmus glabra).

Der forekom overraskende lidt foryn
gelse. Undersøgelser på stedet har vist,

at succesfuld foryngelse oftest finder 
sted i lysninger hvor mindst to overstan
dere er faldet på samme tid, og det 
sker sjældent.

Der findes i skoven en rådyrbestand 
2,5 gange større end i de omkringlig
gende skove. Sammen med en relativt 
stor bestand af vildsvin medfører dette 
et betragteligt pres på opvæksten.

Siden 1925 har det været forbudt at 
fjerne dødt ved fra skoven, og træruiner 
er derfor hyppigt forekommende. Dette 
har resulteret i et rigt insekt- og svam
peliv og måske Europas største fore
komst af hulrugende fuglearter.

På trods af det umiddelbart rodede 
udseende var de mange træruiner - i 
forskellige nedbrydningsstadier - gen
stande for megen undren og fascinati
on. I den sammenhæng diskuterede vi 
forvaltningen af naturskovsbegrebet 
herhjemme, hvor bl.a, et rodet udseen
de og øget risiko for svampe- og insekt
angreb har været brugt som argumen
ter mod at lade dødt ved forblive i sko
ven.

Meningerne var delte, men det lader 
til at urskoven hviler meget i sig selv 
uden at være udsat for voldsomme 
angreb af f.eks. skadelige insekter. Dog 
blev det argumenteret, at forholdene i 
Polen ikke umiddelbart kan sammenlig
nes med en dansk naturskov. Her har 
økosystemet ikke haft så lang tid til at 
udvikle sig, og det har derfor ikke 
opnået samme resiliens over for skade
lige angreb.

Turen førte os endvidere ud til Odor- 
ka-flodens leje og ud i endnu en debat, 
denne gang omkring forvaltning af kul
turpåvirkede landskabselementer. Flo
den blev i 1800-tallet rettet ud for at let
te tømmertransport, og indtil for 50 år 
siden var høslæt og rørskæring tilladt.

I dag er successionen hen mod skov 
fremskridende. Diskussionen er kon
centreret omkring hvorvidt man skal 
genoprette flodsletter præget af høslæt 
eller lade naturen råde selv.

Den generelle holdning ti! forvaltnin
gen af naturreservatet er at lade de 
naturlige processer i skoven forløbe 
uforstyrret. På den anden side er det 
svært at se naturtyper/kulturlandskaber 
gå tabt i successionens navn.
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Foto 1. Det har siden 1925 været forbudt at fjerne dødt mate
riale i den lukkede del af Bialowieza skovene. Skovstrukturen 
bærer præg heraf.

Foto 2. Forekomsten og kvaliteten af eg i den drevne del af 
Bialowieza er ifølge Mr. Antzak ringe, p.g.a. bl.a. tyskernes og 
englændernes rovdrift under de to verdenskrige. Fler en af de 
få ege som ikke faldt i besættelsesmagternes smag, og der
for har fået lov til at blive.

Skovdrift på 
naturens præmisser
Efter turen i urskoven overtog en lokal 
skovfoged Andrzej Antzak ordet. Han 
ville nu vise os rundt i den omkringlig
gende statsskov som primært blev dre
vet efter princippet: Skovbrug på natu
rens præmisser. Vi så fire forskellige 
bevoksninger.

De vådeste lokaliteter domineres af 
Rødel af utrolig god kvalitet og store 
dimensioner. Som før nævnt udtog 
tyskerne under 1. verdenskrig Eg og 
Ask i stort omfang, og dette er grunden 
til Rødellens dominans i dag.

I udvalgte bevoksninger foretager 
man tyndinger i Rødel for at fremme 
opvækst af Ask, som forynger sig natur
ligt under El. Man ønsker at mindske 
andelen af El i området til ca. 10 %, da 
man mener, at dette er den naturlige 
arealandel.

For at beskytte Ask mod vildtets fej
ning og bid prøver man forsøgsmæssig 
opsætning af plastickraver i fejehøjde 
på 3-400 tilfældigt udvalgte træer pr ha. 
Kraverne var sat på for ganske nylig, og

der findes derfor endnu ingen forsøgs
resultater.

På lokaliteter med Avnbøg, Asp og 
Birk bærer artssammensætningen også 
præg af den tyske besættelse. Man 
mener at den naturlige forekomst af Eg 
her burde være langt højere end den er 
i dag, og det er derfor et ønske, at den 
kommende skov skal indeholde 50 % 
Eg.

For at opnå dette mål plantes Eg i 
små rydninger. Disse rydninger er af en 
sådan størrelse, at indvandringen af 
Birk ikke finder sted, men i stedet vok
ser Avnbøg op.

For at Avnbøg ikke skal genere Ege
nes vækst, knækker man toppen på de 
planter, som står omkring Egene. Her
ved opnås to fordele: I konkurrence om 
lyset med Avnbøgen vil Egen skyde 
hurtigt i vejret, og p.g.a skyggeeffekt fra 
Avnbøgen vil Egen ikke sætte vanris. 
Herved opnås rette stammer.

Desuden beskytter de knækkede 
Avnbøge mod vildtskader, da de dan
ner en mur af buske omkring Egen - og 
hegning er overflødig.

Indenfor de seneste år er det i Bialo
wieza skovene blevet forbudt at fælde 
træer som er over 100 år gamle. Grun
den er et ønske om at beskytte de øko
systemer som har fundament i og 
omkring gamle træer.

I en bevoksning med Skovfyr (Pinus 
sylvestris) og Rødgran har denne 
bestemmelse givet visse problemer.
Den proveniens af Skovfyr, der vokser 
her, er af en enestående kvalitet, og 
individerne i bevoksningen er 200 år 
gamle. Man regner med endnu 50 års 
produktion af kogler, inden træerne 
begynder at dø.

Skovfyr er en pionerart, og for at kun
ne forynge proveniensen og sikre gen
materialet, er det nødvendigt at rydde 
mindst 6 ha for at skabe lys nok. Med 
den ovennævnte bestemmelse er dette 
ikke længere muligt, og et fremtidigt 
salg af frø er kompromitteret.

Bison i Bialowieza
Foruden de ovennævnte planlagte 
rundvisninger tog de studerende man
ge initiativer på egen hånd. Specielt en
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Foto 3. Artssammensætningen i både den drevne og uberørte del af Bialowieza er betinget af jordbund og dræningsforhold. 
Her flot opvækst af Rødel, indblandingen af Ask forsøges øget v.h.a. tyndmg.

udflugt en meget tidlig morgen - med 
overhængende hovedpine og lav cigar
føring - viste sig at blive en stor oplevel
se.

En af de mest vågne deltagere fik 
langt inde i skoven øje på en hale som 
viste sig at have et pragteksemplar af et 
vildsvin i den anden ende. Oplevelsen 
måtte dog vige for en endnu større, i 
bogstaveligste forstand.

I den tidlige solbeskinnede morgenti
me mødte gruppen skovens ubestridte 
konge, den europæiske bison, som gik 
og græssede fredeligt på en skoveng. 
Det var en velvoksen tyr, og alle som en 
var vi solgte - hold kæft hvor var han 
flot!

Til historien hører, at Bialowieza er 
det sidste levested for den europæiske 
bison. Skovene er ikke kendt for at vrim
le med bison, hvilket jo ikke gjorde 
oplevelsen mindre.

Alt i alt var turen alle pengene værd. 
Polen kan varmt anbefales for alle 
naturnørder og folk med hang til billig 
vodka.

Tak til Vindrose rejser og forsøgstekniker ved 
FSL, cand.hort. Andrzej Matkowski for hjælp 
med planlægning. Tak til Lise Rastad for fag
lig vejledning og tak til Familien Flede Niel
sens Fond og KVLs Rejsefond for økonomisk 
støtte.

Bialowieza skoven har været omtalt tidli
gere i Skoven. I 8/92 omtales skovens 
historie og biologi, og i 11/99 omtales et 
nystartet dansk ledet projekt til beskyt
telse af naturværdierne i området. Red.

Foto 4. Bialowieza er et af de sidste levesteder for den europæiske bison. Her et 
pragteksemplar, som græssede fredeligt i en lysning en tidlig morgen.

w
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CERTIFICERING - KORT NYT

FSC vinduer fra Skjern
"Skovdrift uden rovdrift” - under dette 
motto vi i Skjern Vinduer som den første 
danske virksomhed tilbyde trævinduer 
produceret af svensk FSC-certificeret 
træ.

Direktør Per Lemming siger at de 
vælger FSC-træ for at give deres kvali
tetsprodukter endnu et løft. Samtidig er 
de med til sikre en fortsat rentabel og 
miljømæssigt forsvarlig skovdrift.

Vinduer af certificeret træ markeds
føres til samme pris som tidligere.
Skjern Vinduer har 70 ansatte og har 
altid produceret vinduer af høj kvalitet - 
der bruges kun kernetræ af fyr.

For at øge kendskabet til produkter
ne har virksomheden udgivet en folder 
og har også etableret en hjemmeside - 
www.skjern-vinduer.dk. (Et besøg på 
hjemmesiden 3.12. fortalte dog kun 
ganske kort at man søger om at blive 
FSC godkendt).

Kilde :Træ-nyt 11/99, 
Fredericia Dagblad 18.11.99

Beder Trædrejeri er 
blevet FSC-certificeret
Beder Trædrejeri er blevet certificeret af 
NEPCon/SmartWood og kan nu levere 
håndtag, knopper og andre drejede 
emner i FSC-certificeret fyr, bøg, birk og
eg.

Drejede emner af andre sorter af 
hårdt træ kan også leveres, såfremt det 
er muligt at skaffe certificerede råvarer.

Beder Trædrejeri efterlyser danske 
leverancer af FSC-certificeret bøg og 
eg.

Lis Ellemann, NEPCon/ 
SmartWood 16.10.99

Bredebro Møbelfabrik er
blevet FSC certificeret
Bredebro Møbelfabrik A/S er specialise
ret i at fremstille fyrretræsmøbler, især 
skabe og reoler. Fabrikken er netop ble
vet FSC-certificeret som led i deres 
strategi for at levere varer af høj kvalitet 
og kan nu levere FSC certificerede 
møbler.

Fabrikken beskæftiger 30 personer 
og er underleverandør til en række dan
ske virksomheder.

Lis Ellemann/NEPCon/SmartWood

Efterlysning 
fra Kinnarps:
Mere bæredygtig skovdrift, tak! 
Skandinaviens største producent af 
kontormøbler, Kinnarps A/S, og WWF 
Verdensnaturfonden har indgået en 3- 
årig sponsoraftale, som blandt andet 
skal øge andelen af FSC-certificeret træ 
i Kinnarps’ produkter til 8%. Dette mål 
står og falder med, om skovejerne er i

stand til at imødekomme den stigende 
efterspørgsel efter bæredygtigt produ
ceret træ. Og det kniber!

- Elvis det stod til os, var andelen af 
miljømærkede træprodukter i Kinnarps- 
møbler allerede nu langt større, siger 
Bo Sørensen, administrerende direktør i 
Kinnarps, Men det har desværre ikke 
været muligt for vore leverandører at 
skaffe varen. Så nu må vi lægge pres 
på skovejerne - og i mellemtiden sørge 
for, at vores produktionsproces i øvrigt 
er så skånsom for miljøet som muligt.

- Der findes efterhånden miljøcertifi
cerede skove i mange lande, siger Kim 
Carstensen, generalsekretær i WWF. I 
dag er godt 17 mio. ha skov i 32 lande 
certificeret af FSC.

- WWFs internationale målsætning for 
juni år 2001 er at nå op på 25 mio. ha - 
men Danmark er slet ikke med. Både 
de private og de offentlige skovejere 
afventer stadig, og denne holdning risi
kerer at hægte Danmark af i forhold til 
den internationale udvikling. Nu er mar
kedet endelig begyndt aktivt at efter
spørge FSC-produkter - og det må om 
noget sætte gang i processen.

Sponsoraftalen med WWF indebærer 
også, at Kinnarps indfører miljøledelse i 
virksomheden for at reducere det sam
lede ressourceforbrug. Endelig omfatter 
aftalen indtægter til WWF på ca. 1.8 
mio. kroner.

Kinnarps er den førende producent 
af kontormøbler i de nordiske lande og 
den 6. største i Europa. Virksomheden 
har kontorer i mere end 20 lande. Kin
narps har cirka 1.400 ansatte, heraf 130 
i Danmark. Kinnarps samlede omsæt
ning var cirka 1,5 mia. DKK i 1997/98.

Pressemeddelelse udsendt af WWF 
og Kinnarps A/S 10.11.99

IKEA vil undgå 
urskovstræ
Kun to uger efter Kinnarps' aftale med 
WWF fulgte IKEA efter med en tilsvaren
de aftale. På en fælles pressekonferen
ce i Bruxelles mellem IKEA og miljøor
ganisationen Greenpeace meddelte 
IKEA at de ”vil udfase alle indkøb af 
produkter fremstillet med ukendt oprin
delse med henblik på at sikre at intet 
træ stammer fra urskov (oprindelig 
skov).”

- Det er vort langsigtede mål at sikre 
at alle træprodukter kommer fra bære
dygtigt skovbrug, siger Susanne Berg- 
strand, der er miljøansvarlig for IKEA 
gruppen. Det første skridt er at sørge 
for at IKEA ikke bruger massivt træ fra 
urskove.

IKEA meddelte at de arbejder med 
deres leverandører for at sikre at det 
massive træ der bruges til fremstilling af 
møbler, fra 1. september 2000, ikke 
kommer fra urskove. Den eneste undta
gelse vil være træ der kommer fra FSC- 
certificerede skovbrug.

Christoph Thies som er leder af 
Greenpeaces’s globale skovkampagne, 
sagde at "IKEA sender et afgørende 
signal til andre virksomheder som hand
ler med produkter af træ. Nu er det tid 
for regeringerne i verdens lande at våg
ne op og beskytte de resterende ursko
ve. Forbrugerne af træprodukter har ret 
til at vide hvor deres træprodukter stam
mer fra, og ansvarlige forbrugere må 
ophøre med at deltage i destruktionen 
af tropiske urskove,”

Dan Elindsgavl fra den nordiske 
afdeling af Greenpeace mener at der 
ser ud til at være en trend på vej i 
møbelindustrien. Han roser IKEA for at 
være fremsynet på et tidspunkt hvor der 
endnu ikke er opstået noget stort pres 
fra forbrugernes side.

- Det er jo ikke sådan at kunderne i 
stor stil spørger efter miljøgodkendt træ 
i butikkerne, siger han til Kristeligt Dag
blad. Netop derfor er det godt at IKEA 
kan se fordelene ved at være med fra 
starten.

Marketingkoordinator Heidi Ibenfeldt 
fra IKEA erkender at producenterne er 
langt fra at blive løbet over ende af for
brugerne. IKEA er dog ikke i tvivl om at 
udviklingen går i retning af mere bevid
ste forbrugere - også når det gælder 
træ. Derfor vil man ikke stå i den situa
tion hvor det er svært at forklare hvorfor 
man er med til at rydde værdifuld gam
mel skov.

Kilder:www.greenpeace.dk og 
www.greenpeace.org, begge pr.

24.11.99, samt Kristeligt Dagblad 
25.11.99.

Alternativer til urskov
Samme dag som aftalen med IKEA blev 
præsenteret, udgav Greenpeace en 
rapport "Markedsalternativer til destruk
tion af gammel skov”. Her beskrives en 
række alternative fiberprodukter der kan 
fås i USA, Europa og Japan og som 
ikke bidrager til ødelæggelse af urskov.

Greenpeace har for kort tid siden 
udgivet en anden rapport som virksom
heder anbefales at bruge for at undgå 
at købe træ fra tømmerfirmaer der er 
med til at ødelægge urskove.

Greenpeace mener at de sidste store 
sammenhængende strækninger af 
urskove i dag kun udgør 1/5 af verdens 
oprindelige skovarealer. Næsten halv
delen af disse skove er i dag truede.

"Skovhugst er - for at tilfredsstille de 
globale krav om papir og tømmer - i 
øjeblikket den største trusel mod disse 
skove. Derfor er beslutningen om at hol
de op med at købe træ fra urskovene - 
og dermed medvirke til deres destrukti
on - fra en stor forbruger som IKEA, et 
betydeligt skridt i retning af at bremse 
det hastige tab af disse sårbare, men 
uvurderlige miljøer,”

Kilder:www.greenpeace.dk og 
www. greenpeace. or g
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EGEPROVENIENSERS 
REAKTION PÅ 

STRESS I KULTURFASEN

• \ 4

Anvendelse af hollandsk eg i Jyske læhegn har ofte givet anledning til voldsomme 
skader i bevoksningen. De hollandske ege er ikke tilpasset klimaet og er følsomme 
overfor ekstreme påvirkninger - her vindskader i en vestrand i Borbjerg plantage.

Af Jan Svejgaard Jensen 1) 
og Christian Nørgaard 
Nielsen 2)

Egeprovenienser reage
rer forskelligt på tørke 
og frost, alt efter hvil
ken klimazone, de stam
mer fra. Danmark ligger 
på grænsen mellem 
atlantisk og kontinen
talt klima. Derfor skal 
man være forsigtig med, 
hvilke frøkilder man 
importerer.

Konklusionerne er 
baseret på en lyntest af 
stress-egenskaber. 
Metoden kan ikke 
erstatte feltforsøg, men 
kan bruges til hurtigt at 
skaffe sig viden om 
væsentlige genetiske 
egenskaber.

I de senere år har interessen for ege
plantninger været stigende. Det skyldes 
ikke mindst den omfattende skovrejs
ning i både offentligt og privat regi.

Derfor besluttede Arboretet sammen 
med Statsskovenes Planteavlsstation i 
1994 at starte et forædlings- og frem
avlsprogram for eg. Det er delt op i øst
danske og vestdanske puljer for at tage 
hensyn til de klimatiske zoner.

Et af projekterne i programmet skulle 
undersøge de danske egeracer, og hvil
ke egenskaber de har i forhold til ege
racerne i vores nabolande. Projektet 
skulle kortlægge den geografiske varia-

1) Forskningscentret for Skov & Landskab
2) Arboretet

tion for en række egenskaber, der kun
ne have betydning for egetræernes til
pasning.

Vi ville især undersøge vækstegen
skaber og tålsomhed over for tørke og 
frost hos en række europæiske og dan
ske provenienser af eg. Forsøget skulle 
også vise, om det er muligt at bruge 
meget intensive og kortvarige forsøg til 
at belyse forskellige proveniensers 
vækst. Skov- og Naturstyrelsen støttede 
projektet økonomisk.

Tørkeforsøget
I tørkeforsøget ønskede vi at sammen
ligne planternes vækst under stærk tør
kestress, moderat tørke og ved optimal 
vanding. Planterne blev udsat for eks
treme forhold, men dog ikke så meget, 
at de blev slået ihjel som følge af tørke 
eller drukning.

Indendørs forsøgsopstilling 
Vi opbyggede et indendørs forsøg i et 
stort drivhus på Arboretet. 15 kasser 
(2,7 x 8,0 x 0,33 m) blev fyldt med 
sandblandet jord med lergranulater. Vi

bestræbte os på at gøre jorden så ens
artet som muligt.

Herefter såede vi 108 planter i hver 
kasse. Egeplanterne stammede fra 27 
provenienser og 15 afkom fra enkelt
træer. De 27 provenienser kom fra 11 
naturskovslokaliteter i Danmark og 16 
lokaliteter i Norge, Sverige, Finland, 
Polen, Tyskland, Holland og Storbritan
nien. Planterne blev sået i foråret 1996, 
og tørkebehandlingerne blev gennem
ført fra sommeren 1997 og sæsonen ud.

For at sikre at de forskellige tørke
behandlinger blev optimale, blev jorden 
analyseret for sin evne til at holde vand. 
Ved cirka 20 procent vandindhold er 
jorden vandmættet, og ved 6-8 procent 
er vandet ikke længere tilgængeligt for 
planter. Derfor valgte vi at holde vand
procenten på 10 procent (tørke), 15 
procent (medium) og 21 procent (maxi
mal) i tre behandlinger.

Store forskelle på tørketolerance 
De hurtigste provenienser fra landene 
syd og vest for Danmark voksede 2-3 
gange så hurtigt som de danske. Enkel-
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Eg fra det kontinentale del af Norden skadet som følge af pludselig eksponering 
mod vest. Her eg fra Kalmar i C.E. Flensborg Plantage.

te var mere end 1 meter høje efter 2 års 
vækst. De finske og norske provenien- 
ser var generelt svagere voksende end 
de danske.

Forsøgene viser imidlertid ikke de
realistiske vækstforhold på friland. De 
fleste provenienser producerede 3-4 
skud per år, mens det normale på fri
land er 1-2 skud.

Nogle af provenienserne synes at 
være bedre tilpasset tørke end andre. 
Det gælder for eksempel den danske 
proveniens Kærgaard klitplantage. 
Andre provenienser profiterer markant 
på overskud af væde. Den overvejende 
del af provenienserne blev ikke relativt 
bedre som følge af ændrede vandings
forhold.

Vækst, udspring og afmodning sty
res af de genetiske egenskaber. Vækst
sæsonens længde synes især at hæn
ge sammen med afmodningstidspunk- 
tet.

De af planterne, der havde været 
udsat for stærkt tørkestress, holdt op 
med at vokse i august-september 1997 
og satte ikke flere skud. Disse planter 
afmodnede væsentligt tidligere end nor
malt, mens der ikke var særlig stor for
skel mellem de planter, der var vandet 
moderat og optimalt.

De tørkestressede planter havde ikke 
udviklet noget ordentligt afstødningslag 
mellem blade og plante, og de tabte 
kun i ringe grad deres blade senere på 
efteråret.

Bør suppleres med feltforsøg 
Ved at passe forsøgene intensivt og eli
minere mulige jordbundsforskelle lykke
des det at optimere analyserne for 
genetiske forskelle. Det betyder, at for
holdene mellem de forskellige egenska
ber er bestemt med stor nøjagtighed.

Forholdene vil være anderledes i felt
forsøg, hvor de store vækstforskelle vil 
blive udglattet, og hvor sæsonlængden 
i højere grad vil være klimabestemt. 
Derfor bør man altid følge op med 
observationer i felten.

Frostforsøget
Egs modstandsdygtighed mod frost er 
vigtig på udsatte lokaliteter. Men det er 
vanskeligt at undersøge stressforholde
ne i feltforsøg, fordi man i sagens natur 
ikke kan kontrollere frosten.

Derfor har man i mange lande udvik
let standardiserede metoder til at 
undersøge planters frosttolerance. I

Danmark er metoden afprøvet på nåle
træer. For løvtræer har man erfaringer 
med poppel, pil og eg.

Man kan undersøge planterne for 
tålsomhed overfor tidlig efterårsfrost, 
vinterfrost eller sen forårsfrost. Planter
ne vil indvintre i løbet af oktober til 
december, hvor planterne når deres 
maksimale tålsomhed overfor frost. I 
løbet af marts begynder planterne at 
komme ud af vinterdvalen, og de bliver 
samtidig mere og mere udsatte overfor 
frost.

For eg synes efterårsfrosten at give 
størst problemer med dårlig hærdning 
af skuddene. Derfor valgte vi at under
søge proveniensernes tålsomhed over
for efterårsfrost.

Tre målemetoder
I dette forsøg gennemførte vi frosttesten 
to gange i efteråret 1997. Planteskud 
blev skåret af planterne i planteskolen 
og frostbehandlet i en fryser ved tempe
raturer fra -4 til - 32 grader C.

Der er forskel på, hvordan forskelligt 
væv skades af frost. Derfor bedømte vi 
frostskaderne på tre forskellige måder. 
Ved de to første metoder vurderede vi 
skaderne dels på knopperne, dels på 
vækstlaget (kambiet).

Den tredje metode er objektiv i den 
forstand, at man “måler” frostskaden.
De frostbehandlede plantestykker blev 
lagt i destilleret vand, og en uge efter 
målte vi ledningsevnen i vandet. Bag
grunden for metoden er at det frostska
dede væv har ødelagte celle-membra
ner. Derfor kan cellestoffer trænge ud i 
vandet og lede en elektrisk strøm.

Efter måling af ledningsevnen kogte 
vi de pågældende plantestykker. Det 
smadrer plantevævet og gør det muligt 
at måle plantestykkernes totale led-

Tørkeforsøget på Arboretet. Egene var sået i kasser, hvor fugtighedsforholdene 
omhyggeligt blev kontrolleret.
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Figur 1. Figuren illustrerer frostskader på knopperne ved frostbehandlingen i 
december for de forskellige provenienser. Ved 4 graders frost er alle proven/enser 
uskadte, mens der er størst forskel mellem provenienserne ved en temperatur på - 
20 grader C. De røde linier er danske provenienser, de blå er nordiske, og de grøn
ne er sydlige provenienser.

ningsevne. Ved at sammenholde de to 
tal får man den relative ledningsevne, 
som udtrykker skadegraden efter frost
behandlingen.
Klimazoner afgørende 
Figur 1 viser, at de sydlige provenienser 
(grønne kurver) tydeligvis skades lettest 
af frost.

Læg mærke til, at de to norske pro
venienser er vidt forskellige. De er hen
holdsvis den mest tålsomme (den konti
nentale proveniens fra området omkring 
Oslofjorden) og den mest skadede (den 
atlanterhavsnære proveniens fra Eger
sund).

Det henleder opmærksomheden på 
et uløst spørgsmål om norske proveni
enser: Er de vestnorske provenienser 
lige så hårdføre som provenienserne fra 
det østlige Norge. Svaret er nej - det 
skal man ikke regne med.

Planter fra den danske proveniens 
Hald Ege klarede sig ganske godt med 
hensyn til knopdødeligheden, der var lil
le. Knopdødeligheden er dog ikke 
udtryk for, at planterne dør, idet vækst
laget først bliver ødelagt ved langt lave
re temperatur.

Ved behandlingen ned på -32 grader 
C i december 1997 så man tydeligt for
skel mellem de atlantiske provenienser 
og de mere kontinentalt prægede pro
venienser (Polen, Oslofjorden, Sverige, 
Finland). De kontinentale provenienser 
var klart bedre til at overleve de 32 gra
ders frost end de andre provenienser, 
der begyndte at dø i markant stigende 
grad.

Det gjaldt også planterne fra prove- 
niensen Hald Ege. På trods af, at ege- 
proveniensen fra Hald er rimeligt robust 
på den forholdsvis frostudsatte jyske 
hede, så er den atlantisk og slet ikke til
passet en finsk fimbulvinter.

Praktiske konsekvenser
Sammenfattende viser tørke- og frost
forsøgene, at egeprovenienser fra Kær
gaard Klitplantage, Ålbæk klitplantage. 
Hald Ege, Oistrup skov (Bregentved) og 
Bornholm er forskellige, sandsynligvis 
som følge af tilpasning til de klimatiske 
zoner, de findes i. Fra proveniensforsøg 
ved vi for eksempel, at udspringstids
punktet er senere, jo tættere man kom
mer til vestkysten. Man bør tage højde 
for disse varianter ved bevaring af 
gener (arveanlæg) fra danske ege.

Ligeledes understreger forsøgene, at 
der er en højere risiko for frostskader 
ved anvendelse af østdanske proveni
enser på udsatte arealer i Vestjylland.

Forsøgene viser også, at Danmark 
ligger i et grænseområde mellem det 
meget atlantiske og det kontinentale kli
ma, og vi skal være meget forsigtige 
med de frøkilder, vi importerer. De 
meget atlantiske frøkilder fra Frankrig 
og England kan give store Kostproble
mer, og erfaringsvis ved vi, at kontinen
tale svenske provenienser kan blive me
get skadet af pludselig vindeksponering.

Hurtige svar med 
lyntests
Lyntest af stress-egenskaber, som det 
her beskrevne, kan ikke erstatte feltfor
søg, men de kan bruges til hurtigt at 
skaffe sig viden om forskellige væsentli
ge genetiske egenskaber, især for nye 
arter man tænker at undersøge.

Specielt frosttestene har vist sig 
yderst anvendelige, og bliver brugt for 
nordmannsgran. Disse metoder er taget 
i anvendelse ved screeninger i de prak
tiske forædlingsprogrammer.

Note:
Kontrol af fugtighedsforholdene med radar 
Vandindholdet blev målt med et såkaldt 
TDR-udstyr, som både FSL og Arboretet 
anvender i udstrakt grad til feltforsøg. Udsty
ret udsender radarimpulser og bruges 
blandt andet til at undersøge kabelbrud, 
men det kan også benyttes til at bestemme 
fugtighedsindholdet i jord. Vandindholdet 
blev målt før hver vanding og blev brugt til at 
bestemme, hvor meget vand der skulle 
tilføres.

• Køb af træ på roden

• Maskinskovning

• Udkørsel af træ

• Maskinplantriing

• Pløjning/grubriing

FSRDR

Jhøirup a/s

Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 30 73 71 73 
30 80 01 73 

Fax 76 80 14 00
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PEFC CERTIFICERING I FINLAND

Finland er efterhånden godt i gang med 
at certificere skovene. Arbejdet er orga
niseret i en række regioner, og de to 
første regioner er nu godkendt. Træ her
fra kan nu sælges med FFSC certifikat 
( = Finnish Forest Certification System).

I regionen Centralfinland deltager 
96% af alle private skovejere. Sammen 
med de store skovejere (staten samt tre 
store skovselskaber, bl.a. Stora Enso) vil 
certifikatet dække næsten 1,4 mio. ha.

Den anden region er Lapland hvor 
det certificerede areal omfatter 6 mio. 
ha (det meste er skov med lav produkti
on). I regionen er der en del diskussion 
om skovdriftens indflydelse på rensdyr
holdet. De skove hvor der er konflikter 
er ikke medtaget i certificeringen, og 
man vil fortsætte forhandlinger om at 
løse problemerne.

Certificeringerne er godkendt af en 
uafhængig tredjepart - hhv. Det Norske 
Veritas Certification og SFS Sertifiointi 
OY. De har stillet krav om mindre æn
dringer, især om dokumentation af visse 
kriterier. Regionernes arbejde kontrolle
res en gang om året, hvor man des
uden vil undersøge om dokumentatio
nen er tilfredsstillende.

Sidst på året ventes det at yderligere 
fem regioner vil få godkendt deres cer
tificering, og der vil så være certificeret 
14 mio. ha under FFCS. Det ventes at 
ved udgangen af 2000 vil de øvrige 
regioner (i alt ca. 5 mio. ha) have gen
nemført deres certificering.

Det næste trin er at det finske system 
skal godkendes af PEFC - det paneuro- 
pæiske certificeringssystem hvor også 
Danmark deltager. Finland afleverede 
sammen med Sverige en ansøgning i 
november, og svaret ventes i januar 
2000.

Den finske skovcertificering beskrives 
nærmere på www.smy.fi/certification (på 
engelsk og svensk). Se også hjemmesi
den for PEFC på www.pefc.org.

Kilder:Finnish Forest Certification 
Newsletter 19.11.99 og pressemed

delelse fra Finnish Forest Certification 
Council 5.11.99.

(Note til s. 549, 1. spalte øverst)
*) Der er tale om (1) arealer hvor man kan få 

støtte efter naturbeskyttelsesloven, bl.a. 
naturlige bevoksninger af ædelløvtræ, 
hasselkrat, ellemoser løvenge, store 
enkelttræer eller trægrupper som domine
rer et åbent landskab, (2) arealer beskyt
tet efter skovloven, bl.a. kildevæld, bæk
ke, småsøer, højmoser, skovholme i tør
vemoser, kløfter og bjergskråninger, klip
pepartier, stenfyldte områder, samt (3) 
gamle bevoksninger som er værdifulde ud 
fra hensyn til naturbeskyttelse, næringsri
ge enge og dødishuller.

Finske regler
I det seneste nummer af tidsskriftet 
Skogsbruket er der et midterindlæg på 
8 sider som beskriver hvilke krav skov
ejeren skal opfylde for at få et FFCS 
certifikat. Skogsbruket udsendes til de 
svensksprogede skovejere i kystområ
derne af Finland. I det følgende gen
nemgås hovedlinjerne.

Formålet med certificeringen er at 
bevise over for købere af træprodukter 
at træet stammer fra veldrevne skove. 
"For os i Finland hvor skovbruget har 
lange traditioner og skovene drives 
godt, tilbyder skovcertificeringen en 
konkurrencefordel på det internationale 
marked,”

Generelt stiller de 37 kriterier noget 
strengere krav end lovgivningen, men 
de afviger ikke nævneværdigt fra de 
nuværende anbefalinger for skovdrift.

Certificeringen er frivillig. Medlem
mer af en skovejerforening deltager 
medmindre de melder fra. Ikke-med- 
lemmer får en særskilt henvendelse og 
kan derpå tilmelde sig. Man kan melde 
sig ud af ordningen senerehen hvis det 
ønskes.

De fleste skove indgår i en gruppe
certificering, dvs. at skove inden for et 
område der svarer til en skovtilsyns
kreds bliver certificeret på én gang. 
Man kan også certificere en enkeltejen
dom, men det er dyrere.

Skovcertificeringen medfører 
omkostninger for alle parter. Man kan 
ikke altid anvende de mest effektive 
metoder, men der er også mulighed for 
besparelser. Selve certificeringsarbej
det koster ikke noget for den enkelte

&

PEFC
skovejer, men afholdes af skovbrugets 
organisationer. Driftsomkostningerne for 
organisationer mv. forøges, men det 
fører også til en effektiv service af høj 
kvalitet.

De vigtigste krav som skovejeren 
skal tage stilling til er følgende:

- Der skal foretages biologisk 
bekæmpelse af rodfordærver ved 
stødsmøring i perioden maj-oktober. 
Arealet indenfor tilsynskredsen skal 
øges hvert år.

- Skoven skal forynges med en meto
de som er egnet for voksestedet, hur
tigst muligt efter skovningen.

- Ved jordbearbejdning anvendes en 
metode der er så skånsom som muligt, 
men også sikrer et godt resultat af 
foryngelsen. Formålet er at hindre udva
skning af næringsstoffer og erosion. Der 
må højst piøjes til en dybde af 25 cm.

- Skader fra skovning og transport 
skal undgås. Bevoksningens værdi og 
tilvækst må ikke forringes.

- Afbrænding af kvas på afdrifter skal 
øges. Det hæmmer rodfordærveren og

MOHEDA
Skovvogne og Skovkraner

Professionelt udstyr til dansk skovbrug
Skovvogne fra 8-15 ton med eller uden drev 

Skovkraner fra 2-4 tonmeter

v; tinsker Dansk Skovbrug
„Zædelig'JULogetgodt

MOHEDA NYTÅR

ROWITEKApS
GI. Færgegaard
DK-4771 Kalvehave
Tlf.: 55 38 85 55, Fax: 55 38 88 39

t
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fremmer biodiversiteten. Arealet inden 
for tilsynskredsen bør fordobles i løbet 
af 5 år.

- Særlige kendetegn for biologisk 
værdifulde levesteder *) bevares ved al 
behandling af skoven. Det er arealer 
som befinder sig i naturtilstand eller til
stand der minder om dette. Skovdrift 
kan fortsætte hvis områdernes særlige 
træk bevares.

- Nye driftsplaner skal beskrive vær
difulde levesteder, steder med planter 
der kræver særlige hensyn, områder 
der er vigtige for vildtet samt stier til fri
luftslivet.

- Naturindholdet i værdifulde leveste
der må ikke påvirkes af skovdriften på 
tilstødende områder.

- Kendte levesteder for truede arter 
beskyttes - stederne oplyses af den 
regionale miljøcentral.

- Hule træer, høje stubbe, dødt ved 
og vindfælder samt solitærtræer efterla
des på foryngelsesflader af hensyn til 
bl.a. fugle og insekter. De mest værdi
fulde træer er løvtræer. Der efterlades 
især træer tæt ved værdifulde leveste
der. I tilsynskredsen bør der i snit være 
5 naturbeskyttelsestræer pr. ha.

- Ved kulturanlæg anvendes inden
landske træarter. Det giver det bedste 
foryngelsesresultat, og "så er foryngel
sen også i harmoni med den finske 
skovnatur".

- Der laves ikke nye grøfter i ugrøfte- 
de tørvemoser. Arbejdet koncentreres 
fremover på istandsættelse af eksiste
rende grøftesystemer.

- Der efterlades en beskyttelseszone 
op til vandløb og småsøer ved transport 
af træ, vedligeholdelse af grøfter, 
gødskning, jordbearbejdning og kvasaf
brænding. I zonen bindes faste partikler 
og næringsstoffer så vandkvaliteten 
ikke forringes. Træer kan fældes inden 
for zonen, men jorden må ikke bearbej
des.

- Der anvendes ikke sprøjtemidler og 
gødning inden for beskyttelseszoner, 
værdifulde levesteder og vigtige grund
vandsområder.

- Mindst 20% af funktionærer, skovar
bejdere og maskinførere inden for til
synskredsen skal hvert år deltage i 
efteruddannelse. Blandt emnerne er 
arbejdsm Ijø og biologisk mangfoldig
hed. Mindst 10% af skovejerne i kred
sen skal hvert år deltage i den uddan
nelse og rådgivning som retter sig mod 
skovejere.

- Allemandsretten (retten til at færdes 
overalt med visse begrænsninger) må 
ikke begrænses umotiveret; adgangen 
må dog under ingen omstændigheder 
medføre ulempe for skovejeren.

- Fortidsminder bevares i forbindelse 
med skovdriften.

- Landskaber der er kulturelt værdi
fulde bevares, og hugst mv. gennem
føres med respekt for landskabsværdi
erne.

KiideSkogsbruket 12/99

Norsk skov 
miljøcertificeres
Inden 2001 skal 90% af norsk tømimer 
komme fra miljøcertificeret skov. På 
samme tidspunkt er det målet at 1/5 af 
al europæisk skov er certificeret, dvs. 
200 mio. ha.

- Produkterne skal mærkes med et 
logo som er garanti for at de kommer 
fra en skov som er forvaltet på en bære
dygtig og miljøvenlig måde siger direk
tør Lars W. Grønholt fra Norges Skog- 
eierforbund.

Det norske arbejde med certificering 
startede helt tilbage i 1993 på initiativ 
fra bl.a. skovejerne. Sidst i november 
indleverede Norge ansøgning om at få 
godkendt den norske ordning under 
PEFC - de europæiske skovejeres certi
ficeringssystem. Bag det norske system 
står bl.a. skovejerne, træindustrien, 
savværkerne og statsskovene.

De norske miljøorganisationer er kriti
ske over for PEFC. De mener at ordnin
gen mangler et globalt perspektiv. De 
hævder også at der mangler systemer 
til sporing (dvs. at spore certificeret træ 
lige fra skoven til færdige produkter). I 
stedet har de satset på FSC, men det 
passer de private skovejere dårligt:

- FSC er primært tilpasset miljø
spørgsmål knyttet til store plantager og 
ikke det familieskovbrug vi har i Norge. 
For os virker FSC nærmest som et mar- 
kedsføringsorgan for plantageskovbru
get, siger Grønholt.

Kl I de: www. news wire, no, 
dato 15.11.99

Nye britiske standarder
På FSC's bestyrelsesmøde i Canada 
blev det vedtaget at standarderne for 
skovdrift I UK Woodland Assurance 
Scheme (UKWAS) er på niveau med de 
officielle FSC standarder for Storbritan
nien. Dette medfører, at skove certifice
ret efter UKWAS-standarderne fremover 
kan anvende FSC’s logo, hvis skoven er 
certificeret af en FSC-akkrediteret orga
nisation. De to sæt af standarder vil dog 
fortsat være to forskellige dokumenter.

UKWAS har bred opbakning fra alle 
interesseorganisationer inklusive private 
og offentlige skovejere, forhandlere af 
træprodukter og WWF Verdensnaturfon
den. Ifølge den engelske Skovstyrelse - 
Forestry Commision - er det første gang 
i verden, at der er opnået så bred 
opbakning fra alle sider til standarder 
for skovdrift. Styrelsen venter at søge 
om certificering af 800.000 ha (stats
ejet) skov inden for det næste år.

- Dette er et enormt fremskridt som 
sætter britisk skovbrug i front, og gør 
det til en model for Europa og resten af 
verden, sagde Alan Knight fra byggeva- 
rekæden B&Q. B&Q ser frem til at sæl
ge tusinder af produkter fra britiske sko
ve med FSC’s logo.

UKWAS er ikke udelukkende knyttet 
til FSC. Standarderne kan også anven
des af andre certificeringssystemer, 
som f.eks. PEFC, der for tiden bliver 
udviklet af en række FSC-skeptiske 
europæiske skovejere. Det er dog sta
dig kun skove certificeret af en FSC- 
akkrediteret certificeringsorganisation, 
som kan anvende FSC’s logo på deres 
produkter.

Peter Feilberg, NEPCon/ 
SmartWood 9.11.99

Lad os 
jævne vejen 

for Dem

:
m

Levering og udlægning af grus, sten og 
andre vejmaterialer direkte fra lastbil med 
patentanmeldt sejafretter maskine.

sk Vi udlægger sorterede materialer i 
lag, 1-20 em i profil, 

sk Vi jævner veje, hvis overflade er 
grus, i profil.

sk Vi kan begrænse udlægningen til 
sporene.

sk Vi udlægger Deres egne materialer 
eller leverer materialer, 

sk Udlægningen kræver ikke mand
skab ud over føreren af lastbilen - 
så arbejdet kan klares uden Deres 
medvirken.

=1- Med metoden, opnås en fin jævn vej 
- hurtigt og billigt, 

sk Tilbud uden forbindende, 
sk Vi kommer over hele landet.

Hyllede
Vognmandsforretning

Svend Petersen
Møllevej 88, Hyllede - 4883 Rønnede 
Telefon 5672 5077 - Fax 5672 5671

Vi sender de bedste ønsker om en glædelig jul 
og et lykkebringende nytår.

Vi takker samtidig for det gode samarbejde i det forløbne år.
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MOTORSAVE - IGEN!
Af direktør Jette Baagøe, 
Dansk Jagt- og 
Skovbrugsmuseum

Efterlysning fra Jagt
og Skovbrugsmuseet af 
motorsave og vejlednin
ger om save.

I sidste nummer af Skoven efterlyste 
amerikaneren George Blake danske 
motorsavssamlere, som han kunne byt
te med. Det er den direkte anledning til, 
at museet nu også melder sig med en 
efterlysning.

En anden og nok så vigtig grund er 
imidlertid, at museet har fået bevilling til 
at bygge en ny bygning, hvori vi skal 
indrette en udstilling om skovbrugets 
udvikling siden ca. 1950.

Vi håber at påbegynde byggeriet i 
sommeren 2000 og afslutte det i år 
2001. Så får vi for første gang i 30 år 
plads til også at udstille motorsavene 
under de rigtige forhold.

Indsamling 
af motorsave
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er 
statens specialmuseum for skovbruget. 
Det åbnede første gang i 1942 og hav
de allerede fra starten en fin samling af 
skovbrugsredskaber udstillet i den 
gamle lade fra 1713.

Laden var dengang opvarmet, men 
da oliekrisen kom, måtte man slukke for 
varmen t den store uisolerede bygning, 
og opbevaringsforholdene for de 
moderne redskaber blev for dårlige. Det 
er en af grundene til at indsamlingen af 
redskaberne gik i stå, sådan at museet i 
dag kun har en meget lille samling af 
nogle af de første motorsave.

Museet skal naturligvis ikke samle på 
samme måde, som den amatør, der 
ønsker en helt komplet samling af f.eks. 
et bestemt fabrikat. Derimod har Jagt
og Skovbrugsmuseet som statens spe
cialmuseum for skovbruget pligt til at 
indsamle materiale, der belyser de vig
tigste hovedtræk i erhvervets redskabs
udvikling.

Det er baggrunden for, at vi nu efter
lyser en række af de save, som har 
været brugt mest i de danske skove. Vi 
kan dog desværre ikke tilbyde at bytte 
på samme måde, som private samlere 
gør. Når en ting er registreret i museets 
samling, skal den blive dér og kan kun 
kasseres med speciel tilladelse fra kul
turministeren.

Efterlyste motorsave
Mac 2-10 
Solo 125
Partner R-11, R-12 og/eller R-14 
Homelight, dog ikke den mindste, 

tophængte model 
MacCullock 380, 450 og/eller 550 
Raket fra Jonsered 
Husquarna fra 1960’erne

Savene må meget gerne være slidte 
og bære præg af den brug, de har 
været udsat for. Hvis de ikke længere er 
funktionsdygtige, har vi mulighed for at 
få Skovskolen til at hjælpe os med at 
sætte dem i stand. Men helt kaputte 
skal de selvfølgelig helst ikke være.

Vi vil også meget gerne have at vide, 
hvem der har brugt savene, hvor, hvor
når og til hvad. De save, museet især 
mangler, ses i boksen.

Vejledninger
Foruden savene vil vi også meget ger
ne have den vejledning på 22 sider, 
som Tage Ogstrup lavede i 1949 om 
motorsavens brug og vedligeholdelse: 
"Nogle råd vedrørende brug og vedli
geholdelse af af motorsave. Udarbejdet 
på foranledning af Statsskovvæsenets 
rationaliseringsudvalg’’.

Skovskolen efterlyser også denne 
vejledning og vil desuden gerne have

-lU

S-.

Skovarbejder Viggo Jensen filer sin sav, 
omkring 1950.

de to efterfølgende, som Iver Nissen 
udgav i henholdsvis 1953 og 1959.

Endelig vil vi meget gerne have gam
le skovarbejder-overenskomster, hvis 
nogen skulle have gemt den slags.

På denne side ses to af de billeder 
som er i museets fotosamling.

Museet kan kontaktes pr. telefon 45 86 
05 72 imellem kl. 9 og 15 på hverdage. 
Spørg efter museumsinspektør Hans- 
Henrik Landed. Desuden kan vi kontak
tes pr. e-mail: museum@jagtskov.dk 
eller pr. post: Dansk Jagt- og Skov
brugsmuseum, Folehavevej 17C,
2970 Hørsholm.
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Tomands motorsaven Stihi BDN demonstreres på Skov & Teknik 1990.
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“DANSKE
JORDBUNDSPROFILER"
- OG OM AT JORD UNDER NEGLENE GIVER PÆNE TRÆER

Af geolog Per S. Sundberg, 
NEPCon og forsker Mogens 
H. Greve, Danmarks 
JordbrugsForskning

Danmarks første større 
værk, som i ord og bille
der seriøst beskriver 
typiske danske jorde, er 
netop udgivet.

Værket er en god 
hjælp, hvis man vil vide, 
hvordan jordbunden ser 
ud og navnlig, hvis man 
- ved skovrejsning - 
ønsker at tilpasse sit 
træartsvalg til de givne 
jordbundsforhold.

Inden man planter træer er det sund 
fornuft at undersøge jordbunden syste
matisk, få fastlagt dens varierende ind
hold af vand og næringsstoffer og ud 
fra det tilpasse sit træartsvalg.

På større arealer kræver en sådan 
kortlægning professionel hjælp, men på 
små arealer eller spots kan man sag
tens selv forsøge sig. Det kræver kun 
nogle huller i jorden og et eksemplar af 
et nyt opslagsværk, “Danske jord
bundsprofiler”, som i ord og billeder 
beskriver de almindeligste jordtyper i 
Danmark. Det fungerer som et hjælpe
middel til skovrejsning.

Undersøg jorden
Som geolog kan man godt undre sig 
over den tilsyneladende mangel på 
interesse for, hvad der for én selv er helt 
oplagt - nemlig at studere jordbunden 
og dens egenskaber.

Ud fra detaljeret viden om jord
bundsforholdene kan man målrette en 
eventuel dybdepløjning af eksempelvis 
områder med al-lag og få udpeget 
områder, som ikke er særligt velegnede
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Yngre moræne 
Randmoræne 
Bakkeø 
Tunneldal 
Hedeslette

----- Klit
Yoldia 
Litorina 
Marsk

_Inddæmmet areal
Grundfjeld

Figur 1. De røde pletter viser hvor de undersøgte profiler er placeret. Farvelægnin
gen af kortet viser landskabstyper
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Vnndforsyningsgrad S 1248 Tirstrup Lokaliiosk losse 54

Profilrtam
UdRtmjjsmatcrlak Morender
Dræn I tip kl »sne Ufuldstændigt drænet
Grundvandsdybde > 150 em
Pronkl.vbde , 150 cm

Loka litrts klassifikation 54
USDA-kJassinkatlon Hpiaqualf
WRB-blawf Stagnic Luvisol
■ID nr. 7

Ibit-tliMjilaia

UTM-koordtnal

Profilet l.gecr p.) h ikke i m.iuI kuperet terræn u

Profitel er præget aftemcdstenwiing. hojtliggcml 
vandsiuvning og er plojct. lorden er ufeMsiæti 
digl drænet og kalken er udvisket fil 135 cm. 
Oversi kommeret 40cm tykt hwwusholUifi ploje 
lag. Ap-horisonten. Under dennerøen 52 cm tyl

lerholdig 2BRg)2-horisool ligeledes mctl pseudoglcy- 

og kalkltoldig.
Teksturen er t A-horisonten stilet ler i HHgi I -horison
ten ler og i 2Ul(g)2-hormmtcn ntegel sv.ee ler. 1 C-lion-

Li Qrtaom.£kC3Jmi>-gl>\

mmm
A • . I

randforsyn ingsgrnd 8 1248 Tirstrup Lokuliieisklussc 54

2-2°pn>l 63i[n| ,2^1 2C0^n SOPyen 2000pm

Bi;gi I 40-72 
2BH&L 72-155 
2C(g) 155-151

18.96 2.91 0J1 22.5 3 25

Vandlorsym 03sgrad når nedbor

Roddybde 

Til 100 cm 
Til 160 cm

<350 mroj 45q | >^*50 mr.

Altid type 8. da der er 
vandpi virkning i 40 • 30 em

frftfiitarianttr

Profil ly pen har ingen rod ru m s begræ »senile fakto
rer over dc gmndvandspåvirkedc horisonter.

for vandpåvi rining mellem 40 og ROcin’s dybde 
I (!) ses i lighed med typeprofilet en lyk Ap-hori- 
tom. der dog cr mere humusrig somfolgc af bnjt- 
stående vand. Umiddelbar! under denne ses 
gleyprxg med rndpleiniitg og underliggende 
»fblcgcde horisonter.
(ll)crpncgei af grundvamlsglcy (il op under pinje- 
laget bvonmod der 1 (III) ses kraftig pstudoglcy

Horisonter med afblcgedc. grålige slircr (pseudo- 
glcyslirer). fremkommer ved midlertidigt vand
mættede betingelser. Glcyborisontcr med grå/blå 
farver indicerer en mere permanent vwidmætning.

Trre.irtssalg og skovdyrkning

Vandforsyningen i cn ekstrem torkesiiuaiion bli
ver kon middellav fordi meget af det vand. der bin
des i svier lerjord ikke er plamctilgxngcligi. Me
get lerede horisonter tilbageholder 30 (S (vol.) vand 
ved visnegnenven. Monenens naturlige kalkind
hold er oplast og odvasket ned til 135 cnt's dybde. 
Detic giver profilet en meget boj næringsstatus 
for basekalioneme (6) og hojt pH,

ran. Eg. lind. ædelgran og ivnbog kan udvikle sta
bile rodsystemer pi en kompakt, veksel våd jord 
som denne Disse aner er an toleramc overfor pe
rioder i vækstsæsoner), hvor roddernes respiration 
cr hæmmet af vandinætning. Ask har samme egen
skaber og vil opni hoj bonitet. Foisomme arter som 
bog og især ær vil formodentlig blive pivirket af 
de deviabihserende torkeår. som erfaringsmæssigt

opstår med n te I tomrum Selvom der i denne profil cr 
50 c in permanent rodruin. kan det ikke forhindre 
topnvbed i forbindelse med ekstrem lorke. Blandt 
nåletræerne cr thuja og cypres gode alternativer, 
mens grananerne vil virre produktive, men tidligt 
stagnerende og ustabile. Douglas og lærk bor und
gås, da de ikke tolererer dårligt luftskifte. og som 
konsekvens heraf danner skiverod. Ved tung færd
sel j vådt fore vil der opstå ælteskader, snm ode- 
lægger jordens pore struktur.

aflejring

Figur 2. Et eksempel på et opslag fra en midt-nordøstjysk moræneaflejring, Tirstrup på Djursland. På venstresiden afbildes og 
beskrives type profilet, og der vises et landskabsbillede. I de fleste tilfælde bringes desuden 1-3 mindre billeder med varianter 
af typeprofilet.

På højresiden findes analyseresultater, bl.a. af kornstørrelsesfordeling, næringsindhold og vandforsyningsgrad. Nederst 
omtales profilvarianter samt det afsnit praktikere har mest brug for - råd om træartsvalg og skovdyrkning.

til skovrejsning. Dette ville medføre en 
umiddelbar økonomisk gevinst for skov- 
rejseren.

På længere sigt kan en kortlægning 
af skovrejsningsområdet sikre, at man 
placerer de rigtige træarter på de rigti
ge steder på arealet. Derved opnår 
man en anderledes stabil skov, som 
ikke er så udsat for fx. stormfald.

En systematisk kortlægning af et 
skovrejsningsområde kaldes for en 
lokalitetskortlægning. Formålet med 
dette arbejde er at beskrive og afgræn
se dyrkningsenheder, som kan indgå i 
planlægningen af skovens opbygning, 
stabilitet, produktion og immaterielle 
anvendelsesmuligheder.

Kortlægningsmetode
En lokalitetskortlægning forberedes ved 
at indsamle oplysninger fra eksisteren

de kortmateriale. Dette er fx. gamle 
matrikelkort, der kan give oplysninger 
om landskabets udseende fra før det 
blev drænet og som er nyttige i vurde
ringen af en eventuel forsumpningsfare.

Andre kort er topografiske kort, der 
fortæller noget om landskabets dannel
se og hvilke geologiske aflejringer, man 
kan forvente at finde på et aktuelt områ
de. Også flyfotos er meget anvendelige 
i en kortlægning. De giver mulighed for 
på en enkel måde at afgrænse områder 
med ensartede jordbundsforhold. Der 
findes desuden en række kort som 
giver mere eller mindre detaljerede 
oplysninger om udbredelsen af de geo
logiske materialer i området.

I felten udføres en kortlægning ved, 
at der bores med jordspyd eller snegl i 
et 100 x 100 m net til en dybde af 160- 
200 cm. For hver boring beskrives jor

dens horisonter, tekstur (kornstørrelse), 
humusindhold o.a.. For hver ca. 10 ha 
graves et større jordbundsprofil (jord
bundshul), som beskrives mere ind
gående, idet det repræsenterer hoved
jordtypen på de aktuelle arealer.

Ud fra oplysninger fra kortstudier, 
boringer og jordprofiler inddeles de 
undersøgte områder i mindre arealer 
eller lokaliteter, inden for hvilke der fin
des de samme jordbundsmæssige 
egenskaber.

Gør-det-selv
Har man et lille areal, som man ønsker 
at tilplante, kan man med fordel grave 
et par jordbundshuller. Ved at studere 
hullerne kan man få et fingerpeg om, 
hvilken slags jord det drejer sig om, og 
hvilke typer træer der kunne være vel
egnede at plante.
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Til det formål er det nye opslagsværk 
et nyttigt værktøj. Der gives anvisninger 
på, hvordan man selv kan vurdere sin 
jord og få kendskab til de to vigtigste 
dyrkningsfaktorer: vandforsyning og 
næringsstofniveau.

Ved hjælp af forskellige nøgler er det 
muligt at finde en jord, man kan sam
menligne med. Ellers kan man - ud fra 
de medtagne eksempler - selv "stykke" 
en jord sammen, der svarer til ens 
egen.

Oplysningerne om vand og næring 
kan bruges som indgang i et skema til 
træartsvalg. For en given kombination 
af vand og næring nævnes et antal 
træarter, der betegnes som optimale, 
egnede eller uegnede for den pågæl
dende jord. Man er nu i stand til at plan
te træer, der er tilpasset den aktuelle 
lokalitet.

Referencejorde
I systemet til lokalitetskortlægning bru
ges referencejorde specielt til at vurde
re aktuelle jordes vandforsyningsgrad, 
idet dette erstatter omkostningskræven
de analyser på laboratorier. Det vil sige, 
at man sammenligner en aktuel jord 
med lignende jorde, hvorpå der er 
udført laboratorieanalyser.

Imidlertid har der manglet en ordent
lig samling af referencejorde. Dette var 
den direkte årsag til udarbejdelsen af 
værket “Danske jordbundsprofiier”.

Værket har et indledende afsnit på 
31 sider om bl.a. jordbundsfaktorer, 
dyrkningsegenskaber, metoder til felt
bedømmelse og nøgler, og til sidst fin
des en ordliste.

I værket indgår 68 jordbundstype
profiler fra hele landet (figur 1), Hver 
profil er repræsenteret med et dobbelt
opslag (figur 2).

De viste profiler er overvejende

| jjt> > 15% ler | Ja>Rod hæmmende 
iag i <40 cm' 
dybde eller la

Humusrig
eller
kalkholdig

Rodhæmmendt 
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Figur 3. Et skema til en hurtig bedøm
melse af jordens indhold og nærings
stoffer.

udvalgt blandt de mere end 2.200 profi
ler i “Den Danske Jordprofil Database” 
(DDJD). Denne database findes på 
Danmarks JordbrugsForskning og er 
ledsaget af beskrivende tekst, data fra 
laboratorieanalyser og træartsanbefalin
ger.

Initiativet til opslagsværket kom fra 
konsulentfirmaet NEPCon i sommeren 
1998. Med Danmarks JordbrugsForsk
ning som projektansvarlig blev Skov- og 
Naturstyrelsen ansøgt om midler. Forsk
ningscentret for Skov & Fandskab har 
skrevet tekster om bl.a. træartsanbefa
lingerne.

Opslagsværket blev oprindeligt 
skabt som et redskab i skovrejsningen, 
men det har undervejs udviklet sig til 
også at kunne anvendes til information 
og undervisning. Værket er grund
læggende bygget op om systemet til 
lokalitetskortlægning, hvorfor læseren 
automatisk vil få en basal viden herom.

Kilder:
Papirversion. Danske jordbundsprofiler. Per 
S. Sundberg (red.). Udgivet af Danmakrs 
JordbrugsForskning. 190 sider i ringbind 
Pris: 295 dkr, fås hos Danmarks Jordbrugs
Forskning.

Alle billeder er i farver, og samlingen er 
trykt på papir med vand- og smudsafvisende 
overflade.

Digital version. Værket er omarbejdet til 
en digital version og lagt ud på Internettet, 
så flest mulige kan få glæde af det. Se på

I den digitale version er jordene opdelt 
efter landskabstype, hvortil der er anført en 
kort beskrivelse. De enkelte profiler ligger 
som pdf-filer, som kræver installation af Acro
bat Reader (kan hentes gratis på internettet). 
På ovennævnte adresse er det også muligt 
at bestille værket.

*3~l ior thecle planteskole Vs
v. SØREN OG THORKILD IVERSEN 
Tukærvej 12 • DK 8850 Bjerringbro

SKOVPLANTER - LÆPLANTER - LANDSKABSPLANTER

KATALOG TILSENDES GERNE!

KVALITETSPLANTER BEHANDLET AF FAGFOLK
PLANTESKOLEN ER TILSLUTTET SKOVPLANTERINGENS ANKENÆVN

H P

SKOVVOGNE

TLF.: 86 68 64 88 FAX: 86 68 64 40
VOGNFABRIK
v/Mogens Pilegaard . Hagensvej 15 
9530 Støvring Telefon 98 37 33 88
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DANSK STØTTE TIL
TRÆPLANTNING 

I U-LANDENE

fiamda
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Placeringen af feltprojekter, hvor Skovfrøcenteret har ydet trænings- og konsulent
støtte. I dag ydes konkret konsulentstøtte til projekter i Centralamerika, Burkina 
Faso, Tanzania, Eritrea, Nepal, Indonesien, Thailand og Vietnam / Laos / Cambodia.

Af direktør Bjerne Ditlevsen, 
Danida Skovfrøcenter

Danmark har opbygget 
en stor viden om frøfor
syning og bevaring af 
genressourcer i skov
bruget. Danmark bidra
ger her med overførsel 
af viden og tilpasset 
teknologi til u-lande.

I mange lande plantes 
mest eksotiske arter, og 
der afprøves sjældent 
egnede lokale træarter. 
Der er behov for mere 
viden om indsamling og 
opbevaring af skovfrø.

Ændring fra blot at udnytte de naturlige 
skove til også at skulle genplante og 
vedligeholde skoven indledtes hos os 
for et par hundrede år siden. I Danmark 
er det i dag en naturlig ting at plante 
træer og efterfølgende dyrke skoven.

Mange u-lande oplever en lignende 
udvikling; men i de fleste tilfælde er det 
endnu nyt at skulle genplante. Den dan
ske ekspertise, som igennem årene er 
opbygget, danner grundlag for samar
bejde og overførsel af viden til disse 
lande i den 3. verden.

Skovrydning i 
Danmark og i u-lande
De danske skove blev op igennem mid
delalderen - i takt med en øget befolk
ning - udsat for et meget kraftigt pres. 
Omkring 1800 var kun 2-3 % af landet 
dækket af skov. I Danmark lykkedes det 
som bekendt at få vendt udviklingen, og 
200 år senere har vi nu ca. 12 % skov.

Der er flere forklaringer på, at det 
kunne lykkes hos os, bl.a. ændringer i 
energiforsyning, industrialisering af 
samfundet, som gav et mindre pres på 
naturressourcerne og endelig en kraftig 
folkelig bevægelse til støtte for at plante 
ny skov. Der blev efterhånden en natur
lig ting at plante træer og dyrke skoven.

Mange u-lande har igennem de 
seneste år gennemlevet et lignende for
løb, hvor især en kraftig befolkningstil
vækst øger presset på de eksisterende 
skove. Der er behov for mere jord til 
landbrugsproduktion, samtidig med at 
behovet for brænde og andre træpro
dukter tilsvarende øges.

I mange u-lande opleves derfor en 
situation svarende til den danske for 
200 år siden, hvor skovdækket nærmer 
sig et kritisk lavt niveau. Oplevelsen af, 
at skoven og træerne bare er der som 
en nærmest uudtømmelig ressource 
ændres pludselig til, at der nu skal ydes

en aktiv indsats for at fastholde træres
sourcerne.

Der er altså mange fælles træk mel
lem den danske udvikling og situatio
nen i mange u-lande i dag. En løsning 
er derimod nok ikke så enkel, som vi 
har oplevet det i Danmark.

Et dansk ’’speciale” 
udvikles
Træplantningernes succes er afhængig 
af flere forhold, herunder både tekniske, 
økonomiske og sociale forhold. Selve 
plantematerialet, dvs. det "genetiske 
indhold", spiller naturligvis en vigtig rol
le for plantningernes kvalitet og sund
hed. Udvikling og anvendelse af et 
lokalitetstilpasset frø- og plantemateria
le, som bidrager til opnåelse af det 
ønskede formål med plantningerne, er 
derfor af afgørende betydning for plant
ningernes succes.

I Danmark har udvikling af et forbed-
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ret frø- og plantemateriale - via proveni- 
ensforskning, skovtræforædling og 
fremavl - været væsentlige elementer i 
arbejdet med at forbedre træplantnin
gerne. Mange af de vigtige skovtræar
ter er undersøgt i proveniensforsøg, og 
skovtræforædlingen indledtes for ca. 75 
år siden med Dr. Syrach Larsen ved 
Arboretet (som hører under Den kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole).

En systematisk fremavl, dvs. masse
formering af det genetisk forbedrede 
materiale, er gennemført ved Statssko
venes Planteavlsstation siden slutnin
gen af 1940'erne. Inden for de seneste 
ti år er der indledt et nationalt gen
bevaringsprogram med henblik på en 
langsigtet bevaring af de træ-genetiske 
ressourcer.

Danmark har været - og er fortsat - 
førende inden for området. Det har der
for været naturligt at det "danske speci
ale” også internationalt bidrog til en for
bedring af træplantningernes kvalitet og 
stabilitet, specielt i den 3. verden.

Overførsel af viden til 
den 3. verden
Danida Skovfrøcentret i Humlebæk i 
Nordsjælland startede for 30 år siden. 
Målet var at støtte u-landene med 
udvikling og brug af forbedret frø- og 
plantemateriale til de nationale 
træplantnings-programmer. Centret blev 
fra starten knyttet tæt til den danske 
faglige ressourcebase, og specielt 
Planteavlsstationen og Arboretet var 
aktivt involverede fra starten.

Skovfrøcentrets arbejde var i de 
første år koncentreret om proveniensaf- 
prøvnmg af tømmerarterne Teak, Gmeli- 
na og tropisk fyr. Aktiviteterne udvikle
des til gradvist også at omfatte praktisk 
frøforsyning samt bevaring af de geneti
ske ressourcer.

Fra i de første år at fokusere på 
enkeltstående aktiviteter og på få træar
ter udviklede centret sig efterhånden i 
retning af en mere helhedsorienteret til
gang til problemstillingerne. Det direkte 
formål justeredes i retning af støtte til 
etablering og drift af praktiske frøforsy
nings- og genbevaringsprogrammer, 
som bidrager til bedre træplantninger i 
udviklingslande.

Målsætningen svarer dermed til den 
målsætning, som er opstillet for eksem
pelvis Planteavlsstationens aktiviteter i 
Danmark. En enslydende målsætning er 
imidlertid ikke ensbetydende med, at 
de ’’danske løsninger” blot kan over
føres til u-landene.

Der er umiddelbare forskelle i form af 
naturgivne forhold og til tider meget 
anderledes plantningsformål. Men u- 
landenes frøforsyning og genbevaring 
skal også passes ind i landenes institu
tionelle opbygning, og de skal kunne 
indgå i samspillet med andre sektorer. 
Der skal naturligvis også tages 
udgangspunkt i de enkelte landes spe
cielle sociale og økonomiske problemer.

•—c-

- -
Foto 1. Træplantning i Mauritanien (Foto: Lars Graudal).

Løsningerne er dermed ofte kom
plekse og især langsigtede. Der kræves 
en bred faglig tilgang for at få det til at 
lykkes.

Denne udvikling kan aflæses i en 
gradvis ændring af Skovfrøcentrets fag
lige profil igennem de seneste ti år. Tid
ligere bestod personalet udelukkende 
af forstfolk. I dag er der - udover forst- 
folkene - ansat medarbejdere med fag
lig baggrund fra både landbrug, have
brug, naturvidenskab og samfundsvi
denskab.

Skovfrøcentrets rolle
Udviklingen af verdens skove er i disse 
år højt placeret på dagsordenen for den 
internationale skovdebat - og specielt 
de tropiske skove i u-landene er i fokus. 
Resultaterne fra denne internationale 
’’skovproces” danner den politiske ram
me for udviklingen, og vil dermed også 
indirekte påvirke Skovfrøcentrets virke 
fremover.

Specielt to internationale møder 
afholdt i henholdsvis Chile og Iran i 
1999 kan få betydning for Skovfrøcen
trets aktiviteter (se box 1). Som det 
fremgår er Skovfrøcentrets fagområde 
centrale i mødernes konklusioner og 
anbefalinger. Specielt i forhold til u-lan
dene fremhæves overførsel af viden 
som et vigtigt element i støtten.

Forholdene for træplantning har i de 
senere år ændret sig i mange u-lande:

Træplantningerne i forbindelse med 
landbrug har relativt set øget sin betyd
ning. Kombination af træer og land
brugsafgrøder anses i mange sammen
hænge som meget afgørende. Både for 
at levere de nødvendige produkter, men 
også for at bevare jordens frugtbarhed.

Det menes således at indførsel og 
anvendelse af de kvælstofbindende

Box 1. I den internationale skovpro
ces er der i 1999 afholdt to ekspert
møder, som omhandler træplantning, 
dels generelt og dels specifikt i rela
tion til skovfattige u-lande. Konklusi
onerne som vedrører frøforsyning og 
genbevaring samt overførsel af 
viden og teknologi er:

Internationalt ekspertmøde om de 
plantede skoves rolle i bæredygtig 
skovdrift, Santiago, Chile, 6.-10. april 
1999:

Konklusioner:
- ”Det er væsentligt at bevare 

genressourcer i skovene...”
- "Anvendelsen af velegnet og 

sundt genetisk materiale bør frem
mes stærkt”.

- ’’Teknologioverførsel blev (på 
mødet) anset for at være et kritisk 
punkt i forbindelse med en effektiv 
udvikling af plantede skove”.

Internationalt ekspertmøde om 
"Særlige behov og krav hos udvik
lingslande med ringe skovdække og 
unikke skovtyper”, Teheran, Iran, 4.- 
8. oktober 1999.

Konklusioner:
- ”Der bør tages skridt.. .til at 

anvende eller udvikle egnede tekno
logier med hensyn til anlæg af plan
tager og plantning af træer, således 
at der udvælges arter som er egne
de til lokaliteten og.formålet, og såle
des at der anvendes hjemmehøren
de arter hvor det er muligt...”

- "Regeringerne bør sørge for - 
og donorerne bør yde - hjælp til at 
overføre egnet teknologi og den 
videre opfølgning”.
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Foto 2. Frøhåndtering i Burkina Faso. Teknologierne skal være simple og robuste for 
at kunne virke i praksis (Foto: Søren Mostrup).

Sesbania sesban og Gliricidia sepium 
vil være afgørende for Zambias evne til 
at brødføde sin befolkning, som for en 
stor dels vedkommende lider af unde
rernæring, og hvor børnedødeligheden 
er høj.

I Nepal er det tilsvarende beregnet, 
at 40% af kreaturernes indtag af protein 
stammer fra træers grene og blade. 
Samtidig er træerne afgørende for tilfør
sel af næringstoffer til landbruget.

Plantningsaktiviteterne decentralise
res og privatiseres, og der er et stort 
antal aktører på banen. For Skovfrøcen
tret er det en vigtig udfordring at ind
drage dette ændrede perspektiv i vide

noverførslen og i udformningen af pro
grammerne for frøforsyning.

Den kraftige skovrydning i troperne 
har øget behovet for en særlig indsats 
for at sikre træarternes genetiske res
sourcer. Tilplantninger af ryddet natur
skov er i de fleste tropiske lande base
ret meget få, normalt eksotiske arter. 
Faktisk er det den samme lille håndfuld 
arter, som benyttes til plantager overalt i 
troperne. Det er paradoksalt, for så vidt 
som man jo netop i troperne finder de 
meget artsrige naturskove, med tusind
vis af arter.

I Vietnam skønnes det fx at der fin
des 2-3.000 hjemmehørende træarter.

Box 2. Skovfrøcentrets aktiviteter vil 
blive koncentreret om fem indsats
områder. Områderne afspejler de 
særlige udfordringer, som forventes 
at møde Centret i de nærmeste år.
• Udvikling og drift af integrerede 

frøforsynings- og genbevarings
programmer, som er tilpasset de 
lokale forhold i de enkelte u-lan- 
de. Det er vigtigt at udpege de 
praktiske behov, og derefter til
passe programmerne til de lokale 
forhold. I mange tilfælde vil der 
være behov for ret enkle, men 
robuste systemer.

• Kvalitetsfrø og -planter til bønder
ne. En meget stor del af træplant
ningerne i u-landene finder sted i 
forbindelse med landbrug. Der er 
tale om decentralt organiserede 
plantninger, og der ligger en bety
delig udfordring i at "nå ud” til 
bønderne med viden og praktiske 
teknologier.

• Bevaring af træ-genetiske res
sourcer. Der er i takt med det 
øgede pres på skovressourcerne 
et tiltagende behov for at sikre de 
genetiske ressourcer til fremtidig 
anvendelse. Den genetiske diver- 
sitet udgør en del af den samlede 
biologiske diversitet, og den dan
ner grundlaget for den fremtidige 
forbedring af frø- og plantemateri
alet.

• Forbedret brug af de mange 
træarter. Der anvendes i dag et 
relativt begrænset antal træarter i 
u-landenes plantningsprogram
mer. En bedre udnyttelse af disse 
arter kræver, at den eksisterende 
viden bliver sammenstillet og gjort 
tilgængelig for brugerne.
Der er herudover 1 mange lande 
en øget interesse for at inddrage 
"nye" træarter - ofte lokale - i 
plantningsprogrammerne. Tit hin
dres anvendelsen imidlertid af 
tekniske eller rent praktiske hånd
teringsproblemer. Skovfrøcentret 
vil satse på at identificere og løse 
disse "flaskehals-problemer” for 
derigennem at muliggøre anven
delsen af arterne.

• Formidling. Formidlingen kan 
betragtes som en tværgående 
disciplin. Nye muligheder for for
bedret kommunikation udvikles. 
Skovfrøcentret vil udnytte og til
passe nye metoder og teknikker 
til optimering af videnoverførslen 
fra centret.

Cirka 250 af disse er udpeget af tøm
merhandlere m.fl. som værende særde
les værdifulde tømmerarter. Ingen af 
disse plantes i nævneværdigt omfang, 
langt de fleste plantes overhovedet 
ikke. I stedet plantes især de eksotiske

Foto 3. Planteproduktion i Thailand (Foto: Allan Breum Larsen).
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Foto 4. Skovfrøcentret og Planteavlssta
tionen bor under samme tag i Humle
bæk. Skovfrøcentrets base program 
finansieres af Udenrigsministeriet. Der 
er et tæt samarbejde mellem de to insti
tutioner omfattende fælles faciliteter, 
personaleudveksling og fælles ledelse. 
Medarbejderne er formelt ansat i Skov- 
og Naturstyrelsen, som også varetager 
administrative opgaver i relation til per
sonale og regnskabsføring (foto: B. Dit 
levsen). ii }

Eucalyptus og Acacia, hvis ved ikke er 
meget værd.

Det er nu der skal handles og gen- 
resourcen sikres, hvis man vil bevare 
muligheden for at kunne plante nogle af 
de mange værdifulde arter i fremtidens 
plantager.

Mangel på viden om frøhåndtering 
kan være en af de barrierer, som i prak
sis kan betyder at træarten ikke plantes. 
En meget stor andel af de tropiske 
træarter har såkaldt ’’recalcitrant” frø, 
dvs. frø som ikke tåler nedtørring og 
derfor meget vanskeligt kan opbevares.

Vi kender også fænomenet fra Dan
mark, hvor eg har de samme frøproble
mer. Men hvor eg herhjemme med en 
vis omhu kan opbevares vinteren over, 
kræver mange tropiske arter ekstra 
omhu bare for at bevare spireevnen 
nogle få uger.

For nogle arter kan det også være 
svært overhovedet at få frø, fordi de 
nødvendige pollinatorer (insekter, fugle 
eller måske flagermus) er forsvundet 
som følge af de menneskelige indgreb i 
skovene.

Løsning af sådanne flaskehals-pro
blemer bliver dermed en forudsætning 
for at kunne bringe arterne i praktisk 
anvendelse.

Skovfrøcentret har i sin strategi for 
2000-2010 koncentreret de fremtidige 
aktiviteter om 5 indsatsområder, som vil 
bidrage til at imødegå de ovenfor 
beskrevne udfordringer (se box 2).

Styrkelse af 
lokal kapacitet
Skovfrøcentrets arbejdsform er baseret 
på samarbejde med udvalgte institutio
ner og lande om udvikling og indsam
ling af viden, samt efterfølgende tilpas
ning af denne viden til praktisk anven
delse. Formidlingen fra centret til u-lan- 
dene har hidtil været koncentreret om 
publikationsservice, træningskurser 
samt løsning af specifikke konsulent
opgaver i u-landene.

Træningen og konsulentopgaverne 
er koncentreret om frøprojekter i forskel
lige u-lande. Disse frøprojekter, som alt

overvejende er Damda støttede feltpro
jekter, er vist på kortet.

Skovfrøcentret vil i fremtiden udbyg
ge og målrette det direkte samarbejde 
med udvalgte institutioner og program
mer i u-landene. Et sådant intensiveret 
samarbejde - etablering af partnerships 
- vil bidrage til effektiv overførsel af tek
nologi og viden, og det vil yderligere 
styrke den lokal kapacitetsopbygning. 
Centralt er også integration af aktivite
terne i u-landenes egne institutioner og 
programmer.

Den nye, udbredte adgang til ny tek
nologi - selv i udviklingslande - har 
åbnet nye muligheder for et tæt og 
løbende samarbejde på tværs af konti
nenter. For Skovfrøcentret har det åbnet 
muligheder for et mere dynamisk sam
arbejde og en mere intensiv dialog 
omkring en række projekter.

Videreudvikling 
af konceptet
"Skovfrøcenter konceptet" bygger på 
udvikling og vedligehold af en faglig 
stærk ressourcebase som udgangs
punkt for samarbejde og overførsel af 
viden og teknologi til u-lande.

Dette koncept har vist sig effektivt, 
bl.a. bekræftet ved Centrets seneste 
eksterne evaluering. Her blev det kon
kluderet at centret -’’..provides a unique 
international service and is a valuable 
ressource base for Denmark's develop
ment assistance" (yder et unikt interna
tionalt arbejde og er en værdifuld res
sourcebase for Danmarks udviklingsbi
stand, red.).

Følgende faktorer er vigtige for den 
videre udvikling af Skovfrøcentret:
• De fleste u-lande vil plante flere og 

flere træer. Træer, som vil være 
afgørende for de fattigste befolk
ningsgruppers eksistensgrundlag.

• Behovet for bevaring og fornuftig 
udnyttelse af de genetiske ressour
cer af træer er mere vigtig nu end 
nogensinde før, og er højt prioriteret i 
dansk udviklings- og miljøbistand.

• Internationalt samarbejde og hjælp til 
u-landene er nødvendig for at sikre

en bæredygtig anvendelse af de 
genetiske ressourcer på både kort 
og lang sigt.

• Skovfrøcentret udgør et dansk for
ankringspunkt for et internationalt 
netværk; det sikrer en effektiv 
opsamling, tilpasning og overførsel 
af viden om bevarelse og udnyttelse 
af genetiske ressourcer.

• Placeringen i Danmark sikrer et 
effektivt samarbejde og samspil med 
den danske ressourcebase, som er 
af høj international standard inden for 
fagområdet.

• Skovfrøcenteret bygger på de dan
ske målsætninger for bistandshjælp. 
Som internationalt anset viden- og 
udviklingscenter er Skovfrøcenteret 
med til at sætte dagsordenen. Derfor 
kan centret bidrage til at de danske 
målsætninger får den rette priorite
ring i det internationale indsats på 
området.

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

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

Træfældning • Topkapning • Beskæring 
Udkørsel • Udslæbning • Stødfræsning 

Flishugning med kranmadet TP 960 
Hegnsklipning med Twiga 5000 

Salg af træklatreudstyr 
Underholdning med skovhuggershows

C°4sy

"■nQ""
Vngsv*^

Ring og få tilsendt prislister/brochurer

Besøg os på Have & Landskab ’99 stand 88
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LØVTRÆET NU 
OG I FREMTIDEN

I.

m
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Søfragt i 40 fod container er en fleksibel og billig transportform. Det er vigtigt at 
nedbringe transportomkostningerne ved effektiv håndtering.

Af løvtræchef Jens Elberling, 
Hedeselskabet

Der sker en stigende 
globalisering af 
råtræhandelen. Der bli
ver færre, men større 
aktører, og den enkelte 
skovejendom må vælge 
sikre afsætningskanaler.

Træindustrien mærker 
også stigende konkur
rence udefra.

Et eksempel på globa
liseringen er eksporten 
af bøg til Asien.

Gennem de seneste 5 år er der sket en 
voldsom ændring i handelsmønstret 
med og den efterfølgende forarbejd
ning af vesteuropæisk løvtræ. Dette 
gælder især for bøgetræet. Artiklen 
tager udgangspunkt heri, men tilsvaren
de udvikling kan tænkes for andre arter.

Historisk set har et skovdistrikt typisk 
solgt årets samlede hugst af kævler til 
et eller flere nærliggende savværker.
Det var så op til det enkelte savværk at 
optimere produktionen med dette sam
lede "kvalitetsmix” som input.

De ringeste kvaliteter blev dog ofte 
solgt af skoven til anden side som 
brænde og Juncker-træ. Danmark var i 
den sammenhæng et lokalmarked, som 
endda kunne have regionale forskelle, 
f.eks. øst og vest for Storebælt.

Globalisering
I øjeblikket sker der en kraftig globalise
ring inden for en lang række sektorer - 
således også i træindustrien. Det er en 
række årsager, såsom bedre internatio
nal kommunikation, faldende relative 
transportomkostninger, større tværkultu
rel forståelse og færre tekniske handels
hindringer mellem de enkelte nationer.

Globaliseringen vil i stigende grad

betyde, at betingelserne for et “perfekt 
marked” er til stede. Der bliver en større 
markedsgennemsigtighed. Varerne (her 
kævler eller kævlesegmenter) vil blive 
solgt, hvor marginalnytten er størst, og 
derved opnås den højeste pris.

Denne udvikling vil medføre at Dan
mark går fra at være et lille lokalmarked 
til at blive en integreret del af det inter
nationale marked. Dette påvirker natur
ligvis handelsmekanismerne mellem 
skovene og aftagerne.De

Hvad betyder det 
for skovene?
Fra tidligere hovedsageligt at have 
været et valg ud fra de geografiske for
hold bliver det i stigende grad vigtigt at 
foretage et strategisk valg af afsæt
ningskanaler) ud fra en bredere vurde
ring. Den bør bl.a. inddrage ovennævn
te effekt af globaliseringen.

I princippet kan det enkelte skovdi
strikt skaffe sig al information om alle 
afsætningsmuligheder og derefter væl
ge de rigtige købere. Dette er imidlertid 
ikke tidsmæssigt muligt, og derfor 
handles i stigende grad med firmaer, 
som har specialiseret sig i den internati
onale handel.

Det er i den sammenhæng vigtigt at 
vælge samhandelspartnere, som kan 
sikre det rigtige valg af afsætnings
kanaler både på kort og langt sigt.
Der må kræves en stor markedsindsigt 
og aktiv markedsføringsindsats, så
ledes at afsætningen sikres på langt 
sigt.

Der skal opnås den optimale pris. 
Risici for de enkelte kundetyper og mar
keder skal afdækkes og minimeres. Der 
må kræves en fornuftig bred portefølje 
af træforbrugende industrier, som vil 
overleve i konkurrencen.

Dette leder frem til en anden naturlig 
tendens i globaliseringen: at der bliver 
færre, men større virksomheder som 
kan agere på de internationale marke
der.

Dette medfører også faldende 
enhedsomkostninger til administration, 
transport og markedsføring. Herved bli
ver disse virksomheder mere effektive 
og vil få en stigende betydning for sko
vene. Det øgede markedskendskab og 
den bedre penetreringsevne (evne til at 
trænge ind på markedet, red.) vil i sid
ste ende komime skovene til gode i form 
af bedre priser og sikrere afsætnings
vilkår.
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Globaliseringen og den 
danske træindustri
På samme måde som det enkelte skov
distrikt bliver også den enkelte træindu
stri i stigende grad påvirket af globali
seringen. Dette omfatter ikke blot den 
stadigt stigende afsætning af færdigva
reprodukter, men også forsyningssiden.

Der er allerede i dag en række dan
ske virksomheder, som sikrer en stor del 
af forsyningerne fra udenlandske leve
randører, Dette sker både i form af kæv
ler og halvfabrikata.

Globaliseringen betyder også for de 
danske træindustrier, at der skal træffes 
strategiske valg med hensyn til produk
tionsintensitet samt krav til input og out
put. Det betyder, at valget af leve
randørkanal bliver en afgørende para
meter for overlevelse.

Der er ingen tvivl om, at der er dan
ske træforarbejdende virksomheder, 
som vil nyde gavn af de øgede interna
tionale muligheder. Lige så sikkert vil 
nogle virksomheder ikke overleve de 
kommende års forandringer.

Nøglen til succes ligger i en totalana
lyse af virksomhedens forretningsmæs
sige situation i relation til konkurrenter, 
aftagere og leverandører. Herudfra skal 
der tages beslutning om en fokuseret 
strategi, som resulterer i at virksomhe
den anvender sine ressourcer målrettet 
på at skabe en værdiforøgelse af varen 
inden for sit specialområde.

Hvordan anvendes bøg 
uden for Europa?
For tiden oplever europæiske skovdi
strikter direkte og indirekte en særdeles 
stor efterspørgsel fra Asien. Her er 
bøgens lyse og regelmæssige ved det 
mest anvendte materiale, når et produkt 
skal signalere kvalitet og stil. Dette gæl
der alt fra gulve til møbler og paneler.

Bøgefinér anvendes som dækfinér 
på krydsfinér-plader, somi herefter sæl
ges til indvendig dekoration af huse og 
lejligheder. Finéren, typisk med en tyk
kelse på 0,1-0,2 mm, fremstilles ud fra 
bøgekævler af bedre kvalitet. Dette er 
den egentlige grund til det nuværende 
meget høje prisnivaeu på alle bøgesor- 
timenter sammenlignet med situationen 
for få år siden.

I stigende omfang vil bøgestammer 
blive forarbejdet i Asien til planker, gul
ve og møbelemner, efterhånden som 
teknologien udvikles yderligere - speci
elt inden for tørring. Hidtil er disse pro
dukter hovedsageligt importeret som 
halvfabrikata fra europæiske producen
ter.

Den øgede efterspørgsel vil givet få 
yderligere betydning for det euro
pæiske handelsmønster.

For yderligere information:
Se bl.a. Hedeselskabets Website: 
www.hedeseiskabet.dk, som fra år 
2000 vil indeholde aktuel markeds
information.

FORSIDE / KORT NYT

FORSIDEN
Forsiden viser fældningen af det juletræ 
som er placeret på Københavns 
Rådhusplads i år. En usædvanlig stor 
og smuk rødgran med en højde på 27 
meter og en vægt på 9,5 tons. Diamete
ren ved roden var omkring 1 m, og 
alderen var godt 70 år.

Træet stammer fra Grib Skov, tæt ved 
Lille Gribsø, hvor det har stået frit hele 
sit liv. Pladsen foran træet har været 
brugt til jagtfrokoster for kongelige jagt
selskaber - først Kong Frederik d. IX og 
siden Prins Henrik med jagtfølger har 
styrket sig her.

Ved en normal fældning er der stor 
risiko for at beskadige de grene som 
vender ned mod jorden. Derfor fik man 
hjælp fra to store mobilkraner der løfte
de træet op da det var skåret fri af 
roden og lagde det op på en blokvogn.

Selve fældningen blev foretaget af 
Jesper Vedel og skovfoged Svend Løw 
mandag den 22. om morgenen. Den føl
gende nat blev det kørt ind til byen og 
stillet op. Det var dermed klar til den 
officielle juletræstænding 1. søndag i 
advent - den 28. november.

En uge efter blev det udsat for vel 
nok det voldsomste vejrlig i hele sin 
historie - orkanen fredag den 3. decem
ber. Billedet på denne side er optaget

m
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dagen efter. Selv om træet står ret frit 
klarede det sig ganske fint - men jule
pynten blev fordelt på en ret kreativ 
måde rundt om på træet - og de fleste 
af lysene gik ud.

Kilder:Pressemeddelelse fra Skov- 
og Naturstyrelsen, Frederiksborg Amts

Mængder af 
imprægneret træ
Anvendelsen af imprægneret træ til 
bygningsformål startede i begyndelsen 
af 60’erne. Fra omkring 1960 til 1980 
steg forbruget kraftigt, mens stigningen 
siden da har været moderat.

Mængden af imprægneret træ i byg
ge- og anlægsaffald skønnes i 1997 at 
have været ca. 8.000 ton. Dette træ 
stammer primært fra nybyggeri og reno
vering, idet træaffaldet fra nedrivninger i 
dag stammer fra tiden før 1960 hvor der 
ikke blev brugt imprægneret træ.

Imprægneret træ skønnes at have en 
levetid på over 30 år, i nogle tilfælde op 
til 100 år.

I takt med at byggeri fra 1960’erne 
rives ned forventes der at blive mere

imprægneret træ i bygge- og anlægsaf
fald. Omkring år 2000 skønnes mæng
den at ligge på 20.000 ton om året.

Det meste imprægnerede træ skøn
nes i dag at blive deponeret på losse- 
og fyldpladser sammenblandet med 
andet ikke-brændbart affald. Men en 
ikke ubetydelig del formodes at ende 
på forbrændingsanlæg, sammen med 
andet brændbart affald.

Disse oplysninger stammer fra en 
undersøgelse foretaget af Videncentret 
for Affaldsminimering og Genanvendel
se på Teknologisk Institut i Tåstrup. Man 
har indsamlet oplysninger fra litteratur, 
genanvendelsesanlæg, lossepladser, 
forbrændingsanlæg samt kommuner. 
Undersøgelsen omfatter kun bygge- og 
anlægsaffald.

Kilde:Ren Viden 2-99.

juletræs - 
skov - 
læ - planter sunde og velsorterede 

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

AARESTRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 • 7470 Karup C 86 66 17 90 • 97 48 53 44
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DST 4/99
Det sidste hæfte af DST - Dansk Skov
brugs Tidsskrift - i år indeholder to artikler:

Variation i privatskovbrugets regn
skabstal al Henrik Meilby. Artiklen ser 
på det materiale der ligger bag udar
bejdelsen af Skovforeningens årlige 
oversigter over privatskovenes økono
miske resultater.

Disse oversigter er et meget vigtigt 
redskab i foreningens politiske arbejde. 
De dokumenterer hvor stort økonomisk 
udbytte man kan forvente at få af privat 
skovdrift, og dermed bl.a. hvilken 
betydning påvirkninger ude fra - fx 
ejendomsskatter - har på ejendommens 
samlede drift.

Artiklen viser hvor repræsentative de 
indsamlede regnskaber er for dansk 
skovbrug som helhed. Resultaterne 
opdeles typisk i forskellige kategorier, fx 
efter regioner og efter ejendommens 
størrelse. Det viser sig at der er ret stor 
variation mellem ejendomme i forhold til 
forskellen mellem de forskellige katego
riers gennemsnit. Der opfordres derfor 
til en vis tilbageholdenhed ved tolkning 
af oversigternes middelværdier.

Artiklens resultater er nyttige dels ved 
vurdering af udviklingen i privatskov
brugets økonomi fra år til år, dels ved 
sammenligninger mellem ejendomme, 
fordi det fremgår at der er stor variation 
fra den ene ejendom tit den anden.

Bøgeforyngelsens økologi al Mads 
Brinck Møller og Mette Vest Schneider. 
Artiklen er et sammendrag af et specia
leprojekt hvor to studerende har under
søgt 22 forskellige foryngelser af bøg 
fra 1989, fordelt over hele landet.

Der er undersøgt jordens fugtighed 
og skærmtætheden, dvs. overstander
nes bladflade i forhold til det samlede 
areal. Disse to faktorer sammenholdes 
med antallet af planter og planternes 
højde op til 9 år efter foryngelsens start.

Sommeren 1998 var ret våd, og der
for er der primært resultater omkring 
skærmtætheden - dvs. den mængde 
lys som foryngelsen har modtaget. Det 
viser sig at bøgene kan overleve under 
ret mørke forhold, men hvis der skal 
opnås en tilfredsstillende vækst og et 
passende planteantal skal der ret hur
tigt lysnes for foryngelsen.

sf

DST sælges kun i abonnement. Pris for 
1999: 200 kr inkl. moms. Abonnement 
tegnes ved henvendelse til Dansk Skov
forening, Doris Jensen, tlf. 33 24 42 66.

Planer for træaffald
Landets kommuner er i øjeblikket i gang 
med at udarbejde den 3. generation af 
kommunale affaldsplaner. Det sker efter 
retningslinjer fra Affald 21 som blev 
vedtaget af Folketinget i januar 1999. 
Kommunernes planer skal være færdi
ge 1. juli 2000.

I planen findes en liste med 29 opga
ver som kommuner skal udføre i årene 
2000-2003 og som de derfor skal for
holde sig til i de kommende affaldspla
ner. Nogle af disse krav vedrører 
træprodukter, bl.a.:

Kommunerne skal etablere henteord
ning for papiraffald fra husholdninger.

Kommunerne skal pålægge virksom
hederne at udsortere deres pap- og 
papiraffald.

Kommunerne skal etablere afleve- 
ringsmulighed for papemballage fra 
husholdninger. Fristen er her 1.7.2000.

Kommunerne skal sikre kildesorte
ring af bl.a. imprægneret træ og pap. 
Fraktionerne anvises til genanvendelse, 
deponering eller særskilt behandling.

Imprægneret træ må ikke forbrændes.
Kilde:Ren Viden 2-99

Sveriges længste træbro
Sveriges længste træbro skal nu byg
ges over søen Trummen i Våxjo.

Broen bliver 200 ni lang og bygges 
på fire betonfundamenter, så den 
største spændvidde bliver 60 m. Den er 
beregnet for gående og cyklister, og 
den skal forbinde Hogskolan med cen

trum. Broen koster 6,5 mio. SEK, som 
skaffes af bl.a. træindustrien Sodra, 
kommunen og statens produktudvik- 
ingsordning Nutek.

Specielt ved broen er at kørebane og 
rækværk skal laves af uimprægneret 
rundtræ af gran. For at beskytte broen 
opføres et tag af granbrædder som 
behandles med trætjære.

- Vort formål er at vise at man kan byg
ge miljørigtige gang- og cykelbroer med 
store spændvidder til konkurrencedygtige 
priser, siger forskningschefen hos Sodra. 
Og Nutek peger på at konstruktionen kan 
blive en eksportartikel i fremtiden.

Hogskolan skal følge konstruktionen 
med målinger over en tiårs periode. 
Formålet er at følge forandringer i 
enkeltdele af broen samt træets varig
hed og deformationer.

Træbroen i Våxjo bliver formentlig 
kun en blandt mange broer. For alene i 
1998 har de to store producenter i Sve
rige - Martinssons og Svenska Tråbroar 
- bygget 1072 m træbro. Det drejer sig 
om 50 broer, fordelt på 29 gang- og 
cykelbroer og 21 vejbroer.

Kilder: Trainformation nr 4 1998, 
Skog & Virke 3/98, og Pressrevy 

19.11.98.

Har du sikret dig tilstrækkelige mængder af løvtræ 
i gode provenienser til foråret?

Specialplanteskole for:
Cryptomeria 
Gul og blå Cypres 
Abies lasiocarpa 
Thuja plicata 
Buxbom
Nordmannsgran og Nobilis

Vi tilbyder:
Kvalitetsplanter 
Bredt proveniensudvalg 
Miljøvenlig planteproduktion 
Kundevenlige priser 
Personlig og faglig 
kundebetjening

Udsnit af beholdningsliste december 1999 - Løvtræer
Art
Quercus robur 
Quercus robur 
Quercus robur 
Quercus robur 
Quercus robur 
Quercus petraea 
Fagus silvatica 
Fagus silvatica 
Fagus silvatica 
Fagus silvatica

•i--

Herkomst Størrelse
Haderslev 30-50
Havreballe 30-50
NLS Helvoirt 03 30-50
Vestfolden, Norge 50-80
NL 2-3 30-50
Agder 30-50
Steensgaard 30-50
Haderslev, Midtskov 30-50
Holstenshuus 40-60
Sorø Grydebjerg 30-50

Bols Forstplanteskole 
Løvetvej 30 
8740 Brædstrup 
Tlf. 75 76 00 43 
Fax 75 76 02 04 
e-mail:
bolsfrst@postlO.tele.dk 
Hjemmeside: www.bolsforst.dk

Med venlig hilsen Marianne og Lars H. Bols
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Vandmangel trods 
meget regn
Måske er det vandmangel og ikke forsu
ring der udgør den største trusel mod 
skoven i det sydvestlige Sverige. Det 
fremgår af en ny doktorafhandling fra det 
svenske jordbrugsuniversitet, som viser 
at vandmangel kan være årsag til lavere 
tilvækst og skader på skoven, selv i de 
mest nedbørsrige dele af Sverige.

Årsagen er at tilførslen af vand til jor
den afhænger af hvor tæt træerne står. I 
de tætte bestande som er almindelige i 
moderne skovbrug opfanges en større 
del af nedbøren af træerne (såkaldt 
interception), og vandet fordamper igen 
fra trækronerne.

Skoven afgiver også vand i form af 
transpiration fra bladene, og hvis træer
ne står tæt bliver fordampningen større 
end i en mere åben bestand.

Især interceptionen er et noget over
set fænomen. De første 3-4 mm af en 
regnbyge vil blive opfanget af trækro
nerne, og først derefter begynder regn
vandet at nå ned på skovbunden. Dette 
har især betydning om sommeren hvor 
meget regn falder i form af byger. Fæn
omenet er knapt så vigtigt for løvtræer
ne, fordi når træerne står uden blade 
om vinteren kan nedbøren uhindret nå 
ned til skovbunden.

Ved hjælp af computer modeller er 
det undersøgt hvor almindeligt det er 
med vandmangel på forskellige typer af 
granjord i Sydsverige. I visse områder 
kan vandmangelen føre til kraftigt ned
sat tilvækst, selv med en nedbør på 
1100 mm om året.

Der blev foretaget en simulering af 
forholdene i en moden granbevoksning 
i det sydlige Halland i årene 1975-1997. 
Det viste sig at den største vandmangel 
indtraf i 1976 samt 1981-83. Disse peri
oder faldt sammen med de år hvor der 
var flest rapporter om skader på skov i 
det sydlige Sverige. Den såkaldte skov
død kan altså delvist være forårsaget af 
mangel på vand.

Kilde.Notiser 4 fra Sveriges 
Lantbruksuniversitet, juni 1999.

Træpiller på døgntank
Nu er det ikke kun benzin man kan tan
ke døgnet rundt på ubemandede tank
stationer - men også træpiller.

Landmand Erik Bjerregård ved Vils 
på Mols omsætter hvert år 10.000 tons

biobrændsel. Han har nu udviklet et 
system så parcelhuskunder kan hente 
brændsel når de har brug for det. Indtil 
nu har knapt hundrede kunder fået 
udleveret et kort der giver dem mulig
hed for at hente træpillerne.

Efter ønske kan pillerne fyldes i sæk
ke eller lægges løst på en trailer, og et 
display viser hvor meget der er udleve
ret. Når man har tappet den ønskede 
mængde udskrives en faktura. Beløbet 
kan lægges i kontanter eller check i en 
boks, eller betales senere pr. giro.

Fordelen for Erik Bjerregård er at han 
sparer arbejdskraft, for siloen skal kun 
fyldes 1-2 gange i døgnet. Kundernes 
fordele er at de at de kan købe brænds
let i små partier efter behov, men til sam
me pris som større partier. Behovet for 
lagerplads i huset bliver altså mindre.

Erik Bjerregård sælger i øvrigt også 
piller lavet af kakaoskaller. Prisen er kun 
det halve af træpillerne; til gengæld 
indeholder de mere aske, så der er 
mere arbejde for brugeren, og der stil
les større krav til fyret.

Et andet produkt er strøelse til svin. 
Den er lavet af træpiller som er granule
ret og renset for støv. Strøelsen anven
des i toklimastalde hvor den både 
opsuger gødning og virker som rode
materiale for grisene. Strøelsen kan 
blæses i siloer, den støver ikke når den 
fordeles i stierne, og den skaber ikke 
problemer i gyllekanalerne.

Kilde:Maskinbladet 6.8.99

Papir fra private
Der er for nylig lavet en kortlægning af 
hvor store mængder papir der kommer 
fra private husstande. Der indgår dag- 
og ugeblade, tidsskrifter, telefonbøger, 
adresseløse tryksager, adresserede for
sendelser samt salgsemballager af 
papir/karton. Alle disse papirtyper er 
egnet til genanvendelse.

Det viser sig at på landsplan blev 
der i 1998 brugt 405.100 tons, svarende 
til et gennemsnit på 168,3 kg pr. hus
stand pr. år. Knapt 50% af mængden 
udgøres af dagblade og distriktsblade 
(de gratis omdelt ugeaviser). Rapporten 
opgør papirmængder på kommuneni
veau, og der er forskelle i papirforbrug 
mellem kommuner på helt op til 105 kg 
pr. husstand pr. år.

Rapporten kan hentes på M Ijøstyrel- 
sens hjemmeside www.mst.dk

Kilde:Pen Viden 4/99

Ren besked 
om sprøjtemidler
Miljøstyrelsen modtager mange spørgs
mål om reglerne for hvornår og hvorfor 
et sprøjtemiddel godkendes eller forby
des. Derfor har styrelsen nu udsendt en 
pjece med titlen "Godkendelse af sprøj
temidler”.

Det er første gang man får en over
sigt over den danske godkendelsesord
ning for sprøjtemidler.

Pjecen sendes ud til landbrugets 
organisationer, grønne organisationer, 
landbrugsskoler mv. Pjecen er gratis og 
fås i Miljøbutikken, tlf. 33 95 40 00, e- 
mail butik@mem.dk.

Kilde:Pressemeddelelse 22.11.99

ESM
Skovklipper 

RM 72

■
Til klipning af højt 
græs og krat under 
svære forhold.
Derfor særdeles 
velegnet til klipning 
af vejrabatter, brak
arealer, mellem nyplant
ninger i skov samt mel
lem nyplantninger i juletræskulturer- 
ekstrem terrængående. Afstrygersæt 
som tilbehør.
import:

SKIBHUSVEJ 51 ■ 5100 ODENSE C 
TLF. 66 11 75 32 • FAX 65 91 67 69

• Alt entreprenørarbejde
• Nedbrydningsarbejde pn J Entreprenør

• Oprensning af moser, grøfter m.m. I-----Kalundborg ApS
Vognmand

Aut. kloakmester
Udføres med maskiner Saltbækvej 114 • 4400 Kalundborg
med bio-olie og katalysator. Tlf. 59 50 22 21 • Bil 40 59 13 21

S/j

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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Mange vigtige beslutninger bliver truffet over en frokost, her med DANCEDs pro
jektkoordinator Peter Hoare og Royal Forest Departments projektdirektør Mr. Borpit.

Af journalist Henrik Durr

I det nordlige Thailand 
er store skovområder 
gennem de seneste tyve 
år brændt af for at blive 
brugt til landbrug.

Et dansk støttet pro
jekt har i samarbejde 
med den thailandske 
regering i tre år drevet 
klapjagt på ilden. Pro- 
jektet kan allerede nu 
fremvise flotte resulta
ter.

DANCED står for Danish Cooperation 
for Environment and Development. Det 
er et miljøprogram til støtte af projekter i 
mere velstående udviklingslande og 
hører under det danske Miljø- og Ener
giministerium.

Et af projekterne omfatter bevarelse 
af skov i det nordlige Thailand. Projekt
området er på 912 kvadratkilometer i 
det øvre opland til Nan-floden. Gennem 
de senere år er skovarealet blevet kraf
tigt reduceret på grund af ulovlige 
bosættelser, svedjebrug og ukontrolle- 
rede skovbrande.

Der er 44 landsbyer med cirka 
20.000 indbyggere (3.843 hustande), 
som har indflydelse på brugen af natur
resurserne i området. Der er 28 lands
byer beboet af etniske bjergstammer 
som eksempelvis Khamu, Lao, H'tin,
Yao og Hmong. Landsbyerne beboet af 
thailændere er hovedsageligt beliggen
de i lavlandet.

Projektstrategien går ud på at invol
vere lokalsamfundene aktivt i rehabilite
ring, udnyttelse og beskyttelse af skov
områderne. Hovedvægten bliver lagt på 
bekæmpelse af skovbrande, plantning 
af ny skov i sårbare områder, ændring 
af landbrugspraksis fra svedjebrug til 
mere miljøvenlig og permanent dyrk
ning af lavlandsris, indførelse af skov
landbrug med blandt andet frugttræer, 
samt udvikling af indkomstgivende 
beskæftigelse som et alternativ til 
svedjebrug.

Australier ved roret
Samarbejdet mellem DANCED og Royal 
Forest Department har fået titlen Upper 
Nan Watershed Management Project. 
DANCED har som projektkoordinator 
ansat den nu 63-årige australier Peter

Hoare, der formår at kommunikere med 
de lokale, så de ikke føler, at de får truk
ket noget ned over hovedet.

Kontoret ligger i udkanten af den lille 
by Nan i det nordlige Thailand tæt ved 
grænsen til Laos og i meget smukke

m

%

*3

Teaktræ er en langtidsinvestering, og derfor falder den ikke i god jord i Thailand.
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Mange vigtige beslutninger bliver truffet over en frokost, her med DANCEDs pro
jektkoordinator Peter Hoare og Royal Forest Departments projektdirektør Mr. Bor pit.

omgivelser. Der hersker en behagelig 
stemning blandt de omkring 10 medar
bejdere, som er ansat dels af DANCED, 
dels af Royal Forest Department.

Projektdirektøren Mr. Borpit hører 
under Royal Forest Department, der har 
hovedsæde i Bangkok. Han har også 
sin plads på kontoret, og det gør kom
munikationen hurtig og effektiv.

Projektet hører under Royal Forest 
Department, men det er DANCED, der 
har taget initiativ til projektet, som star
tede i oktober 1996. Projektet er inddelt 
i to faser, og den første periode løber i 
fire år. Fase to, som er berammet til tre 
år, sættes i gang hvis man vurderer at 
en fortsættelse er berettiget.

Et praktisk projekt
Upper Nan Watershed Management 
Project er et praktisk projekt, hvor 
hovedparten af tiden bliver brugt ude i 
de ofte meget svært tilgængelige lands
byer. Derfor har Peter Hoare også en 
terrængående bil med chauffør til sin 
rådighed.

Hovedformålet med projektet er at få 
lokalbefolkningen til at forstå, at det ikke 
kan betale sig at drive rovdrift på sko
ven og naturen i det hele taget.

Der er mange bønder i området som 
driver svedjebrug. Skoven afbrændes, 
hvorefter bønderne dyrker forskellige 
former for afgrøder. Når jorden efter 
nogle år er udpint og ikke længere 
egnet til dyrkning, brænder de et nyt 
område af. Hvis jorden får lov at ligge 
brak i en årrække kan den igen ryddes 
og afbrændes - men på grund af det 
stigende befolkningstal får jorden ikke 
lov at ligge brak længe nok før den 
tages ind til dyrkning igen.

- Det er at udpine både jord- og 
skovresurserne, siger den 27-årige 
trainee Poul Erik Lauridsen, som er 
nede at følge projektet for DANCED i 
periode på tre uger..

Et andet problem er jægere, der sæt
ter ild til skoven for at skræmme dyrene 
frem. Det er en form for klapjagt med 
ild, og ifølge Poul Erik Lauridsen er 
jægerne den gruppe som er sværest at 
komime i kontakt med. Jægerne ser på 
naturen med andre øjne end vi gør, og 
de er meget mobile og svære at finde.

Lidt ambivalent har projektet også sit 
hyr med det thailandske vejvæsen. 
Vejvæsenet brænder nemlig vegetation 
af i vejkanten, og ofte spreder ilden sig 
ukontrolleret herfra.

- Der er helt klart en interessekonflikt 
mellem vejvæsenet og Royal Forest 
Department. Dette problem søger man i 
projektet at løse ved at styrke kommuni
kationen mellem de forskellige institutio
ner, siger Poul Erik Lauridsen.

Provokerede
skovbrande
Den største opgave er uden tvivl at lære 
befolkningen at beherske ilden, så den 
ikke spreder sig uhæmmet. “99,9 pro

cent af alle skovbrande er påsatte”, 
siger Peter Hoare, der har arbejdet som 
freelancekonsulent på lignende projek
ter i Det Fjerne Østen i 20 år.

Erosion er et andet stort problem. 
Derfor forsøger DANCED at få bønder
ne til at undgå at drive svedjebrug på 
bjergskråninger med en stigningspro
cent på over 35.

- Et kraftigt regnskyl kan fjerne jorden 
og skylle den ud i floden, siger Poul Erik 
Lauridsen.

I stedet forsøger DANCED at få dem 
til at plante frugttræer op ad bjerg
skråningerne. Hvis der alligevel skal 
brændes af, er det meget vigtigt, at der 
afbrændes oppefra og ned og ikke 
omvendt, for så er ilden næsten umulig 
at styre.

- Hvis der plantes frugttræer på 
skråningerne vil de kunne holde på den 
næringsrige jord, og samtidig vil lokal
befolkningen få et økonomisk udbytte. 
Det er vores gennemgående filosofi - 
lokalbefolkningen skal kunne se, at der 
også er penge i at ændre dyrkningsme
toder, siger Poul Erik Lauridsen.

De frugter, der dyrkes er bl.a. citron, 
mango og banan. Desuden anbefaler 
DANCED, at lokalbefolkningen planter 
vegetationsbælter, som forhindrer erosi
on.

Foruden frugttræer er der også pen
ge i at plante teaktræer. En teak-plante 
koster i Thailand 20 øre, og efter 15 år 
har den en værdi af 2.000 kroner.

- Problemet med teaktræ er, at det er 
en langtidsinvestering, og thailændere
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Teaktræ er en langtidsinvestering, og derfor falder den ikke i god jord i Thailand.
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Fra DANCEDs sidste workshop, hvor repræsentanter fra de 
involverede landsbyer skulle komme med deres prioriteringer 
i forbindelse med brugen af naturresurser.

Børnene lærer om plantning af træer.

skal helst se økonomiske resultater her 
og nu, siger Peter Hoare. Han har selv 
investeret i en bevoksning med teaktræ 
og venter nu tålmodigt på, at de kan 
sælges.

Uddelegering af ansvar
- Det er af stor betydning at få en dialog 
i gang med jægerne og svedjebruger
ne, for det er dem der foretager 
afbrændingen af skov. Men det er også 
vigtigt at de forskellige landsbyer, der 
alle har forskellige regler, får etableret et 
samarbejde, så de kan lære af hinan
den og forhåbentligt på sigt få ensarte
de regler, siger Poul Erik Lauridsen.

Reglerne om skovafbrænding kom 
tidligere fra den thailandske regering og 
blev ikke overholdt. Thai betyder fri, og 
som hovedregel gør thaierne, hvad der 
passer dem. I dag er ansvaret og udar
bejdelsen af regler så småt ved at blive 
uddelegeret til de enkelte "kommuner". 
Den proces bakker DANCED 100 pro
cent op og forsøger at sætte skub i.

- Når manden på jorden er med til at 
bestemme, er han også mere indstillet 
på at overholde reglerne. Det er filosofi
en, siger Poul Erik Lauridsen,

Målsætningen for Thailand er at kom
me op på 40 procent skov mod de 
nuværende 27 procent i dag. Derfor 
bakker regeringen også kraftigt op om 
projektet ved en støtte på 44 millioner 
kroner.

Den danske andel løber sammenlagt 
op i 17,6 millioner kroner. Disse penge 
bliver brugt til eksempelvis afholdelse af 
workshops, kurser, undervisning, mate
rialer og lønninger.

Succeshistorie
- Upper Nan Watershed Management 
Project er en succes, fordi DANCED har 
formået at skabe interesse og engage
ment på landsbyniveau. Det har været 
lige efter bogen, både hvad angår 
workshops og møder på tværs af "kom
munerne", siger Poul Erik Lauridsen.

I stedet for at DANCED som donor 
dikterer udviklingen, udføres projektet 
gennem vejledning og institutionel 
opbygning, så de lokale på egen hånd 
planlægger forvaltningen af naturresur
serne.

En del af baggrunden for DANCEDs 
tilstedeværelse er også mere generelt 
at få Thailand til at tænke i miljømæssi
ge baner.

- Nøglen til at få det til at fungere er 
at kommunikere med lokalbefolkningen 
på en respektfuld måde, og det er Peter 
Hoare god til. Det er hjælp til selvhjælp 
på landsbyniveau. Jeg tror ikke, at 
lokalbefolkningen føler, at DANCED 
presser noget ned over hovedet på 
dem, siger Poul Erik Lauridsen.

Succesen kan også måles mere 
håndfast. Antallet af skovbrande er 
nemlig blevet reduceret markant siden 
projektets start. Områderne, hvor der 
har været skovbrande, bliver registreret 
via satellit-fotos, og samtidig bliver 
områderne også tjekket med det men
neskelige øje.

Historisk møde
Den største succes, som DANCED 
direkte stod for, var en workshop for 
nogle måneder siden. Her mødtes 
demokratisk valgte repræsentanter fra 
de forskellige landsbyer og fortalte 
engageret om deres prioriteringer i for
bindelsen med brugen af naturresurser.

- Det er første gang, at det sker i 
Thailand, og derfor var det også et 
historisk møde, siger Peter Hoare ikke 
uden stolthed i stemmen.

Til oktober arrangerer DANCED en 
ny workshop, hvor prioriteringerne skal 
diskuteres, og ved den lejlighed bliver 
der tale om konkrete forhandlinger. 
DANCED og Peter Hoare er meget 
opsatte på, at landsbyerne får opfyldt 
så mange ønsker som muligt. Men her 
begynder økonomien også at spille ind.

- Vi vil vælge den strategi, at lokalbe
folkningen først og fremmest skal hjæl

pe sig selv. Hvis der er noget, de ikke 
kan klare på egen hånd, kan de få råd 
og muligvis penge af os. Det er dumt 
bare at servere dem det hele på en tal
lerken, siger den thailandske projekt
direktør Mr. Borpit.

Om projektet bliver videreført med en 
fase to som varer tre år, er endnu ikke 
afgjort, men det vil blive besluttet inden 
længe. For Peter Hoare er det ikke 
afgørende at få lov til at fortsætte.

- Jeg vil ikke have noget imod at 
fortsætte tre år mere, men hvis projektet 
kan køre uden mig, vil jeg på den 
anden side også betragte det som en 
succes, siger Peter Hoare.
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Til interesseredemange
søges skovejendomme - især større 

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

Diskretion efter ønske.

Statsaut. ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444

mandag - fredag kl. 9-16
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AKTUELLE RATRÆPRISER KLIMASTATISTIK

Effekt Forhandlet Offentliggjort Gældende fra Næste forhandling

Bog
Kævler 15.06.1999 Skoven-Nyt 5/99* 16.06.1999 15.12.1999
Bundgarnspæle 25.02.1997 Skoven Nyt 8/97 25,02.1997

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

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

Ær
Kævler 15.06.1999 Skoven-Nyt 5/99* 16.06.1999

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

Nåletræ
Uafk. tømmer vest 02.08.1999 Skoven-Nyt 9/99 01.07.1999
Uafk. tømmerøst 02.08.1999 Skoven-Nyt 9/99 01.07.1999
Rødkernet nål 07.10.1999 Skoven-Nyt 17/99* 08.10.1999
Korttømmer 02.08.1999 Skoven-Nyt 9/99 01.07.1999
Emballagetræ 02.08.1999 Skoven-Nyt 9/99 01.07.1999
Lameltræ 02.08.1999 Skoven-Nyt 9/99 01.07.1999
Impr.master mv. 16.09.1999 Skoven-Nyt 15/99 17.09.1999
Novopan-træ 01.11.1999 Skoven-Nyt 19/99 01.11.1999
Brænde Skoven-Nyt 20/97* 24.06.1997
Pæle, lægter Skoven-Nyt 20/97* 24.06.1997

* Grønne priser. Redaktionen afsluttet 06.12.1999. D.K I -Træ forhandles ikke p.t.

OKTOBER 1999
Oktober har givet en nedbør 10% over 
normalen på landsplan. Det vestlige og 
sydlige Jylland fik en hel del mere end 
resten af landet. Det meste nedbør kom 
i de første ti dage af oktober.

Temperaturen blev i middel en anel
se over normalen, varmest i uge 39 og 
43. og koldest i uge 41 og 42. De lave
ste temperaturer kom i uge 40 ned på 
+0,5-1 gr. på udsatte steder i Jylland. I 
uge 41 blev der målt frost på halvdelen 
af alle stationer, i Nordjylland og Nords
jælland ned til 2-3 gr. frost, I uge 42 var 
der frost på % af stationerne.

November har indtil den 29. givet en 
nedbør langt under normalen (79 mm) 
på landsplan, mest i Nordvestjylland og 
på Bornholm. Det meste er faldet i sid
ste halvdel af måneden.

Temperaturen har i snit været 1 grad 
over normalen. I uge 44 og 47 var det 
næsten 3 grader over normalen, mens 
uge 46 var 2 grader koldere end nor
malt. Der har været frost ned til 5-6 gr. 
de fleste steder i uge 45 og 46 og ned 
til 1-3 gr. i uge 47. De højeste tempera
turer var i uge 44 og 45 omkring 14, 
hhv. 11 gr.

Sidste: Tal for hele november viser 
en nedbør på 32 mm på landsplan.

Nedbør,mm Oktober 1/11-29/11

PROF. ROTORKLIPPERE 
OG BJÆLKEKLIPPEREBrumi

Nyt!
Nu også 

med variabel 
hastighed nr

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

Importør:

Miljøvenlig Honda 
eller Kawasaki motor.

Blyfri benzin.

Priser fra
kr. 7.996,-

excl. moms.

Nærmeste lagerførende 
forhandlere anvises

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

Tlf. 98391711. Fax. 98392522

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 77 76 23
Viborg 85 85 42
Århus 74 67 17
Vejle 93 87 23
Ringkøbing 119 96 44
Ribe 135 100 27
Sønderjyllands 101 87 30
Fyns 55 62 14
Vestsjællands 56 55 8
Nordøstsjælland 44 56 14
Storstrøms 52 49 18
Bornholms 59 60 49
Landsgennemsnit 84 76 25

Temperatur°C

Oktober

Målt Normal

1/11-29/11

Målt
Middel 9,4 9,1 5,4
Absolut min. 0,5 -3,9
Absolut max. 15,9 14,0
Antal soltimer 128 96 56
Antal frostdøgn 1,4 1,8 6,8
Antal graddage 237 254 324

Vindstyrke hyppighed, %,

Målt

større end eller lig

Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 26 13 20
Styrke 8 
(hård kuling) 2 2 1,5
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger v.s SV SV, S
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DEBAT / FRA ET LANGT LIV I SKOVEN

Nu falmer skoven
Man taler altid om efterårets farver, og 
forbinder det med noget smukt.

Men elmetræet her gik nu ud i juli 
måned. Det var udlevet. Men døden 
kan jo også være smuk.

H.P. Dinesen

V

Hvem betaler?
Den tidligere professor i vedteknologi, 
Peter Moltesen, sendte fornylig redak
tionen et brev som her gengives let for
kortet:

”1 en nærliggende skov har jeg just 
fældet et par tårer over en halv snes pri
ma bøgekævler, som havde tilbragt vår, 
sommer og efterår ved vejkanten og 
været et fortrinligt substrat for en multi- 
divers (dvs. meget alsidig) svampeflora.

Dybt deprimeret gik jeg hjem og 
brugte min nys erhvervede færdighed i 
brug af komputter til at nedfælde ne
denstående, versificerede, "dybsindi
ge” tanker.

Lagringstab på råtræ ender selvsagt 
hos skovbruget. Der er millioner at tjene 
ved en bedre koordinering af skovning 
og oparbejdning. Det skulle meget vel 
være muligt med den vældige IT-kapa- 
citet, som begge parter råder over - så 
meget mere, som en stadigt stigende 
del af skovningen overtages af entre
prenører, der kun kan være interessere
de i en forlænget skovningstid.

Jeg har for mange år siden været 
inde på emnet. Se DST 42: 209-225, 
1957, samt DST 57: 29-49, 1972.

Hvem betaler?

Så fælder vi den gode bøg i skovens 
vinterdvale

og sælger den til ham vi tror kan aller
mest betale.

Vi penge får, 
og tiden går 
for kævlerne langs vej’n.
Vi tænker tit:
De har det skidt 
i sommersol og regn.
Men træet er for længst betalt, 
så selv om det går gru’lig galt, 
er skaden købers egen (???)

Fra Arilds tid det reglen var, 
at træ sku’ vinterfældes.
For længst vi dog erfaret har, 
at regler kan forældes.
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Våbenskabe med 
træbeklædning
I Skoven 10/99, s. 466, ser man et 
noget spraglet billede af et køleskab, 
som er beklædt med en række forskelli
ge træsorter, (se foto tv.).

Det får mig til at tænke på om det 
ikke var en god ide at få beklædt nogle 
af de gyselige hvidlakerede våbenska
be som man ser overalt i annoncer og 
butikker, med træ, så de falder smukt 
ind med hjemmets øvrige møbler. For 
mig gerne med ædle træsorter som 
mahogni eller lignende. (Jeg har set en 
brochure med et træbeklædt våben
skab, men det mindede nu mest om et 
ungpigeskab fra det lokale trævarema
gasin).

Det ville være dejligt, om man kunne 
få sådanne kvalitetsskabe, enten som 
lagervare eller på bestilling. Selv om en 
træbeklædning nok virker fordyrende, 
er der dog tale om en éngangsudgift.

Lennart Svane, dyrlæge, Helsingør

tint fitffa
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FRA ET LANGT LIV I SKOVEN

Vurdering af Danmarks 
bøgeskove 1941
Ved afslutningen på Øregårds gymnasi
um d. 21. Juni, 1941, holdt en ung stu
dent en bevæget tale til rektor, lærere 
og kammerater. Talen var præget af den 
ydmygende stilling landet var i på 
grund af besættelsen. I slutningen at 
talen sagde han:

"Mange taler slutter med “et leve 
Danmark”.

Mange har råbt det, men kun få har 
det forpligtet. Lad mig slutte på en 
anden måde:

Oehlenschlæger har sagt: Vort gam
le Danmark skal bestå, så lange bøgen 
spejler, sin top i bølgen blå!

Vor opgave er at gøre denne profeti 
til skamme, lad dem blot fælde alle 
bøgetræerne, Danmark lever ikke af 
sine rummeter, men af vor trofasthed og 
vor følelse af personlig forpligtelse -”

(Fra bogen “Mange er kaldede” af 
Flemming B. Muus).

H.P. Dinesen
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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 blodt 
terræn. - Desuden skovle på 300, 
360, 500 og 1600 mm. - Til dræn, 
vand og planering!

ENTREPRENØR

JOHAfTPEDERSEN

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

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL - 86 96 29 10
BILTLF. 40 41 62 44

Dansk Skovforening ønsker alle 
SKOVENs læsere og annoncører 

en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Vi takker samtidig for det 
gode samarbejde i det forløbne år.
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